الدوالر يسجل صعودا حمدودا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف البورصة الرئيسية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل
الدينار العراقي بشكل طفيف ،امس السبت،
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال
مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف
بغداد سجلت ،صباح ام  148000دينار عراقي
مقابل  100دوالر أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل أن
اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع
 148500دينار عراقي ،بينما بلغت أسعار الرشاء
 147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

بعد تسجيل  7610إصابات و 65حالة وفاة

12
صفحة

العراق يسجل اخنفاضا بإصابات كورونا
والوفيات تبلغ ( )19606حاالت

الزوراء /مصطفى العتابي :
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  7610اصابة جديدة و 65حالة وفاة وشفاء  10078حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،34266 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،13712059 :مبينة انه تم تسجيل  7610اصابة جديدة و65
حالة وفاة وشفاء  10078حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%89.7( 1586671 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،1768753 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،162476 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،1045 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،19606 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ،26210 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.2503335 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7543 :االحـد  15آب 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7543 Sun 15 Aug 2021

الصحة تعلن وصول أكثر من  500ألف جرعة من لقاح فايزر

مقرتح نيابي لتمديد دوام املراكز الصحية حتى منتصف الليل لتلقيح املواطنني ضد كورونا

الزوراء /يوسف سلمـان:
قدمت لجنة الصح�ة والبيئة النيابية
مقرتحا جديدا اىل وزارة الصحة يقيض
االس�تمرار بالدوام يف املراكز الصحية
حتى منتصف الليل لتلقيح املواطنني،
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس

الس�بت ،وص�ول ش�حنة م�ن لق�اح
فايرز املضاد لفيروس كورونا بواقع
 503آالف جرعة ،مقدمة من الواليات
املتح�دة االمريكي�ة.و قال�ت لجن�ة
الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة ان املقرتح
النيابي الجديد يتضمن استمرار الدوام

أمانة بغداد تطلق محلة “عبري بغداد” إلزالة التجاوزات من شوارع العاصمة

يف املراكز الصحية اىل الس�اعة  ١٢ليال
بواق�ع دفعتين واىل نهاي�ة الجائحة،
حي�ث يكون دوام كل دفعة  % ٥٠مع
تقديم الدعم املايل للمالكات املشاركة،
م�ن اج�ل تقدي�م الخدم�ة الطبي�ة
ولقاح�ات الكورون�ا ألبن�اء الش�عب

عىل مدار الس�اعة  ،وم�ن اجل تقليل
الزخم الكبري الحايل عن املستش�فيات
بسبب تصاعد االصابات خالل جائحة
كورونا .ويأتي تقديم املقرتح النيابي
الجدي�د ،بعد اجتماع مشترك عقدته
لجنة الصحة والبيئة النيابية مع وزير
الش�باب والرياض�ة عدن�ان درجال ،
ملناقش�ة تنظيم االنشطة الرياضية يف
ظل تفيش جائحة كورونا ،وباألخص
اقامة مباريات ك�رة القدم ،ورضورة
االهتم�ام باإلج�راءات الصحي�ة
الوقائي�ة وتش�جيع الجماهير على
تلق�ي لقاح�ات كورون�ا .ويف س�ياق
متص�ل ،أعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس السبت ،وصول شحنة من لقاح
فايرز املضاد لفيروس كورونا بواقع
 503آالف جرعة ،مقدمة من الواليات
املتح�دة االمريكية .وذكرت الوزارة ،يف
بيان تلقته “الزوراء” :أن “طائرة من
الواليات املتح�دة االمريكي�ة ،وصلت
امس محمل�ة باكثر من نصف مليون
جرعة م�ن اللق�اح املض�اد لفريوس
كورون�ا فاي�زر بلغ�ت ( 503االف
جرع�ة) مقدمة م�ن الواليات املتحدة
االمريكي�ة دعم�ا للع�راق ملواجه�ة
جائح�ة كورونا”.وأض�اف البيان ،أن
“ذلك ج�اء باهتم�ام وتواص�ل وزير
الصحة هان�ي العقاب�ي ،وتوجيهاته

بتوثي�ق العالقات الصحي�ة مع كافة
ال�دول املتقدم�ة واملج�اورة لتعزي�ز
الجهود الصحية واالمكانيات الوقا ٔيية
والعالجية ملواجه�ة جا ٔيحة كورونا”.
ولفت إىل أن “الش�حنة تم اس�تالمها
بحضور السفري االمريكي لدى العراق،
ماثيو تولر ،والوفد املرافق له ،ومدير
عام دا ٔي�رة الصحة العام�ة يف الوزارة
ري�اض عبد االمير الحلف�ي ،ومدير
عام الرشكة العامة لتس�ويق االدوية
واملس�تلزمات الطبية علي البلداوي،
واملختصين يف كيمادي�ا ،واملتح�دث
الرس�مي باس�م وزارة الصحة سيف
البدر ،وفريق اعالم الوزارة ومجموعة
من وس�ا ٔيل االعالم”.وثمنت الوزارة،
بحس�ب البي�ان“ ،جه�ود الوالي�ات
املتح�دة االمريكي�ة وكاف�ة ال�دول
والجه�ات التي تق�دم الدع�م لوزارة
الصح�ة ومالكاته�ا لتج�اوز ازم�ة
جا ٔيح�ة كورونا”.م�ن جهته ،اش�ار
مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتس�ويق
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة علي
البل�داوي ،انه “تم توزي�ع الصناديق
على أس�طول البرادات املخص�ص
لنقله�ا ا ٕىل نق�اط التلقي�ح املحددة يف
كاف�ة محافظات العراق ومن ضمنها
اقليم كردس�تان والنازحين والقوات
االمنية”.

اخلطوط اجلوية العراقية تكشف عن عدد طائراتها واملتعاقد على شرائها

ص4

الزوراء تنشر بالتفصيل أسعار الفواكه واخلضر واللحوم واملواد اإلنشائية

ص5

العراق يوجه دعوة رمسية إىل أمري
قطر حلضور قمة بغداد

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
دعوة رس�مية اىل امري دولة قطر لحضور
قمة بغداد املقرر عقدها نهاية اب الجاري.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األمن
القومي قاسم األعرجي يف بيان :إن االخري
وص�ل ،امس الس�بت ،إىل الدوحة يف زيارة
رسمية .مبينا ً أن األعرجي سيسلم رسالة
من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،إىل
أمير دولة قط�ر تميم بن حم�د آل ثاني،
لحض�ور القمة املزم�ع عقدها يف بغداد».
كما س�يبحث األعرجي مع املس�ؤولني يف
دولة قطر ،وف�ق البيان ،تطوير العالقات
الثنائي�ة بين البلدي�ن الش�قيقني ،وعىل
الصع�د كافة.وم�ن املقرر أن تس�تضيف

العاصمة العراقية بغ�داد مؤتمرا ً اقليميا ً

يش�ارك فيه زعماء تركي�ا وايران ومرص
واالردن والكوي�ت والس�عودية فضال عن
الرئيس الفرنيس.

العراقيون يتصدرون قائمة األجانب
األكثر شرا ًء للمنازل يف تركيا
انقرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة اإلحص�اء الرتكي�ة ،ان
العراقيين تصدروا ،قائمة األجانب األكثر
رشاء للمن�ازل يف تركيا خالل ش�هر تموز
املايض.وقال�ت الهيئ�ة يف تقري�ر لها  :ان
“مواطني العراق اشرتوا خالل شهر تموز

امل�ايض  772 ،من�زال ،تاله�م اإليراني�ون
بـ 619من�زال ،ثم الروس ب�ـ 365منزال،
واألفغ�ان بـ 229من�زال ،واألملان بـ 198
منزال ،والكويت  189منزال ،وكازخستان
 166منزال”.

تفاصيل ص3

وزير املالية يؤكد أهمية إعداد قانون املرور تكشف عن حترك لتسهيل دخول العجالت للعراق ونظام جديد لفرض الغرامات
ضرييب جديد

بغداد /الزوراء:
أك�د وزير املالية ،عيل عب�د األمري عالوي،
أهمية إعداد قان�ون رضيبي جديد ،فيما
كش�ف ع�ن النس�ب املس�تحصلة م�ن
الرضائب.وق�ال علاوي يف مداخل�ة له يف
أثناء الورش�ة التي عقدت يف مقر الوزارة
ملناقش�ة تطبي�ق القان�ون الرضيبي :إنه
“يج�ب إع�داد مس�ودة قان�ون رضيبي
جديد يتناسب مع الوضع العراقي” ،الفتا ً
اىل أن “قانون الرضيبة العراقي الحايل هو
نس�خة من قان�ون الرضيب�ة الربيطاني
الصادر العام  1922ويجب إعداد مسودة
قان�ون جدي�د يق�دم اىل مجلس ال�وزراء

يتناس�ب مع املجتم�ع العراقي”.وأش�ار
عالوي اىل أن “نسبة الرضائب املستحصلة
تبلغ  1٪من النات�ج القومي للدولة خالل
الع�ام امل�ايض” ،مؤكدا ً أن “هذه النس�بة
ضئيل�ة” .وأوض�ح أن “نس�بة رضيب�ة
العقار املفروضة هي  9٪من سعر العقار
املقدر أما الرضيب�ة عىل نقل امللكية فهي
تصاعدي�ة تبلغ م�ن  3حتى  6٪من قيمة
امللكي�ة ،أما نس�بة رضيب�ة الدخل فتبلغ
15٪من ص�ايف الربح”.وأضاف أن “هناك
ج�زءا ً م�ن الشركات األجنبي�ة تمارس
عملي�ات الته�رب الرضيب�ي وس�تتخذ
اإلجراءات الالزمة بحقها”.

حددت االسبوع املقبل موعدا إلعالن نتائج الثالث املتوسط

الرتبية  :السماح لطلبة السادس اإلعدادي
ممن مل يتأهلوا للمشاركة باالمتحانات
الوزارية بأداء الدور الثاني
الزوراء/حسني فالح :
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،امس الس�بت،
ق�رارا ً جدي�دا ً يخ�ص فئ�ة م�ن طلب�ة
الصف الس�ادس اإلعدادي ،فيما حددت
االس�بوع املقب�ل موع�دا لالعلان ع�ن
نتائج امتحانات الثالث املتوسط.وقالت
الرتبية يف نص القرار الذي اطلعت عليه
“الزوراء” :إنها “قررت الس�ماح لطلبة
الصف الس�ادس االع�دادي الذي�ن أدوا
امتحان�ات نصف الس�نة ول�م يتأهلوا
للمشاركة يف االمتحانات الوزارية للدور
األول ولديه�م ارق�ام امتحانية صادرة
من مراك�ز الفحص ب�أداء االمتحانات
يف ال�دور الثاني ،ويعد له�م دورا ً أوال”.

اىل ذلك ،حددت وزارة الرتبية ،االس�بوع
املقب�ل موع�دا لالعلان ع�ن نتائ�ج
امتحانات الثالث املتوسط.وقال مصدر
مسؤول يف الوزارة ،يف ترصيح صحفي:
إن “وزارة الرتبي�ة ح�ددت األس�بوع
املقبل موع�دا ً إلعالن نتائ�ج امتحانات
طلب�ة الثال�ث املتوس�ط”.وأضاف ،أن
“وزي�ر الرتبية أوىص بمراع�اة ظروف
الطلب�ة الصعبة خلال عملية تصحيح
وتدقي�ق الدفات�ر االمتحاني�ة لطلب�ة
ً
الفت�ا إىل أن “عملية
الثالث املتوس�ط”،
التصحي�ح تسير على وف�ق الخط�ط
املوضوع�ة لها م�ن قبل ال�وزارة ،ويتم
إنجاز العمل من دون تأخري”.

اخنفاض ملحوظ بدرجات احلرارة
بدءا من اليوم

بغداد /الزوراء:
اشارت التنبؤات الجوية إىل انخفاض
ملحوظ يف مع�دالت الحرارة بحدود 3
درجات بعم�وم البالد ،فيما س�جلت
ثلاث مناط�ق يف محافظ�ة البرصة،
ام�س الس�بت ،ضم�ن أعلى مع�دل
يف درج�ات الح�رارة يف العال�م خالل
الساعات الـ 24املاضية.وقال املتنبئ

الج�وي ،واث�ق السلامي :إن “نهاية
موجة الحر ب�دأت تدريجيا من امس
الس�بت ،م�ع تس�جيل انخف�اض يف
معدالت الحرارة بدرجات عدة نتيجة
لس�يطرة كتل�ة بحري�ة اقل ح�رارة
والتوقعات تشري اىل استمرار تأثريها
طيلة أيام االسبوع “.

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
كش�فت مديرية املرور العامة ،امس الس�بت ،عن
مس�اع لتطبيق نظام األتمتة اإللكرتونية لتسهيل
دخ�ول العجالت إىل الع�راق ،وفيم�ا افصحت عن
نظ�ام جديد لفرض الغرامات ،اعلنت عن مرشوع
وطن�ي لتوحي�د االرق�ام م�ع اقلي�م كردس�تان.
وق�ال مدير املرور العام اللواء طارق إس�ماعيل يف
ترصي�ح صحفي :إن “العمل س�يبدأ قريبا ً بنظام
األتمت�ة والرادارات والجباي�ة االلكرتونية من قبل
وزارة الداخلي�ة ،وه�ذا يعني ف�رض غرامات عن
طريق  4وسائل هي النظام االلكرتوني والتصوير

والكامريات والرادارات املوجودة بالشارع” ،مبينا
أن “النظام االلكرتوني س�يحدد الرسعة يف الطرق
الخارجي�ة والداخلي�ة يف بغداد”.ولفت من جانب
آخ�ر إىل أن “هناك دراس�ة ومقرتح عمل يف مواقع
املناف�ذ الحدودية لتس�جيل الس�يارات عن طريق
ادخال الرقم ويتم ارسالها اىل وزارة الداخلية ليتم
رفعه�ا” ،مشيرا اىل أن “هناك اجراءات لتس�هيل
دخول الس�يارات حي�ث ال تدخ�ل بفحص مؤقت
وإنما تدخل مسجلة بعد أن تمت تهيئة كاملة عىل
أساس التجربة”.وأضاف ،أن “االجراءات ستطبق
بمنف�ذ ح�دودي م�ع األردن وآخ�ر بين الع�راق

والكوي�ت عن طريق ادخال الرقم ويتم تس�جيلها
مب�ارشة وه�ذا االج�راء سيس�هل على املواط�ن
تس�جيل الس�يارات” ،مؤكدا أن “هن�اك مرشوعا
وطنيا سيتم العمل بها مع اقليم كردستان لتوحيد
االرقام ،املعمول بها يف االقليم واالجازة الدولية من
خالل أخذ الشكلية وسيتم اصدارها من قبل املرور
العامة”.وفيم�ا يتعلق باللوح�ات بني مدير املرور
العامة ،أنه “س�يكون هناك خط انتاجي يف العراق
لتس�جيل اللوح�ات ،باالضافة اىل معم�ل متكامل
يف بغ�داد ليتم التخلص م�ن روتني تأخري اجراءات
تس�جيل االرقام”.وأوضح أنه “س�تطبق إجراءات

استراتيجية ملنح االجازة وإجراء الفحص الطبي
صباح�ا ً ومس�ا ًء” ،مبين�ا أن “هن�اك تعاون�ا مع
وزارة الصحة بتش�كيل مفارز طبية داخل مواقع
التس�جيل يف املحافظات حيث تم�ت املبارشة منذ
اكث�ر من ش�هرين لتس�هيل اج�راءات التس�جيل
للمواطنني”.وفيم�ا يخ�ص ملف الس�يطرات أكد
إس�ماعيل أن “هن�اك تعاونا ً مع جه�از مكافحة
اإلره�اب لتطبي�ق األم�ر الديوان�ي  178لرف�ع
السيطرات غري الرضورية وفتح الطرق” ،الفتا إىل
أن “مرآب املتجاوزين لي�س من اختصاص املرور
العامة بل امانة بغداد”.

مع سقوط الواليات واحدة تلو األخرى ..واشنطن تتخلص من الوثائق السرية واحلساسة

طالبان تستحوذ على أسلحة أمريكية إثر استسالم اجلنود األفغان أمام تقدمها

أفغانستان /متابعة الزوراء:
تواص�ل حرك�ة طالب�ان الزح�ف نح�و
العاصم�ة كاب�ل ،م�ع س�قوط الواليات
األفغاني�ة واح�دة تل�و األخ�رى ، ،حيث
بات�ت الحرك�ة تس�يطر على  14م�ن
عواصم األقاليم األفغاني�ة البالغ عددها

 34من�ذ الس�ادس من أغس�طس ،فيما
أصب�ح جزء كبري من ترس�انة األس�لحة
الت�ي زودت بها الوالي�ات املتحدة القوات
األفغاني�ة بني يدي عن�ارص طالبان ،بعد
تقدمه�م الرسي�ع يف مناط�ق شاس�عة
م�ن البلاد واستسلام مقاتلي الجيش

الرسمي أمامهم.وأمرت سفارة الواليات
املتحدة يف كابل موظفيها بإتالف الوثائق
الحساسة والرموز األمريكية التي يمكن
أن تس�تخدمها طالبان ألغراض دعائية،
مع اقرتاب متمردي الحركة من العاصمة
األفغانية .وتزامنا ،ب�دأت طالئع القوات

األزهر حيث شركات اللقاحات على إعادة النظر يف
تسعريها وخطط توزيعها

القاهرة /متابعة الزوراء:
وجه ش�يخ األزه�ر ،أحمد الطي�ب ،رس�الة إىل الرشكات
املنتجة للقاحات املضادة لفريوس كورونا املس�تجد حول
العالم.وق�ال الطي�ب يف بي�ان نرشه بحس�ابه عىل موقع
فيس�بوك” :نح�ن أمام اختبار إنس�اني صع�ب ،ال يمكن
تج�اوزه إال بالتضام�ن وتغلي�ب صوت الضمير اليقظ،
الرحمة املوصولة ،والعدالة اإلنسانية”.وحث شيخ األزهر
صن�اع القرار يف الشركات املنتجة للقاح�ات عىل “إعادة
النظر يف سياسات التسعري وخطط التوزيع”.ودعا الدول
الغني�ة إىل “العمل عىل معالجة التفاوت الش�ديد لضمان
وصول اللق�اح للمناطق األكثر فق�را واحتياجا”.وكانت
منظمة الصحة العاملية سبق وحذرت من الفجوة الرهيبة
يف مع�دل التطعيم بني ال�دول الغنية والفقيرة يف العالم.
وتجاهل�ت عدد من الدول ح�ول العالم ،مؤخ�را ،دعوات

منظم�ة الصح�ة العاملية بوق�ف إعطاء جرع�ة “ثالثة”
معززة من اللقاح.وقال مدي�ر املنظمة تيدروس أدهانوم
غيربيسوس إنه حال استجابت تلك الدول للدعوة ،وعلقت
الجرعات املعززة فإن ذلك من شأنه توفري جرعات تكفي
لتلقيح  10%عىل األقل من مواطني كل بلد حول العالم.

األمريكي�ة الوص�ول إىل مط�ار العاصمة
كابل.وأصدرت السفارة األمريكية يف كابل
تعليمات ملوظفيها برضورة التخلص من
الوثائ�ق الرسي�ة والحساس�ة.وصدرت
مذكرة يف هذا الشأن تتضمن إتالف كل ما
يحمل ش�عار السفارة واألعالم األمريكية

التي يمكن اس�تخدامها ألغراض الدعاية
الحقا.متحدث باسم الخارجية األمريكية
ق�ال إن هذا إجراء عادي يف حالة تقليص
الوج�ود الدبلومايس للوالي�ات املتحدة يف
بلد ما.

تفاصيل ص2

ارتفاع عدد قتلى احلرائق يف اجلزائر
لنحو  90شخصا بينهم  33جنديا

الجزائر /متابعة الزوراء:
يواص�ل رج�ال اإلطف�اء والجن�ود
واملتطوع�ون العم�ل على إخم�اد حرائق
الغابات األخرية املش�تعلة ش�مال الجزائر
والتي أودت بنحو  90ش�خصا منذ االثنني
بينهم  33جنديا ،بحس�ب السلطات.وقال
مس�ؤولون جزائري�ون إن معظ�م ه�ذه
الحرائق “مفتعلة” وتم إلقاء القبض عىل
بعض مشعليها .فيما يلقي خرباء وسكان
بالل�وم عىل نق�ص االس�تعدادات وتدابري
الوقاي�ة م�ن جان�ب الس�لطات العام�ة
أم�ام ظاهرة تتكرر كل عام.كما تس�اهم
درج�ات الحرارة القصوى يف إذكاء حرائق
الغابات هذه.ونظمت وزارة الدفاع ،امس

الس�بت ،فعاليتني لتكريم  33جند ًيا قتلوا
خالل إخماد الحرائق ،األوىل يف املستش�فى
العس�كري بالجزائ�ر العاصم�ة بحضور
رئيس األركان سعيد ش�نقريحة والثانية
يف قسنطينة يف ش�مال رشق البالد.وأشاد
اللواء بوعالم مايض ،مدير االتصال بوزارة
الدفاع ،امس السبت ،خالل مراسم التأبني
يف اليوم الثالث واألخري من الحداد الوطني
بم�ن وصفهم بأنه�م “الش�هداء األبطال
الذي�ن ضحوا بأنفس�هم ووهبوا أرواحهم
ف�دا ًء للوط�ن وإلنقاذ إخوانه�م املواطنني
من لهي�ب نريان الحرائ�ق اإلجرامية التي
اندلعت يف عدة مناطق”.

تفاصيل ص3

اجليش اللبناني يداهم حمطات الوقود املغلقة ويوزع البنزين جمانا بني املواطنني

لبنان ..مواطنون يقطعون الطرق احتجاجاً على تردي األوضاع املعيشية وأزمة احملروقات

بريوت /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئيس اللبناني ،ميش�ال عون ،إن
مس�ار تشكيل الحكومة “سالك” ،معربا
عن أمله يف تش�كيل حكوم�ة قادرة عىل
تحمل األعباء ملواجهة األزمات املرتاكمة

“بم�ا ي�ريض اللبنانيين” ،وفيما رفض
رئيس حكومة ترصيف األعمال ،حسان
دياب ،دع�وة الرئيس عون لعقد اجتماع
حكوم�ي لبح�ث أزم�ة الوق�ود ،داه�م
الجيش اللبناني محطات الوقود املغلقة

ووزع البنزين مجانا بني املواطنني.ونقل
حس�اب الرئاسة اللبنانية عىل تويرت عن
ع�ون قوله ،إنه س�يتحمل مس�ؤولياته
بالكام�ل يف مواجه�ة الصعوب�ات ،يف
الوق�ت ال�ذي يته�رب في�ه البعض من

تحم�ل واجباتهم .وأوضح قائال “قراري
الراسخ هو تحمل مس�ؤولياتي الكاملة
يف مواجه�ة الصعوب�ات مهما بلغ حجم
العراقي�ل وتلطى البع�ض بحجج واهية
للته�رب من تحم�ل ما يرتت�ب عليه من

واجبات”.وأض�اف “أي موق�ف أو قرار
إصالحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم
يك�ن هدفها إال وضع العيص يف الدواليب
لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا”.

تفاصيل ص3
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الثقافة النيابية :تشكيل جلنة حكومية
للبت مبشروع قانون العطل الرمسية

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة الثقافة واآلثار
النيابية ،امس السبت ،تشكيل
لجنة يف رئاسة الوزراء للبت بقانون
العطل الرسمية وإحالته إىل مجلس
النواب ،فيما أوضحت سبب فصله
عن قانون العيد الوطني.
وقالت رئيس اللجنة ،سميعة
الغالب ،يف ترصيح صحفي :إن
“قانون العطل الرسمية كان
مرشوعا ً موحدا ً مع قانون العيد
الوطني ولكن تم فصله ليكون
كل قانون منفردا بذاته” ،الفتة
اىل أن “مجلس الوزراء صوت
عىل العيد الوطني ليكون يوم
( 3ترشين األول) والذي يصادف

استقالل العراق ضمن عصبة األمم
املتحدة”.
وأضافت الغالب ،أن “كتلة االتحاد
الوطني الكردستاني اعرتضت عىل
هذا اليوم ،كونه يصادف ذكرى
وفاة الرئيس جالل الطالباني”،
موضحة أن “قانون العيد الوطني
تمت قراءته قراءة أوىل وثانية
وتبقى فقط التصويت رغم
اعرتاض احدى الكتل”.
ولفتت إىل أن “كثريا ً من املشاكل
اعرتضت قانون العطل الرسمية
وهناك لجنة شكلت يف رئاسة
الوزراء للبت بموضوع إقراره ومن
ثم بعدها يرسل اىل مجلس النواب
للتصويت عليه”.

البصرة ضمن األعلى يف العامل

اخنفاض ملحوظ بدرجات احلرارة
بدءا من اليوم

بغداد /الزوراء:
اشارت التنبؤات الجوية إىل انخفاض ملحوظ يف معدالت الحرارة بحدود  3درجات
بعموم البالد ،فيما سجلت ثالث مناطق يف محافظة البرصة ،امس السبت ،ضمن
أعىل معدل يف درجات الحرارة يف العالم خالل الساعات الـ 24املاضية.وقال
املتنبئ الجوي واثق السالمي ،إن “نهاية موجة الحر بدأت تدريجيا من امس
السبت ،مع تسجيل انخفاض يف معدالت الحرارة بدرجات عدة نتيجة لسيطرة
كتلة بحرية اقل حرارة والتوقعات تشري اىل استمرار تأثريها طيلة أيام االسبوع
“.وأضاف“ ،يضعف تأثري املرتفع الجوي شبه املداري مع تقدم كتلة بحرية أقل
حرارة والطقس يف املناطق كافة سيكون مشمسا عىل االغلب”.وبشأن درجات
الحرارة ،فانها “تنخفض عن اليوم السابق بمعدل  3درجات مئوية لتسجل ”:
دهوك 38-املوصل 42-اربيل  41-كركوك  41-السليمانية  37-صالح الدين 43-
دياىل  44-االنبار  42-بغداد  43-بابل  44-كربالء  -43الديوانية  45-واسط
 45النجف  45-السماوة .”45ويف سياق اخر سجلت ثالث مناطق يف محافظةالبرصة ،امس السبت ،ضمن أعىل معدل يف درجات الحرارة يف العالم خالل
الساعات الـ 24املاضية.ونرشت محطة “بالسريفييل” يف كاليفورنيا االٔمريكية،
جدوال من  15منطقة ومدينة عاملية سجلت أعىل درجات بالحرارة يف العالم
خالل آخر  24ساعة حيث بني الجدول ان منطقة كوليناس دو توكانتينز يف
دولة الربازيل تصدرت الالئحة بواقع  56.1درجة مئوية ،تليها باملرتبة الثانية
منطقة الجهراء يف الكويت وبواقع  51.5درجة مئوية  ،تليها باملرتبة الثالثة
منطقة مطار امللك فهد يف السعودية وبواقع 51درجة مئوية ،ومن ثم جاءت
منطقة العمادية يف ايران رابعا وبواقع  50.7درجة مئوية وجاءت منطقة
نّ
.وبي الجدول
مطربة يف الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت  50.4درجة مئوية
ايضا ان منطقة صالبية يف الكويت جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة
 50.3درجة مئوية ،وجاء مطار البرصة الدويل يف العراق سابعا وبدرجة حرارة
بلغت  50.2درجة مئوية ،ثم جاءت عبادان يف إيران ثامنا وبدرجة حرارة بلغت
 50.1درجة ،وجاءت منطقة الحسني يف البرصة تاسعا وبدرجة حرارة بلغت 50
درجة مئوية ،وجاءت منطقة مطار الكويت يف الكويت عارشا وبدرجة حرارة
 50درجة مئوية ،تليها منطقة العبديل يف الكويت يف املرتبة الـ  11بدرجة حرارة
 49.8درجة مئوية ،وجاءت منطقة الصابرية يف الكويت يف املرتبة  12بدرجة
حرارة  49.7درجة مئوية ،وجاءت منطقة األحواز يف ايران باملرتبة  13بدرجة
حرارة بلغت  49.5درجة مئوية ،تليها منطقة الفاو يف البرصة باملرتبة الـ14
بدرجة حرارة  49.4درجة مئوية ،تليها منطقة املزرعة التجريبية يف الكويت
باملرتبة االخرية بدرجة حرارة وصلت إىل  49.3درجة مئوية .
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اخلارجية :املهاجرون عرب األراضي الليتوانية تعرضوا لعملية
خداع كربى
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الخارجية ،امس السبت،
ان املهاجرين عرب األرايض الليتوانية
تعرضوا لعملية خداع كربى.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الزوراء”:
أن “القائم باالعمال املؤقت لدى
وارشو الوزير املفوض حسني
منصور الصايف اكد رفض العراق
استخدام أبنائه يف رصاعات دولية
هم بعيدون عنها كل البعد” ،مشريا ً
إىل أن “الدستور العراقي الدائم كفل
لكل مواطن حق السفر والهجرة
الطوعية”.
وشدد عىل أن “املهاجرين العراقيني
مغرر بهم ،وهم يستحقون الرعاية
من كال البلدين ،الفتا ً إىل”الوضع
الصعب الذي تعيش به بعض العوائل
يف املخيمات”.
واضاف ان”اهتمام الحكومة
العراقية باالستماع إىل مزيد من
املقرتحات من الجانب الليتواني
بخصوص حل مشكلة املهاجرين وما

يمكن أن تقدمه الحكومة الليتوانية
لتشجيعهم عىل العودة الطوعية
السيما أنهم تعرضوا لعملية خداع
كربى من قبل مافيات التهريب
كلفتهم أمواالً كبرية واستخدمتهم

ً
أداة يف رصاع سيايس ال ذنب لهم
فيه”.
وتابع ان”هذا جاء خالل لقاء
رسمي عرب تقنية الفيديو ترأسه
رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس

ناوسيدا ،ونظمته دائرة الربوتوكول
الدبلومايس يف وزارة الخارجية
الليتوانية ،وبمشاركة قائد حرس
الحدود الليتواني وسفراء وممثيل
دول العراق ،وتركيا ،وأفغانستان،

والكونغو”.
من جانبه ثمن رئيس جمهورية
ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا تعاطي
العراق وتعاونه يف قضية املهاجرين
غري الرشعيني الذين يتدفقون عرب
حدود بالده مع بيالروسيا ،مشيداً”
بالخطوات الجادة التي اتخذتها
للسيطرة عىل تزايد أعدادهم”.
واكد رئيس جمهورية ليتوانيا أن
“بالده تحرتم قواعد القانون الدويل
اإلنساني التي تؤكد عىل احرتام
حقوق اإلنسان ،لكنها تحتفظ
بحقها يف حماية حدودها وسيادتها
اإلقليمية يف حال تعرضها إىل تهديد
ألمنها القومي ،وأمن االتحاد
األوروبي الذي تنتمي إليه”.
وتابع ان”يف ختام االجتماع ،وجه
القائم باألعمال دعوة رئيس
جمهورية ليتوانيا لزيارة العراق،
مشريا ً إىل أن”تحقيق هذه الزيارة
يدعم العالقات الثنائية ويعزز
مصالح الشعبني الصديقني”.

القضاء يشكل جلنة لرصد حاالت التجاوز يف مواقع التواصل االجتماعي

 :اللجنة سرتصد املنشورات اليت حترض على
الداخلية لـ
الطائفية والكراهية والشائعات املغرضة

الزوراء /حسني فالح:
اعلن مجلس القضاء االعىل تشكيل لجنة من
الجه�ات املختصة ،ومنها نقاب�ة الصحفيني
العراقيين ،لرص�د حاالت التج�اوز يف مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وفيما كش�فت وزارة
الداخلي�ة عن تفاصيل مهام اللجنة ،اكدت ان
اللجنة سرتصد املنش�ورات التي تحرض عىل
الطائفي�ة والكراهي�ة والش�ائعات املغرضة
التي تتس�بب بهدي�د االم�ن القومي.واصدر
مجلس القضاء االعىل أمرا قضائيا بتش�كيل
لجنة لرصد حاالت التجاوز يف مواقع التواصل
االجتماعي.وبحس�ب وثيق�ة تحم�ل توقيع
رئيس مجلس القضاء االعلى ،القايض فائق
زي�دان ،تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه�ا :انه
بالنظ�ر اىل ما عرضت�ه خلية االعلام االمني

م�ن رصد حاالت تج�اوز يف مواق�ع التواصل
االجتماع�ي وبع�ض وس�ائل االعلام والتي
تش�كل خط�را عىل منظوم�ة االخلاق العام
والتي تتمثل بعرض م�ا يخدش الحياء العام
وبث الفسق والفجور والرتويج ألفكار هدامة
تتناىف مع االلتزام الدين�ي واالخالقي ،وكذلك
املح�رض على الطائفي�ة بتحقيق مكاس�ب
انتخابي�ة ،تق�رر تش�كيل لجن�ة مشتركة.
واضاف�ت الوثيق�ة :ان اللجن�ة مكون�ة م�ن
مجلس القضاء االعىل ،وزارة الداخلية ،جهاز
االم�ن الوطني ،خلي�ة االعالم االمن�ي ،هيئة
االعلام واالتصاالت ،نقابة الصحفيني ،نقابة
الفنانني .الفتا اىل :ان اللجنة تتوىل مهمة رصد
املخالف�ات املذك�ورة والتوصي�ة اىل محاك�م
التحقيق املختصة التخاذ االجراءات القانونية

بخصوصها.م�ن جهته ،قال املتحدث باس�م
وزارة الداخلية ،الل�واء خالد املحنا ،يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان أي قضي�ة تش�كل جريم�ة
تتح�رك الجه�ات التنفيذي�ة م�ن دون ام�ر
قضائي .الفتا اىل :ان اللجنة املشرتكة املشكلة
م�ن مجل�س القضاء ج�اءت لح�ث الجهات
االمنية العتقال من يتجاوز.واضاف :ان هناك
منشورات يف بعض مواقع التواصل االجتماعي
ووس�ائل االعالم بدأت تش�كل تجاوزا خطريا
وتهديدا لنسيج املجتمع العراقي ،كالشائعات
املغرضة التي تسبب تهديدا لألمن القومي او
القضايا التي تثري النع�رات الطائفية او التي
تش�كل تحريضا عىل حياة الناس .مؤكدا :ان
جميع تلك االمور منافية للقانون .واشار اىل:
ان مجلس القضاء حس�نا فع�ل حينما عمل

عىل تش�كيل اللجنة لتفعيل امل�واد القانونية
الت�ي باألص�ل ه�ي موج�ودة ملحاس�بة من
يق�وم بهكذا ح�االت .مبينا :ان ه�ذه اللجنة
س�تقوم بإحالة القضاي�ا القانونية الخاصة
باملتجاوزين عىل املحاك�م املختصة.وأوضح:
ان طبيع�ة املنش�ور املس�تهدف ال�ذي يكون
فيه رضر مب�ارش كأن يكون تهدي�دا بالقتل
او التحري�ض عىل ش�خص به�دف إيذائه او
عىل مجموعة معين�ة او محاولة التكلم بلغة
الطائفية بقصد اجراء قضية معينة .مشيرا
اىل :ان ه�ذه اللجن�ة ال تعن�ي أم�را جديدا او
قانون�ا جديدا وضعه مجل�س القضاء ،وإنما
ج�اءت لتفعي�ل امل�واد القانوني�ة للح�د من
التجاوزات ،إذ انها ستس�تهدف االعمال التي
تسبب أذى كبريا للمجتمع.

