نقابة الصيادلة تكشف عن رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
سبب ارتفاع أسعار األدوية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
كشفت نقابة الصيادلة ،امس االثنني ،عن
أسباب ارتفاع أسعار األدوية .وذكرت النقابة
يف بيان صحفي :ان «ارتفاع أسعار األدوية
بسبب ارتفاع سعر الدوالر» .مبينة انه «اليوجد
استغالل لهذا املوضوع» .وأوضحت ان «األدوية
جميعها مستوردة بالعملة الصعبة».واضافت
النقابة ان»انخفاض سعر الدينار العراقي
امام الدوالر ،باإلضافة اىل عدم وجود تخفيض
للرضائب والرسوم الكمركية جعل املوضوع
يتناسب طرديا ً مع سعر رصف الدوالر».

الزوراء /حسني فالح:
كشفت املفوضية العليا لالنتخابات ،باالرقام،
ع�ن اخ�ر اس�تعداداتها إلج�راء االنتخابات
الربملاني�ة ،وفيما حددت س�بب ع�دم تمديد
فرتة تحديث سجالت الناخبني ،اعلنت توقيع
مذك�رة تفاه�م م�ع وزارة التج�ارة لتقديم
الدع�م للمفوضية يف مجال اس�تكمال إجراء
االنتخابات وتثقيف الناخبني.
وقال�ت الناط�ق باس�م املفوضي�ة ،جمانة
الغلاي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان مفوضية
االنتخاب�ات تج�دد التزامها يف إنج�از املهام
املوكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة
ونزيهة تنال رضا وقبول الناخبني واملجتمع
ال�دويل .مؤك�دة :ان املوع�د املق�رر إلج�راء
االنتخاب�ات الربملاني�ة يف ،10/10/2021
هو موع�د حتمي ال رجعة عن�ه .واضافت:
ان املفوضية انطلقت منذ  2/1/2021بأوىل
مراحل العملية االنتخابية ،املتمثلة بمرحلة
تحديث س�جل الناخبين البايومتري التي
اس�تمرت ألكثر من(  ) 3أشهر ،وهي أطول
فترة مقارنة مع االس�تحقاقات االنتخابية
الس�ابقة ،الفت�ة اىل :ان املفوضية س�عت يف
عملها خالل فترة تحديث س�جل الناخبني
إىل إتاحة الفرصة لتس�جيل أكرب عدد ممكن
من الناخبني ،وعليه اصدر مجلس املفوضني
ق�رارا يقيض بع�دم تمدي�د فترة التحديث
كون املفوضية ملتزمة بالج�دول العمليات
والتوقيت�ات الزمني�ة والت�ي يج�ب أن تنفذ
جمي�ع فقراته وصوالً إىل يوم االقرتاع العام.
واوضح�ت :ان عملي�ة التحدي�ث مرتبط�ة
بعدة مه�ام تتابعي�ة ،منها عملي�ة تقاطع
بيان�ات الناخبني املس�جلني ،وإرس�الها إىل
الرشك�ة “اندرا” االس�بانية املكلفة بطباعة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
تدرس رشكة إكسون موبيل بيع حصتها يف حقل غرب القرنة  1-النفطي العراقي
يف إشارة إىل أن الرشكة الكربى مستعدة للتخيل عن أحد حقولها النفطية يف الرشق
األوسط لتقليل تراكم الديون املرتاكمة العام املايض.واتخذت وزارة النفط خطوة غري
عادية بقولها إنها تجري محادثات مع رشكات أمريكية بشأن احتمال رشائها حصة
إكسون البالغة  ٪32.7يف الحقل الواقع يف جنوب العراق بالقرب من مدينة البرصة.
وأفادت بلومربج نيوز العام املايض أن عمالقتي النفط الصينيتني رشكة البرتول الوطنية
الصينية و  CNOOCاملحدودة تفكران يف رشاء الحصة ..ورفضت إكسون التعليق عىل
أي بيع محتمل.وكان لـ  19-Covidتأثري ساحق عىل الشؤون املالية لرشكة ، Exxon
مما تسبب يف تضخم ديونها إىل أكثر من  70مليار دوالر ،مما أدى إىل خفض تصنيفها
مرتني يف أقل من عام.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7471 :الثالثاء  20نيسان 2021

