النزاهة :استقدام حمافظ رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الديوانية السابق ومعاونه الفين
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني،
صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية السابق
ومعاونه الفني.وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة
َّ
املختصة
يف بيان :ان «محكمة تحقيق الديوانيَّة
بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام بحق
محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني ،عىل
خلفية شكوى احد املقاولني الذي ا َّد َعى َتلَ ِّقيهما
ً
رىش» ،مُ
وضحة أن «األمر صدر استنادا ً إىل أحكام
القرار ( 160لسنة .« )1983وسبق للهيئة أن
أعلنت عن توقيف محافظ الديوانيَّة السابق بتهمة
هدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.

احتاد الناشرين العرب :العراق ثانيا يف
جمال نشر الكتب عربيا

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أظهرت دراسة حديثة ازدهار حركة نرش الكتب يف الدول العربية خالل السنوات
الخمس السابقة عىل ظهور فريوس كورونا رغم التحديات العديدة القائمة والتي
تفاقمت مع انتشار كورونا.وتشري الدراسة ،التي أصدرها اتحاد النارشين العرب،
إىل أن «إجمايل عدد عناوين الكتب املنشورة عربيا يف عام  2019بلغ  70ألفا و630
ً
عنوانا مقارنة مع  54ألف و 601عنوان يف .»2015وقال االتحاد :إن «مرص تتصدر
قائمة الدول العربية األنشط بمجال النرش يف عام  ،2019إذ نرشت يف ذلك العام 23
ألف عنوان كتاب يليها العراق يف املركز الثاني ونرش  8آالف و 400عنوان كتاب ثم
السعودية باملركز الثالث ونرشت  8121عنوانا وبعدها لبنان ونرش  7479عنوانا
ويف املركز الخامس املغرب الذي نرش  4219عنوانا».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7517 :الثالثاء  29حزيران 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7517 Tue 29 Jun 2021

بعد استهداف احلشد الشعيب على احلدود العراقية  -السورية

العراق يدين القصف األمريكي للحشد ويع ّده انتهاكا صارخا للسيادة وترفضه كل القوانني الدولية

بغداد /الزوراء:
ع� ّد املجلس الوزاري لالمن الوطني ،امس
االثنين ،القص�ف االمريكي ملوق�ع تابع
للحش�د الش�عبي عىل الحدود العراقية –
الس�ورية باالنته�اك الصارخ للس�يادة،
وفيم�ا اك�دت هيئ�ة الحش�د الش�عبي
احتفاظها بالحق القانوني للرد عىل هذه
االعتداءات ،اشارت وزارة الخارجية اىل ان
الحكومة ماضي�ة بإجراءاتها التحقيقية
بشأن الهجوم االمريكي.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان املجلس الوزاري
لألمن الوطني عقد اجتماعا طارئا برئاسة
رئي�س مجل�س ال�وزراء ،القائ�د الع�ام
للق�وات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي،
خص�ص ملناقش�ة تداعي�ات القص�ف
األمريك�ي الذي طال موقع�ا ً عىل الحدود
العراقية الس�ورية ،كما ناقش استهداف
املجرمني واملخربني والجماعات اإلرهابية
محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج
نقلها.وأع�رب املجل�س ال�وزاري لألم�ن
الوطني ،بحس�ب البيان ،عن اس�تنكاره
الش�ديد وإدانته للقص�ف األمريكي الذي
اس�تهدف موقعا عىل حدودنا مع سوريا،
واكد أن هذا االعتداء يمثل انتهاكا ً صارخا ً
للس�يادة العراقية ،ترفض�ه كل القوانني
واملواثي�ق الدولية.واش�ار البي�ان اىل ان
املجل�س ال�وزاري لألمن الوطن�ي يدرس
اللجوء اىل كل الخيارات القانونية املتاحة
ملنع تك�رار مث�ل ه�ذه االعت�داءات التي

تنتهك أجواء الع�راق وأراضيه ،باإلضافة
اىل إجراء تحقيق شامل يف ظروف الحادث
ومس�بباته والعم�ل على ع�دم تك�راره
مس�تقبال .وش�دد املجل�س على رفضه
الكام�ل جع�ل الع�راق س�احة لتصفي�ة
الحسابات ،أو استخدام أراضيه وسمائه
لالعت�داء على جريان�ه ،يف الوق�ت ال�ذي

عززت في�ه الحكومة خطواته�ا بانتهاج
سياس�ة هادئ�ة ،واعتم�اد مب�دأ الحوار
س�بيال للحد من حدة الرصاعات وتحقيق
األمن واالستقرار يف العراق واملنطقة.وأكد
املجلس أن الحكومة لديها جلسات حوار
متواصل�ة مع الجان�ب األمريكي ،وصلت
اىل مراح�ل متقدمة واىل مس�توى البحث

يف التفاصي�ل اللوجس�تية ،النس�حاب
القوات القتالية من العراق والذي س�يتم
اإلعلان ع�ن تفاصيل�ه الحقا.وفيم�ا
يخص اس�تهداف محطات توليد الطاقة
الكهربائية وأبراج النقل من قبل جماعات
مس�لحة تخريبية وإرهابية ،أكد املجلس
ال�وزاري لألمن الوطني أنه يف الوقت الذي

ب�دأ انتاج الطاق�ة الكهربائي�ة باالرتفاع
ووص�ل اىل أكثر م�ن  20الف مي�كاواط،
وه�و األعلى يف تأري�خ الدول�ة العراقية،
ً
فضلا ع�ن الطاق�ة املس�توردة ،وأيضا
افتت�اح الحكوم�ة للعدي�د من املش�اريع
املعطل�ة واملتلكئ�ة بع�د تذلي�ل الصعاب
واالش�كاالت التي تعيقها ،من أجل توفري
الطاقة الكهربائية للمواطنني ،فإن هناك
مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى إلرباك
األوضاع باستهدافها املحطات واألبراج ،ما
تس�بب بفقدان الطاقة املجهزة للمناطق
يف بغ�داد والف�رات األوس�ط ،وفاق�م من
معاناة املواطنني.وبني املجلس أن القوات
األمنية تبذل جه�ودا ً كبرية لحماية أبراج
الطاقة الكهربائية ،حيث تحتوي الشبكة
الوطني�ة على  46أل�ف ب�رج ،وإن كلفة
إصالح كل برج مترضر تصل اىل  30مليون
دينار ،كما أن هناك مس�تحقات متأخرة
للمس�تثمرين بامللي�ارات ،ولل�دول الت�ي
نستورد منها الطاقة والغاز ،وأكد أن هذه
املس�تحقات لم يجر تضمينها يف املوازنة،
حي�ث تعرّض�ت بع�ض التخصيصات اىل
الحذف خالل املناقشة الربملانية ،يف الوقت
ال�ذي عانت فيه الش�بكة الكهربائية من
أكثر من  35هجوما ً تخريبيا ً فقط يف عام
 ،2021اضاف�ة اىل العدي�د من التعرضات
والهجمات االخرى ،وآخرها االعتداء عىل
محطة صالح الدين الحرارية بالصواريخ
يوم أمس.

تفاصيل ص3

شنيشل يطالب بتقليص عدد أندية الدوري املمتاز إىل  14ناديا

ص6

التصويت اليوم على ترشيح مثانية قضاة حملكمة التمييز

بعد إخفاقه عدة مرات ..الربملان يقرر
عقد ثالث جلسات متتالية األسبوع احلالي

الزوراء  /يوسف سلمان:
بع�د توقفهـا لعدة اس�ابيع ،يعود مجلس
الن�واب ،الي�وم الثالثاء ،النعقاد جلس�اته
االعتيادية واملقرر ان يستهل جدول اعمالها
بالتصويت على اعضاء محكم�ة التمييز
االتحادية  ،والتصويت عىل مرشوع قانون
ومقرتحين اخرين ،وكذلك الق�راءة االوىل
ألربع�ة ترشيع�ات اخرى وق�راءة مقرتح
قان�ون جديد.يأتي ذلك  ،بعد عقد رئاس�ة
مجلس النواب ،امس االثنني ،اجتماعا ضم

تفاصيل ص2

روما /متابعة الزوراء:
أعل�ن وزير الخارجية اإليط�ايل ،لويجي دي
ماي�و ،أن بلاده تعت�زم االحتف�اظ بوحدة
عس�كرية يف العراق ملس�اعدته عىل محاربة
تنظي�م داعش.وقال دي مايو ،خالل افتتاح
اجتماع التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داعش
يف روما «هذا التنظيم ُهزم يف بعده اإلقليمي،
لك�ن لم يت�م القضاء علي�ه .لهذا الس�بب،
ستس�تمر إيطاليا ،بوحدة قوامها أكثر من
 800ف�رد متمركزة بني الع�راق والكويت».
وأضاف «كما سنحافظ عىل وجود عسكري

كبير يف العراق ليتمكن م�ن أن يصبح دولة
ق�ادرة على مواجه�ة التهدي�د بمفردها».
وأش�ار إىل أن إيطاليا ستتس�لم قريبا أيضا
القي�ادة م�ن الدنم�ارك ضمن وح�دة حلف
ش�مال األطليس يف العراق وتس�تعد «لزيادة
مشاركتها» يف املهمة.وشدد وزير الخارجية
اإليطايل أنه عىل الرغ�م من تهديدات داعش
يف العراق وس�وريا ،فإن القتال ضد التنظيم
يجب أن يستمر يف أفريقيا ومنطقة الساحل
«التي يلعب اس�تقرارها دورا ً رئيسيا ً يف أمن
أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط».

إيطاليا تعتزم إبقاء قوة عسكرية
كبرية يف العراق حملاربة داعش

تقرير مسرب من األمم املتحدة حيذر من اجلفاف وارتفاع احلرارة يف 2050
بعد تسجيل  6346إصابة و 30حالة وفاة
وزير اخلارجية يؤكد رغبة العراق بالتعاون
االخرية

مع التحالف الدولي حملاربة داعش

بغداد /الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجي�ة ،فؤاد حسين،
رغب�ة الع�راق يف اس�تمرار العم�ل
والتع�اون مع التحال�ف الدويل ملحاربة
تنظي�م داعش االرهاب�ي ،فيما دعا اىل
رضورة دع�م س�يادة الع�راق ،وع�دم
خ�رق س�يادته.وثمن حسين ،خلال
القائه كلمة العراق يف إجتماع التحالف
الدويل لهزيم�ة تنظيم داعش اإلرهابي
املنعقد يف روما ،بحس�ب بي�ان لوزارة
الخارجي�ة تلقت�ه “ال�زوراء” ،الجهود
الدولية وجه�ود دول التحالف لدعمها
املس�تمر للع�راق يف مج�ال مكافح�ة
اإلرهاب وإعادة االستقرار واالعمار يف
املناطق املحررة م�ن األرايض العراقية
وتدريب الق�وات العراقية.واكد الوزير
على موق�ف الحكوم�ة العراقي�ة من
ُ
الحكومة
مس�ألة اإلرهاب ،الفتا اىل ان
عمل�ت عىل إتخا ِذ اإلجراءات الرامية إىل
استئصال ش�أف ِة هذه الجماعات حتى

نهايتها الحتمي�ة وتحقيق ذلك الهدف
املشترك عبر إس�تدامة تع�اون دول
التحالف الدويلّ.ونوه إىل عمل الحكوم ِة
يف مجال بن�اء القدرات ملختلف صنوف
الق�وات املس�لحة يف مواجهة اإلرهاب،
وتعزيز النظام القضائي بما ينس�جم
م�ع األع�راف الدولية ومب�ادئ حقوق
اإلنس�ان والتزام�ات الع�راق بقرارات
مجل�س األم�ن ذات الصل�ة .مُ بين�ا ً
إس�تعدادات الحكومة العراقية إلجراء
االنتخابات القادمة خالل شهر ترشين
األول الق�ادم وأهمية ه�ذه االنتخابات
ملستقبل العراق ،كما ق ّدم الشكر للدول
التي دعمت طلب العراق يف مجلس األمن
لتعزي�ز إج�راءات مراقب�ة االنتخابات
وضم�ان نزاهته�ا .مُ شيرا ً إىل إهتمام
الحكومة العراقية بالنازحني وعودتهم
الطوعية ،وترى يف ذلك أولوية ،إذ شهد
هذا امللف تطورات نوعيّة.

تفاصيل ص2

العراق :ال عراقيل يف ملف تصدير
النفط إىل لبنان

بريوت /الزوراء:
أعلن املتحدث باس�م الحكومة العراقية،
حس�ن ناظ�م :أن�ه “ال عراقي�ل يف ملف
تصدي�ر النفط إىل لبنان” ،مشيرا إىل أنه
“م�ا زال هن�اك ترتيب�ات وتدابير فنية
م�ن الجانب اللبنان�ي”.ويف حديث لقناة
“الجدي�د” اللبناني�ة ،ق�ال ناظ�م ،الذي
يش�غل منصب وزير الثقافة بالحكومة
العراقي�ة :إن “ال عراقيل يف ملف تصدير
النفط إىل لبنان وتم فتح حساب مرصيف
يف لبن�ان ،كم�ا تبق�ت ترتيب�ات وتدابري
فني�ة م�ن الجان�ب اللبناني”.وأض�اف

أن “املس�ألة منتهي�ة من جهتن�ا وفتح
االعتم�ادات املرصفي�ة أس�هل وطريقة
الدفع س�تكون ميسرة ،وهن�اك تدابري
س�تتخذ يف حينه�ا بخص�وص ن�وع
العمالت”.وتابع أن “القرار العراقي هو
مس�اعدة لبنان يف هذه األزمة ،واملهم أن
نعمل عىل نقل النفط بأرسع وقت ممكن،
والش�احنات ه�ي الطريق�ة األرسع”.
وأش�ار إىل أن “العراق يوافق عىل تصدير
النف�ط إىل لبنان مقابل الخدمات الطبية
والفندقي�ة ،وأن الحكوم�ة العراقية لن
تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه”.

انفجار عنيف يهز لندن بالقرب من
حمطة مرتو لألنفاق

لندن /متابعة الزوراء:
ه�ز انفج�ار عني�ف العاصم�ة الربيطانية
لن�دن ،ام�س االثنين ،بالقرب م�ن محطة
مترو لألنف�اق ،وتس�بب بخس�ائر مادي�ة
جس�يمة ،ما زالت أس�بابه مجهولة.وأعلن
قس�م اإلطفاء يف لندن توجه عرش س�يارات
ونح�و  70رجل إطفاء إىل موق�ع االنفجار،
يف محط�ة .Elephant & Castleوأش�ار إىل

أن االنفجار أدى الحرتاق عدد من السيارات
وأكش�اك هاتف ومبنى تج�اري بالقرب من
املوقع.وطل�ب قس�م اإلطفاء من الس�كان
املحليين االبتعاد عن نوافذ منازلهم وإغالق
األبواب.وأظه�رت مقاط�ع فيدي�و نشرت
عىل تويرت ،كرة ن�ار كبرية تخرج من موقع
االنفجار ،باإلضافة إىل س�حابة ضخمة من
الدخان الكثيف التي تتصاعد من املوقع.

رؤس�اء الكتل النيابية ،ملناقش�ة ديمومة
عم�ل املجلس خلال الفرتة املقبل�ة ،فيما
ق�رر عقد ثلاث جلس�ات متتالي�ة خالل
االس�بوع الجاري.وذك�ر بي�ان ص�در عن
املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس مجل�س النواب
تلقت�ه «ال�زوراء» :أن «رئاس�ة مجل�س
النواب عقدت اجتماعا ضم رؤس�اء الكتل
النيابي�ة ،ملناقش�ة ديمومة عم�ل املجلس
خالل الفرتة املقبلة».

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني الكلي يتعدى الـ  863ألفا
جديدة و 30حالة وفاة وش�فاء 4698
حالة ،ح�ددت دائرة صح�ة الرصافة
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقته «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االثنين ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  6346اصابة

املختربية ليوم امس ،44470 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،11622420 :
مبين�ة انه ت�م تس�جيل  6346اصابة
جديدة و 30حالة وفاة وش�فاء 4698
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء

الكيل ،)%92.8( 1235923 :بينما عدد
ح�االت االصابات ال�كيل،1332046 :
أم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،79002يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،577 :

وعدد حاالت الوفي�ات الكيل،17121 :
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس:
 ،25146ليصبح ع�دد امللقحني الكيل:
.863198
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أمانة جملس الوزراء :احلكومة ماضية يف تنفيذ مشروع األلف مدرسة

الرتبية النيابية لـ  :العجز يف عدد املدارس يقدر بـ  12ألفا وختصيص أموال حلل مشكلة األبنية املدرسية
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة الرتبي�ة النيابية ع�ن حاجة العراق
لبناء نحو  12الف مدرس�ة لسد العجز الحاصل يف
ع�دد املدارس ،وفيما اش�ارت اىل ان موازنة 2019
خصصت ام�واال لحل مش�كلة االبنية املدرس�ية،
اك�دت امان�ة مجلس ال�وزراء مضي الحكومة يف
تنفيذ مرشوع االلف مدرسة يف عموم املحافظات.

وقال رئيس لجنة الرتبية النيابية ،قيص اليارسي،
يف حديث لـ»الزوراء» :ان مشكلة االبنية املدرسية
والدوام املزدوج يف املدارس والعجز الكبري الحاصل
بع�دد املدارس مازالت موج�ودة بالرغم من وجود
ومس�اع لحلها.واضاف :ان البلد يحتاج بني
توجه
ٍ
 10اىل  12الف مدرسة يف بغداد واملحافظات  ،لسد
العج�ز الحاصل بعدد املدارس .الفت�ا اىل ان بعض

بعد إصابة رئيس أركان القوات املسلحة بكورونا

وزير الدفاع الربيطاني و 6من كبار القادة
العسكريني خيضعون للعزل الذاتي

لندن /متابعة الزوراء:
اضط�ر وزي�ر الدف�اع الربيطاني ،ب�ن واالس،
و 6م�ن كب�ار الق�ادة العس�كريني يف اململك�ة
املتح�دة ،لعزل أنفس�هم ،بع�د أن ثبتت إصابة
رئيس أركان القوات املس�لحة الربيطانية ،نيك
كارت�ر ،بفريوس كورونا.وأك�دت وزارة الدفاع
يف بيان إصاب�ة كارتر بفريوس كورونا ،وقالت
إن جميع املس�ؤولني الذين كانوا يف اجتماع مع
كارتر األسبوع املايض ،بمن فيهم وزير الدفاع،
يخضعون للعزل الذاتي .وبحس�ب “التلغراف”
ب�دأ كارتر فرتة الع�زل الذاتي أواخر األس�بوع
املايض ،بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفريوس

كورون�ا إيجابي�ة (أي مص�اب) ،ومن�ذ ذل�ك
الحين ،نبه تطبي�ق خدمات الصح�ة الوطنية
لالختب�ار والتعق�ب وزي�ر الدفاع ،ب�ن واالس،
ورؤس�اء البحرية امللكية وسلاح الجو امللكي
والقي�ادة اإلستراتيجية ،إىل رضورة البق�اء
يف منازله�م بع�د “االتص�ال الوثي�ق” برئيس
األركان ني�ك كارت�ر.وكان كارت�ر ( 62عام�ا)
عقد اجتماعا يف أكاديمية الدفاع يف رشيفنهام،
بأوكسفوردش�اير ،ي�وم الخمي�س املايض مع
الوزي�ر واالس ،ونائ�ب رئي�س أركان الجي�ش
األدميرال ،تي�م فري�زر ،وقائد الجي�ش مارك
كارلتون سميث.

مديريات الرتبية تعاني من نقص االبنية الدراسية
يف املدارس.واش�ار اىل :ان موازنة  2019خصصت
امواال لغرض حل مش�كلة االبنية املدرس�ية وبناء
بعض املدارس ،فضال عن ان هناك توجها حكوميا
إلنشاء الف مدرسة عن طريق االتفاقية الصينية.
من جهته ،قال املتحدث باسم امانة مجلس الوزراء،
حي�در مجيد ،يف حديث لـ»ال�زوراء» :ان الحكومة

ماضية يف تنفي�ذ املرشوع الوطن�ي لبناء املدارس
ال�ذي يتضمن املرحل�ة االوىل بناء الف مدرس�ة يف
بغداد واملحافظات.واضاف :ان اجتماعات اللجنة
العليا برئاس�ة االمني العامة ملجلس الوزراء بشأن
مرشوع بن�اء املدارس مس�تمرة لوض�ع الخطط
والتصاميم الخاصة بمشاركة الجهات املعنية.

تفاصيل ص2

حصيلة وفيات كورونا حول العامل تتجاوز الـ 4
ماليني واإلصابات  181مليونا

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت إحصائية لوكال�ة “رويترز” أن إجمايل
ع�دد الوفي�ات ج�راء تفيش وب�اء كورون�ا حول
العال�م بلغت  4ماليني ونحو  80أل�ف وفاة ،فيما
تجاوزت حصيلة اإلصابات  181مليونا حتى اآلن.
وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف أكثر من 210
دول ومناطق منذ اكتش�اف أوىل ح�االت اإلصابة
يف الصين يف ديس�مرب /كان�ون األول .2019
وادن�اه الدول العرش األكث�ر ترضرا من حيث عدد
الوفيات:
 - 1الوالي�ات املتحدة  603544حال�ة وفاة ،و33
مليونا و 755793إصابة 2- ..الربازيل512735 :

حالة وف�اة ،و 18مليون�ا و 386894إصابة3- ..
الهند 395751 :حالة وفاة ،و 30مليونا و233183
إصابة 4-..املكس�يك 232564 :حالة وفاة ،وأكثر
من  2.5مليون إصاب�ة 5-..بريو 191500 :حالة
وف�اة ،ومليون�ان و 46أل�ف إصابة 6-..روس�يا:
 133282حال�ة وف�اة ،و 5ماليين و451291
إصاب�ة 7-..بريطانيا 128364 :حال�ة وفاة ،و4
ماليين و 748ألف إصاب�ة 8-..إيطاليا127472 :
حالة وفاة ،و 4ماليني و 58ألف إصابة 9-..فرنسا:
 110951حال�ة وف�اة ،و 5ماليين و768443
إصابة 10-،..كولومبيا 104678 :حالة وفاة ،و4
ماليني و 158ألف إصابة.

يف ضوء أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها البلد يف تارخيه احلديث

لبنان ..استمرار قطع الطرقات يف خمتلف املناطق احتجاجا على تردي األوضاع املعيشية

بريوت /متابعة الزوراء:
قطع عدد من املحتجني يف لبنان العديد
م�ن الطرق�ات عىل مختل�ف األرايض
اللبناني�ة ،احتجاج�ا على الوض�ع
املعييش الصعب والظروف االقتصادية
املرتدية.وقط�ع محتج�ون طري�ق
بيروت -طرابلس ،م�ا أدى إىل زحمة
سير خانق�ة ،فيما قط�ع محتجون

آخرون أحد مداخل بيروت الجنوبية
باإلط�ارات املش�تعلة احتجاج�ا عىل
ت�ردي الوضع االقتص�ادي واملعييش.
كما ش�هدت محافظات شمال لبنان
قطع العديد م�ن الطرقات باإلطارات
املشتعلة.وبحس�ب قن�اة “الجدي�د”
ت�م قطع السير يف العاصم�ة بريوت
عند محلة الس�لطان إبراهيم الجناح

باالتجاهين ،ومحل�ة قصق�ص
باالتجاهين.يف حين أنه ج�رى قطع
السري يف صيدا عىل الكورنيش البحري
للمدينة.بينما قطع س�ائقو الفانات
العمومي�ة يف بعلب�ك ،صب�اح ام�س،
الطري�ق ال�دويل عن�د مدخ�ل مدين�ة
بعلب�ك الجنوب�ي يف دورس ملدة نصف
س�اعة ،احتجاجا ً عىل ت�ردي الوضع

االقتصادي وغالء املعيش�ة ،واحتكار
م�ادة املازوت.وتجدر اإلش�ارة إىل أن
لبن�ان يش�هد أس�وأ أزم�ة اقتصادية
يف تاريخ�ه الحديث ،حي�ث أن العملة
اللبناني�ة فق�دت نح�و  90%م�ن
قيمته�ا ،محطمة مس�توى قياس�يا
للهبوط يف وقت سابق من هذا الشهر
بلغ  18000لرية مقابل الدوالر الواحد

يف الس�وق الس�وداء ،فيم�ا ال ي�زال
سعر الرصف الرس�مي للدوالر 1507
لريات.كما يذكر أن لبنان يش�هد أزمة
نقص الوقود ،حي�ث تعاني الحكومة
من نقص العملات األجنبية الصعبة
الالزمة لتأمني الوقود ودعم الواردات
التي تتضمن معظم السلع األساسية
واألدوية يف البالد.
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العدد 7517 :الثالثاء  29حزيران 2021

alzawraanews@yahoo.com

خالل مشاركته يف االجتماع الوزاري لدول التحالف يف روما

العراق يؤكد رغبته يف استمرار التعاون
مع التحالف الدولي حملاربة داعش

بغداد /الزوراء:
اكد وزير الخارجية ،فؤاد حسني،
رغبة العراق يف استمرار العمل
والتعاون مع التحالف الدويل ملحاربة
تنظيم داعش االرهابي ،فيما دعا اىل
رضورة دعم سيادة العراق ،وعدم
خرق سيادته.
وثمن حسني ،خالل القائه كلمة
العراق يف إجتماع التحالف الدويل
لهزيمة تنظيم داعش اإلرهابي
املنعقد يف روما ،بحسب بيان لوزارة
الخارجية تلقته “الزوراء” ،الجهود
الدولية وجهود دول التحالف
لدعمها املستمر للعراق يف مجال
مكافحة اإلرهاب وإعادة االستقرار
واالعمار يف املناطق املحررة من
األرايض العراقية وتدريب القوات
العراقية.
واكد الوزير عىل موقف الحكومة
العراقية من مسألة اإلرهاب ،الفتا
ُ
الحكومة عملت عىل إتخا ِذ
اىل ان
اإلجراءات الرامية إىل استئصال
شأف ِة هذه الجماعات حتى نهايتها
الحتمية وتحقيق ذلك الهدف
املشرتك عرب إستدامة تعاون دول
التحالف الدويلّ.
ونوه إىل عمل الحكوم ِة يف مجال
بناء القدرات ملختلف صنوف القوات
املسلحة يف مواجهة اإلرهاب،
وتعزيز النظام القضائي بما
ينسجم مع األعراف الدولية ومبادئ
حقوق اإلنسان والتزامات العراق
بقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
مُ بينا ً إستعدادات الحكومة العراقية
إلجراء االنتخابات القادمة خالل
شهر ترشين األول القادم وأهمية
هذه االنتخابات ملستقبل العراق،
كما ق ّدم الشكر للدول التي دعمت
طلب العراق يف مجلس األمن لتعزيز
إجراءات مراقبة االنتخابات وضمان
نزاهتها .مُ شريا ً إىل إهتمام الحكومة
العراقية بالنازحني وعودتهم
الطوعية ،وترى يف ذلك أولوية ،إذ
شهد هذا امللف تطورات نوعيّة.
واشار إىل جهودا ً وطنية مستمرة
لرفع الحيف وما لحق باملكونات
العراقية من ظلم اإلرهاب وظالميته،

مُ شريا ً إىل أن مجلس النواب العراقي
أق َّر قانون الناجيات االيزيديات،
وكان لهذه الخطوة أث ٌر كبري يف
مساندة ضحايا تنظيم داعش
اإلرهابي وضمان محاسبة أفراده
جرّاء أعمالهم االجرامية.
ويف ختام كلمته ّ
أك َد الوزير رغبة
العراق يف إستمرار العمل والتعاون
مع التحالف الدويل ملحاربة تنظيم
ِّ
وحث الدول االعضاء
داعش اإلرهابي
عىل مواصلة الدعم يف مجال تطوير
القدرات وإعادة االستقرار واالعمار،
مُ ؤكدا ً رضورة دعم سيادة العراق،
وأن الواجب عىل الجميع عدم خرق
سيادته ،وإحرتام القوانني العراقية.
مُ شيدا ً بالدور الكبري للقوات
العراقية بما فيها قوات الجيش،
والحشد الشعبي ،والپيشمرگه،
والرشطة ،وجميع القوات األمنية.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسني،
قد وصل امس االثنني ،اىل العاصمة
االيطالية روما للمشاركة يف
االجتماع الوزاري املوسع للتحالف
الدويل.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد
الصحاف يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “ وزير الخارجيَّة فؤاد حسني
وصل إىل العاصمة اإليطالية روما،
للمُ شاركة يف االجتماع الوزاري
املوسع للتحالف الدويلّ للقضاء عىل
اإلرهابي ،واالجتماع
تنظيم داعش
ّ
الوزاري بشأن سوريا”.
وأضاف :أن “االجتماع سيشارك
فيه وزراء خارجيَّة الدول األعضاء
يف التحالف لبحث الجُ ُهود املُشرتكة
اإلرهابي”،
للتصدي لتنظيم داعش
ّ
الفتا ً اىل أن “االجتماع سيرتأسه ٌ
كل
من وزير الخارجيَّة اإليطايلّ لويجي
دي مايو ،ووزير الخارجيَّة األمريكي
”أنطوني بلينكن .
وبني الصحاف أنه “من املُؤمل أن
يعقد وزير الخارجية العراقي العديد
من اللقاءات الثنائيَّة مع نظرائه
وزراء خارجيَّة الدول املُشاركة
يف االجتماعات ،لبحث العالقات
الثنائيَّة والقضايا ذات االهتمام
املُشرتك”.

التصويت اليوم على ترشيح مثانية قضاة حملكمة التمييز

بعد إخفاقه عدة مرات ..الربملان يقرر عقد ثالث جلسات
متتالية األسبوع احلالي
الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد توقفهـا لعدة اسابيع ،يعود
مجلس النواب ،اليوم الثالثاء ،النعقاد
جلساته االعتيادية واملقرر ان يستهل
جدول اعمالها بالتصويت عىل
اعضاء محكمة التمييز االتحادية
 ،والتصويت عىل مرشوع قانون
ومقرتحني اخرين ،وكذلك القراءة
االوىل ألربعة ترشيعات اخرى وقراءة
مقرتح قانون جديد.
يأتي ذلك  ،بعد عقد رئاسة مجلس
النواب ،امس االثنني ،اجتماعا ضم
رؤساء الكتل النيابية ،ملناقشة
ديمومة عمل املجلس خالل الفرتة
املقبلة ،فيما قرر عقد ثالث جلسات
متتالية خالل االسبوع الجاري.
وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعالمي
لرئيس مجلس النواب تلقته
“الزوراء” :أن “رئاسة مجلس النواب
عقدت اجتماعا ضم رؤساء الكتل
النيابية ،ملناقشة ديمومة عمل
املجلس خالل الفرتة املقبلة”.
وأضاف أن “االجتماع بحث أهمية
ترشيع بعض القوانني واالتفاقيات
التي وصلت إىل مرحلة التصويت،
وتفعيل الدور الرقابي للمجلس،
باإلضافة إىل رضورة التصويت عىل

أعضاء محكمة التمييز االتحادية
خالل الجلسات القادمة” ،موضحا ً
أن “االجتماع بحث ايضا تشكيل
لجنة خرباء الختيار أعضاء مفوضية
حقوق اإلنسان”.
واشار البيان اىل أنه “تقرر ،خالل

الرتبية النيابية لـ  :العجز يف عدد املدارس يقدر بـ  12ألفا وختصيص
أموال حلل مشكلة األبنية املدرسية
الزوراء /حسني فالح:
كشفت لجنة الرتبية النيابية عن حاجة العراق
لبناء نحو  12الف مدرسة لسد العجز الحاصل
يف عدد املدارس ،وفيما اشارت اىل ان موازنة
 2019خصصت امواال لحل مشكلة االبنية
املدرسية ،اكدت امانة مجلس الوزراء ميض
الحكومة يف تنفيذ مرشوع االلف مدرسة يف عموم
املحافظات.
وقال رئيس لجنة الرتبية النيابية ،قيص اليارسي،
يف حديث لـ”الزوراء” :ان مشكلة االبنية املدرسية
والدوام املزدوج يف املدارس والعجز الكبري الحاصل
بعدد املدارس مازالت موجودة بالرغم من وجود
ومساع لحلها.
توجه
ٍ
واضاف :ان البلد يحتاج بني  10اىل  12الف مدرسة
يف بغداد واملحافظات  ،لسد العجز الحاصل بعدد

املدارس .الفتا اىل ان بعض مديريات الرتبية تعاني
من نقص االبنية الدراسية يف املدارس.
واشار اىل :ان موازنة  2019خصصت امواال لغرض
حل مشكلة االبنية املدرسية وبناء بعض املدارس،
فضال عن ان هناك توجها حكوميا إلنشاء الف
مدرسة عن طريق االتفاقية الصينية.
من جهته ،قال املتحدث باسم امانة مجلس
الوزراء ،حيدر مجيد ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
الحكومة ماضية يف تنفيذ املرشوع الوطني لبناء
املدارس الذي يتضمن املرحلة االوىل بناء الف
مدرسة يف بغداد واملحافظات.
واضاف :ان اجتماعات اللجنة العليا برئاسة
االمني العامة ملجلس الوزراء بشأن مرشوع بناء
املدارس مستمرة لوضع الخطط والتصاميم
الخاصة بمشاركة الجهات املعنية .مؤكدا ان

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني الكلي
يتعدى الـ  863ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  6346اصابة جديدة و30
حالة وفاة وشفاء  4698حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس ،44470 :ليصبح عدد الفحوصات
الكلية ،11622420 :مبينة انه تم
تسجيل  6346اصابة جديدة و 30حالة
وفاة وشفاء  4698حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:

االجتماع ،عقد جلسات متتالية
األسبوع الجاري يف أيام الثالثاء
واألربعاء والخميس”.
يف غضون ذلك ،تسلمت رئاسة
مجلس النواب كتابا رسميا من
مجلس القضاء األعىل يتضمن ترشيح

ثمانيـة قضاة لتعيينهم يف عضويـة
محكمة التمييز االتحادية  ،والطلب
بعرض اسماء املرشحني عىل مجلس
النواب للموافقة عىل اختيارهم.
لكن لجنة متابعة تنفيذ الربنامج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي

النيابية ،افصحت عن اسباب عدم
اكتمال النصاب يف جلسة مجلس
النواب االخرية ،وارجعت ذلك اىل
قرب موعد االنتخابات يف العارش من
ترشين االول املقبل .
وقال عضو اللجنة النائب محمد
الخالدي لـ”الزوراء” :ان “هيئة
رئاسة الربملان والنواب قادرون
عىل استئناف جلسات الربملان ،لكن
هاجس االنتخابات يلقي بظالله
عىل اروقة الربملان وانشغلت الكتل
بالتحضري لربامجها االنتخابية “،
مشريا اىل ان “ لدينا الكثري من القوانني
التي يحاول الربملان ترشيعها ،ويف
مقدمتها قانون النفط والغاز الذي
يعد من القوانني الخالفية بني االقليم
والحكومة االتحادية “.
ورجح الخالدي ،وهو املتحدث
الرسمي لكتلة الجبهة العراقية
الجلسات
استئناف
الجديدة،
االعتيادية ملجلس النواب االسبوع
املقبل للمناقشة والتصويت عىل
القوانني املهمة ،مبينا ان “هناك
الكثري من القوانني التي ستطرح
للمناقشة والقراءة االوىل والثانية عىل
جدول األعمال ،باإلضافة اىل ادراج
بعض القوانني املهمة للتصويت “.