مع سقوط الواليات واحدة تلو األخرى ..واشنطن تتخلص من الوثائق السرية واحلساسة

طالبان تستحوذ على أسلحة أمريكية إثر استسالم اجلنود األفغان أمام تقدمها

أفغانستان /متابعة الزوراء:
تواصل حركة طالبان الزحف نحو
العاصمة كابل ،مع سقوط الواليات
األفغانية واحدة تلو األخرى ، ،حيث
باتت الحركة تسيطر عىل  14من
عواصم األقاليم األفغانية البالغ عددها
 34منذ السادس من أغسطس ،فيما
أصبح جزء كبري من ترسانة األسلحة
التي زودت بها الواليات املتحدة القوات
األفغانية بني يدي عنارص طالبان ،بعد
تقدمهم الرسيع يف مناطق شاسعة من
البالد واستسالم مقاتيل الجيش الرسمي
أمامهم.
وأمرت سفارة الواليات املتحدة يف كابل
موظفيها بإتالف الوثائق الحساسة
والرموز األمريكية التي يمكن أن
تستخدمها طالبان ألغراض دعائية ،مع
اقرتاب متمردي الحركة من العاصمة
األفغانية .وتزامنا ،بدأت طالئع القوات
األمريكية الوصول إىل مطار العاصمة
كابل.
وأصدرت السفارة األمريكية يف كابل
تعليمات ملوظفيها برضورة التخلص من
الوثائق الرسية والحساسة.
وصدرت مذكرة يف هذا الشأن تتضمن
إتالف كل ما يحمل شعار السفارة
واألعالم األمريكية التي يمكن استخدامها
ألغراض الدعاية الحقا.
متحدث باسم الخارجية األمريكية قال
إن هذا إجراء عادي يف حالة تقليص
الوجود الدبلومايس للواليات املتحدة يف
بلد ما.
يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي،
امس السبت ،إن جنودا أمريكيني وصلوا
إىل كابل للمساعدة يف إجالء موظفي
السفارة األمريكية ومدنيني آخرين من
العاصمة األفغانية.
وذكر البنتاغون أن كتيبتني من مشاة
البحرية “املارينز” وثالثة من سالح
املشاة ،قوامها نحو  3آالف عسكري،
ستصل إىل كابل بحلول مساء اليوم

األحد.
يأتي ذلك فيما نفى املتحدث باسم
البنتاغون ،جون كريبي ،وجود خطر
وشيك من حركة طالبان عىل العاصمة
األفغانية كابل.
وأضاف“ :القوات الباقية ستستمر يف
األيام القادمة ويف نهاية عطالة نهاية
االسبوع وان الـ 3000عنرص الذين
تحدثنا عنهم سيتواجدون هناك يف
كابل ..لدينا قوات مجولقة احتياطية
اآلن يف الكويت ،ولدينا قوات ستصل إىل
هناك”.
يف حني قال البيت األبيض يف تغريدة عىل
“تويرت” إن الرئيس جو بايدن بحث مع
وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير
الدفاع لويد أوستن ومستشار األمن
القومي جيك سوليفان الجهود الجارية
لتقليص عدد املدنيني يف أفغانستان
بشكل آمن.
وميدانيا ،قال مسؤولون محليون،
الجمعة ،إن مقاتيل طالبان سيطروا
عىل ثاني وثالث أكرب مدن أفغانستان يف
الوقت الذي انهارت فيه مقاومة القوات
الحكومية وتزايدت املخاوف من احتمال
تعرض العاصمة كابول لهجوم خالل
أيام.
وأكد مسؤول حكومي سيطرة طالبان
عىل قندهار املركز االقتصادي الواقع يف
جنوب البالد وذلك يف الوقت الذي تكمل
فيه القوات الدولية انسحابها بعد حرب
استمرت  20عاما.
ودعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش حركة طالبان لوقف هجومها
يف أفغانستان فورا ،محذرا من أن “الوضع
يف أفغانستان يخرج عن السيطرة”.
وأثار القتال أيضا مخاوف من حدوث
أزمة الجئني وتراجع ما تحقق من
مكاسب يف مجال حقوق اإلنسان .وقال
مسؤول يف األمم املتحدة إن نحو  400ألف
مدني اضطروا لرتك منازلهم منذ بداية
العام منهم  250ألفا منذ مايو أيار.

وأقامت أرس يف خيام يف حديقة بكابول
بال مأوى بعد أن هربوا من العنف يف
مناطق أخرى من البالد.
ولم يكن بوسع النساء يف ظل حكم
طالبان العمل ولم يكن يسمح للفتيات
بالذهاب إىل املدرسة وكان عىل النساء
تغطية وجوههن وأن يرافقهن أحد
األقارب الذكور إذا أردن الخروج من
منازلهن .ويف أوائل يوليو أمر مقاتلو
طالبان تسع نساء بالتوقف عن العمل
يف أحد البنوك.
ومن بني املدن الرئيسية يف أفغانستان،
ال تزال الحكومة تسيطر عىل مزار
الرشيف يف الشمال وجالل اباد قرب
الحدود الباكستانية يف الرشق باإلضافة
إىل كابل.
وقال مسؤولون أمنيون إن طالبان
سيطرت أيضا عىل بلدتي لشكركاه يف
الجنوب وقلعة ناو يف الشمال الغربي.
وقال مسؤولون إن فريوز كوه عاصمة
إقليم غور بوسط البالد استسلمت دون
قتال.

ومثلت خسارة قندهار رضبة قوية
للحكومة .وتعد قندهار معقل حركة
طالبان التي ظهرت يف عام  1994وسط
فوىض الحرب األهلية وسيطرت عىل
معظم البالد من عام  1996إىل عام
.2001
يف غضون ذلك أصبح جزء كبري من
ترسانة األسلحة التي زودت بها الواليات
املتحدة القوات األفغانية بني يدي عنارص
طالبان ،بعد تقدمهم الرسيع يف مناطق
شاسعة من البالد واستسالم مقاتيل
الجيش الرسمي أمامهم ،وأحيانا دون
قتال .ويرى مراقبون أن هذه األسلحة
والذخائر ،التي أنفقت عليها واشنطن
مليارات الدوالرات ،ستعزز فرص طالبان
يف الوصول إىل كابول ،وتقوي قدرتها عىل
تعزيز قبضتها عىل املدن التي تسيطر
عليها.
يف تموز/يوليو قال الرئيس األمريكي
جو بايدن “لقد قدمنا لرشكائنا األفغان
كل األدوات ،دعوني أشدد عىل ذلك ،كل
األدوات” ،أثناء دفاعه عن قراره سحب

ما تبقى من القوات األمريكية من
البالد وترك األفغان يقاتلون من أجل
مستقبلهم.
إال إن عنارص قوات األمن األفغانية لم
يبدوا رغبة كبرية يف القتال .فقد ألقى
اآلالف من بينهم أسلحتهم ،أحيانا بدون
أدنى مقاومة .وسارع متمردو طالبان
من جانبهم إىل وضع يدهم عىل هذه
“األدوات”.
وتنترش بشكل واسع عىل مواقع
إلكرتونية موالية لطالبان مقاطع فيديو
تظهر مقاتلني من الحركة يصادرون
شحنة أسلحة هنا أو هناك ،ومعظمها
مقدم من قوى غربية .يف صور أخرى
لجنود يستسلمون أمام مقاتيل طالبان
يف مدينة قندوز يف شمال رشق البالد،
تظهر آليات مصفحة ومجهزة بقاذفات
صواريخ بني أيدي املتمردين.
يف مدينة فرح الغربية ،يسري مقاتلون
دوريات يف الشوارع عىل متن آلية رسم
عليها نرس يهاجم أفعى ،وهي الشارة
الرسمية ألجهزة االستخبارات األفغانية.

توضح جوستني فليشنر من مؤسسة
بحوث التسلح أثناء النزاعات (كونفليكت
أرمامنت ريرستش) أنه عىل الرغم من
أن القوات األمريكية أخذت معها أثناء
انسحابها املعدات التي تعد “متطورة”،
إال إن متمردي طالبان استحوذوا عىل
“مركبات وآليات هامفي وأسلحة
خفيفة وذخرية”.
يرى الخرباء أن هذه الغنيمة غري
املتوقعة ساعدت إىل حد بعيد متمردي
طالبان الذين بإمكانهم أيضا االعتماد
عىل مصادرهم الخاصة للحصول عىل
أسلحة .واتهمت باكستان خصوصا
بتمويل مقاتيل طالبان وتسليحهم ،األمر
الذي نفته عىل الدوام.
يعترب الخبري يف كلية “إس .راجاراتنام”
للدراسات الدولية يف سنغافورة رافايلو
بانتوتيش أن هذا التسلح لن يساعد
متمردي طالبان يف الوصول إىل كابول
فحسب ،إنما كذلك يف “تعزيز سلطتهم”
يف املدن التي سيطروا عليها.
مع االنسحاب شبه الكامل للقوات
األمريكية ،يجد متمردو طالبان
أنفسهم يملكون عددا كبريا من املعدات
األمريكية ،بدون الحاجة إىل إنفاق فلس
واحد للحصول عليها.
وأضاف بانتوتيش “إنه أمر خطري للغاية.
من الواضح أنه نعمة سقطت عليهم”.
يوضح جايسون أمريني وهو عنرص
سابق يف القوات األمريكية الخاصة
شارك يف غزو أفغانستان عام 2001
لطرد طالبان من الحكم ،أن األمريكيني
كانوا مستعدين لفكرة أن مقاتيل طالبان
سيستحوذون عىل بعض األسلحة،
لكن سقوط املدن بشكل رسيع يف أيدي
املتمردين كان السيناريو األكثر تشاؤما
بالنسبة لهم.
ويقول “الواليات املتحدة جهزت الجيش
الوطني األفغاني مفرتضة أن األسلحة
واملعدات يمكن أن تقع يف أيدي طالبان”
مضيفا “األزمة الحالية كانت السيناريو

األسوأ ،عندما اتخذت قرارات رشاء”
املعدات.
يف مطار قندوز ،يظهر عنرص من طالبان
يف فيديو عىل متن دراجة نارية حمراء
اللون أثناء مشاهدته مروحية عسكرية
عىل مدرج قريب.

يمكن مالحظة مشهد االبتهاج نفسه
يف كافة األرايض التي سيطرت عليها
الحركة .لكن إذا واصلت إظهار هذه
املشاهد إلثارة حماسة مقاتليها ،فلن
تتمكن من استخدام هذه املروحية بدون
طيار يف ساحة املعركة.
يشري املحلل السابق يف مجال مكافحة
اإلرهاب يف وكالة االستخبارات األمريكية
(يس آي إيه) أكي برييتز إىل أن “ذلك
سيكون ألغراض دعائية فقط”.
فاألسلحة الخفيفة أكثر فائدة ،عىل
غرار اآلليات التي ستسهل التنقالت
يف هذه األرايض الوعرة .ستعزز هذه
املعدات إضافة إىل تراجع معنويات
الجيش األفغاني ،التهديد الذي تمثله
طالبان.
بالرغم من ذلك ،أكدت إدارة بايدن أنها
ستواصل تجهيز الجيش األفغاني الذي
يوشك عىل االنهيار.
التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للواليات
املتحدة .فبعد انسحابها من العراق،
سيطر تنظيم “داعش” عىل مدينة
املوصل منتصف العام  ،2014واستوىل
عىل أسلحة وآليات هامفي أمريكية.
واستخدم التنظيم هذه املعدات بعد
ذلك إلعالن الخالفة اإلسالمية يف العراق
وسوريا.
عىل غرار مقاتيل تنظيم “داعش” يف
املوصل ،يقف مجندو طالبان اللتقاط
صور مبتسمني وهم يحملون ذخائر
استولوا عليها يف املدن التي سيطروا
عليها يف كافة أنحاء أفغانستان.يقول
برييتز إن “هذا االنسحاب يتحول إىل
هزيمة”.

تقارير
العدد 7543 :االحـد  15آب 2021

العراقيون يتصدرون قائمة األجانب
األكثر شراء للمنازل يف تركيا
انقرة /متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصاء الرتكية ،ان العراقيني
تص�دروا ،قائم�ة األجان�ب األكث�ر رشاء
للمنازل يف تركيا خالل شهر تموز املايض.
وقال�ت الهيئة يف تقرير لها  :ان “مواطني
العراق اشرتوا خالل ش�هر تموز املايض ،
 772منزال ،تالهم اإليرانيون بـ 619منزال،
ثم الروس بـ 365منزال ،واألفغان بـ229
من�زال ،واألملان ب�ـ  198من�زال ،والكويت
 189من�زال ،وكازخس�تان  166من�زال”.
وأضاف�ت أن “عدد املنازل املباعة لألجانب
يف عم�وم تركيا خالل تم�وز بلغت  4آالف
و 495من�زال”  ،مبينة ان “ه�ذه املبيعات
ارتفع�ت بنس�بة  64باملئ�ة ،مقارن�ة مع
مبيعات الشهر نفسه من العام املايض”.

ووفقا لتقرير الهيئة فإن”اس�طنبول هي
املحافظة األوىل الت�ي حققت  951عملية
بي�ع لألجان�ب يف تم�وز ،ج�اءت بعده�ا
أنطالي�ا م�ع  931منزال ،ث�م أنقرة ، 312
ومرسين  ، 217وبورص�ة م�ع  158بيع
من�زل لألجانب”.ويتص�در العراقي�ون يف
قائم�ة رشاء املن�ازل يف تركي�ا من�ذ العام
 ،2015إال أن الرتتي�ب تراج�ع للمرك�ز
الثان�ي بعد اي�ران مع بداية الع�ام الحايل
 2021قب�ل ان يع�اود مرة اخ�رى للمركز
االول يف ش�هر اي�ار امل�ايض ،يف حني أعلن
وزير الداخلية الرتكي س�ليمان صويلو يف
 13ترشين الثاني  ،2020أن أكثر من 114
ألف ش�خص عراقي يتواج�دون اآلن عىل
أرايض بالده.

قيادي يف النهضة يعرتف باملسؤولية عن األزمة

آت
رئيس تونس يَعِد بطوفان ٍ
لغسل الفساد
تونس/متابعة الزوراء:
يف تصعي�د جدي�د ضد خصومه السياس�يني
توعده�م الرئي�س التونسي ،قيس س�عيد،
بـ«أمطار طوفانية تط ِّهر البالد من الفس�اد
بمختل�ف مس�توياته» ،من دون أن يكش�ف
ع�ن أس�ماء الجه�ات الت�ي يقصده�ا بهذه
التسمية.
وخالل إرشافه عىل اجتماع اللجنة التونسية
ملجابهة الكوارث ،قال سعيد« :ستأتي أمطار
غس�الة النوادر (وهي األمط�ار الغزيرة التي
تأت�ي بعد فص�ل الصيف الح�ار) يف الخريف
كما هو الشأن كل سنة ،وال بد من االحتياط
واالس�تعداد» ،مضيف�اً« :س�تأتي غس�الة
النوادر السياس�ية عن طري�ق القانون ،رغم
أن البع�ض يف تونس مكانهم قنوات ترصيف
املياه» ،عىل حد تعبريه ،وذلك بحس�ب تقرير
نرشته صحيفة “الرشق األوسط”.
وأضاف سعيد« :الشعب التونيس يريد تطهري
البالد م�ن كل األتربة التي علقت بها عىل مر
العقود».
ووعد بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيني،
مؤكدا ً أن التطهري سيتم بالقانون.
وتوجه إىل مواطنيه بالقول« :ليطمنئ الشعب
أننا لن نحيد أبدا ً عما عاهدنا الله عليه» ،وهو
ما يؤرش إىل ني�ة ملالحقة الكثري ممن ِّ
وُجهت
إليهم تهم الفساد السيايس واملايل واإلداري.
وانتق�د الرئيس التونيس ما س�مّاها «جرائم
الس�دود» ،يف إش�ارة إىل مش�كلة الس�دود يف
ً
قائلا إنه�ا جريمة ُ
ارتكب�ت يف حق
تون�س،
التونس�يني ،وم�ن نتائجه�ا أن س�دود املياه
التونسية لم تعد سدوداً ،بل صارت ترابا ً بعد
أن تم إهمالها ُ
وتركت لس�نوات حتى يتمكن
البعض من بيع املياه املعدنية.
م�ن جه�ة أخرى ،ق�ال عيل العري�ض ،نائب
رئي�س حرك�ة النهض�ة التونس�ية ،الحزب
اإلسلامي املش�ارك يف الحكم من�ذ  2011إن
الحركة «تتحمل جزءا كبريا من املسؤولية عن
تفاقم األزمة السياسية التي تعرفها تونس،
كما أن له�ا نصيبا مهما من املس�ؤولية عن

www.alzawraapaper.com

No: 7543 Sun 15 Aug 2021

خالل استقباهلما بطريرك الكلدان يف العراق والعامل
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صاحل والكاظمي :زيارة البابا إىل العراق مثلت رسالة تضامن إنسانية
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صال�ح ،ورئيس مجل�س الوزراء
مصطفى الكاظمي ،امس السب،
خلال اس�تقبالهما بطري�رك
الكلدان يف العراق والعالم كل عىل
حدة ،ان زي�ارة الباب�ا إىل العراق
ّ
مثلت رسالة تضامن إنسانية.
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئاس�ة
الجمهوري�ة يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :ان” رئيس الجمهورية
بره�م صالح ،اس�تقبل بطريرك
الكلدان يف الع�راق والعالم غبطة
الكاردين�ال مار لوي�س روفائيل
األول ساكو وعددا ً من القساوسة
والكرادلة من دول املنطقة”.
ّ
وأك�د رئي�س الجمهوري�ة وفقا
للبي�ان ان”مس�يحيي الع�راق
ومسيحيي الرشق مكو ٌّن أصيل يف
املنطقة ،وقفوا إىل جنب إخوانهم
م�ن كل الطوائف ملواجهة ش�تى
التحدي�ات ،وكانت إس�هاماتهم
التاريخي�ة والحضاري�ة بليغ�ة
األثر وعميقة الجذور ،وانصهرت
يف بناء مجتمعاتن�ا ،وأنتجت تلك
العادات والتقاليد والقيم الرشقية
األصيلة ،مشيرا ً إىل أن�ه ال يمكن
تصور الرشق بال املسيحيني”.
وأضاف أن “زيارة قداس�ة البابا

فرنسيس إىل العراق ّ
مثلت رسالة
تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى
من العن�ف والنزاع�ات ،ويتطلع
للمضي قدم�ا ً نحو إرس�اء أمنه
واس�تقراره وسلامه ،والحفاظ
على تعايش�ه الس�لمي وحماية
أطيافه ومكوناته املتنوعة”.
م�ن جانبه ،عّب�رّ الكاردينال مار
لويس س�اكو عن عميق تقديره
لرئي�س الجمهوري�ة ،ملتابعت�ه
ودعم�ه املتواص�ل للمس�يحيني،
ّ
ح�ل العدي�د من
ومس�اهمته يف
املسائل والعراقيل التي واجهتهم

خالل الس�نوات املاضي�ة ،ودوره
يف إرس�اء التعايش املجتمعي بني
جميع مكونات الشعب”.
من جهته ،ذك�ر املكتب االعالمي
لرئيس مجل�س ال�وزراء يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان رئي�س
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،اس�تقبل وفد مطارنة
الكنيس�ة الكلدانية الكاثوليكية،
برئاس�ة غبط�ة البطري�رك مار
لوي�س روفائي�ل األول س�اكو،
ال�ذي يضم عددا ً من املطارنة من
مختلف محافظات العراق ،ودول

الجوار ،وأوروبا ،وأمريكا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خالل
اللق�اء أهمية عمل رج�ال الدين
والقي�ادات االجتماعي�ة يف حفظ
سمة التنوع يف املجتمع العراقي،
َ
وعنصر إغناء،
الت�ي تع ّد ث�روة
وأحد مالمح االمت�داد الحضاري
الرافديني.
وأش�ار الكاظم�ي إىل أن الوجود
املسيحي يف العراق ،هو واحد من
أهم ركائ�ز هذا التن�وع العميق،
ال�ذي يس�هم الي�وم يف حماي�ة
النظ�ام الديمقراط�ي ،ويق�دم

الحل�ول للخالف�ات السياس�ية،
وبّي�نّ أن قي�م املواطن�ة العراقية
الحق�ة ،ه�ي الحماي�ة الصادقة
لجمي�ع الطوائ�ف والقومي�ات،
تح�ت خيم�ة الهوي�ة العراقي�ة
الجامعة.
واس�تذكر الكاظم�ي ،الزي�ارة
التأريخي�ة لقداس�ة الباب�ا إىل
ّ
حف�زت
الع�راق ،وكي�ف أنه�ا
تداعي�ات إيجابي�ة مهم�ة لدعم
التنوع العراقي ،والسيما الطيف
املسيحي العراقي.
ودع�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء
املهاجرين من املس�يحيني أو من
بقية األطياف العراقية للعودة إىل
العراق بلد الجميع ،مؤكدا ً تقديم
كامل الدعم لتسهيل هذه العودة
واالستقرار.
من جهته ،أكد البطريرك س�اكو
دعم�ه الوافر ملنه�ج الحكومة يف
التعام�ل الحكي�م واله�ادئ م�ع
األزم�ات والتحدي�ات ،وتقدي�م
معالج�ات س�ليمة ورش�يدة
له�ا ،وعبرّ ع�ن ش�كره وتقديره
للجهود الحكومية املبذولة خالل
الع�ام امل�ايض ،واملضي قدما ً يف
تنفيذ اإلصالح�ات ،والتغلّب عىل
التحدي�ات الت�ي واجهت ش�عبنا
العراقي.

رجال اإلطفاء يكافحون آخر البؤر املشتعلة

ارتفاع عدد قتلى احلرائق يف اجلزائر لنحو  90شخصا بينهم  33جنديا
اإلخفاق يف إدارة الدولة بعد ثورة .»2011
وأضاف العريض ،الذي ش�غل منصب رئيس
الحكوم�ة ووزير الداخلية ،أن حزبه «يتحمل
القس�ط األكبر من املس�ؤولية عن الفش�ل
الحاص�ل يف تون�س» ،مؤك�دا أن تمس�كه
بالحكم ،وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن،
كان له األثر الس�لبي عىل الوضع السيايس يف
تونس ككل».
وبحسب “الرشق األوسط” ،أوضح العريض،
ال�ذي يعد من كبار قيادات حركة النهضة أن
حزب�ه «كان بإمكانه لع�ب دور املعارضة يف
مواجهة أط�راف الحك�م ،وكان بإمكانه أن
يلع�ب من هذا املوقع دورا أكثر فائدة لحركة
النهضة ولتونس برمتها» ،عىل حد تعبريه.
غير أن العري�ض نف�ى أن تك�ون حرك�ة
النهض�ة مس�ؤولة وحده�ا عما ح�دث قبل
 25يولي�و (تم�وز) امل�ايض ،عندم�ا اتخ�ذ
الرئيس قيس س�عيد ق�راره بتفعيل الفصل
 80م�ن الدس�تور للتخل�ص م�ن منظوم�ة
الحك�م برمته�ا (الحكومة والربمل�ان) ،وأكد
أن املس�ؤولية «جماعي�ة ،وبقي�ة األط�راف
السياس�ية واالجتماعي�ة تتحم�ل بدوره�ا
جزءا من أس�باب أزمة الحك�م ،التي رضبت
الديمقراطي�ة الناش�ئة يف تونس»(.املصدر/
ايالف)

الجزائر /متابعة الزوراء:
يواص�ل رجال اإلطفاء والجن�ود واملتطوعون
العم�ل على إخماد حرائ�ق الغاب�ات األخرية
املشتعلة شمال الجزائر والتي أودت بنحو 90
ش�خصا منذ االثنني بينهم  33جنديا ،بحسب
السلطات.
وق�ال مس�ؤولون جزائري�ون إن معظم هذه
الحرائ�ق “مفتعل�ة” وتم إلق�اء القبض عىل
بعض مش�عليها .فيما يلقي خرباء وس�كان
باللوم عىل نقص االستعدادات وتدابري الوقاية
م�ن جان�ب الس�لطات العامة أم�ام ظاهرة
تتك�رر كل عام.كما تس�اهم درجات الحرارة
القصوى يف إذكاء حرائق الغابات هذه.
ونظمت وزارة الدفاع السبت فعاليتني لتكريم
 33جند ًي�ا قتلوا خالل إخم�اد الحرائق ،األوىل
يف املستش�فى العس�كري بالجزائر العاصمة
بحض�ور رئي�س األركان س�عيد ش�نقريحة
والثانية يف قسنطينة يف شمال رشق البالد.
وأش�اد الل�واء بوعلام مايض مدي�ر االتصال
ب�وزارة الدفاع الس�بت خالل مراس�م التأبني
يف الي�وم الثال�ث واألخري من الح�داد الوطني
بمن وصفهم بأنهم “الش�هداء األبطال الذين
ضح�وا بأنفس�هم ووهب�وا أرواحه�م ف�دا ًء
للوطن وإلنقاذ إخوانه�م املواطنني من لهيب
نريان الحرائ�ق اإلجرامية التي اندلعت يف عدة
مناطق”.

يف غي�اب حصيل�ة ش�املة جدي�دة ،تظه�ر
التقاري�ر الت�ي أوردته�ا الس�لطات املحلي�ة
والحماي�ة املدني�ة ووزارة الدف�اع أن نح�و
ً
ش�خصا قض�وا منذ االثنين .وبلغت آخر
90
حصيلة رسمية الجمعة  71قتيال.
وجاء يف بي�ان أن “فرق الحماية املدنية تعمل
حالي�ا عىل إخم�اد  29حريق�ا يف  13والية”،
خصوص�ا يف تي�زي وزو وجيج�ل وبجاية يف
منطقة القبائل.
وأحصي  100حري�ق الخمي�س يف مختل�ف
أنحاء البالد.
وأضاف�ت الحماي�ة املدني�ة أن مروحي�ات
املجموع�ة الجوية للحماي�ة املدنية والجيش
نف�ذت  235عملية قصف مائ�ي ،ناهيك عن
 172عملية قصف مائي يف تيزي وزو وبجاية
وجيجل.
وتدخلت قاذفتان فرنسيتان مائيتان وفرتهما
باري�س عرب االتح�اد األوروب�ي باإلضافة إىل
طائرة اتصال بش�كل مكث�ف يومي الخميس
والجمعة يف منطقة القبائل.
كم�ا أعل�ن الرئيس عب�د املجيد تبون مس�اء
الخمي�س اس�تئجار طائرتين إس�بانيتني
قاذفتين للماء وقرب وصول طائرة ثالثة من
سويرسا.
ً
حريقا يف 20
ونجح�ت الف�رق يف إخم�اد 43
والي�ة خلال الس�اعات االرب�ع والعرشي�ن

املاضي�ة بمش�اركة ما يقرب م�ن  7500من
عنارص الحماية املدنية مع  490عربة إطفاء
وثلاث مروحيات.كما حش�د الجيش خمس
طائ�رات هليكوبتر ثقيلة روس�ية من طراز
ام-آي .26
وذك�ر موق�ع مين�ا ديفين�س املتخصص أن
الجيش الجزائري يعتزم رشاء ثماني قاذفات
مائي�ة روس�ية من ط�راز برييف ب�ي.-200
وقالت وس�ائل إعالم محلية أن ً
ثالثا منها من
املتوقع أن تصل إىل الجزائر العاصمة السبت.
يف مواجه�ة املأس�اة ،تتجلى ب�وادر تضامن
املجتم�ع املدن�ي على األرض ُ
وتنظ�م جهود

املساعدة الدولية.يف هذه األثناء تتوقع خدمات
الطقس درجات ح�رارة تصل إىل  48درجة يف
بلد يعاني بالفعل من شح املياه.
فالجزائ�ر وهي أكرب دول�ة يف إفريقيا تقترص
مساحة الغابات فيها عىل  4,1ماليني هكتار،
مع معدل إعادة تشجري ضئيل يبلغ .1,76%
ويف كل عام ،تش�تعل حرائق الغابات يف شمال
البلاد .ففي عام  ،2020أت�ت النريان عىل 44
ألف هكتار من املساحات الحرجية.
ترتب�ط الحرائ�ق التي تتزاي�د يف جميع أنحاء
العال�م بظواه�ر مختلف�ة يتوقعه�ا العلماء
ناجمة عن االحتباس الحراري.

لبنان ..مواطنون يقطعون الطرق احتجاجاً على تردي األوضاع املعيشية وأزمة احملروقات

عون يتهم جهات بالتهرب من القيام بواجباتها ودياب يرفض عقد اجتماع لبحث أزمة الوقود
بريوت /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئيس اللبناني ميش�ال عون ،إن
مسار تشكيل الحكومة “سالك” ،معربا
ع�ن أمله يف تش�كيل حكومة قادرة عىل
تحمل األعباء ملواجهة األزمات املرتاكمة
“بم�ا ي�ريض اللبنانيين” ،وفيما رفض
رئيس حكومة ترصيف األعمال حس�ان
دياب دعوة الرئي�س عون لعقد اجتماع
حكوم�ي لبح�ث أزم�ة الوق�ود ،داهم
الجيش اللبناني محطات الوقود املغلقة
ووزع البنزين مجانا عىل املواطنني.
ونقل حساب الرئاسة اللبنانية عىل تويرت
عن عون قوله ،إنه سيتحمل مسؤولياته
بالكام�ل يف مواجه�ة الصعوب�ات ،يف
الوق�ت ال�ذي يته�رب في�ه البعض من
تحمل واجباتهم .وأوضح قائال “قراري
الراس�خ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة
يف مواجهة الصعوب�ات مهما بلغ حجم
العراقيل وتلط�ى البعض بحجج واهية
للتهرب م�ن تحمل ما يرتت�ب عليه من
واجبات”.
وأض�اف “أي موق�ف أو ق�رار إصالحي
اتخذن�اه جوب�ه بعراقيل جم�ة لم يكن
هدفه�ا إال وض�ع العصي يف الدوالي�ب
لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا”.
أق�دم ع�دد م�ن اللبنانيين صب�اح
امس(الس�بت) عىل قطع الطرق يف عدد
من املناطق احتجاجا ً عىل تردي األوضاع
املعيش�ية وأزم�ة املحروق�ات وامتن�اع
محطات الوقود عن تعبئة البنزين ،وفقا ً
لوكالة األنباء األملانية.
وب�دأ الجي�ش اللبنان�ي ،امس الس�بت،
حملة مداهمات واسعة ملحطات الوقود

للكشف عن مخزونها من املحروقات.
وق�ال الجي�ش اللبنان�ى ،ىف بي�ان عبر
صفحت�ه الرس�مية على “تويتر” ،إنه
“ب�ارش عملي�ات دهم محط�ات الوقود
ومص�ادرة الكمي�ات املخزن�ة من مادة
البنزين”.
وأض�اف أن “وحدات الجيش س�تبارش
عملي�ات دهم محط�ات تعبئ�ة الوقود
املقفلة وس�تصادر كل كمي�ات البنزين
التي يتم ضبطها مخزنة يف هذه املحطات
على أن يص�ار إىل توزيعها مبارشة عىل
املواطن دون بدل”.
وأعل�ن مصرف لبن�ان املرك�زي ،ي�وم
األربع�اء امل�ايض ،رف�ع الدع�م ع�ن

املحروقات ،وأرجع لوزارة الطاقة واملياه
مهمة تحديد األسعار الجيدة للمحروقات
يف البالد .وأوضح مرصف لبنان املركزي
يف بيان ،حصلت “سبوتنيك” عىل نسخة
من�ه ،أن�ه س�يقوم بتأمين االعتمادات
الالزمة املتعلق�ة باملحروق�ات ،معتم ًدا
اآللية الس�ابقة ،ولكن باحتس�اب سعر
الدوالر عىل اللرية اللبنانية تب ًعا ألس�عار
السوق.
ب�دوره ،أعل�ن الرئيس اللبناني ميش�ال
عون ،يوم الخميس ،خالل اجتماع بعبدا،
أن ق�رار حاك�م مصرف لبن�ان رياض
سلامة برفع الدعم ع�ن املحروقات له
تداعيات اجتماعية واقتصادية خطرية.