املفوضية تكشف لـ

بسبب تراكم الديون ..إكسون موبيل
تعرض حقل غرب القرنة  1 -للبيع

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7471 Tue 20 Apr 2021

أعلنت توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لتثقيف الناخبني

باألرقام عن استعداداتها إلجراء االنتخابات وحتدد سبب عدم متديد حتديث سجل الناخبني

البطاقة الناخب البايومرتية ،وبالتايل سيتم
اس�تقبال البطاقات مركزي�ا ً وتوزيعها بني
مكات�ب املحافظ�ات االنتخابية بع�د إجراء
عملي�ة الفحص للبطاق�ات .وتابعت :فضال
عن عملي�ة توزي�ع الناخبني بين محطات
ومراك�ز االقتراع ملعرف�ة األع�داد النهائية
والتي س�يتم عىل أساس�ها التعاقد لتجهيز
امل�واد اللوجس�تية ل�كل مرك�ز ومحط�ة
االقرتاع .وبينت :انه مع انتهاء املدة املحددة
يف  ،15/4/2021أس�فرت عملي�ة التحديث

ً
محدث�ا لبياناته
ع�ن ( )1.733.030ناخ ًب�ا
من ضمنهم الناخب�ون النازحون الذين بلغ
عدده�م ( )٢٧٧٧١ناخ ًبا ،وبهذا يصبح عدد
املسجّ لني بايومرت ًيا ( )16.311.965ناخ ًبا،
فضالً ع�ن توزيع البطاقات البايومرتية بني
الناخبين والبال�غ عدده�ا ()13.755.061
بطاق�ة ،وج�رت عملي�ة التحدي�ث بوجود(
 )4944مراقب�ا من منظمات املجتمع املدني
املحلي�ة و( ) 7432م�ن وكالء األح�زاب
والتنظيم�ات السياسية.واش�ارت اىل :ان

رئي�س مجل�س املفوضين ،الق�ايض جليل
عدن�ان خل�ف ،وق�ع م�ع وزي�ر التج�ارة،
مذك�رة تفاه�م بين املؤسس�تني يف مق�ر
وزارة التجارة ،لتقدي�م الدعم للمفوضية يف
مجال اس�تكمال إجراء االنتخابات وتثقيف
الناخبين م�ن خالل نشر امل�واد اإلعالمية
ّ
تحث عىل
املُعدة م�ن قبل املفوضي�ة ،والتي
املش�اركة يف ي�وم االقتراع ،وذل�ك بنرشها
على املواق�ع الرس�مية التابع�ة لل�وزارة
وتش�كيالتها ،إضاف�ة إىل التعاون املشترك

بني املفوضي�ة ووزارة التج�ارة يف موضوع
تبادل البيانات بشأن املتوفني وتشكيل لجنة
مركزي�ة مهمتها وضع آلي�ة تبادل البيانات
االلكرتوني�ة املرتبط�ة بني قاع�دة البطاقة
التمويني�ة وقاعدة بيانات س�جل الناخبني
املُحدث وفقا ً للتس�جيل البايومرتي.ولفتت
اىل :ان مفوضي�ة االنتخاب�ات تعم�ل حال ًيا
على ح�ذف بيان�ات الناخبين املتوفني من
س�جل الناخبني وإتلاف بطاقاته�م البالغ
عدده�ا ( )97.000بطاق�ة؛ بن�ا ًء على م�ا
ح� ّد َث الناخ�ب العراق�ي من ح�االت حذف
لألش�خاص املتوفني وبالتنسيق مع وزارتي
الصحة والتج�ارة يف حرص أع�داد الناخبني
املتوفني.واوضح�ت :ان�ه وم�ع اس�تمرار
مفوّضي�ة االنتخاب�ات بعملي�ة تس�جيل
األحزاب والتنظيمات السياسية ،جرى منح
إجازة تأس�يس ل�ـ (  )253حز ًبا سياس�يًّا،
كما بلغ عدد طلبات التسجيل لألحزاب التي
هي قيد التأس�يس نحو ( )63طل ًبا ،يف حني
بلغ عدد طلبات األح�زاب التي أبدت رغبتها
باملش�اركة يف االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبلة
( )١١٨حز ًبا ،كما أبدى (  )١١تحالفا رغبته
باملش�اركة يف االنتخاب�ات املقبل�ة من أصل
ً
تحالفا سياسيًّا مص ّد ًقا عليه ،و()١٢
()٣٢
ً
تحالفا قيد التسجيل.ومضت بالقول :أما ما
ّ
باملرش�حني األف�راد ،فقد بلغ عددهم
يتعلّق
مرشحا ،من ضمنهم ( ّ )5
ً
مرشحني
()٤٧٨
م�ن املك�ون األيزي�دي ،و(  )٨آخري�ن م�ن
املكون الصابئ�ي املندائي ،و( )٩مرش�حني
من املكون الكرد الفييل و ( )٧مرشحني من
ً
مرشحا
املكون املس�يحي ،بما فيهم ()١٤٠
من األحزاب السياسية ،و( )4مرشحني من
التحالفات السياسية.