أمانة جملس الوزراء :احلكومة ماضية يف تنفيذ مشروع األلف مدرسة

بعد تسجيل  6346إصابة و 30حالة وفاة

 ،)92.8%( 1235923بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ،1332046 :أما عدد
الحاالت التي تحت العالج ،79002 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،577 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،17121 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ليوم امس ،25146 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.863198 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل 407اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها 293اصابة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  407اصابة جديدة
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بفريوس كورونا موزعة كالتايل293 :
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية  /قطاع املدائن  22حاالت
خالل الرصد الوبائي /قطاع البلديات
الثاني  45حالة خالل الرصد الوبائي/
قطاع الشعب  44حاالت خالل الرصد
الوبائي  /قطاع بغداد جديده  64حالة
خالل الرصد الوبائي /قطاع االعظمية
 32حالة خالل الرصد الوبائي /
قطاع الرصافة  20حالة خالل الرصد
الوبائي /قطاع الصدر  49حالة خالل
الرصد الوبائي  /قطاع االستقالل 17
حالة خالل الرصد الوبائي .
واشار اىل ان  114حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية /

 15حالة يف مدينة الصدر موزعة
عىل محالتها  8 /حاالت يف البلديات
 6 /حاالت يف منطقة بغداد جديدة
 6/حاالت يف النهروان  4 /حاالت يف
االعظمية  5 /حاالت يف الشعب 5 /
حاالت يف شارع الكرادة  5/حاالت
يف الحسينية  4/حاالت يف االمني5/
حاالت يف الزعفرانية  6 /حاالت يف شارع
فلطني  4/حاالت يف املدائن  4/حاالت
يف الطالبية  5 /حاالت يف العبيدي 4/
حاالت يف الضباط  4/حاالت يف املشتل
 4/حاالت يف املستنرصية  4/حاالت
يف القاهرة  /حالتني يف كل من املناطق
التالية :القادسية /الكرسة /جرس
دياىل /بوب الشام /زيونة /الكفاح/
حي العامل /حي الجهاد .
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة”،
مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  175340تويف منهم 1778
لالسف فيما اكتسب الشفاء 169527
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج
.”4035
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز عىل
التباعد االجتماعي وعدم التهاون واخذ
اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.
وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي
فريوس كورونا مضحني بأرواحهم
إلنقاذ املصابني الفريوس”.

املرشوع يعد من املشاريع االسرتاتيجية املهمة
يف البلد.
ويف وقت سابق ،كشفت امانة مجلس الوزراء
لـ”الزوراء” عن تفاصيل املرشوع الوطني لبناء
املدارس.
وقال املتحدث باسم امانة مجلس الوزراء ،حيدر
مجيد :ان اللجنة العليا لبناء املدارس تشكلت
بموجب قرار مجلس الوزراء وتضم يف عضويتها
عددا من الوزراء ،اطلقت حملة وطنية لبناء 7
االف مدرسة يف عموم العراق.
واضاف :ان املرحلة االوىل للمرشوع سيتضمن
بناء ألف مدرسة ،ستوزع حسب الكثافة
السكانية والحاجة الفعلية يف املحافظات .مؤكدا
ان الحكومة ارتأت بالقيام بهذا املرشوع واصدار
توجيه بمفاتحة الرشكات الصينية عرب السفارة

الصينية يف بغداد.
واشار اىل :ان التصاميم االساسية اكتملت من
قبل هيئة االستشارة الوطنية يف وزارة االعمار
واإلسكان .مبينا :ان التصاميم كانت ضمن
املواصفات العاملية الحديثة للمدارس ،حيث
سيرتاوح اعداد الصفوف يف املدرسة الواحدة بني
 12اىل  20و  24صفا .وتابع :نحن اآلن بطور
املباحثات وابرام العقود مع الرشكات الصينية
لتنفيذ املرشوع .مرجحا تنفيذه قريبا بعد اكمال
بعض االمور الفنية وابرام العقود.
وأوضح :انه تمت مفاتحة املحافظات بتزويد
االمانة العامة بمساحات االرايض الكافية
الجاهزة لالستثمار والتي ليس فيها اشكاالت
قانونية .مؤكدا :ان الحكومة ترغب بتنفيذ
املرشوع عىل عجالة.

واشنطن تصف زيارة السيسي وامللك عبد اهلل
الثاني إىل العراق بـ”التأرخيية”

واشنطن /متابعة الزوراء:
أصدرت وزارة الخارجية األمريكية
بيانا رحبت فيه بزيارة الرئيس
املرصي ،عبد الفتاح السييس ،والعاهل
األردني ،امللك عبد الله الثاني ،إىل

العاصمة العراقية بغداد.
وقال املتحدث باسم الخارجية
األمريكية ،نيد برايس ،يف بيان له:
“ترحب الواليات املتحدة بالزيارة
التاريخية التي قام بها رئيس مرص

وملك األردن إىل بغداد “.
وأضاف“ :تعد هذه الزيارة خطوة
مهمة يف تعزيز العالقات االقتصادية
واألمنية اإلقليمية بني مرص والعراق
واألردن ،ودعم االستقرار اإلقليمي”.

تراجع كبري بأسعار الذهب يف األسواق العراقية
بغداد /الزوراء:
شهدت أسواق الجملة لشارع النهر يف
بغداد ،امس االثنني ،تراجع اسعار الذهب
ليسجل سعر املثقال الواحد عيار  21من
الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع
 350.500الف دينار ،يف حني بلغ سعر
الرشاء  345.500الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من
الذهب العراقي فقد سجل  320الف دينار،
يف حني بلغ سعر الرشاء  315الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال
الصياغة ،يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21بني  350الفا ً و 355
ألف دينار ،فيما يرتاوح سعر البيع مثقال
الذهب العراقي بني  320الفا ً و  325الف
دينار ..ويساوي املثقال الواحد من الذهب
(خمسة غرامات).
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الناطق باس��م الكاظمي يعد اهلجوم باالنتهاك الس��افر للس��يادة واحلشد يؤكد احتفاظه
باحلق القانوني للرد على االعتداءات

بغداد /الزوراء:
ع� ّد املجل�س ال�وزاري لالم�ن الوطني،
امس االثنني ،القص�ف االمريكي ملوقع
تاب�ع للحش�د الش�عبي على الح�دود
العراقي�ة – الس�ورية ،وفيم�ا اك�دت
هيئة الحشد الشعبي احتفاظها بالحق
القانون�ي لل�رد عىل ه�ذه االعت�داءات،
اشارت وزارة الخارجية اىل ان الحكومة
ماضي�ة باجراءاتها التحقيقية بش�أن
الهجوم االمريكي.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان املجلس
الوزاري لألم�ن الوطني عق�د اجتماعا
طارئا برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء،
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي ،خصص ملناقش�ة تداعيات
القص�ف األمريك�ي ال�ذي ط�ال موقعا ً
على الح�دود العراقي�ة الس�ورية ،كما
ناق�ش اس�تهداف املجرمين واملخربني
والجماع�ات اإلرهابية محط�ات توليد
الطاقة الكهربائية وأبراج نقلها.
وأعرب املجلس الوزاري لألمن الوطني،
بحس�ب البيان ،عن اس�تنكاره الشديد
وإدانته للقصف األمريكي الذي استهدف
موقع�ا على حدودنا مع س�وريا ،واكد
أن هذا االعت�داء يمثل انته�اكا ً صارخا ً
للس�يادة العراقية ،ترفضه كل القوانني
واملواثيق الدولية.
واش�ار البي�ان اىل ان املجل�س الوزاري
لألم�ن الوطن�ي ي�درس اللج�وء اىل كل
الخيارات القانوني�ة املتاحة ملنع تكرار
مثل هذه االعت�داءات التي تنتهك أجواء
الع�راق وأراضي�ه ،باإلضاف�ة اىل إجراء
تحقي�ق ش�امل يف ظ�روف الح�ادث
ومس�بباته والعم�ل على ع�دم تكراره
مستقبال.
وشدد املجلس عىل رفضه الكامل جعل
العراق س�احة لتصفية الحس�ابات ،أو
اس�تخدام أراضي�ه وس�مائه لالعت�داء

عىل جريانه ،يف الوق�ت الذي عززت فيه
الحكوم�ة خطواته�ا بانتهاج سياس�ة
هادئة ،واعتماد مبدأ الحوار سبيال للحد
م�ن ح�دة الرصاع�ات وتحقي�ق األمن
واالستقرار يف العراق واملنطقة.
وأكد املجلس أن الحكومة لديها جلسات
حوار متواصلة م�ع الجانب األمريكي،
وصلت اىل مراحل متقدمة واىل مستوى
البح�ث يف التفاصي�ل اللوجس�تية،
النس�حاب القوات القتالي�ة من العراق
وال�ذي س�يتم اإلعلان ع�ن تفاصيل�ه
الحقا.
وفيم�ا يخ�ص اس�تهداف محط�ات
توليد الطاقة الكهربائي�ة وأبراج النقل
م�ن قب�ل جماع�ات مس�لحة تخريبية
وإرهابي�ة ،أكد املجلس ال�وزاري لألمن
الوطن�ي ،أن�ه يف الوقت الذي ب�دأ انتاج
الطاق�ة الكهربائي�ة باالرتف�اع ووصل
اىل أكث�ر م�ن  20ال�ف مي�كاواط ،وهو
األعىل يف تأريخ الدول�ة العراقية ،فضالً
عن الطاقة املس�توردة ،وأيض�ا افتتاح
الحكومة للعديد من املش�اريع املعطلة
واملتلكئة بعد تذليل الصعاب واالشكاالت
الت�ي تعيقها ،م�ن أجل توفير الطاقة
الكهربائي�ة للمواطنين ،ف�إن هن�اك
مجامي�ع تخريبي�ة وإرهابي�ة تس�عى
إلرب�اك األوضاع باس�تهدافها املحطات
واألب�راج ،م�ا تس�بب بفق�دان الطاقة
املجه�زة للمناط�ق يف بغ�داد والف�رات
األوسط ،وفاقم من معاناة املواطنني.
وبين املجل�س أن الق�وات األمنية تبذل
جه�ودا ً كبيرة لحماي�ة أب�راج الطاقة
الكهربائي�ة ،حي�ث تحت�وي الش�بكة
الوطنية على  46ألف ب�رج ،وإن كلفة
إصلاح كل ب�رج مترضر تص�ل اىل 30
مليون دينار ،كما أن هناك مس�تحقات
متأخ�رة للمس�تثمرين بامللي�ارات،
ولل�دول الت�ي نس�تورد منه�ا الطاق�ة
والغ�از ،وأك�د أن ه�ذه املس�تحقات

ل�م يج�ر تضمينه�ا يف املوازن�ة ،حيث
تعرّضت بعض التخصيصات اىل الحذف
خالل املناقشة الربملانية ،يف الوقت الذي
عانت فيه الش�بكة الكهربائية من أكثر
م�ن  35هجوم�ا ً تخريبيا ً فق�ط يف عام
 ،2021اضافة اىل العديد من التعرضات
والهجم�ات االخ�رى وآخره�ا االعتداء
على محط�ة صلاح الدي�ن الحراري�ة
بالصواريخ يوم أمس.
ووجّ �ه القائ�د العام للقوات املس�لحة،
بحسب البيان ،قيادة العمليات املشرتكة
بعق�د اجتماع طارئ خالل  24س�اعة،
والخ�روج باستراتيجية متكامل�ة،
بالتعاون بني القيادات األمنية للعمليات
املشتركة ووزارة الكهرب�اء ،م�ن أجل
تأمني انس�يابية تزويد املواطن العراقي
بالطاقة الكهربائية ،كما يدعو االجتماع
املواطنني اىل التعاون مع األجهزة األمنية
لحماية ثروة الع�راق وبناه التحتية من

األعرجي :العراق خيطو خطوات كبرية
يف جمال تعزيز أمنه واستقراره

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي،
ام�س االثنين ،أن املرحل�ة الحالية تش�هد
هدوءا ً سياس�يا ً يمهد الستحقاق العراقيني
باالنتخاب�ات ،فيم�ا أش�ار إىل أن الع�راق
يخطو خطوات كبيرة يف مجال تعزيز أمنه
واستقراره.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “مستش�ار
األمن القومي قاس�م األعرجي التقى ،زعيم
ائتلاف الوطني�ة اي�اد علاوي” ،مبينا أنه
“جرى خالل اللقاء ،بحث آخر املس�تجدات

السياس�ية واألمنية على الصعيدين الدويل
واإلقليمي ،والتأكيد عىل أهمية تعزيز األمن
واالستقرار يف عموم مدن العراق”.
وأكد األعرجي ،بحس�ب البي�ان :أن “العراق
يخط�و خط�وات كبيرة يف مج�ال تعزي�ز
أمن�ه واس�تقراره وأن األجه�زة األمني�ة
واالس�تخبارية تحق�ق عملي�ات نوعي�ة يف
القض�اء عىل م�ا تبقى من خالي�ا إرهابية،
اىل جان�ب مالحقة الجريمة وتعزيز الس�لم
األهيل” ،الفتا اىل أن “املرحلة الحالية تش�هد
هدوءا سياس�يا يمهد الستحقاق العراقيني
يف االنتخابات املقبلة”.

روما /متابعة الزوراء:
دع�ت مجموع�ة م�ن  19دول�ة بقي�ادة
الوالي�ات املتح�دة إىل وقف إطلاق النار يف
كاف�ة أرايض س�وريا وإدخال املس�اعدات
اإلنسانية دون أي عوائق للبالد.
وش�اركت  19دولة ،وهي الواليات املتحدة
وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومرص وفرنسا
وأملانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان
واألردن ولبن�ان وهولن�دا والنرويج وقطر
والس�عودية وتركيا واإلم�ارات ،إضافة إىل
ممثلين عن االتح�اد األوروب�ي والجامعة
العربي�ة ،ام�س االثنين يف مؤتم�ر على
مس�توى وزراء الخارجية حول س�وريا يف
روما.
وقال�ت يف بيان مشترك إنها أك�دت دعما

حاسما للجهود التي تقودها األمم املتحدة
يف إطار الق�رار  2254للتأييد الثابت لوقف
ف�وري إلطلاق الن�ار يف كل عم�وم البالد
وإدخال املس�اعدات اإلنسانية دون عوائق
وبش�كل آمن ،وعم�ل اللجنة الدس�تورية
ومكافحة اإلرهاب يف كل أشكاله.
وتابع املشاركون يف املؤتمر“ :إننا ويف حني
نؤكد عىل وحدة س�وريا ووحدة أراضيها،
ال نزال متمسكون بمواصلة العمل النشط
على تحقيق حل س�يايس ش�امل موثوق
ومستدام بناء عىل القرار .”2254
وش�ددوا على أن ه�ذا الق�رار “يمثل حال
وحي�دا ينه�ي األزم�ة املس�تمرة من�ذ 10
س�نوات يف س�وريا ويضمن أمن الش�عب
السوري وتنفيذ طموحاته”.

بينها العراق 19 ..دولة تدعو
لوقف إطالق النار يف سوريا

عبث املخربني ،وسترد قواتنا املس�لحة
عىل كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن
املواطن واملساس بالبنى التحتية.
اىل ذل�ك قال الناطق باس�م القائد العام
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء”“ :ندين الهجوم
الج�وي االمريك�ي الذي اس�تهدف ليلة
االح�د موقع�ا ً على الح�دود العراقي�ة
الس�ورية” ،ع�ا ّدا ً إياه “انتهاكا ً س�افرا ً
ومرفوض�ا ً للس�يادة العراقي�ة ولألمن
الوطن�ي العراق�ي وفق جمي�ع املواثيق
الدولية”.
وتابع أن “العراق يجدد رفضه أن يكون
س�احة لتصفية الحس�ابات ويتمس�ك
بحق�ه يف الس�يادة عىل اراضي�ه ومنع
اس�تخدامها كس�احة ل�ردود الفع�ل
واالعتداءات”.
ودع�ا الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام
اىل “التهدئ�ة وتجن�ب التصعي�د ب�كل

أش�كاله” ،مؤك�دا ً أن “العراق س�يقوم
بالتحقيق�ات واإلج�راءات واالتصاالت
الالزم�ة عىل مختل�ف املس�تويات ملنع
حصول مثل هكذا انتهاكات”.
م�ن جهته�ا ،اص�درت هيئ�ة الحش�د
الشعبي بيانا ً بش�أن االعتداء األمريكي
عىل قواتها غرب�ي األنبار ،فيما أعتربته
استهدافا ً لسيادة العراق.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقته “الزوراء”:
“يف الس�اعة الثاني�ة م�ن فج�ر االثنني
قام الطريان األمريكي باس�تهداف ثالث
نقاط مرابطة لقوات الحش�د الش�عبي
(الل�واءان  14و )46بمس�افة  13ك�م
داخل الحدود العراقي�ة يف قضاء القائم
غربي محافظة االنبار”.
وأضاف�ت أن “ه�ذا االعتداء أس�فر عن
ارتقاء  4ش�هداء ،كانوا يؤدون واجبهم
االعتي�ادي ملنع تس�لل عن�ارص داعش
اإلرهابية من س�وريا إىل العراق ،ضمن

الواجب الرسمي لقوات الحشد الشعبي
تحت قي�ادة العمليات املشتركة ،وغري
منخرطين ب�أي نش�اط ض�د التواجد
األجنب�ي يف العراق ،والذي س�بق لهيئة
الحش�د الش�عبي ان أوضح�ت موقفها
منه مرارا ً وتكرارا ً “.
وأش�ارت إىل أن “نقاط الحشد الشعبي
الت�ي تعرض�ت للقص�ف ال تض�م أي�ة
مخازن أو ما ش�ابه خالف�ا ً لالدعاءات
األمريكية التي رسدته�ا من اجل تربير
جريم�ة اس�تهداف مقاتلي الحش�د
الش�عبي” ،مس�تنكرة “بأش�د عبارات
االس�تنكار واإلدانة هذا االعت�داء اآلثم
على قواتن�ا ،ونتق�دم بخال�ص العزاء
وص�ادق املواس�اة إىل ذوي الش�هداء
األعزاء”.
واك�دت الهيئ�ة “االحتف�اظ بالح�ق
القانون�ي لل�رد عىل ه�ذه االعت�داءات
ومحاس�بة مرتكبيه�ا على األرايض
العراقي�ة” ،الفتة اىل ان “ه�ذا االعتداء
يأت�ي يف إط�ار إضعاف الع�راق وقواته
األمنية والحش�د الش�عبي التي شهدت
له�ا أميركا وبقي�ة دول العال�م بدحر
اإلره�اب وإبع�اد خط�ره ورشوره عن
كل العالم ،كما ويصب يف صالح تقوية
الجماعات اإلرهابية”.
وذك�رت الهيئة ان “ه�ذا االعتداء يمثل
استهدافا ً لس�يادة العراق خصوصا ً انه
يتزام�ن م�ع النجاح�ات الكبيرة التي
تمثل�ت باالس�تعراض الكبير للحش�د
الش�عبي ملناسبة تأسيس�ه الذي رعاه
القائ�د العام للقوات املس�لحة وانعقاد
القم�ة الثالثية يف العاصم�ة بغداد يوم
االحد” ،مش�يدة بـ”مواق�ف الحكومة
العراقي�ة وحرصه�ا على حس�م ملف
إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن العراق
بما يحق�ق للبلد س�يادته الكاملة عىل
أراضيه وأجوائه”.
واختتم�ت الهيئ�ة بالقول “ال يس�عنا

س�وى الرتح�م على ش�هدائنا اإلبطال
الذي�ن قدموا دماءهم دفاعا ً عن العراق
وكرامت�ه ولدف�ع رشور اإلره�اب عن
مناطقه ومدنه” ،داعية “أبناء ش�عبنا
العراقي الذي انبثق منه الحشد الشعبي
إىل ق�ول كلمته يف مثل ه�ذه االعتداءات
الغادرة التي تطال أبناءه”.
اىل ذلك ،ادانت وزارة الخارجية الهجوم
الجوي ال�ذي طال موقعا ً على الحدود
العراقية الس�ورية ،فيما أشارت اىل أن
الحكومة ماضية بإجراءاتها التحقيقية
بشأن هذا الهجوم.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،احمد
الصحايف ،يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :إن
ّ
الجوي
“وزارة الخارجيّة تدين الهجو َم
ً
َ
ط�ال موقع�ا عىل
ليل�ة االح�د وال�ذي
ً
الح�دو ِد العراق ّي ِة الس�وريّة” ،مبينا ان
َ
َ
يكون
“ال�وزارة ُت َج ّد ُد رفضه�ا التام أن
ُ
رصاع أو مواجه ٍة
الع�راق طرف�ا ً يف أي
ٍ
لتصفي ِة الحس�ابات على أراضيه وبما
ُي َع ُّد إعتدا ًء وإنتهاكا ً للس�يادة الوطنيّة
واملواثيق
األعراف
وخروجا ً رصيحا ً عن
ِ
ِ
الدوليّة”.
َ
ِّ
ُ
ُّ
تمسكنا بسيادة العراق
واضاف “نؤكد
ووحدته وباإلرتكان ِّ
لكل ما من ش�أنه
تعزي�ز ذل�ك ،ع َ
رب إس�تدامة التنس�يق
والتواص�ل مع مختل�ف األطراف ومن
خالل املبادرات واملساعي الدبلوماسيّة
الت�ي تضم�ن ع�دم تك�رار مث�ل هذه
ّ�ة املرفوضة واملُدانة”،
األعمال ال ِعدائي ِ
“الحكوم�ة العراقي َ
َ
ّ�ة
موضح�ا ً ان
ماضي ٌ
ّ�ة بإجراءاته�ا التحقيقيّة وبما
يكف�ل الح�ق الس�يادي يف ذل�ك ،منعا ً
ّ
يخ�ل بأم�ن العراق
تصعي�د ن�را ُه
ألي
ٍ
واستقراره”.
يش�ار اىل ان طائ�رات امريكية قصفت
مواقع للحش�د الش�عبي على الحدود
العراقية الس�ورية ما ادى اىل استشهاد
وجرح عدد من املقاتلني.

أكدت وجود اتفاقات حامسة بشأن ملف املياه

اإلعالم احلكومي :املوارد املائية أجنزت ونفذت عش��رات املشاريع اخلدمية
خالل العام األول للحكومة
بغداد /الزوراء:
أنج�زت وزارة امل�وارد املائي�ة ،امس
االثنني ،عرشات املش�اريع واألنشطة
الخدمية خلال العام األول للحكومة
العراقية  ،فيما اكدت وجود اتفاقات
حاسمة بشأن ملف املياه.
وذكرت خلية االعالم الحكومي يف بيان
تلقته “الزوراء” :ان الوزارة افتتحت
للفرتة من ايار  2020ولغاية حزيران
 ،2021مش�اريع ناظم شط البرصة
االستراتيجي ،ومشروع محط�ة
تعزي�ز الس�ماوة بترصيف  15م / 3
ثا التي س�تقيض عىل الش�حة املائية
يف محافظة املثنی ،وتأهيل املرحلتني
األوىل والثاني�ة ملشروع التح�دي
(تطوي�ر ش�ط الحل�ة) ،ومب�ارشة
رشكات الوزارة العامة بمرشوع سد
مكح�ول االستراتيجي ال�ذي يؤمن
خزين�ا مائيا بمقدار (  3مليار  /م 3
) والذي يؤمن حماية محافظة بغداد
خالل موجات الفيضان.
واكدت وضع حجر األساس واملبارشة
باألسبقية األوىل ملرشوع ماء البرصة
األنبوب�ي قن�اة البدع�ة ،فضلا عن
املب�ارشة بمشروع م�اء الس�ماوه
الكبري (محطة املأخذ واألنبوب الناقل
ملس�افة  65ك�م) ،وإنج�از الخط�ة
الزراعية بنجاح وللموسمني الصيفي
والش�توي وبنس�بة (  ) % 110وبما
يحق�ق االكتفاء الذاتي من املحاصيل
االستراتيجية وأهمه�ا الحنط�ة
والش�عري ،فضال عن انج�از وافتتاح
سد خاصه جاي يف محافظة كركوك
بس�عة (  74ملي�ون م  ) 3وانه�اء
مشكلة مياه الرشب يف كركوك.
وتابعت :كما ب�ارشت الوزارة بتنفيذ
مشروع دعم اتخ�اد ق�رار تخطيط
امل�وارد املائي�ة العراقي�ة بالتنس�يق
مع مشروع تحسين األداء والحكم
الرش�يد (تکام�ل) (  ) IGPAاملمول

من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 USAID 19لتحقي�ق إدارة ش�املة
للموارد املائية واالستفادة من جميع
اإلي�رادات املائي�ة يف زي�ادة خزينه�ا
االستراتيجي وتأمني الحصة املائية
للموسم الزراعي الصيفي الحايل رغم
الش�حة يف ح�ويض دجل�ة والفرات،
وإنجاز أعمال محط�ة تعزيز جدول
خريسان من مرشوع أسفل الخالص
والقي�ام بنصب محطة الضخ مع مد
أنابي�ب لتأمني مياه الشرب وإنهاء
املعان�اة يف مدين�ة بعقوبة يف ظروف
الشحة املائية.
واش�ارت الخلي�ة اىل ان القيام بحفر
 72برئا يف محافظة دياىل لتأمني مياه
اإلس�الة ل�ـ (  ) 32محطة مع تأمني
املي�اه ل�ـ (  ) 19قري�ة باملحافظة يف
ظروف الشح املائية الحالية ،وإنجاز
وافتت�اح مرشوع الس�ابلة اإلروائي،
ومرشوع قناة عالج اإلروائية ،وإنجاز
أعم�ال املرحلة األوىل ملشروع مبزل
رشق دجلة لغرض تحسين خصوبة
الرتب�ة ،وفم�ا يخ�ص مس�تحقات
العقود واألج�راء فإن ال�وزارة بذلت
جه�ودا حثيثة لتس�ديد الجزء األكرب
من مستحقاتهم للتقليل من معاناة
العاملني يف ه�ذه الوزارة وخلق الثقة
بينه�م وبين الحكوم�ة م�ن خلال
التنس�يق م�ع وزارت�ي التخطي�ط
واملالي�ة بص�دد ذل�ك ولألع�وام
(.)2019،2018،2017،2016
وفيم�ا يخ�ص مل�ف املي�اه ،لفت�ت
الخلية اىل ان الوزارة اعتمدت سياسة
جدي�دة بالتعامل مع امللف الخارجي
للمي�اه مكنته�ا م�ن اس�تحصال
موافق�ة الربملان الرتك�ي عىل مذكرة
التفاه�م املوقع�ة يف ع�ام  2009و
 2014والتي تلزم تركيا فيها بإطالق
حص�ة عادل�ة ومنصف�ة للع�راق
من نه�ري دجل�ة والف�رات ،وكذلك

إعلان الرئي�س الرتك�ي بضرورة
تقاس�م املياه مع دول املصب ،كذلك
قامت ال�وزارة وألول مرة منذ عقود
باستحصال موافقة مجلس الوزراء
عىل بروتوك�ول يخص إطالقات نهر
دجل�ة وق�د ت�م إرس�اله إىل الجانب
الرتك�ي لغ�رض التف�اوض بش�أنه
وإق�راره واملباحثات مس�تمرة بهذا
املوضوع مع اإلش�ارة بالرضورة اىل
تقاس�م األرضار الناتجة عن الشحة
املائية بسبب انحسار األمطار.
وتابع�ت :فضال ع�ن موافقة الوزارة
عىل تأسيس مركز بحثي مشرتك مع
الجانب الرتك�ي يكون مقره يف بغداد
وس�يكون ه�ذا املرك�ز ن�واة لتبادل
الخبرات ونقل املعرف�ة بني الطرفني
العراقي والرتكي وهذا بحد ذاته يمثل
تطورا إيجابي�ا يف طريق التعامل مع
الجانب الرتكي ،فضال عن االستمرار
بتغذي�ة األه�وار بالحص�ص املائي�ة
واملحافظ�ة عىل نوعي�ة وكمية املياه
واملس�احات املغم�ورة وبم�ا يضمن
أبقاءها مدرج�ة ضمن الئحة الرتاث
العامل�ي ،وتأمين الحص�ة املائي�ة
ملحافظ�ة البرصة والتي س�اهمت يف
تقلي�ل وأيقاف املد امللحي وتحسين

نوعي�ة املي�اه الواصل�ة اىل محافظة
البرصة مع القي�ام بتوجيه الدعوات
التخصصي�ة للرشكات اإلستش�ارية
لغ�رض اع�داد املعالج�ات الخاص�ة
باملوضوع.
واوضح�ت الخلية ان ال�وزارة قامت
أيض�ا بحملة وطني�ة كربى يف جميع
أنح�اء الع�راق إلزال�ة التج�اوزات
على النظ�ام املائ�ي والتج�اوز عىل
أح�واض األنهر الرئيس�ية والتجاوز
على الحصص املائي�ة والتجاوز عىل
ضفاف ومحرمات االنهر ( عن طريق
ستراتيجية أقرته�ا ال�وزارة ابتداءا
م�ن  2020/5/7حيث بلغت نس�بة
التج�اوزات املُزالة بح�دود ( ) % 40
وبما يضم�ن التوزيع العادل للموارد
املائية وإيصال املياه إىل ذنائب األنهر
وخصوص�ا يف محافظ�ات الس�ماوة
وذي قار والبرصة إضافة إىل الحد من
التجاوزات البيئية.
واش�ارت اىل ان ال�وزارة تمكن�ت
أيضا م�ن ارس�ال مكون�ات تحديث
الدراس�ة الستراتيجية إىل وزارة
التخطي�ط لغرض إدراجه�ا يف خطة
ع�ام  2021ليتس�نى لل�وزارة إعداد
مستندات الدعوة للرشكات األجنبية،

واس�تحصال موافقة مجلس الوزراء
ب�إدراج مشروع إنت�اج الخرائ�ط
الطوبوغرافي�ة للع�راق ضمن خطة
الوزارة االستثمارية لعام .2021
وبين انه ضم�ن أنش�طة وفعاليات
ال�وزارة ،نجح�ت ال�وزارة بإقام�ة
فعالي�ات مؤتم�ر بغداد ال�دويل األول
للمي�اه وه�ذا يعن�ي إع�ادة الع�راق
إىل نش�اطة اإلقليم�ي ،واس�تحصال
موافق�ة املجلس ال�وزاري لالقتصاد
بش�أن إق�رار تعرف�ة أجور الس�قي
للأرايض الزراعي�ة وبنس�بة % 50
م�ن األج�ر بموج�ب التعرف�ة ولهذا
املوس�م فقط عىل أن يعاد النظر بها
يف املواس�م الالحقة بعد أن تم تعليق
استيفاء هذه األجور من قبل االمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء من�ذ ع�ام
 ،2006وتفعي�ل منظوم�ة التطوي�ر
ال�راداري لتقيي�م حرك�ة الس�دود
وخاصة يف سدي دربندخان واملوصل
وقد اجريت التجارب األولية وظهرت
نتائج مش�جعة وايجابية باستخدام
هذه التقني�ة ،فضال عن االس�تمرار
بأعم�ال ک�ري األنه�ر والتطهيرات
وإزال�ة زهرة الني�ل ولعموم الجدوال
والقنوات.
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الصحة تكشف عن إعداد خطة
وطنية للتكيف أمام املناخ
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الصحة والبيئة عىل تذليل الصعوب�ات وتقديم الدعم الكامل لربنامج االمم
املتح�دة للبيئة وللجه�ات املختصة كافة إلنج�از فعاليات مرشوع اع�داد خطة وطنية
للتكيف امام املناخ.وقال الوكيل الفني لوزارة ،جاس�م الفالحي ،خالل افتتاحه ورش�ة
عم�ل يف محافظة الس�ليمانية ،ضمن فعالي�ات مرشوع اعداد خط�ة التكييف الوطنية
بالتنس�يق م�ع برامج االمم املتحدة للبيئ�ة وبدعم من صندوق املن�اخ االخرض ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :امس االثنني :ان «هذا املرشوع يهدف اىل إعداد خطة وطنية
للتكي�ف امام املن�اخ والتي لها تأثري مبارش عىل حياة وصحة اإلنس�ان» ،مشيرا اىل ان
«التأثريات السلبية للتغريات املناخية أثرت بشكل كبري بكل مكوناتها وعىل الفئات اكثر
هشاشة وضعفا بالعراق خصوصا كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة».
وبين الفالحي ان «االثار الس�لبية والكوارث الطبيعة واالزم�ة االقتصادية الصعبة بعد
تفيش جائحة كورونا كل هذه األس�باب واملؤرشات جعلت الفئات الهش�ة من أولويات
الع�راق بعد انضمام�ه اىل اتفاقية باريس واالنتهاء من كتابة املس�ودة النهائية ووثيقة
املساهمات املحددة دوليا».
م�ن جانب�ه ،اكد مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي يف الوزارة ،امري عيل الحس�ون:
«أهمية الدور اإلعالمي والتوعوي بالقضايا البيئية» ،مشيرا اىل انه «تماش�يا مع خطة
التنمية الوطنية ايالء اهتمام خاص بقضايا البيئة مثل مكافحة تدهور األرايض والتنوع
اإلحيائ�ي ،يف مجتم�ع آمن وبيئة مس�تدامة وكذلك قضايا ش�ح املي�اه وإدارة األزمات
والك�وارث وغريها».ولف�ت اىل ان «إعداد هذه الوثيقة متزامن م�ع إعداد وثائق وطنية
ذات صلة ،مثل وثيقة املس�اهمات الوطنية وتقييم االحتياجات التكنولوجية والربنامج
الوطني لصندوق املناخ األخرض».