وطلب الرئي�س عون من حاكم مرصف
لبن�ان التنس�يق يف أي ق�رار يتخذه مع
السلطة اإلجرائية التي ناط بها الدستور
وضع السياس�ة العامة للدولة يف جميع
املجاالت.
ويش�هد لبن�ان أزمة اقتصادي�ة ومالية
حادة تراجعت معها قدرة مرصف لبنان
على تلبية قرار الحكوم�ة بدعم األدوية
وامل�واد األساس�ية املدرجة على لوائح
الدع�م ،م�ا أدى إىل انخف�اض مخ�زون
املحروق�ات واألدوي�ة وحلي�ب األطفال
يف الصيدلي�ات ،وفقدان بع�ض األدوية
وتراجع مخزون املس�تلزمات الطبية يف
املستش�فيات ،وفق�دان امل�واد الغذائية

املدعومة.
يأت�ي كالم عون بعد س�اعات عىل كالم
لحاك�م مصرف لبنان املرك�زي رياض
سلامة الذي دفع ببراءة ذمت�ه املالية
وسط مزاعم فساد ،وقال خالل مقابلة
إذاعي�ة ،ام�س الس�بت ،إن ضميره
مرتاح.
وأك�د سلامة أن املصرف اقترح رفع
الدع�م تدريجي�ا ،لكن�ه ل�م يخ�رج من
السوق.
وعبر سلامة يف ترصيح�ات نقلته�ا
وكالة “رويرتز” عن خيبة أمله بالقول:
“غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك
إصالحات”.
واعتبر أن حل األزمة هو إصدار ترشيع
أو تش�كيل حكوم�ة جدي�دة بربنام�ج
إصلاح ،موضح�ا ً أن قيم�ة االحتياطي
اإللزامي تبلغ  14مليار دوالر.
وأش�ار إىل أن مبل�غ  800ملي�ون دوالر
أنفقت عىل الواردات الشهر املايض كان
من املفرتض أن تكفي ثالثة أشهر.
كما أوضح أن “الس�وق أسعاره تتالعب
بس�بب األزم�ة اللبناني�ة السياس�ية”،
متوقعا أن يجري بيع الدوالر عىل منصة
صريفة.
ووج�ه حاك�م مصرف لبنان رس�الته
للسياسيني بأن السحب من االحتياطي
اإللزامي يحتاج إىل ترشيع و”نقول للكل
بدكم نرصف م�ن االحتياطي اإللزامي،
نحن حارضي�ن ،ولكن اعطينا القانون،
ونحن مس�ؤوليتنا أن نؤم�ن املال ،لكن
اعطونا الترشيع نؤمن املال”.
وكان حاكم مصرف لبنان املركزي ،قد

نف�ى الخميس املايض ،تراجعه عن قرار
وق�ف دع�م الوقود بع�د لقائ�ه الرئيس
اللبناني ميشال عون.
وقال�ت الرئاس�ة اللبناني�ة على تويرت،
إن الرئي�س ع�ون اس�تدعى حاك�م
املرصف بعد قرار البن�ك رفع الدعم عن
املحروقات.
ويواج�ه لبن�ان انهي�ارا اقتصاديا يهدد
اس�تقراره .وفق�د البل�د احتياطاته من
العمل�ة األجنبي�ة تقريب�ا ،كم�ا تفاقم
فيه نقص س�لع أساس�ية مث�ل الوقود
واألدوية ،بحسب وكالة “رويرتز”.
كم�ا تتفاق�م يوم�ا ً بع�د ي�وم أزم�ة
املحروق�ات يف لبن�ان وس�ط تحذير من
تداعيات خطرة على الوضعني الصحي
واألمني.
وقال الجيش اللبناني امس الس�بت ،إن
وحداته س�تبارش عمليات دهم ملحطات
تعبئ�ة الوق�ود املقفل�ة وس�تصادر كل
كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة
يف ه�ذه املحطات .وأض�اف الجيش عرب
حسابه الرسمي عىل تويرت ،أنه سيجري
توزي�ع كميات الوقود املصادرة مبارشة
عىل املواطنني “دون بدل”.
كم�ا قالت قوى األم�ن الداخيل اللبنانية
الي�وم الس�بت إنه�ا س�توجه دوري�ات
ملراقب�ة املخ�زون يف محط�ات الوق�ود
بمختل�ف أنح�اء البالد ،يف ظ�ل تصاعد
أزمة املحروقات.
وذكرت ق�وى األمن الداخلي عرب تويرت
إنه�ا “ل�ن تبق�ى مكتوفة األي�دي أمام
م�ا يعاني�ه املواط�ن م�ن ج�راء أزم�ة
املحروق�ات” .وأضاف�ت أنه�ا س�تقوم

“بتوجي�ه دوري�ات ملراقب�ة مخ�زون
املحط�ات على األرايض اللبنانية كافة،
والتثب�ت من كمية املحروق�ات املتوفرة
يف خزاناتها”.وأش�ارت ق�وى األم�ن
الداخلي إىل أن�ه إذا ت�م التأك�د م�ن أن
مخ�زون املحط�ات كاف وقابل للتوزيع
لكنه�ا تمتن�ع ع�ن توزيعه�ا ،فس�وف
“نعمد إىل توزيعها بالطريقة التي نراها
مناسبة”.
ويف هذا السياق ،أعلن نقيب املستشفيات
الخاص�ة يف لبن�ان س�ليمان ه�ارون
الجمعة ،أن  4مستشفيات ستنفد منها
املحروقات خالل يومني.
وحذرت نقابة املستشفيات من أن شح
امل�ازوت س�وف يس�بب كارث�ة للقطاع
الصحي “ولكن ال أحد يستجيب”.
من جانبه عبر رئيس حكومة ترصيف
األعمال اللبناني حسان دياب عن رفضه
لدعوة الرئيس ميشال عون عقد اجتماع
وزاري خ�اص لبح�ث أزم�ة الوق�ود يف
البالد .وقال يف بي�ان إن االجتماع يخرج
عن الواجبات الدستورية ملجلس الوزراء
املؤقت.
وقال املكتب اإلعالمي يف رئاس�ة مجلس
الوزراء “بما أن الحكومة مستقيلة منذ
 10آب  ،2020والتزام�ا بن�ص املادة 64
من الدس�تور الت�ي تحصر صالحيات
الحكوم�ة املس�تقيلة باملعن�ى الضي�ق
لترصي�ف األعمال ،ومنع�ا ألي التباس،
ف�إن رئي�س حكومة ترصي�ف األعمال
الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه
املبدئي بعدم خرق الدستور وبالتايل عدم
دعوة مجلس الوزراء لالجتماع”.
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جملس اخلدمة يستكمل إجراءات
تثبيت العقود
بغداد /الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة االتحادي ،أمس الس�بت ،اس�تكمال إجراءات تثبيت العقود .بينما
أعلن املجلس موعد انطالق استمارة التعيني للعلوميني.
وق�ال رئــيــس املــجــلــس ،مـحـمـود الــتــمــيــمــي ،يف ترصيح صحفي:
إن «املجل�س م�اض يف عمله باس�تكمال إج�راءات تثبيت العقود مم�ن مىض عــلــى
عــمــلــهــم اكـــثـــر مـــن خـمـس سـنـوات كـمـا نـصـت املــادة  61من
قانون املوازنة».
واش�ار التميمي اىل «ضـرورة تعاون جميع الــ�وزارات ومجالس املحافظات من اجل
اكمال اجراءات التثبيت».
بينم�ا أعل�ن مجلس الخدم�ة االتحادي ،أمس الس�بت ،موعد انطالق اس�تمارة التعيني
للعلوميني.
وقال رئيس املجلس ،محمود التميمي ،يف ترصيح صحفي :إن «إطالق اس�تمارة التعيني
للعلوميني سيكون خالل الشهر الجاري».

االتصاالت تكشف تفاصيل مشروع
{الفايرب تو هوم} وتكاليفه
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة االتصاالت ،امس الس�بت،
عن تفاصي�ل مرشوع {الفايبر تو هوم}
وتكاليف االتصال خالله.
وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة ،رع�د
املش�هداني ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«مرشوع الفايرب تو ه�وم عراقي برعاية
وزارة االتص�االت ويش�هد اقب�اال كبيرا
وزيادة باالعداد املتقدمة عليه».
واض�اف املش�هداني ان «املشروع ب�دأ
يف جان�ب الك�رخ من بغ�داد وه�و موكل
لع�دد من الشركات املتعاقدة م�ع وزارة
االتصاالت والخاضعة لقانون هيأة االعالم

واالتصاالت».
وبشأن تكاليف االتصال اشار اىل انه «يتم
بالدين�ار العراق�ي وبأق�ل التكاليف حيث
يبل�غ س�عر االتصال م�ن اريض اىل اريض
 ٥دنانري ،وس�عر املكاملة م�ن املحمول اىل
االريض يف املحافظ�ات ب�ـ ١٥دينارا ومن
االريض اىل املحمول بـ ٥٠دينارا».
واوض�ح ان «التحمي�ل يك�ون رسيع جدا
وتطبيقاته تغط�ي العراقي وغري معرض
للمناخ�ات الجوي�ة مثل ارتف�اع درجات
الح�رارة او االمط�ار الن ربط�ه يت�م عرب
كابل وحس�ب كارتات االشرتاك من  ١٥اىل
 ١٠٠الف».

إنهاء االستعدادات اخلاصة بيوم
عاشوراء وعزاء ركضة طويريج
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أكدت استمرار العمل الستيفاء متطلبات رفع احلظر اجلوي

اخلطوط اجلوية تكشف عن عدد طائراتها واملتعاقد على شرائها
بغداد /الزوراء:
أحصت الرشك�ة العامة للخط�وط الجوية
العراقية ،امس السبت ،عدد الطائرات التي
تمتلكها واملتعاق�د عىل رشائها ،فيما أكدت
استمرار العمل وبالتعاون مع االتحاد الدويل
للنق�ل الج�وي (منظمة اإلياتا) الس�تيفاء
جمي�ع متطلب�ات رفع الحظ�ر الجوي عن
الخطوط الجوية العراقية.
وقال املتحدث باسم الرشكة ،حسني جليل،
بحس�ب الوكال�ة الرس�مية :إن «الخطوط
الجوية العراقي�ة تمتلك  31طائرة مختلفة
السعات والطرازات» ،الفتا ً إىل أن «طائرتني
خرجتا ع�ن الخدمة من ط�راز بوينغ 767
وبانتظار قرار شطبها من السجل» .
وأض�اف جليل أن «جمي�ع الطائرات الـ31
التي تم رشاؤها كان�ت بعد عام  ،2003وال
توجد طائرة عاملة قبل عام  ،2003لكونها
أصبحت قديمة جدا ً وال جدوى من صيانتها
وال تتوف�ر له�ا م�واد مصنع�ة م�ن الدول
املصنعة من املناشئ املعتمدة».

وبش�أن التعاقدات التي ت�م إبرامها لرشاء
طائ�رات جديدة ،قال جلي�ل :إن «الحكومة
أبرم�ت عق�د رشاء م�ع رشك�ة بوينغ منذ
الع�ام  ،2008تضمن  30طائ�رة نوع 737
تم اس�تالم  14منها ،ونح�ن يف طور إدخال

الطائ�رات الـ  16املتبقية على مراحل بعد
تحدي�ث الطراز اىل بوينغ  ، max 737والتي
م�ن املتوق�ع دخ�ول أوىل الطائ�رات منه�ا
منتصف العام املقبل».
وتابع« :كذلك تضمن العقد  10طائرات نوع

أمانة بغداد :سنجعل مدينة الصدر أمنوذجا لتطوير العاصمة
بغداد /الزوراء:
اكدت امانة بغداد ،امس الس�بت،
انه�ا س�تجعل مدين�ة الص�در
نموذجا للتطوير يف مرشوع نهضة
العاصمة بغداد.
وخالل تفقده مرشوع تطوير احد
ش�وارع مدينة الص�در الذي تمت

املب�ارشة ب�ه بالتعاون م�ع رسايا
السلام ،ق�ال امين بغ�داد ،عالء
مع�ن :ان «اعم�ال تطوير ش�ارع
الفلاح ه�و االنطالق�ة الحقيقية
يف ان تك�ون مدين�ة الص�در ه�ي
النموذج يف نهضة بغداد».
واض�اف «س�نجعل م�ن مرشوع

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة الحش�د الش�عبي ،امس
الس�بت ،عن تفاصيل عملي�ة الطارمية
شمايل العاصمة بغداد.
وق�ال املع�اون التنفيذي لرئي�س أركان
الحشد ،نعمة الكويف ،يف ورد لـ «الزوراء»:
ان «هيئة الحشد الشعبي وضعت خطة
متكامل�ة لعملية الطارمية ،وس�تكون
هناك عمليات َدوري�ة ملالحقة العنارص
اإلرهابية» ،مشريا اىل «ان األهايل يبدون
تعاونا كبريا مع الحشد الشعبي والقوات
األمنية» ،الفتا اىل ان «منطقة الطارمية

اعم�ار مدين�ة الص�در النم�وذج
الحقيق�ي لتطوي�ر العاصم�ة
بغداد».
يذك�ر ان امانة بغ�داد أعلنت ،قبل
اس�بوعني ،الب�دء بإعمار ش�ارع
الفلاح يف مدين�ة الص�در ،فيم�ا
أشادت بدور رسايا السالم يف دعم

جهودها بإعادة تأهيل املدينة.
من جانب متصل ،امهل أمني بغداد
عالء معن ،امس الس�بت ،اصحاب
املش�اتل يف منطق�ة االعظمية 72
ساعة إلزالة التجاوزات.
وق�ال امين بغ�داد ،يف ترصي�ح
صحف�ي :انه «ت�م امهال اصحاب

تمثل رئة بغداد والبد من تأمينها وهذه
املرة الخامس�ة ندخل للمنطقة لطمأنة
االهايل بانها خالية من اإلرهابيني».
وأض�اف ان «هيئ�ة الحش�د الش�عبي
وضع�ت خط�ة متكامل�ة يف العملي�ات
املشرتكة وستكون هناك عمليات َدورية
ملالحق�ة العنارص االرهابية وستس�تمر
أليام عديدة» ،مشيرا اىل ان «االنس�جام
بني القوات االمنية اسهم بنجاح العملية
يف الساعات االوىل من انطالقها».
وبين الكويف ان «العملية ش�اركت فيها
كل الوحدات الساندة يف الحشد الشعبي

وكذلك الجيش العراقي وطريان الجيش
والهندسة العسكرية» ،متابعا «الحظنا
تعاون�ا م�ن قب�ل األه�ايل م�ع الجيش
والحش�د ،واليوم بدأن�ا بعملية تفتيش
لهذه املناط�ق الن الدواع�ش يحاولون
الحص�ول على ملاذات آمن�ة يف ه�ذه
املناطق خاصة أطراف بغداد».
وانطلقت قوة م�ن قيادة عمليات بغداد
يف الحش�د الش�عبي والق�وات األمني�ة،
صباح اس السبت ،بعملية أمنية واسعة
ش�مايل العاصم�ة بغ�داد للقض�اء عىل
فلول داعش.

انطالق خطة اإلنعاش الثانية لـ” الوادي اجلاف” شرق دياىل
بغداد /الزوراء:
اعل�ن عض�و مجل�س الن�واب ع�ن
محافظ�ة ،اي�وب الربيع�ي ،ام�س
الس�بت ،عن انطالق خط�ة االنعاش
الثاني�ة لل�وادي الج�اف رشق
املحافظة.
وق�ال الربيع�ي يف ترصي�ح صحفي:
ان” ري�ف ناحي�ة منديل(90كم رشق
بعقوب�ة) وال�ذي يضم اكث�ر من 20
قرية يتميز بانه االكثر جفاف قياسا

العدد17602:
مجهورية العراق
التاريخ2021/8/12:
وزارة النفط
شركة مصايف الوسط /شركة عامة
بغداد
م /تنويه
تقرر تمديد تاريخ غلق االعالن املرقم ( )2لسنة .2021
واملنش�ور يف جريدة الصباح الع�دد ( )5164يف  2021/7/12وجريدة
ال�زوراء العدد ( )7526يف  2021/7/12وجريدة العالم العدد ()2706
يف  2021/7/12من  2021/8/10اىل .2021/8/15
لذا اقتىض التنويه...
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
العدد5631 :
جمهورية العراق
التاريخ 2021/8/12 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليها  /ابتسام عباس حامي
م /تبليغ
ق�ام املدع�ي (نصار يارس ج�راد) الدع�وى الرشعي�ة املرقمة اعاله
والت�ي تطلب فيها (تصديق الطالق) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 2021/8/22الساعة التاسعة صباحا ،وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

بوينغ  787الـ(دريم الينر) والتي تم اكمال
اعداداتها» ،مشيرا ً إىل أن «دخول اوىل هذه
الطائرات س�يكون يف منتصف شهر شباط
من العام املقبل ،وس�تدخل إىل الخدمة عىل
شكل دفعات بواقع طائرتني كل عام».
ولفت إىل أنه «تم أيضا ً إبرام عقد مع رشكة
ايرباص كندا لشراء  5طائرات نوع A220
 ،وس�يكون دخ�ول أول طائ�رة للخدم�ة
منتصف الشهر العارش من العام الحايل».
وبخص�وص رف�ع الحظ�ر الج�وي ع�ن
الخطوط الجوي�ة العراقية ،أك�د جليل ،أن
«الرشك�ة تعم�ل حالي�ا ً مع االتح�اد الدويل
للنقل الجوي (منظمة اإلياتا) باس�تقطاب
استش�اريني للعمل عىل الخروج من الحظر
األوروبي وبدعم كامل من قبل وزارة النقل
ووزيرها نارص حسين الش�بيل ،ورئاس�ة
ال�وزراء» ،مؤك�دا ً أن «العم�ل سيس�تمر
حتى الع�ام املقبل الس�تيفاء كل متطلبات
رفع الحظ�ر الجوي عن الخط�وط الجوية
العراقية».

أمهلت أصحاب املشاتل يف األعظمية  72ساعة إلزالة التجاوزات

احلشد الشعيب يكشف عن تفاصيل عملية الطارمية

بغداد /الزوراء:
اكدت العتبة الحس�ينية انهاء اس�تعداداتها الخاصة بزيارة يوم عاشوراء وعزاء ركضة
طويريج وتهيئة االبواب الرئيسية والثانوية الستقبال املعزين.
وق�ال رئيس قس�م االعلام يف العتبة عقيل الرشيف�ي ،يف ترصيح صحف�ي :ان “العتبة
الحس�ينية انه�ت اس�تعداداتها الخاصة بزيارة يوم عاش�وراء وع�زاء ركضة طويريج
وتحديد مسارات الدخول والخروج للمعزين يف االبواب الرئيسية والثانوية”.
ودعا الرشيفي “املش�اركني يف عزاء ركضة طويريج اىل تلقي اللقاح املضاد لكورونا ،او
االلتزام التام باإلجراءات الصحية من لبس الكمامات واستخدام املعقمات”.
واشار اىل ان “العتبة الحسينية اتخذت جملة من االجراءات الصحية وعىل مستوى عال،
حيث حددت مراكز لإلخالء الطبي ،ونرشت فرقا طبية ،وفرقا للتوعية الصحية ،واخرى
للتعقيم والتعفري”.
واكد رئيس قس�م االعالم ان “العتبة وفرت ملن ال يس�تطيعون الزيارة من احياء الزيارة
عن طريق الفضاء االفرتايض عرب مواقعها او الزيارة باإلنابة”.
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العدد/59 :ب2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/6/28 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الفهود
إعالن
اىل /املدعى عليه (حميد مارز محمد)
ْ
اص�درت محكمة بداءة الفهود بتاريخ  2021/6/17قرارها الغيابي
بحق�ك والق�ايض (بتأديتك مبلغ عشرون مليون دين�ار عراقي) اىل
املدعي (أس�د حنون عيسى) وملجهولي�ة محل اقامتك ق�رر تبليغك
بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة
القانونية ووفق االصول.
القايض
عدنان هاشم سالم

ببقي�ة مناط�ق دي�اىل” ،الفت�ا اىل ان
“االزم�ة االخيرة زادت م�ن معان�اة
االف العوائل التي تعيش وضع صعبا
يف بيئ�ة معقدة جدا يف ظ�ل محدودة
القدرة عىل توفري مياه الرشب”.
واضاف الربيعي ان ”مرحلة االنعاش
الثاني�ة انطلقت إلنقاذ ق�رى الوادي
الجاف يف ريف ناحية منديل بالتنسيق
م�ع وزارة امل�وارد املائي�ة م�ن خالل
حف�ر اب�ار ارتوازي�ة بأعم�اق تؤمن

تدفق مياه كافية لس�د حاجة االهايل
من مي�اه الرشب عىل االق�ل لتفادي
كارثة انسانية”.
واش�ار اىل ان” وض�ع دي�اىل املائي ال
ي�زال حرجا جدا واالزمة تتفاقم يوما
بع�د اخر” ،مؤك�دا أن “حفر االبار لم
يعد حل ،خاصة ان ج�زءا ليس قليال
منها يظهر مياها ذات تراكيز ملحية
عالي�ة م�ا يمنع اس�تخدامها س�واء
لألغراض البرشية او الزراعية”.

املش�اتل يف منطق�ة االعظمية 72
ساعة إلزالة التجاوزات».
وقد توع�د معن «املخالفني للمهلة
املذك�ورة بمس�اءلة قانوني�ة
واج�راءات عقابي�ة رادعة ،فضال
ع�ن ازال�ة التج�اوزات بق�وة
القانون».

خطة لتوسيع برنامج «التغذية
املدرسية» يف مجيع احملافظات
بغداد /الزوراء:
كشف ممثل برنامج األغذية العاملي
يف الع�راق ،عيل رض�ا قرييش ،امس
الس�بت ،عن خطة لتوسيع برنامج
“التغذي�ة املدرس�يَّة” عىل املس�توى
الوطن�ي ،فيما أكد في�ه تغطية نحو
 930مدرسة بهذا الربنامج.
وقال قريشي يف بي�ان اطلعت عليه
«ال�زوراء» :إنه “م�ن املهم أن تكون
ل�دى الربنامج التابع لألم�م املتحدة
سياس�ة وطنية للتغذية املدرس�ية،
نعم�ل على تطويره�ا م�ع وزارة
الرتبي�ة ،لتوس�يع نط�اق الوص�ول
إىل املزي�د م�ن األطف�ال املحتاجني،
وبحاج�ة إىل إيجاد تمويل مس�تدام
للربنام�ج وأن يتم توس�يعه ليكون
عىل املستوى الوطني”.
وأضاف َّ
أن “طريقة اختيار مفردات
الوجبة املدرسية الواحدة تعتمد عىل
كمية الس�عرات الحراري�ة املطلوبة
للطالب ،وحاليا ً يوفر محتوى السلة
كمية كافية من تلك الس�عرات ،كما
َّ
أن زي�ادة محتوي�ات الس�لة تعن�ي

زيادة التكلفة املالية ،يف حني تش�كل
امليزاني�ة التح�دي األكبر ملشروع
التغذية املدرسية يف الوقت الحايل”.
وأك�د قريشي “س�عي الربنام�ج
للحص�ول على الدعم م�ن الجهات
املانح�ة واملجتمع الدويل الس�تمرار
نج�اح وتوس�يع برنام�ج التغذي�ة
املدرس�ية ،وم�ع املزي�د م�ن الدعم
يمك�ن توفير فرص أفض�ل لجميع
األطفال املحتاجني يف العراق ،لتعزيز
تعليمهم ومستقبلهم”.
وبين أن “الوجب�ات املدرس�ية هي
برنام�ج حماي�ة اجتماعية معرتف
ب�ه عاملي�ا ،ويس�هم يف العدي�د م�ن
النتائ�ج اإليجابي�ة منه�ا التعلي�م
والتغذي�ة واالقتص�ادات املحلي�ة
وف�رص العم�ل وغري ذلك” ،مشيرا
إىل َّ
أن “العم�ل املشترك ال�ذي يقوم
به برنامج األغذية العاملي مع وزارة
الرتبية هو وضع أدلة قوية وسليمة
لدعم األطف�ال يف هذا الوقت الحرج،
وتأسيس نجاحهم عىل املدى الطويل
من البداية”.

ضبط حماولة تهريب حاويات وإرسالية خمالفة يف منفذين
بغداد /الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس
الس�بت ،يف منف�ذ مين�اء أم قصر
األوس�ط من ضب�ط حاويتني معدة
للتهريب.وقالت الهيأة يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة منه :إن�ه « بعد
الكشف والتدقيق تبني وجود اصباغ

منتهية الصالحي�ة ودراجات نارية
ممنوع�ة م�ن االس�ترياد ومخب�أة
خل�ف املواد املصرح بها».واضافت
«تم تش�كيل لجنة م�ن الدوائر ذات
العالق�ة وتنظي�م محضر ضب�ط
أص�ويل بذل�ك وإحالته�ا اىل القضاء
التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق

املخالفني».أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة
للجم�ارك ،ام�س الس�بت ،ضب�ط
إرس�الية محملة بمواد مخالفة ،يف
مديرية جمرك املنطقة الشمالية.
وذك�رت الهيئ�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه :أنه «استمرارا ً
لجهود موظفي مفارز قسم التحري

ومكافح�ة التهري�ب يف مديري�ة
جمرك املنطقة الش�مالية تم ضبط
ارس�الية محملة بأدوات احتياطية
جدي�دة للس�يارات مخالف�ة لع�دم
دفع الرس�وم الجمركية» .وأشارت
إىل «احالته�ا اىل القضاء وفق قانون
الجمارك النافذ».

بعيدة املدى بالتعاون بني وزارتي التخطيط والتعليم العالي

خطة الستيعاب  % 50من خرجيي اإلعدادية يف اجلامعات األهلية
بغداد /الزوراء:
أع�دت وزارت�ا التخطي�ط والتعليم الع�ايل آليات
خاصة بعيدة املدى الس�تيعاب  % 50من خريجي
مرحل�ة الس�ادس االع�دادي ،ضم�ن الجامعات
االهلية وبالتناصف مع نظريتها الحكومية.
وق�ال املتحدث الرس�مي ل�وزارة التخطيط ،عبد
الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح صحفي :إن «وزارتي
التخطي�ط والتعليم العايل ،وضعت�ا آليات خاصة
الس�تيعاب مخرجات مرحلة الس�ادس االعدادي
وعدده�م  500ال�ف طالب خلال  ،»2021مؤكدا
«الحاجة اىل جامعات الس�تيعاب تلك االعداد وفق
االختصاص�ات املطلوبة باعتماد تفعي�ل التعليم
االهلي واس�تيعابهم بنس�بة  % 50م�ع نظيره
الحكومي».
وبين ان «لدى التخطي�ط برامج بعي�دة املدى يف
التنمي�ة البرشية تنس�جم مع الزيادة الس�كانية
الحاصل�ة يف البالد والتي تج�اوزت املليون و258
الف والدة خالل الع�ام املايض ،ما يتطلب تطويرا
وتوس�عة ملس�توى الخدمات املقدمة يف الخدمات
التعليمية ،كونها تمثل املنطلق االس�اس للتنمية
البرشي�ة وحاج�ة س�وق العم�ل اىل مختل�ف
التخصص�ات التي تغطي احتياجات م ٔوسس�ات
الدولة والقطاع الخاص».

وكش�ف الهن�داوي ع�ن «اتف�اق الوزارتين عىل
تشكيل لجنة مشرتكة لوضع معايري االستحداث
وفق�ا للحاج�ة ،والفج�وات التنموي�ة وافتت�اح
كلي�ات اهلية بأقس�ام علمية جدي�دة ومختلفة
بعيدا عن ترهل االختصاصات ،مع افساح املجال
امام الطلبة للقبول بالدراس�ات العليا للجامعات
االهلي�ة رشط توف�ر الرشوط اس�هاما يف تحقيق
الرصانة العلمية».

واش�ار اىل ان�ه «ت�م التأكي�د ايض�ا على افتتاح
املزيد من اقس�ام التمريض واملختبرات ،وتوفري
املتطلب�ات العلمي�ة والتقني�ة نظ�را لحاج�ة
امل ٔوسس�ات الصحية اىل تلك االختصاصات يف ظل
ظ�روف جائحة كورون�ا ،اىل جانب اع�ادة النظر
بتقيي�م الكلي�ات االهلية املوج�ودة حاليا ،فضال
عن ارشاك ممثلني عنها وعن النقابات املهنية ،يف
عملية التقييم».
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األردن يعيد العمل بنظام شحن “دور
تو دور” إىل العراق

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س غرفتي صناع�ة األردن وعم�ان ،فتح�ي الجغبري ،امس
السبت ،عن عودة الشحن إىل العراق بنظام “دور تو دور” ،أي من دون
تبادل بني الحدين ابتدا ًء من يوم  22الشهر الجاري.
وق�ال الجغبير ،يف تعميم وزع بني غ�رف القطاع الصناع�ي :إن وزير
الداخلية قرر السماح بالش�حن إىل العراق بنظام “دور تو دور” ابتدا ًء
م�ن  22آب الح�ايل ،مع الس�ماح مل�ن يرغ�ب باالس�تمرار يف التصدير
بطريقة “ باك تو باك”.
وأش�ار إىل :أن الق�رار جاء بنا ًء على املتابعة الحثيثة لغ�رف الصناعة
ومطالباتها املس�تمرة بالس�ماح بالش�حن للعراق بطريق�ة “دور تو
دور”.
ونوه إىل :أن القرار س�يخفض كلف الشحن إىل العراق وتعزيز تنافسية
املنتجات األردنية بالس�وق العراقي ،معربا عن أمله بان ينعكس إيجابا
عىل الصادرات األردنية.
م�ن جهته ،اوضح نقي�ب أصحاب رشكات التخلي�ص ونقل البضائع،
ضي�ف الله اب�و عاقول�ة :أن القرار الذي يس�مح للش�احنات األردنية
بالدخول مبارشة لألرايض العراقية ،ومثله للشاحنات العراقية بدخول
ارايض اململكة ،س�ينعكس ايجابا عىل مجمل منظومة النقل واسطول
الشحن والصادرات.
وقال اب�و عاقولة ،يف ترصيح نقلت�ه وكالة األنب�اء األردنية (برتا) :إن
القرار س�يخفف امل�دد الزمنية عىل التاج�ر والصناعي ،ويرسع عملية
وصول البضائع االردنية للس�وق العراقية ،باإلضافة إىل تنشيط قطاع
الشاحنات وترسيع عملية انسياب السلع املارة بطريق الرتانزيت.

سوق األوراق املالية يتداول أسهم
بـ 3مليارات دينار خالل أسبوع

بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية ،امس السبت ،عن تداول ملياري سهم،
بقيمة مالية بلغت أكثر من  3مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء” :أن “عدد الرشكات املتداولة
أس�همها خالل االسبوع املايض بلغ  46رشكة مس�اهمة فيما لم تتداول
اس�هم  38رشكة بسبب عدم تالقي اس�عار اوامر الرشاء مع اوامر البيع
فيما يس�تمر توقف  19رشكة لعدم تقديم االفصاح من أصل  103رشكة
مدرجة يف السوق”.
وأضاف أن “عدد األسهم املتداولة بلغ ملياري و 45مليونا و 415ألف سهم
بانخفاض بلغ  % 97.49قياس�ا بالجلس�ة املاضية بقيمة مالية بلغت 3
ملي�ارات و 410مليونا و 639الف دينار بانخفاض بلغ  95.95%قياس�ا
بالجلسة املاضية من خالل تنفيذ  797صفقة”.
وأش�ار السوق إىل أن “مؤرش األسعار املتداولة  ISX60أغلق عىل 580.58
نقطة مسجالً انخفاضا بنسبة  0.31%عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.
ولفت إىل أن “عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني لالسبوع
امل�ايض بلغ  55مليون س�هم بقيمة مالي�ة بلغت  122ملي�ون دينار من
خالل تنفيذ  73صفقة ،فيما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري
العراقيني  41مليون سهم بقيمة مالية بلغت  135مليون دينار من خالل
تنفيذ  51صفقة”.
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا
م�ن األحد اىل الخميس ،ومدرج فيه  103رشكات مس�اهمة عراقية تمثل
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالس�تثمار
املايل والسياحة والفنادق.

ارتفاع جديد بأسعار البنزين
يف كردستان

بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ اربيل ،أوميد خوش�ناو ،امس الس�بت ،عن ارتفاع جديد
بأسعار البنزين بإقليم كردستان.
وق�ال خوش�ناو ،يف مؤتم�ر صحف�ي :إنه ” لي�س مع ارتفاع اس�عار
البنزين” ،مشددا ً عىل رضورة وضع خطط مع وزارة الثروات الطبيعة
يف االقليم للخروج من هذه االزمة الخاصة بارتفاع اسعار البانزين”.
واش�ار اىل ان “املحافظة تعمل بشكل مس�تمر من اجل خفض اسعار
البنزين خالل االيام القليلة املقبلة”.

خبري :السوق العراقية تأقلمت
مع تغيري سعر الصرف

بغداد /الزوراء:
ق�ال الخبير االقتصادي ،باس�م انط�وان ،ان الس�وق العراق�ي تأقلم مع
تغيري س�عر ال�دوالر ،مبينا ان ذوي الدخل املحدود اس�تغنوا عن الحاجات
الرضورية االساسية لتأثر حاجاتهم املعاشية.وقال الخبري االقتصادي ،يف
ترصي�ح صحفي :ان “الس�وق العراقي تأقلم مع اس�عار رصف الدوالر”،
فيما استغنى ذوي الدخل املحدود عن الحاجات الرضورية االساسية لتأثر
حاجاتهم املعاش�ية”.واضاف“ :نأمل مضاعفة الس�لة الغذائية بالحصة
التموينية لتعويض هذه الرشيحة ،وهنالك عوائل اس�تغنت عن مجموعة
م�ن املتطلبات لتوفري معاش�ها ،فهنالك عوائل كبرية ادى تخفيض س�عر
الدينار اىل تقليل راتبهم الشهري بمعدل مئة الف لكل .”٥٠٠وأتم القول :أما
“اصحاب الدخول العالية فال تؤثر عليهم كثريا وعىل حياتهم املعاشية”.
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أكدا أن جتاوزات السكن تعدت  4آالف منطقة أغلبها سرقة مع “سبق اإلصرار”

اقتصاديان :العراق يف صراع بني قوى الدولة والال دولة ومافيات مليارية اغتنت على املال العام
بغداد /نينا:
اشاد خبري يف الشأن االقتصادي بخطوة
ازالة التجاوزات ،ووصفها باإليجابية،
مؤكدا وجود مافي�ات مليارية اغتنت
عىل املال العام وشجعت الفوىض بكل
القطاعات .وفيما اكد مختص يف ادارة
مؤسس�ات الدولة ان حج�م تجاوزات
السكن يف العراق تجاوز  4000منطقة
تجاوز س�كني ،كش�ف عن ان اغلبها
تجاوزات رسقة مع سبق االرصار.
وق�ال الخبير يف الش�أن االقتصادي،
صف�وان قصي ،يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء (نين�ا)”:
اصب�ح من الواض�ح ان الع�راق دخل
حاليا رصاعا بني ق�وى الفوىض والال
دول�ة من جهة وقوى الدولة والتنظيم
من جه�ة أخرى ،واصبح�ت املواجهة
يف كل املح�اور “ ،مبين�ا  ”:ان ازال�ة
التج�اوزات على املال العام س�تظهر
م�ن هي الجه�ات التي كانت تس�مح

باس�تغالل امل�ال الع�ام دون ضوابط
لألغراض الخاصة ،وذلك س�يوفر ادلة
اثب�ات على املتورطني بتل�ك الفوىض
وماهي�ة دوافعهم ،وما ه�ي االجهزة
الرقابي�ة الت�ي س�محت بذل�ك ،وعىل
الحكوم�ة تتب�ع حرك�ة التج�اوزات

ومحاسبة الجميع “.
واض�اف  ”:على الحكومة والس�لطة
الترشيعي�ة والرقابي�ة والس�لطة
القضائي�ة ان توحد الجه�ود يف إعادة
تقييم القرارات واإلجراءات الس�ابقة
وتعديله�ا لك�ي تعي�د ثق�ة الش�عب

أسعار الفواكه واخلضر

دعت املواطنني ملراجعة الوكالء وتسلم استحقاقاتهم من املواد

التجارة توجه مبعاجلة أي أزمة تتعلق مبادة
الطحني وتستنفر اجلهود
بغداد /الزوراء:
نفى مدير عام دائ�رة الرقابة التجارية واملالية
يف وزارة التجارة ،محمد حنون ،امس الس�بت،
وج�ود ازم�ة طحين يف محافظ�ة البصرة،
مؤكدا تكدس كميات كبيرة من مادة الطحني
ل�دى وكالء امل�واد الغذائي�ة يف جمي�ع مناطق
املحافظة.
وذكر بيان للدائرة ،تلقت “الزوراء” نسخة منها:
أن مديره�ا العام “تفقد اليوم (أمس) ،مخازن
مدينة البرصة وس�ايلو املحافظة ،وكذلك عدد
من وكالء املواد الغذائي�ة يف منطقة الجمعيات
ومناط�ق اخ�رى يف محافظة البصرة ،واطلع
بش�كل ميدان�ي عىل تكدس كمي�ات كبرية من
الطحين لدى وكالء املواد الغذائية بس�بب عدم
مراجعة املواطنني الستالم مستحقاتهم”.
وأض�اف البي�ان أن “املدي�ر عام وج�ه الدوائر
الرقابي�ة ودوائ�ر تصني�ع الحب�وب يف االرساع
بحث املواطنني عىل استالم استحقاقاتهم ملادة
الطحني وس�حب الكميات التي لم تتس�لم من
املواطنني واملوجودة لدى وكالء املواد الغذائية”.
وأش�ار إىل أن “تكدس كبيرة من مادة الطحني
ومواد الس�لة الغذائية يس�بب مش�اكل كبرية
ج�راء تعرضها إلصابات حرشية نتيجة ارتفاع
درجات الحرارة والرطوبة يف محافظة البرصة،
مم�ا يتطلب اجراءات رسيع�ة وعاجلة لغرض

حث املواطنني عىل اس�تالم اس�تحقاقاتهم من
مواد الطحني ومواد السلة الغذائية”.
وش�دد البيان عىل أن “اجراءات قانونية تتخذ
بحق الوكالء الذين لم يبلغوا املواطنني باستالم
اس�تحقاقاتهم من مادة الطحني ومواد السلة
الغذائية وس�يتم سحب الكميات املوجودة لدى
هذه الوكاالت بس�بب الخ�وف والقلق من انها
س�تتعرض إلصاب�ات نتيج�ة ارتف�اع درجات
الحرارة الكبرية يف محافظة البرصة”.
ودع�ا بي�ان الدائ�رة ،املواطنين يف جمي�ع
محافظ�ات البلاد اىل “مراجع�ة وكالء امل�واد
لتسلم اس�تحقاقاتهم من مادة الطحني واملواد
االخ�رى ،لغرض االس�تعداد للوجبة الثانية من
مف�ردات الس�لة الغذائية والتي ب�دأت تصل اىل
مخ�ازن الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائية
تباع�ا لتحدي�د خط�ة تس�ويقية وتجهي�ز
املواطنني منها”.من جانبه ،وجه وزير التجارة
بـ”معالج�ة أي ازمة تتعلق بمادة الطحني من
خلال اس�تنفار كل الجه�ود للرشك�ة العامة
لتصني�ع الحبوب ،فضال ع�ن تجهيز املطاحن
م�ن مادة الحنط�ة” ،الفت�ا إىل أن “هناك آليات
لتسلم املطاحن االهلية من مادة الحنطة لتاليف
اي مشكلة تتعلق بالطحني” .وأكد أن “الوزارة
كاف من م�ادة الحنطة وال يوجد
لديه�ا خزين ٍ
ازمة”.