النفط يوقف الزحف النجفي والزوراء يستمرئ أنصاف احللول يف الدوري املمتاز
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ابتكار جهاز على شكل ساعة حيلل العرق ويكشف خطورة فريوس كورونا

االخرية

أمانة جملس الوزراء حتدد آلية «اخلدمات االلكرتونية»
وفائدتها للمواطنني
بغداد /الزوراء:
ح َّددت األمانة العامة ملجلس الوزراء،
امس االثنني ،آلية عمل بوابة «الخدمات
االلكرتونية» ،فيما أشارت اىل أن هذه
البوابة التي ستنطلق يف حزيران املقبل
تحظى باهتمام ل�دى الحكومة.وقال
املتحدث باسم االمانة ،حيدر مجيد ،يف
ترصي�ح صحفي :إن «بوابة الخدمات
االلكرتونية التي ستنطلق خالل شهر
حزي�ران املقب�ل ،س�تتيح للمواطنني
الوصول إىل الخدم�ات الحكومية عرب
نافذة واحدة».واضاف انها «س�تمكن
املواط�ن م�ن التس�جيل بالبوابة من
خلال معلوم�ات البطاق�ة الوطني�ة
واثبات هويته للمؤسسات الحكومية

الكرتوني�ا» ،مبينا ً
ً
املشتركة بالبوابة

أنه�ا «س�تقلل م�ن العم�ل الروتيني
لتل�ك املؤسس�ات ،ويرسع م�ن إنجاز
املعامالت اليومية للمواطن».
وتابع مجيد أن «هذا املرشوع يأتي من
ضمن الخطة الستراتيجية لتش�ارك
البيان�ات بين املؤسس�ات الحكومية
الت�ي ت�م اعدادها وفق خط�ط زمنية
مح�ددة» ،الفت�ا ً اىل أن «مشروع
الحوكمة االلكرتونية يحظى باهتمام
ل�دى الحكوم�ة ،حيث ارشف�ت عليه
وتنف�ذه امللاكات الفني�ة يف االمان�ة
العامة ملجلس الوزراء ،بالتنس�يق مع
وزارة االتصاالت وعدد من املؤسسات
الرسمية ذات العالقة».

الرافدين :صرف دفعة جديدة من
سلف املوظفني
بغداد /الزوراء:
اعلن مصرف الرافدين ،امس االثنني،
رصف دفعة جديدة من سلف املوظفني
ومنتسبي وزارة الداخلية .وقال املكتب
االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلقت�ه
«الزوراء» :أنه» تم رصف دفعة جديدة

م�ن الس�لف للموظفين ومنتس�بي
الداخلي�ة بع�د اس�تكمال االج�راءات
كافة «.واش�ار املرصف خلال البيان
اىل أن» التقديم عىل الس�لف يكون من
خلال الفروع املخصص�ة باملنح التي
تم تحديدها يف بغداد واملحافظات».

روسيا:أي تقارب بني الرياض وطهران سيؤثر إجيابيا على أمن املنطقة

مصدر عراقي يكشف عن احتضان بغداد لقاء مجع مسؤولني سعوديني وإيرانيني

موسكو /متابعة الزوراء:
نقلت وكالة «فران�س برس»،عن مصدر
حكوم�ي عراقي وآخ�ر دبلومايس غربي
أن لق�اء جم�ع مطل�ع نيس�ان /أبري�ل
يف بغ�داد وفدي�ن رفيع�ي املس�توى م�ن
الس�عودية وإيران.وأوضح�ت الوكال�ة
أن ه�ذه املناقش�ات بقيت رسي�ة إىل أن
كش�فت عنه�ا صحيف�ة «فاينانش�ال

تايم�ز» الربيطاني�ة يف عدده�ا الص�ادر
األح�د امل�ايض .وفيما نف�ت الرياض ذلك
عرب صحافتها الرسمية ،لم تعلق طهران
عىل األمر واكتفت بالتأكيد عىل أن الحوار
مع اململكة العربية السعودية كان «دائما
موضع ترحيب».وأكد مس�ؤول حكومي
عراقي للوكالة أن وفدا س�عوديا برئاسة
رئي�س املخابرات خالد بن عيل الحميدان،