اإلعالن عن املباشرة بتنفيذ مشروع
«تطوير قناة اجليش»

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعلام الحكوم�ي ،ام�س
االثنين ،عن مبارشة أمانة بغداد بإس�ناد
خم�س جهات حكومي�ة يف تنفذ مرشوع
«تطوير قناة الجيش».
وقالت الخلية يف بي�ان ،ورد لـ «الزوراء»:
إنه «بتوجي�ه من رئيس ال�وزراء بارشت
أمان�ة بغ�داد وبمس�اندة خم�س جهات
حكومي�ة بتنفيذ مشروع قن�اة الجيش
بم�ا يضمن وص�ول املياه بانس�يابية اىل
أبعد نقطة فيه» ،مبينة أن «الهيأة العامة
لصيانة مش�اريع ال�ري والب�زل يف وزارة
املوارد املائية تقوم بتأهيل وتبطني االجزاء
املترضرة للقناة ،فيما يرشف وزير املوارد
املائية مهدي رش�يد الحمداني عىل العمل
ضمن قاطع العمل املكلفة بتنفيذه وزارة
املوارد املائية».
وتضمن�ت األعمال األولية للمرشوع ،وفق
البيان« ،تنفيذ أعمال الحفر ،ورفع الرتبة
غري الصالحة ،ونقلها خارج موقع العمل،
ومواصلة أعمال الدفن املرصوص باألتربة
النظيفة ،وبنس�بة حدل ال تقل عن (%95

بروكتور قي�ايس) ،وتنفيذ أعمال التبطني
بالخرسانة املس�لحة نوع « ،»C25فضال
ع�ن أعمال التكس�ية الحجرية ،باإلضافة
إىل رف�ع األنق�اض ونقله�ا خ�ارج حدود
االمانة.».
وأش�ارت إىل «مواصل�ة أعم�ال التعدي�ل
والتس�وية ملقرتب�ات القناة ،باس�تخدام
اآلليات التخصصية التابعة للهيأة العامة
لصيان�ة مش�اريع ال�ري والب�زل إح�دى
تش�كيالت وزارة امل�وارد املائي�ة ووزارة
النفط» ،الفتا ً إىل «مش�اركة الجهد الفني
والهنديس لكل م�ن وزارات املوارد املائية،
والنف�ط ،والكهرب�اء ،والزراع�ة ،اضافة
اىل هيئة الحش�د الش�عبي ،بجان�ب أمانة
بغداد».
ومن املق�رر إنجاز املرشوع قريبا ،وضمن
املقط�ع املكلف�ة بأعمال�ه وزارة امل�وارد
املائية ،وحس�ب ما مخطط له ،إذ سيؤمن
املشروع نق�ل املي�اه بانس�يابية عالي�ة
ضمن مقطع القناة ،ومن املمكن استثمار
املوقع سياحيا مستقبال ،وجعله متنفسا
للعوائل البغدادية ،وفق البيان.

اإلطاحة بعصابة تتاجر باألعضاء
البشرية يف بغداد

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة الرشط�ة االتحادية ،امس االثنين ،القبض عىل عصاب�ة تتاجر باألعضاء
البرشي�ة يف العاصم�ة بغداد.وذكرت القي�ادة يف بيان تلقت «الزوراء» :نس�خة منه ،انه
«وفقا ملعلومات اس�تخبارية دقيق�ة ،وبكمني محكم ،تمكنت قوة م�ن اللواء الخامس
عشر عملي�ات الفرق�ة األوىل رشطة اتحادي�ة ضمن قاط�ع عمليات بغ�داد ،من إلقاء
القبض عىل  ٤متهمني بينهم امرأتني مطلوبتني للقضاء وفق أحكام املادة ( )١٧االتجار
باألعضاء البرشية وسط العاصمة بغداد».واشارت اىل انه «تم إحالة املتهمني أصوليا اىل
الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية الالزمة بحقهم».
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النقل تطلق محلة لتأهيل شبكة السكك احلديد يف احملافظات
بغداد /الزوراء:
أطلقت وزارة النقل حملة لتأهيل وتأمني ش�بكة
السكك الحديد يف املحافظات ورفع كفاءة قطارات
نق�ل البضائع واملس�افرين ،تمهيدا الفتتاح خط
(بغداد – املوصل) خالل املدة املقبلة.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة لس�كك حدي�د
الع�راق يف ال�وزارة ،طال�ب جواد الحس�يني ،يف
حديث صحفي :إن «ملاكات الرشكة املختصة
أطلقت حملة موس�عة لتأهيل خطوط الس�كك
ومنظوم�ات االتصاالت واالش�ارات الكهربائية
بمحطات الس�كك ضمن بغ�داد واملحافظات»،
مضيف�ا انها «بدأت يف الس�ياق نفس�ه بتأهيل
ونصب منظوم�ة متكاملة لإلش�ارات بمنطقة
س�كك النارصية بالتنس�يق مع قس�م إشارات
واتص�االت بغداد ومرشوع (س�ماوة  -نارصية
– غبيشية)».
وكان�ت الرشكة قد اعلنت يف وقت س�ابق أن 70
باملئ�ة من الس�كك الحديدية يف البلاد ،تهالكت،
جراء عقود من الحروب وعدم االستقرار ،مؤكدة
أن خ�ط س�كة (بغ�داد – املوصل) بلغت نس�ب

الدم�ار في�ه  100باملئ�ة ،والح�ال نفس�ه لخط
(بغداد – عكاش�ات) ،اما خط (بغداد – البرصة)
فهو الوحيد الذي يعمل حاليا.
وأض�اف أن «االعم�ال تضمن�ت أيض�ا نص�ب
وصيانة وتش�غيل وتس�ليك املفاصل الكهربائية

التابعة لقطاع محطة قطار الغبيشية مع وضع
عالم�ات الدالل�ة للخط�وط الرئيس�ة والفرعية
م�ن الجهتين لتأمين سير القط�ارات» ،الفتا
اىل ان «الحملات تأت�ي بالتزام�ن م�ع االعم�ال
الجاري�ة عىل خط (بغداد – املوصل) لتأمني ربط

املحافظ�ات من ش�مال البلاد إىل جنوبها ورفع
كف�اءة الخط�وط لزي�ادة رسعة قط�ارات نقل
البضائع واملسافرين».
وأشار الحسيني اىل «عمل الرشكة بجهد مضاعف
لتحقيق الهدف املرس�وم وصوال اىل محطة قطار
املوصل انس�جاما م�ع الربنام�ج الزمني لتأهيل
خ�ط س�كة حدي�د (بغ�داد  -املوص�ل) وتأهيل
القناط�ر والجس�ور املدمرة والعم�ل جار ضمن
محيط املنطقة لتهيئة متطلبات تسيري القطارات
من بغداد اىل مدينة املوصل» ،كاش�فا عن «انجاز
القطاعين األول والثاني ولم يب�ق إال القليل من
القط�اع الثالث ليصل القط�ار اىل محطة املوصل
خالل املدة القليلة املقبلة».
ويع�د الع�راق م�ن أوائ�ل دول الرشق األوس�ط
استخداما للقطارات بنقل املسافرين والبضائع،
إذ س�جلت أول رحلة للقطار من بغداد إىل قضاء
الدجي�ل العام  ،1914واىل البصرة العام ،1920
ام�ا الرحلة اىل كركوك فكانت العام  ،1925بينما
وصل�ت الرحل�ة اىل مدين�ة املوصل خلال العام
.1940

بعمليات نوعية استندت اىل معلومات استخباراتية دقيقة

خلية اإلعالم األمين تعلن القبض على  8إرهابيني يف ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلعلام األمن�ي ،امس
االثنني ،القبض عىل ثالثة إرهابيني يف
قضاء طوزخرماتو رشقي محافظة
صالح الدين.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :أن�ه «بعملي�ة نوعي�ة
اس�تندت ا ٕىل معلومات اس�تخباراتية
دقيقة ،تمكنت قوة من اللواء الثالث
التاب�ع لفرقة الرد الرسي�ع يف وزارة
الداخلية ،من إلقاء القبض عىل ثالثة
مطلوبني للقضاء وفق أحكام املادة 4
إرهاب يف قضاء طوزخرماتو رشقي

محافظة صالح الدين».
واش�ار البي�ان اىل ان «املطلوبين تم
تس�ليمهم ا ٕىل الجه�ات املختص�ة
إلكمال اإلج�راءات القانونية الالزمة
بحقهم».
بينم�ا أعلنت خلي�ة اإلعلام األمني،
ام�س االثنين ،القبض على إرهابي
بقضاء الخالص يف محافظة دياىل .
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :أن» ق�وة م�ن ش�عبة
اس�تخبارات الفرق�ة الخامس�ة
وكتيب�ة اس�تطالع رشع�ت بتنفي�ذ
واج�ب باالشتراك مع ق�وة مديرية

االحتادية تطيح
مبزورين للعملة يف
العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة الرشط�ة االتحادية ،امس االثنني،
القب�ض عىل اثنين م�ن املتهمين باملتاجرة يف
العملة املزورة وبيعها بالعاصمة بغداد.
وذك�رت القي�ادة يف بيان ورد لـ «ال�زوراء» :انه
«من خلال املتابع�ة والتحري لعصاب�ة تتاجر
بالعمل�ة امل�زورة ضمن قاطع مس�ؤولية اللواء
الثان�ي الفرقة األوىل رشطة اتحادية ،نفذت قوة
م�ن اللواء باالشتراك م�ع اس�تخبارات الفوج
الثال�ث يف وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة ،عملية أمنية تمت م�ن خالل نصب
كمائ�ن ومتابع�ة وتحري ،أس�فرت ع�ن إلقاء
القبض عىل متهمني يف منطقة زيونة بالعاصمة
بغداد».
وأضاف�ت ان «املتهمني ضب�ط بحوزتهما مبلغ
( )500ألف دينار عراقي مزور بنية بيعه ضمن
قاطع املس�ؤولية» ،مشرية اىل «ضبط مسدسني
ومخزني مسدس».
وأش�ارت القيادة اىل ان «املتهمني تم تسليمهما
م�ع املضبوط�ات إىل جهة االختص�اص إلكمال
اإلج�راءات القانوني�ة والتحقيقي�ة الالزم�ة
بحقهما».

االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة
الدف�اع ،يف محافظ�ة دي�اىل قض�اء
الخالص قرية سعدية الشط».
واض�اف البيان أن» القوة املشتركة
تمكن�ت م�ن إلق�اء القب�ض على
إرهابي مطل�وب وفق أح�كام املادة
 4اره�اب ،حي�ث قام ه�ذا اإلرهابي
برمي اطالقات نار عىل القوة املنفذة
بواس�طة مس�دس ،ورغ�م املقاومة
قام�ت الق�وة بمش�اغلته وإلق�اء
القب�ض عليه من دون خس�ائر ،وتم
تس�ليمه اىل جه�ة الطل�ب مديري�ة
االس�تخبارات العس�كرية بوص�ل

استالم مع املسدس».
م�ن جهته�ا ،اعلن�ت مديري�ة
االس�تخبارات العس�كرية التابع�ة
لوزارة الدف�اع ،امس االثنني ،القبض
على أربعة إرهابيني ،وأح�د املعتدين
على موظف�ي الدول�ة يف محافظ�ة
االنبار.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :انه «بن�ا ًء عىل معلومات
اس�تخبارية دقيقة اشارت اىل تواجد
أربع�ة إرهابيني يف مناط�ق الفلوجة
والكرم�ة باالنب�ار م�ن املطلوبين
للقضاء وف�ق أحكام املادة  ٤ارهاب،

وكذل�ك وج�ود مذك�رة قب�ض بحق
احد األش�خاص بتهم�ة االعتداء عىل
موظف�ي الدولة ،على اثرها رشعت
مفارز شعبة االستخبارات العسكرية
يف الفرق�ة الع�ارشة وبإس�ناد م�ن
الق�وات الربية ممثلة باالفواج الثاني
والثالث لواء املشاة  ٤٠والفوج األول
لواء املشاة  ٣٨نحو أهدافها وتمكنت
م�ن إلق�اء القب�ض على اإلرهابيني
األربع�ة واملعتدي يف مناط�ق الكرمة
والفلوجة باالنبار» .
وأضاف�ت املديري�ة أن «املتهمين تم
تسليمهم اىل الجهات ذات الطلب».

منها تقليص الدوام وفك اختناقات الشوارع

حقوق اإلنسان تدعو الختاذ تدابري «احرتازية» ملواجهة موجة احلر
بغداد /الزوراء:
وجه�ت مفوضية حقوق اإلنس�ان يف العراق،
رس�الة إىل رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي ،دعته فيها التخاذ تدابري «احرتازية»
ملواجه�ة موج�ة الح�ر ،فيما اك�دت رضورة
تقلي�ص س�اعات ال�دوام الرس�مي ،إضافة
اىل ف�ك االختناق�ات املروري�ة يف التقاطع�ات
وتس�هيل امور املواطنني يف الش�وارع العامة
ويف الدوائر الخدمية.
وقالت عضو املفوضية ،فاتن الحلفي ،يف بيان
ورد «لل�زوراء» :إن�ه «م�ن منطل�ق رعايتكم
ومسؤوليتكم يف حماية سالمة وحياة املواطن
العراق�ي وتحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة
والتنبؤات الجوية املقلقة لألسبوعني املقبلني،

اوج�ه ندائي لك�م واتمنى منك�م تبنى مهمة
دع�وة الوزارات الخدمية نح�و القيام بتدابري
احرتازي�ة وب�ذل العناي�ة الواجب�ة يف س�بيل
تسهيل امور املواطنني يف الشوارع العامة ويف
الدوائر الخدمية وحتى يف منازلهم».
وخص�ت الحلف�ي بالذك�ر «وزارة الكهرب�اء
ملضاعف�ة س�اعات وكمي�ات تزوي�د الطاقة
الكهربائية للمناطق الس�كنية ،وأمانة بغداد
الس�تنفار كل طاقاته�ا لكي تفع�ل عمليات
رش الش�وارع بامل�اء وتش�غيل الناف�ورات
واصلاح العاط�ل منه�ا وتوفير أجهزة رش
امل�اء يف االس�واق واالماكن املزدحم�ة وتبني
اية مش�اكل تتعلق بأي انقطاعات يف ش�بكة
املاء الصالح للرشب حي�ث انقطاع املياه عن

مناطق عديدة يف بغداد واملحافظات اآلن».
وش�ددت أن على «وزارة الداخلي�ة تق�ع
مس�ؤولية ح�ل مش�كلة االختناق�ات عن�د
الس�يطرات والتقاطع�ات» ،موضح�ة «نحن
بحاجة اىل تخفيض الضغط يف الشوارع لهذه
االيام».
ودع�ت الحلفي كذلك «كل الدوائر الخدمة من
خالل تقليص الروتني وزيادة منافذ الخدمة»،
مؤك�دة أن�ه ال يمكن ان يفوتن�ا واجب وزارة
الصحة يف اس�تقبال الحاالت وإسعافها بحذر
واهتمام دون تعري�ض املواطنني لالنتهاكات
الصحي�ة الت�ي تس�ببها موج�ة الح�ر والتي
تحتاج اىل اس�تنفار كل الجهود رأفة بالوضع
الصحي للمواطن العراقي».

العمل توصي باالبتعاد عن إيقاف الرواتب ومعاجلة مشكلة املستفيدين
بغداد /الزوراء:
أوص�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،امس االثنني ،باالبتعاد
ع�ن إيق�اف الروات�ب ،ومعالج�ة
مشكلة املستفيدين الذين استلموا
مبالغ إضافية من املرتاكم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ،ورد ل�ـ
«الزوراء» :إن «وزير العمل والشؤون
االجتماعي�ة ع�ادل الركابي ،ترأس
اجتماعا ً ملجل�س إدارة هيئة رعاية

إعالن بيع سيارات
تعلن نقابة الصحفيني العراقيني عن بيع السيارات العائدة لها ،واملبينة
تفاصيله�ا يف أدن�اه ،وذلك عن طري�ق املزايدة العلنية وف�ق قانون بيع
وايجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل ،فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة ادارة النقابة خالل ( )7أيام تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق او نقداً ،وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة
االعلان يف مقر النقابة الكائن يف كرادة مريم ،ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور نرش االعالن والخدمة وبقيمة  %2من قيمة االحالة.
 -1سيارة كامري موديل  2019اللون ابيض العدد (.)3
خالد جاسم
النائب األول
أمني الرس /وكالة

ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة
يوم االثنين املواف�ق 2021-6-28
بحضور رئيس الهيئ�ة وأعضائها،
وج�رت مناقش�ة مه�ام عم�ل
املجلس والتأكيد عىل رضورة رسم
السياسات لعمل الهيئة».
وأش�ار الوزير ،وفق�ا ً للبيان ،إىل أن
«مهام املجلس محددة بالقانون يف
رسم السياسات وهو غري مسؤول
عن القرارات اإلدارية للهيئة» ،الفتا ً

إىل أن «ق�رارات املجل�س األخيرة
خ�ارج اختصاصات�ه ويج�ب أن
تك�ون الق�رارات وف�ق م�ا حدده
القان�ون ،داعي�ا «الجتم�اع طارئ
ملجل�س اإلدارة ملناقش�ة مواضي�ع
أخرى تخص عم�ل الهيئة وتفعيل
مواد القانون رقم  38لس�نة 2013
الذي يضم�ن امتيازات كثرية لهذه
الفئة».
وأوض�ح أن «مش�كلة استرداد

املبالغ االضافية م�ن املرتاكم يجب
معالجته�ا بالرسع�ة املمكنة وفق
إج�راء قانون�ي وأص�ويل واالبتعاد
عن إيق�اف الرواتب» ،مش�ددا ً عىل
«أهمية حصر أعداد املس�تفيدين
الذين تسلموا مبالغ اضافية وكمية
املبال�غ املرصوفة ملعالجة املوضوع
من قب�ل الهيئة أو تقس�يط املبالغ
بعد دراس�ة املوضوع م�ن الناحية
املالية والقانونية».

الدفاع املدني تصدر إرشادات ملواجهة ارتفاع درجات احلرارة
بغداد /الزوراء:
أص�درت مديرية الدفاع املدني ،امس االثنني،
وصايا وإرش�ادات ملواجه�ة ارتفاع درجات
الح�رارة املتوق�ع خلال الس�اعات املقبلة..
واإلرش�ادات هي  -1:يجب إخالء الس�يارات
من :أ -امل�واد الغازية القابل�ة لالنفجار.ب-
القداح�ات بأنواعه�ا املختلف�ة.ج -قنان�ي
املرشوب�ات الغازية.د -العط�ور وبطاريات
األجهزة بش�كل عام.هـ -يج�ب فتح نوافذ
السيارة بش�كل بسيط(تنس�يم).و  -تعبئة
وق�ود الس�يارة يف الفرتة املس�ائية أن أمكن
ذل�ك.س -ع�دم الس�فر بالس�يارة يف أوقات
ذروة الح�رارة العالي�ة.ح  -ع�دم تعبئ�ة
إطارات السيارات أكثر من الالزم وخصوصا ً
يف السفر.
 -2يج�ب االنتب�اه م�ن العق�ارب والثعابني
فس�وف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ
وق�د تدخ�ل امل�زارع والبي�وت للبح�ث ع�ن
األماك�ن الب�اردة -3.اإلكثار م�ن رشب املاء
والس�وائل املختلفة ال س�يما خالل التعرض
ألشعة الشمس -4.الحرص عىل عدم تشغيل
س�خانات املاء -5.الحرص على عدم وضع
أس�طوانات الغ�از يف األماكن املشمس�ة-6.
التأك�د من عدم زي�ادة األحمال عىل مفاتيح
الكهرب�اء وع�دم تش�غيل املكيف�ات أال يف
أماك�ن تواج�د العائلة وخصوص�ا ً يف أوقات
ذروة الح�رارة -7.تجنب اس�تخدام االجهزة
الكهربائي�ة ذات املنش�ئ ال�رديء وكذل�ك
االنتباه م�ن أجهزة الحماية املس�تخدمة يف

أجه�زة التكيي�ف وغريه�ا م�ن األجهزة-8.
تجن�ب التع�رض ألش�عة الش�مس مبارشة
وخصوص�ا ً خلال الفترة من الس�اعة 10
صباحا ً حتى الساعة  3ظهراً -9.وضع علب
ماء يف الشبابيك واألحواش واألسوار واملزارع
والبلكون�ات وذل�ك ل�ري عط�ش الطي�ور
والقط�ط وغريها من الحيوانات -10.تجنب
الس�باحة يف األنه�ر ،وان كان ال بد فاختيار
األماك�ن اآلمن�ة والتي س�بق أن تم الس�بح
بها -11.توفري كل مس�تلزمات السلامة يف
املس�ابح وإرش�اد رواد املس�ابح بتعليمات
وأعماق املسبح -12.وضع غطاء عىل الرأس
خالل السير تحت أش�عة الش�مس بش�كل

مبارش أو حم�ل املظالت الشمس�ية الواقية
وه�ذا اإلج�راء األص�ح -13.محاولة س�قي
الحدائ�ق واألش�جار للحف�اظ عليه�ا فضالً
عن تحسين األجواء املحيطة بالحدائق-14.
تش�غيل الناف�ورات املائي�ة واإلكث�ار منه�ا
يف مختل�ف الس�احات العام�ة والحدائ�ق
لتـحسين األجواء الح�ارة -15.اإلكثار من
زرع األش�جار الدائم�ة الخضرة لتوفريه�ا
الظ�ل املناس�ب فضالً ع�ن تلطي�ف األجواء
ومــــــ�ده باألوكس�جني -16.رضورة
ورسعة االتصال عىل هاتف س�يطرة الدفاع
املدني ( )115املجاني عند حصول أي طارئ
ال سمح الله.
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املالية تؤكد مواصلة اجلهود حنو
سياسة تعظيم اإليرادات غري النفطية

بغداد /الزوراء:
أكد وزير املالية عيل عالوي ،مواصلة الجهود والعمل باتجاه تعظيم االيرادات
غري النفطية والتوجه نحو تخفيف النفقات املالية يف املوازنات.
وذكرت املالية يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان”عالوي ترأس جلس�ة
متابع�ة تنفيذ مرشوع�ات الورقة البيضاء بحضور مستش�ار رئيس الوزراء
واملدي�ر التنفيذي للجنة االصلاح االقتصادي عالء الس�اعدي ووكيل الوزارة
ومستش�اري وزي�ر املالية وعدد من امل�دراء العامني ،وج�رى خاللها متابعة
تنفي�ذ املرشوع�ات التي أقرته�ا خطة اإلصالح امل�ايل واإلقتص�ادي ،املتعلقة
بمح�ور النفق�ات الحكومي�ة  ،واملتضمنة مرشوع تقلي�ص الفجوة يف عجز
املوازنة العامة عند مستويات آمنة”.
واضافت انه”تم ايضا مناقش�ة مرشوع االنف�اق العام والعمل نحو توجيهه
لتعزيز الجانب االس�تثماري ذات املردودات االيجابية لصالح مجمل االقتصاد
الوطني ودراس�ة الدع�م الحكومي للشركات العامة وتركي�ز الدعم باتجاه
القطاعات والرشكات املنتجة املساهمة يف الناتج املحيل االجمايل”.
وأك�د عالوي ،اثناء الجلس�ة ،على مواصلة الجه�ود والعمل باتج�اه تعظيم
االيرادات غير النفطية والتوجه نحو تخفيف النفق�ات املالية التي تتحملها
موازن�ة الدولة نتيجة أعباء الدعم املايل للرشكات العامة ذات النس�ب العالية
الت�ي تلق�ي بظاللها م�ن أثار س�لبية عىل تنمي�ة وتطوير باق�ي القطاعات
املنتجة.

الدوالر يرتاجع يف بغداد وكردستان

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االثنني،
يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 147100
دينار عراقي مقابل كل  100دوالر أمريكي.
ٍ
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والشراء انخفضت يف مح�ال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  147500دينارا ً عراقياً ،بينما
بلغت اسعار الرشاء  146500دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا ً
أيضا ً حيث بلغ س�عر البيع  147400دينارا ً لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147000دينار لكل  100دوالر.

مزاد العملة يبيع أكثر من
 215مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك املركزي العراقي ،امس االثنني ،لتسجل
أكثر من  217مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
ام�س ،انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  4.82%لتصل إىل  217مليونا ً و 535ألفا ً
و 448دوالرا ً أمريكياً ،غطاها بس�عر رصف أس�اس بلغ  1460دينارا ً عراقيا ً
ل�كل دوالر واحد ،مقارنة بي�وم االحد ،حيث بلغت املبيع�ات فيها 228مليونا ً
ٍ
و 560ألفا ً و 634دوالرا ً أمريكياً.
وذهبت املشتريات البالغة  167مليونا ً و 75ألفا ً و 448دوالرا ً لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 50
مليونا ً و 460ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  36مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 20مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  18رشكة رصافة.

اقتصادي :القمة الثالثية ستحقق جناحا
وتفتح آفاقا جديدة للتعاون

بغداد /نينا:
رجح الخبري االقتصادي ،رعد تويج ،أن تسجل القمة العربية الثالثية يف بغداد
نجاحا ً كبريا ً بفتح آفاق جديدة نحو تعاون ثالثي مشرتك.
وقال توي�ج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنب�اء /نينا :/ان” دوافع
القمة الثالثية (مرص العراق األردن) اقتصادية أكثر مما هي سياسية وتؤكد
فتح اف�اق جديدة بالتعاون االقتصادي النهري والربي ،داعيا اىل اس�تثمارها
بجدية وتنفيذ بنودها بالوقت القريب لتضع ثمارها عاجال للش�عب العراقي
“.وتابع :أن “أهمية انعقاد القمة يف جزئها الثالث ببغداد ،س�يكون لها ايضا
األث�ر الواضح يف تربيد رصاعات املنطقة والدفع نحو التهدئة وتكوين الوحدة
العربية “.وعقدت ،امس االول األحد ،قمة ثالثية بالعاصمة بغداد ،بني الرئيس
املصري عبد الفتاح الس�ييس ،ورئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،وعاهل
اململك�ة األردنية الهاش�مية ،املل�ك عبدالله الثاني لبحث االوضاع السياس�ية
واالقتصادية لهذه البلدان.

الرافدين يصدر بيانا جديدا
بشأن قروض السيارات

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مصرف الرافدين ،امس االثنين ،تعليمات ميرسة بش�أن منح قروض
الس�يارات يف ع�دد م�ن فروع�ه ببغ�داد واملحافظات.وذكر املكت�ب االعالمي
للمرصف يف بيان ورد لـ “الزوراء” :أن “التعليمات الخاصة بقروض السيارات
بالنس�بة للموظفني املوطنة رواتبهم لدى املرصف حرصا ومن حاميل املاسرت
كارد تن�ص على ان يكون رات�ب املوظف هو الضمانة الوحي�دة والتأمني ضد
التلك�ؤ بالتس�ديد على ان يق�دم املوظ�ف ايضا كت�اب اس�تمرارية بالخدمة
الوظيفية”.وتاب�ع البيان “بالنس�بة للمواطنني واملتقاعدي�ن واملوظفني غري
املوطن�ة رواتبهم عىل املرصف فعليهم تقديم كفيل موظف مس�تمر بالخدمة
عىل املالك الدائم وان يغطي  50باملئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة”.
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املالية النيابية :ال توجد رؤية لدى احلكومة واملركزي ملعاجلة التضخم االقتصادي
بغداد /الزوراء:
س�عر رصف الدوالر مقاب�ل الدينار ،ما
زال يلقي بظالله عىل الجانبني املجتمعي
والس�يايس ،ففي الوقت الذي اكدت فيه
اللجن�ة النيابية املالي�ة ان الرؤية غائبة
لدى الحكومة والبنك املركزي يف معالجة
التضخم االقتصادي ،اشارت اىل ان هناك
ارادة وغالبي�ة داخ�ل مجل�س النواب ال
تريد إرجاع س�عر الرصف للدوالر مقابل
الدينار اىل ما كان عليه.
عضو اللجنة املالية النيابية ،عبد الهادي
موح�ان الس�عداوي ،فقد اش�ار اىل :ان
الرؤي�ة غائب�ة ل�دى الحكوم�ة والبن�ك
املركزي يف معالجة التضخم االقتصادي،
فيم�ا اش�ار اىل ان هن�اك ارادة وغالبية
داخ�ل مجل�س الن�واب ،ال تري�د ارجاع
س�عر الرصف للدوالر مقاب�ل الدينار إىل
ما كان عليه.
وق�ال الس�عداوي يف حدي�ث صحف�ي:
ان “هن�اك ارادة وغالبي�ة داخل مجلس
الن�واب ،ال تريد ارجاع س�عر الرصف اىل
ما كان عليه ،وتس�عى جاه�دة لإلبقاء
عىل ما تم اعتماده من قبل البنك املركزي
ووزارة املالية ،بس�بب وجود فوائد لدى
تل�ك الجهات املس�يطرة على الحكومة
والبنك املركزي العراقي”.
واضاف الس�عداوي ان�ه “ال توجد هناك
رؤية ل�دى الكثري من الكتل السياس�ية
او الجه�ات املس�تفيدة من تغيري س�عر

الصرف ،وه�ي ماضي�ة برف�ع س�عر
الصرف وماضي�ة ايضا يف ع�دم أتمتة
املنافذ والجمارك والرسوم” ،مشددا عىل
أن “الرؤية غائبة ل�دى الحكومة والبنك
املرك�زي ملعالج�ة التضخ�م االقتصادي
الحاص�ل يف االقتص�اد والس�وق
العراقية”.
ولف�ت إىل أن “الربنامج والورقة التي تم
إعدادها من قبل الحكومة والتي سميت

بالورق�ة البيضاء ،لم تتع�د كونها حربا
على ورق لم تم�ض الحكوم�ة او البنك
املرك�زي ب�أي وع�ود قدموه�ا لإلصالح
امل�ايل واالقتصادي ،وما ت�م تطبيقه هي
إج�راءات ش�كلية بعي�دة كل البع�د عن
جوهر الحل للمشاكل االقتصادية” ،الفتا
اىل ان “الحكوم�ة لم تطل�ق مبلغ الثالثة
تريلي�ون دينار املخصصة ملعالجة الفقر
بالعراق ول�م يتم تمرير مناف�ع الرعاية

مطالبات برملانية للتحرك بشأن إطالق الغاز اإليراني
بغداد /الزوراء:
طالب رئيس لجنة الخدمات واالعمار
النيابية ،وليد السهالني ،امس االثنني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء
بتكثيف التواصل مع الجانب االيراني
إلطلاق انبوب الغ�از االيراني باتجاه
املحط�ات الجنوبية الت�ي تعاني من
انهيار الفولتية بشكل كبري.
وق�ال الس�هالني يف بي�ان ورد
“للزوراء” :أنه “يف حال معاودة الغاز
اإليراني فإن إنتاج املحطات الجنوبية
س�وف يع�ود كم�ا كان” ،مبين�ا ً أن
“زيادة اإلنتاج س�تنعكس عىل زيادة
يف ع�دد س�اعات تجهي�ز املواطنين
بالكهرباء”.
وأضاف السهالني أن “إطالقات الغاز
من الجانب اإليراني ال تزال منحرسة
يف محط�ات الوس�ط” ،مؤك�دا ً ان

“املحافظ�ات الجنوبي�ة تعان�ي من
زي�ادة بس�اعات القطع مم�ا يفاقم
معان�اة املواطنين” ،داعي�ا رئاس�ة
ال�وزراء ووزارة الكهرب�اء إلنص�اف
ذي ق�ار وايالئه�ا اهتمام�ا اكبر

ومنحها حصتها الكاملة من الطاقة
الكهربائية وبالش�كل الذي يتناسب
مع خصوصية هذه املحافظ املنكوبة
وم�ا تعانيه من تردي كبري يف ش�تى
املجاالت”.