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

بغداد /الزوراء:
أغل�ق س�عر خ�ام البصرة
الخفيف والثقيل عىل انخفاض
مع تراج�ع أس�عار الخامات
األخرى امس االول الجمعة.
وس�جل س�عر خ�ام البرصة
الخفيف املصدر آلسيا 72.43
دوالرا ً للربميل بانخفاض بلغ
 4سنتات وبنس�بة تغيري بلغ

 ، 0.06%كم�ا ارتف�ع ايض�ا
خام البرصة الثقيل إىل 66.26
دوالرا ً للربميل بمقدار  60سنتا
وبنسبة تغيري بلغت .0.90%
ورغ�م انخف�اض س�عر خام
البرصة الخفيف إال انه س�جل
اعىل االس�عار داخ�ل منظمة
أوبك حي�ث بلغ س�عر النفط
الس�عودي الخفي�ف 71.88

التخطيط تعلن أسباب ارتفاع نسبة التضخم يف البالد
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط ،امس الس�بت ،اسباب
ارتفاع نسبة التضخم يف البالد ،كاشفة يف الوقت
نفس�ه عن الحدود الطبيعية له.وقال املتحدث
باسم الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح
صحفي :إن “معدالت التضخم ترتفع يف جميع
البلدان ويكون متباينا بني دولة واخرى خاضعا
لواقع التنمي�ة للبلدان”.واضاف ان “يف العراق
بعد تغيري س�عر رصف الدوالر شهدت معدالت
التضخم ارتفاعا اكثر مما كان عليه قبل تغيري

س�عر الرصف” ،مشيرا اىل ان “املع�دالت بدأت
تش�هد حاالت اس�تقرار خالل الفترة االخرية،
وهنال�ك ارتفاع تراكم�ي بني النص�ف اىل الـ١
باملئة”.واوض�ح ان “نس�بة التضخ�م ارتفعت
اىل  ،٨وه�و كمع�دل لبلد كالع�راق يعيش هذه
الظ�روف غير مقلقة”.واش�ار اىل ان�ه “اذا ما
ارتف�ع املع�دل اىل  ١٠او  ١٢باملئ�ة فانه يكون
ضم�ن املعدالت الطبيعي�ة الرتفاع التضخم وال
يك�ون جامحا انم�ا يس�مى ارتفاع�ا طبيعيا
مسيطر عليه ال يثري املخاوف”.

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1500دينار
 750دينار
750دينار
 1500دينار
 1000دينار
 2000دينار
 4000دينار
 1250دينار
 1000دينار
 1000دينار
 2500دينار
 1500دينار
750دينار

السعر للكغم الواحد
 1500دينار
 2500-2000دينار
 1250-1000دينار
 2500دينار
 2000دينار
 1500دينار
1250دينار
 1500-1250دينار
 2000دينار
 750دينار
 1000دينار
 1500-1250دينار
 1500دينار
 1500دينار

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

أسعار اللحوم والدواجن
املادة

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

خفيف البصرة يغلق على تراجع طفيف
دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ سعر
مزي�ج إي�ران الثقي�ل 66.78
دوالرا ،ومزيج مربان اإلماراتي
 71.02دوالرا ً للربميل ،ومزيج
س�هران الجزائ�ري 70.41
دوالرا ً للربميل ،يف حني س�جل
بون�ي الخفي�ف النيجيري
 70.08دوالراً ،وجرياس�ول
االنغويل  69.98دوالراً.

بالدولة “.
وتاب�ع ”:ان الحكومة ملزم�ة بتوفري
الحي�اة الكريم�ة ل�كل العراقيين،
واتخ�ذت عدد ا من االج�راءات لتقليل
األرضار على رشائ�ح واس�عة م�ن
العراقيين ،منه�ا الشروع بتوزي�ع
األرايض بني الفقراء وعوائل الش�هداء
ودعم مرشوع السلة الغذائية لتحسني
املس�توى املعييش للطبقات البسيطة
“.
وتاب�ع ان “ ه�ذه الخطوة تس�تهدف
املافي�ات الت�ي تج�اوزت بقوته�ا
وتس�لطها عىل امل�ال الع�ام يف الفرتة
الس�ابقة ،واآلن س�تتم ازالتها واعادة
حقوق الدولة والش�عب “.
م�ن جهت�ه ،اك�د املخت�ص يف ادارة
مؤسسات الدولة ،عيل جبار الفريجي،
ان حج�م تجاوزات الس�كن يف العراق
تجاوز  4000منطقة تجاوز س�كني،
اغلبه�ا تج�اوزات رسق�ة م�ع س�بق

االرصار .
وق�ال الفريج�ي يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقية لالنب�اء (نينا) :ان”
التج�اوزات معناه�ا الحقيق�ي ه�و
الرسق�ة ،وكل متجاوز بأي ش�كل من
االش�كال ه�و س�ارق ول�ص ومجرم
(عرف�اً ،وقانون�اً ،ورشع�اً) ،وم�ن
خ�ط ورس�م ه�ذا النه�ج االجرام�ي
(التج�اوزات) هي االحزاب الفاس�دة
وسمارستها وعصاباتها ،والتجاوزات
عىل االرصف�ة والش�وارع ،والخدمات
العام�ة ،واالمالك الخاص�ة والعامة ،
بكل اشكالها ،هي جرائم”.
واشار اىل “ :ان حجم تجاوزات السكن
يف العراق تجاوز  4000منطقة تجاوز
س�كني  ،تحت�وي عىل اكث�ر من 540
الف وحدة سكنية ،نس�بة التجاوزات
منها بحج�ة الفقر ال تتج�اوز الـ 17
 %والباقي تجاوزات رسقة مع س�بق
اإلرصار”.

طبقة البيض العراقي

السعر

 13,000 – 12,000الف
 13,000 – 12,000الف
 4,000دينار
 7,000 – 6,500دينار
 4000دينار
 4000دينار

 7,000 – 6,250دينار

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

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

السعر

 1,320,000مليون دينار
 1,080,000.مليون دينار
 120,000الف دينار
 110,000الف دينار
 375,000الف دينار
 275.000الف دينار
 600.000الف دينار

 880,000الف دينار
 550,000الف دينار

بعد دعوة أمريكا (أوبك) وحلفائها لزيادة اإلنتاج

بنك دولي :برميل النفط سيصل إىل  80دوالراً نهاية العام احلالي
بغداد /متابعة الزوراء:
اكد بنك االس�تثمار األمريكي Goldman Sachs
إن دعوة الواليات املتحدة األخرية ألوبك  +لتعزيز
إنت�اج النفط من غري املرج�ح أن تؤدي إىل زيادة
نظ�را لتهديد الطلب
اإلنت�اج عىل امل�دى القصري
ً
من ساللة دلتا لفريوس كورونا.
وحث�ت إدارة الرئي�س األمريك�ي ،ج�و باي�دن،
منظم�ة البل�دان املص�درة للبترول (أوب�ك)
وحلفائها ،املعروفني باس�م أوبك  ، +عىل زيادة
اإلنتاج ملواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي يرون
أنه يمثل تهدي ًدا للتعايف االقتصادي العاملي.
وق�ال جولدم�ان س�اكس ،يف مذك�رة مؤرخ�ة
ي�وم الخمي�س“ :ال نرى أن بي�ان البيت األبيض
األخري يهدد عجز الس�وق الحايل وال وترية إعادة
ً
محافظا عىل
التوازن يف النصف الثاني من ، ”21
توقعات�ه لخام برنت بنهاية العام عند  80دوالرًا
للربميل.
وتراجع�ت العقود اآلجلة لخ�ام برنت  0.4باملئة

إىل  71دوالرًا للربميل ي�وم الجمعة ،بينما تداول
خ�ام غ�رب تكس�اس الوس�يط األمريكي حول

 68.76دوالرًا.
ومع ذلك  ،أش�ار غولدم�ان إىل أن زيادة إضافية

يف إنت�اج أوب�ك  +بحل�ول نهاية الع�ام مطلوبة
ملواجهة خيبات اإلمدادات األخرية عىل مس�توى
العال�م  ،ويتوقع أن يتم تطبيع الطاقة الفائضة
ألوبك  +بالكامل بحلول ربيع عام .2022
ويف الش�هر امل�ايض ،وافقت أوبك  +على زيادة
املعروض النفطي من أغسطس لتهدئة األسعار
الت�ي صع�دت إىل أعلى مس�توياتها يف عامين
ونصف العام.
وخف�ض البنك األمريكي مؤخرًا توقعاته للطلب
عىل النفط يف الصني ،مش ً
ريا إىل املخاوف املتزايدة
بشأن انتشار متغري دلتا.
وقال البنك “عىل امل�دى القصري ،أدى تهديد دلتا
للطل�ب على النف�ط إىل إضعاف املي�زان العاملي
بالفع�ل ،حي�ث تقل�ص العجز م�ن  2.3إىل 1.0
ملي�ونبرمي�ليوم ًي�ا”.
“بالنظر إىل ما وراء رياح دلتا املعاكس�ة ،نتوقع
أن يس�تمر انتع�اش الطل�ب جن ًب�ا إىل جنب مع
ارتفاع معدالت التطعيم”.

الرياضي

أصفر وأمحر

دانة حسني :مل أتناول املنشطات
واإلعالم كان قاسيا معي

بغداد /متابعة الزوراء
قالت العداءة دانة حسني إن «العينة الثانية الخاصة باختبار الدم سوف تفتح يف التاسع عرش من
الشهر الحايل بعد مطالبة االتحاد الدويل أللعاب القوى بذلك ،وتمت املوافقة من قبلهم» ،مبينة أنه
«بعد فتح العينة سيتم ارسالها اىل العراق ،ويف حال كانت مطابقة للعينة االوىل فستتم املبارشة
باالج�راءات القانوني�ة واثبات ان املادة التي اتعاطاها هي مادة عالجية وليس�ت منش�طات».
وأوضحت أنها «تعرضت اىل هجمة رشسة من قبل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي وظلمت
م�ن قبل بعض القنوات االعالمية ،ولكن لم يثنها كل ذلك من مواصلة مش�وارها واس�تمرارها
باقامة الوحدات التدريبية لتكون عىل أتم االستعداد ألي استحقاق مقبل».
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أطول دوريات العامل يبوح مبعطياته

رياح التغيري أرعبت مدربي األندية والديوانية ينفرد بالرقم القياسي
بغداد /صالح عبد املهدي (الجزء األول)
بين الخام�س والعرشين م�ن ترشين
االول ع�ام  2020والثام�ن والعرشي�ن
م�ن تموز ع�ام  2021مس�افة زمنية
عمره�ا  277يوم�ا ه�ي كام�ل م�ا
اس�تغرقته منافس�ات دوري الك�رة
املمتاز بنس�خته الت�ي انتهت قبل ايام
ول�م يجف حربها حت�ى اللحظة حيث
اختار الدرع االستقرار يف وكر الصقور
للمرة الس�ابعة تاريخيا فيما استقرت
الوصاف�ة يف عش الن�وارس  ( ،الزوراء
) تس�لط االض�واء على اب�رز ماجادت
به املس�ابقة م�ن معطي�ات عرب هذه
املحصل�ة الت�ي نقدمه�ا على حلقات
وسنس�تعرض فيه�ا الي�وم التغيريات
الت�ي طال�ت االجه�زة الفني�ة ملعظ�م
الف�رق والتي بلغت رقم�ا مخيفا وغري
مسبوق.

احللقة االضعف

الن امل�درب ه�و الحلق�ة االضع�ف يف
عال�م ك�رة الق�دم لذل�ك الغراب�ة ان
تضعه الظ�روف بطال ملسلس�ل التغيري

ال�ذي مازال يتنام�ى يف مالعبنا دون ان
تظه�ر اية معالج�ات تهدف اىل تقليص
حلقاته حت�ى بات الظاهرة االبرز يف كل
موس�م ،والحقيق�ة ان لبروز ظاهرة
اقص�اء املدربني طوعا او كرها اس�بابا
كثرية منه�ا غياب الفك�ر االحرتايف عند
اغل�ب ادارات االندي�ة وتسرع بعضها
يف التعاق�د مع املدربني دون دراس�ة او
تمحي�ص فيم�ا قام البع�ض االخر من
ادارات االندي�ة باختي�ار عنارص فريقه
قب�ل اس�تقطاب امل�درب يف الوقت الذي
يج�ب في�ه ان يح�دث العك�س ،وم�ن
االسباب االخرى نشري اىل االزمات املالية
التي تعاني منها االندية السيما تلك التي
الترتبط بمؤسس�ات حكومي�ة ،كما ان
املدرب يتحمل جزءا كبريا من مسؤولية
اقصائه اما لضعف شخصيته امام ادارة
نادي�ه او لكونه لم يأخذ الوقت الكايف يف
اع�داد فريق�ه او نتيجة س�وء اختياره
الدواته .

الشرط اجلزائي

وم�ن االس�باب االخ�رى ه�و تجاهل

تنظي�م العق�د الرس�مي والقانوني بني
طريف املعادلة بغية املحافظة عىل حقوق
امل�درب وناديه الس�يما يف فقرة الرشط
الجزائ�ي ،كم�ا ان بع�ض االدارات ترص
على التدخ�ل يف عمل امل�درب من خالل
فرض اس�ماء بعينها يف التشكيل وابعاد
اخرين او اج�راء التعديالت عىل طريقة
اللعب مم�ا يجعل املدرب ام�ام خيارين
الثالث لهما ،أما الرضوخ لتلك التدخالت
او تقدي�م االس�تقالة والحقيقة ان كال
الخياري�ن ام ّر من االخر ،وبني هذا وذاك
هناك س�بب مهم اخ�ر يتمثل بالضغط
الجماهيري ال�ذي يتع�رض ل�ه املدرب
الس�يما يف الف�رق الكبرية الت�ي تحظى
بقواعد جماهريية واسعة.

استقرار تدرييب

فريقان فقط ش�هدا اس�تقرارا تدريبيا
يف املوس�م املنته�ي بع�د ان حافظ�ا
على جهازيهم�ا الفنيين دون تغيير
اولهم�ا الق�وة الجوية ال�ذي كان اكرب
املس�تفيدين من هذا االس�تقرار بوجود
مدرب�ه املجتهد ايوب اوديش�و ليتمكن

يف النهاي�ة من الفوز ب�درع الدوري عن
جدارة واس�تحقاق مبتعدا ع�ن الزوراء
غريمه التقليدي واقرب مالحقيه بفارق
 8نق�اط ،ويحس�ب أليوب ومس�اعديه
انهم استطاعوا معالجة االخفاقات التي
حدث�ت للفريق اب�ان االدوار م�ن الرابع
وحت�ى الثامن ليع�ود بعدها اىل وضعه
الطبيع�ي ويمس�ك بالقم�ة م�ن الدور
الراب�ع عرش وحتى انته�اء الدوري .اما
الثاني فه�و مدرب امانة بغ�داد عصام
حم�د ال�ذي ق�اد فريقه إلح�راز املركز
السابع وهو مركز جيد يف نظر الكثريين
اذا عرفن�ا ان فريق�ه اليض�م أي الع�ب
من العب�ي املنتخب الوطن�ي ،وبني هذا
وذاك هب�ت رياح التغيير عىل  18فريقا
يف س�ابقة مخيفة يجب وض�ع الحلول
الناجع�ة له�ا ك�ي التتك�رر يف املوس�م
الجديد .

الرقم القياسي للديوانية

ذه�ب الرق�م القيايس يف تغيير املدربني
خالل املوس�م املنتهي لفري�ق الديوانية
الذي اس�تبدل مدربه س�ت م�رات وهو
رق�م غريب لم يش�هد له املوس�م مثيال
حي�ث تعاقب عىل تدريب الفريق س�تة
مدربين ابت�دا ًء من ح�ازم صالح الذي
كان ح�ارضا يف املعس�كر التدريبي الذي
اقي�م يف مرص قبل انطلاق الدوري لكن
رياح التغيري اطاح�ت به لصالح زميله
س�عد حاف�ظ بي�د ان االخري ل�م يصمد
طويلا ليرتك املهمة مجربا لبديله قيص
منير ،ورغ�م النجاح�ات الت�ي حققها
الغزال االس�مر إال انه غادر الفريق ايضا
ليتسلم املهمة من بعده املدرب الربازييل
لوزيان�و س�واريس وبعد ال�دور  31قاد
الفريق املدرب احمد خلف ،ومع كل تلك
التغيريات لم يتمكن الفريق من التواجد
يف املناط�ق الدافئ�ة عىل اق�ل تقدير بل
كان قريب�ا من مواقع الخطر ولم ينقذه
اال ف�وزه االخري والصعب عىل الس�ماوة
الهابط اىل الدرجة االوىل .

السماوة يف االثر

أم�ا فريق الس�ماوة الهاب�ط اىل الدرجة
االوىل فق�د مر بظروف صعب�ة واوضاع
ال يحس�د عليه�ا وتن�اوب على قيادته
خمس�ة مدربني ابتدا ًء من ابن املحافظة

منتخبنا الوطين يواجه ريال
لينينسي اإلسباني وديا اليوم
بغداد /الزوراء
ُ
يواص�ل منتخبنا الوطني لك�رة القدم وحدات�ه التدريبية اليومية يف
معسكره املقام يف مدينة ملقا اإلس�بانية ،وذلك تحضريا ً للتصفيات
اآلسيوية النهائية املؤهلة ملونديال قطر .2022
َ
وخ�اض منتخبن�ا الوطن�ي مب�اراة تجريبية ،أم�ام فري�ق اتلتيكو
ُ
سيخوض
بالياريس اإلسباني ،والتي انتهت بالتعادل السلبي ،بينما
منتخبنا مباراة تجريبية ثانية اليوم األحد يف ختام معسكره التدريبي
أم�ام فريق ري�ال لينينيس ،والتي س�تقام يف تمام الس�اعة الحادية
عرشة والنصف صباحا ً بتوقيت العاصمة بغداد.
وس�تغاد ُر بعث�ة منتخبنا الوطني إىل تركيا يوم غ�د االثنني ،للدخول
ثان يف مدين�ة قيرصي الرتكي�ة لغاية الخامس
يف
معس�كر تدريب�ي ٍ
ٍ
والعرشين من الشهر الحايل ،مع خوض مباراتني وديتني هناك ،قبل
العودة إىل العاصمة بغداد ،ومن ثم الس�فر إىل س�يئول نهاية الشهر
ملالقاة منتخب كوريا الجنوبية يف الثاني من الش�هر املقبل يف افتتاح
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة لالتحاد
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة الزميل باس�م
العذاري ،وذلك لوفاة ش�قيقته  ...سائلني الله
العيل القدير ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة
ويس�كنها جنات الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
******************
الزمي�ل االعالم�ي محمد النارص مق�دم برنامج
(الش�وط الثال�ث) ال�ذي يبث من عىل شاش�ة
قن�اة (الرشقية) الفضائي�ة اعلن انتصاره عىل
فاي�روس كورونا الذي اصابه قبل مدة ليس�ت
بالقصيرة ،خال�ص االمني�ات للزمي�ل العزي�ز
النارص بالش�فاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل
ثوب الصحة والعافية.
***************
عم�ت الفرح�ة من�زل الزمي�ل االعالم�ي مناف
الجناب�ي وحرم�ه املصون بع�د ان رزقهما الله
بمولود جديد اسمياه (اوس) ،امنياتنا الصادقة
للجمي�ل اوس بالصح�ة والعافي�ة والس�عادة
الدائم�ة وان يكون ب�ارا بوالديه ونبته�ل اىل الله
العيل العظي�م ان يحفظه هو وعائلت�ه الكريمة من
كل سوء ومكروه.

غالب عب�د الحسين الذي ت�رك مهمته
ملس�اعده عقيل غن�ي ليق�ود الفريق يف
ال�دور الثام�ن ثم يس�لم الراي�ة لالعب
الدويل السابق شاكر محمود الذي مىض
بمهمته حت�ى الدور الثال�ث والعرشين
ليخلفه بعدها زميله س�مري كاظم لكن
االخري اقيل م�ن مهمته بعد التعادل مع
الصناع�ات الكهربائية الضيف يف الدور
الثال�ث والثالثني ت�اركا املهم�ة للجهاز
الفني املس�اعد ومع كل ه�ذه التغيريات
فقد عجز الس�ماوة عن املحافظة عىل
موقع�ه يف الدرجة املمتازة ،بل كان اول
الهابطين اىل الدرج�ة االوىل بأقل رصيد
من النقاط بلغ  26نقطة واكثر عدد من
الخس�ارات بـ  22خسارة وهو صاحب
اضع�ف الخط�وط الدفاعي�ة بين فرق
الدوري بعد ان اهتزت ش�باك مرماه 58
مرة.

تغيريات ثالثية

تس�عة فرق تناوب على قيادتها ثالثة
مدربين اولها الكرخ ال�ذي مر بظروف

صعب�ة اثر وف�اة مدرب�ه عب�د الكريم
سلمان -رحمه الله -ليتسلم املهمة من
بعده مساعده احمد عبد الجبار قبل ان
تن�اط قيادة الفريق باملدرب ثائر احمد
ال�ذي تم التخيل عنه ليع�ود عبد الجبار
اىل موق�ع كم�درب اول حت�ى انته�اء
الدوري الذي ح�ل فيه الكرخ بمنتصف
الالئحة تماما فيما تن�اوب عىل تدريب
زاخ�و ثالث�ة مدربني وه�م تباعا احمد
صالح وس�امي بحت وعبد الوهاب ابو
الهيل ،بينما قاد القاسم الثالثي قاسم
جبار وع�ادل نعمة وقيص منري تواليا،
ويف الطلب�ة وجدنا الثالث�ي االخر احمد
خلف وحس�ن احمد وثائر جس�ام .اما
يف النجف فقد قاد الفريق حس�ن احمد
وحيدر عب�ودي وخريا هاتف ش�مران،
ويف اربي�ل نجد الكروات�ي رادان ثم لؤي
صالح ث�م طه ق�ادر ،ويف الرشطة نقرأ
اسماء عبد الغني شهد ثم االردني هيثم
ش�بول ثم الرصبي الكسندر التش .أما
الفريق�ان الهابط�ان اىل الدرج�ة االوىل

فلم تس�عفهما التغييرات التدريبية يف
البق�اء بني الكبار فلا مظفر جبار وال
عمار حسين وال عباس عطية تمكنوا
م�ن انق�اذ الح�دود وال عماد ع�ودة او
عب�اس عبيد او ع�ادل نعمة انتش�لوا
الصناعات الكهربائية .

الالئحة تطول

س�بعة فرق اخرى تن�اوب عىل قيادة
كل منها مدربان فقط ويف هذا االطار
نجد باسم قاسم ثم رايض شنيشل يف
الزوراء ويحيى علوان ثم باسم قاسم
يف النف�ط ورزاق فرح�ان ث�م ع�دي
اس�ماعيل يف نف�ط ميس�ان وعمار
حسني ثم عماد عودة يف نفط البرصة
والروماني تيتا فالريو ثم عادل نارص
يف املين�اء وجمال عيل ث�م عبد الغني
ش�هد يف نفط الوسط وعباس عطية
ثم احمد صالح يف الكهرباء ،ولالمانة
هناك فرق حس�نت مواقعها باالفادة
من هذه التغييرات بينما هناك فرق
اخرى تراجعت يف سلم الرتتيب .

 18رياضيا ميثلون العراق يف باراملبياد طوكيو 2020
بغداد /هشام السلمان
أعلن�ت اللجنة الباراملبية الوطني�ة العراقية بعثة
العراق املشاركة يف باراملبياد طوكيو  2020الذي
ينطلق رس�ميا يف العاصمة اليابانية طوكيو يوم
الرابع والعرشين من آب الجاري.
وق�ال رئيس البعثة العراقية للدورة عبيد الغزي:
ان بعث�ة الباراملبية العراقي�ة تتكون من ( ) 37
ش�خصا ً بينهم (  ) 18رياضيا (  ) 4العبات و (
 ) 14العب�ا وتتكون البعثة م�ن  :الدكتور عقيل
حميد ر ٔييس اللجن�ة الباراملبية الوطنية العراقية
والدكتورة كوثر حسني االٔمني العام للجنة وعبيد
الغ�زي ر ٔيي�س البعث�ة العراقية وجب�ار طارش
اداري اتح�اد رف�ع االٔثقال ومه�دي باقر ر ٔييس
اتحاد العاب القوى والحكم الدويل باملبارزة سعد
محمد ومرتجم البعثة س�عد قاس�م باالٕضافة اىل
مدرب�ي اتحاد رفع االثق�ال د .ثامر غانم ونجاح
جوي�ر  ،ورحي�م فالح م�درب منتخ�ب املبارزة،
وج�واد أب�و الش�ون م�درب الق�وس والس�هم،

ووس�ام غايل ومازن حسين مدربا العاب القوى
وجمال جالل مدرب تنس الطاولة.وأوضح رئيس
البعثة عبيد الغزي :س�يمثل العراق  18العبا من
خمس�ة اتحادات منهم أربع العبات هن الرباعة
هدى مهدي برفع االٔثقال وزمن حسين بالقوس
والس�هم والعداءة فاطمة فاض�ل الٔلعاب القوى
ونجل�ة عم�اد لتن�س الطاولة ،باالٕضاف�ة اىل 14
ً
العب�ا هم كوفان حس�ن ،ج�راح نص�ار  ،ولدان
ٔ
ن�زار ،احمد نعاس وحسين فاض�ل وعيل مبارك
من منتخب العاب القوى ،ويمثل منتخب املبارزة
ثالثة مبارزي�ن هم عمار هادي وزي�ن العابدين
غيلان وحيدر ن�ارص ومن منتخب رف�ع االٔثقال
يشارك الرباعني فارس س�عدون ،رسول كاظم،
عيل موحان وعباس محمد نيسان ،باالٕضافة ا ٕىل
رامي منتخب القوس والس�هم س�ليمان فياض
والوف�د االعالمي املؤلف من رئيس الوفد هش�ام
الس�لمان وعضوي�ة د .عم�ار طاه�ر واملراس�ل
االعالمي عماد الركابي واملصور أحمد عريبي من

القناة الفضائية العراقية الرياضية..
وأك�د الغزي :ان جميع الالعبني والالعبات تأهلوا
رس�ميا اىل طوكي�و  ٢٠٢٠م�ن قب�ل اتحاداتهم
الدولي�ة .مبدي�ا تفاؤلهف�ي تحقي�ق االنج�از
والحصول عىل االوس�مة لرفع اسم العراق عاليا
يف هذا املحفل الريايض العاملي الكبري .
وأشار اىل :ان اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية
برئاس�ة د .عقي�ل حميد ،بذلت جه�ودا كبرية يف
تأمين عملية تأه�ل الالعبين اىل طوكيو ٢٠٢٠
واقام�ة املعس�كرات التدريبي�ة وتوفير جمي�ع
مس�تلزمات املش�اركة الناجح�ة يف باراملبي�اد
اليابان.
وتعد هذه املشاركة هي السابعة للعراق يف تاريخ
الدورات الباراملبية منذ دورة برش�لونة الباراملبية
ع�ام  ١٩٩٢وحص�ل الع�راق خلال مش�اركات
اللجن�ة الباراملبي�ة العراقي�ة يف الدورات الس�ت
الس�ابقة عىل (  ) 13وساما حققها (  ) 9العبني
عراقيني.

التطبيعية حتصل على شهادة مشاركة يف ورشة التالعب بنتائج املباريات
بغداد /الزوراء
َ
حص�ل ممثل�و الهي�أة التطبيعية عىل ش�هادة املش�اركة يف ورش�ة
(النزاه�ة والتالعب يف نتائج مباريات ك�رة القدم) التي أقامها اتحاد
غرب آسيا عرب املنصة االلكرتونية (زووم).
َ
وقال املش�ارك يف الورش�ة ،نجم عب�د عواد األويس إن مش�اركتنا يف
الورش�ة كانت بثالثة أش�خاص ،املتحدث وزمييل عيل عبيس وقيس
محمد أس�ود ،وتناولت الورش�ة كيفي�ة الحد من التالع�ب يف نتائج
املباريات والقضاء عىل تلك الظاهرة التي تيسء لجمالية كرة القدم.

تساؤل  ..أحتدث
عن دانة حسني

عدنان اجلبوري

َ
وأضاف :كانت مش�اركتنا فاعلة من خالل رشح آلية الدوري املمتاز
وبقية املسابقات واألمور املتعلقة بنزاهة املباريات ،وأكدنا أن املالعب
العراقية خالية من قضية التالعب يف املباريات.
َ
واختت�م ،نج�م األويس ،حديثه بالقول :لقد أش�اد جميع املش�اركني
واملح�ارض بالطروح�ات الت�ي ت�م تقديمها يف الورش�ة م�ن ممثيل
التطبيعي�ة والتي عربت عن الخربة ووض�ع الحلول الناجعة للقضاء
عىل التالعب يف نتائج املباريات لكي تبقى كرة القدم نظيفة وتتس�م
بالنزاهة.

كان بودن�ا ان ن�رى ونش�اهد
بن�ت الع�راق البطل�ة دانة حسين
وه�ي تتواج�د يف اوملبي�اد طوكي�و
بالياب�ان بني مجموعة املش�اركني
يف منافس�ات ألع�اب الق�وى ،لكن
لالسف من الذي حصل لهذه البطلة
صاحبة االنج�ازات ،واخرها تألقها
يف البطول�ة العربي�ة بتونس ،حيث
تحقيقها ارقاما مشجعة وحصدها
االولوي�ة  ...دان�ة حسين ه�ذه
العراقية الشجاعة وصاحبة العديد
م�ن االنج�ازات والت�ي عايش�ناها

سنوات ال احد يختلف عىل مسريتها
وماحققته من نجاحات يف البطوالت
املحلية والعربية واالسيوية واخرها
تألقها ببطولة العرب يف تونس إال انه
لالسف الش�ديد صدمت هذه الفتاة
بق�رار مفاج�يء أال وه�و ابعادها
عن اوملبياد طوكيو بدعوى تناولها
املنش�طات ،مما ولد لنا وللجماهري
الرياضية واهل ع�روس االلعاب يف
العراق وللبطلة دانة االستغراب.
لقد تعرضت هذه البطلة التي الننىس
تاريخه�ا منذ ص�دور ق�رار االبعاد

لهجمة رشسة من قبل البعض مما
ول�د ع�دم ارتياح ه�ذه البطلة التي
اليمكن ان ننىس سجلها املتميز وما
حققت�ه لرياضة ع�روس االلعاب،
والندري رس القس�وة والهجمة ضد
هذه الرياضية التي عاشت وتعيش
اصع�ب لحظاتها ف�كان طموحها
تمثيل بلدها باالوملبياد ،لكن لالسف
حصل لها ما لم يكن متوقعا  ...نعم
ليست دانة الوحيدة التي ابعدت عن
املش�اركة ،فهن�اك اكثر م�ن بطلة
ابعدت عن الكثري من البطوالت.

فلماذا التجريح وملاذا القسوة تجاه
ه�ذه البطلة التي نأم�ل ذلك القرار
ال�ذي يعي�د االعتبار لدان�ة ويرجع
البسمة لشفاهها .
وتبق�ى دان�ة حسين تل�ك البطلة
الرائع�ة صاحبة الس�جل الريايض
الناصع.
نعم التظلموا هذه البطلة التي تبقى
دائم�ا مرفوعة الرأس ،وال تقس�وا
على ه�ذه الرياضية الت�ي صفقنا
لها وباركنا انجازاتها ،وكان الله يف
عون البطلة ،واىل أمام.