الرتبية توضح إمكانية إضافة  10درجات
على نتائج نصف السنة

بغداد /الزوراء:
أوضح�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االثنني،
أن ق�رار إضافة  10درج�ات عىل نتائج
امتحان�ات نص�ف الس�نة مره�ون
باجتماعات اللجن�ة الدائمة لالمتحانات
وهيأة الراي.وقال املتحدث باسم الوزارة،
حي�در ف�اروق ،يف ترصي�ح صحف�ي:
إنه “س�يتم رفع املناش�دات واملطالبات
بش�أن من�ح  10درج�ات اضافي�ة عىل
النتائج الخاص�ة بنهاية الكورس األول،

اىل الجه�ات املعني�ة” ،مبين�ا ً أن “ه�ذه
األمور متعلقة بق�رارات اللجنة الدائمة
لالمتحانات وكذلك هيأة الرأي “.وأضاف
أن “هكذا قرارات ال تتخذ بشكل شخيص
وإنما بشكل تشاوري يتم ُّ
البت بها وفق
الظروف واملعطيات عىل أرض الواقع”.
يذك�ر أن وزارة الرتبية أج�رت يف ،الـ20
من آذار املايض ،امتحانات نصف الس�نة
ونهاي�ة الكورس األول ،وس�ط إجراءات
وقائيَّة.

الدوالر يواصل االرتفاع يف البورصة
الرئيسية

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر ،امس
االثنني ،يف البورصة الرئيسية ببغداد..
وس�جلت بورصة الكف�اح والحارثية
املركزي�ة يف بغ�داد  148100دين�ارا
عراقي�ا مقاب�ل  100دوالر أمريك�ي.

وشهدت اسعار البيع والرشاء ارتفاعا
يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف
بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع 148750
دين�ارا عراقي�ا ،بينم�ا بلغت اس�عار
الرشاء  147750دينارا لكل  100دوالر
امريكي.

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلن وزير العدل الس�وداني نرص الدين
عبد الباري ،أن بالده ألغت رسميا قانون
مقاطع�ة إرسائي�ل لع�ام .1958وكتب
عبد الب�اري يف تغريدة“ :أجزنا قبل قليل
يف االجتم�اع املشترك ملجليس الس�يادة
وال�وزراء مشروع قان�ون التعديلات
املتنوعة (اعتم�اد النظام املايل املزدوج)،

ومرشوع قان�ون الرشاكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص ،ومرشوع قانون
االس�تثمار ،ومشروع قان�ون بإلغ�اء
قانون مقاطعة إرسائيل”.وكان مجلس
الوزراء الس�وداني أعلن يف  4أبريل إلغاء
القانون ،مؤكدا “موقف السودان الثابت
تجاه إقامة دولة فلسطينية يف إطار حل
الدولتني”.

رمسياً ..السودان يلغي قانون مقاطعة
إسرائيل

ووفدا إيرانيا برئاسة مسؤولني مفوضني
من قبل األمني العام للمجلس األعىل لألمن
القومي عيل ش�مخاني ،اجتمعا يف بغداد
مطل�ع أبري�ل الجاري.وق�ال دبلوم�ايس
غربي من جانبه أنه «اطلع عىل املباحثات
قبل حدوثها» ،وقدمت عىل أنها «تستهدف
تحسني العالقات» بني إيران والسعودية.
وأكد عادل بكوان املحلل يف معهد دراسات

وأبحاث البحر املتوس�ط والرشق األوسط
لـ»فران�س ب�رس» أن�ه يف  9أبري�ل ،ب�دأ
ممثل�ون كب�ار م�ن البلدي�ن مناقش�ات
تستأنف حال ًيا عىل مس�توى فني.ويأتي
اإلعلان عن عق�د اللق�اء يف بغ�داد فيما
تس�تضيف فيينا مفاوض�ات بني طهران
والقوى الكربى تهدف اىل البحث عن سبل
لعودة الواليات املتحدة اىل االتفاق النووي

حوار «روس�يا يف الرشق األوس�ط :رسم
االستراتيجية» ،امس االثنني« :سنرحب
ب�أي تق�ارب بين إي�ران والس�عودية
مثلم�ا رحبن�ا بانته�اء الخلاف العائيل
بني قط�ر والرباعية العربية (الس�عودية
واإلمارات والبحري�ن ومرص)».وأضافت
خودينسكايا-غولينيش�يفا ،تعليق�ا عىل
تقاري�ر حول محادثات س�عودية إيرانية

املوقع ع�ام .2015ويف س�ياق اخر أكدت
روس�يا أنها سترحب ب�أي تق�ارب بني
السعودية وإيران ،معتربة أن هذه العملية
س�تؤثر إيجابي�ا عىل األوض�اع األمنية يف
منطق�ة الرشق األوس�ط .وقال�ت كبرية
املستش�ارين يف قسم التخطيط السيايس
الخارج�ي ب�وزارة الخارجية الروس�ية،
ماريا خودينسكايا-غولينيش�يفا ،خالل