النزاهة توقف هدرا بـ  10مليارات دينار يف
هيئة تقاعد األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
ه�در بامل�ال الع�ا ِّم
االثنين ،إيق�اف
ٍ
بلغ أكث�ر م�ن ()10,000,000,000
دين�ار يف هيئ�ة التقاع�د
ملي�ارات
ٍ
الوطنيَّـة – فرع األنبار.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئة ،ذكرت يف
بي�ان ورد لـ “ال�زوراء”َّ :
أن “الفريق
َّ
الخ�اص بمتابع�ة الدوائ�ر
امليدان�ي
َّ
التابع�ة ل�وزارة املاليَّ�ة يف املحافظة،
الذي قام باالنتق�ال إىل هيئة التقاعد
الوطنيَّ�ة  -ف�رع األنب�ار -مالحظيَّة
تقاع�د الفلوج�ةَّ ،
تمك�ن م�ن ضبط
وتزوي�ر يف ()112
تالع�ب
ح�االت
ٍ
ٍ
معاملة تقاعدي ً
ً
َّـة مُ زو ً
َّرة يف األنبار”.
وأضاف�ت الدائ�رة إن�ه “بع�د تدقيق
( )145معامل�ة ش�هي ٍد ومُ
ص�اب
ٍ
م�ن حي�ث ق�رار اللجن�ة الفرعيَّ�ة
ومُ ستمس�كات املُصابين وصحَّ �ة
صدور التقاري�ر الطبيَّة م�ع الدوائر
املعنيَّ�ةَّ ،
هدر بامل�ال العام
ت�م إيقاف ٍ
بمبلغ ( )10,200,000,000مليارات
رص ُ
ُ
س�ت َ
دين�ار كان�ت
ف كفروق�اتٍ
ٍ

ورواتب للمُ عامالت املُزوَّرة”.
وأوضح�ت أنه “ت� َّم تنظي�م محرض
ضبط أصويلٍّ باملضبوطات ،يف العمليَّة
ٍ
التي ُن ِّف َ
�ذت بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة؛
بغي�ة عرض�ه على ق�ايض التحقيق
املُختص؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة
املُناسبة”.
وس�بق للهيئة أن أعلن�ت عن إحباط
محاول� ٍة لتمري�ر معامل�ة لصرف
مبل�غ تعويض ورات�ب تقاعدي ألحد
عن�ارص “داع�ش” اإلرهابي ،وضبط

األولي�ات الخاص�ة باملعامل�ة ،فيم�ا
كش�فت يف منتص�ف كان�ون األول
املايض ع�ن ُّ
تمكنها م�ن إيقاف هدر
دين�ار
( )9,000,000,000ملي�ارات
ٍ
م�ن امل�ال الع�ام ،وضب�ط عشرات
املعاملات املُ�زوَّرة يف دائ�رة تقاع�د
األنب�ار خاصة بالش�هداء واملصابني،
ً
معامل�ة
وضبط�ت يف ش�باط()32
تقاعدي ً
َّ�ة مُ زو ً
َّرة ،لتوق�ف هدرا ً باملال
الع�ا ِّم ق�دره ()3,270,000,000
دينار.
مليارات
ٍ

االجتماعي�ة من قبل الربملان ،بالتايل فان
الرؤية غائبة واإلصالح غري موجود”.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي
يف ترصي�ح صحف�ي اخ�ر :إن “الع�راق
يعتم�د بش�كل أس�اس على ال�واردات
النفطي�ة” ،موضح�ا ً أن “أي انخفاض
بانهيار مايل
بأس�عار النفط سيتس�بب
ٍ
نتيجة عدم س�يطرة الحكومة عىل سعر
رصف الدوالر”.

وأض�اف الس�عداوي أن “الوضع املايل يف
العراق ب�دأ باالنهيار بش�كل كبري ،دون
أي معالجة او حلول للحكومة” ،محذرا ً
من “ع�دم التوجه إىل اي�رادات الجمارك
واملنافذ الحدودية والرضائب والرس�وم
الت�ي تف�رض على البضائ�ع والس�لع
املستوردة”.
ولفت الس�عداوي إىل “حاج�ة العراق إىل
حل�ول وخطط مناس�بة ملعالجة األزمة
املالية إلنق�اذ العمل�ة املحلي�ة (الدينار
العراقي) م�ن االنهيار املايل والس�يطرة
عىل السوق”.
وس�بق أن وجهت اللجنة املالية النيابية
تحذي�را ً إىل البن�ك املرك�زي العراقي من
انهي�ار الدين�ار أمام ال�دوالر األمريكي،
وطالب�ت الحكوم�ة بف�رض إج�راءات
على املص�ارف االهلية والس�يطرة عىل
السوق.
وبع�د ق�رار الحكوم�ة بخف�ض قيم�ة
الدين�ار العراقي أمام ال�دوالر األمريكي
أواخ�ر العام  ،2020وصل س�عر رصف
كل  100دوالر اىل  145ألف دينار.
وت�م تثبي�ت ه�ذا الس�عر يف املوازن�ة
االتحادية لسنة  ،2021ومنذ ذلك الحني
ولغاية اآلن لم يشهد سعر رصف الدوالر
اس�تقرارا ً حيث اس�تمر ملدة نحو ثالثة
أش�هر دون س�عر الصرف الرس�مي،
لريتفع يف االشهر االخرية ويصل اىل 151
الف دينار لكل  100دوالر.

صالح الدين تعلن مشاريع
جديدة يف املناطق املتضررة
بغداد /الزوراء:
كش�ف محافظ صالح الدين عمار
جرب ،امس االثنني ،عن االتفاق عىل
املبارشة بمش�اريع صندوق إعادة
أعم�ار املناط�ق املتضررة خلال
األسبوعني املقبلني.
وقال جرب ،يف ترصيح لوكالة االنباء
الرس�مية ،عق�ب اجتماعه برئيس
صن�دوق إع�ادة االعم�ار محم�د
العان�ي واملس�ؤولني املختصين يف
املحافظة :إنه “تقرر إطالق  12مرشوعا خالل األسبوع الجاري و 36أخرا ً
األسبوع املقبل وبما يس�تكمل مشاريع الصندوق يف املحافظة واملقررة يف
خطة تنمية األقاليم واملوازنة االتحادية”.
وتاب�ع أن “االتفاق ت�م بجهود اس�تثنائية عىل املبارشة بتنفيذ املش�اريع
املهم�ة يف املناط�ق الت�ي تعرضت لس�يطرة عصابات داع�ش اإلرهابية”،
مثمنا “تعاون إدارة صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة لحاجات أهايل
املناطق املترضرة لإلعمار والخدمات وتعويض ما دمره اإلرهاب لتحسين
أوضاعهم املعيشية وتعزيز املتحقق من االستقرار املجتمعي”.

النهرين اإلسالمي يطلق مراحبات
مببالغ من  20إىل  100مليون
بغداد /الزوراء:
اطل�ق مصرف النهري�ن االسلامي ،امس االثنين ،مرابحات املش�اريع
الصغيرة واملتوس�طة للمواطنني بمبالغ ترتاوح بين  20اىل  100مليون
دينار اضافة اىل املرابحات الكبرية.
وق�ال مدير املرصف ،محمد س�مري ،يف ترصيح صحفي :إن «املدة القليلة
املاضية ش�هدت اطالق املرصف مرابحة املش�اريع الصغرية واملتوس�طة
وبشروط ميرسة ،دعم�ا لرشيحة الش�باب» ،موضح�ا ان «الحد االعىل
لتموي�ل املش�اريع الصغيرة يص�ل اىل  20مليون�ا وملدة خمس س�نوات
وبنس�بة مرابحة خمس باملئة ،أما مبالغ املرابحات املتوس�طة فهي بني
 20اىل  100ملي�ون دينار ،اضافة اىل اطالق املرابحات الكبرية التي ُتدرس
ٌ
كل منه�ا عىل حدة لكون ضوابطها تختلف عن الصغرية واملتوس�طة من
حيث املبالغ والتعليمات».
واض�اف ان «البنك املركزي اطل�ق ايضا مبادرة دعم املش�اريع الصغرية
واملتوس�طة وبأموال حددها البنك وبإرشاف الدائرة املسؤولة عن مراقبة
اعم�ال املصارف» ،مشيرا اىل ان «مصرف النهرين س�يكون قريبا احد
املش�اركني به�ذه املبادرة وس�تكون الي�د مطلقة بموض�وع التمويالت،
وستنجز املعامالت وفق تعليمات وضوابط البنك املركزي بعد تأييد صحة
اجراءات املرصف ،وستمول من البنك
املركزي».
وذك�ر ان «الخدمات الت�ي يقدمها املرصف تخض�ع بتطبيقاتها ألحكام
الرشيعة االسلامية ،اسوة باملرابحة االسلامية ،إذ يتم وفقها دفع مبلغ
التموي�ل اىل البائ�ع ولي�س اىل طالب التموي�ل ،كما ان جمي�ع الخدمات
املقدمة بع�روض التوطني تتم بموافقة من البن�ك املركزي ،وهي ملزمة
للمرصف قانونا ،والذي يمتلك السيولة الكافية لها».

داعية احلكومة والربملان إلعادة النظر بالقطاع الزراعي والفالح

الزراعة :جيب دعم عملية التسويق وتصدير الفائض من املنتج احمللي
بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر الزراع�ة ،محم�د كري�م
الخفاج�ي ،امس االثنين ،عىل أهمية
عملية التسويق ،الذي تساعد بتصدير
الفائ�ض من املنتج املحيل عن الحاجة
كما جرى بتصدير التمور.
وقال الخفاجي يف حديث إذاعي تابعته
“ال�زوراء” :ان “الع�راق يس�تطيع
التصدير م�ن منتجات�ه الفائضة عن
الحاج�ة وذل�ك م�ا حص�ل ألول م�رة
بالس�يطرة عىل تصدير  400ألف طن
منها وف�ق مواصفات حديث�ة جدا إىل
دول الهند وروس�يا وباكستان ومرص
وغريها”.

مشيرا إىل أن “عملي�ة التس�ويق هي
األه�م وان تج�ري ل�كل محص�ول
بموعده�ا املحدد موس�ميا لكي يصل
قاب�ل لالس�تهالك وذات ج�ودة عالية
وغري معرض ألي تلف”.
واض�اف ان�ه “تمت املبارشة بإنش�اء
جمعي�ة تس�ويقية مشتركة للداخل
أو الخ�ارج وفق مواصف�ات علمية”،
منوه�ا إىل أنه “تم التنس�يق مع دائرة
الوقاية كطرف م�ع املصدرين ،فضال
عن إنشاء مخازن مربدة وباتت عملية
التسويق سليمة كبادرة خري ،ستنتقل
إىل املحاصي�ل األخ�رى وجودته�ا بعد
تسويقها ليكون سعرها مقبوال”.

م�ن جه�ة أخ�رى ،أق�ر الوزي�ر ب�أن
“الدول�ة مقرصة مع الفلاح العراقي
مائ�ة باملائة ولم يدعمه أح�د” ،داعيا
“الحكوم�ة والربمل�ان إلع�ادة النظ�ر
بالقط�اع الزراع�ي والفلاح س�واء
بالدع�م أو بضب�ط الح�دود والسير
باتج�اه بتحقي�ق االكتف�اء الذات�ي،
ومعان�اة املزارعني كثرية وعملية دعم
الزراع�ة واج�ب وطن�ي والتكامل بني
الزراع�ة والتج�ارة والصناع�ة واجب
أس�ايس لتوفري م�واد أولي�ة رخيصة
متداول�ة ل�دى الفلاح وهن�اك وكالء
بكل املحافظات للتجهي�زات الزراعية
لتنتفي حاجته من السوق السوداء”.

الرياضي

أصفر وأمحر

انتهاء عقد اللبناني قدوح مع
أمانة بغداد

بغداد /متابعة الزوراء
انته�ى عقد اإلعارة بني أمانة بغداد ونجمه اللبناني محمد قدوح ،والذي تألق خالل
الفرتة املاضية وسجل العديد من األهداف مع الفريق البغدادي.
ومن املنتظر أن يعود قدوح إىل لبنان من أجل االنضمام إىل صفوف العهد.
وسيكون مصري اللبناني محمد قدوح معلّقا حتى جلوسه مع إدارة النادي ،وتحديد
مصريه ومستقبله يف املوسم املقبل.
وأكدت مصادر أن الالعب يطمح يف االحرتاف ،خصوصا مع أوضاع لبنان عىل الصعيد
االقتصادي ،حيث يعيش لبنان أصعب ظروفه.
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جلخ يشيد بإجنازات الرياضة العراقية

محودي يستقبل نظريه اللبناني لبحث التعاون األومليب املشرتك بني البلدين الشقيقني
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إستقبل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراق�ي رعد حم�ودي بمكتبه ،صباح
ام�س االثنين ،نظيره رئي�س اللجن�ة
األوملبي�ة الوطني�ة اللبناني�ة ،رئي�س
االتحاد اللبناني للرماية والصيد بطرس
أدمون جلخ والوفد املرافق له.
إبت�دا ًء ،رحّ �ب حمودي بضي�ف العراق
والوف�د املراف�ق ل�ه متمنيا ً له�م طيب
االقامة ،مشريا ً اىل “ان لبنان بلد شقيق
نتطلع لتواصل العالق�ات األوملبية معه
باستمرار”.
وتمن�ى حم�ودي زوال وب�اء كورون�ا
وعودة الحياة لطبيعته�ا ،الفتا ً اىل نقاء
الطقس واألجواء اللبنانية يف معظم أيام
السنة ،ومالئمة ذلك إلقامة املعسكرات
التدريبية للرياضيني العراقيني ،وأعرب
أيض�ا ً ع�ن أمل�ه ان تفتح زي�ارة جلخ
للعراق أبواب تعاون مقبل بني اللجنتني
األوملبيتني العراقية واللبنانية عىل ان يتم
التنسيق بينهما عىل هامش لقائهما يف
أوملبياد طوكيو املقبل.
من جانبه ،أعرب رئيس اللجنة األوملبية
الوطني�ة اللبنانية بط�رس أدمون جلخ
عن سعادته يف ان يلتقي حمودي ويزور
األوملبي�ة العراقي�ة يف أول زيارة له لبالد
الرافدي�ن ،مبينا ً أهمي�ة وثقل الرياضة
العراقي�ة عربي�ا ً وإقليمي�ا ً وآس�يوياً،
مؤكدا ً يف الوقت نفسه إستمرار التواصل
وتعزيز الرواب�ط والعالئق بني الطرفني
من خالل التعاون األوملبي االسرتاتيجي
والتناف�س الو ّدي بين رياضيي البلدين
الشقيقني.
ولفت جلخ اىل ان الرياضة اللبنانية تأمل
االفادة م�ن الخربات العراقية الرياضية
الفنية واالداري�ة ألهمية رياضة العراق
عربيا ً وإقليميا ً وقارياً.
ويف س�ياق رياض�ة الرماي�ة ،دعا جلخ
االتحاد العراقي ،موجها ً حديثه لرئيس
إتح�اد الرماي�ة العراق�ي صبي�ح مراد
الذي حرض اللق�اء ،للتعاون مع نظريه
اللبنان�ي واالف�ادة م�ن مي�دان الحفرة
األوملب�ي وميادي�ن الرماي�ة الهوائية او
ميدان رمي املسدس يف لبنان.
م�ن جانبه ،بني مراد ان اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية أمّ نت التحاده س�بعة

علك :االحتادات الرياضية ما زالت
تعاني أزمة مالية خانقة
بغداد /الزوراء
كش�ف االتحاد العراقي املركزي للمواي تاي عن توقيع مذكرة تعاون ريايض مع
نظيره الرتكي لتبادل الخبرات يف ما يخص اللعبة ،اضافة اىل إقامة معس�كرات
تدريبية ودورات تحكيمية.
وقال رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علك إن “ اتحاد اللعبة عقد اجتماعا ً مع
االتحاد الرتكي بحضور رئيس لجنة االحرتاف رياض حمزة ،وتم االتفاق عىل عقد
اتفاقي�ات تعاون وتبادل خربات واقامة معس�كرات متبادل�ة ودورات تحكيمية
وتدريبية “ .مشيرا ً اىل أن “ االتحاد الرتكي يمتلك قاعات رياضية خاصة باللعبة
والعبني كبار عىل مستوى العالم”.
وتاب�ع علك ان” االتحاد العراقي طرح عىل االتحاد الرتكي فكرة اقامة نش�اطات
متبادل�ة لالرتق�اء بواقع اللعبة واالطالع عىل اخ�ر تطوراتها  ،وقد القت قبوالً ثم
تحول اىل اتفاق من قبل الجانب الرتكي وسيتم خالل االيام املقبلة رسم الخطوط
االساسية لهذا االتفاق” .
وأض�اف عل�ك أن “ االتحادات الرياضية تعاني ع�دم رصف امليزانية الخاصة بها
وال س�باب مجهولة وهذا املوضوع يؤثر يف الرياضة بصورة كبرية “ .موكدا ً أن “
اتح�اد اللعبة لديه جملة من النش�اطات ولكن ازمة امل�ال تقف حائال امام اقامة
هذه النشاطات”.

املسابقات حتدد موعد انطالق
دوري األشبال
أجه�زة حديثة لرم�ي األطباق يس�عى
االتح�اد الس�تثمارها يف تدري�ب العبيه
ومنتخباته الوطنية قريباً.
وتساءل جلخ عن الرياضات املتقدمة يف
العراق والتي يمكن ان تضيف لنظرياتها
يف لبن�ان ،حيث بني حمودي ان الخربات
العراقية متقدمة يف كرة القدم والس�لة
والعدي�د م�ن الفن�ون القتالي�ة وهناك
الكثري م�ن الخبرات التي له�ا تجارب
إحرتافي�ة إقليمي�ة وعربي�ة وخليجية،
وكثري منهم ،عمل يف لبنان بالتحديد.
وأب�دى جل�خ إعجاب�ه بمبن�ى اللجن�ة
األوملبي�ة العراقي�ة ،حي�ث أوض�ح ل�ه

اختتام دوري الدرجة األوىل
للصاالت يف األنبار
الرمادي /حليم املنيس
اختت�م دوري الص�االت الدرج�ة األوىل ألندية محافظ�ة االنبار
على قاعة الرتبي�ة الرياضي�ة يف جامع�ة االنبار بإح�راز نادي
النصر الريايض املركز األول بعد فوزة يف املباراة األوىل عىل نادي
الوح�دة( )1_7وعلى نادي حديث�ة ( )2_6واحرز ن�ادي حديثة
املرك�ز الثان�ي بع�دة ف�وزة الصعب عىل ن�ادي الوح�دة ()2_3
وبه�ذا تأه�ل ناديا النرص وحديث�ة لتمثيل املحافظ�ة مع اندية
السليمانية واملوصل.

إعالمنا الرياضي
اختتم�ت يف محافظة
النجف االرشف الدورة
التطويري�ة (دورة
الوف�اء للصحف�ي
الراحل سعدون جواد)
الت�ي نظمه�ا االتحاد
العراق�ي للصحاف�ة
الرياضي�ة بالتع�اون
م�ع نقابة الصحفيني
يف محافظ�ة النج�ف
االرشف التي اقيمت برعاية نقيب الصحفيني العراقيني االستاذ مؤيد الالمي
التي استمرت لثالثة ايام بمشاركة اكثر من  40صحفيا يمثلون محافظات
النجف وبابل وكربالء والديوانية.
وش�هدت ال�دورة تفاعلا كبريا من املش�اركني بفع�ل املنه�اج الحافل من
التدريب�ات العلمي�ة واملح�ارضات النظرية القيم�ة التي ألقاه�ا نخبة من
الصحفيين الرياضيني يتقدمه�م مدير الدورة عدنان الس�وداني والدكتور
من�ذر الع�ذاري ومحمد املط�وك وجواد كاظ�م عطية والت�ي تبلورت حول
ط�رق اعداد الخرب ومعالجة األخطاء الش�ائعة يف األخبار وتبيان االس�اليب
الصحيح�ة لكتابة الخرب الريايض والتقارير الصحفية واملراس�ل الصحفي
والصحاف�ة االلكرتوني�ة واالرش�يف الري�ايض ،فضلا ع�ن دور الصحفي
الريايض يف املؤسسات الرياضية واالندية املحلية.
وجدد املشاركني ش�كرهم وامتنانهم لنقابة الصحفيني العراقيني واالتحاد
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة ونقاب�ة الصحفيني العراقيين يف محافظة
النج�ف االرشف الس�تذكار رواد الصحاف�ة الرياضي�ة واقام�ة ال�دورات
التطويرية التي من ش�أنها ان تس�اهم يف تطوير قابلياته�م والتعرف عىل
اخر ما طرأ يف الساحة االعالمية الرياضية.

حم�ودي ب�ـ “ان مبن�ى األوملبي�ة ه�ذا
ثمرة تعاون بني وزارة الشباب واللجنة
األوملبي�ة ومع ذل�ك فنحن بص�دد بناء
مق�ر أفض�ل م�ن الح�ايل مع ع�دد من
املرافق األخرى كقاعة رياضية متعددة
األغراض”.
ور ّدا ً على تس�اؤل جل�خ ح�ول طبيعة
العالقة بين اللجان األوملبي�ة ووزارات
الش�باب يف البل�دان العربي�ة كثيرا ً ما
تش�وبها التوت�رات ،بينّ حم�ودي قائالً
“ان ذل�ك يختل�ف الي�وم يف الع�راق
فالعالقة عىل أطي�ب صورها اليوم بني
األوملبية والوزارة منذ سنوات” .مضيفا ً

قول�ه “كل الخلاف بوجه�ات النظ�ر
يتم التقارب ملشتركاته عبر الحوارات
املتفهمة للجانبني ذلك الن وزير الشباب
الس�يد عدنان درجال ري�ايض معروف،
وي�درك تفصيلات وحيثي�ات النج�اح
الريايض أكثر من سواه”.
وأثنى جلخ على ما يحققه الرياضيون
الع�رب مؤخ�را ً من نتائج على الصعيد
الدويل ،الفتا ً اىل املنج�ز العربي الريايض
اإلداري يف تصدي الكثري من الشخصيات
العربي�ة اىل مس�ؤوليات دولي�ة كبيرة
وكان آخرها ما حققه الكويتي حسين
املس�لم عبر ترؤس�ه االتح�اد ال�دويل

للس�باحة ،حيث أثنى حم�ودي عىل ما
أدىل به ضيفه.
ويف خت�ام اللق�اء ،قدم حم�ودي لجلخ
درع اللجنة األوملبي�ة الوطنية العراقية
كب�ادرة ترح�اب وإس�تذكار دائ�م بني
البلدين الشقيقني.
وراف�ق رئيس اللجن�ة األوملبية الوطنية
اللبناني�ة بزيارت�ه للع�راق كالدي�س
إلي�اس ب�داري والدكتور جعف�ر حميد
النعيمي فيما حرض اللقاء أيضا ً النائب
األول لرئي�س اللجنة األوملبية إياد نجف
ورئيس االتحاد العراقي للرماية صبيح
مراد.

بغداد /الزوراء
قررت لجنة املسابقات يف الهيأة
التطبيعية ،امس االثنني ،انطالق
دوري األشبال للموسم -٢٠٢٠
 ٢٠٢١يف الخامس من الشهر املقبل،
بمشاركة  ١٢فريقا ً تم توزيعها بني
مجموعتني ،تلعب عىل مرحلتني
بطريقة الذهاب واإلياب ،عىل
أن يتأهل صاحبا املركزين األول
والثاني من كل مجموعة للدور ربع
النهائي.
َ
وقال عضو لجنة املسابقات ،عيل
عبيس عبد :لدينا إرصار كبري عىل
انطالق دوري األشبال كون هذه
الفئة تعد الركيزة األوىل لتطوير
اللعبة ،واكتشاف املواهب ،وهي

الرشيان الرئييس ألنديتنا ومنتخباتنا
يف املستقبل.
َ
وأضاف :ان املباريات ستنطلق يف
الخامس من الشهر املقبل ،وقسمت
الفرق عىل مجموعتني ،ضمت األوىل
الطلبة والزوراء والصليخ واملشاهدة
والصناعات الكهربائية وشباب
العراق ،فيما ضمت املجموعة الثانية
القوة الجوية والجيش وبالدي
والشباب وبغداد والحسني.
واختت َم عضو لجنة املسابقات ،عيل
عبيس ،حديثه بالقول :سيتأهل من
كل مجموعة صاحبا املركزين األول
والثاني ،حيث ستجري املباريات
بطريقة التقاطع لتحديد الفرق
املتأهلة للمباراة النهائية.

شنيشل يطالب بتقليص عدد أندية الدوري املمتاز إىل  14ناديا

بغداد/حسني عمار
تصط�دم األندي�ة املش�اركة يف الدوري
املمت�از بكرة القدم بعائ�ق تعوَّدت عىل
مواجهت�ه يف املوعد نفس�ه من كل عام
يف ظل درج�ات حرارة عالية قد تتجاوز
الـ 50درج�ة مئوي�ة يف معظم مناطق
الع�راق ،االمر ال�ذي قد يكون س�ببا ً يف
اجه�اد الالعبين ؛ ما يضعف مس�توى
املنافسة املحلية مع قرب نهايتها.
وق�ال م�درب فري�ق ال�زوراء رايض
شنيش�ل :إن” األجواء الح�ارة اصبحت
َ
حال والبد من اس�تمرار املباريات
واقع
ٍ

يف ه�ذه امل�دة لع�دم امكاني�ة نقلها اىل
مالع�ب اخ�رى لكون بع�ض مالعب ال
تصلح إلقامة املباريات يف الليل بس�بب
افتقاره�ا االضواء الكاش�فة” ،الفتا ً اىل
أن” ال�دوري املمت�از وص�ل اىل مراحله
االخرية وهناك مواجهات حساس�ة بني
الفرق الت�ي تتنافس عىل املربع الذهبي
والب�د من اقامته�ا يف توقيت محدد ويف
مالعب مختلفة “.
واضاف شنيش�ل ان” تنظي�م مباريات
الدوري من مس�ؤولية لجنة املسابقات
يف الهيئة التطبيعية ،وكان من املفرتض

ان تضع ج�داول تتالءم م�ع االجواء يف
البل�د وانهاء املوس�م قبل ش�هر تموز،
آمالً ان يتم تاليف هذه املشكلة يف املوسم
املقبل قدر االمكان العطاء راحة لالعبني
يف هذا التوقيت “.
وتابع شنيشل ان” الحل يكمن يف تقليل
ع�دد الف�رق املش�اركة يف منافس�ات
ً
فريق�ا ،وبالتايل
الدوري املمت�از اىل 14
سيقل عدد املباريات ليتم ختام الدوري
خالل ش�هر ايار ،وهو توقيت مناس�ب
لجميع االندية يف جميع املحافظات”.

السماوة والوحدة يتأهالن للدوري املمتاز لكرة السلة
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لكرة الس�لة تأهل فريقني لدوري الس�لة
املمتاز ،بعد انتهاء منافسات التأهيل لدوري الدرجة االوىل .
وق�ال خالد نجم ،امني رس االتحاد :إن نادي الس�ماوة تأهل بعد
أن ت�وج باملركز األول يف دوري الدرجة االوىل ،وكذلك فريق نادي
الوح�دة الحاصل عىل املركز الثاني ليضمن�ا صعودهما للدوري
املمتاز للموسم .2021-2022
وانته�ت املب�اراة النهائية لتحدي�د املركزي�ن االول والثاني التي
جمع�ت الس�ماوة والوح�دة بنتيج�ة  83-72نقط�ة لصال�ح

السماوة.
وبني نجم :أن العب نادي الس�ماوة عالء امني حصل عىل جائزة
افضل الع�ب يف املب�اراة النهائية لدوري الدرجة االوىل للموس�م
الريايض .202-2020
وأوض�ح :أن املب�اراة الت�ي أهل�ت الفريقين للمب�اراة النهائية
وحس�مت صعودهما للدوري املمتاز ،اسفرت عن فوز السماوة
على عان�ة  71-64نقطة ،وف�وز الوحدة عىل الحم�زة الرشقي
بنتيجة  71-53نقطة.

اجلوية املتصدر يفقد نقطتني مثينتني والنجف يتعثر أمام نفط البصرة
بغداد /متابعة الزوراء
خي�م التعادل الس�لبي على مواجهة
أربي�ل وضيف�ه الق�وة الجوي�ة ،التي
أقيمت على ملعب فرانس�و حريري،
يف خت�ام الجول�ة  33م�ن منافس�ات
الدوري املمتاز.
ول�م يوف�ق الق�وة الجوية ،الس�اعي
لحسم اللقب ،يف حصد نقاط املواجهة،
بع�د أن اصطدم بفري�ق منظم ،عجز
عن هدم جداره الدفاعي.
يف املقابل ،لم يس�تثمر أربيل الهجمات
املرت�دة الت�ي حص�ل عليه�ا ،لتنتهي
املباراة بالتعادل السلبي ،ويكتفي كل

فريق بنقطة واحدة.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة
 ،73يف صدارة الرتتيب ،كما رفع أربيل
رصيده إىل النقطة  ،37يف املركز الثالث
عرش.
ويف مب�اراة ثاني�ة خطف ن�ادي نفط
البرصة تع�ادال قاتال به�دف ملثله من
مضيف�ه فريق النج�ف يف املباراة التي
أقيمت يف ملعب النجف الدويل.
النجف كان املب�ادر عىل مرمى ضيفه
نفط البرصة وحص�ل عىل ركلة جزاء
سجل منها الالعب أحمد لفتة “كوني”
اله�دف األول يف الدقيق�ة  ،14وحافظ

عىل تقدمه حتى نهاية الشوط األول.
الحق�ا ضغط نف�ط البصرة يف الربع
األخير م�ن املب�اراة ،ويف الدقيقة 87
توغ�ل أحم�د فرح�ان داخ�ل مناطق
النجف ومرر كرة عرضية سجل منها
أحمد زامل هدف التعادل.
وأنق�ذ القائم فري�ق النجف من هدف
ثان بعد أن رد كرة هدف محقق لنفط
ٍ
البصرة ،لتنته�ي املب�اراة بالتع�ادل
.1-1
ورفع النجف رصيده إىل النقطة  62يف
املرك�ز الرابع فيما رف�ع نفط البرصة
رصيده إىل النقطة  38يف املركز .11
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كوبا أمريكا

اإلكوادور حتجز مقعداً يف ربع النهائي وبريو ختطف الوصافة خُوترج فنزويال
انتهت مواجهة الربازيل أمام اإلكوادور
بالتعادل اإليجابي  1-1فجر أمس االثنني
يف الجولة األخرية من منافسات املجموعة
الثانية يف كوبا أمريكا .2021
انتهت مواجهة الربازيل أمام اإلكوادور
بالتعادل اإليجابي  1-1فجر االثنني يف
الجولة األخرية من منافسات املجموعة
الثانية يف كوبا أمريكا .2021
وافتتح إيدير ميليتاو التسجيل للمنتخب
الربازييل يف الدقيقة  37ثم أدرك منتخب
اإلكوادور التعادل يف الدقيقة  53بواسطة
أنخيل مينا.
وبهذا التعادل ،تمكن املنتخب اإلكوادوري
من حجز مقعد رفقة املنتخب الربازييل يف
ربع نهائي املسابقة القارية.
ويحتل منتخب الربازيل صدارة املجموعة
بـ 10نقاط فيما يأتي بريو يف مركز
الوصافة بـ 7نقاط وكولومبيا ثالثة بـ4
نقاط واإلكوادور يف املركز الرابع ( 3نقاط)
وفنزويال تتذيل املجموعة بنقطتني.
وبعد ضمان صدارة املجموعة الثانية،
أراح املدرب تشيتيش نجمه نيمار.
وعىل أرضية امللعب األوملبي بيدرو
لودوفيكو تيكسريا ،استهل املنتخب
الربازييل مباراته أمام اإلكوادور بتشكيلة
احتياطية نسبيا ً لكن كتيبة تشيتيش ال
تتعطل مهما تغريت األسماء.
سيطر رفاق ماركينوس عىل مجريات

الشوط األول الذي اكتفى فيه منتخب
الربازيل بتسجيل هدف وحيد يف الدقيقة
 37بواسطة مدافع ريال مدريد ،إيدير
ميليتاو من رأسية مميزة سكنت الزاوية
البعيدة للحارس اإلكوادوري هرينان
إسماعيل غالينديز.
رغم السيطرة التي فرضها الـ»سيليسياو»
يف هذه الفرتة إال أن املنتخب الربازييل

وجد بعض الصعوبات يف كرس الساتر
الدفاعي املكثف للـ»تريكولوري» الذي
عجز عن إزعاج الخط الخلفي للربازيل
نظرا ً للتحفظ الكبري الذي ينتهجه.
ومع بداية الشوط الثاني ،نزل منتخب
اإلكوادور بكل ثقله نحو الهجوم من أجل
الخروج بنتيجة تقدم له ورقة العبور إىل
الدور القادم فهز الشباك وأدرك التعادل

يف الدقيقة  53بواسطة أنخيل مينا القادم
من دكة االحتياط بعد إصابة زميله
مويزيس كايسيدو يف الشوط األول.
وحاول منتخب الـ»تريكولوري» أن
يستغل فرتة الفراغ التي مر بها املنتخب
الربازييل يف بدايات هذا الشوط بفضل
املجهود الكبري للمهاجم إنر فالينسيا
الذي هدد مرارا ً مرمى الحارس أليسون

بيكر.
وبعد ذلك استفاق املنتخب الربازييل
محاوالً استعادة السيطرة عىل املباراة
إال أنه وجد منتخبا ً متماسكا ً لتنتهي
املواجهة بالتعادل اإليجابي.
وحقق منتخب بريو فوزا ً مهما ً عىل
فنزويال -1صفر فجر أمس االثنني أيضا
يف الجولة األخرية من منافسات املجموعة
الثانية يف كوبا أمريكا .2021
وسجل أندريه كاريو هدف املباراة الوحيد
يف الدقيقة .48
ويحتل منتخب الربازيل صدارة املجموعة
بـ 10نقاط فيما يأتي بريو يف مركز
الوصافة بـ 7نقاط وكولومبيا ثالثة
بـ 4نقاط واإلكوادور يف املركز الرابع (3
نقاط) وفنزويال ،التي غادرت البطولة،
تتذيل املجموعة بنقطتني.
وبعد بداية كارثية يف املسابقة القارية
عقب الخسارة الكبرية أمام الربازيل
صفر ،4-انتفض منتخب بريو محققا ً
الفوز عىل كولومبيا  1-2والتعادل مع
اإلكوادور والفوز يف املباراة األخرية بدور
املجموعات أمام فنزويال ليحصد مركز
الوصافة بجدارة واستحقاق.
ونجح منتخب بريو يف عامي 1939
و 1975من احراز اللقب القاري كما أنه
كان وصيفا ً يف نسخة  2019التي تحصل
عليها املنتخب الربازييل.