الرياضي
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

ارسنال يتعثر أمام الصاعد حديثا برينتفورد وتعادل بايرن مع مونشغالدباخ
انهزم ارسنال خارج أرضه أمام برينتفورد،
الوافد عىل مصاف الكبار ،بهدفني دون
مقابل يف الجولة األوىل من مواجهات الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وافتقد أرسنال لخدمات املهاجمَني الغابوني
بيار إيمرييك أوباميانغ والفرنيس ألكسندر
الكازيت بسبب املرض ،علما ً ّ
أن النادي
اللندني كان قد اكتفى بصفقة واحدة
بارزة خالل سوق االنتقاالت الصيفي من
خالل ض ّم املدافع الدويل اإلنكليزي بن وايت،
فيما يستمر سعيه لض ّم مهاجم قبل إغالق
السوق.
وجاءت بداية املباراة دون طموحات
مشجعي «املدفعجية» ،حيث تمكن مهاجم
برنتفورد ،اإلسباني سريغي كانوس وعىل
خالف التوقعات ،بمنح الوافد إىل الدوري
املمتاز التقدم بهدف دون ر ّد يف الدقيقة
 21إثر تسديدة رائعة من داخل املنطقة
بعدما حاول السويرسي غرانيت تشاكا
تشتيت الكرة بالرأس فوصلت إىل قدمي
العب برنتفورد الذي ما لبث أن حوّلها داخل
الشباك بنجاعة كبرية.
وأضاع أصحاب األرض سلسلة فرص كان
أبرزها للفرنيس براين مبومو يف الدقيقة 29
عندما انفرد بالحارس األملاني برند لينو ّ
لكن
تسديدته مرّت بجانب املرمى .وعىل الرغم
من امتالك «املدفعجية» للنسبة األكرب من
االستحواذ ،إال أنه كان استحواذا ً سلبيا ً وغري
مفيد ،عىل خالف برنتفورد الذي ه ّدد مرمى
أرسنال بخطورة أكرب.
وبدأ أرسنال الشوط الثاني بإرادة وتصميم

لقلب النتيجة وكانت له أوىل فرص إدراك
التعادل عن طريق العب الوسط الشاب
أميل سميث روي إثر مجهود فردي استلم
من خاللها الكرة عىل بعد أمتار من منتصف
امللعب ليتقدم برسعة عالية قبل أن يتمكن
حارس برنتفورد اإلسباني دافيد رايا من
التصدي للكرة )51(.
وفيما سعى أرسنال لفرض التعادل ،جاءه
الر ّد بالرضبة القاضية بهدف للدنماركي
كريستيان نورغارد ( )73وسط حالة من
الذهول للمدرب ميكل أرتيتا ومشجعي
الفريق اللندني .وجاء الهدف ل ُيجسد االرتباك

الدفاعي الذي ظهر عليه الضيوف ،بعد رمية
تماس احدثت بلبلة داخل منطقة دفاع
أرسنال قبل أن يتابعها الالعب الدنماركي
داخل شباك الحارس لينو بكرة رأسية.
فالنسيا يحقق فوزا ً صعبا ً عىل خيتايف
ـ حقق فالنسيا فوزا ً صعبا ً عىل ضيفه
خيتايف -1صفر يف افتتاح مواجهات الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وطرد غاليمون بالبطاقة الحمراء مبارشة
بعد مرور  3دقائق لتدخل عنيف عىل نيمانيا
ماكسيموفيتش بعد اللجوء إىل تقنية الحكم
املساعد (ّ ،)VAR
لكن فريقه لم يتأثر بذلك

وحصل عىل ركلة جزاء انربى لها كارلوس
سولر بنجاح )11(.
وصمد فالنسيا طويالً أمام ضغط الضيوف
الذي طرد لهم أريك كاباكو يف ربع الساعة
األخري لنيله البطاقة الصفراء الثانية يف
املباراة.
بايرن ميونيخ يكتفي بالتعادل مع
مونشنغالدباخ
ـ بدأ يوليان ناغلسمان عهده عىل رأس
الجهاز الفني لنادي بايرن ميونيخ بالتعادل
خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنغالدباخ
 1-1يف افتتاح مباريات املرحلة األوىل من

الدوري األملاني.
تقدم أصحاب األرض بواسطة املهاجم
الفرنيس الحسن بليا ( )10قبل أن يدرك
البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل
)42(.
وسمحت رابطة الدوري االملاني بعودة
الجماهري اىل املالعب لكن بنسبة  50يف املئة
من سعة امللعب وبالتايل تابع املباراة نحو 25
ألف متفرج عىل ملعب بوروسيا بارك الذي
يتسع لـ  50الفاً.
وخاض املدافع الفرنيس دايو أوباميكانو
املنتقل اىل بايرن من اليبزيغ أول مباراة
رسمية له يف صفوف فريقه الجديد ،فلعب
اىل جانب نيكالس سوله.
أما مونشنغالدباخ فكان بدوره يخوض أول
مباراة رسمية له بإرشاف مدربه الجديد ادي
هوتر الذي حل بدالً من ماركو روزه الذي
انتقل لإلرشاف عىل بوروسيا دورتموند.
موناكو يسقط خارج أرضه أمام لوريان
ـ فشل موناكو للمباراة الثانية يف تحقيق
فوزه األول يف الدوري الفرنيس هذا املوسم
بعد سقوطه أمام لوريان صفر 1-يف الجولة
الثانية.
واجه فريق اإلمارة خصما ً عنيدا ً يف الدفاع،
ترافقت أيضا ً مع هيمنة واضحة للوريان
يف استحواذ الكرة حيث بلغت نسبة  73يف
املئة ،وتمكن من ترجمتها من خالل هدف
غا ٍل من ركلة جزاء انربى إليها ترييم مويف
بنجاح )31(.
وكان موناكو قد استهل املوسم بتعادله عىل
أرضه أمام نانت .1-1
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سان جريمان يتوقع عودة راموس
إىل املالعب يف أيلول املقبل

أعلن ن�ادي باريس س�ان جريمان ّ
أن الواف�د الجديد املدافع االس�باني
ً
سريخيو راموس ،أحد أبرز صفقاته للموسم الجديد ،سيكون قادرا عىل
استئناف اللعب يف أيلول/سبتمرب املقبل عقب تعافيه من اإلصابة.ومن
املتوقع أن يعود قائد ريال مدريد السابق “بعد فرتة التوقف الدويل”ّ ،
أي
قرب نهاية األسبوع يف  11أيلول/س�بتمرب ،بالتزامن مع مباراة النادي
البارييس عىل ملعب�ه أمام الوافد الجديد إىل النخبة كلريمون الذي حقق
مفاجأة مدوية بفوزه عىل بوردو بهدفني نظيفني يف افتتاح منافس�ات
الدوري.ول�م يخض راموس الذي غادر ملعب “س�انتياغو برنابيو” إىل
“ب�ارك دي برين�س” بصفقة انتقال ح�ر بعد انتهاء عق�ده مع النادي
املدريديّ ،
أي مباراة بقميص س�ان جريمان اث�ر تعرضه لإلصابة.وأكد
النادي البارييس أن مدافعه “يف مرحلة االستئناف التدريجي للتدريب”،
وبالتايل غاب عن املباراة ضد سرتاسبورغ أمس السبت ضمن منافسات
املرحلة الثانية للـ “ليغ ،”1كما سيفتقد الفريق لجهود وسطه السنغايل
الدويل إدريسا غايه جراء إصابته بفريوس كورونا يف تموز/يوليو.

ريال مدريد يضع خطة اجلمع بني مبابي وهاالند

من البطالة إىل قمة أوروبا  ...قصة أغلى حارس أفريقي

عكس ّ
جل الالعبني ،عانى حارس تشليس ،خالل أول سنوات احرتافه،
من البطالة ،وبدأ يبحث عن عمل خارج كرة القدم.
يف ختام املوسم املايض أسهم السنغايل إدوارد ميندي يف تتويج تشليس
بدوري أبطال أوروبا ،ومع مطلع املوسم الجديد شارك يف حصد لقب
كأس السوبر األوروبي (رغم عدم مشاركته يف رضبات الرتجيح) ،وهو
اليوم أغىل حارس أفريقي يف ّ
كل الدرويات العاملية بقيمة سوقية مقدرة
بـ 25مليون يورو.
غري أن مسرية الحارس األول للمنتخب السنغايل لم تكن مفروشة
بالورود ،بل تخللتها صعوبات كبرية ،فقبل  7سنوات تحديدا ،كان هذا
الحارس يبحث عن لقمة عيشه خارج كرة القدم ،بل لم يجدا حال غري
االستنجاد بتعويضات البطالة يف فرنسا.
القصة بدأت عندما غادر فريق شريبورج الفرنيس الذي ينافس يف
الدرجة الثالثة يف صيف  .2014قىض مع الفريق ثالث سنوات ،وكان
ذلك العقد هو أول عقوده االحرتافية بعدما تدرج مع فريق صغري يف
مدينة لوهافر.بقي ميندي بعد ذلك موسما كامال دون فريق ،وخاللها لم
يجد إال العودة إىل فريق لوهافر لكن فقط ألجل التدرب مع االحتياطيني
للحفاظ عىل لياقته دون الحصول عىل ّ
أي أجر من الرياضة ،وفق
ترصيحات سابقة له .ويف املساء كان يتدرب وحيدا يف صالة الرياضة أو

مع شقيقه يف الخارج.
ويتابع ميندي أن ذلك الوقت كان صعبا للغاية عليه ،إذ كانت زوجته
حامال ،ولم تكن تعويضات العطالة قادرة عىل التكفل بجميع املصاريف،
لذلك بدأ يبحث عن عمل آخر خارج كرة القدم.
غري أن املوسم املوايل جاءته فرصة عض عليها بالنواجذ بعد مساعدة من
أصدقائه ،وهي فرتة تجريبية مع الفريق الثاني ملارسيليا ،نجح بعدها يف

جوارديوال :جريليش حيتاج للوقت

تحدث بيب جوارديوال ،مدرب مانشسرت سيتي ،عن
صعوبة املنافسة عىل لقب الربيمريليج ،وذلك يف املؤتمر
الصحفي الذي أجراه أول أمس الجمعة ،والخاص
بمواجهة توتنهام اليوم األحد يف مستهل مشواره
بالدوري اإلنجليزي املمتاز.واستهل جوارديوال املؤتمر
بالحديث عن رصاع التتويج بلقب الربيمريليج قائال:
«أصل إىل كل موسم بشعور بأنه أصعب وأقوى مع تحسن
الفرق األخرى ،كل موسم يمثل تحد جديد ،احتفلنا بلقب

املوسم املايض وهو اآلن يف خزائنا ويف ذكرياتنا ،واآلن
نبدأ من جديد».وعن التعاقد مع هاري كني ،أكد مدرب
مانشسرت سيتي« :أجبت عىل هذا السؤال من قبل،
هو العب يف توتنهام ولن أتحدث عنه ،كان جوابي
يف السابق استثناء ،وال أتحدث دائمًا عن االنتقاالت».
وبالنظر إىل إمكانية الدخول يف موسم آخر بدون مهاجم،
قال« :لعبنا بمهاجمني معروفني (أجويرو وجابريل)،
ولسوء الحظ تعرض أجويرو إلصابة ،وعندما كان
جاه ًزا لعب دائمًا دورًا هامً ا مع الفريق».
وفيما يخص جاك جريليش أشار« :كل
العب يحتاج إىل الوقت لتقديم
أفضل ما لديه ،أمس كان
اليوم األول لنا م ًعا
جمي ًعا باستثناء فيل
(فودين) ،ونأمل
أن يصل الجميع
إىل أفضل حالة
بدنية يف أرسع
وقت».

كلوب :كلنا يعرف ما حيدث يف تشيلسي وسييت وسان جريمان

دافع املدرب يورجن كلوب عن إنفاق ليفربول
املحدود يف سوق االنتقاالت.وتعاقد منافسو
الريدز مع صفقات من العيار الثقيل ،فضم
مانشسرت سيتي جاك جريليش يف صفقة
قياسية بالدوري املمتاز بلغت  100مليون جنيه
اسرتليني ( 138.08مليون دوالر) ،كما تعاقد
تشيليس مع روميلو لوكاكو مقابل  97.5مليون
جنيه اسرتليني.واشرتى مانشسرت يونايتد
جيدون سانشو مقابل  85مليون يورو (99.90
مليون دوالر).وقال كلوب إنه لم يشعر باملفاجأة
لسخاء منافسيه يف سوق االنتقاالت الصيفية.

وتعاقد ليفربول مع
إبراهيما
املدافع
كوناتي يف صفقة
ذكرت تقارير أن
قيمتها  41مليون
يورو لكنه ركز أيضا
عىل تمديد عقود
العبيه البارزين.
وعلق كلوب عىل
باريس
تعاقد
سان جريمان مع
ليونيل
األرجنتيني
مييس من برشلونة:
«كلنا يعرف ما يحدث يف
تشيليس وسيتي وباريس
سان جريمان عىل سبيل
املثال».وأردف« :بالنسبة
ليونايتد ال أدري بالضبط كيف
يفعل ذلك».وأضاف للصحفيني
قبل مباراة فريقه األوىل يف الدوري
املمتاز أمام مضيفه نوريتش سيتي
الصاعد حديثا« :لدينا طريقتنا الخاصة
ولم تتغري منذ قدومي إىل هنا .ننفق عىل قدر
األموال التي نجنيها .هذا ما نفعله دائما».

إقناع املسؤولني ،لكنه بقي مع ذلك حارسا ثانيا لهذا الفريق الثاني الذي
كان ينافس يف دوري الدرجة الرابعة.
تمكن ميندي يف موسم  2017-2016من االنتقال إىل فريق ستاد ريمس
الذي كان ينافس يف دوري الدرجة الثانية ،وبالطبع لم يكن الخيار األول
نظرا لكونه قادما من الدرجة الرابعة.
لكن الحظ وقف إىل جانبه بدءا من أول مباراة عندما ُطرد الحارس األول
للفريق ،ليدخل ميندي ويبينّ عن مهارات قوية خالل املباريات الالحقة،
لكنه عاد ليكون الحارس الثاني يف جل املباريات املتبقية.
يف املوسم التايل ،نجح ميندي يف إقناع املدرب وبات الحارس األول
واستطاع مساعدة الفريق عىل العودة إىل دوري الدرجة األوىل.
ويف موسم  2019-2018أسهم يف احتالل فريقه املركز الثامن ،لينتقل
يف املوسم الالحق إىل فريق رين ،وألول مرة يف حياته ،ينتقل بمبلغ مايل،
وكان حوايل  7.6مليون يورو ،وبعده إىل تشليس بـ 24مليون يورو.
يقول ميندي إن أيام البطالة كانت صعبة وكانت لديه شكوك حينها يف
نجاحه يف كرة القدم ،لكنه تلقى الدعم من أرسته ،خصوصا أنها عائلة
رياضية من أبنائها فريالند ميندي ،الظهري األيرس الحايل لريال مدريد.
واليوم صار ميندي ليس فقط حارسا ناجحا ،بل أحد أمهر حراس
الدوري اإلنجليزي.

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن خطة ريال مدريد للجمع بني
كيليان مبابي وإيرلينج هاالند ،ثنائي سان جريمان ودورتموند،
يف صفوفه املوس�م املقبل.وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي
قبل نهاية عقده بموس�م واحد هذا الصيف ،إال أن سان جريمان
أرص عىل استمراره أملاً يف إقناعه بتجديد عقده ،خاصة بعد قدوم
األرجنتيني ليونيل مييس.وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية،
فإن ريال مدريد مس�تعد لالنتظار حتى الصيف املقبل ،من أجل
ضم مبابي ،خاصة وأنه وقتها س�يكون الع ًبا حرًا ،وس�ينتقل يف
صفق�ة مجانية.وأضافت الصحيفة ،أن ريال مدريد سيس�تغل
األم�وال الت�ي جمعها هذا الصي�ف من أجل ضم مباب�ي ،إلبرام
صفقة مختلفة الصيف املقبل ،وه�ي إيرلينج هاالند.وأوضحت
الصحيفة ،أن هاالند الذي طلب فيه دورتموند  180مليون يورو
هذا الصيف ،لديه رشط جزائي يف عقده الصيف املقبل بقيمة 75
ملي�ون يورو فقط ،ما يعن�ي أن املرينجي قد يضم الثنائي األبرز
عىل الساحة حال ًيا ،مقابل  75مليون يورو فقط.

توخيل يتوقع تأثرياً هائالً من لوكاكو

توقع األملاني توماس توخيل مدرب
تشيليس أن يكون للمهاجم البلجيكي
روميلو لوكاكو العائد إليه بصفقة
قياسية للنادي ،تأثريا ً هائالً بيد أنه يف
املقابل قلّل من التوقعات التي جعلت
من فريقه مرشحا ً إلحراز لقب الدوري
اإلنكليزي املمتاز.وعاد لوكاكو إىل صفوف
الفريق اللندني بعد أن تركه عام ،2014
مقابل صفقة بلغت  97مليون
جنيه إسرتليني (135
مليون دوالر)
قادما ً من
إ نرت

االيطايل.ولن يكون لوكاكو الذي دافع
أيضا ً عن ألوان ناديي إيفرتون ومانشسرت
يونايتد اإلنكليزيني ،متاحا ً لخوض مباراة
فريقه االفتتاحية ضد كريستال باالس لكن
توخيل يعتقد ّ
بأن مهاجمه يملك جميع
املواصفات التي كان يريدها لتعزيز خط
املقدمة الذي افتقد إىل رأس حربة رصيح
املوسم املايض بعد أن فشل املهاجم األملاني
تيمو فرينر يف فرض نفسه كالعب مؤثر.
وقال توخيل الذي استلم تدريب تشيليس
منتصف املوسم الفائت وقاده خالل
فرتة ستة أشهر إىل إحراز دوري أبطال
أوروبا ،يف مؤتمر صحايف« :نحن سعداء
بعودة روميلو إىل النادي ،نعتقد أنه يف ما
يتعلق بشخصيته ،رسعته ،قوته البدنية،
يستطيع أن يكون خيارا ً ممتازا ً لنا».
وتابع« :يملك القوة والبنية الجسدية،
الخربة والشخصية لكي يكون له تأثري
هائل عىل الفريق ،باالضافة إىل ذلك ،فهو
متواضع ونادي تشيليس يعني له الكثري».

ولدى سؤاله عما إذا كان فريقه مرشحا ً
إلحراز اللقب املحيل يف املوسم الجديد
ال سيما بعد العروض القوية يف القسم
الثاني من الدوري ثم تتويجه بطالً لدوري
أبطال أوروبا قال املدرب األملاني« :عندما
ّ
تحل رابعا ً (املوسم الفائت) ال يمكن أن
ً
تصبح مرشحا فجأة .ثمة فوارق يتعني
علينا تقليصها».وتابع« :نجح ليفربول
يف تخطينا يف املرحلة األخرية من الدوري
املوسم املايض ،وكان الفارق كبريا ًبيننا وبني
مانشسرت يونايتد (الوصيف) ومانشسرت
سيتي (البطل) .عندما أرى نشاط يونايتد
وسيتي يف سوق االنتقاالت ،ال أتصور
تراجع مستواهما مقارنة باملوسم املايض.
لقد ع ّزز الفريقان صفوفهما ويتمتعان
باستقرار يف املستوى».وأكمل« :أعتقد
بأننا متعطشون وسندخل التحدي عىل
املراكز األربعة األوىل ث ّم سنكون مستعدين
ملواصلة سعينا ملنافسة ّ
أي فريق لتحقيق
أفضل نتيجة ممكنة».

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7543 :االحد  15آب 2021

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء ينظم وقفة
احتجاجية على اغتيال مدير بلدية احملافظة

كربالء/نينا:
نظ�م فرع نقاب�ة الصحفيني العراقيين يف محافظة كربالء املقدس�ة وقفة احتجاجية
للحادث االليم الذي اودى بحياة مدير بلدية كربالء املهندس عبري سليم الخفاجي.
وكان مدير بلدية كربالء املهندس عبري سليم تعرض الثالثاء املايض اىل اطالق نار من احد
املتجاوزين اثناء حملة بلدية لرفع التجاوزات  ،وفارق الحياة  ،بعد نقله اىل مستش�فى
الحسني  ،متأثرا بجراحه.

احلكومة اجلزائرية تعتزم اختاذ
إجراءات ضد «فيسبوك»

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة الجزائرية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية إزاء رشكة «فيسبوك» ،لحملها عىل
الحد من نرش بعض املضامني عىل املوقع ،تعترب الس�لطات الجزائرية أنها تمس باس�تقرار
البالد ،خاصة بعد الس�ماح بنرش صور وفيديوهات بشعة لحرق جثة شاب رشقي الجزائر،
اشتبه فيه بالتورط يف إشعال الحرائق الحالية.
وأكد بيان لوزارة االتصال الجزائرية « ،عزم الجزائر عىل الذود عن سيادتها الرقمية الوطنية،
وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي تنطوي عليها مضامني يتم تداولها
مؤخرا ً عىل موقع فيسبوك» ،بما فيها السماح بنرش فيديوهات حرق جثة الشاب جمال بن
إسماعيل يف منطقة األربعاء ناث إيراثن ،واعتربت أنه «ال يوجد أي تفسري لسماح هذا املوقع
بتفيش صور عنيفة وفظيعة تمس بالكرامة اإلنسانية وتعارض القيم األخالقية العاملية».
وأضاف البيان« :ما يتم تداوله يف األيام األخرية من مضامني عىل فيسبوك يعد مساسا ً وتهديدا ً
ملصالح الجزائر وسمعتها ،والدولة عازمة عىل اتخاذ كافة التدابري واإلجراءات القانونية ضد
هذه الرشكة لحملها عىل معاملة الجزائر عىل قدم املساواة مع الدول األخرى».
واتهمت «فيس�بوك» بأن�ه «يعتمد ،كما هو معل�وم بالتجربة ووفق الترصيحات الرس�مية
ملالكي�ه ،على لوغاريتمات تتحكم يف مدى انتش�ار املضامني ،األمر الذي يجعل منه سلاحا ً
يوج�ه ضد الش�عوب والدول تبعا ً ملصالح اللوبيات املعادية وم�ن واالها» ،واعتربت ّ
أن هناك
«توجها واضحا للمس�اس بالجزائر واألمثلة التي تخص الجزائر كثرية والتحقق منها متاح
للجميع».
وذك�ر البي�ان أن الس�لطات الجزائرية الحظت زيادة الفتة الس�تخدام «فيس�بوك» ومواقع
التواص�ل االجتماعي يف أنش�طة تخ�ص زرع الكراهية ومضامني الن�زاع العرقي واملناطقي
والتحري�ض ونرشه�ا ،على مجموع�ة كبرية م�ن الصفحات بعضها مسير م�ن الخارج،
«يستهدف زعزعة االستقرار والنسيج املجتمعي يف الجزائر».
وورد يف بيان االتصال الجزائرية« :منذ أزيد من ش�هر ،احتفل الجزائريون بعيد االس�تقالل،
وقد الحظوا مرة أخرى ّ
أن كل صور االستعمار البشعة ،أخالقيا ً وإنسانياً ،قد تم حجبها من
قب�ل املوق�ع ،ال ليشء إال ملنع الش�عب الجزائري من التعريف بتاريخ�ه» .وأضاف ّ
أن «نفس
املظاهر لوحظت أثناء العدوان األخري الذي ش�نه الكي�ان املحتل عىل أهل القدس وعىل غزة،
حيث حجبت الكثري من املنش�ورات املس�اندة إلخواننا الفلسطينيني ،بل ّ
إن األشخاص الذين
أظهروا تعاطفهم بصفة ملفتة قد منعوا تماما ً من النرش».
وخت�م البي�ان بالق�ول إنه «ال يوج�د مربر لحرمان ش�عبنا م�ن حقوقه الرقمي�ة ،والدولة
الجزائري�ة عازم�ة عىل الدف�اع عن تلك الحق�وق والس�يادة الوطنية» ،كم�ا ّ
أن «الحكومة،
ومع وعيها بأهمية التواصل واالس�تفادة من التكنولوجيات ،عازمة عىل الذود عن الس�يادة
الرقمية الوطنية وحماية مصالح شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة».
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موسكو ترفض جتديد تأشرية مراسلة «هيئة اإلذاعة الربيطانية»
موسكو/متابعة الزوراء:
رفضت الس�لطات الروس�ية تجديد تأشرية
دخول مراس�لة «هيئة اإلذاعة الربيطانية»
(ب�ي ب�ي يس) يف موس�كو ،وس�ط توت�ر
العالقات بني البلدين.
وأف�ادت قناة «روس�يا  ،»24يف وقت متأخر
من مس�اء الخميس ،بأن مراس�لة «بي بي
يس» س�اره رينزفورد س�تضطر أن تغادر
روسيا قبل انتهاء الشهر الحايل حني تنتهي
صالحية تأشيرتها .وقالت إن ق�رار وزارة
الخارجية الروسية يأتي انتقاماً ،بعد رفض
اململك�ة املتح�دة من�ح أو تمدي�د صالحية
تأشريات صحفيني روس.
وقالت «هيئ�ة اإلذاعة الربيطانية» ،إن طرد
مراسلتها يف موسكو ساره رينزفورد يمثل
«اعتداء مب�ارشا ً عىل حرية اإلعالم» ،وحثت

الس�لطات الروس�ية على إع�ادة النظر يف
قرارها.وتراجعت عالقات روسيا مع الغرب

األوكرانية عام  ،2014واتهامها بالتدخل يف
االنتخابات ،وهجمات القرصنة ،وغريها.
وتوت�رت العالق�ات بين روس�يا واململك�ة
املتح�دة تحدي�دا ً ع�ام  ،2018بعد تس�ميم
الجاس�وس ال�رويس الس�ابق سيرغي
س�كريبال وابنت�ه يولي�ا ،يف هج�وم قال�ت
لندن إن من نفذه عميالن من االستخبارات
الروسية وتمت املوافقة عليه «عىل مستوى
رفيع من الدولة الروسية» ،وهو ادعاء نفته
موسكو بشدة.
ويف يونيو/حزي�ران امل�ايض ،اته�م الرئيس
ال�رويس فالديمير بوتين اململك�ة املتحدة
والواليات املتحدة باالس�تفزاز العس�كري،
بعد أن أبحرت السفينة الحربية الربيطانية
«إتش إم إس ديفيندر» بالقرب من س�احل
شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

إىل أدنى مس�توياتها منذ الحرب الباردة ،يف
أعقاب ضم موس�كو لش�به جزي�رة القرم

احندار مستمر يف احلريات الصحفية

اعتداءات عنيفة على الصحفيني يف مظاهرات لبنان

بريوت/متابعة الزوراء:
طالب تجمّع نقابة الصحافة البديلة
يف لبن�ان ،الصحفيين واملؤسس�ات
اإلعالمية بمقاطعة ترصيحات نواب
الربملان اللبنان�ي ومواكبة تحركات
األهايل ،بعد تعرض صحفيني العتداء
عنيف من قبل حرس مجلس النواب
اللبناني.
وأصي�ب ثالثة صحفيني على األقل
أثناء تغطيتهم لوقائ�ع تحرك أهايل
ضحاي�ا انفج�ار بيروت يف محيط
عني التينة ،مقر رئيس الربملان نبيه
بري.
ونشر مراس�ل قن�اة س�كاي نيوز
عربية س�لمان العنداري فيديو عىل
حس�ابه عبر تويرت يظه�ر االعتداء
الذي تعرض ل�ه األهايل والصحفيني
من قب�ل مدنيني ومن قب�ل عنارص
رشطة مجلس النواب.
وق�ال تجم�ع نقاب�ة الصحاف�ة
البديل�ة ،إن ّ
املصور حسين بيضون
أصيب بعد تلقيه رضبة عىل الظهر،

كما تع�رض املص�وران زكريا جابر
وحسام ش�بارو إلصابات استدعت
نقلهما إىل املستشفى عدا عن تكسري
معداتهم.
ووصف التجمع الذي يضم صحفيني
مس�تقلني ،حال�ة ش�بارو بالبليغة
بانتظار نتائ�ج الفحوصات لتقييم

وضع�ه الصحي ،حي�ث لجأ عنارص
حرس املجلس إىل اس�تخدام العيص
وآالت ح�ادة خالل االعت�داءات التي
طال�ت أيض�ا ً أهايل ضحاي�ا انفجار
مرفأ بريوت.
واألسبوع املايض ،أصيب أيضا ثالثة
صحفيني بالرصاص املطاطي الذي

أطلقت�ه القوى األمني�ة يف العاصمة
بريوت بالتوازي مع املظاهرات التي
ش�هدها لبنان مع الذكرى السنوية
األوىل النفجار مرفأ بريوت.
م�ن جهته�ا ،أص�درت لجن�ة دعم
الصحفيني يف جنيف بيانا ،استنكرت
في�ه االعت�داء على املصوري�ن
واإلعالميني خالل تغطية التحركات
االحتجاجي�ة يف العاصم�ة اللبنانية
بريوت.
وعربت اللجن�ة عن دعمه�ا الكامل
للصحفيين ،مش�ددة على رضورة
تأمين الس�لطات اللبناني�ة كاف�ة
س�بل الحماي�ة لجمي�ع الصحفيني
والعاملين يف القط�اع اإلعالم�ي
وتحييده�م ،حفاظ�ا على ح�ق
الجمي�ع بالحصول على املعلومات
م�ن مصادره�ا ومتابع�ة األحداث،
واحرتام القوانني الدولية التي تحمي
الصحفيني.
وطالب�ت املعنيين يف الس�لطات
اللبناني�ة ،ب�اإلرساع إلج�راء

التحقيق�ات الش�فافة واملبنية عىل
األدل�ة والوقائع امللموس�ة لكش�ف
تفاصيل االعتداء وإن�زال العقوبات
العادلة والالزمة بحق املعتدين.
ويش�هد لبن�ان انحدارا مس�تمرا يف
الحريات الصحفية واإلعالمية يف ظل
االعتداءات املتزايدة عىل الصحفيني،
حي�ث نبّ�ه التقري�ر الس�نوي الذي
تصدره منظمة مراسلون بال حدود
لخط�ورة وضع العاملني بالصحافة
يف لبنان.
وقالت املنظمة إن ممارسة النشاط
الصحف�ي بحري�ة أضح�ت أم�را ً
ينطوي عىل خطورة شديدة يف لبنان
الذي تراجع خمس مراتب يف تصنيف
 ،2021فهبط إىل املرتبة  107عاملياً.
وأشارت إىل أن صحافة لبنان تعكس
“أحد أكبر الرتاجع�ات ه�ذا العام،
والس�يما عندما يتعلق األمر بكشف
فضائ�ح الفس�اد .وه�و م�ا تأك�د
بجالء عند اغتي�ال اإلعالمي واملحلل
السيايس لقمان سليم”.

ماذا جيب أن نعرف خالل التغطية الصحفية ملتحوّر «دلتا»؟

جوهانسربغ/متابعة الزوراء:
ال ت�زال عملية مكافحة جائح�ة «كوفيد »19
مس�تمرّة ،م�ع تواص�ل تس�جيل اإلصاب�ات
ّ
تش�كل تحديات
وموج�ة متح�وّر «دلتا» التي
جدي�دة ،ما يزيد من أهميّ�ة مضاعفة الجهود
ملكافحة الفريوس.
وبح�ال كان أي صحف�ي يع� ّد تقري�رًا ع�ن
تأثير ه�ذا املتح�ور ال�ذي أثب�ت العلم�اء ّأنه
ينتق�ل بوترية رسيع�ة ،فيمكن�ه اإلطالع عىل
اإلرش�ادات واإلقرتاحات التي ق ّدمها بيرت فان
هوس�دن وه�و خبير املعلوم�ات الحيوية يف
املعه�د الوطني للمعلوم�ات الحيوية يف جنوب
أفريقيا خالل مش�اركته يف ندوة عرب اإلنرتنت
اس�تضافها املرك�ز الدويل للصحفيين بعنوان
«إعداد التقارير عن متحور دلتا».
وخالل الويبينار ،قال هوسدنّ :
«إن هذا املشهد
عاملي ،ونح�ن نراقب كيفية تص ّدر املتحوّر له،
داف ًعا املتحورات األخرى بعي ًدا».
وفيم�ا يلي أب�رز م�ا تخلّل�ه الويبين�ار م�ن
معلومات:

«دلتا» ينتقل أكثر من غريه من املتحورات
عن�د فحص عملية التس�لل الجين�ي لفريوس
«كورون�ا»ّ ،
تمكن املعهد الوطن�ي للمعلومات
الحيوية يف جنوب أفريقي�ا ومبادرة GISAID
من تتبع وفه�م كيف قام الفيروس بالتحور
منذ اكتشافه.
وق�د أظهرت العينات وج�ود طفرات مختلفة
ً
مؤرشا
مع مرور الوقت ،ويشكل متحور «دلتا»
للطف�رة الجدي�دة يف كل منطقة م�ن مناطق
ً
فريوس�يا
أفريقي�ا ،ويحمل هذا املتحور حمال
م�ا يزيد خطر انتقال الع�دوى ،يف الوقت الذي
استنفدت فيه الدول املوارد الصحية.
املوارد ملواجهة املتحور الجديد
وأوض�ح هوس�دن ّ
أن «نقص امل�وارد يح ّد من
ق�درة الدول على مواجهة انتش�ار الفريوس،
وينطبق هذا األمر عىل متحور دلتا ،ال سيما يف
القارة اإلفريقية ،التي كانت تحتاج للكثري من
املسلتزمات إلجراء الفحوصات».
اللقاح يؤمن حماية قوية ضد «دلتا»
تمل�ك ال�دول الغني�ة مث�ل الوالي�ات املتح�دة

واململك�ة املتح�دة اللقاح�ات الت�ي يمكن أن
تساهم يف مواجهة هذه الطفرة من الفريوس.
ّ
ّ
يشكل خطرًا كب ً
ريا يف الوقت الذي
ولكن «دلتا»
ال يزال فيه الكثري من السكان من دون لقاح.
أن ّ
والجدي�ر ذكره ّ
توفر اللقاح يف الدول الغنية
أ ّدى إىل خفض مع�دل الوفيات ،بينما ارتفع يف
الدول الفقرية ،بسبب القصور يف تأمني اللقاح
واملوارد األساسية األخرى.
التعاون أم ٌر مهم
قال هوس�دن« :يع ّد التعاون بني الدول الغنية
وال�دول الفقيرة أم�رًا مهمً�ا ج� ًدا ملكافح�ة
الفيروس ،لكنن�ا ال زلن�ا نفتق�ره ،فامل�وارد

والدع�م من الدول الغنية هي حاجة ملحة مع
تط�وّر وتغيرّ الفريوس ،ال�ذي تزيد متحوراته
مع ازدياد انتشاره».
ً
ّ
ف�إن التعاون بني العلماء
إضاف�ة إىل ما تق ّدم،
والصحفيين ه�و أم�ر رضوري ً
أيض�ا ،م�ن
أجل إج�راء تغطية ش�املة ودقيقة للفريوس
واملتح�ور ،وهن�ا ق�ال هوس�دنّ :
ّ
«إن الع�دو
األكبر اآلن هو اإلنقس�ام والذين يس�تفيدون
مشيرا إىل ّ
ً
أن «املعلوم�ات املضللة حول
منه»،
الفيروس يفاق�م األزم�ة ،وعلى الصحفيني
الس�عي إلعداد تقارير صحية دقيقة»( .عن/
شبكة الصحفيني الدوليني)

انتقائية يف اختيار األخبار املدفوعة

فيسبوك تتنصل من تعهداتها لصغار الناشرين يف أسرتاليا
كانربا/متابعة الزوراء:
بدأت تظهر ثغ�رات يف االتفاق الذي عقدته
رشكة فيس�بوك مع الس�لطات األسرتالية
بش�أن الدف�ع للنارشي�ن مقاب�ل املحتوى
ال�ذي تس�تفيد من�ه منصاته�ا ،حيث قال
ثالث�ة نارشي�ن ّ
إن فيس�بوك اس�تخدمت
مقاالته�م على خدمته�ا اإلخباري�ة التي
أطلقته�ا مؤخرا بعدما رفض�ت التفاوض
عىل صفقات الرتخيص.
وأض�اف الن�ارشون أن قان�ون اإلنرتن�ت
الص�ارم الجديد الذي فرض يف البالد فش�ل
يف حمايتهم.
ومرّرت أستراليا العام الحايل قانونا ً يهدف
إىل الضغ�ط على فيس�بوك وغوغ�ل لعقد
صفقات مع بعض املؤسسات اإلخبارية يف
البالد بعد مفاوض�ات طويلة بني الجانبني
تخللها شد وجذب.
ويف الجه�ة املقابل�ة ضغط�ت فيس�بوك
لصالحه�ا ،وم�ن ضمن إج�راءات الضغط
التي اتخذتها رشكة فيس�بوك منع وسائل
إعالم أسترالية من مشاركة محتواها عىل
منصاتها أو نشر مواضيع عىل صفحاتها
الرسمية ،كما حجبت وصول املشرتكني يف
املوقع إىل محتوى هذه الوس�ائل يف فرباير
املايض ،بينما هددت رشكة غوغل بس�حب

محرك البحث الخاص بها من أسرتاليا قبل
أن ترتاجع الحقا.
واس�تطاع الطرفان -رشكت�ا التكنولوجيا

األمريكيت�ان م�ن جه�ة ،والس�لطات
والنارشون األستراليون من جهة أخرى-
التوص�ل إىل اتف�اق فيم�ا بعد.ووقع�ت

الرشكتان اتفاقيات مع النارشين ،يمكن أن
تصل قيمتها إىل  200مليون دوالر أسترايل
س�نوياً ،وفق م�ا أعلنه منظم املنافس�ة يف

أسرتاليا.
وتوصلت رشكات اإلعالم الكربى يف أسرتاليا
“ناين” للرتفيه و”نيوز كورب” و”سيفنيويس�ت ميديا” وهيئة البث الحكومية “آي
بي يس” -إىل اتفاق مع فيسبوك وغوغل أو
وقعت خطابات نوايا لفعل ذلك.
وتوصل أيضا ً صغار النارشين إىل اتفاقيات
أو تفاوضوا عىل رشوط بعد تمرير القانون
الذي يهدف إىل جع�ل رشكات التكنولوجيا
الكربى تدفع معلوما مقابل نرش األخبار.
لكن يبدو بحسب شكوى النارشين الثالثة
أن فيسبوك مهتمة فقط بإرضاء الرشكات
الكبرى ،وال تب�دي اهتمام�ا بحق�وق
النارشين الصغار.
ويفرض القانون األسترايل عىل فيس�بوك
وغوغل التفاوض على صفقات مالية مع
املناف�ذ اإلخباري�ة مب�ارشة أو عبر طرف
تعين�ه الحكومة ،ولكن يج�ب عىل النارش
أوالً إثب�ات أن الغ�رض األس�ايس منه هو
ُ
اس�تبعد بش�كل غري
إنت�اج األخب�ار وأنه
عادل.ويس�لط الخالف األخير الضوء عىل
أوجه القص�ور املحتمل�ة يف القانون املثري
للج�دل؛ فف�ي حين أن معظ�م الرشكات
اإلعالمي�ة الكبرى يف أستراليا ق�د ّ
وقعت
صفقات تقول بعض املنصات الصغرية إن

القانون ل�م يمنع املحتوى الخاص بها من
توليد نق�رات وإيرادات إعالنية لفيس�بوك
دون حصولها عىل تعويضات.
وقالت مواقع “برودشيت ميديا” و”أوربان
ليس�ت” و”كونكري�ت باليغراون�د” الت�ي
تهت�م باملحت�وى الرتفيه�ي إنه�ا تواصلت
م�ع فيس�بوك للحص�ول عىل م�ال مقابل
مقاالته�ا ،بعد ف�رض القان�ون املذكور يف
فرباي�ر املايض.لك�ن فيس�بوك صدت هذه
املواق�ع ،وقال�ت إن محتواه�ا ال يناس�ب
منصتها اإلخبارية ،واقرتحت عليها التقدم
بطل�ب للحص�ول عىل منح م�ن صندوقها
الخ�اص -قيمته  15مليون دوالر أسترايل
( 11ملي�ون دوالر أمريكي) -لغرف األخبار
األسترالية اإلقليمي�ة والرقمي�ة ،وفق ما
أفادت به يف حديث لوكالة رويرتز.
وطرح�ت فيس�بوك خدمته�ا اإلخبارية يف
أسرتاليا يف الرابع من أغسطس الحايل .ولم
تعلق الرشك�ة عىل مزاعم املواق�ع الثالثة،
لكنه�ا قال�ت لرويترز إنها خلق�ت قيمة
للنارشين عرب توجيه القراء إىل مواقعهم.
وأش�ار النارشون الثالث�ة إىل أنهم يريدون
التف�اوض مع فيس�بوك ،لك�ن إذا واصلت
الرشك�ة األمريكي�ة الرفض س�يلجأون إىل
الحكومة.
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نافذة

الواقع املهزوم والبطل املأزوم يف رواية األوان
للشاعرة والروائية العراقية بلقيس محيد حسن
الزوراء  /خاص:
توصيف الرواية :
متوالي�ات رسدي�ة مش�حونة
بمنلوجات س�اخنة  ،وش�خصية
مأزومة مهش�مة تدعى ( س�الم
باقي يحيى ) تمسك دفة االحداث
وتديرها وفق هواجسها الخارجة
من رح�م التقري�ع وجل�د الذات
والخيبة واالحباط .
البناء الروائ�ي مزيج من اليقظة
والحل�م  ،م�ن دم�ج العقالن�ي
بالالعقالني  ،م�ن النبوءات التي
ق�د تحص�ل بالواق�ع املأس�اوي
املعاش يف اطار تش�ابك املنظومة
اللغوي�ة باملنظوم�ة الداللي�ة
واستخدام العدس�ات املختلفة يف
تصوير املشاهد .
رواية ( األوان ) ليست رواية سرية
ذاتية وليس�ت رواي�ة مذكرات أو
يومي�ات  ،أو أح�داث طارئ�ة يف
سلم التعالق والرتاتب  ،هي رواية
تحمل بعدا فلس�فيا مفاده  ( :ال
فائدة م�ن تحقي�ق االمنيات بعد
فوات االوان ) ص. 8
يف رواي�ة ( االوان ) رصاع داخلي
لش�خصية ( س�الم باق�ي يحيى
) ورصاع خارج�ي بين�ه وبين
عامل�ه الخارج�ي ( عندم�ا ولدت
 ،كان�ت والدة أم�ي عسيرة جدا
 ،وق�د أضف�ت لوجعه�ا بعد ذلك
قهرا جديدا هو عاهتي فقد كنت
أخ�رس ) ص ، 13ه�ذا الصراع
بش�قيْه الداخيل والخارجي رسم
خريطة االحداث الدرامية وانترش
تأثريه عىل البناء الروائي الشامل
وكش�ف بوض�وح ع�ن االبع�اد
النفسية لشخصية البطل الراوي
 ،وهذا الصراع ال يدخل من باب
املناج�اة مع النف�س وانما وصل
الين�ا عرب ث�ورة عارمة تعتمل يف
شخصية الراوي العليم بمجريات
االم�ور ما ظهر منه�ا وما بطن ،
مع ذك�ر ادق التفاصي�ل املحملة
بالش�حنة النفس�ية ذات االيقاع
الرسيع لجزئيات االحداث .