بلجيكا جترد الربتغال من اللقب ومجهورية التشيك تصدم هولندا
تأهل املنتخب البلجيكي إىل الدور ربع النهائي
من بطولة أمم أوروبا «يورو  »2020بعد
فوزه عىل نظريه الربتغايل بهدف نظيف يف
املواجهة التي أقيمت ضمن الدور ثمن النهائي
عىل ملعب ال كارتوخا يف مدينة إشبيلية
اإلسبانية.
وسجل تورغان هازار هدف الفوز للمنتخب
البلجيكي يف الدقيقة  42من زمن املباراة.
وصدم املنتخب التشيكي نظريه الهولندي
وأسقطه بهدفني دون مقابل عىل ملعب
بوشكاش أرينا يف بودابست وتأهل إىل ربع
نهائي بطولة أمم أوروبا .2020
واستغل املنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع
الهولندي ماتيس دي ليخت يف الدقيقة 55
قبل أن يسجّ ل توماس هوليس هدف التق ّدم
يف الدقيقة  68ويضيف باتريك شيك الثاني يف
الدقيقة  80من عمر املباراة.
ودخلت هولندا التي فازت يف مبارياتها الثالث
يف دور املجموعات ،املباراة وهي مرشحة لبلوغ
الدور ربع النهائي نظرا للعروض الهجومية

الرائعة التي قدمتها منذ انطالق البطولة.
بيد أن جمهورية التشيك التي غاب عنها

قائدها انتونني داريدا بداعي اإلصابة
حر كة
تشل
كيف
عرفت

محيديتش :ساني مقبل على موسم احلقيقة
قال حسن صالح حميديتش ،املدير
الريايض لنادي بايرن ميونيخ األملاني،
إنه يتعني عىل لريوي ساني إظهار
مستواه الحقيقي ،بعدما استعاد لياقته
البدنية الكاملة ،عقب تعافيه تماما من
إصابة خطرية ،وذلك مع تزايد االنتقادات
بشأن مساهمات الجناح األملاني.
وظهر ساني بشكل باهت خالل املباراة،
التي تعادل فيها املنتخب األملاني مع
نظريه املجري  ،2/2يف ختام دور

املجموعات ليورو .2020
ومن املتوقع أال يبدأ أساسيا ،خالل لقاء
منتخب املاكينات مع نظريه اإلنجليزي،
اليوم الثالثاء ،يف دور الـ 16للمسابقة
القارية.
ورصح حميديتش ملجلة كيكر األملانية،
يف عددها الذي صدر أمس االثنني:
“ابتعد لريوي عن املالعب ملدة عام
بسبب اإلصابة ،بعد تمزق يف الرباط
الصليبي”.

وتابع“ :يف موسمه األول معنا
شعر بالعودة ،وأظهر موهبته
الرائعة وخاض بعض املباريات
الجيدة ..لكننا اآلن نتوقع منه أن
يقدم أفضل أداء”.
وأضاف“ :انتهى عام االستقرار ..لدي ثقة
كبرية فيه ،حتى لو كان أسلوبه مختلفا
عن غريه من الالعبني ..ورغم
ذلك ،فهو يواجه أيضا عام
الحقيقة”.

األمريكية ماكالفلني حتطم الرقم العاملي
لسباق 400م حواجز

ّ
حطمت األمريكية سيدني ماكالفلني الرقم العاملي لسباق
 400م حواجز ،يف يوجني ضمن التصفيات املؤهلة إىل أوملبياد
طوكيو ،وأصبحت أوّل عداءة تنزل تحت حاجز  52ثانية
بتسجيلها  51.90ثانية إثر مواجهة ضارية مع غريمتها
دليلة محمد.
واعتمدت ماكالفلني البالغة  21عاما ً اسرتاتيجية ناجعة ضد
محمد البطلة األوملبية واملونديالية.

وكان الرقم العاملي
بحوزة محمد أيضا ً
بزمن  52.16ثانية،
سجلته يف مونديال
الدوحة  ،2019عندما
حلت ماكالفلني ثانية.
وكان مقررا ً أن يقام السباق
يف فرتة بعد الظهر ،لكنه نقل
إىل الفرتة املسائية بسبب درجات
الحرارة املرتفعة يف يوجني.
ولم يكن لهذا التغيري تأثري كبري عىل
ماكالفلني ومحمد ،فانطلقت األخرية برسعة
متصدرة السباق يف ظل مطاردة ماكالفلني التي
تفوقت يف الخط املستقيم األخري وبدت مصدومة بعد
تحطيمها الرقم العاملي.
ولم يكن موسم محمد وردياً ،إذ أصيبت بفريوس
كورونا مطلع السنة.

مفكرة الزوراء

الثنائي الخطري يف صفوف هولندا القائد
جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي (سجال
خمسة من أهداف فريقهما الـ ،)8فلم يشكال
خطورة حقيقية ،لكن نقطة التحول كانت
بال شك طرد دي ليخت اثر ملسه الكرة عمدا
بيده قبل أن يصل إليها تشيك ليطرده الحكم
الرويس سريغي كاراسيف بعد اللجوء لحكم
الفيديو املساعد «يف آيه آر».
ونوه تشيك بإنجاز منتخب بالده قائال:
«التأهل اىل ربع النهائي أمر رائع ،لم يكن أحد
يؤمن بقدرتنا عىل تخطي منتخب مثل هولندا.
نحن سعداء بشكل ال يصدق».
وأضاف« :قد ال نملك أسماء كبرية مثل هولندا،
لكن اليوم أظهرنا روحا جماعية عالية ،لقد
كافحنا من أجل بعضنا البعض وهذا ما فعل
الفارق» ،معرتفا بأن نقطة التحول كانت طرد
دي ليخت ثم «أصبحت األمور سهلة بالنسبة
إلينا».
وستواجه جمهورية التشيك يف ربع النهائي
الدنمارك يف الثالث من تموز/يوليو يف باكو.
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دي بور :أنا املسؤول عن خروج هولندا..
وينتابنا صداع شديد

ترك فرانك دي بور ،مدرب منتخب هولندا ،مس�تقبله مفتوحا بعد
خ�روج فريقه م�ن بطولة كأس األم�م األوروبية (ي�ورو ،)2020
عق�ب خس�ارته املفاجئ�ة صف�ر 2 -أم�ام التش�يك يف دور الـ16
للمسابقة القارية.
وق�ال دي ب�ور عق�ب املب�اراة“ :يف ه�ذه اللحظ�ة ،امل�رء مفع�م
باالنفع�االت ..لدين�ا جميعا صداع ش�ديد ،ويتعني علين�ا التفكري
يف األم�ر معا”.وت�م تعيين دي بور مدرب�ا للمنتخ�ب الهولندي يف
س�بتمرب/أيلول من العام املايض ،خلفا لرونالد كومان ،الذي رحل
لتدريب برش�لونة اإلس�باني ،ووقع عقدا حتى ما بعد كأس العالم
 2022يف قطر.واعرتف دي بور عقب املباراة“ :يف نهاية املطاف ،أنا
مس�ؤول”.وانهار املنتخب الهولن�دي يف اللقاء ،بعدما اضطر للعب
بعشرة العبني عقب طرد العبه ماتي�س دي ليخت يف الدقيقة ،55
ليستقبل هدفني من نظريه التشيكي.
وأش�ار دي بور“ :يف هذه الحالة أس�وء يشء يمكنك القيام به ضد
فري�ق مثل هذا ه�و التخلف ع�ن الركب .وبعد ذل�ك يمكنهم لعب
املباراة بالطريقة التي يريدونها بالضبط”.
وأضاف“ :كان املنتخب التشيكي صعبا بالفعل ،لكني اعتقدت أننا
كنا أفضل حتى حالة الطرد .سيطرنا عىل املباراة”.

استبعاد كونتا من وميبلدون
بسبب خمالطتها شخصاً إجيابياً

أعلنت لجنة الح�كام يف بطولة ويمبلدون االنكليزية للتنس
اس�تبعاد الربيطاني�ة يوهانا كونتا املصنف�ة  31عامليا من
منافس�ات الس�يدات ملخالطتها ش�خصا إيجابيا بفريوس
كورونا.
وأصدرت لجنة الحكام بيانا جاء فيه“ :بعد استبعاد كونتا،
سيتم استبدالها بالخارسة يف التصفيات يافان يانغ”.
وس�تلتقي الصيني�ة يانغ املصنف�ة  123عاملي�ا بالتايل مع
التش�يكية كاترينا س�ينياكوفا يف ال�دور األول من البطولة
االنكليزية التي انطلقت أمس االثنني.

سرتلينج يرفض التفكري بقسوة املاضي قبل
مواجهة أملانيا اليوم
يتذكر الكثريون املواجهات السابقة وركالت الرتجيح و”اللعنات”
عند الحديث عن مواجهة إنجلرتا ضد أملانيا يف دور الـ 16ببطولة
أوروبا لكرة القدم ،لكن بالنسبة ألولئك الذين سيلعبون يف
ويمبيل اليوم الثالثاء فهذا تاريخ قديم وإىل حد كبري غري
ذي صلة.
وخرست إنجلرتا أمام أملانيا يف آخر ثالث
مواجهات يف أدوار خروج املغلوب
يف بطولة كربى يف  1990و1996
و ،2010ويف املرتني األوىل والثانية
جاءت الهزيمة املؤملة بركالت
الرتجيح يف الدور قبل
النهائي.
جاريث
وأهدر
مدرب
ساوثجيت،
إنجلرتا ركلة الرتجيح
األخرية يف الخسارة يف
بطولة أوروبا ،1996
لكن  12العبا يف تشكيلة
املنتخب الحالية لم يكونوا
ولدوا بعد وكان كايل ووكر،
أكرب العبي إنجلرتا ،بعمر 6
أعوام حينذاك.
وقال رحيم سرتلينج الذي أحرز
هديف إنجلرتا يف البطولة حتى اآلن:
“ال أفكر يف املايض ألن ما حدث قد حدث
بالفعل ،األمر الوحيد الذي بني أيدينا هو
الحارض”.وأردف سرتلينج صاحب الـ 26عامً ا:
“ال أفكر حقا يف مسألة أنها الغريم اللدود .يف
النهاية سنلعب مباراة كرة قدم والهدف هو الفوز
وبالنسبة يل التسجيل واالستمتاع بها”.
وكان الظهري كريان تريبيري أكثر وضوحا يف
موقفه اإليجابي عند اإلجابة عن سؤال حول
تاريخ املواجهات ،حيث قال“ :عندما أنظر إىل
تاريخ مواجهاتنا ضد أملانيا فاألمر الوحيد الذي
أراه فوزنا  5-1يف أملانيا”.
وكانت تلك املواجهة يف  2001يف تصفيات كأس
العالم وأحرز خاللها مايكل أوين ثالثة أهداف
يف ميونيخ ،لكن يف النهاية تحولت إىل بداية
كاذبة ،ويخىش البعض من مشجعي إنجلرتا
أن الحماس املتعلق بتشكيلة ساوثجيت املليئة
باملواهب ربما ينتهي بخيبة أمل مماثلة.
وقدمت إنجلرتا أداء متواضعا يف البطولة حتى اآلن
وانترصت ( )1-0عىل كرواتيا وبالنتيجة ذاتها عىل

التشيك ،فيما كان التعادل مع اسكتلندا بدون أهداف كافيا للتأهل
لكن كل ذلك ال يدعو ليشء.
أما بالنسبة للضجة املثارة حول املواجهة يف دور الستة عرش فالفريق
األملاني ال يبدو مثل أملانيا القديمة.
فأملانيا قدمت أداء مخيبا يف الخسارة أمام فرنسا يف أول مباراة وكانت
عىل بعد  6دقائق من الخسارة أمام املجر يف آخر مباراة باملجموعة
والخروج من البطولة.
وفيما بني املباراتني قدمت أملانيا واحدة من أفضل املباريات يف بطولة
أوروبا  2020وفازت ( )4-2عىل الربتغال حاملة اللقب وهو أداء
سيدرسه ساوثجيت والطاقم املساعد بعناية.
وما زال املدرب اإلنجليزي لم يستقر عىل تشكيلته األساسية ويجب
عليه اتخاذ بعض القرارات الحاسمة فيما يتعلق بصناعة اللعب،
وقدم جاك جريليش حجته لحجز مكانه يف التشكيلة األساسية.
فيما يأمل فيل فودن يف املشاركة ،وعاد ميسون ماونت إىل املناقشات
بعد خروجه من العزل الذاتي بعد اختالطه بالعب اسكتلندا بييل
جيلمور الذي أصيب بفريوس كورونا.
وسعى يواكيم لوف مدرب أملانيا ،والذي سريحل عن منصبه بعد
البطولة ،لتجديد وإحالل الفريق بعد خيبة األمل يف كأس العالم 2018
لكن الخربة ما زالت موجودة.
وسيسعى ثنائي خط الوسط إيلكاي جندوجان العب مانشسرت
سيتي وتوني كروس العب ريال مدريد لتحديد إيقاع اللعب ،فيما يقود
توماس مولر العب بايرن ميونيخ الهجوم.ولم يسبق أن فازت إنجلرتا
يف أدوار خروج املغلوب يف بطولة أوروبا يف الوقت األصيل للمباراة ،إذ
امتدت  4مباريات من  5إىل ركالت الرتجيح وتأهلت مرة واحدة خالل
تلك املواجهات ضد إسبانيا يف ويمبيل يف .1996

السلطة الرابعة
العدد 7517 :الثالثاء  29حزيران 2021

www.alzawraapaper.com

مؤكداً دعمه للصحفيين

نقيب الصحفيني يهنئ صحيفة الشرق مبناسبة
إطفاء مشعتها الثامنة عشرة

قائد شرطة البصرة يدعو لفتح آفاق أوسع
تسهم باستقرار وأمن احملافظة
البرصة/نينا:
ق�دم رئي�س ف�رع نقاب�ة
الصحفيين العراقيين يف
البرصة صادق العيل التهنئة
إىل قائ�د رشط�ة البصرة
الجديد وتمنى له النجاح يف
أداء مهماته .
واك�د رئي�س الف�رع خالل
اللق�اء الليل�ة املاضية عىل
رضورة العم�ل م�ن اج�ل
استتباب األمن يف املحافظة
داعي�ا إىل رضورة التع�اون
بين الصحاف�ة واالجه�زة
االمنية .
واقترح عق�د مؤتم�ر أو
لق�اء صحف�ي ش�هري
لجميع الوس�ائل االعالمية
م�ن اجل الوق�وف عىل اخر
املس�تجدات االمني�ة .م�ن
جانبه رح�ب قائد الرشطة
اللواء عيل املاجدي بالزيارة
واعترب أن االعالم هو رشيك
ومكمل للقوات االمنية .
واض�اف اس�تلمت املنصب
منذ أس�بوع واحد فقط وال
يوج�د اي منجز اس�تطيع

التكل�م عنه خالل هذه املدة
.واش�ار إىل وج�ود تهوي�ل
اعالم�ي لبع�ض األح�داث
ويجب على االعالم�ي اخذ
املعلوم�ة م�ن مصادره�ا
الحقيقي�ة وان االب�واب
مفتوحة لذلك.
وبني نس�عى للقض�اء عىل
آف�ة املخ�درات وان نس�بة
متعاط�ي املخ�درات يف
البصرة نس�بة طبيعي�ة
وليس�ت مخيفة وذلك بناء
عىل نسب السكان .
وق�ال نس�عى الس�تحداث
مصحات جدي�دة ملتعاطي
املخ�درات باالتف�اق م�ع
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الحكوم�ة املحلية .مشيرا
لوج�ود جناحين رج�ايل
ونس�ائي بس�عة عرشي�ن
رسي�را ل�كل منهم�ا يف
مستشفى الفيحاء .
وبخص�وص النزاع�ات
العش�ائرية ق�ال إننا نقف
بش�دة ض�د النزاع�ات
العش�ائرية وان رشطتن�ا
ليس�ت ضعيف�ة وادخلن�ا
خم�س مدرع�ات للعمل يف
مناطق النزاع .
واكد انه ال يمكن الس�كوت
ع�ن مفه�وم (الدك�ة
العش�ائرية) النه�ا تدخ�ل
ضمن قانون القتل العمد .

بغداد /الزوراء:
هن�أ نقي�ب الصحفيين العراقيني
مؤي�د الالم�ي صحيف�ة الشرق
بمناس�بة إطفاء ش�معتها الثامنة
عرشة.
وبع�ث الالمي باق�ة ورد مع برقية
تهنئ�ة بمناس�بة الذك�رى ()18
لتأس�يس صحيفة الشرق قدمها
الزمي�ل كاظ�م تكلي�ف املوس�وي
ممثال عنه ،تسنمها رئيس التحرير
الزميل عبدالرسول زيارة .
وقال الالمي يف برقية تهنئته :يرسنا
ان نهديك�م أطي�ب تحياتن�ا ببالغ
التقدي�ر واالعتزاز ،مقرونة بأجمل
التهان�ي والتربي�كات بمناس�بة
الذك�رى الثامن�ة عشرة لص�دور
صحيفة الرشق الغراء ،متمنني لكم
دوام املوفقية والنج�اح للصحيفة
القائم�ه بالجه�ود الذاتي�ة ،الت�ي
استطاعت عرب مسريتها االعالمية
الصادق�ة والعم�ل الصحفي املبدع
والتزامه�ا بمهنية العمل الصحفي
واإلعالمي.
متمني�ا لك�م ول�كل العاملين يف
الصحيفة املزيد من التقدم والنجاح

نظرة بالصحافة
العراقية
أ.د.راجحة علي غالب العلي

والتألق عىل طريق االرتقاء بالعمل
االعالمي املبدع الذي يصب يف خدمة
بلدن�ا وش�عبنا الكري�م وكل ع�ام
وأنتم بالف خري.
من جانبه اعرب الزميل عبدالرسول
زيارة رئيس تحرير صحيفة الرشق
عن شكره وتقديره اىل االستاذ مؤيد
الالمي نقيب الصحفيني العراقيني
رئي�س اتحاد الصحفيين العرب .
مؤك�دا ان باق�ة ال�ورد م�ع برقية
التهنئ�ه تعد تعبيرا صادقا لدعمه
الالمح�دود للمؤسس�ات االعالمية

ودورها يف إشاعة الكلمة الصادقة
الهادف�ة لبناء بيئ�ة اعالمية قادرة
عىل كشف الحقائق يف نقل األحداث
والتي تساهم يف بناء العراق الجديد
نتيج�ة التضحي�ات الكبيرة التي
قدمته�ا األرسة الصحفي�ة يف نقل
الحقائ�ق ويف مواجه�ة اإلره�اب
تحي�ة واحترام وتقدي�ر لجمي�ع
العاملين يف هذا املج�ال الصحافة
واإلعالم اصح�اب املواقف الوطنية
والنبيلة والرحمة والخلود لشهداء
اصحاب الكلمة الحرة.

في إجراء يشكل انتكاسة وتكميم لألفواه

مصادرة صحيفة ليبية بعد طباعتها انتهاك جديد للحريات
طرابلس/متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة جري�دة “أخب�ار أجدابيا”
الليبي�ة ،ع�ن مص�ادرة عدده�ا من كل
مقار التوزيع يف السوق املحلية باملدينة،
دون أن تشير إىل الجهة التي تقف وراء
اإلجراء.
وقالت إدارة الجري�دة أنها تفاجأت بعد
صدور العدد وتوزيع الكميات املخصصة
عىل املكتبات واملحال التجارية التي تباع
الجري�دة م�ن خاللها ،بمصادرة نس�خ
العدد بالكامل من جميع املكتبات ومقار
التوزيع باملدينة.
وذك�ر ناش�طون يف مج�ال الحري�ات
الصحفي�ة ،أن الس�بب يع�ود إىل تطرق
الصحيفة إىل حادثة اختطاف مدير فرع
الهلال األحمر أجدابي�ا منصور عاطي،
حيث تناولت الصحيفة اختطاف عاطي
بصفحتها األوىل تحت عنوان “اختطاف
منص�ور عاط�ي ..يكش�ف هشاش�ة

الوضع األمني بأجدابيا!”.
وكان الناش�ط املدني عاطي قد اختفى
يف الثالث من يونيو الجاري ،بالقرب من
مقر عمله بإدارة الف�رع باملدينة ،وعثر
عىل س�يارته بالقرب من مق�ر عمله يف
إدارة ف�رع الهلال األحم�ر دون العثور

علي�ه أو معرفة األس�باب الت�ي أدت إىل
اختطافه.
وعاط�ي هو صحفي وم�دون ومفوض
املجتم�ع املدن�ي بمدين�ة أجدابي�ا وهو
أيض�ا منتج ملسلس�ل “ش�ط الحورية”
الكوميدي الس�اخر عن الحي�اة اليومية
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يف ليبيا.
وقب�ل اختفائه القرسي ،قاد يف  31مايو
ح�راكا يف أجدابيا لزيادة الوعي وحش�د
املواطنين للمش�اركة يف االنتخاب�ات
القادمة يف  24ديسمرب .2021
وعرب صحفيون وإعالميون باملدينة عن
خيبة أمله�م بعد مصادرة ع�دد جريدة
“أخب�ار أجدابي�ا” ،ووصف�وا اإلج�راء
بـ”تكمي�م األف�واه ومص�ادرة حري�ة
الصحافة والتعبير” ،مطالبني الجهات
الحكومية باتخاذ اإلج�راءات القانونية
ضد من يق�ف وراء املص�ادرة ،وضمان
حماية وسلامة الصحفيني واإلعالميني
العاملني يف مختلف املناطق.
ويش�كل هذا اإلج�راء انتكاس�ة جديدة
ألوضاع الحري�ات الصحفي�ة التي كان
من املنتظر أن تتحسن بعد توقف القتال
يف الصيف امل�ايض والتوصل إىل اتفاق يف
أكتوب�ر .وق�اد ذلك إىل تش�كيل حكومة

وحدة جدي�دة تولت مهماته�ا منتصف
م�ارس لقيادة البل�د إىل انتخابات عامة
يف ديسمرب.
ويس�تمر الناش�طون والصحفي�ون
يف التع�رض للمضايق�ات والتهدي�د
والتخوي�ف بانتظ�ام من قب�ل مختلف
األط�راف .ويؤك�د صحفي�ون أنه�م ما
زال�وا يواجهون معوق�ات إدارية كثرية،
والسيما بعد إنش�اء “مفوضيّة املجتمع
املدن�ي” ،ومهمته�ا تس�جيل واعتم�اد
املنظمات املدنية وأنشطتها.
وقال املدي�ر التنفي�ذي لـ”املركز الليبي
لحري�ة الصحاف�ة” محم�د الناج�م ّ
إن
منظمت�ه واجهت عقب�ات إدارية كبرية
بس�بب الصالحي�ات الكبيرة املمنوحة
للمفوضي�ة “قي�ل لن�ا إن�ه ال ُيمكنن�ا
اس�تخدام اسم ليبيا يف اسمنا ،وال ُيمكن
ألي منظم�ة غير حكومي�ة أن تس�مي
نفسها منظمة لحرية الصحافة”.

تم�ر الصحافة يف جميع انحاء العالم بحقبة من عدم اليقني وليس
من الواضح ما هو نموذج العمل يف مجال االخريوذلك يف وقت تكون
فيه املعلومات قضية مركزية يف حياة كل شخص.
وحينما نسعى للكتابة عن الصحافة العراقية نرى ذلك ليس مهمة
سهلة بل طريق صعب لتعدد انواع السلطات وتقلباتها.
فيصب�ح املج�ال ام�ام الباح�ث الدقي�ق واملوضوعي غري ش�فاف
ومنص�ف ولك�ن البد يل ان اشير ان هن�اك حفنة م�ن الصحفيني
ع�ارصوا تطورها  ،كانت له�م صفحات بيض�اء يف تاريخ الكتابة
يف الصحاف�ة العراقي�ة ويف مقدمتهم (فائق بط�ي) الذي ترعرع يف
بيئ�ة صحفية ناصعة على يد والده (روفائي�ل بطي) يف صحيفته
املشهورة البالد .
وعندم�ا نتصفح صفح�ات املؤرخني يف نش�أة وتط�ور الصحافة
العراقية نرى ان اول صحيفة صدرت يف 15-حزيران  -1869باسم
صحيف�ة الزوراء وأكد ذلك املؤرخ املعروف عبد الرزاق الحس�ني يف
كتابه (تاريخ الصحافة العراقية) الصادر س�نة  1935من مطبعة
الغري حيث ذكر ان الزوراء لها الريادة يف الصحافة العراقية .
وباللغ�ة العربي�ة والرتكي�ة وتوقف�ت يف 11-اذار -1917احتلال
الربيطاني لبغداد.
وتع�د ال�زوراء مص�درا مهم�ا لالح�داث السياس�ية واالجتماعية
والثقافي�ة يف تلك الحقبة .ومن املؤك�د تاريخيا ان العراقيني عرفوا
بالصحاف�ة منذ اوائل الق�رن العرشين واش�هر الصحف صحيفة
الع�رب واملوصل واالوق�ات البغدادية باللغ�ة االنكليزية وصحيفة
(تقدم السليمانية ) باللغة الكردية وصحيفة مراة العراق .
وبع�د اعالن الدولة العراقية س�نة  1921انترشت الصحف يف بغداد
والبرصة واملوصل وأش�هر الصحف يف العرص امللكي( البالد ولسان
الع�رب والرافدي�ن وااله�ايل والرأي الع�ام) التي اصدرها الش�اعر
الجواهري وعرشات اخرى.
والب�د يل ان اذكر ان للصحافة دور كبري يف خلق الرأي العام وتحمل
مخاط�ر يف عملي�ة جم�ع االخب�ار وتحليله�ا رغ�م تقدم وس�ائل
املعلوم�ات م�ن اذاعة وتلف�زة وانرتنت التي انترشت مع وس�ائل
التواصل االجتماعي كما تنترش النار يف الهش�يم ومع ذلك حافظت
الصحف عىل دورها املتميز يف حركة التاريخ وبناء املجتمعات .
كما ان للصحف دور يف كتابة التاريخ النها س�جل ملتابعة االحداث
السياسية واالجتماعية والثقافية للدول .
وتتميز الصحاف�ة العراقية بكتابة املق�االت الجريئة والبناءة مما
ي�ؤدي اىل عدم موافقة املس�ؤولني يف الدولة دون االخذ بما تطرحه
لالصالح ومحاربة الفساد ومع شديد االسف يعطون االذن الصماء
وغل�ق العيون حبا يف استمرارالفس�اد والف�وىض يف انظمة الدولة
العراقية .
وكما يقول بول جونس�ون الصحفي املش�هور ان هدف الصحافة
والتاريخ نقل املعرفة واملعلومات وتحليل ورشح االحداث اىل القارئ
فاملؤرخ يؤرخ للحقبة الزمنية والصحفي يؤرخ للحظة.
والب�د يل ان اشير بالصحافة اليوم التي لعب�ت دورا كبريا يف توعية
املواطنين واملجتمع حول جائحة كرونا واخطارها والوقاية منها،
فشكرا للسلطة الرابعة عىل تحملها متاعب املهنة وخدمة الوطن.

التعاون مقابل االتصال بوالدته

إدانة جمحفة حبق حرية الصحافة

«عرض» للصحفي الروسي املعتقل سافرونوف

أربيل ترفض مراجعة حكم السجن الطويل حبق صحفيني

موسكو/متابعة الزوراء:
تلق�ى الصحف�ي الس�ابق بجريدت�ي
«فيدوموستي» و»كومريسانت» الروسيتني،
مستش�ار مؤسس�ة الفض�اء الروس�ية
«روس كوس�موس» ،إيف�ان س�افرونوف،
املته�م بـ»الخيان�ة العظم�ى» والتع�اون
م�ع االس�تخبارات التش�يكية« ،عرض�اً»
من محق�ق جهاز األم�ن الف�درايل الرويس،
ألكسندر تش�يبان ،لـ»التعاون مع التحقيق
مقابل السماح له بإجراء اتصال هاتفي مع
والدته».
وقال دميرتي كاتشيف ،محامي سافرونوف،
لوكال�ة «ت�اس» الرس�مية الروس�ية« :قال
املحق�ق لس�افرونوف م�ا يلي« :إذا كن�ت
س�تتعاون مع�ي بش�كل مثم�ر يف قضيتك،
وأن�ا مس�تعد لتخصيص ي�وم كام�ل لذلك،

فسأس�مح لك عىل س�بيل التحفي�ز بإجراء
اتص�ال م�ع والدتك م�ن مكتب�ي مبارشة».
م�وكيل رفض هذا العرض» .وأضاف أنه قبل
اعتقال�ه ،كان س�افرونوف يتص�ل بوالدته
بضع مرات يومياً ،والتواصل معها له معنى
كبري ملوكله.

وتاب�ع قائالً« :نعتبر هذا الع�رض من قبل
املحقق بمثابة ضغط عىل س�افرونوف .يدل
ذلك عىل أن التحقي�ق يف قضية موكيل وصل
إىل مأزق ،ويبقى الضغط هو السبيل الوحيد
للحصول عىل الشهادات الالزمة للتحقيق».
واعتقل س�افرونوف يف  7يولي�و /تموز من
العام امل�ايض ،ورفعت بحق�ه قضية بتهمة
«الخيان�ة العظم�ى» الت�ي ينفيه�ا .وجرى
تمدي�د حبس س�افرونوف مرة تل�و األخرى
حت�ى  7يولي�و /تم�وز املقبل ،فيم�ا يتوقع
دفاع�ه انته�اء التحقيق يف قضيت�ه بحلول
يوليو /تموز من العام الجاري.
ومع ذلك ،ل�م يدقق جهاز األم�ن الفدرايل يف
التهم�ة بعد ،ول�م يطلع الدف�اع عىل معظم
امل�واد ،وال يج�ري أعمال تحقيق نش�طة يف
القضية.

أربيل/متابعة الزوراء:
رفضت محكمة االستئناف يف إقليم كردستان النظر يف الطعن املق ّدم
ضد حكم بالس�جن ّ
ست س�نوات صدر بحق صحفيني وناشطني ،يف
قضية أثارت اس�تنكار مدافعني عن حقوق اإلنس�ان ومطالبات من
منظمات دولية بالرتاجع عن الحكم “ذي الخلفية السياسية“.
وأوض�ح محمد عبدالل�ه عضو فري�ق الدفاع ع�ن الصحفيني خالل
مؤتم�ر صحفي أم�ام املحكمة يف أربيل ب�أن “املحكمة رفضت طلب
تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته املحكمة”
يف  16فرباير املايض.
ويعني رفض محكمة االس�تئناف النظر يف ق�رار محكمة التمييز أن
الحكم بات نهائ ًيا وال يمكن العودة عنه إال بعفو رئايس من رئاس�ة
اإلقليم.
ّ
بحق
ويف مايو ،أكدت محكمة تمييز إقليم كردس�تان أحكام السجن
الصحفيني أياز كرم بروش�كي ،وكوهدار محمد زيباري ،وشيروان
شريواني ،والناشطني شفان سعيد وهاريوان عيىس.
ومن بني التهم املوجهة إليهم “التحريض عىل التظاهر ضد الحكومة
وزعزعة االستقرار يف اإلقليم” خالل احتجاجات عام  2020للمطالبة

برواتب املوظفني الحكوميني يف اإلقليم و”التجسس”.
وشريواني معروف بتحقيقاته حول الفساد ،وقد انتقد رئيس وزراء
إقليم كردستان مرسور البارزاني عىل صفحته عىل فيسبوك.

دعوة املبادرات اإلعالمية العربية للتقديم إىل برنامج مركز التوجيه بدورته الثامنة
بغداد/متابعة الزوراء:
اس�تكماالً ملسيرة ش�بكة الصحفيني
الدوليين الداعمة للشركات اإلعالمية
الرقمي�ة الناش�ئة وإطلاع الصحفيني
عىل الخطط واالستراتيجيات واألدوات
الجديدة التي تس�اعدهم عىل تحسين
مهاراتهم وجودة آدائهمُ ،تعلن ش�بكة
الصحفيني الدوليني بنس�ختها العربية
عن اس�تقبال الطلب�ات للمش�اركة يف
برنام�ج مرك�ز التوجي�ه للمب�ادرات
اإلعالمي�ة الناش�ئة يف الرشق األوس�ط
وشمال أفريقيا بدورته الثامنة.
ويف هذا الصدد ،ندعو الرشكات اإلعالميّة
الرقمية ،س�وا ًء كانت إلكرتونية أو لها
عالق�ة باألجه�زة املحمول�ة أو صناعة
املحتوى الرقمي أو تطرح حلوالً رقمية
مبتك�رة للتقدي�م واملش�اركة يف دورة
ه�ذه الس�نة  ،2022 - 2021على أن
تس�تهدف الجمه�ور العربي يف منطقة
الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
خلال فترة الربنام�ج ،س�وف يق�وم
موجّ ه�ان بإرش�اد املش�اركني على
التخطي�ط االستراتيجي ووضع خطة
عم�ل ،وتفعي�ل الحملات اإلعالمي�ة
وتطوي�ر الخدمات أو املحت�وى املق ّدم.

كم�ا سريش�د املوجه�ان املش�اركني
عىل كيفية تحسين املحت�وى املكتوب
والبصري باإلضاف�ة إىل التس�ويق
الرقم�ي عموما ً وعرب وس�ائل التواصل
اإلجتماعي بحسب متطلبات كل رشكة
لتحقيق أفضل النتائج .كذلك سيتعرّف
املش�اركون عىل كيفية دراس�ة السوق

اإلعالميّ�ة ً
وفق�ا لبلده�م العرب�ي وما
يحتويه من مؤسسات إعالميّة منافسة
وطريقة عملها.
املق�رر أن يس�تقبل الربنامج هذا
ومن
ّ
ً
مش�اركا يف املرحل�ة األوىل
الع�ام 16
يتنافسون عىل إبراز األفضل ليت ّم اختيار
 8منهم ،لك�ي يعملوا مع موجّ ه خاص

ملدة عام .تجدر اإلشارة ،إىل أن الربنامج
يتضمّ�ن رحلت�ي س�فر مدفوعت�ي
التكالي�ف به�دف عق�د اإلجتماع�ات
ّ
ً
إضافة
املكث�ف،
والشراكات والتدريب
إىل تدريب من املرك�ز الدويل للصحفيني
ومش�اركة يف املنت�دى الس�نوي الـ14
لش�بكة «اعالمي�ون من أج�ل صحافة

عربية استقصائية» (أريج) ،الذي يقام
يف عمان ،األردن.
مسار الربنامج:
س�وف يخت�ار املوجّ ه�ون يف ش�بكة
ً
مشاركا نصف
الصحفيني الدوليني 16
نهائي�ا ً يف املرحل�ة األوىل يتنافس�ون يف
م�ا بينه�م الختي�ار أفض�ل  8رشكات
ناش�ئة تحم�ل اإلمكان�ات والق�درات
الواع�دة ،إلكم�ال املسيرة يف برنام�ج
مرك�ز التوجي�ه .يف مرحل�ة الحق�ة
س�تت ّم دعوة أفضل املشاركني لحضور
معس�كر تدريبي ،حيث سيتس�نى لهم
لق�اء املوجهين الخاصني به�م وبقية
املدربين والضي�وف املتحدثين يف بل�د
عربي مضيف .استكماالً لخطة تطوير
وتعزي�ز الشركات اإلعالمي�ة الرقمية
الناش�ئة سيس�افر كل ري�ادي إىل بل�د
املوجّ �ه للقائه بجلس�ات عم�ل خاصة
يتخللها زي�ارات اس�تطالعية لتجارب
مشابهة.بس�بب تفيش جائحة «كوفيد
 »19هذا العام ،يمكن تعديل التدريبات
والتوجيه�ات لكي ُتقام ع�ن ُبعد .عىل
املشاركني يف الربنامج أن يكونوا مرنني
ّ
بكل ما يتعلق بالسفر.
رشوط الربنامج والتزامات املشارك:

 يجب عىل املش�ارك أن يتفرّغ لخمسس�اعات أس�بوعيا ً على األق�ل ملتابعة
مرشوعه مع املوجّ هني.
 املش�اركة يف ثالث�ة اجتماع�ات علىاألقل عرب ش�بكة االنرتنت مع املوجهني
واملتدربين اآلخرين من أجل مناقش�ة
التحديات املشرتكة والحلول املمكنة.
 عىل املش�ارك اإللت�زام بكافة مراحلالربنامج ومتطلباته وصوالً اىل املشاركة
يف املعس�كر التدريبي ومنتدى «أريج»،
كذلك اللقاء الشخيص مع املوجهني.
 على املش�ارك إع�داد مق�االت ح�ولامله�ارات والدروس واملع�ارف الجديدة
الت�ي ّ
تلقاه�ا خلال الربنام�ج ،ليت� ّم
نرشها عرب ش�بكة الصحفيني الدوليني
بنسختها العربية.
يمكنك�م ق�راءة املقالين التاليني حول
برنام�ج مركز التوجيه واملش�اركني يف
الدورة السادسة منه:
اإلعالن عن الفائزين يف الدورة السادسة
م�ن برنامج مركز التوجي�ه للمبادرات
اإلعالمية
تدريب�ات ش�بكة الصحفيين الدوليني
انطلقت ..هذه أبرز املشاريع يف برنامج
مركز التوجيه

كيفيّة التقديم:
يجب أن تتضمّن استمارة التقديم:
ً
ً
دقيق�ا ع�ن
ملخص�ا
* ملح�ة أو
األه�داف الت�ي يصب�و إليه�ا املرشوع
والتي سيس�اعد برنام�ج التوجيه عىل
تحقيقها.
* رشح ما الخربات واألدوات واملهارات
الت�ي َتل�زم املتدرب /املش�ارك لتحقيق
األهداف املذكورة؟
* راب�ط املوق�ع اإللكرتون�ي للرشك�ة
اإلعالمي�ة ورواب�ط حس�ابات وس�ائل
التواصل االجتماعية.
* تع�داد الخط�وط العريض�ة للخطة
املتبع�ة لتطوي�ر واس�تمرارية املبادرة
اإلعالمية.
تش�جّ ع ش�بكة الصحفيين الدوليين
النس�اء بش� ّدة عىل التقديم للمشاركة
يف ه�ذا الربنامج .والب�اب مفتوح أمام
املبادري�ن الرقميين م�ن كاف�ة الدول
العربية.
يف نهاية برنامج مركز التوجيه ،ستقدم
ش�بكة الصحفيين الدوليين جوائ�ز
تمويل أساس�ية قيّمة هدفها استكمال
املشاريع وديمومة الرشكات الناشئة.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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ٌ
ختصين”
جمموعة
“ممتلكات ال َّ
وخاصية البناء الشعري آلمنة حممود
خليل مزهر الغاليب
يف مجموعته�ا الش�عرية
ٌ
ّ
تخصن�ي” راهنت
“ممتل�كات ال
الش�اعرة “آمن�ة محم�ود” عىل
تأكيد بصمتها الشعرية بمثولها
اللغوي واللغوي املصور والتعبريي
يف بناءاتها الشعرية وبما شاكلها
من ايجاز داليل وايماء وتش�بيه ،
وباقي امل�رورات الفني�ة الراكزة
يف ذهنيتها وتجربتها الش�عرية ،
كرؤى صانع�ة ومندفعة لرشوق
النص وس�طوعه ،وقد اتس�مت
نص�وص املجموع�ة بلس�انيات
حميمي�ة يف تعالقه�ا للخط�اب
الش�عري وتدوينه بتواجد لغوي
اكثر مالئمة واناقة يف التش�كيل
والتكوي�ن الش�عريني،و حل�ت
النص�وص بت�وايل وتصاع�د
تس�اؤالت الش�اعرة وبروحه�ا
النافذة للمطالبة واالفصاح وبما
يمث�ل لفيوض�ات ص رَ
َيته�ا م�ن
خلال ايمائي�ة لغته�ا االيحائية
املؤرشة التي وجدت داخل النص
كتداخلات غري مرئي�ة يف الجمل
واالنس�اق و أخ�رى خارج�ه
كإيماءات اشارية كما يف نص...
الدمع�ة الراقص�ة ص(9كن�ت
منشغال بمحو طيفها من مرآتك
/وحني عجزت...بدأت بتقشير
وجهك/بينم�ا كان�ت املالم�ح
متداخلة).

وق�د نهجت الش�اعرة يف بناءات
بع�ض النص�وص اىل تقطي�ع
ايج�ازي مختصر ومتن�وع يف
انتقائ�ه التعبيري الص�وري و
كم�ا يف ن�ص -االرض الح�رام
ص*(12وطن /وط�ن بال رتبة:
جندي أعزل...يمطره االعداء موتا ً
/حبيبته التي بها يحلم /خاطت
لعودت�ه ثوبين  :ث�وب للزفاف (
ربما ) /و آخر للخالص)
وقد حرصت الش�اعرة لالش�ارة
هنا ألالم فواجع املشهد العراقي
 ،حي�ث نكوص االش�ياء الودودة
وتعثره�ا الدائ�م  ،واملعبر عنها
م�ن وجود ذلك الجن�دي العراقي
االعزل .وهو اعزل جراء تس�ليبه
لسالحه و منع تس�ليحه وتركة
يجاب�ة رشاس�ة الع�دو املقابل،

وق�د اتس�مت الجمل الش�عرية
بتعبيرات طازجة مرن�ة منوعة
منها الخروج م�ن حدود الجملة
إىل فض�اء النص،لبع�ث الصورة
اىل بني�ة اكث�ر فت�وح ش�عري و
وبأكثر توهج باه�ر  ،كما نراها
يف النص املقطعي االخر واملعنون
–جرس الضوء اليك  -ص( 14من
مخابي النسيان /يجرجر اسمك
علب االلوان /يرس�م عىل حائط
مبكاي شفاها تبتسم وفراشات
 /يخي�ط من قز الكتم�ان ثيابا
لف�رح مؤج�ل ) و تتض�ح هدوء
واستكانة سيميالسانية املفردات
املس�تعملة يف الجم�ل الش�عرية
بمث�ول مالئ�م لثيم�ة ومعن�ى
الجملة والنس�ق املقطعي النيص
كما يف (مخابي ،نس�يان،يجرجر
،يرس�م ش�فاه ،قراش�ات وذلك
اله�دوء املصاحب مل�ا يمنح القز
من ثي�اب س�اتره مفرحة لفرح
اخر لكنه مؤجل )،هذه الكلمات
تحم�ل يف روحها الداليل واللفظي
الكثري من السيميائيات الشفيفة
يف تعبريه�ا الخفي�ض الص�وت
والعايل التدليل.
ويف ن�ص – عند قبر الحكاية –
وهي ترجم السلوكيات والظواهر
الكاذبة املحيطة بأش�يائها الذي
قولت نصها به...
(أيه�ا الغ�در العص�ا /القف ما
أ ِفكن�ا م�ن قصائد /وم�ا ادعينا

وبقية االشياء املس�لحة املواجه
له مواجهة موت يومي بوجوده
ه�ذا  ،وهن�اك حبيبت�ه املنتظرة
ل�ه بني عرس�ها و موت�ه املؤرش
ل�ه بالخالص .و يعد ه�ذا الرسد
الش�عري مث�ول العلى ح�االت
الفجيع�ة الرهابي�ة الضاغط�ة
التي يعيش�ها املواط�ن العراقي
املهدد بامل�وت اليومي من جميع
الجهات ويف جميع االزمنة.
وحاولت الشاعرة “ آمنة محمود
“ كثيرا ً أن تق�ارب و تالم�س
املش�هد شعريا ً ،املش�هد الباعث
لقلقه�ا املجان�ب له�ا واملنت�زع
منه�ا بنزوعات هادئ�ة يف النص
وصارخة ماخلف النص .بمعنى
تلك التداعيات الحزينة كردة فعل
من قساوة األحداث َ
وتغوّلها.

من جنون  /وارقص ايها النصل
الرحي�م على انغ�ام االكاذيب /
رق�ص ري�ش يف مه�ب الري�ح /
واس�كت ايه�ا القلب ال�ذي /ما
امتلك يوما بصرية /من انت كي
تق�ول ال  /او تتمن�ى زوال ه�ذا
الكابوس الثقيل)ص.49فقد كان
كشوفات آمنة بحقيقة االنسانة
والش�اعرة “آمنة محمود “ وبما
اوتيت من تقان�ة تعبريية لقبول
ش�عري الذ الق�راءة ومؤن�س
لتلقية والرتحيب به
و من قراءتنا هذه نالحظ اتسام
التجربة الش�عرية آلمنة محمود
 بالدقة والتالم�س اللغوي ،فالارغ�ام واحش�ار يف االش�تغاالت
الش�عرية املعبرة ،فالقصي�دة
لديها مجال دقيق وحذر للتفكري
البعي�د ع�ن الرتاب�ة و القري�ب
املجانب واملالئم لخاصية الكتابة
الش�عرية الكامن�ة يف نس�ق
العالقات الت�ي تقيمها القصيدة
ما بين ال�دال واملدل�ول أوال ،ثم
قة ْ ّ
نط ْ
للذات
ما بني املدل�والت املُ ِ
يف ّ
الخارج�ي
اتصاله�ا بالعال�م
ّ
ُ
الّ�ذي أدركته من خلال خربتها
ب� ِه والّت�ي كوّنتها عبر الزمانيّة
املتذوت ِة للش�عر فيها ،وعرب عالم
حيس وش�عوري معاش ملتصق
بالش�اعرة ومجان�ب لتوليده�ا
الشعري.
و نالح�ظ حض�ور الش�اعرة يف

يامسينة خضرا
أنوار عبد الكاظم الربيعي
« اس�تعملت اس�م زوجت�ي (ياس�مينة
خرضا) كنوع من االعرتاف بالجميل للمرأة
التي ساندتني وشجعتني يف مشواري «.
ياس�مينة خضرا ..هذا ليس اس�م كاتبة
عربي�ة ،إنه اس�م روائي جزائري ش�هري،
واس�مه الحقيق�ي محم�د مولس�هول،
صاح�ب العديد م�ن الرواي�ات التي أثارت
جدال كبريا يف الجزائر وتحولت معظمها اىل
افالم س�ينمائية وترجمت إىل أكثر من 30
لغة عاملية .ياسمينة خرضا كاتب اليعرف
غري فن الرواية ويكتب أعماله بالفرنسية.
الحديث مع�ه يحلق ب�ك اىل هموم وأحالم
أخ�رى ،فالرجل الذي ت�رك الجيش وهرب
من املوت خالل ح�رب اإلرهاب يف الجزائر

ظ�ل جندي�ا يحارب ه�ذا اإلره�اب بقلمه
وفكره.
ه�و الكاتب الجزائري محمد مولس�هول.
ال�ذي ول�د س�نة  1955بوالي�ة بش�ار
الجزائرية .يف عمر التاس�عة التحق خرضا

يا (لمَْع َة) ّ
الشعر!..
د .وليد جاسم الزبيدي.

(اىل الشاعرة الكبرية  :مليعة عباس عمارة)
َ
ْ
ُ
عشقها ُكتبا..
بـ(العمارةِ) واقرأ
قف
ّ
َّ
ْ
الكون واألدبا..
ق ْد سطرت فن هذا
ِ
صبا ً
عطرها َق َ
نهر جرى من
يف كل ٍ
ِ
عانق ِظ َّل العطر َ
َ
والط ُ
والق َ
صبا..
ني
ِ
ْ
وجنون ّ
غبش
حر يف
من ارثها
ٍ
ِ
الس ِ
َ
َ
ْ
لجناح ننتيش طربا..
مِ ن خفق ٍة
ٍ
من ُسكر ٍة يف لياليها وظلم ِتها
ُ
الروح من اردا ِنها سببا..
م ّد ْت لها
ْ
تاريخ وأزمن ٍة
من رحمها فج ُر
ٍ
ّ
حواف ُر الخي ِل تمحو الظن والرّيبا..
َم ْن ُ
َ
ْ
اطماع ألوي ٍة
ألجمت
مثلها
ُ
ترُ
ّ
ْ
رامت تدن ُ
س طه َر املا ِء وال با..
ُ
انجبت فخرا ً بما صدحتْ
ْ
َم ْن مثلها
َ
ُ
َ
اشعارها لقبا..
والعشق أصبح يف
ِ
ُ
املن ُ
رب ُ
الح ُّر قيثا ٌر يغازلها
َ
ُ
َ
ٌ
والعطبا..
الجرح
همس يداوي
والصوت
َ
ُ
وامليدان يف َهر ٍَج
الشعر
لبوة
يا
ِ
َ
َ
ٌّ
ّ
كل بما يدعي ق ْد احدث العجبا..
كل ُي ّ
ٌّ
نظ ُر نهجا ً يف جهالت ِه
ُ
ُ
ّ
ممّا يردد يف ارجائ ِه الغرَبا..
َ
الراحلون ُه ُم األقما ُر يف وطني
ُ
ُ
كانوا الينا الهدى والفك َر والقطبا..
َ
ّ
غنجا ً
أنثاه ،يا َ
ُ
عر يا
يا (ملعة) الش ِ
ّ
َ
هر يندى كلما احتطبا..
يا أشبه الز ِ
عر ُ
ُ
ٌ
الشعر يا ْ
شجن
صوتها
من
ّافة
ِ
َ
ْ
بعرص دونها ُ
صلِبا..
قد انبأتنا
ٍ
ُ
ْ
ْ
نبوءتها
بانت
انبأتنا وقد
قد
َ
ّ
ُ
صبا..
أن العراق اىل االرذا ِل قد ع ِ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
مطامعه ْم
إن العراق ستدمي ِه
الح ُّر يأبى ّ
ّ
لكن ُه ُ
غتصبا..
الضي َم مُ ِ
بأنا ٌ
انبأتنا ّ
ْ
أمة رسمتْ
ق ْد
درب الحيا ِة ُ
ُ
َ
الشهبا..
وتعيل يف الغ ِد
ً
بنت بغدا َد َ
يا َ
مفخرة
بنت الِع ِّز
ُ
يحلو التبغدد كي ما يرتقي نسبا..
َ
َ
الكون أجم ِع ِه
وبنت
العراق
بنت
ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ّ
ْ
أنتِ ال ِعمارة فنا ارّخت ُحقبا..
ُ
أنتِ ( الّ
لميعة) واالبصا ُر تبهرُها
ّ
جل العقول بما أودعتِ مرتقبا..

بمدرس�ة أش�بال الثورة بتلمسان بالغرب
الجزائ�ري وه�ي مدرس�ة تديره�ا وزارة
الدفاع الوطني والدراسة تتكفل بها وزارة
الرتبي�ة والحي�اة فيه�ا ش�به عس�كرية،
وتخ�رج منها متحصلا على الباكالوريا
س�نة  1974لاللتح�اق باألكاديمي�ة
العس�كرية ملختل�ف األس�لحة .وبع�د 36
عاما ً من الخدمة يقرر ياس�مينة خرضاء
اعتزال الحياة العسكرية والتفرغ للكتابة،
واستقر الحقا ً مع أرسته يف فرنسا.
نرش محمد مولس�هول روايت�ه «الكاتب»
والت�ي أفصح فيها عن هويت�ه الحقيقية
وتليه�ا «دجال الكلمات» كت�اب يربر فيه
مسريته املهنية .وتبلغ شهرته حد العاملية
حي�ث ترتجم وتباع كتب�ه يف  25بلدا حول

العالم.
وقد تميز املس�ار االدبي للكاتب ياسمينة
خضرا بغزارة االنتاج حي�ث تقدر اعماله
بأكثر من  30رواية.وحازت أعماله األدبية
اىل العديد من جوائز.
تتط�رق أف�كار ياس�مينة خضراء إىل
مواضيع ته�ز أفكار الغربيني ع�ن العالم
العربي ،حي�ث ينتقد الحماق�ات البرشية
وثقافة العنف ،ويتحدث عن جمال وسحر
وطنه األم الجزائر ،ولكن أيضا ً عن الجنون
الذي يكتس�ح كل م�كان بفض�ل الخوف
وبي�ع الضمائر متذرع�ا ً بالدي�ن ومخلفا ً
وراءه حماماتٍ من الدم.
آخ�ر رواية له صدرت العام املايض بعنوان
«ملح جل املنسيات»

نافذة

الشعراء يعودون مهما
طال الزمن
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د .جودت هوشيار
الن�ص واملاثل بواض�ح خطابها
الشعري املحقق بملمات تفاصيل
النص�وص ،بتمكين تس�ويغها
لتجوي�ز رؤاه�ا الذاتي�ة الرائي�ة
واملحاورة لألشياء.
لذا نرى بقاء الش�اعرة مسكونة
بلج وهوس تساؤالتها يف تقصيها
وتقصده�ا املعن�ى واملس�ك ب�ه
ليمنحها الشعر الشعور بالتطهري
،فال تخلع القصي�دة ابهتها لدى
الشاعرة “ آمنة محمود “ لتبقى
هاجسة بتجليات اللذة واأللم مع
املرأة والعال�م وذات االنثى .وهذا
ما ن�راه يف ن�ص – ممتل�كات ال
تخصني –ص17
ُّ
تك�ف ع�ن
(ه�ذي الي�د الت�ي ال
االرتعاش /ظننـته�ا عاطـلة ..
وما ّ
كـفت /.هذا القلب الصاخب
ً
ُ
ش�ب َع
كــان /كم يش�بـه طفال
ِ
تعب�ا ً ون�ام /ه�ذي العين وتلك
الخط�وة  /كم غامت ش�ـوقا ً /
ك�م ع�ادت أدراجها انكس�ارا /
ٌ
أس�ئلة يف ه�ذا الرأس
كم حارت
املجن�ون  /أي�ن ُترا ُه يك�ون ؟!/
أبخري ّ؟!أبح�ب ؟! /أبرفقة ؟!)..
وهنا تتجىل اللغة و كما يف معنى
اصطلاح املفكر االدي�ب “جون
كوهني” للغة الش�عر وتسميتها
 اللغة العليا – حني تكون اللغةبني يديها يف النص ألة الس�تغوار
يق�ارب كثرياُ ليمس كثريا ً اعماق
ال�روح امللتاح�ة للب�وج ب�كل

م
ن
أ
د
ب
ا
ألطفال

ُ
َ
الديك
صاح
َ
البستان
صباح يف
ذات
ِ
ٍ
َ
لفجر
الناس
ودعا
ٍ
ُ
باأللوان
يرشق
ِ
هيا قوموا
َ
األبدان
من
م
وذروا النو
ِ
ُ
الخلق
ضج َر
من صيحاتِ هذا الديكِ
َ
صباح
كل
ٍ
ُ
نفس املوا ِل
يرصخ يف
ِ
َ
نفس األقوا ِل
ويرد ُد
ُ
النوم
والحي يميل اىل
ُ
ِ
ُ
ُ
وبالحل ِم.
بالطيف
يأنس
ِ

بعد عدة س�نوات قضاها جوزيف برودسكي ( )1940-1996
يف املعتقل واملنفى واملصحة النفس�ية  ،تم اس�تدعاؤه اىل دائرة
الهجرة يف لينينغراد إلبالغه أن امامه خياران ال ثالث لهما  :اما
املغادرة أو الس�جن .حاول برودسكي املماطلة وتأخري سفره ،
فوجى بإسقاط الجنس�ية السوفيتية عنه  ،وهذا يعني
ولكنه
ْ
طرده اىل خارج االتحاد السوفيتي فورا .
يف تل�ك اللحظ�ة الفارق�ة وجه برودس�كي رس�الة اىل الرئيس
الس�وفيتي – يف ذل�ك الحين – ليوني�د بريجينيف يق�ول فيها
 ”:أش�عر باملرارة ملغادرة بلادي  ،ولكن اعتقد إنني س�أعود ،
فالشعراء دائما ً يعودون سواء جسديا أو عىل الورق “.
استقر برودسكي يف نيويورك  ،ورسيعا ً ما أصبح النجم الالمع
يف س�ماء األدب األمريكي .فق�د كان يكتب باللغتني الروس�ية
واالنجليزية بنفس القدر من االصالة والتفرد .
فاز برودسكي بجائزة نوبل يف األدب لعام . 1987
ويف العام  1986تم رد االعتبار اليه من قبل املحكمة السوفيتية
العليا واسقاط كل التهم التي وجهت اليه زورا وبهتانا ً  ،واعتبار
محاكمته يف العام  1964غري قانونية لعدم توفر األدلة .
عاد برودس�كي – كم�ا وع�د – اىل القاري ال�رويس  ،وصدرت
مؤلفاته الكاملة يف روس�يا يف العام  . 1992كما منحته مدينة
س�انت بطرس�بورغ  ،الت�ي ولد وترع�رع فيها لق�ب املواطن
الفخري .
الشعراء يعودون بشعرهم مهما طال الزمن  ،ومهما عانوا من
عذاب وألم وأىس .
هواجسها وتطبيعها نصياً.
كما يف دوايل  -بقاء -و -ارتعاش
الي�د – فمعنى بقاء الذي يشير
إلطال�ة وكث�رة ه�ذا االرتع�اش
ال�ذي عطفته الش�اعرة عىل ذلك
القل�ب و اوغلته بتش�بيهه بذلك
الطفل التعب حد النوم وبما فيه
من براءة حتى وصفت العاش�ق
باملجن�ون وه�و بمثل العاش�ق

الهائم التائه الذي فقد الكثري من
الذاكرة وتياه العقل.
و تظل الش�اعرة مأخوذة بنزوع
العب�ور واالنفت�اح والتجّل�يّ
لالفصاح وكشف رسائر وخفايا
خطوط املن�ع الخانقة لنفس�ها
الحياتي املطعم بأناشيد مرورتها
الش�عرية املتقدم�ة وامللوح�ة
بقيمها الجميلة.

ُ
(ديك احلي)

حامد ماجد البدري

سيمياء املكان يف رواية ( تيانو عزلة األرض البعيدة)
للروائي مصطفى بوغازي
أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
ظل�ت عملي�ة رسد الوقائ�ع ال تب�دأ إال
بع�د تصوي�ر اإلطار ال�ذي تتم في�ه هذه
الوقائع شائعة ،ولزمن طويل يف القصص
التقلي�دي،أي وص�ف امل�كان ،وتحدي�د
موقعه،ووصف الزمان،وتحديده،والتجديد
ال�ذي عرفت�ه الكتاب�ة الروائية،وقد جعل
منها كما يق�ول ريكاردو مغامرة الكتابة
أكث�ر مم�ا ه�ي كتاب�ة مغام�رة -جع�ل
أيض�ا م�ن مغام�رات األش�ياء املوصوفة
مغام�رات وص�ف ل�ذا ف�ان وص�ف
األمكنة،واألشخاص،واألش�ياء،اليقل
أهمي�ة ع�ن رسد األح�داث واألفع�ال،
وتختل�ف حاج�ة الكاتب،وه�و يص�ف
الخلفيات الخاصة لش�خصياته،وأحداثه
إذ ق�د يحتاج يف بعض األحي�ان إىل وصف
خلفية موس�عة،أو يرك�ز يف أحيان أخرى
على جزئي�ات صغرية،وهذا كله يس�تلزم
معرف�ة الكاتب لبيئته الت�ي يصفها حتى
يحق�ق أهداف�ه من هذا الوص�ف يف عمله
فاإلحس�اس بامل�كان ل�دى الكات�ب،ويف
تعبيره عن�ه يفترض أن يجع�ل القارئ
يح�س باالنطب�اع والنكه�ة ،واألص�وات
،والجو املألوف الخاص به،وان يس�تطيع
مراقبة الش�خصية يف عمله�ا،ويف حياتها
وان يرى ما تراه الش�خصية يف عملها،ويف
حياته�ا،وان ي�رى م�ا ت�راه الش�خصية
م�ن وجه�ة نظرها ،وان يح�س ما تحس
ب�ه تج�اه هذا امل�كان ،وامل�كان يعني بدء
تدوي�ن التاري�خ اإلنس�اني،واملكان يعني
االرتب�اط الج�ذري بفع�ل الكينون�ة ألداء
الطق�وس اليومي�ة للعيش،للوجود،لفهم
الحقائ�ق الصغرية،لبناء ال�روح للرتاكيب
املعقدة،والخفي�ة لصياغ�ة املشروع
اإلنساني ،كانت الرحلة إىل جزيرة الصنوبر
 ،تس�تغرق عرش ساعات مع رياح مواتية
لكن الع�ودة إىل نوميا تك�ون أكثر تعقيدا
وب�طء  ،ويمك�ن أن تدوم يومين كاملني
مع الرياح املعاكسة يف أحسن األحوال عىل
بع�د مائة كليو متر  ،يف الجنوب الرشقي
م�ننومي�اتظه�رجزي�رةالصنوب�ر.
ويعيش امل�كان واحدة من لحظات وجوده
املؤثرة،لحظ�ة امتدت عق�ودا من الرتاجع

واالندحار،وهاه�ي تصع�د إىل ال�ذروة غري
املأمولة للحدث،مدونة عىل مشهد الخراب
الواس�ع كلمتها القاهرة،س�اعية لتفكيك
م�ا ينطوي عليه ه�ذا املكان م�ن عالقات
إنس�انية تش�كلت عربه ،ووج�دت مالذها
فيه،مثلم�ا تش�كل،بدوره،عربها،ووجد
مأواه فيها،ليغتني مع كل عالقة إنس�انية
جديدة تنشأ يف ظالله،ويترشب بما الينتهي
من املعاني،والدالالت مس�قطا عنه شبهة
الحيادية،والجمود ،ولقد أدرك اإلنسان منذ
الق�دم األهمي�ة املتمي�زة للمكان،وعالقته
بوجوده،وكان لفكرة املكان أثر أس�ايس يف
الفك�ر اإلنس�اني قديما،وحديثا،وتطورت
هذه الفك�رة مع تطور الفك�ر البرشي يف
تعامل�ه مع العال�م الخارج�ي املحيط به،
ويبدو أن املكان يأخذ حظه األوفر يف رواية
(تيانو)  ،إذ نجد الروائي مصطفى بوغازي
يتفقد أماكن عرفها يف السابق  ،وهو يرسد
لنا تفاصيل األحداث ،وهي كثرية  ،وغريبة
 ،ورهيبة  ،إال انه اس�تطاع اختصار الكثري
به�ذا الق�ول  :كان آرون ش�ابا يف ح�دود
الثالثني من العمر ،وهو اصغر أبناء اندريه
الذي هاجر من ينيتس�ا باكرانيا واس�تقر
يف مدين�ة باريس م�ع عائلته  ،لكن موطن
الطفول�ة ظل عالق�ا بمخيلت�ه  ،ازدهرت
الحياة االجتماعية يف تلك البقعة بأراضيها

الخصب�ة ،وانس�اب نه�ر بوق الذي ش�ق
املدين�ة متوغال يف الس�هول بتي�ار بطيء،
فتنت�ش الحي�اة على ضفتي�ه  ،وقبع�ت
على ه�ذه البطاح بع�ض أكواخ الخش�ب
ليهود وف�دوا من بولندا لتتط�ور مباني يف
ش�ارع يعج بالحركة والنشاطني التجاري
والحريف
وم�ن هنا يقرتب مصطفى بوغازي من
تل�ك النصوص التي تق�رأ بتغرياته  ،وليس
بوصف�ه  ،بتحوالته ال بثباته  ،بل بانهدامه
ال برسوخه  ،ومن هنا أيضا النجده يتحرك
يف ه�ذه الرواية بطريق مس�تقيم  ،حركته
داخ�ل النص حركة انزي�اح  ،وتمدد دائري
يش�ابه إىل ح�د بعي�د جغرافي�ا العاصمة
املدورة ،ويضارع الزمن املتداخل  ،واملتدفق
مث�ل نهري�ن يقرتب�ان  ،وال يلتقي�ان عند
خارصة املدينة  ،يتحرك يف ثبات واختفاء،
وعودت�ه بأخرى مقل�دة  ،ويف اختالط أفق
النخيل بالتماثيل والنصب.
إن ن�ص الكات�ب مصطف�ى بوغ�ازي
متش�ظي املساحات بقدر تماس�ك بنائه ،
يق�رأ املكان بعني تنوع املدن التي هي جزء
كالس�يكي يف تاريخ األدب  ،بيد أن الخراب
الح�ايل هو خ�راب عرصي على األقل من
خلال تعبريات�ه يف املش�هد  ،مرثية تتعدى
غرضها التقليدي لتخرج إىل الهجاء  ،هجاء

متعدد الجهات لكل من ساهم يف إيجاد هذا
العالم الس�فيل الذي حل بديال غري مناسب
ألحلام الخل�ود  ،فن�راه يرسد لن�ا بعض
األح�داث بقول�ه خيم جو م�ن الكآبة يلف
املكان بكل ثقله ...فاجعة مؤملة لكنها تظل
أم�را متوقعا يف رهبة البح�ر ،فقد البحارة
رفيقه�م ريمون وفقدوا مع�ه قلبا يفيض
بالبراءة  ،وغ�اب إىل األبد ع�ازف الكمنجة
الذي طاملا تحلقوا حوله  ،يرهفون السمع
بأف�واه فاغ�رة وأرواح محلقة منغمسين
يف أج�واء من التيه بين أنغامه الس�احرة
نلح�ظ مما تق�دم أن الس�ارد أعطنا صور
متعددة عن املكان  ،بل هو نقل ألينا بأمانة
علمية األحداث التي وقعت.
وعلى الرغم م�ن أن الروائ�ي مصطفى
بوغ�ازي ح�اول إىل ح�د معق�ول تقدي�م
ش�هادة ثقافية اعتزالية متوازنة عن حال
البالد إال أنه وقع أحيانا تحت طائلة بعض
عب�ارات  ،تضمين القناع�ات السياس�ية
الصادم�ة ليس�اق الخ�راب ،ول�و بقي�ت
الرواية يف حدود املش�اهدات  ،واحتفاظها
بلغتها األدبية الرفيعة لنجت مما لحق بها
 ،فنراه يقول  :وظل املبعدون السياس�يون
مهووسون بإمكانية العفو  ،وينظرون إىل
تواجده�م هنا عىل انه مج�رد أقامة عابرة
 ،وب�دا تفكريه�م مقلقا للس�لطة  ،وعقبة

أخرى ال تش�جع عىل ترسيخ االستيطان يف
الجزيرة.
أما اقرتان الكتابة بالفكر والفلس�فة أمر
أعده طبيعي الن ذلك يعني أننا ال نستطيع
مش�اهدة األش�ياء ونقله�ا مج�ردة م�ن
ظاللها  ،وانعكاس�اتها يف الخيال اإلنساني
من ناحية  ،وأمام األسئلة الساقطة فوقنا
مث�ل الني�ازك  ،كان بيك�ت يق�ول اليمكن
أن نق�ول صب�اح الخري من دون سياس�ة
،وهو املعروف بمرسح�ه العبثي ،فكيف يل
أن أتح�دث ؟ وه�ل هي مجرد مش�اهدات
صامت�ة لكامريا برشية اس�تطاع الروائي
مصطف�ى بوغ�ازي نقلها إلين�ا إنني أرى
الرواي�ة بعدس�ة الس�ؤال الكون�ي ال�ذي
خرج�ت هي من رحمه كما خرجت أنا من
رحمه�ا  ،ولهذا فان عالق�ة الرؤية بالرؤيا
يف ن�ص كهذا متداخل�ة  ،وقد تركت لها كل
األف�ق اللازم لتتجلى  ،فنراه يق�ول  :فقد
كانوا كذلك من صفوة املجتمع من مفكرين
وإعالميني وكتاب وفنانني  ،أولئك الحاملون
ب�ان تنتصر ث�ورة العم�ال والكادحين ،
منضوي�ن تح�ت راية حم�راء  ،منترصين
ألف�كار كارل ماركس كانت لويز ميش�يل
كاتبة وفنانة ووجها من الوجوه النسائية
البارزة  ،تبنت أفكار الكيمونة واقرتبت من
قياداتها فتعاطفت مع هؤالء العرب الذين
ثاروا يف وجه فرنس�ا  ،وكتبت عنهم  ،وهي
تالقي نفس مصريهم بجزيرة الصنوبو.
نلح�ظ مما تقدم أن الس�ارد اس�تطاع أن
يعطينا صور امل�كان املتعددة  ،ويربط بني
ال�كالم العادي  ،وال�كالم الس�يايس ،بلغة
أدبية رقية جدا.
ما يميز الروائي مصطفى بوغازي أسلوبه
الشيق  ،والجميل  ،وثقافته العالية  ،ودقته
يف وص�ف ،ورسد األحداث الدموية التي مر
بها الشعب الجزائري الشقيق.
بين لن�ا أص�وات املظلومين يف الرواي�ة
،والظاملين يف ص�ور متقابل�ة ،ومجس�دة
الظلم واالضطهاد.
أهم مي�زة ميزت الروائ�ي املبدع مصطفى
بوغ�ازي جع�ل املتلق�ي يش�اركه أحداث
الرواية ،وكأنه ش�خصية من ش�خصياتها
الرئيسة ،ترسد لنا عن طريق عني الكامريا
صورا فوتوغرافية  ،ومش�اهد س�ينمائية،
وسيناريو األحداث املرتابطة.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلم

ملاذا ميتلك األخطبوط أكثر من قلب؟

تستعمل كسالح إلحراج الطرف اآلخر

ما األسباب اليت خيفي فيها الزوجان مشاكل األهل عن بعضهما؟
يبدو أن بن�اء عالقة زوجية أساس�ها
الثق�ة ،والرصاحة ،واملش�اركة وقبلها
االحترام املتب�ادل ،ه�ي املهم�ة التي
يفش�ل فيه�ا الكثير م�ن املتزوجني،
ويتض�ح ذلك م�ن خالل اتس�اع دائرة
الخصوصي�ة والغم�وض بينهم�ا،
واتساع النزعة التنافسية التي تتجاوز
ش�خصيهما ،وتتعداها إىل األهل حيث
يأب�ى كل ط�رف إال أن يرب�ط قيم�ة
رشيكه ومكانته بظ�روف أهله ،وهذا
م�ا يحدث رشخا يف العالقات الزوجية،
ويضرب الثقة واألم�ان بني الزوجني.
ويصب�ح من الصعب أن يع�د أحدهما
الثاني فردا من عائلته ،ويتشارك معه
همومها ومشاكلها.
مج�رد أح�داث عارضة وأم�ور تافهة
يمك�ن أن تس�تغل م�ن ط�رف أح�د
الرشيكني ليشهرها سالحا ضد رشيكه
إلحراجه وإذالل�ه أو املزايدة والتفاخر
علي�ه ،وبجريرته�ا تهض�م حق�وق
وتس�قط واجب�ات .وع�ن ه�ذا تقول
إح�دى الس�يدات“ :أصبحت اس�تحي
م�ن اصطح�اب زوج�ي إىل بي�ت أهيل
ألنه ينتق�د كثريا أهيل خاص�ة والدي،

املطبخ ..