ويف رواي�ة ( األوان ) يأخذ املنلوج
الداخلي مس�اريْن  ،االول يعتمد
على استرجاع اح�داث امل�ايض
وفق تقنية الفالش باك  ،والثاني
يس�تعني باملايض لغرض تفكيك
الش�خصية املحوري�ة وكش�ف
خلجاته�ا الداخلي�ة وزجه�ا اىل
مي�دان التحلي�ل النفسي لغرض
خلق انماط من الصراع الداخيل
والخارجي للرواية .
الروائية بلقيس حميد استطاعت
بمهارة عالية من توظيف املوروث
يف اللعب�ة الروائية م�ن أجل خلق
اصطدام مع الوض�ع االجتماعي
والس�يايس الراه�ن  ،واذا كان
املعيار الجمايل يف االعمال الروائية
يكمن يف تحقيق النسق النظامي
لعنارص الرواية وخصائصها عند
بع�ض النقاد اال ان الكاتبة عبثت
به�ذا النس�ق التقلي�دي لتخل�ق
معيارا جمالي�ا قائما عىل تمزيق
بنية الح�دث الروائي الدال ومنح
القارئ فرص�ة إلعادة ترتيبه من
جديد .
املكان يف الرواي�ة حارض بقوة يف
مخيل�ة الكاتب�ة وخي�ال القارئ
وليس يف العالم الخارجي كخلفية
تع�رض عليه�ا اح�داث الرواية ،
وق�د س�اهم االس�لوب السردي
اىل تأجيجه واثارت�ه وتحويله اىل
ش�بكة من العالقات بني عنارص
ومكون�ات الرواي�ة فخ�رج م�ن

نديم
الصباحات
خضر مخيس
اىل روح الشاعر أمحد يعقوب
وأنت تلبي ندا ٓءك للشعر
ّ
حنني
من
أمسية
حلم تناغيه
بلس ٓم
ٍ
ٍ
ُ
ُ
الطريق
يرافقك الضوء إذ قسمات
ِ
حرف ستنثر ُه يف
وأفيا ُء
ٍ
أفانني باحاتٍ
ٍ
زهو املدين ٍة
ٍ
ُ
اكتظاظ املدى
حيث
ٓ
ُ
ُ
ستحتضن
وحيث سما ٌء
اللهفة املنتقاة َ
ُ
ُّ
الشيوخ ٢
بسوق
تحط
و( طرية حيفا) ١
ٍ
ٍ
يسامرها مسمعٌ ألنني وشدو ......
َ
والعنفوان
بالزهو
تلفعت
ِ
ِ
َ
ً
َ
الشمس مصبوغة بالفدا ٍء
نثرت لنا احرف
ٍ
الشجون
وأثمار بيارة من أقايص
ٍ
ٍ
َ
ضحى
و(منذر) ٣يتلو
أهازيجه املثقالتِ
ً
اليمام
يف فضا ٍء
ٍ
ً
وها َ
تغريدة ......
أنت تلث ُم
وأوتا َر عود بنافل ٍة اللي ٍل
َ
َ
قلب ٍه
سامرت ما قد
تقطع من ٍ
ً
َ
لهمس الفراشاتٍ والليل ٍة الصاهلة....
ونادمت لحنا
ٍ
ً
كهف املالذاتٍ ( بغدا َد)
وترنيمة نحو
ٍ
واملرح املر
تومضها باألناشي ٍد
ٍ
ُ
ُ
بائس...
قمر
إىل
الطريق
اكتهال
حيث
ٍ
ِ
ٍ
َ
ٌ
واالرجوان
بالفجر
أنت
م
مفع
ِ
ِ
ً
ُ
تعويذة كان يف( ساحة األندلس)٤
وغصن املساءاتِ
ُ
ُ
َ
وترشق يل ياندي َم الصباحاتِ يف (مرص)
والشجن املسترت
الطيب
ارنو لفاكه ِة
ِ
ِ
َ
ِّ
أرثيك يا أيها البح ُر
بأي املواوي ِل
ُ
جبال من الحزن تتلو جباالً
ٌ
عندي
والحرف
ِ
ً
َ
ُّ
ايقونة من ضياء..
الفجر
سجاياك رتلها طائ ُر
وكل
ِ
مفجعٌ إن َ
َ
وهج الطفول ِة
نراك تغاد ُر
َ
َ
خافقيك
يصمت الشع ُر يف
أن
ِّ
َّ
َ
القلوب
فيض كل
ولكن َك اٱلن يف
ِ
ِ
التي و َّدعت عاشقا ً للصباح.......

وظيفت�ه التقليدي�ة
اىل فض�اء يتس�ع ل�كل االح�داث
والشخصيات الروائية .
واذا كان البع�ض يؤك�د على ان
الرواي�ة ف�ن زمن�ي  ،وان الزمن
الروائي يمتلك ق�درة التعبري عىل
املواجهة الفعلية لإلنس�ان تجاه
الحياة فإنن�ا نؤكد هنا ّ
بأن رواية
األوان ه�ي رواية زمني�ة بامتياز
 ،رواي�ة ألغ�ت التسلس�ل الزمني
الس�ائد يف الرواي�ة التقليدي�ة ،
وتج�اوزت ح�دود البن�اء القائم
على الس�ببية  ،واعتم�دت على
البن�اء الزمن�ي املتش�ظي حي�ث
يتش�ابك زمن الحكاي�ة مع زمن
الخط�اب مما يجعله�ا تدخل اىل
عال�م الفنتازي�ا  ،وقدرته�ا عىل
مللم�ة الخيوط الس�ائبة لألحداث
والشخصيات عىل حد سواء .
يف رواي�ة األوان ال أهمي�ة ملس�ك
الخي�ط الزمن�ي  ،ينقط�ع خيط
الحارض ليحل محله املايض وفق
تقني�ة االسترجاع واالس�تباق ،
وترسيع الرسد وف�ق مفهوم فن
الح�ذف  ،أو االبط�اء يف الالزم�ة
الرسدي�ة وف�ق مفه�وم االطالة
لغرض تحقيق الوظائف الجمالية
والداللية للنص الروائي .
لق�د مارس�ت الروائي�ة بلقي�س
حميد طريقة األس�لوب التناوبي
يف ع�رض االح�داث  ،ومنح�ت
الحري�ة لبط�ل روايته�ا ( س�الم

نهاد احلديثي
الربام�ج السياس�ية الس�اخرة تعتبر
من أبرز أس�اليب االتصال الس�يايس يف
الوص�ول إىل الجمه�ور ،يوجد يف الوطن
العرب�ي العدي�د م�ن برامج الس�خرية
السياسية تحظى بمتابعة كبريةِّ ،
تمثل
السخرية أحد أساليب التعبري عن الذات،
واآلراء ،واتجاهات اإلنسان حول الواقع
م�ن حول�ه ،وهي ً
أيض�ا وس�يلة للنقد
والتعامل مع السياس�يني ومس�اءلتهم
باعتباره�م أش�خاصا عاديني وليس�وا
منزهين ع�ن الخط�أ ,,تتلق�ى برامج
الس�خرية السياس�ية يف العالم العربي
مجموعة من االنتق�ادات حيث يطالب
البع�ض بوضع ح�دود للمواضيع التي
تتناوله�ا ،واعتبار انه�ا تتجاوز بعض
الخطوط الحمراء التي يضعها املجتمع
نفس�ه ،انتق�ادات أخ�رى وجهت لهذه
الربام�ج مفادها أنها تتن�اول القضايا
السياس�ية الكربى بس�طحية وتسعى
لتحقي�ق الربح امل�ادي والش�هرة أكثر
م�ن س�عيها إىل إث�ارة القضاي�ا املهمة
ومناقشتها أمام الرأي العام
ويعيد البعض إقب�ال الجمهور العراقي
على برام�ج الس�خرية والفكاهة عىل
حس�اب وسائل اإلعالم التقليدية ،إىل ما
يراه نوعا من السخط العام عىل العالقة
املختلة بني املواطنين والحكومة وعىل
االنقسامات املجتمعية والطائفية التي
تعان�ي منها البلاد ,,تضاعفت نس�بة
إقب�ال العراقيين عىل مش�اهدة برامج
وقنوات السخرية والفكاهة ،التي ِّ
تركز
غالب�ا ً عىل نق�د السياس�يني والخطاب
اإلعالمي الطائفي ،يف الس�نوات القليلة
املاضي�ة ،و ُيع ّد هذا الفن حديثا نس�بيا ً
عىل الساحة اإلعالمية العراقية؛ إذ بدأ يف
الظهور بعد االنتش�ار الواسع ملثل هذه
الربامج يف بع�ض التلفزيونات العربية،
وبشكل خاص برنامج “الربنامج” الذي

باق�ي يحي�ى ) ممارس�ة الرسد
املتقط�ع انس�جاما م�ع طبيعة
االنكس�ار واملباهاة التي يعيشها
 ،واتباع االسلوب الرسدي املنفلت
من تسلس�له الزمني والذي يمثل
التعبير ع�ن مش�اعره الداخلية
رغم تمظه�ره باألحداث الواقعية
.
لق�د تمي�زت الرواي�ة بصيغ�ة
الرتكي�ب يف األس�اليب الجمالية ،
وظهر واضحا االس�لوب البالغي
الذي تميزت به املنظومة اللغوية
للرواية .
ان وضوح االسلوب البالغي وضخ
الدماء الساخنة يف عروقه يعود اىل
عاملينْ  :االول ان الروائية بلقيس
حمي�د مارس�ت كتاب�ة الش�عر
واش�تهرت به من�ذ زم�ن بعيد ،
وصدر له�ا العديد م�ن الدواوين
الشعرية ( ديوانها االول  /اغرتاب
الطائ�ر  /عام  ) 1996اضافة اىل
قدرتها عىل كتاب�ة املقال بمهارة
عالية  ،والعامل الثاني ان األدبية
بلقيس تحمل عىل ظهرها تجربة
حياتية كبرية امتزج العسل فيها
بالعلق�م  ،اضاف�ة اىل ذاكرته�ا
املتق�دة  ،والتصاقه�ا بجذوره�ا
( م�ن حي�ث امل�كان والزم�ان )
 ،والحنين اىل عال�م طفولته�ا ،
وحساس�يتها تج�اه م�ا يحدث ،
ونرجس�يتها كش�اعرة مرهف�ة
الح�س  ،تظافرت ه�ذه العوامل

فأنتج�ت الرحم الخصب الولود ،
والقلم املرتع بصنوف العافية .
بعد ه�ذا الوصف املوجز لعنارص
رواية األوان  ،البد من الذهاب اىل
النص الروائي  ،نتوغل فيه قليال ،
نتعرف عىل خصائصه بطريقتي
االس�تنتاج واالس�تنباط لغرض
توضيح القواس�م املشتركة بني
الوص�ف املوجز للن�ص وبني ما
تضمنته مجرّات النص وما رافق
االطار واملضمون من دالالت .
الواقع املهزوم والبطل املأزوم :
بداي�ة البد من التأكي�د ان الثيمة
االساسية للرواية كانت تتمحور
ح�ول ( األم ) باعتباره�ا ينب�وع
املحب�ة والتضحية وااليثار  ،حيث
احتل ه�ذا املوضوع كل املتواليات
الرسدية للرواية من باب الترصيح
او م�ن باب التلمي�ح  ،وهذا االمر
ال يحت�اج اىل لياق�ة ذهنية عالية
الكتش�افه  ،فهناك داللة واضحة
يف االه�داء  ( :اىل روح أمي نعيمة
احم�د البحراني  ) ...ص 5وهناك
استشهاد لقول جان جاك روسو
وآخ�ر لنجي�ب محف�وظ ص ، 7
وجميعها تق�ود اىل مصدر الوفاء
والنقاء والعط�اء التي تتمتع بها
االم  ،بينم�ا تختل�ف النظ�رة عند
الراوي ( سالم باقي يحيى ) حيث
اتس�مت عالقته مع أمه بالعقوق
والغدر ونكران جميلها وحرصها
علي�ه بفع�ل تأثري زوجت�ه  ،ومن
هذه العتبة نش�أ الرصاع وتوسع
م�داه بع�د م�وت االم واكتش�اف
( س�الم باق�ي يحي�ى ) لخطورة
اللعبة التي كانت زوجته تمارسها
معه  ،وحال�ة الغفلة التي اوقعته
تحت تأثريها .
لق�د انتق�ت الروائي�ة بلقي�س
لروايته�ا بطلا يحم�ل فعلا (
تهويلي�ا ) قوامه عدوانية رافقته
منذ طفولته بسبب عاهة الخرس
الت�ي اصابت�ه من�ذ خروج�ه اىل
الدنيا وتأثري ه�ذه العدوانية التي
رافقتها نرجس�ية مكشوفة عىل
امت�داد أحداث وفص�ول الرواية :

مرافئ ثقافية

كان يقدم�ه اإلعالمي الس�اخر باس�م
يوسف يف مرص عقب ثورة يناير/كانون
الثاني ع�ام  2011والنجاح الكبري الذي
ّ
حققه.وحقق�ت الس�خرية والفكاهة
س�واء أكانت برامج ُت�ذاع يف محطاتالتليفزي�ون أو على قن�وات وصفحات
يف مواقع التواصل االجتماعي -ش�عبية
جارفة حت�ى باتت األكثر مش�اهدة يف
العراق
ويأت�ي برنام�ج “البشير ش�و” ،الذي
يقدم�ه اإلعالم�ي العراق�ي الس�اخر
أحمد البشير عىل قناة “دويتشه فيال”
األملانية ،عىل رأس أعىل الربامج مشاهدة
على القن�وات العراقي�ة ،ويف مجتم�ع
محافظ اجتماعياً ،ومنقس�م سياسياً،
وتت�وزع في�ه املناص�ب الحكومي�ة
بين الكتل السياس�ية توزيع�ا ً طائفيا ً
وعرقياً ،وتتبع فيه وس�ائل اإلعالم  -إىل
حد كبري  -جماعات سياس�ية ودينية،
يواجه اإلعالميون الساخرون يف العراق
كثريا ً من العقب�ات حتى يصل صوتهم
إىل الجمه�ور ,,ق�د ال تك�ون القن�وات
الفضائي�ة التابع�ة للحكومة واألحزاب
ه�ي الناف�ذة املناس�بة لنق�د األوضاع
الحالي�ة بحري�ة كاملة ،وه�و ما يدفع
بعض اإلعالميني الش�باب للتوجه نحو
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،لتقديم
برام�ج س�اخرة بس�قوف حري�ة أعىل

( لك�ن عندما ترمى الك�رة بعيدا
 ،أرك�ض كالس�هم له�ا التقطها
وأدخ�ل بيتن�ا ألمزقه�ا بس�كني
املطب�خ ) ص ( 13هك�ذا أنا منذ
الطفول�ة أفك�ر بالخلاص م�ن
الن�اس الرتاح منه�م ) ص( . 16
ص�وت الحجارة الت�ي تلقيتها يف
طفولتي ل�م تتوقف عن الدوي يف
أذن�ي وتدفعني اىل املزيد من الرش
) ص. 31
هذه العدوانية نراها يف الكثري من
الجمل واالح�داث ترافقها حاالت
أخ�رى ( س�يمانتيكية ) يمك�ن
معرفته�ا بوض�وح م�ن خلال
دوران ( س�الم باق�ي يحيى ) يف
فل�ك االح�داث  ،ومعرف�ة النزعة
الداخلية للبطل والتي تستند عىل (
عدوانية بسبب طفولته واصابته
بالخرس  ،رغبة مقموعة يحاول
التخل�ص منها  ،نرجس�ية عالية
رغ�م كل حاالت الخيبة واالحباط
)  ( .أن�ا لم أكتب ه�ذا بمذكراتي
اعرتافا كاملجرمني  ،أبدا  ،انما هو
تفوق�ي عليك�م ) .. ..ص( . 32
نعم كنت أذكى م�ن الجميع وما
زل�ت ) ص  ( . 33حلمت أن أكون
ذا شأن وشهرة ) ص. 11
ه�ذا الش�عور الطاف�ح بالتمزق
يرافق�ه ش�عور آخ�ر قائ�م عىل
التقري�د والن�دم وجل�د ال�ذات يف
جوالت�ه ع�ن البحث ع�ن ابنته (
الت�ي أضاعتن�ي وأضعته�ا وكما
أضعت أمي م�ن قبل ) ص ( . 63
طردت امي الت�ي ليس لها أحد يف
العالم س�واي ) ص ( . 49أعرتف
انن�ي كنت نذال وحقريا فقد قتلت
أمي قهرا ) ص. 41
هذا الخط�اب وضعنا أمام روائية
متنوعة يف اس�لوبها وقدرتها عىل
البناء  ،تحيك حبكة روايتها بعيدا
ع�ن أش�كال الرخ�اوة والرتهل ،
وزرع�ت خطافات التش�ويق عىل
جس�د الرواي�ة  ،واس�تخدامها
للموروث ال�ذي أرادت له الخروج
م�ن تسلس�له الزمني مم�ا خلق
رغب�ة اضافي�ة يف املتابعة وصوال

م�ن تل�ك املتاح�ة رس�ميا ,ورسع�ان
ما ب�دأت برام�ج أخ�رى بالظهور عىل
الشاشات العراقية ويف مواقع التواصل
االجتماع�ي ،لكنه�ا كانت أق�ل حدة يف
النق�د مراع�اة لشروط هيئ�ة اإلعالم
واالتص�االت الحكومي�ة ,ويأت�ي يف
مقدمة ه�ذه الربام�ج (والي�ة بطيخ)
ال�ذي يحظى بنس�ب مش�اهدة عالية،
لكن طابعه يمي�ل إىل النقد االجتماعي
أكثر ,وتعرض كادر الربنامج لتهديدات
عش�ائرية وهج�وم مس�لح على بيت
مقدمه ،بس�بب ما وصف بالتهجم عىل
زعي�م تاريخ�ي إلحدى عش�ائر جنوب
الع�راق ،مم�ا أدى إىل تدخ�ل جه�ات
سياس�ية وأمني�ة إلنهاء األزم�ة ,هذه
الكوميديا الس�وداء تش�عر املواطن بما
يش�به “الثأر” م�ن هؤالء األش�خاص
الذين ال يس�تطيع مواجهتهم بنفس�ه،
خاص�ة تلك الجهات الت�ي تمتلك نفوذا
عالي�ا ,وأحدثت ه�ذه الربام�ج تفاعال
يف أوس�اط الش�باب ،تجىل ذلك يف نسب
املشاهدة املرتفعة ،وصفحات املعجبني
واملتابعين ،وانتش�ار املصطلح�ات
الساخرة املستخدمة يف تلك الربامج عىل
ألسنة املراهقني والش�باب وحتى كبار
الس�ن أحيانا .يستخدم أس�لوبا “بناء”
يف النقد ال يميل إىل التجريح واإلسقاط،
ألن س�قف الحرية منخفض ويجب أن
تكون الكلمات محسوبة بعناية ،لدرجة
أن “العراق�ي بات يش�عر بأنه غريب يف
وطن�ه” .ورغ�م أن بعض السياس�يني
يحاول�ون التق�رب م�ن مقدم�ي هذه
الربام�ج وتقدي�م عروض س�خية لهم
بعد ان اتسعت موجة السخرية املتلفزة
وأصبحت منترشة عىل نطاق واس�ع يف
الشاش�ات العربية ويف وسائل التواصل
االجتماع�ي -موق�ع يوتي�وب تحدي ًدا-
وأصبح�ت تس�تقطب مش�اهدات
واهتمامً �ا ً
ً
خصوص�ا يف الفترة
الفت�ا،

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة رفاه االمامي امنوذجا
علوان السلمان
للشاعرة..الش�عر بتجاوز مراحل تطوره ومتغرياته الش�كلية
املالئم�ة للمتغريات الحضارية  ..هو ش�كل من اش�كال االدب
ال�ذي يثري وعي�ا تخيلي�ا وفكريا لتجرب�ة ما ..او الس�تجابة
عاطفي�ة مح�ددة م�ن خلال اللغ�ة املخت�ارة وفق�ا ملعناها
وصوته�ا وايقاعها..انه افتت�ان بالحروف واالل�وان لتحقيق
لوحة مش�هدية مس�تفزة لذهن املس�تهلك (املتلقي) من اجل
اس�تنطاق ما خلف الفاظه الرامزة ومشاهده الجمالية املوح
ية...
ً
لن تبقى االبواب
كفيفة بدموعها ِ ٍ
ُ
أسبح من االر ِض لألر ِض
وأنا
معلق�ة َ
ظلالروح�يبصم�ت
فوق عتبا ِت هدبيها
سيذكرني ُ
بيتك يا أبي
كلما عد ُت اليه.
فالنص يتأرجح ما بني الرسدية الش�عرية والحوار املنولوجي
الذاتي الكاش�ف عن دواخل الذات املنتجة(الشاعرة) بتوظيف
الجمل�ة الفعلية(تبقى/اس�بح /يذك�ر /ع�دت )..الدالة عىل
الحرك�ة م�ن جه�ة ..والخالقة لصوره�ا التي ه�ي انعكاس
للحالة النفسية للمنتجة(الشاعرة)..من جهة اخرى..
ام�ا نحن فن�رى ان الش�عر ..رؤية فنية وجمالي�ة تقوم عىل
الص�ورة الش�عرية املعيار الذي يكش�ف عن اصال�ة التجربة
الش�عرية املتماهية والبعد االنس�اني تماهي�ا عضويا متميزا
بعمق�ه ال�داليل املجس�د للمعان�ي واالف�كار ذات الطاب�ع
الوجداني..
أرصفة رمادية الصفحات ..مجدولة الضفائر كرخا ورصافة
فهل لذكرياتك رائحة الكتب القتيلة يف الرساي
أماخرضارالنخي�لاملح�ارصيفجوامع�كاملزرق�ةااليم�ان؟
فالنص يتشكل من رؤيتني متداخلتني :اولهما الرؤية االنسانية
التي تعد الذات جزء من مكوناته�ا الجمعية..وثانيهما الرؤية
املتعلق�ة بوط�ن اتعبته الح�روب واملفخخات الت�ي عاثت فيه
خرابا بكل موجوداته..مع توظيف تقنية التذكر(الكتب القتلة
يف الرساي/النخ�ل املحارص)..وهم�ا يتماهي�ان مع�ا تماهيا
عضويا اضفى على النص عمقا دالليا..وتاريخيا وانس�انيا..
اضافة اىل كشفه عن املكان بوصفه بؤرة ثقافية مضافة ..
ذكريات ترتقرق
فوق جدران البنفسج
سقطت من وقتها الفيض جذىل
دون ريح..دون برق...دون امطار وبرد
فاستفاق الحقل يف نافذة الروح اخرضارا
وتلملمت جناحني وطرت
بني اقمارك عصفورة ُسكرّ
فالنص يجسد اللحظة ببناء فني قوامه التكثيف وااليجاز..مع
اشتغال عىل االنزياح واملفارقة االسلوبية..
وبذل�ك قدم�ت املنتج�ة (الش�اعرة) خطابا يكش�ف عن رؤية
ش�عرية تتصل بطبيعة الذات ومكنوناتها الفكرية التي تتوزع
عوامله�ا بين حقلين دالليني:اولهما مقترن بال�ذات املنتجة
دالليا ..وثانيهما دال مرتبط بفضاءات مفتوحة..
اىل الخاتم�ة  ،فق�د انبثق املوروث
ضمن الخط�اب يف البداية  ( .كان
ياما كان وسالف العرص واالوان )
ص 66وب�دأت حكاية عيل صديق
اب�ن املل�ك  ،بعده�ا انقط�ع زمن
املتابعة ليع�ود لنا يف الصفحة 77
 ( :ومن�ذ ذلك الي�وم  ،أصبح لعيل
أع�داء كث�ر يف القصر واملدينة )
ويختفي زم�ن الحكاية من جديد
ليعود الينا يف الصفحة  ( 91يف كل

يوم ويف كل وقت قبل زفاف االمري
) وينقطع بعده�ا الخيط الزمني
ليظهر لنا فجأة يف الصفحة 149
 ( :فبعد حرية الشاب عيل وحزنه
صمم انقاذ صديقه االمري ) .
يف الرواي�ة الكثير م�ن ح�االت
التعال�ق والتقاط�ب والتج�اور ،
ويف الرواي�ة الكثير من االنس�اق
املضمرة تحتاج اىل دراسة سنقوم
بها مستقبال ان شاء الله .

ومضات
األخيرة .ويتضح ذلك من خالل نس�ب
املشاهدة العالية التي باتت تستقطبها
ه�ذه الربام�ج حي�ث تصل مش�اهدات
بعض ه�ذه الربامج إىل أكث�ر من ثالثة
ماليني مشاهدة مثل برنامج “جو شو”
يف موقع يوتيوب ،بينما تصل مشاهدات
بعض الحلقات يف موقع فيس�بوك نحو
 14مليون مش�اهدة ،فضًل�اً عن ازدياد
ع�دد الربام�ج السياس�ية الس�اخرة
لتصب�ح منترشة يف مختلف الشاش�ات
العربي�ة ،حي�ث تزامن ظه�ور الربامج
الساخرة مع اندالع ثورات الربيع العربي
يف البل�دان الت�ي ش�هدت انتفاض�ات،
وتمكنت من تحطي�م الكثري من القيود
واملحرم�ات السياس�ية ،وأتاح�ت قدرًا
كب ً
ريا م�ن الحري�ة يف مواجهة األنظمة
الحاكمة ونقد سياس�اتها .كما أنتجت
الظروف السياس�ية املضطربة يف أغلب
بلدان الربي�ع العربي ،نتيج�ة ما ُعرف
ً
أوضاعا سياسية
بـ”الثورات املضادة”،
واقتصادي�ة وإنس�انية غري مس�تقرة
وأصيب�ت تل�ك املجتمع�ات بحال�ة من
اإلحباط والخوف من العودة إىل أحضان
األنظمة االستبدادية التي انفجر الشارع
إلس�قاطها ،ومن ثم مص�ادرة الثورات
التي َّ
مثلت بارقة أمل للش�عوب العربية
للخالص من حقبة الديكتاتوريات
ه�ذه الربام�ج بحاج�ة إىل تطوي�ر
مس�تمر ،وإدخ�ال قوال�ب وأش�كال
جدي�دة يف معالجته�ا تضم�ن م�ن
خالله�ا ج�ذب املزي�د م�ن الجمهور
واالحتف�اظ بحض�ور متج�دد غير
ممل .كما تحتاج إىل مستوى عال من
الحرية ،وضم�ان حرية أعىل ملقدمي
ه�ذه الربام�ج ليتمكن�وا م�ن تقديم
خدمة مجتمعية موضوعية ،تس�هم
يف تعزيز الحوار الس�يايس املجتمعي،
وتس�هم يف تهيئ�ة الفض�اء العرب�ي
للتحول الديمقراطي.

حيدر اهلامشي

* فاجعة
بع�د الحادث�ة ،كان جس�دي متفحما لم
يتع�رف عيل أح�د ،فقط طفلي الصغري،
يومي بي�ده و يبكي بحرارة ،كلما فتحوا
الثالجة.
*مقابلة
بعد أن س�محو لن�ا باس�تعمال هواتفنا
الذكية ،ش�اهدت أرستي مج�ددا ،غمزت
يل طفلت�ي ،وقبل أن تق�ول لهم عاد أبي،
قطعوا االتصال منكر و نكري.
* تدوير
بعد االنفج�ار ،جمعوا أشلاءنا .يف حياة
جدي�دة ،أعادون�ي كل�ب حراس�ة ،كلما
شاهدت الدمى ،تذكرت صغاري.
* اغرتاب
س� ِئم من حيات�ه ،طل�ب أن يس�تبدلوه
بكائن آخر ،تحول إىل شجرة ،صنعوا منه
ٍ
ً
فؤوسا وتوابيت.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

الكوريون شعب ال يتع ّرق ..تع ّرف على السبب

 7أشياء يطلبها الشريك يف العالقة السامة
العالقة الصحية قائمة عىل الرشاكة واملس�اواة بني
الطرفني ،لذلك فإن محاولة طرف فرض س�يطرته
على اآلخر يح�ول العالق�ة إىل عالقة س�امة ،ومن
عالمات العالقة الس�امة هي األش�ياء التي يطلبها
الرشيك ،والتي تشير بش�كل أو بآخر إىل محاوالته
لفرض السيطرة أو قمع الطرف اآلخر .ويف ما ييل 7
أشياء يطلبها الرشيك يف العالقة السامة.
 1طلب تغيريات جذريةمن الطبيع�ي أن يغيرّ كال الطرفني بعض األش�ياء
يف ش�خصيته حتى يتأقلم مع رشيك حياته ،ولكن
ه�ذه التغيريات يج�ب أن تكون نابعة م�ن داخله،
وال يك�ون مجبورا ً عليها ،كم�ا أنها يجب أال تكون
تغيريات جذرية تغيرّ الش�خصية بالكامل أو تمحو
الهوية.
 2طل�ب تغييرات يف العالق�ات م�ع األه�ل أواألصدقاء
العالقات م�ع األهل واألصدقاء أمر ش�خيص يجب
أال يتدخل فيه الرشيك ،والتدخل فيه يعني محاولة
لف�رض الس�يطرة ،عرب إضعاف العالق�ات األخرى
التي يمكن الحصول عىل الدعم منها.
 3طلب ترك أو استبدال الوظيفةإن ت�رك الوظيف�ة أو اس�تبدالها بأخ�رى أق�ل يف

لطلة ابهى....

الطم�وح ،هو أحد أش�كال فرض الس�يطرة ،حيث
يكون الهدف هو جعل الزوجة غري مستقلة مادياً،
ما يجعلها تحت س�يطرة ال�زوج ،وغري قادرة عىل
الخروج من العالقة بسهولة مهما تعرضت لألذى.