ويحرجن�ي بتعليقاته الس�اخرة عليه
ويصفه باملس�مار ” وتضيف السيدة :
” كلم�ا طالبت بحق من حقوقي حتى
ل�و كان لصالحنا مع�ا ّ
يذكرني بوضع

معيشتي الذي كنت عليه يف بيت والدي
البخيل”.
من جهتها لم تس�تطع السيدة هاجر
إخب�ار زوجها بطالق أخته�ا ،وأخفت

علي�ه املوضوع ،حتى وصله الخرب بعد
فترة من طرف غريها ،وتربر الس�يدة
موقفها“ :كنت أدع�و الله أن تتصلح
االم�ور وتع�ود أختي إىل بي�ت زوجها،

املكوّنات
بسكويت  -علبتان
سكر  6 -مالعق كبرية
زبدة  3 -مالعق كبرية
جبن كريم  -علبة
كريمة  -كوب
فانيليا  -نصف ملعقة صغرية
سكر بودرة  3 -مالعق كبرية
طريقة العمل
 اطحني البسكويت جيدا ً حتىتحصيل عىل خليط ناعم.

 اخلط�ي املكون�ات م�ن جديدحتى تحصيل عىل مزيج كريمي
متجانس.
 و ّزع�ي املزي�ج ف�وق طبق�ةالبس�كويت ث�م اعي�دي القالب
اىل الثالج�ة من جدي�د لحواىل 3
س�اعات عىل االق�ل حتى يجمد
التشيز كيك.
 اخرج�ي التش�يز كي�ك م�نالثالج�ة ،ازيليه م�ن القالب ثم
زيّنيه وقدميه عىل سفرتك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة
عىل الرغم من أن الشاي االخرض يمتلك فوائد بالجملة
عىل الصحة والـرجيم ،وثمة أنظمة رجيم ع َّدة تنصح
بشرب هذا املشروب الس�اخن ،بيد َّ
أن�ه ال يخلو من
أرضار يف ح�ال اإلفراط يف رشبه .ويف هذا اإلطارُ ،نع ِّدد
ارضار الشاي االخرض ،يف اآلتي:
األرق ،الحت�واء ه�ذا املرشوب الس�اخن عىل نس�بةعالية من الكافيني.
 زي�ادة يف رضب�ات القل�ب .الجدير بالذك�ر َّأن مادة
الكافيين املتوافرة يف الش�اي األخرض ِّ
تؤثر يف نس�بة
الس�كر يف الدم .ول�ذا ،يجدر بمرىض الس�كري ُّ
تجنب
رشبه.
 النزيف :يف حال تناول األسربين ،ينصح بعدم رشبالشاي بغية الح ِّد من خطر النزيف.
النقص يف الحديد :اإلفراط يف رشب الش�اي االخرضيزي�د من فرص�ة اإلصابة بنق�ص الحديد بالجس�م؛
كونه يحتوي عىل امل�ادة التي تمنع امتصاص الحديد
من الغذاء واملكمِّالت الغذائية.
 هشاش�ة العظام :اإلفراط يف رشب الش�اي االخرضقد يحول دون امتصاص الكالسيوم يف الجسم وإفادة
العظ�ام من هذا العنرص الغذائ�ي الهام ،وبالتايل فقد
يرتبط اإلفراط يف رشب الش�اي األخرض بزيادة خطر
اإلصابة بهشاشة العظام.
خف�ض هرم�ون التستوس�تريون :لهرم�ونالتستوستريون وظائف يف العمليَّة الجنسية؛ اإلفراط
يف رشب الشاي األخرض يمكنه أن يخفض مستويات

يع�د األخطب�وط م�ن املخلوق�ات
األكث�ر ذكاًء م�ن بين جمي�ع
الالفقاري�ات ،كم�ا أن لديه تكوين
ممي�ز يختل�ف ع�ن كثير م�ن
املخلوقات األخ�رى ،حيث يمتلك 3
قلوب ل�كل منهم وظيفة مختلفة،
وحيوان األخطبوط البحري الشهري
يش�كل حوايل ثلث ع�دد الحيوانات
رأسيات األرجل املوجودة يف العالم.
لك�ن مل�اذا ل�دى األخطب�وط ثالثة
قلوب وما الرس يف ذلك؟
يمتل�ك األخطب�وط ثالث�ة قل�وب،
اثن�ان منهم متخصص�ان يف ضخ
ال�دم إىل الخياش�يم ،بينم�ا القلب
الباقي يضخ الدم إىل أجزاء الجسم
املختلف�ة .ربم�ا يرجع س�بب هذا
الجهاز القلب�ي املُذهل إىل الرتكيب
غري العادي لدمه.
عىل عكس الفقاري�ات التي تمتلك
الهيموجلوبين الغن�ي بالحدي�د
يف خالي�ا ال�دم الحم�راء ،ف�إن

األخطبوط�ات لديه�ا – إىل جان�ب
بع�ض م�ن الرتيلاء والعق�ارب
ورسط�ان البحر – بروتني ُيس�مى
“الهيموس�يانني” ،وه�و غن�ي
بعنصر النح�اس م�ن أج�ل نقل
األكس�جني ،وه�و ال�ذي ي�ذوب
مُ ب�ارشة يف الدم ،وه�ذا ما يوضح
سبب ُزرقة لون دمهم.
الهيموس�يانني أق�ل كف�اءة م�ن
الهيموجلوبني يف نقل األكس�جني،
لذل�ك تس�اعد القل�وب الثالثة عىل
تعويض هذا ع�ن طريق ضخ الدم
عن�د ضغ�ط أعلى ح�ول الجس�م
لتوفير نم�ط الحي�اة النش�طة
لألخطبوط.

تدبري منزلي

 10إرشادات ملنزل آمن من اجلراثيم
للحف�اظ عىل من�زل صحّ ي خال
من البكترييا ،يفيد اتباع النصائح
اآلتية:
 ُتو ّزع النبات�ات الخرض يف غرفاملنزل ،وال س�يّ ما غرفة املعيش�ة
حيث يقيض أف�راد األرسة معظم
أوقاتهم.
 ُتفت�ح النواف�ذ يومي�ا ً يف جميعغ�رف املن�زل ،خصوص�ا ً يف غرف
النوم ،وذلك لالس�تفادة من أشعة
الشمس والس�ماح بدخول الهواء
الطبيعي إليها.
 ُتخت�ار البطاني�ات م�ن القطنغير املعال�ج ،حت�ى ال تتس�بّب
بحساسية ملستخدميها.
 ُتوض�ع األجه�زة الكهربائي�ةبعيدا ً عن أماك�ن الجلوس ،تالفيا ً
ملش�كالت صحية ّ
ع�دة وأخطرها
اإلصاب�ة بالرسطان�ات املختلف�ة
والتأثري عىل الذاكرة.
 ُيس�تخدم مكيّ�ف اله�واء يفالصيف ،لتجديد الهواء باس�تمرار

وتقلي�ل كمي�ة الرطوب�ة داخ�ل
املنزل.
 ُتنتقى منتجات التنظيف الخاليةمن املركب�ات العضوية املتطايرة،
ً
فضلا ع�ن رضورة تنظي�ف
املماس�ح وال�دالء ،م�ع تطهريها
وتجفيفها عند ّ
كل استخدام.
 ُي ّنظ�ف الـ”موكي�ت” بصف�ة
دوري�ة بواس�طة املكنس�ة
الكهربائي�ة ،أو بفوط�ة من�داة،
مض�اف إليه�ا الخل ،وذل�ك لنزع
البكتريي�ا والحشرات املرتاكم�ة
داخل أليافه.
 ُيحافظ على نظافة الحمّامات،م�ع تجفيفه�ا جي�دا ً منع�ا ً م�ن
ّ
وتش�كل الفطري�ات يف
الرطوب�ة
داخلها.
 ُتمس�ح أماك�ن إع�داد الطع�امباملطه�رات ،قب�ل وبع�د كل
استخدام.
 ُتغّي�رّ أكي�اس القمام�ة يومياً،حتى لو لم تمتلئ.

سلوكيات

ما أسباب الكراهية بني األبناء؟

أضرار اإلفراط يف شرب الشاي األخضر

ه�ذا الهرم�ون ،ما قد ِّ
يؤثر س�ل ًبا يف وظائ�ف الجهاز
التناسيل للذكور.
 أم�راض الكبد :يحتوي الش�اي االخضر عىل مادةالـ”بوليفينول” املضادة لألكس�دة ،لذا فإن االفراط يف
رشبه يعن�ي زيادة يف املواد املضادة األكس�دة الداخلة
للجس�م ،ممِّا ُي ِّ
عطل عمليَّات التمثيل الغذائي ،ويمنع
الجس�م من اس�تقالب الغذاء وتحويله إىل طاقة ،وقد
يتسبَّب بالريقان والتهاب الكبد ،وفشل الكبد يف بعض
الحاالت القصوى.
الك ّم املسموح به
الش�اي االخرض مصدر ملادة الكافيين ،التي ال تخلو
ً
خصوصا عند اإلفراط يف استهالكها عن
من سلبيات،
الح� ِّد املطلوب .ففي ِّ
كل كوب من الش�اي األخرض ما
بين  24و 40ميلليغرامً �ا من الكافيني .ول�ذاُ ،ي َّ
فضل
عدم رشب أكثر من  3أكواب منه ،يوميًّا.

لطلة ابهى..

ماسكات لتبييض البشرة املسودة قبل الزفاف

حلم كل عروس أن تكون برشتها
نرضة ،وأغلب العرائس تبحثن عن
ماس�كات تفتيح البرشة لل ِعناية
بال َبرشة وحمايتها ،فالبرشة دون
عناية تصبح ش�احبة ومتصبغة
بالبق�ع الداكن�ة ،ويع�ود ذلك إىل
تراكم خاليا الجلد امليت.
والي�وم نقدم لك عزيزتي الجميلة
نصائح وماسكات طبيعية لتفتيح
برشتك بشكل آمن ،والتي تساعد
على إزال�ة التصبغ�ات واملناطق
الداكن�ة الت�ي تس�ببها الش�مس
يف الوج�ه وإزالة البقع الس�وداء
والعي�وب ،إضاف�ة للحصول عىل
برشة متوهجة ومرشقة.
ماسك خشب الصندل والطماطم
إلزالة آثار الشمس من الوجه
املكونات
 3مالعق كبرية من خشب الصندل
املطحون
ملعق�ة صغيرة م�ن عصير
الطماطم
ملعق�ة صغيرة م�ن عصير
الليمون
ملعقة صغرية من عصري الخي�ار

دون أن يس�مع زوج�ي بالخبر ،ألنه
يستغل ظروف عائلتي إلذاليل”
الزوج هو اآلخر كثريا ما يفضل إخفاء
مش�اكل وتفاصيل حي�اة عائلته أمام
زوجته والس�بب حس�ب م�ا رصح به
ش�اب متزوج هو الحفاظ عىل سمعة
عائلت�ه ،وقطعا للطري�ق أمام الزوجة
حتى ال تتطاول أو تتهكم.
يجمع املختصون يف العالقات الزوجية
أن بناء عالقة زوجية ناجحة يبدأ أوال
بحس�ن اختي�ار الرشيك ،وفق أس�س
التوافق األساسية عىل رأسها األخالق،
وم�ن ثم تأت�ي مرحل�ة بن�اء العالقة
الزوجي�ة التي تحت�اج إىل جوهر هام
يتمث�ل يف الصداقة بني الزوجني .حيث
تكم�ن أهمية هذا الجوه�ر املفقود يف
قدرتها عىل جعل التعامل بني الزوجني
بنفس اللغة وذات املرجعية ،فيعرفان
بعضهم�ا البعض بش�كل أعمق ،وهو
م�ا يجعل قيم�ة كل منهم�ا ومكانته
تتش�كل ل�دى اآلخ�ر بمن�أى ع�ن أي
شخص أو أي ظرف ،وبهذا تكرب الثقة
والرصاح�ة بينهم�ا ،وتضي�ق دائ�رة
الخصوصيات.

صينية التشيز كيك
 يف وع�اء صغير ،ضعي خليطالبس�كويت ،الزبدة والس�كر ثم
اخلط�ي املكون�ات جي�دا ً حتى
تحصيل عىل خليط متجانس.
 رُيص الخلي�ط يف قال�ب كي�كمتح�رك القاعدة ث�م ادخليه اىل
الثالجة حتى تجمد الطبقة.
 اخفق�ي الكريم�ة يف وع�اءالخلاط الكهربائ�ي ،اضيف�ي
جبن الكري�م ،الفانيليا وس�كر
البودرة.
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طريقة التحضري والتطبيق:
اخلطي خش�ب الصندل املطحون
م�ع الطماط�م وعصير الليمون
والخيار جيداً؛ جيدا ً لعمل عجينة
متماسكة.
طبقي املاسك عىل وجهك واتركيه
حتى يجف.
اغسيل وجهك جيدا ً باملاء الدافئ.
ماسك الحمص والزبادي لتفتيح
البرشة من اسمرار الشمس
املكونات
 3مالعق دقيق الحمص
ملعقة زبادي
ملعقة جل األلوفريا
طريقة التحضري واالستخدام:
ضعي دقيق الحمص مع الزبادي

وجل األلوفريا يف وعاء مناس�ب.
اخلطي املكون�ات جيداً؛ لتحصيل
عىل عجينة طرية.
طبقي املاس�ك عىل الوجه وكذلك
اليدان والساقان.
اترك�ي املاس�ك حت�ى يج�ف ثم
افركيه بلطف.
اغسيل وجهك باملاء البارد.
استخدمي املاسك مرتني أسبوعيا ً
للحصول عىل نتائج مذهلة.
ماس�ك الغليرسين ولب�ن الزبادي
إلزالة آثار الشمس املحرقة
املكونات
ملعقة كبرية من الغليرسين
ملعقةكبريةم�نلب�نالزب�ادي
ملعقة كبرية من عصري الليمون
طريقة التحضري والتطبيق:
امزج�ي لب�ن الزب�ادي م�ع
الغليرسي�ن مع عصير والليمون
جيدا ً بحيث يكون سائالً.
طبق�ي املاس�ك م�ع التدلي�ك
الخفيف.
اتركي�ه على وجه�ك مل�دة 30
دقيقة.
اشطفي وجهك باملاء البارد.

من منا ال يحب أن يكون البنه أخوة
يساندونه عند الش�دة ،ويواسونه
عند الضيق! لكن املشاهد أننا نجد
أخ�وة وأخوات يحمل�ون لبعضهم
البعض مش�اعر الغرية والتنافس
والكراهية بدالً من املحبة والتعاون
بينه�م ،واألغرب ظه�ور نظريات
تربوية تؤكد أن اآلباء -يف كثري من
األحيان -يكونون س�ببا ً مبارشا ً يف
هذه الكراهية.
* كثري من اآلباء يفضلون ابنا ً عىل
أخي�ه؛ يخصونه بالثن�اء واإلطراء
واألحض�ان والقبلات واالهتم�ام
واإلنصات...وه�ذا ينرش الكراهية
والحقد بني األخوين.
* هناك األب الذي ينحاز لواحد من
أبنائه يف مش�احناته م�ع أخويه،
مم�ا ين�زع املش�اعر الطيب�ة من
قلوبهم جميعاً.
* على كل أب أن يتفه�م أن
الخالف�ات بين األبن�اء مظه�ر
م�ن مظاه�ر تكوين الش�خصية،
وميكاني�زم للتأكي�د على أهمي�ة
الذات ،وهي أم�ر إيجابي للغاية...
خاص�ة يف مرحل�ة املراهق�ة التي
تتبلور فيها الشخصية.
* إهمال�ك التدخ�ل يف مش�احنات
أبنائ�ك يس�اعدهم على النض�ج؛

حتى ال يتحول النزاع البسيط الذي
يه�دف لتأكيد الش�خصية النامية
إىل حقد حقيقي ،وس�تجد الخالف
انفض من تلقاء نفسه.
* يمك�ن منع الخلاف بني اإلخوة
م�ن األس�اس إذا تمك�ن األب من
تهدئة أعصاب أبنائه ،وامتصاص
غضبه�م بقدر االس�تطاعة؛ وذلك

بإعط�اء االب�ن الذي يأتي ش�اكيا ً
من أم�ر ما حري�ة الحديث ألطول
فترة ممكن�ة؛ به�دف التخل�ص
من املش�اعر الس�لبية التي تنتابه
واملوافق�ة عليه�ا ،رشط ع�دم
التهوين من املشكلة نفسها.
* اعم�ل عىل تش�جيع أبنائك عىل
التعبري عن مشاعرهم بأساليب ال

تنطوي عىل عنف؛ بذلك تبذر فيهم
بذرة جيدة.
* ك�ن الق�دوة أمام أبنائ�ك الذين
تط�ور بينه�م الخالف إىل تش�ابك
باألي�دي؛ فلا تتدخ�ل وال تق�ف
مكتوف األي�دي وال تصب هجومك
عىل الط�رف املعت�دي برضبك له،
إنما حاول أن توجه الطرف املعتدي

إىل األس�لوب الس�ليم للخلاف،
والف�ت نظ�ره إىل أن�ه يمك�ن أن
يوض�ح ألخيه ما يغضبه منه دون
تش�ابك باألي�دي ،أو تلفظ بألفاظ
غير مهذبة؛ حت�ى ال يتع�ود عىل
ذلك ،وأخربه أن هذا هو األس�لوب
الحضاري إلبداء الرأي.
* احرص على ع�دم املقارنة بني
األخوي�ن كنوع من أس�اليب اللوم
والعت�اب ،خاص�ة أثن�اء نش�وب
الخالف أو تب�ادل االتهامات؛ فهي
تأتي بنتيجة عكسية.
* م�ن رشوط املقارن�ة اإليجابية
بين األبن�اء أن تت�م يف وقت تكون
أعص�اب األبناء واآلباء هادئة ،هنا
يكون الحك�م موضوعي�اً ،وقابالً
للمناقش�ة الهادئ�ة م�ن دون أي
انفع�االت *.املس�اواة بين األبناء
محاول�ة إلرض�اء كل األط�راف،
وتعني املعاملة العادلة ٌّ
كل حس�ب
متطلبات�ه واحتياجات�ه ،وكذل�ك
العواطف..عىل اآلباء توزيعها بعدل
وال تض�ع األبناء يف قوال�ب ثابتة؛
مث�ل :إن األخ األكرب مس�ؤول عن
إخوته ،الضغط عىل أحدهم ليتعلم
هواي�ة ما دون استش�ارته ،دورك
أيه�ا األب :التحفي�ز والتش�جيع-
فقط -ملا يرغبونه.

نصائح طبية

تدليك القدمني بالكرة عالج لعدد ال يص ّدق من األمراض
ك�رة صغيرة س�هلة االس�تخدام،
يمك�ن دحرجته�ا تح�ت القدمين
يف وض�ع الوقوف ،وبالت�ايل يصبح
وزن الجس�م مرتك� ًزا عليها لتغيري
ش� ّدة التدلي�ك ،صغيرة وخفيفة،
ويمكن حملها إىل أي مكان معكِ يف
الحقيبة ،قادرة عىل عالج عدد كبري
من املشاكل الصحية:
التخفيف من توتر العضالت
ه�ذه الكرة تح�رر وترخ�ي جميع
عضالت قوس القدم ،التي تيبّس�ت
من الخمول وع�دم الحركة ،أو بعد
ي�وم طوي�ل م�ن امليش ،أو بس�بب
ممارس�ة الرياض�ة .وبع�د بض�ع
دقائق فق�ط من التدلي�ك ،يختفي
األلم وتتحرر نقاط التوتر ويحصل
الجسم عىل االسرتخاء.
تليني العضلة األخمصية يف القدم
كلم�ا زاد تدلي�ك القدمين أكث�ر،

أصبحت العضالت واألوتار واألربطة
مسرتخية أكثر ،وتصبح التصاقات
األنس�جة املحيط�ة بالعضلات
واملفاص�ل أق�ل ،والقدم�ان أكث�ر
مرونة.
تخليص الجسم من السموم
ل�دى تحسين ال�دورة اللمفاوي�ة،

ّ
ف�إن تدلي�ك الق�دم يتمي�ز بعمل�ه
االس�تنزايف ،وبالتايل إزالة الس�موم
(والفضالت) املرتاكمة يف العضالت،
حي�ث ّ
إن العم�ل عىل تحسين هذه
ال�دورة يطل�ق سلس�لة م�ن ردود
الفعل يف الجس�م ،ويس�اعد عملية
التنظيف الطبيعية.

تحسني العائد الوريدي
ّ
ف�إن التدليك
م�ع زيادة تدفق الدم،
يعي�د أكس�جنة األنس�جة ،ويعزز
ال�دورة الدموي�ة الجي�دة يف القدم.
والنتيج�ة :تعايف أفض�ل للقدم بعد
أداء جه�د كبري ،أو أي تأثري س�لبي
عىل الساقني.
أداة إطالق دورة الطاقة
ل�دى دحرج�ة الكرة ف�وق القوس
بأكمل�ه ،فإنن�ا ّ
نحف�ز مناط�ق رد
ً
ووفقا
الفعل العديدة تحت القدمني.
ملب�ادئ عل�م االسترخاء الصين�ي
ّ
ف�إن تحفيز هذه املناطق
للقدمني،
(والتي تس�تجيب ألعضاء الجسم)
يصبح من املمكن العمل عىل نقاط
الذروة وإعادة إطالق الطاقة.
يمكنك االختيار بني:
_ الك�رة الناعم�ة واملش�دودة التي
ُتعتبر مثالي�ة للتدلي�ك اللطي�ف،

وتنزلق بسهولة تحت سطح القدم،
خفيفة للغاية.
_ الك�رة الثالثي�ة األبع�اد ،وه�ي
مشدودة وتؤدي وظائف مختلفة،
ّ
وتحفز يف الوقت ذاته
حيث تعال�ج
وبفض�ل قطره�ا الصغير البالغ
 7.2س�م ،فإنها مناس�بة لألقدام
الصغرية ،كما ّ
أن موادها الالصقة
تسمح بتدليك كل املناطق يف القدم
من دون أن تنزلق.
_ ك�رة التدلي�ك املصنوع�ة م�ن
الب�ويل فيني�ل كلوري�د (م�ن أنواع
البالس�تيك) لتحفيز مزدوج ،وهي
م�زودة بنت�وءات صغيرة صلبة،
تعمل على تحفي�ز كل مناطق رد
الفع�ل الواقع�ة على نع�ل القدم.
ويتراوح قطر الك�رة الواحدة بني
 7.5إىل  9س�م لتتكي�ف مع جميع
أشكال القدم.
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كلمات متقاطعة

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تنجح
اليوم أن تقنع الكثريين بوجهة نظرك يف اجتماع
اليوم عاطفياً:شخص ما يجذبك وتحاول أن تلفت
األنظار اليه

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:يجب
أن تكون اليوم رسيع بقراراتك وأن تعرف كيف
تتخذها بطريقة مناسبة عاطفياً:حاول أن تستغل
فرتة االستقرار بعالقتك مع الحبيب وتتقرب منه

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تساعدك
الظروف لهذا اليوم اىل تنفيذ الكثري من مخططاتك.
عاطفياً:كن أكثر قوة وقف بوجه العوائق أمام
عالقتك مع الحبيب

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:يجب
أن تكون دقيقا ً اليوم بقراراتك ال تهمل أية تفاصيل
صغرية عاطفياً:ال تكن كثري الجدال مع الحبيب يف
أمور غري منطقية

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تشعر أن الكثري
من األمور الغامضة التي تحدث اليوم بالعمل وال تجد
لها تفسريا منطقيا عاطفياً:عليك أن تعيد ترتيب أولوياتك
وأن ال تهمل مشاعر الحبيب

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:الكثري من
الفرص االستثنائية التي تتاح لك اليوم عليك أن تعرف
كيف تستغلها عاطفياً:ال تخىش أن تظهر مشاعرك للحبيب
وأن تتقرب منه

الميزان

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:الكثري
من األمور الجديدة التي تحدث اليوم يف العمل وال
تعرف كيف تتأقلم معها عاطفياً:ال تدع أية ضغوطات
تؤثر يف عالقتك مع الحبيب

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:عليك
أن تتحىل بروح املغامرة وأن ال تخىش من تجربة
أشياء جديدة عاطفياً:مازلت تتذكر الحب القديم وال
تستطيع نسيانه

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:حاول أن
تركز عىل أمور أكثر أهمية يف العمل عاطفياً:الحبيب
يمر بظروف صعبه حاول أن تقف اىل جانبه وتدعمه

الجدي

حدث يف مثل هذا اليوم
 – 1236س�قوط قرطبة حارضة الخالفة
األموي�ة يف األندلس وكبرى قواعدها يف يد
فرنان�دو الثالث ملك مملكة قش�تالة ،بعد
أن تخىل عنها «محمد بن يوس�ف بن هود»
على الرغم من إن�ه كان يف إمكانه نجدتها
لكنه لم يفعل.
 : 1543األس�طول العثمان�ي بقي�ادة
باربروس�ا يس�تويل على صقلي�ة وبعض
الس�واحل اإليطالية ويدمر استحكاماتها،
ثم يستويل عىل ميناء “أوستيا” الواقع عىل
نه�ر “تيرب” ال�ذي يبعد  15ك�م عن مدينة
روما مقر البابوية الكاثوليكية يف العالم.
 – 1732األس�بان يس�تعيدون الس�يطرة
عىل ميناء ومدينة وه�ران من العثمانيني،
وكان العثمانيون قد فتحوها قبل  24عامً ا
وخلصوها من االحتالل اإلسباني.
 – 1832ان�دالع ثورة املفت�ي عبد الغني آل
جميل ضد الوايل العثماني يف بغداد.
 – 1835محم�د علي باش�ا يص�در أم�رًا
بإنش�اء مصلحة اآلث�ار واملتحف املرصي،
وأس�ند إدارتهما إىل «يوسف ضياء أفندي»
بإرشاف رفاعة الطهطاوي.
 : 1897افتت�اح املؤتمر الصهيوني األول يف
مدين�ة بازل (بال) الس�ويرسية ،برئاس�ة
ثيودور هرتزل .
 – 1913نشوب حرب البلقان الثانية والتي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:الكثري
من املشاريع واألفكار التي تدور يف ذهنك ولكنك
ال تعرف كيف تنفذها عاطفياً:تحاول أن تعتاد عىل
غياب الحبيب ولكن دون فائدة

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:حاول أن
تعرف كيف تستغل عالقاتك املهمة مع اآلخرين
ملصلحة العمل عاطفياً:املستقبل سيكون أجمل
برفقة الحبيب كن متفائالً

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:عليك أن
تنفذ مهماتك بنفسك وأن ال تعتمد عىل اآلخرين
عاطفياً:توقف عن الحرية والرتدد وصارح الحبيب
بمشاعرك

مشاكل وحلول

أغار من صور النساء على موبايله!
أنا ام�رأة متزوجة ،وعندي
 4أوالد ،وعن�دي م�رض
الشك ،أشك كث ً
ريا بزوجي،
ألن�ه ك�ذا مرة ش�فت عىل
موبايله مكاملات مع نساء
وص�ور  ،هو يق�ول يل هذا
يشء ع�ادي ،وأنه ال يعمل
الغل�ط ،لك�ن أن�ا اغض�ب
وأحس معه أني ال يشء ،لو
أنا أهمه ،ما كان يتكلم مع
غريي أو يضع صور نساء
غيري ،م�ع أني أن�ا امرأة
يش�هد رب�ي م�ا مقرصة
معه وال بأي يشء ،وشكيل
الخارج�ي الف�ت ،وه�ذا
األمر يخليني أحس بالعقد
النفس�ية ،ودائمً �ا أق�ول
لنفيس :خذي مهدئات أنت
لست طبيعية ،أغلب وقتي
أبك�ي م�ن دون أن يعرف
ماذا افعل؟
الحل
 1إي�اك م�ن املهدئ�ات،وعلي�ك أن تبع�دي تل�ك
الوس�اوس ح�االً؛ ألنه�ا
توهمك أنك غري طبيعية.
 2أن�ت طبيعي�ة تمامً �اوجميلة ،لكنك تقرتبني من
زوجك أكثر م�ن املطلوب،
ماذا يعن�ي هذا؟ يعني أنك

ال ترتكين فرص�ة لزوجك
كي يشتاق لك ويفتقدك!!
 3ه�ذا جان�ب علي�ك أنتفك�ري به ،أم�ا موضوع
املوبايل والصور واملكاملات؛
فعلي�ك ً
أيض�ا أن تهمليها
وترتفع�ي عنه�ا؛ ب�ل
تس�خرين من صغر عقله،
وتعاملينه يف هذا املوضوع
كأم تهدهد طفلها ،وليس
كغريمة أمامها منافسات
عىل قلب زوجها.
 4ال تبك�ي ؛ فمعظ�ماألزواج لديه�م ه�ذا الوهم
باالفتتان لتأكيد رجولتهم؛
ب�ل تقبلي ه�ذا األم�ر يف
ح�دود ،طامل�ا ال يتع�دى

الص�ورة أو الثرث�رة على
النت بسطحية.
 5ال أقول لك تقبيل ،يعنياتركيه ليتمادى؛ بل أتمنى
أن تتعلمي كيف تشعرينه
أن�ك األس�اس بالتباع�د،
وكيف ترتفعني عن نزواته
السخيفة فيشعر بالخجل،
كون�ي ذكية والعب�ي لعبة
الرتغي�ب والرتهي�ب م�ع
زوجك؛ تنجحي وتس�عدي
نفسك بالدرجة األوىل.
ً
أيض�ا أن
 6ال تنسيتش�غليه ب�األوالد ،ولك�ن
بالتس�لية واللع�ب واملرح
وشغل وقته بأش�ياء تزيد
من تعلقه بهم وبأمهم!!!