 4طلب التضحيةق�د تتن�ازل الزوج�ة عن بع�ض األش�ياء يف مقابل
الحفاظ عىل اس�تقرار الحياة الزوجية ،ولكن يجب
أن تك�ون هذه التن�ازالت بإرادتها الح�رة ،دون أن

يطلبها منه�ا الزوج ،وأن تك�ون متوازنة بحيث ال
تكون الزوجة مضط�رة للتنازل أو التضحية بيشء
يرضه�ا ،مثل س�عادتها أو هويته�ا أو صحتها أو
أهلها.
 5طلب فعل غري مريحالرشي�ك الجيد ال يعرّض رشيكة حياته للخطر ،وال
يضغط عليها لفعل أي يشء ال يشعرها بالراحة أو
يتناىف م�ع مبادئها ،وال يتجاوز ح�دوده يف طلباته
منه�ا ،س�واء كانت يف أم�ور خاصة ج�داً ،أو أمور
يراها الجميع.
 6طلب فحص الهاتفالهاتف وما عليه من رس�ائل أو بريد إلكرتوني هو
أمر ش�خيص ،وإجبار الرشيك على فحص الهاتف
وم�ا عليه من أش�ياء خاص�ة هو نوع م�ن انعدام
الثق�ة ،والثق�ة رك�ن أس�اس م�ن أركان العالق�ة
الصحية.
 7طلب االختيار بينه وبني أي يشء آخرالرشي�ك الذي يطلب من رشيك�ة حياته التخيل عن
عملها أو مقاطع�ة أهلها أو االبتعاد عن أصدقائها
يف مقاب�ل اس�تمراره معه�ا ،ه�و ش�خص يبتزها
عاطفياً ،ويحاول فرض س�يطرته عليها ،وهذا من
عالمات العالقة غري الصحية.

احصلي على خدود ممتلئة دون أي تكلفة مادية
اس�تخدام الطرق الطبيعية دون
اللج�وء إىل العملي�ات والتكلف�ة
املادي�ة ،فق�ط قوم�ي ببع�ض
التمارين والعالجات املنزلية التي
تساعدك يف إعطاء الخدود مظهرا ً
ممتلئاً.
الطريق�ة األوىل :نف�خ البالونات
م�ن الط�رق الفعال�ة للحص�ول
عىل خدين ممتلئني ،ومن السهل
القي�ام به�ا ،فق�ط تحتاجين
إىل النف�خ يف بال�ون بالف�م م�ع
االس�تمرار ملدة دقيق�ة ،بعد ذلك
قوم�ي بإخ�راج اله�واء ،وعليك
تكرار ه�ذه العملية  5أو  6مرات
يومياً.

احذر تتناول البيتزا اجملمدة يوميًا

يمكن أن تحتوي عىل ما يقرب من
ثلث كمي�ة الصوديوم املوىص بها،
والت�ي ال يج�ب ان تتج�اوز 2300
ملليغ�رام يوميا ً للحفاظ عىل قلبك
يف حالة جيدة.
ثانياً :الدهون املشبعة

كش�ف الدكتور ياروسلاف بوتابوف ،أخصائي أم�راض الرسطان والجهاز
الب�ويل يف روس�يا ،أن خطر نش�وء حىص ال�كىل مرتبط بأس�باب عديدة من
ضمنها كمية املاء التي يرشبها الشخص.
و أش�ار األخصائ�ي إىل أن نقص املاء يف الجس�م يف أي درجة ح�رارة الهواء،
يمكن أن يصبح س�ببا يف نش�وء الرمل يف الكىل أوال ومن ث�م الحىص ،و ملنع
ح�دوث هذا األمر يج�ب االهتمام بالتوازن املائي يف الجس�م ،ويف الجو الحار
يجب رشب كمية أكرب من املاء.
و ق�ال“ :ال توج�د أس�باب مح�ددة لنش�وء الحصى يف ال�كىل ،الت�ي يمكن
اس�تبعادها ملن�ع ذلك ،و لكن املس�ببات عدي�دة -اضطراب عملي�ة التمثيل
الغذائي ،اضطرابات هرمونية ،نمط حياة الش�خص ونظامه الغذائي ،وعدم
كفاي�ة كمي�ة الس�وائل التي يرشبها الش�خص ،كل هذه الح�االت يمكن أن
تكون سببا يف نشوء الحىص يف الكىل”.
و أض�اف” تحدد كمي�ة الس�وائل الالزمة لحف�ظ التوازن املائي يف الجس�م
بص�ورة فردية  ،فمثال يحتاج الرياضيون ومن يمارس�ون نش�اطا بدنيا إىل
كمية أكرب من السوائل”.
و ق�ال“ :يرشب األش�خاص الذين يمارس�ون رياضة كمال األجس�ام6-7 ،
لرتات من الس�وائل يوميا ألنهم يحتاجون بس�بب نظامهم الغذائي الخاص،
إىل رشب كمية أكرب من السوائل ،أما الشخص الذي ال يعاني من حىص الكىل
وال يتبع حمية غذائية خاصة فيكفيه  2-3لرتات من السوائل يف اليوم”.
و أك�د األخصائ�ي على أن الحديث ال يدور ح�ول املاء فقط ،ب�ل عن جميع
السوائل مثل الشاي والقهوة والحساء وغري ذلك.

غالبا ً ما يتم احتواء البيتزا املجمدة
بالده�ون املش�بعة ،وخاص�ة تلك
التي تحتوي عىل مجموعة متنوعة
من الجب�ن ومجموعة متنوعة من
اللح�وم املصنع�ة ،و ينصح خرباء
الصح�ة بالحف�اظ عىل اس�تهالك

منخف�ض للدهون املش�بعة ألنها
يمك�ن أن تك�ون ض�ارة بصح�ة
القلب.
و ت�ويص أح�دث اإلرش�ادات
الغذائي�ة الص�ادرة ع�ن وزارة
الزراعة األمريكية بالحد من تناول

املطبخ ..
الدهون املشبعة بنسبة  10٪فقط
م�ن مجم�ل الس�عرات الحراري�ة
اليومية.
ثالثاً :السكر املضاف
يف م�وازاة الده�ون املش�بعة
والصودي�وم املرتف�ع ،تحت�وي
البيت�زا على  22غرام�ا ً م�ن
الس�كريات املضاف�ة وه�و مقدار
مماثل لذلك املوج�ود يف واحدة من
حب�ات الفطائر املحلاة “دونات”
بالش�وكوالتة املثلجة م�ع كريمة
الحشوة.
رابعاً :الكربوهيدات املكررة
وأخريا ً وم�ن أبرز اآلث�ار الجانبية
للبيتزا املجمدة ،هي الكربوهيدرات
املك�ررة املوجودة ع�ادة يف أطعمة
مث�ل الخب�ز األبي�ض واألرز ،و
ينص�ح خرباء الصحة بأن نحد من
استهالك الكربوهيدرات املكررة يف
النظ�ام الغذائي ،خاص�ة الحبوب
املكررة واألطعمة التي تحتوي عىل
السكر املضاف.

سر االعشاب..؟؟؟

خيلصك من الكرش بسرعة!
الزجنبيل احلامض والنعناع
ِ
لك�ي تفق�دي تل�ك الده�ون
املرتاكم�ة يف منطق�ة الكرش.
املكونات سهلة املنال والطريقة
سهلة التطبيق.
املكونات
الزنجبيل

كيف حتمي نفسك من حصى الكلى؟

الطريق�ة الثاني�ة :الصب�ار ل�ه
خصائ�ص مهم�ة يف ش� ّد الجلد،
إذ يس�اعد يف التخل�ص من ترهل
الخدي�ن ،وأيض�ا ً يع�زز مرون�ة
الجل�د ،إضاف�ة إىل احتوائ�ه عىل
م�واد مض�ادة لألكس�دة ،والتي
تمنع الرضر الذي تسببه الجذور
الح�رة ويع�زز إنت�اج الكوالجني
إلعطائك برشة شابة.
قومي فقط بتدليك الخدين بهالم
الصبار بح�ركات دائرية ملدة 10
دقائ�ق ،واتركيه مل�دة  10دقائق
أخرى ،ثم اغس�ليه بامل�اء الفاتر
مع تك�رارك لهذه الوصفة مرتني
أسبوعياً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

الحص�ول على بطن مس�طح
هو حل�م جميع النس�اء ،وإن
ّ
إحداه�ن ،نحمل إليك هذا
كنت
الخرب الس�ار .يمكن�ك تحضري
مرشوب يحتوي عىل الزنجبيل
والحام�ض والنعن�اع والخيار

ملعظمنا وضع مض�ادات التعرق جزء
أس�ايس من عاداتن�ا اليومية كغس�ل
األس�نان والوج�ه ،لك�ن ه�ل تعلم أن
الكوريني من الشعوب التي ال تتعرّق؟
منذ عدة سنوات ،اكتش�ف العلماء أن
هناك جني مس�ؤول عن إف�راز رائحة
الع�رق ،وبحس�ب علماء م�ن جامعة
بريس�تول ُيس�مى هذا الجين“ ” BA
 ”CC11وهو الذي يح ّدد ما إذا كان الناس يفرزون مادة األذن الشمعية الجافة
أو اللزجة .وبش�كل يثير االهتمام ،فأولئك الذين ُينتجون مادة ش�معية جافة،
ّ
تتغ�ذى عليها البكترييا
يفتق�رون للم�ادة الكيميائية املوجودة يف اإلب�ط والتي
املسببة لرائحة اإلبطني.
ويف حني أن  2%من األوروبيني يفتقرون للجني املسبب للرائحة الكريهة للعرق،
ف�إن معظم الرشق آس�يويني ،وتقري ًبا كل الكوريني ال يوج�د لديهم هذا الجني
(يكون لديهم اختالف وراثي أو طفرة يف الجني املسبب لرائحة العرق).
ويف دراس�ة ُنشرت يف  Journal of Investigative Dermatologyع�ام ،2013
وأُجري�ت على  6495أم بريطاني�ة وج�دت أن  2%منهن لديهن طف�رة يف هذا
ً
إنتاجا للمادة الشمعية
الجني .األشخاص الذين لديهم هذا الجني النادر هم أكثر
الجافة .وقد أفاد مؤلفو الدراس�ة أن أكثر من  97%من األوروبيني واألفريقيني
يوجد لديهم الجني املسبب لرائحة العرق تحت اإلبطني.
يف املقابل ،فإن غالبية الرشق آسيويني و  30-50%يف جنوب آسيا ،وجزر املحيط
الهادئ ،وآسيا الوسطى والصغرى ،واألمريكيني األصليني ال توجد لديهم رائحة
عرق كريهة .أما ما يقرُب من جميع الكوريني فلديهم طفرة يف هذا الجني ،وهو
م�ايحميه�مم�نإف�رازرائح�ةالع�رقالكريه�ة.
ويفترض العلماء أن هن�اك حمض أميني مرتب�ط بالجني ال�ذي ّ
يؤثر يف إنتاج
املادة الش�معية ورائحة العرق ،وترتب�ط الرائحة الكريهة للعرق بالنمو الرسيع
للبكترييا .أما أولئك الذين لديهم اختالف وراثي يف الجني املس�بب لرائحة العرق،
فيكون بسبب اإلنتاج األقل للحمض األميني الذي يسبب نمو البكترييا.

نصائح طبية

تحل�م الكثير م�ن الفتي�ات
بالحص�ول على خ�دود ممتلئ�ة
ألنها تعطي مظهرا ً جذابا ً وتجعل
للوج�ه مالمح س�احرة ،وضعف
الوج�ه والخدي�ن غالب�ا ً يك�ون
عالم�ة عىل الش�يخوخة ويعطي
مظه�را ً أكبر يف الس�ن ،ووجود
الده�ون تح�ت الجل�د يق�ل مع
التقدم يف السن.
ون�رى أن معظم األطف�ال لديهم
خ�دود وردي�ة وس�مينة تعط�ي
نظرة بريئة وجميلة ،لذلك يفضل
الكثير م�ن البالغني ه�ذا الوجه
للحفاظ عىل مظهر الشباب.
ويمك�ن تحقيق ذلك ع�ن طريق

تفق�د بع�ض األطعم�ة املجم�دة
فوائده�ا الصحي ،وعادة ما تكون
غير جيدة لصحتك العامة ،يف حني
أن هناك الكثري من البيتزا املجمدة
الصحية التي ظهرت يف الس�نوات
األخيرة ،لكن ال ي�زال تجنبها قدر
اإلمكان أفضل للصحة.
و تحتوي البيت�زا املجمدة عىل آثار
جانبي�ة محتملة ل�ذا ينصح بعدم
تناولها يومياً ،فهناك أربعة مضار
يج�ب مراعاتها عند تن�اول البيتزا
وأخذها باالعتبار.
أوالً :الصوديوم املرتفع
ومثل الكثري من األطعمة املجمدة،
فإن عبوات البيتزا املجمدة تحتوي
على صودي�وم أكث�ر م�ن البيت�زا
محلية الصنع ألغراض الحفظ.
وس�واء كانت مجمدة أم ال ،تعترب
جمعي�ة القل�ب األمريكية ()AHA
البيتزا واحدة من األطعمة الس�تة
اململح�ة ،مضيف�ة أن رشيح�ة
واح�دة فقط م�ن بيت�زا البربوني
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الحامض
النعناع
الخيار
طريقة التحضري
اضيفي عرش أوراق من النعناعإىل ك�وب من امل�اء وضعي املزيج

على الن�ار إىل أن يغيل ّ
ث�م دعيه
يرت�اح لنح�و خم�س دقائ�ق.
احتفظي بالخالصة.
اعصري حب�ة واح�دة م�نالحام�ض واب�ريش قرشه�ا
لتضيفيه يف ما بعد إىل الرشاب.
ّ
قطع�ي حبة متوس�طة الحجممن الخي�ار واخفقيها بواس�طة
الخلاط ث� ّم امزج�ي املزي�ج مع
عصير الحام�ض وخالص�ة
النعناع.
 اضيفي إىل املزيج ليرتا ً من املاء،ملعقت�ي طع�ام م�ن الزنجبي�ل
املطح�ون ،ثالث قط�ع من برش
الحام�ض وورق�ة صغيرة م�ن
النعناع.
أترك�ي املزي�ج يرت�اح لنح�وساعتني يف الثالجة.
كيف تتناولينه؟
يمكن�ك تناول ه�ذا الرشاب متى
ش�ئت عىل امت�داد النه�ار .لكن
م�ن األفض�ل أن تفعلي ذلك بعد
تناول�ك وجباتك اليومي�ة الثالث

األساس�ية .واح�ريص على أن
يتزام�ن ذل�ك مع اتباع�ك نظاما ً
غذائيا ً خاليا ً من الدهون الضارة
وأن تقومي ببعض التمارين.
مكونات مفيدة
بالفع�ل ،تعتبر مكون�ات هذا
الرشاب مفيدة جداً ،وال س�يما
يف ح�ال أردت خس�ارة وزن�ك
الزائد.
 الحام�ض :يحتوي عىل حمضاألس�كوربيك الذي يع�زز عملية
الهضم.
 الزنجبي�ل :يحت�وي علىّ
املك�ون الذي يعزز
الجنجرول أو
عم�ل أمعائ�ك ومعدت�ك ويحول
دون تك�وّن الغ�ازات فيه�ا
ويخلصها من الدهون.
 النعن�اع :ه�و م�ن أفض�لالنباتات الطبيعي�ة التي تحفز
عملية الهضم لديك.
 الخي�ار :ه�و طع�ام خفي�ف،مس� ّهل للهضم ومدر للبول كما
ّ
أنه يخلص جسمك من السموم .

طريقة حتضري بسبوسة اجلالكسي
املقادير:
البيض 1 :حبة
الفانيليا :ملعقة صغرية
سكر :نصف كوب
الزيت النباتي :نصف كوب
القشطة :علبة
ال�كاكاو 2 :ملعق�ة كبيرة
(خام)
السميد :كوب
حلي�ب مرك�ز محلى :ك�وب
(مكثف)
الش�وكوالتة :حس�ب الرغب�ة
(مربوش�ة/للتزيني)
حليب بودرة :نصف كوب
بيكنج بودر :ملعقة صغرية
الطحينية :ملعقة كبرية (لدهن
صينية الفرن)
طريقة التحضري:
افقسي البيض�ة يف وع�اء
الخلط.
أضيف�ي الفانيلا الس�ائلة،

والس�كر ،والزي�ت النبات�ي،
والحليب البودرة ،والقش�طة،
واخفق�ي املكون�ات باملرضب
اليدوي.
اضيف�ي الس�ميد ،وال�كاكاو
الخ�ام ،و البيكن�ج ب�اودر،
واخلطي املكون�ات جيدا ً حتى
تتجانس.
ادهن�ي صيني�ة الف�رن

بالطحينية.
ضع�ي خلي�ط البسبوس�ة يف
الصينية.
ادخلي الصينية للفرن املحمى
مس�بقا ً عىل درجة حرارة 180
مدة  50دقيقة.
عند اس�تواء البسبوسة ،صبي
الحليب املكث�ف املحىل ،وزيني
بالش�وكوالتةاملربوش�ة.

تدبري منزلي

نصائح لتنظيف أقمشة الصالون

يف التدبري املنزيل ،ال ُيمكن اإلغفال عن تنظيف أقمش�ة
األرائك يف غرفة املعيشة أو الصالون.
َّ
علمًا َّ
يتجنبن رشاء األثاث فاتح األلوان ،إذ
أن كثيرات
ّ
وترضره.
يسهل اتساخه
ومهما كانت الطريقة املعتمدة يف التدبري املنزيل ،يف شأن
تنظيف أقمشة الصالون ،يجب البدء أ َّولاً بإزالة األتربة
ونفض الغبار عنها باستخدام املكنسة الكهربائيَّة.
• إذا كان�ت أقمش�ة األرائك من النوع الس�حَّ ابَّ ،
فإنه
يس�هل ن�زع الكس�وة الخارجيَّ�ة بالكامل ،وغس�لها
ِّ
وملطف
يف الغسَّ �الة ،مع إضافة مس�حوق التنظي�ف
املالبس.
وبعد انقضاء دورة الغسيلُ ،ت َّ
جفف األقمشة ج ِّي ًدا عن
طريق نرشها يف الهواء الطلق.
رُّ
للتكس،
وإذا كان�ت هذه األقمش�ة من النوع القاب�ل
ُتس�تخدم املك�واة إلع�ادة فرده�ا ،قب�ل تركيبه�ا يف
أماكنها.
• إذا كان�ت أقمش�ة الصالون غري قابل�ة للنزعَّ ،
فإنها
تحتاج للغسيل اليدوي ،وفق اآلتي:
ِّ
الخل وس�ائل
 ُيع� ُّد خلي�ط التنظيف م�ن القليل منالغسيل ونصف امللعقة من الـ”بيكينغ صودا”.
ُ
تبلَّل منش�فة نظيف�ة بهذا الخليط ،الس�تخدامها يفالتنظي�ف ،مع الحرص عىل عدم اس�تخدام إس�فنجة

ً
ضعيف�ا وق�د ال ُت ِّ
نظ�ف
ناعم�ة إذ س�يكون تأثريه�ا
َّ
األقمش�ة ج ِّي ً
�دا ،أو إس�فنجة الجيل الخش�نة حتى ال
تتسبَّب بتلف األقمشة.
 يغمس طرف املنش�فة يف خلي�ط التنظيف ،ث َّم ُيدعكباملنشفة بلطف عىل القماش.
 بع�د الف�راغ من تنظيف األقمش�ة ،يجب اس�تخداممنش�فة نظيف�ة مبلَّل�ة بامل�اء ،إلزال�ة بقاي�ا خليط
التنظيف عن األقمشة.
كما منشفة َّ
جافة نظيفة ،لتجفيف األقمشة.
لاً
• إذا كان�ت العائلة تض ُّم أطفا  ،فه�ذا يعني َّ
أن مهام
َّ
سترتكز عىل التعامل مع البقع بأنواعها،
التدبري املنزيل
وتدع�و النصيحة إىل اإلرساع يف تنظي�ف أي بقعة عىل
الفورَّ ،
حتى ال يمتصها القماش ،فتصعب إزالتها.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تفانيك يف العمل يؤدي دورا ً كبريا ً يف طرح
اس�مك لرتقية جدي�دة ،وه�ذا ما يترك انطباعات
إيجابية
عاطفي�اً :الغرية غير امل ّ
ربرة تجاه الرشي�ك تؤجج النفور
بينكما ،وترتك انعكاسات سلبية غري متوقعة
صحي�اً :أن�ت الوحي�د القادر على التخلص من الس�منة
الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية

الثور

مهنياً :تواجهك صعوب�ات جمة يف العمل لكنك
تتخطاه�ا قريب�ا ً وتتغل�ب عىل كل م�ن يحاول
عرقلة مشاريعك
عاطفي�اً :إذا واجهت�ك بعض املش�كالت م�ع الرشيك،
عليك اللجوء إىل املقرّبني كونهم مرّوا بتجارب مماثلة
صحي�اً :اضطراب�ات وتش�نجات يف املع�دة وصداع ش�به
يومي ،سارع إىل استشارة الطبيب.

الجوزاء

مهني�اً :ترغب جدا ً يف تحسين وضع�ك املهني،
فتبذل م�ن أجل ذل�ك جهودا ً كبيرة وتحصد ما
تزرع
عاطفي�اً :املعالجة الهادئة لخالفك م�ع الرشيك أفضل
طريقة ،ونتيجتها عودة املياه إىل مجاريها
صحياً :يستحس�ن توفري جهدك للقي�ام بالعمل املطلوب
منك ،وعدم التفريط فيه ألعمال سطحية.

السرطان

مهني�اً :ال تتر ّدد يف التعبير عن وجه�ة نظرك
مهما كلفك ذلك ،ويف النهاية ال بد من أن تتوضح
الص�ورة فتنال حق�ك .عاطفياً :ينتق�ل فينوس إىل
امليزان ليحذرك من بعض الرتاجع يف حياتك العاطفية،
ويشير إىل الرضورة االنتباه إىل كل كلم�ة تقولها صحياً:
الرش�اقة التي تتمتع بها تريحك نفس�يا ً وتس�اعدك عىل
القيام بكل ما تريد إنجازه براحة

األسد

ً
راج�ع
مهني�ا :ال تت�ورّط يف قضي�ة ش�ائكةِ ،
أوراقك ومس�تنداتك ،وانتظر بعض ردود الفعل
املتعلّق�ة بقضية مالية عاطفي�اً :عامل الثقة مهم
جدا ً لتحقيق التقدم لك وللرشيك ،ما عدا ذلك يبقى من
دون جدوى ولن تصل إىل النتائج املرجوة صحياً :إذا كانت
صحتك بخري تكون بخري فحاول املحافظة عليها جيدا ً من
خالل القيام بالتمارين الرياضية

العذراء

واح�م
مهني�اً :ال تتدخ�ل يف ش�ؤون اآلخري�ن،
ِ
عالقاتك من التحديات والجدال ،قد تسمع كالما ً
ّ
يتمتع بمصداقية
غري مقنع أو ال
ً
عاطفياً :حاول أن تس�تعيد بعضا من حنانك املعهود،
فهذا مطلوب بش�دة يف املرحلة املقبل�ة إلبقاء العالقة كما
ترغب صحي�اً :خفف من رشب القه�وة واملنبهات ،وأكثر
من رشب العصري الغني بالفيتامينات.

الميزان

مهني�اً :إذا أردت اإلعالن عن مرشوع أو السير
ب�ه أو عق�د املواعيد ،فافع�ل ذل�ك إذ ّ
إنك ترشق
بجاذبية
عاطفي�اً :يدخل فينوس برجك ويعدك بأوقات عاطفية
جميلة ،وبفرتات من املتعة والتسلية مع الرشيك
صحياً :أنت مفعم نش�اط وحيوي�ة ،والفضل يف ذلك كثرة
التمارين الرياضية التي تمارسها.

العقرب

مهني�اً :تج�د املس�اعدة املطلوب�ة من ش�خص
يفاجئك بقدراته ،فحاول االس�تفادة من الدرس
من أجل مستقبل أفضل.
عاطفي�اً :يح�اول أحدهم تفش�يل عالقت�ك بالرشيك،
ّ
لكنه لن ينجح يف مبتغاه وال سيما أنك تعرف مكانتك لدى
ً
الرشيك صحيا :عليك التأني عند إنقاص وزنك واستشارة
الطبيب أو مطالعة املجالت الخاصة بعمل حمية

القوس

مهنياً :عليك استغالل األجواء االيجابية يف العمل
اىل أقىص الحدود ،وخصوصا ً أن الفرتة املقبلة قد
تشهد ركودا ً وعدم استقرار
عاطفي�اً :يدخ�ل فينوس ب�رج امليزان ،فيبشر بفرتة
جيدة من الحياة العاطفية ،وتعد الرشيك بمشاريع كبرية
تنفذه�ا صحياً :راع ظروف�ك الصحّ ية ألن طاقتك ضعيفة
ومناعتك خفيفة ،ومع الوقت يتحسن الوضع

الجدي

مهنياً :تس�تعيد قوتك ومرك�زك يف عملك وتثبت
ّ
وتتخطى معظم الحواجز والقيود
وجودك
عاطفي�اً :تس�مح ل�ك الظ�روف بتحدي�د خياراتك
العاطفي�ة وإعادة النظر يف بعض االتجاهات ،ويطمنئ
قلبك لجهة الرشيك صحياً :ال تحاول أن تضحك عىل نفسك
حني توهم الجميع أنك تتبع حمية ،بينما أنت يف الخفاء ال
ترتك أي وجبة تفلت منك

الدلو

مهنياً :حاول أن تبحث عن األس�باب الحقيقية
لتأجيل التس�ويات ،وال تورط نفسك يف مشاريع
قد تكون مخيبة لآلمال
عاطفي�اً :قد تثري الحساس�يات م�ع الرشيك أو تتهمه
بالربودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك
صحي�اً :ال تح�اول أن تتن�اول األطعم�ة املمنوع�ة علي�ك
بالخفاء ،فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك

الحوت

مهني�اً :تتخطى بع�ض املش�اريع املطروحة أو
تع ّدله�ا ،وربم�ا تس�تاء من مش�كلة لها عالقة
بممتلكات أو أوضاع عائلية عاطفياً :تبادل األفكار
م�ع الرشي�ك يكون مفي�داً ،وه�ذا يمن�ع ّ
أي تأويالت
مس�تقبلية يف العالق�ة بينكم�ا صحياً :مهم�ا حاولت أن
تك�ون نحيفا ً ورش�يقاً ،فإنك لن تحقق ذلك م�ا لم تنتبه
لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1929ان�دالع ث�ورة البراق يف القدس
وذلك ر ًدا عىل مطالبة اليهود باالس�تيالء
عىل حائط الرباق ،وقد قمع الربيطانيون
االنتفاضة بقوة وصفت بالوحشية.
 - 1945الياب�ان تقبل بشروط الحلفاء
املتعلقة باالستسلام يف الح�رب العاملية
الثانية.
- 1947اإلعلان عن اس�تقالل الهند عن
اململكة املتحدة.
محم�د علي جن�اح  -مؤس�س دول�ة
باكس�تان  -يقس�م اليمين كأول حاكم
عام لباكستان يف كراتيش.
 - 1948اإلعلان ع�ن قي�ام جمهوري�ة
كوريا وذلك يف الشطر الجنوبي من شبه
جزيرة كوريا.
 - 1960اس�تقالل الكونغو برازافيل عن
فرنسا.

 - 1975اغتيال رئيس بنغالديش مجيب
الرحمن يف انقالب عسكري.
 - 1990العراق يس�حب قواته من إيران
ويعل�ن قبوله «بمعاهدة الجزائر »1975
والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.
- 2007مقت�ل أكث�ر م�ن  250ش�خصا
وج�رح  500آخري�ن يف أربع�ة تفجريات
بصهري�ج نف�ط و 3س�يارات مُ فخخ�ة
يف بلدت�ي القحطاني�ة والعدناني�ة ذات
الغالبي�ة اليزيدي�ة يف محافظة نينوى يف
العراق.
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
يف�وز برئاس�ة ح�زب الليك�ود بأغلبية
73.2%
 - 2009مرصع  55شخصا ما بني سيدة
وطفل إثر احرتاق خيمة أفراح يف منطقة
العيون يف الكويت.

 - 2013اكتشاف نوع جديد من الثديَّيات
يف األندي�ز ألوَّل مرَّة منذ  35عامً ا ،ينتمي
لفصيلة الراكونيَّات أُطلق عليه تس�مية
األولينغويتو.
- 2015إلقاء القبض عىل الشيخ ُ
اللبناني
أحمد األسير ُ
الحس�يني يف مطار بريوت
الدويلُ ،
بتهم�ة التحريض واملش�اركة يف
مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني.
سلس�لة تفجريات بواس�طة ع َّدة ُعبوات
وسيَّارات مُ فخخة تهز العاصمة العراقيَّة
بغداد توقع نحو عرشين قتيال وأكثر من
مئة جريح.
 - 2019نج�اة جميع ر َُّكاب طائرة رحلة
خط�وط األورال الجوي�ة  178البال�غ
عدده�م  233راك ًبا بع�د اصطدام طيور
ِب ِكال املُحركني ،ونجاح الطيَّار يف ُ
اله ُبوط
بالطائرة ُه ً
بوطا اضطراريًّا.
ِ

الكلمات االفقية
 - 1مدينة ومرفأ يف جنوب باكستان
الغربية عىل بحر ُعمان
 – 2ممثلة أملانية راحلة
 – 3عكس�ها عل�م ق�راءة الوجوه –
زهر
 – 4تفسريية – عكسها مىش ليالً
 – 5عاصم�ة أوروبي�ة – ممثل�ة
مرصية
 – 6مدينة إيطالية – ملكه
 – 7االس�م الثان�ي لصحفي لبناني
راحل
 – 8كاتب قصة – للتنفس
 – 9شاعر لبناني راحل .

الكلمات العمودية
 – 1لعبة رياضية
 2موس�يقي إيط�ايل –
متشابهان
 – 3ح�رف تنبي�ه ويكث�ر
بعدها القسم – اشارات
 – 4عاصم�ة أوروبي�ة –
ركيزة
 – 5رشش�ف مبعثرة – غايل
الثمن
 – 6عملة اسيوية – فرح
 – 7نصف أمني – يشاهد
 – 8ممثل كوميدي عربي
 – 9أسد – متشابهة .

همسات دافئة
انزف ياقلم وتخطه حجر الصــــوت
اخذ من عمري حبرك والشعر ورقة
ركز بالصحيفة او وجد اللجمــــــات
تلكه امال تدمي بكل سطر فرقــــــة
ولتظن ياقلم لو برز نابه الذيـــــــب
معناهه ابتسم لو للعطف يرقــــــــة

شخصيات من التاريخ

مجاع” شاعر عربي يرثي حظه منسي عربياً
“أدريس ّ

ّ
كــدقيـق فـوق شوك نثــروه
حــظي
إن
ٍ
ُثـ ّم قــالــوا :لحـفا ٍة يــوم ريـح أجمعوه
َع ِظــم األمــ ُر علــيهم ُثـ ّم قالـوا :اتركوه
إن من أشقاه ربي ،كيف أنتم تسعدوه
كثير منا من س�مع به�ذه االبي�ات وردده�ا  ،حني
ين�دب حظه يوما ،وكثري من اس�تلذ به�ا بأمله  ،لكن
ليس كأس�تلذاذ الش�اعر  ،حني نسي حظه ان ينيس
كل م�ن حوله ويجوب الطرق�ات  ،فاقدا عقله كآخر
ما يتذكر ّ
الناس عنه  ،انه الش�اعر العربي السوداني
أدري�س جمّاع ،تسلس�ل م�ن عائلة مل�وك الحلفاية
 ،ابن ش�يخ قبيل�ة العبدالب  ،ولد يف مل�وك الحلفاية
بحري الس�ودان عام 1922م وفت�ح عينيه ان والده
مانجال للقبيلة العبدالب بالسودان وخارجها ،ودرس
يف الكتاتي�ب وحفظ القرآن وس�ط عائلة محافظة ،
اال ان جنون الش�عر يذهب به بعيدا عن قرص والده ،
واخوت�ه واقاربه حتى قال�وا عنه  ،كثري االقرتاب من
الناس كثير الخلوة طيبا مجاملا حتى مع تالميذه
وطالبه حتى قيل انهم يسلمون عليه يف الصباح حني
افطاره فريد السلام ويضع يده عىل صدره فيتس�خ
قميص�ة  ،وتتك�رر  ،وعنده�ا يتك�رر حب�ه للطيبة
والجمال فيتس�خ قميصه ويبقى قلبه ابيض  ،ذكي
الف�ؤاد  ،عبقري الطفولة كان يخرتع القرانه العابا ،
ويشدوا لهم الحاناً ،يف عام  1930م دخل اىل املدرسة
النظامية االولية (االبتدائي) ثم اىل املرحلة املتوسطة
ب�أم درمان  ،بعدها ببخت رضا ،التي تضم املتميزين
 ،وعرف هناك منها شاعرا بكل احتفاالتها  ،واشتهر
محلي�ا ً منها  ،ث�م عمل معلما بمدارس الس�ودان ثم
س�افر اىل مصر س�نة  1947ليكمل دراس�ته فيها
،تخرج بعدها بشهادة الليسانس باللغة العربية عام
 1951ثم عاد اىل الس�ودان ليكون معلما ثم مدرس�ا
 ،ت�ويف وال�ده فاختلف�ت القبائل عىل م�ن يكون بعد
محمدجمّاع مانجلا لقبيلة العندالب  ،وبعد اختالف

وتجاذب بني ش�يوخ القبيلة  ،اعتىل املنرب ابن خالته
الش�اعر محم�د محمدعيل وق�ال  :انا س�أختار لكم
مانجلا  ،ادريس جمّاع  ،صمت الجميع ووافق عليه
لخلقه الرفيع وس�مو نفس�ه وتواضعه بين قبيلته
وح�ب الن�اس له  ،فل�م يختل�ف عليه اح�د ،تعرض
ادري�س جم�اع اىل ه�زات مرضي�ة عنيف�ة  ،حاول
عالجه�ا يف بداية االمر والس�يطرة عليه�ا فذهب اىل
لندن ويف املطار التقى بزوجني كان يف بداية حياتهما
الزوجية وكانت الزوجة جميلة جدا  ،فتفائل بجمال
العروس لرحلته من اجل العالج ووقف امامها ينظر
اليها بامع�ان فغضب زوجها فالقى ه�ذه القصيدة
الرائعة ،التي غناها املطرب السوداني سيدخليفة:
أعىل الجمال تغار ّ
منا ماذا عليك إذا نـــظرنــــا
ّ
هي نظرة تنيس الوقار وتســـعد الروح املعنى
ّ
تمـــــــنى
دنياي أنت وفرحتي ومنى الفؤاد إذا
أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد ّ
عنــــا
والتزال هذه االغنية هي صوت وفولكلور موس�يقي
لل�ون االس�ود ان ص�ح التعبير ،وذكر يف لن�دن ،ان
الطبيب�ة التي تعالجه ،كانت س�احرة العينني ،وكان
يحدق بعينيها بشدة ،وكانت عيناه اللمعتان من فرط

الجنون ،ترعب الطبيبة فاش�تكته ملدير املستش�فى
فقال :لها البيس نظارات ،فدخلت عليه فقال:
السيف يف غمده التخـىش بواتره
وسيف عــيـنـيك بالحالـتني بـــتا ُر
فقدقيل عنها انها انهارت بالبكاء عندما ترجم البيت
اىل اللغة االنكليزية وعندما عرفته شاعرا .
فقد عد بعض النقاد ان هذا البيت أبلغ بيتا يف الشعر
العرب�ي عىل االطلاق يف الغ�زل وعد بعضه�م انه يف
الش�عر الحديث ملا تتطابق احساس�ه م�ع مفرداته
 ،وقد س�أل يوم�ا العقاد ع�ن صاحب االبي�ات التي
اوردناها عن العروس يف املطار.
أعىل الجمال تغار منا
ماذا عليك اذ نظرنا
فقيل له  :انه أدريس جمّاع
فس�أل اين هو االن  ،فقيل له يف التيجاني مستشفى
املجانني
فقال  :هذا مكانه ال يقول هذه االبيات عاقل
كان�ت لقصة جنونه قصة حيث اخ�ر ما رأت الناس
منه مغرب مش�عثا يجوب الطرق�ات  ،حظه دقيق لم
يس�تطع احدا ان يجمع�ه  ،حتى انه بع�ث اىل لبنان
 ،م�ن قبل الدول�ة ملعالجته اال ان حالت�ه  ،غري قابلة
للش�فاء  ،ش�اء عقله ان يركن ذلك الجس�د الذي لم
يحمل�ه بمستش�فى املجانني  ،حامال مع�ه ذكريات
حب�ه االول  ،وقيل  ،ولم تؤكد ه�ذه الرواية  ،انه كان
يعشق فتاة  ،وقد اتفق عىل الزواج منها اال ان سفره
اىل مرص  ،وس�نينه فيها 1947-1952اي بعد عودته
وجدها متزوجة مما أثر يف نفس�ه وقاده اىل ما قاده
من اتالف اعصابه  ،لكن لم يأتوا اهله بهذه القصة يف
لقائهم يف تلفزيون الس�ودان منه اخوته وبنت اخته
س�هريمحمدمحمدعيل واخت�ه  ،اال ان بع�ض النقاد
يشريون ان قصيدة ربيع الحب كان ينشاد محبوبته
هي ال غريها.

من الفيسبوك
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بناء االنسان وبناء العالم

اختبارات شخصية

القلب الذي ختتاره يكشف حقيقة وضعك العاطفي
ّ
أي هذه القلوب يعود إليك؟ اإلجابة
عىل هذا الس�ؤال ق�د تحمل الكثري
من الدالالت التي ترتبط بعاطفتك
وشخصيتك .إذاً ،أمعني النظر إليها
وانتقي منها ما يناسبك واكتشفي
ذاتك عن قرب.
 1القلب املصنوع بواسطة اليدين
أن�ت ش�ديدة التعاط�ف م�ع
األش�خاص املحيطين ب�ك .كم�ا
ّ
أن�ك ُتبدي�ن الكثير م�ن االرتباط
العاطف�ي بأولئ�ك املقرّبين منك.
ل�ذاّ ،
فإنك ُتظهرين اس�تعدادك ألن
تبذيل الجهود والتضحيات من أجل
رس�م االبتسامة عىل وجوههم .بل
ّ
إنك ق�د تصبحين عدوانية يف حال
تع�رض ه�ؤالء ألي موق�ف يسء.
فالعاطفة هي الهدف الذي تسعني
دائما ً إىل تحقيقه وإىل إشباع رغبتك
يف الحص�ول علي�ه .ويف املقابل ،ال
تحبني املشاعر الكاذبة.
 2القلب ذو اللون األس�ود
ال تنتمين إىل فئ�ة األش�خاص
الذين يتس�مون بكثاف�ة العاطفة
وبالقدرة عىل تبادلها مع اآلخرين.
فالرومنس�ية ال تعن�ي الكثير
بالنسبة إليك .لذا ،يمكنك أن تنيس
أم�ر بع�ض األش�خاص املقربين
منك لبع�ض الوقت .لكن ،عليك أن
تتنبه�ي إىل ّ
أن ال مباالت�ك قد تدفع

اآلخرين إىل نسيانك أيضاً.
 3القلب األحمر املكسور
يب�دو ّ
أن�ك تعانين م�ن انكس�ار
عاطف�ي يف ه�ذه األثن�اء .ل�ذا ،ال
يس�عك أن ّ
ّ
ب�أي أمر آخر.
تفك�ري
وربما تظنني أن ال أحد يستحق أن
تمنحيه حبك واهتمامك .وبالطبع
هذا خط�أ ّ
ألن قطار الحياة يواصل
سيره بع�د أن يتوق�ف عن�د كل
محط�ة .ل�ذا ،م�ن الضروري أن
تم� ّدي قلب�ك بالطاقة مج�ددا ً وأن
تتنش�قي بع�ض اله�واء لك�ي ال
يدفع�ك انكس�ارك إىل أن تقوم�ي

بخيارات عاطفية خاطئة .راجعي
أخط�اءك املاضي�ة كي ال يس�تغل
بعضهم نقاط ضعفك.
 4القلب األحمر مع قبضة الباب
يحف�ل قلب�ك باملش�اعر ،إال ّ
أن�ك
ال تجرئين على إظهاره�ا .فأنت
معجب�ة صامت�ة .ربما يع�ود هذا
إىل عدم ثقتك التامة بما تش�عرين
ب�ه .لذا ،من الرضوري أن تس�ائيل
نفس�ك بش�أن ه�ذا األم�ر لك�ي
ُتحسني االختيار ولكي تتفاعيل مع
محيطك وال س�يما مع األشخاص
الذي�ن يس�عون إىل التق�رب منك.

فصمتك قد ي�ودي ب�ك إىل االبتعاد
عن الحب وإىل عدم اختبار التجربة
العاطفي�ة الحقيقية .إذاً ،ال تهميل
هذا الجانب من حياتك أبدا ً وافتحي
الباب للشخص املناسب.
 5القلوب الذهبية
تحبني أن تعييش التجربة العاطفية
من األلف إىل الياء .فهي ،بالنس�بة
إليك ،مسألة تحتاج إىل من يغذيها
ويساعدها عىل النمو .لذا ،فأنت ال
تنسني ّ
أي لحظة جميلة عشتها يف
هذا اإلطار .كما أن مشاعرك دائمة
الحضور وتضفي عىل ش�خصيتك
الكثري من املرح وتدفعك إىل الشعور
الدائم بالتفاؤل .لكن ليس عليك أن
تواصيل دائما ً اندفاعك من دون أن
تفك�ري مليا ً باألمور .فقد يس�بب
هذا وقوعك يف الخطأ.
 6القل�ب األحم�ر املصن�وع م�ن
الصوف
ه�ل اخرتت ه�ذا القل�ب؟ إذاً ،أنت
تنس�جمني ومش�اعرك وتعرفين
تماما ً ما تريدين يف إطار العاطفة.
لذا ،تولين تجربت�ك العاطفية كل
االهتمام ال�ذي تس�تحق .فأنت ال
تخشين ذل�ك وال تخافين من أن
ترتتب عليه نتائج س�يئة .إذاً ،أنت
ُتحسنني االختيار وتثقني بخياراتك.
فاميض قدما ً وال تتوقفي.

نفس الهدف (بناء جدار)
نفس الوظيفة (البناء)
نفس املواد والكلف
نفس الجهد العضيل!
فما الذي اختلف؟
ساخربكم االن بالفرق
نرش الكاتب الربازييل الش�هري باولو كويلو قصة قصرية يقول فيها:
ّ
يكف عن
كان األب يح�اول أن يق�رأ الجريدة ،ولكن ابن�ه الصغري لم
مضايقت�ه ،وحني تعب األب من ابنه قام بقط�ع ورقة يف الصحيفة
كانت تحوي خريطة العالم ،ومزقها إىل قطع صغرية ،وقدمها البنه،
وطلب منه إع�ادة تجميع الخريطة ،ثم عاد لق�راءة صحيفته ظانا ً
أن الطفل س�يبقى مش�غوالً بقية اليوم ،إال إنه لم تمر خمس عرشة
دقيق�ة حتى عاد االبن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة ،فتس�اءل األب
مذهوالً :هل كانت أمك تعلم�ك الجغرافيا؟! رد الطفل قائالً :ال؛ لكن
كان�ت هناك صورة إلنس�ان عىل الوج�ه اآلخر من الورق�ة ،وعندما
أعدت بناء اإلنسان ،أعدت بناء العالم.
كان�ت عب�ارة عفوي�ة ،ولكنها كان�ت جميلة وذات معن�ى عميق -
(عندما أعدت بناء_اإلنسان اعدت بناء_العالم)
وه�ذا هو الف�رق بناء االنس�ان اصعب من بناء ناطحات الس�حاب
واالبراج

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
برنامج صباحي من غوغل
لمساعدة الطالب

يف حين أن الكثير م�ن األطف�ال
يس�تعدون للع�ودة إىل املدرس�ة،
تعتقد غوغل بأنه�ا يمكن أن تمد
ي�د الع�ون له�م ،عبر برنامجها
الصباح�ي الجدي�د ال�ذي يتي�ح
لآلباء تنسيق نش�اطات أطفالهم
يف الصباح ،ويس�اعد األطفال عىل
معرفة املزيد.
يمك�ن اس�تخدام برنامج جرس
العائل�ة “ ”Family Bellعلى
مختلف األجهزة املحمولة ،ويعمل
عىل تذكري األطفال برتتيب الرسير
وتنظيف أس�نانهم قب�ل الخروج
إىل املدرس�ة.كما سيتيح الربنامج
لألطف�ال املزي�د م�ن الط�رق
لتحسين تعليمهم يف املنزل ،حيث
أن�ه يحت�وي على ج�دول دوري
تفاعلي يس�تخدم الواق�ع املعزز
واألبعاد الثالثية ملساعدة األطفال
على تص�ور ال�ذرات واس�تيعاب
املعلومات املفي�دة حول العنارص
التي يقومون بدراستها.

ويمك�ن للتالمي�ذ الصغ�ار أيضاً،
النق�ر عىل زر الرتجمة املبارشة يف
البحث الس�تدعاء عب�ارة معينة،
إضافة إىل تقديم قصص تعليمية
أكث�ر تنوعاً ،وخيار االس�تماع إىل
قصص هاري بوتر عىل شاش�ات
أندرويد ومساعد غوغل الذكي.
وس�يتمكن اآلباء من ب�دء روتني
املس�اعد الصباح�ي الخاص بهم
يف اللحظة التي يس�تيقظون بها،
مم�ا يس�هل عليه�م الرتكيز عىل
أطفاله�م ،وتنظي�م واجباته�م
الصباحية الش�خصية وتلك التي
تتعلق بأطفالهم.
وبحسب الخرباء ،قد تكون إضافة
ه�ذا الروتين الصباح�ي الجديد
مناس�بة يف ه�ذا الع�ام بال�ذات
بالنسبة للكثري من األطفال الذين
س�يعودون إىل الفصول الدراس�ة
مع انحس�ار الوب�اء ،وبالنس�بة
ألولئك الذين سيتعني عليهم التعلم
عن بعد لجزء من العام الدرايس.

فيسبوك يعزز اهتمامه
بـ”المتدينين” بخاصية “الصالة”
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تسريب أمساء الفائزين جبائزة املوريكس دور
يحتفل القائمون عىل جوائز موركس
دور السنوية يوم االربعاء املقبل  18آب/
اغسطس الجاري بالعيد العرشين لتوزيع
الجوائز.
وذكر أن اللجنة املنظمة أو لجنة تقييم
األعمال الفنية عملت هذه املرّة عىل أعمال
عمرها سنتني؛ إذ لم تتمكن لجنة املوركس
دور من تقديم حفل السنة املاضية بسبب
تفيش فريوس كورونا ،وهذا يعني أنه عىل
الئحة الجوائز هذه السنة أعمال تعود ملوسم
 2019و .2020
ُ
وعلم أن مسلسل «أوالد آدم» سيفوز
بمجموعة من الجوائز الخاصة وفق إشارات
تؤكد أيضا ً صعود مسلسل «خمسة ونص»
إىل سلم أو مرتبة األوائل وحصده جوائز،
وهو إنتاج الصباح  2019وإخراج فيليب
أسمر.أما عن الفنانني الذين لم يتمكنوا من
الحضور لتسلم جوائزهم وهم من خارج
لبنان ،فيعمل فريق الجائزة عىل بث مقاطع
فيديو خاصة بهم إلبالغهم بفوزهم عرب
تقنيات النت وحفظ الجائزة ريثما ُتسلَّم
لهم.ولم ُيعرف ما إذا كان الفنان عايص

بلقيس حتقق جناحاً
جديدا على خشبة مسرح
دار األوبرا املصرية
بعد نجاحها يف حفلها الغنائي األخري يف
مرص ،حققت ،بلقيس ،نجاحا ً جديدا ً

عىل خشبة مرسح دار األوبرا املرصية.
يف إطار عروض األوبرا الصيفية التي
تستضيف نخبة من الفنانني يف مرص
والوطن العربي ،قدمت املطربة
بلقيس بمصاحبة أوركسرتا الفن
بقيادة املايسرتو أحمد طه حفالً
عىل مرسح النافورة بحضور كامل
العدد.وأطلّت بلقيس عىل خشبة
املرسح بغناء أغنية سهر الليايل ،ثم
قدمت برنامجا ً غنائيا ً تضمّن باقة
من أشهر أعمالها الخاصة الذي
استمتع بها الجمهور منها :ياخي،
ظبي اليمن ،ان يحرمونا ،شوف يل
حل بجمالك ،ممكن ،انتهى ،حالة
جديدة ،جبار ،وهمت بظبي  -بيذكر
بالخريف حيث شاركها عازف البيانو
واملوسيقي الشهري ميشال فاضل
اىل جانب مختارات من اشهر أعمال
املوسيقى العربية منها سهر الليايل،
البنت الشلبية؛ الطبطبة لحسني
الجسمي.

تح�ول موق�ع فيس�بوك ،خلال الس�نوات املاضي�ة ،إىل التفاع�ل م�ع
االتجاهات الدينية ملس�تخدميه ،مع أجل اس�تثمارها يف الكسب املادي
عبر اإلعالنات املفضلة لهذه الفئة من مس�تخدميه.وبعد أش�هر من
التج�ارب ،بدأت الرشكة بتجربة خاصية “صالة” مس�تحدثة ،باتت
متوفرة عرب مجموعات محدودة للمستخدمني يف الواليات املتحدة.
ويمك�ن مل�دراء املجموع�ات أن يفعل�وا الخاصي�ة ،لتصير متاحة
لألعض�اء .عنده�ا ،يمك�ن للمس�تخدمني أن يطلب�وا م�ن اآلخرين
مشاركتهم الصالة ،عرب ز ّر يظهر تحت املنشور.وال يختلف التفاعل
مع منش�ور الدعاء عن أي منش�ور آخر ،إذ يمكن للمعلقني نقر ز ّر
تظهر بعده عبارة “أنا صليت” ،تماما ً كما تظهر عبارات “اإلعجاب”
و”الحب” و”القهقهة”.
وبات أن منش�ورات الصالة ستعامل تماما ً مثل أي منشور آخر فيما
ّ
وس�توظف لتفصيل
يتعل�ق بسياس�ة الخصوصية وجم�ع البيانات،
إعالنات تتناس�ب مع اهتمامات كل مستخدم.وتهدف رشكة فيسبوك
م�ن خالل هذه التجرب�ة إىل مغازلة املصلني واملؤمنين ،إذ ُ
تع ّدهم عينة
حيوية يمكن أن توفر أرضا ً خصبة لالس�تثمار.بدأت الرشكة األمريكية
التفكري بتعزيز تعاونها مع الجماعات الدينية يف العام  ،2017من خالل
تأسيس فريق متخصص أسمته “فريق الرشاكات الدينية”.
ولكن ،مع تفيش وباء كورونا ،تحوّلت منصة فيس�بوك بش�كل تلقائي
إىل مح�ج ألتب�اع األدي�ان ،ونقل�ت عربه�ا قدادي�س ،وخط�ب جمعة،
وصلوات.هك�ذا ،رسّ ع الوباء من خطة فيس�بوك ،وجعل جهود الرشكة
أكثر إلحاحاً ،بحس�ب ما قالت رئيس�ة “فريق الشراكات اإليمانية” يف
فيسبوك ،القسيسة نونا جونز.
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يف يوم مشؤوم ال يشبه
كل األيام
الحالني سيحيي الحفل وفق معلومات غري
مؤكدة ،فيما تظهر يف اليوم األخري أسماء

النجوم الذين بإمكانهم الحضور وإحياء
الحفل.

ابتسام تسكت إلى الـ أم بي سي في تجربة “حياة”
بع�د م�رور فترة ليس�ت قصيرة على تجربتها
الدرامي�ة األخرية ،ق�ررت نجمة س�تار أكاديمي،
ابتس�ام تس�كت ،أن تك�رر تجربته�ا التمثيلية يف
مسلسل درامي جديد يحمل عنوان “حياة” ،فهل
يبعدها التمثيل عن الغناء؟ ورغم عودتها للوقوف
أم�ام كامريات التمثي�ل مجددا ً بعد آخ�ر أعمالها
الفنية بفيل�م “ 30مليون” الذي ُعرض قبل فرتة،
لم تنش�غل ابتسام تس�كت عن الغناء يف تجربتها
الدرامية الجديدة التي تحمل عنوان “حياة” املقرر
عرضها عرب شاش�ة أم ب�ي يس  ،5حيث علم أنها
تحرض إلطالق أكثر م�ن عمل غنائي خالل الفرتة
القادمة من بينها أغنية باللهجة املرصية ستنتمي
لنوعية األغنيات الرومانس�ية لتطلقها قبل نهاية

العام الحايل ،كم�ا لديها أكثر من مرشوع غنائي،
م�ن بينها أغنية مغربية من كلمات وألحان رحال
وزان�ي التي أنهت تصويرها على طريقة الفيديو
كليب خالل األيام املاضي�ة تمهيدا ً لطرحها خالل
الفرتة القادمة.إىل ذلك ،اختارت ابتس�ام تس�كت
أن تطل على جمهورها باملسلس�ل بالل�وك الذي
اعتاد عليه الجمهور ،حيث اعتمدت اللون األسود
لش�عرها بعد أن ظهرت يف الفترة املاضية باللون
االش�قر يف كثري من املناس�بات.وكانت ابتسام قد
بدأت تصوير أوىل مشاهد املسلسل ،حيث احتفلت
مع فريق العمل يف بداية تصوير املسلسل وعودتها
مج�ددا ً للبطولة املطلقة التلفزيونية عرب شاش�ة
الـ أم بي يس.

نسليهان أتاغول األكثر تأثيراً في أمريكا

بعد العديد من األخبار التي انترشت أخريا ً عن عالقة
نسليهان أتاغول بطلة “حب أعمى” وزوجها قادير
أوغل�و ،يبدو أن الح�ظ يدق بابها مج�ددا ً وجعلها
تحصل عىل لقب جديد يف مسريتها املهنية.
عىل الرغم من انتهاء دورها يف مسلس�لها الش�هري
“ابنة الس�فري” ،ما زالت نس�ليهان أتاغول تحصد
نج�اح املسلس�ل ،حيث عُ�رض قبل أي�ام يف إحدى
املحطات التلفزيونية يف أمريكا الالتينية وحقق أعىل
نس�ب مش�اهدة يف األعمال الرتكية املعروضة عىل
املحطة نفسها؛ ما جعل نس�ليهان أتاغول تحصل
عىل لقب خاص أطلقته عليه�ا الصحافة الالتينية
هناك وهو لقب “ملكة أشهر املسلسالت الرتكية”،
خاصة بع�د تص�در أعمالها قمة املش�اهدة للمرة
الثانية ،إذ إن مسلس�لها الشهري “حب أعمى” كان
من أكثر األعمال الرتكية مش�اهدة وقت عرضه يف
أمريكا الالتينية.
وقد أطلق جمهور نس�ليهان يف أمريكا هاش�تاغ
يحم�ل اس�م “تأثير نس�ليهان أتاغ�ول” الذي
أصبح ترند بمجرد إطالقه عرب منصات التواصل
االجتماعي خالل عرض مسلس�لها األخري “ابنة
السفري” أمام آنيجن إكيوريك.
عىل صعيد آخر ،نشرت املواقع اإللكرتونية
الرتكية خربا ً مفاده أن نسليهان أصبحت

عام�ل ج�ذب لكثري من الشركات العاملي�ة لتكون
الوجه اإلعالني لها يف مختل�ف الدول الالتينية فور
إطالق هاشتاغ “تأثري نسليهان أتاغول” الذي ضم
املاليني م�ن الجمهور املتابع له�ا يف مختلف أنحاء
أمريكا الالتينية.
وكان�ت نس�ليهان وقادير قد واجها ش�ائعات عن
انفصالهم�ا خلال الفترة املاضي�ة بس�بب أح�د
الفيديوه�ات الت�ي جمعت قادير ببطلة مسلس�له
الجدي�د ،األمر الذي جعله يرف�ض التعليق عىل هذا
الخبر يف آخ�ر حواراته التلفزيوني�ة ،مؤكدا ً أن من
فبرك الخرب عليه إثبات�ه ،أما هو فلا يتحدث عن
هذه األمور التافهة.

سعد حمسن خليل

يف زاوية من زوايا سوق شعبي يف مدينة الصدر وقفت امرأة تجاوز عمرها
الخمسني عاما وهي تبيع الخضار ،وان تمعنت يف عيونها ستجد دمعة
حزن صامتة مألت عينيها تكاد ان تنفجر لتخرج كينبوع او شالل من كثرة
الحزن والحياة القاسية التي تعيشها لتوفري لقمة العيش لستة من أبنائها،
خمس بنات وكبريهم شاب أكمل للتو الجامعة ،بعد ان توىف والده بتفجري
ارهابي وسط بغداد ..كان هذا الشاب يأمل بعد تخرجه من كلية الهندسة
اسوة بكل البرش أن يجد فرصة عمل له يف احدى دوائر الدولة ليسرت بها
حياة عائلته وليحقق طموحاته ،لكن هذه الفرصة لم تتوفر له ،فاضطر
ان يعمل عتاال «حماال» يف منطقة سوق الشورجة ،واكمال دراسته مسا ًء
لنيل شهادة املاجستري عىس ان تمنحه هذه الشهادة فرصة اكرب بالتعيني..
كان (يارس) يجر االثقال ويتكل عىل الباري -عز وجل -لينقذه من هذا
العمل املتعب وسط حرارة الجو الالهبة ،وكانت امه تنتظره ،وتأمل ان
يأتي يارس يوميا وهو سالم معاىف وتستقبله بابتسامتها وكالمها الجميل،
وتقول له كلما وصل البيت عرصا كلمتها الدارجة «ها يمه الله يساعدك»،
وتجلس تتسامر معه ألنه يذكرها بوسامة والده وصربه وكفاحه من
اجل سد رمق العائلة ،كانت تهيء له الشاي مع بعض مما قسمه الله
من (تمتوعة) العشاء ،وغالبا ما تكون قطعا من الـ»عروك» او «الجبنة»،
تجلس معه وتتسامر معه وهي فرحة بعد ان تؤرش عىل ركن من اركان
الغرفة ،وتؤكد له انها هيأت هذا املكان موقعا عىل الحائط لتضع شهادة
تخرجه بعد نيله شهادة املاجستري ..لم يكن يخلد بتفكري أم يارس ان يقع
املحظور وتحرم من طلة ابنها عليها ..ويف يوم مشؤوم ال يشبه كل يوم
انفجرت عبوة ناسفة عمياء يف موقع عمله يف سوق الشورجة اردته قتيال،
فسقط يارس مخضبا بدمه ،ولم يجرؤ أحد من اصدقائه عىل اخبار أمه
بالحادث خوفا عليها من وقع الحادث ،لكن إرصار أحد اصدقائه جعله يف
عجلة إلخبارها بالوفاة بعد ان اكمل اجراءات الطب العديل للحصول عىل
شهادة الوفاة ..فذهب يجر اذيال الخيبة والخذالن والخوف اىل بيت صديقه
يارس ،وما ان طرق الباب حتى خرجت والدته وهي يف لهفة الستقبال ابنها،
لكنها ولسوء حظها رأت مجموعة من اصدقائه وهم يبكون بكا ًء مرا،
فتبني لها الخرب الذي وقع عليها وقع الصاعقة ،واخذت تبكي بكا ًء مرا
وتندب حظها عىل وفاة ولدها ،وبعد لحظات سلم اصدقاء يارس شهادة
الوفاة لالم املنكوبة ،فأدخلتهم البيت ورفعت شهادة الوفاة ووضعتها يف
املكان نفسه الذي حددته البنها يارس ،وقالت :لقد وعدته ان اضع شهادة
التخرج يف هذا املكان ،واصبح مكانا لوضع شهادة وفاته لكي ابقى اتذكر
قصة كفاح ونضال ابني يارس لتحقيق ذاته يف توفري فرص العيش الكريمة
لنا وتحقيق طموحه بإكمال دراسته الجامعية ،لكن يبدو ان الحلم لم
يتحقق من دون تقديم تضحية لينضم يارس اىل قائمة الشهداء من دون
ان يحقق حلمه بالحصول عىل شهادته الدراسية اسوة بالبرش يف أي بقعة
من بقاع العالم املرتامي األطراف ،لكن هذه الفرصة لم تتحقق ألم يارس،
فبقت هذه االم املكافحة تندب حظها العاثر عىل فقدان فلذة كبدها ..فإىل
ارواح كل الشهداء ألف تحية.

سريين عبد النور بعد «دور العمر»
و ّدع جمهور الفنانة اللبنانية ،سريين
عبد النور ،مسلسل «دور العمر»،
سيناريو وحوار نارص فقيه،
إخراج سعيد املاروق وبطولة
سريين عبد النور وعادل كرم،
بعد  10حلقات ُعرضت عىل
منصة شاهد كعرض أول
ونالت نجاحا ً الفتاً.

(انستغرام) يطرح مميزات لمكافحة
إساءة االستخدام
تمتل�ك مواق�ع التواصل االجتماعي بش�كل عام مش�كلة كبرية يف
اإلس�اءة عرب اإلنرتنت ومش�كلة الكالم الذي يحض عىل الكراهية،
وعلى الرغ�م م�ن الجه�ود املزعوم�ة م�ن (تويتر وفي�س ب�وك
وانس�تغرام) ،فإن اإلس�اءة والكراهية عبر اإلنرتنت منترشة عىل
هذه الشبكات االجتماعية.
ويف خط�وة ملكافحة املش�كلة ،طرح (انس�تغرام) مي�زات جديدة
ملكافحة الكراهية وإس�اءة االستخدام ،وقال آدم موسريي ،رئيس
(انس�تغرام) ،يف منش�ور باملدون�ة“ :نأمل أن تحمي ه�ذه امليزات
الجديدة األش�خاص بش�كل أفضل من مش�اهدة املحتوى امليسء،
س�واء كان عنرص ًيا أو متحي ًزا جنس� ًيا أو معاد ًي�ا للمثليني أو أي
نوع آخر من اإلساءة”.
وس�تمنح امليزات الجديدة يف (انس�تغرام) األش�خاص القدرة عىل
تقييد التعليقات وطلبات الرس�ائل الفوري�ة أثناء زيادة االهتمام،
بالنس�بة ألولئك الذين ينشرون التعليقات الت�ي يحتمل أن تكون
مس�يئة ،س�يقوم (انس�تغرام) بتوزي�ع تحذيرات أكث�ر رصامة،
وهن�اك ميزة جديدة للكلمات املخفية ،والتي تس�مح لألش�خاص
بتصفية طلبات الرسائل الفورية املسيئة.
مي�زات  Limitsالجديدة :للش�خصيات العامة واملش�اهري Limits
هي ميزة يس�هل تش�غيلها ،وس�تقوم تلقائ ًيا بإخفاء التعليقات
وطلبات الرس�ائل املبارشة من األش�خاص الذي�ن ال يتابعونك ،أو
الذين تابعوك مؤخرًا فقط ،وقال موسريي يف منشور املدونة“ :لقد
طورنا هذه امليزة ألننا س�معنا أن منش�ئي املحتوى والشخصيات
ً
ً
ً
مفاجئ�ا يف التعليقات وطلبات
ارتفاعا
أحيان�ا
العام�ة يواجهون
الرسائل الفورية من أشخاص ال يعرفونهم”.
الكلم�ات املخفي�ة :للتعليقات املس�يئة والرس�ائل املب�ارشة غري
املرغ�وب فيه�ا الكلم�ات املخفية هي مي�زة تتيح للمس�تخدمني
تصفية الكلم�ات والعبارات والرموز التعبريية املس�يئة تلقائ ًيا يف
ً
مطلقا إذا لم يرغبوا
مجلد مخفي لدى املستخدمني خيار عدم فتحه
يف ذلك ،كما تقوم ً
أيضا بتصفية طلبات  DMالتي ُيحتمل أن تكون
غري مرغ�وب فيها أو منخفض�ة الجودة ،تم إطلاق امليزة مؤخرًا
يف بل�دان محددة ولكن س�يتم طرحها عامل ًيا لجميع املس�تخدمني
بحلول نهاية هذا الشهر.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ُ
وعلم أن معظم ردود الفعل عن
ّ
تخطت
املسلسل كانت ايجابية ،ال بل
سلّم االيجابية يف إطار ال يخلو من
حث املخرج سعيد املاروق عىل
الدخول أكثر يف عالم الدراما ،وكذلك
لفت النظر اىل أداء عبد النور الذي
تفوّق يف بعض املشاهد عىل نفسه.
يف السياقُ ،علم أن املفاوضات عادت

بني عبد النور ورشكة الصباح
لتصوير مسلسل جديد؛ وهو خاص
باملنصات و ُيقال إن التعاقد بني
الصباح وسريين عبد النور كان
يقيض بإنتاج مسلسل طويل خاص
بموسم رمضان (دانتيل) ،2020
وهو مسلسل من النوع القصري
الخاص باملنصات.

ويبدو أن الحكاية ُتطبخ عىل نار
هادئة الستكمال أو إنهاء نص
وحكاية جديدة تعيد عبد النور إىل
رشكة الصباح ،فيما يؤمّ ل أن تكون
األمور ملصلحة عبد النور وتشارك
يف املنافسة الدرامية ملوسم رمضان
 2022عرب مسلسل جديد بعد
نجاحها يف تجربة «دور العمر».

تامر حسين يعد مجهور ج ّدة حبفل جماني
ليلة جماهرييّة أحياها النجم
املرصي ،تامر حسني ،ضمن حفالت
صيف ج ّدة عىل املرسح العريق الذي
استقطب أملع نجوم العالم العربي
عىل مدار أسابيع Jeddah Super
 ،Domeوذلك وسط تش ّدد والتزام
رشكة  ، Benchmarkعىل رأسها
السيد محمد زكي حسنني ،بالتدابري
الوقائية واإلجراءات الصحية التي
تفرضها وزارة الصحة السعودية
املتعلقة بالتجمعات واحرتام

التباعد االجتماعي ،حرصا ً عىل سالمة
الجمهور.
وكان يف استقبال تامر حسني يف مطار
جدة ،وفد من رشكة بنش مارك وهيئة
الرتفيه السعودية ،حيث رّ
عب حسني عن
سعادته بلقاء الجمهور السعودي بعد
هذه الفرتة الصعبة التي ألّمت بالعالم،
وشكر رشكة بنش مارك ومعايل املستشار
تركي آل الشيخ عىل حسن استقبالهم
والتنظيم العظيم واملجهود الرائع وتمنى
لهم املزيد من التألّق واالستمرارية

نيللي كريم حتتفل بزواجها من الالعب هشام عاشور

تغريدات

حسن ناظم

نوال الزغبي

والنجاح.
ق ّدم الحفل ،الذي تراوحت أسعار بطاقاته
بني  490و  2450ريال ،اإلعالمي السعودي
سامي جميل ،وافتتحه املطرب السعودي
محمد السهيل ،ضمن مبادرة هيئة الرتفيه
ورشكة بنش مارك  Benchmarkإلظهار
ودعم املواهب السعودية الشابة ،بتوجيه
من معايل املستشار تركي آل الشيخ،
عرب إعطاء فرصة للفنانني والفنانات
السعوديني الشباب الفتتاح حفالت موسم
الصيف بوصالت غنائية.

ثم اعتىل تامر حسني املرسح عىل هتاف
الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه حتى
ساعات متأخرة من الليل ،وعىل أنغام
أغنية «حلو الكالم» مازح تامر حسني
ّ
املنظمة وقال «كل مرة الناس
الهيئة
بتدفع ثمن البطاقات ،أوعدوهم أن يكون
الحفل القادم مجّ اني».
تستمر رشكة  ،Benchmarkبتنظيم
أجمل حفالت صيف جدة ،حيث تستقطب
هذا األسبوع الفنانة أصالة والفنان رامي
صربي.

تعازينا الصادقة ألسرة السيدة عالية حممد باقر..
شغلت الفقيدة منصب األمني العام للمكتبة املركزية
بالبص��رة وكانت مثاالً طيباً لألمانة والوطنية خالل
مسريتها املهنية ..حفظت  ٣٠الف كتاب وخمطوطة
م��ن الضي��اع أثناء توغ��ل الق��وات الربيطانية يف
البصرة يف العام .٢٠٠٣
هيدا ش��غلي!!!! مش عم حبتفل!!!! متلي متل اي
حدا حباجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!!
وي��ا ريت ب�لا آراؤكم اللي ب�لا طعم��ة وتتذاكوا
علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!!
وشكرا

احتفلت الفنانة املرصية ،نيليل كريم ،بزواجها من العب
اإلسكواش السابق هشام عاشور ،يف حفل زفاف رومانيس أمام
ً
فستانا
شاطئ البحر بالساحل الشمايل يف مرص.وارتدت ”نيليل“
ً
أنيقا وراق ًيا ،فيما ارتدى زوجها ”هشام“ بذلة بيضاء
أبيض
عرصية ،وسط أجواء مليئة بالرومانسية والحب.وأوضح املصدر
أن“ نيليل“ تخطط لبدء شهر العسل يف جزر املالديف عقب الزواج
مبارشة ،عىل أن تعود بعد ذلك الستكمال أعمالها السينمائية“.
يذكر أن لدى ”نيليل“  4أبناء من زواجني سابقني ،وهم :سيليا،
رُ
وتكب ”نيليل“ عن ”هشام“ بـ 8سنوات،
وكندة ،ويوسف ،وكريم،
فهي من مواليد  ،1974أما هو فمن مواليد .1982تستعد النجمة
نيليل كريم إلطالق فيلمها  30مارس قريبا ً يف دور العرض ،حيث
ّ
تجسد شخصية زوجة خائنة ضمن أحداث
علمت نواعم أن نيليل
العمل تتحايل عىل زوجها من أجل مصالح شخصية ،وتتعاون
فيه للمرة الخامسة مع رشكة دانا لإلنتاج والتوزيع السينمائي،
والفيلم من تأليف حميد املدني ،إخراج أحمد خالد موىس.ويشارك
النجمة يف بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي ،دينا الرشبيني،
أسماء أبو اليزيد ،خالد الصاوي ،صربي فواز ،أحمد خالد صالح،
محمد جمعة ،ندى موىس ومحمد شاهني.عىل صعيد آخر ،بمجرد
أن تنهي نيليل كريم فرتة إجازتها لقضاء شهر العسل برفقة
زوجها رامي عاشور ،تستأنف تصوير أعمالها الفنية حيث
ً
بداية من
لديها أكثر من مرشوع فني جديد خالل الفرتة القادمة؛

فيلم «العميل صفر» الذي توقف تصويره لفرتة ليست قصرية،
وهو أول عمل يجمعها بأكرم حسني حتى فيلم «كناريا» الذي
يجمعها مع أحمد عز وماجد الكواني ،كما لديها عمل آخر وهو
الجزء الثاني من فيلم «كازابالنكا» أمام أمري كرارة.