قصة وعربة

كانت بس�بب رغبة بلغاري�ا يف انتزاع إقليم
«مقدونيا الش�مالية» من رصبيا ،وانتهت
هذه الح�رب بع�د  42يومً ا من اش�تعالها
بالتوقي�ع على اتفاقية بوخارس�ت يف 10
أغسطس.
 – 1928اكتش�اف دواء البنس�لني على يد
ألكسندر فلمنج.
 – 1938إجراء انتخابات املجلس الترشيعي
يف الكوي�ت ،وه�و أول مجل�س ترشيع�ي
فيها ،وتم خالل هذه االنتخابات اختيار 14
عضوا من بني  20مرشحا.
 : 1944ق�وة أمريكي�ة مكون�ة م�ن 15
أل�ف جن�دي ش�اركوا يف تحري�ر العاصمة
الفرنسية باريس من االحتالل النازي إبان
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة ينفذون مسيرة
عسكرية عرب شارع الشانزلزيه يف املدينة.
 – 1960الرئي�س الكوب�ي فيدل كاسترو
يمنع رشكة البرتول األمريكية «تكساكو»
ويصادر ممتلكاتها.
 – 1965القوات األمريكية التي أرس�لت إىل
فيتنام تبدأ أول عملياتها القتالية إىل جانب
قوات فيتنام الجنوبية.
 : 1967انعق�اد مؤتم�ر القم�ة العرب�ي يف
الخرطوم املعروف باس�م “مؤتمر الالءات
الثلاث” (ال صلح ،ال اعرتاف ،ال تفاوض)،
وق�د جاء ردا ً عىل الهزيمة يف حرب حزيران

الخير سائد

ع�اش يف البي�ت املجاور امرأة مس�نة.،
ت�ويف زوجها قبل خمس س�نوات ،ومنذ
عامين ،تعرض�ت ابنته�ا م�ع زوجها
وطفلين لح�ادث ،توف�وا جميع�ا ً عىل
اثره.
عندم�ا ع�دت م�ن العم�ل ،وعلى باب
املدخ�ل كان ه�ذا اإلعلان ،مكت�وب
بخ�ط اليد“ :فق�دت  20دوالراً ،عىل من
يجدها  -يرجى ارجاعها إىل الشقة ،76
معايش صغري ،ال يوجد ما يكفي لرشاء
الخبز”.
يف الشقة  76عاشت املرأة العجوز وكنت
أع�رف حالها ،فق�ررت االدع�اء بأنني

واحتلال الدول�ة العربي�ة ألرايض س�يناء
والجوالن والضفة الغربية وقطاع غزة.
 – 1974إيزابيلا بيرون أرمل�ة الرئي�س
خوان بريون تقس�م اليمني كأول رئيس�ة
لجمهورية األرجنتني.
 : 1987اغتي�ال رس�ام الكاريكاتير
الفلسطيني ناجي العيل يف لندن.
 – 1992اغتي�ال الرئي�س الجزائري محمد
بوضي�اف أثن�اء احتف�ال رس�مي بأح�د
املس�ارح يف عنابة وذلك بع�د  166يوم من
توليه الرئاسة.
 : 1997ارتكاب مجزرة مروعة يف الجزائر،
راح ضحيتها نحو  300ش�خص معظمهم
م�ن النس�اء واألطف�ال ،وأصي�ب 120
بجراح.
 : 2003نق�ل ن�ارص عوي�ص أح�د ق�ادة
مجموعة “كتائب شهداء األقىص” ،التابعة
لحرك�ة التحري�ر الوطن�ي الفلس�طيني
“فت�ح” ،إىل عي�ادة س�جن “برئ الس�بع”
اإلرسائيلي وه�و يف حال�ة صعب�ة وذلك يف
أعقاب إرضاب عن الطعام دام شهر كامالً
احتجاجا ً عىل ظروف س�جنه.
 – 2009مجلس صيانة الدس�تور يف إيران
يؤك�د نتيج�ة االنتخابات الرئاس�ية بفوز
الرئي�س محم�ود أحمدي نج�اد وذلك بعد
إع�ادةف�رزجزئ�يألص�واتالناخبين.

وج�دت ذلك امل�ال فأخرج�ت  20دوالرا ً
وصعدت إىل حيث مكان إقامتها ...
بك�ت امل�راة العج�وز حينم�ا اعطيتها
املال“ :أنت الش�خص الثاني عرش الذي
يأتي إيل باملال ويقول إنه وجده”.
ابتس�مت واتجهت بالفع�ل إىل املصعد،
عنده�ا نادتني وقالت يل“ :لو س�محت
قم بتمزيق االعالن ،انا لم اكتبه”.
وقف�ت امل�رأة العج�وز تبك�ي ،وتقول
تعاطفكم ومواس�تكم ه�و ما يعطيني
االمل.
عرف�ت يومه�ا أن الخير س�ائد يف هذا
العالم لو أردنا أن ننظر إليه!

اختبارات شخصية

أنت منظمة أم فوضوية؟
هل ِ

هل لديكِ خطط لحياتك األرسية؟ هل
يمكن�ك ترتيب ج�دول ملذاكرة أبنائك
وقض�اء وقت فراغه�م؟ هل تجيدين
وضع االولويات يف حياتك الزوجية؟
إذا كن�تِ امرأة ناجح�ة يف العمل هذا
ال يعن�ي على االطالق نج�اح حياتك
االرسي�ة ،لكن هن�اك بع�ض األمور
التي تساعدك عىل بناء أرسة ناجحة
ومنضبط�ة بعي�دا ً ع�ن الفوضى�ى
وموضوع�ة وف�ق أسس�ا ً تنظيميّ�ة
لها ..اختربي نفس�ك خلال االختبار
التايل االختبار:
هل تضعني ألطفال�ك املواعيد الثابتة
للوجبات املنـزلية؟
 :Aأغلب األوقات.
 :Bال.
هل يش�اهد أطفالك ّ
كل ما تشاهدين
عىل الفضائيات؟
 :Aال.
 :Bإىل حد ما.

ك�م عدد امل�رات الت�ي تطلبين فيها
“دليفري” أسبوعيّاً؟
 :Aنادراً.
 :Bمرات.
هل تضعني ميزانيّة ألقساط املدارس
ورحالت الصيف؟
 :Aنعم.
 :Bليس دائماً.
تحس�با ً
ّ
هل ت ّدخري�ن جزءا ً من املال
للطوارئ؟
 :Aنعم.
 :Bإىل حد ما.
ه�ل تسيران -أن�ت وزوج�ك -وفق
أسلوب واحد يف معاملة األبناء؟
 :Aإىل حد كبري.
 :Bإىل حد ما.
ه�ل ترس�مني ص�ورة جميل�ة أمام
األبناء يف تعامالتك مع األب؟
 :Aنعم.
 :Bأحاول جاهدة.

هل تحرصني عىل إقامة احتفاالت يف
بعض املناسبات األرسيّة؟
 :Aنعم.
 :Bكلما تيرس.
النتيجة:
 إذا كانت معظم إجاباتك :Aأن�ت وأرستك على طري�ق الصواب،
بنس�بة  .% 90تفعلين الخير،
وتسعني بكامل وعيك وثقافة فكرك،
فتضعني الضوابط والروابط لتصبح
ُ
حي�ث املواعي�د
أرست�ك منتظم�ة،
الثابت�ة ،ومراع�اة الغ�ذاء الصح�ي،
وتقسيم امليزانية واالدخار منها منعا ً
م�ن التع�رض له�زات ،واألجمل هو
االتف�اق عىل أس�لوب واحد يف الرتبية
منع�ا ً لتذبذب ال�رأي أم�ام األطفال،
مع محاولة إش�اعة ج� ّو من الدفء
ّ
بتذكر مناسبات األطفال
والس�عادة
الصغرية واالحتفال بها.
 إذا كانت معظم إجاباتك :Bأن�ت تنتمين إىل أرسة ال نظ�ام له�ا،
بنس�بة  ،70%وم�ا يتب�ع ذل�ك ،فال
مس�ؤوليات محددة ملتزمة بها! وال
قواعد ثابتة! البيت بساكنيه يف مهب
ويتج�ه يمينا ً
الري�ح ،يعل�و ويهبطّ ،
مرّة ،ويس�ارا ً مرّة أخرى ،حس�ب ما
ّ
أرسي و ّدي
يس�تج ّد! ال يوجد اجتماع
ح�ول املائ�دة ،ولي�س هناك أس�لوب
واحد يف الرتبي�ة ،أو تخطيط لألزمات
الطارئة ،وال وجود للرحالت الرتفيهيّة
لألطفال! ّ
كل هذا يعطي صورة سلبية
لعالق�ة األبوين ،وينعكس س�لبا ً عىل
نفسيّة وصحّ ة األبناء.

أفقي
1حي�وان منقرض  -م�ا ال َيصيدمن الطري
 2مرض معد  -أوصانا به الرسولصلى الل�ه عليه و س�لم خيرا  -ال
يشء
 3س�قي (م)  -ق�ام الش�عر م�نفزع
 4وحدة قياس  -الزاوية 5مدينة فرنسية  -يجمع (م(6من الفواكه  -مدينة عراقية (م(7الذي يكثر سب جريانه  -حجارةُيستنجى بها (م(
ٌ
حربية قديمة (م)
 8آلَة 9م�ا يتخل�ف م�ن القم�ح والرزونحوهما بعد اس�تخراج حبه  -برئ
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2الن�وع الصخ�ري من�ه م�ادةمعدنية خيطية غري قابلة لالحرتاق
وال الذوبان  -استقامة
3صفيحة عريضة خش�با ً كانتأو عظما ً
 4مخترص  -أصن�اف من الناس(م)
 5انتقام َ -صداق
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ال ترض��ه ترم��ش الت��رف
تصف��ن علي��ك ب��كل وكــ��ت
اتخ��اف تخس��ر نظ��ره ال��ك
م��ا تقب��ل اتع��وف الولــ��ف
ال��ك
اش��وداني
وش��جابني

من الفيسبوك
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هـــــل تعلــــــم
املادة الحافظة املوجودة يف املرشوبات الغازية هي نفس�ها املادةالتي تس�تخدم بااللعاب النارية لتصدر صوت الصفري الذي يكون
قبل صوت االنفجار فيها.
 م�ن االفض�ل تن�اول التم�ر دون اي اضافات الن اضاف�ة اللوزاو السمس�م تزي�د م�ن س�عراته الحراري�ة وبالتايل قد ي�ؤدي اىل
السمنة!..
ّ
تحس�ن امل�زاج تخفض ضغط
 اإلبتس�امة :تقوي جهاز املناعةالدم تجعلك تنتج األندروفني املسكن لآلالم!..
 التغيريات الكيميائية التي يتسبب بها الجوع لجسدك من املمكنأن تجعلك حزينا ً طول اليوم دون معرفتك للسبب!
عندم�ا تصاب م�راة حامل برضر يف اح�د اعضاىها (مثل جلطةيف القل�ب) يقوم الجنني بارس�ال خاليا جذعية لالم ليس�اعدها يف
اصالح االرضار.
ً
هل تعل�م أن ترك املصباح منريا عند النوم ،يس�بب األرق ،ويؤثربش�كل سلبي عىل العينني ،كما يؤثر يف الجهاز العصبي بالسلبية،
بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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بعد التسريب الصوتي األخري

 3سنوات من زواج شريين وحسام حبيب واألزمات ال تنتهي
عـين على العالم
أغرب وظيفة ..اشرب الماء خالل 8
أسابيع مقابل مبلغ خيالي

يق�دم خبراء الصح�ة دائمً�ا
نصيحة بالحصول عىل  8أكواب
م�ن امل�اء يومي�ا ،وإذا كنت من
املتحمسني للحفاظ عىل رطوبتك
واألخ�ذ بالنصيحة ،فق�د تكون
الشخص الذي تبحث عنه رشكة
.Hydrant
وتبحث الرشك�ة األمريكي ة yH
ّ
تصن�ع مكملات
 ،drantالت�ي
الهي�درات إلضافته�ا إىل امل�اء،

هذا الصيف عن “رئيس تنفيذي
مس�ؤول ع�ن العط�ش” مل�دة
ثمانية أس�ابيع مقاب�ل  15ألف
دوالر أمريكي.
وتكم�ن مهم�ة الحاص�ل على
ه�ذه الوظيفة يف التأك�د من أن
جمهوره�م لن يش�عر بالعطش
أب�دا ،ويب�دأ األمر بيشء بس�يط
مث�ل رشب  8أك�واب م�ن امل�اء
يوميا.

تقرير مسرب من األمم المتحدة يحذر من
الجفاف وارتفاع الحرارة في 2050

تحوم الشائعات عىل عالقة املطرب حسام
حبيب وزوجته الفنانة شريين منذ إعالن
زواجهما قبل ثالث أعوام ،وارتبط ذكر اسم
النجمني دائمًا بأخبار انفصالهما أو املشاجرات
التي تقع بينهما ،وليست واقعة الترسيب
الصوتي األخري املنسوب إىل حسني حبيب ،والد
حسام حبيب ،وورد فيه تخطيطه لتزويج
نجله حسام من أخرى ،وذلك من أجل اإلنجاب
وبعض اإلساءات لشريين هو األول ،فقد حدثت
الكثري من الشائعات.
وبدأت أزمات شريين عبد الوهاب وحسام
حبيب ،يف يونيو عام  ،2020بانتشار أخبار
حول حدوث مشاجرة بني الزوجني ،وصلت إىل
حد الرضب وتبادل السباب ولكن تدخل حسني
حبيب لينفي هذه الشائعات وقتها ،ويؤكد
عدم وقوع أي شجار بني نجله وشريين ،وأن
الزوجني يعيشان باستقرار يف منزلهما يف 6
اكتوبر.
ومزح حسني حبيب ،وقتها عن هذه الشائعة يف
ترصيحات اعالمية« :أنا كلمت شريين وحسام
بعد انتشار الشائعة ،وقالوا إن هذا الكالم
كذب ولو يف خالف شريين بتكلمني تقويل هات
املأذون».
وحدثت واقعة أخرى ارتبطت باسم املطرب
أحمد سعد ،حيث انترش أن النجمني شريين عبد
الوهاب وحسام حبيب تشاجرا مرة يف الشارع
وتدخل للصلح بينهما أحمد سعد ،ولكن نفى
«سعد» هذه الشائعة خالل مقابلة تليفزيونية،
قائال« :عمري ما شفتهم بيتخانقوا ..وكله
شائعات وانا كده كده بتشتم وبيطلع عليا
شائعات لكن فيه شائعات كثرية اتجنبها وال
اهتم بالرد عليها».
وأبدى الفنان أحمد سعد ،تعجبه من هذه
الشائعة التي ارتبطت بظهور اسمه وتلقيه
كما كبريا من االتصاالت الهستريية من
الصحفيني حول سبب خناقة شريين وحسام،
ليؤكد« :قريت الخرب ومكنتش عىل علم بحاجة
ومحصلش اني تدخلت لفض خناقة بينهم يف
الشارع أو كنت سبب صلح بينهم».
وانتقلت األزمة بني شريين وحسام حبيب إىل
أزمة ثالثة هي األكرب ،بعد حدوث خالفات حادة
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مطر ساخن
بني حسام حبيب ويارس خليل مدير أعمال
شريين السابق ،منذ زواجهما ،حيث قام حبيب
يف إحدى الجلسات بالحديث عما قاله يارس
خليل عن أحد الفنانني وهو ما سبب مشكلة
بني مدير أعمال شريين السابق وهذا الفنان.
وجرى اتصال بني حبيب وخليل وتبادال الشجار
عىل الهاتف ،إال أن شريين حاولت اإلصالح
بينهما والتوسط إلنهاء الخالف ولكن فشلت يف
الصلح ،وانترش وقتها أن حسام حبيب حاول
االعتداء عىل يارس خليل برفقة أفراد حراسة
وأحدث به إصابات ،ووصل لنزاع إىل القضاء
وانتهت القضية إىل صف يارس خليل.
وعادت أنباء انفصال شريين وحسام حبيب من
جديد ،بعدما قيل انها اكتشفت قيامه بسحب
أموال تخصها بعد أن كلفته رسم ًيا بإدارة
أعمالها ،واكتشفت تغيري يف ايرادات لم تعلم
ً
شيئا فضالً عن إتمام بعض العقود دون
بها
الرجوع إليها ،وهو ما دفعها لفسخ الرشاكة
التي تجمعهما.
وخرجت شريين بعدها لتنفي هذه األزمة
وتربئة زوجها من االتهامات التي وجهت له
برسقتها ،حيث جاء البيان كالتايل« :تؤكد
الفنانة شريين عبد الوهاب أن عالقتها بزوجها
الفنان حسام حبيب كزوجة لم تخـــتلط أب ًدا
بمعامالت املالية ،وكان دوره ،ومازال ،تبادل

الزيارة التأرخيية
ونظرة التفاؤل

الرأي يف املسائل الفنية التي تخصهما ،وتهيب
باإلعالم أن ال ينساق وراء مروجي الشائعات
حول سريتها عىل املستوى الفني والشخيص».
ووصل األمر اآلن إىل أزمة جديدة أشد خطورة،
بعد أن ظهر ترسيب صوتي منسوب إىل حسني
حبيب والد حسام حبيب ،وورد فيه تخطيطه
لتزويج نجله حسام من أخرى ،ولذلك من
أجل اإلنجاب ،إضافة إىل التلميح بأن والدة
حسام حبيب ال تحب شريين وتعدها من طبقة
مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغريها من
األمور الشخصية.
ورد السيد حسني حبيب ،والد الفنان حسام
حبيب زوج الفنانة شريين عبد الوهاب،
عىل الترسيبات التي نرشتها إحدى املجالت
اللبنانية ،وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله
الشخصية ،حيث قال لـ»اليوم السابع»« :دي
مجلة صفرا بتقوم عىل الفضائح ،وده كالم
مفربك وباين من طريقة األسئلة والردود ،ولو
ليهم فرع يف القاهرة هقاضيهم».
ويبدو أن شريين وأرستها تعاملت مع املوقف
مثلما سبق وتعاملت مع العديد من األزمات
التي مرت عليها ،وهو غلق هواتفها املحمولة،
حتى أن حسام حبيب هو اآلخر أغلق هاتفه،
إضافة إىل والده حسني حبيب الذي أغلق هو
اآلخر هاتفه.

من يريد رفع بريق الوالء والوطنية عليه االنتماء الحقيقي ألرض الوطن
وااليمان بتاريخه والتضحية من اجل بقائه وازدهاره والدفاع عن
مصالح شعبه والسعي لعودته ملحيطه الطبيعي وحاضنته االصيلة
وإقامة عالقات واضحة ومتوازنة مع بقية الدول دون التفكري بمنطق
الحروب وما جرت علينا من ويالت وانتكاسات.
وفق هذا املفهوم علينا التعامل مع زيارة الرئيس املرصي والعاهل
االردني اىل العراق ،الزيارة وصلت إلينا عن طريق التعاون املشرتك بني
مرص واالردن وبني العراق ،واملانشيت الرئييس للزيارة وصل إلينا عن
طريق مفتاح االخوة وحسن الجوار وتبادل الخربات وتقديم املساعدة،
ووفق ما هو واضح أمامنا علينا ان نبتعد عن اسلوب تقديم العربة عىل
الحصان ،ودعونا نستبرش خريا من هذه الزيارة عىل طريق عودة الهدوء
واالستقرار لوطننا الذي عانى الكثري من الويالت والهزائم ،ولشعبنا الذي
ما زال يعاني من الظلم والفساد والبطالة وسوء الخدمات.
هكذا هي معادلة الحياة ،بال تعقيد أو رتوش أو إطارات ،وأنت تواجه
وطنا تنتمي إليه ،وتتفاخر برشف االنتساب إىل ترابه ،وهكذا هي قوانني
الحياة دون تزييف أو تعتيم ،فالحياة تحتاج إىل إنسان يتمسك بإنسانيته
قبل كل يشء ،واىل شعب يعرف كيف يصنع حياته ويدفعها نحو مرافئ
الحرية واالستقرار ،والشعوب التي تجهل أرسار صنع حياتها ال تستحق
العيش إال يف القبور ،وال فرق بني اإلنسان الذي لم يعرف سبل الحفاظ
عىل إنسانيته ،وبني مخلوق آخر ،فكالهما يفتقر إىل معنى البقاء ،ورس
العيش ،ووضوح الهدف.
ال أحد يستطيع أن يوقف الحياة ،وال توجد قوة يف الكون تستطيع ثنيها
عن التقدم ،وإذا ما توَهم البعض بأنه قادر عىل إيقاف عجلتها ،فإن الذي
سوف يحدث هو أن املسرية تتقدم ،والتأخر سيكون من نصيب هؤالء،
فالحياة ال تعرف املراوغة وال الخداع ،لكنها تعرف التميز بني من يخونها
وبني اإلنسان الذي يدفع بإنسانيته باتجاه تطورها ،واملواطنة أوىل
سمات اإلنسان فهو بال مواطنة مخلوق مزيف ،والشعوب الحرة املثابرة
لصنع حياة كريمة البد أن تضع أوطانها يف قمة الهرم لرس بقائها ومعنى
العيش فيها ،فاملواطنة ال تقبل التسويف واملماطلة ،فإما أن تكون مع
الوطن ،وبذلك قد تكون وضعت نفسك باتجاه الخطوة األوىل ّ
لسلم
إنسانيتك.
املنطق السليم يقتيض ان ننظر اىل زيارة الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس والعاهل االردني عبد الله الثاني ،نظرة قائمة عىل التفاؤل ما
دامت اسباب الزيارة معلنة وواضحة ،وما دامت الزيارة تصب يف مصلحة
العراق والعراقيني ،وكما هو معلن من خالل الترصيحات التي سمعها
الجميع.
إىل اللقاء...

عال غامن تكشف عن عمرها احلقيقي

ً
صارخا
كش�فت مس�ودة تقرير مرسبة من األمم املتحدة تحذيرًا
بش�أن تغري املناخ ،بأن األسوأ لم يأت بعد ،فهناك حاالت للجفاف
واملجاعة والحرارة الش�ديدة ستكون واقع عىل مدار الثالثني عامً ا
املقبل�ة ،وكان م�ن املقرر إص�دار التقرير ،من اللجن�ة الحكومية
الدولية املعني�ة بتغري املناخ التابعة لألم�م املتحدة ( )IPCCالعام
املقبل ،لكن وكالة األنباء الفرنسية (فرانس برس) حصلت عليه.
ووفق�ا مل�ا ذكرته صحيف�ة “دييل مي�ل” الربيطاني�ة ،تنص هذه
املس�ودة على أن االحترار حتى أكثر م�ن  2.7درج�ة فهرنهايت
( 1.5درجة مئوية) يمك�ن أن ينتج عنه تدريج خطري ،ويف بعض
الحاالت ،عواقب ال رجعة فيها.
ً
وفق�ا للتقرير ،من املقرر أن تظهر ه�ذه العواقب بحلول
كما أنه
عام  2050ومن املرجح أن تتسبب يف مواجهة  130مليون شخص
ً
مليونا يعانون من الجفاف،
يف جمي�ع أنحاء العالم للجوع ،و350
م�ع تعري�ض  420ملي�ون ش�خص إض�ايف ملوجات حر ش�ديدة
ومميتة.
ويقول التقرير“ :األسوأ لم يأت بعد ،حيث يؤثر عىل حياة أطفالنا
وأحفادن�ا أكثر بكثري م�ن حياتنا” ،مضيفا “تغري املناخ س�يعيد
تشكيل الحياة بشكل أسايس عىل األرض يف العقود املقبلة ،حتى لو
كان البرش قادرين عىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري
التي تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض”.
تقول وكالة فرانس برس إن مس�ودة التقري�ر املكونة من 4000
صفحة ،قد تخضع لتغيريات طفيفة يف األشهر املقبلة حيث تحول
الهيئ�ة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ تركيزها إىل ملخص
تنفيذي رئييس لواضعي السياسات.
وتع�د نقاط التح�ول املناخي�ة مثرية للقل�ق للغاية ،ف�إن نقطة
التحول هي التبديل من حالة إىل أخرى مع مسار أبطأ يف كثري من
األحيان للعودة إىل الحالة األصلية.

وفاة مغني روك بريطاني بعد أسبوعين
من تلقيه لقاح “أسترازينيكا”

كشفت الفنانة املرصية ،عال غانم ،أن عمرها
الحقيقي  50عاماً ،مشرية إىل أنها تزوجت يف
سن السابعة عرشة.
وأوضحت عال ،عن سبب زواجها املبكر يف
عمر الـ  ، 17قائلة« :كانت موضة الزواج
املبكر يف الوقت دا» ،لتقاطعها اإلعالمية
مليس الحديدي ،قائلة« :بس إنت مش
قديمة أوي كده إنتي صغرية برضه»،
لرتد «غانم» :قائلة «أنا خالص هكمل 50
سنة آخر نوفمرب القادم «لرتد الحديدي قائلة:
«جرأة برضه إنك تقويل السن كده؟!».
وأضافت «عال» يف حوارها لربنامج «كلمة أخرية « عىل
فضائية «« « ON Eأنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي
والناس تقول شوفوا الست ايل عندها  50سنة شكلها عامل
إزاي؟! ،موضحة :أيا كان الشكل إيه حلو أو وحش عاوزة أستمتع

بسني عاوزة أفرح يف كل مراحل حياتي وأعمل عيد
ميالد».
وتابعت« :معملتش عيد ميالد قبل كده لكن
هعمله السنة دي ألن سن الخمسني مهم
ج ًدا والناس هنا يف أمريكا بتحتفل بعيد
امليالد مرتني يف سن  16وسن  50وده سن
مهم بالنسبة يل ،عشان البنات بنسبة
كبرية بتكون إتجوزت وده سن يعني
االنجازات والعمل وبعدها تبقى فرتة تقييم
هل اليل عملته صح ؟ أو كنت راضية عن
حياتي؟ هل لعبتها صح وال كنت غبية «.
وكشفت «عال» قائلة« :يف بعض األحيان كنت بحس
إني اتأخرت يف الوجود مع بناتي ،ساعات كنت بحس إني غلط
وإني تأخرت يف قرار االبتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل
زواجهم كانوا بيكربوا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا».

الفنانة هند صربي تطلق مبادرة «األوكسجني للجميع»
قدمت الفنانة التونسية ،هند
صربي ،مجموعة من املساعدات
للمستشفيات يف منطقة الشمال
الغربي بتونس املترضرة من
جائحة كورونا بشدة ،ضمن
مبادرة «األوكسجني للجميع» التي
أطلقتها الفنانة.
ويف التفاصيل ،شملت مبادرة
«االٔوكسجني للجميع» ،مجموعة
من أرسة االٕنعاش وقوارير

االٔوكسجني ،ما ّ
مكن من ا ٕنقاذ
الكثري من املصابني بفريوس
كورونا ،حيث أطلقت هند صربي
دعوتها لجمع التربعات وتوفري
أنابيب االٔوكسجني وأجهزتها يف
تونس من خالل جمعيتها «مفيد»،
حيث أن عدد ضحايا فريوس
كورونا يف تونس تخطى الـ12
ألفا ،حسب شهادة مسؤولني يف
الصحة بوالية جندوبة.

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية
تحصلت م ٔوخرا عىل شارة وجائزة
نوبل للسالم كسفرية للنوايا
الحسنة من برنامج االٔغذية
العاملي التابع لالٔمم
املتحدة ،مع نشاط
خريي للمنظمة التي
أسستها العام املايض
يف تونس التي تحمل
اسم «مفيد».

أحالم تثري احلرية بصورها مع جلني عمران
أثارت الفنانة أحالم الضجة والحرية لدى
متابعيها بمجموعة من الصور املميزة مع
اإلعالمية السعودية لجني عمران ،وظهرتا
فيها بحركات عفوية وكأنهما تتهامسان
حول أمر رسي.
ونجحت النجمة اإلماراتية يف تشويق
الجمهور من خالل تعليقها الذي كتبت فيه:
«وش تتوقعون أنا ولولو نسولف عنه».
وكشفت بعد ذلك من خالل صور نرشتها
عرب تطبيق (تويرت) ظهرت فيها بإطاللة
مشابهة مع لجني وكانتا تروجان لعطر
أحالم الجديد ،وعلقت عىل املنشور قائلة:
«نعم هو إحساس باريس وعطر الصيف
بال منازع».
وكذلك التقت الفنانة اإلماراتية باملخرج

محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
خالل تواجدهما يف دبي للحصول عىل
اإلقامة الذهبية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
وظهرت أحالم يف مقاطع فيديو
مع املخرج املرصي وسألته
إن كان هناك عمل جديد ،ثم
طلبت من جمهورها انتظار
مفاجأة قريباً ،دون ان تكشف
أي معلومات إضافية ،األمر
الذي ترك الكثري من عالمات
االستفهام حول دخولها مجال
التمثيل أو ربما مشاركة
سامي يف إخراج كليب جديد
إلحدى أغانيها.

تغريدات
ت�ويف مغن�ي ال�روك الربيطان�ي
املع�روف باس�م زيون ع�ن عمر
ناه�ز  48عامً �ا ،ج�راء إصابت�ه
بنزيف يف املخ بعد أس�بوعني من
تلقيه لقاح ”أسرتازينيكا“ املضاد
لفريوس ”كورونا“.
وتبّي�نّ أن املغن�ي أُصي�ب بصداع
مؤل�م يف  13مايو ،بعد  8أيام من
الجرعة األوىل ،وتويف يف مستشفى
روي�ال فيكتوري�ا بنيوكاس�ل يف
ش�هر ماي�و ،إال أن�ه ت�م إعلان
الوفاة حال ًيا.
وم�ن املقرر أن يتم إجراء تحقيق
يف وفات�ه ،إال أن ش�هادة الوف�اة
األولية تشري إىل نزيف يف املخ ناتج

ع�ن مضاعف�ات لق�اح فريوس
كورونا املستجد.
وبع�د وفاته ،ت�م التبرع بكبده
والكليتني إلنقاذ ثالثة أشخاص،
ومن املقرر التربع بأعضاء أخرى
لألبحاث الطبية.
يذك�ر أن رؤس�اء الصح�ة
الربيطانية الشهر املايض ،طالبوا
بضرورة توفير بدي�ل للق�اح
”أسترازينيكا“ لألشخاص دون
األربعني ،بس�بب مخاوف تجلط
ال�دم ،حي�ث ت�م رصد أكث�ر من
 330حالة ،يعانون من اضطراب
تخثر الدم النادر بني  24.2مليون
متلق للقاح.
ٍ

بقلق بال��غ تابعنا تعرض أحد مقار احلش��د
الش��عيب يف منطقة القائم على احلدود الس��ورية
إىل قص��ف بطائ��رات حربية ،أدى إىل استش��هاد
وإصابة عدد من املقاتلني.
 ندي��ن هذا اخلرق ونرفض بش��دة إنتهاك س��يادة
السيد عمار الحكيم العراق من أي طرف كان  ،ونطالب احلكومة العراقية
بأن تتحمل مسؤولياتها جتاه مثل هذه األفعال.

عدنان الزرفي

ل��و إس��تخدمتم جزءا م��ن براعتك��م بالتربير
طيلة العقدين املاضي�ين للعمل ملا حتولت بيوت
العراقي�ين اىل أف��ران ،وفرن��ا كل م��ا طلبت��م
م��ن أموال ،أنصف��وا الناس الذين تس��لقتم على
أكتافهم ،الكهرباء على ايديكم حتولت اىل وسيل ٍة
لإلبادة ،أثبتوا إنكم عراقيني مرة .

امحد اجلنديل

شروط مسية اخلشاب للعودة مع أمحد سعد
تص ّدر اسم سمية الخشاب
وسائل التواصل االجتماعي خالل
الفرتة املاضية بعد
صدور أحدث
أ غنيا تهــــا
«أوعـــدك»
التي قدمت
من خاللها
د و يتـــــو
يجمعها
بعمر كمال،
لتنضم إىل
قائمة أغنيات
ا ملهر جا نا ت
صيف
ملوسم
 .2 0 2 1و قد
نجحت
سمية يف
حصد 6
ماليني

مشاهدة يف أول أيام طرح
األغنية عرب اليوتيوب ،ومن
خالل نواعم نكشف عن رشوط
سمية الخشاب للتعاون مجددا ً
مع طليقها أحمد سعد بعد أن
جمع بينهما مشهد درامي واحد
يف مسلسلها الرمضاني «موىس»
أمام محمد رمضان.
وبعد ظهورهما األول معا ً يف
رمضان من خالل مشهد زفاف
سمية الخشاب من البطل
«موىس» ضمن أحداث املسلسل
الدرامي موىس ملحمد رمضان،
يبدو أن العالقة أصبحت تخلو
من التوتر بني سمية وزوجها
السابق أحمد سعد ،حيث ّ
أكدت
أنها سامحته وال يوجد بينهما
أي خالفات ..وقد علم أن سمية
ال تمانع من التعاون مع أحمد
سعد يف أي عمل غنائي إذا
توافرت الكلمات الجيدة والفكرة
التي تناسبها ،خاصة أن األغنية

األوىل «بالحالل يا معلم» التي
جمعتهما معا ً قبل سنوات
حققت نجاحا ً واسعا ً وقت
عرضها.
وكانت قد انترشت شائعات عن
ارتباط سمية الخشاب وعمرو
كمال بعد نجاح أغنيتهما معاً،
وهذا ما نفاه األخري نهائياً،
مؤكدا ً أن ما يجمعهما عالقة
عمل فقط ،فهي فنانة جميلة
وناجحة وسعيد بنجاحهما معاً.

بعد جناح أغنياتها الثالث..
مفاجأة جديدة من روبي

تضع النجمة روبي اللمسات
األخرية عىل أغاني ألبومها الجديد
وذلك بعدما انتهت مؤخرًا من
تسجيل أغنيتني جديدتني،
واحدة تحمل اسم «سهوة»
من كمات بالل رسور
وتوزيع أحمد عادل باسم،
ويأتي ذلك بعد طرحها أول
أغنيتني من األلبوم وهما
«حتة تانية» و»قلبي
بالستيك» ،وتحقيق نسب
مشاهدة عرب يوتيوب.
من ناحية أخرى تواصل
روبي تصوير مشاهدها
األخرية من مسلسل «شقة
 ،»6للمخرج محمود كامل ،ومقرر
عرضه عىل إحدى املنصات اإللكرتونية،
ويبدأ مخرج العمل يف مونتاج ومكساج

الحلقات خالل الفرتة الحالية استعدادا ً
للعرض.
وتدور أحداث املسلسل حول شقة رقم
 6داخل إحدى العمارات التي تعيش
فيها روبي مع جريانها ،ويفاجأ جميع
سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث
داخل هذه الشقة ،لتبدأ املفاجآت
واألحداث املثرية واملشوقة التي يعيشها
الجريان.
ويشارك يف بطولة مسلسل «شقة »6
بجانب روبي ،كل من أحمد حاتم ،هاني
عادل ،باالشرتاك مع الفنان الكبري
صالح عبد الله ،محمود البزاوى ،رحاب
الجمل ،الفنانة السعودية هيا فياض،
حمزة العييل وملك قورة ،السيناريو
والحوار رفيق القايض ،سعاد القايض،
محمود وحيد ،نبيل شعيب ،إخراج
محمود كامل.