مب�ارشة يف بغداد« :هذا األمر س�يؤدي إىل
تداعيات جي�دة يف كل من س�وريا وليبيا
واليم�ن على وج�ه الخصوص».وتابعت
املسؤولة الروس�ية« :ذلك بالطبع سيؤثر
إيجابي�ا على األوض�اع يف املج�ال األمني
باملنطقة ،كما س�يعطي فرص�ا إضافية
لتمري�ر مفهومنا (حول إرس�اء األمن يف
منطقة الخليج)».

املالية النيابية :ال يوجد أي خلل يف جداول املوازنة كما حاول البعض الرتويج لذلك
الزوراء /يوسف سلمـان:
يبدأ مجلس النواب رس�ميا ،اليوم
الثالث�اء ،فصل�ه الترشيعي الثاني
الجدي�د م�ن الس�نة الترشيعي�ة

الثالث�ة ،حي�ث س�يعقد الجلس�ة
االوىل ويس�تهل ج�دول اعماله�ا
بالتصوي�ت على مقترح قان�ون
االندي�ة الرياضي�ة .باملقاب�ل

افصحت اوس�اط نيابية عن حراك
واس�ع لعرض التصويت عىل اقالة
النائب عن تحالف القوى العراقية
ظافر العان�ي من عضوية مجلس

الكويت تقرر متديد حظر التجول اجلزئي إىل نهاية رمضان
الكويت /متابعة الزوراء:
أعل�ن مجلس ال�وزراء الكويت�ي تمديد تطبيق حظ�ر التجول
الجزئ�ي يف البالد ،ليس�تمر حت�ى نهاية ش�هر رمضان.وقال
املجل�س إن الحظر س�يتواصل ابتدا ًء مس�اء الخميس املوافق
 22أبريل /نيس�ان الجاري ،من الساعة  7مساء حتى الساعة
 5م�ن صب�اح الي�وم التايل ،وذل�ك حتى نهاية ش�هر رمضان.

وأوضح مرك�ز التواصل الحكومي أنه س�يتم مراجعة القرار،
يف حين�ه ،بعد إعادة تقيي�م الوضع الوبائي يف البالد ،حس�بما
نقل�ت صحيفة “القب�س” الكويتية.وقرر مجل�س الوزراء ،يف
وقت سابق ،االستمرار يف تطبيق حظر التجول الجزئي يف البالد
ابتدا ًء من يوم  8أبريل ،وحتى صباح يوم  22أبريل ،لكن القرار
األخري يمد هذه الفرتة إىل منتصف مايو /أيار عىل األقل.

النفط يتعافى من خسائره ويصعد إىل األعلى
بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النفط ،امس االثنين ،بعدما كانت قد
تراجعت يف وقت سابق من التعامالت ،مع تزايد املخاوف
بشأن الطلب بفعل ارتفاع وترية اإلصابات بكورونا.
وبحل�ول الس�اعة  17:10بتوقي�ت موس�كو ،صعدت
العقود اآلجلة ملزيج “برنت” بنس�بة  0.12%إىل 66.85

دوالرا للربمي�ل ،وكان املزيج قد س�جل يف وقت س�ابق
تراجع�ا بنس�بة  0.3%إىل  66.54دوالرا للربميل .فيما
صعدت العقود اآلجلة للخام األمريكي “غرب تكس�اس
الوس�يط” بنس�بة  0.22%إىل  63.27دوالرا للربمي�ل،
بعدم�ا كان�ت ق�د انخفضت س�ابقا بنس�بة  0.2%إىل
 62.96دوالرا للربميل.

النواب ،حيث قدم�ت كتلة تحالف
الفت�ح طلب�ا رس�ميا اىل رئاس�ة
مجلس النواب إلقالة النائب ظافر
العان�ي على خلفيـ�ة ترصيحاته

عن املغيبين واملفقودين يف العراق
خلال مش�اركته يف اجتماع�ات
الربملان العربي مؤخرا.

تفاصيل ص2

الصحة العاملية :لدينا أدوات للقضاء
على كورونا يف غضون أشهر
بغداد /متابعة الزوراء:
يف إعلان متفائل قد يكون ن�ادرا ،أكد مدير
منظمة الصحة العاملية ،تيدروس أدهانوم،
ام�س االثنين ،أن أدوات القض�اء على
الجائح�ة يف غضون أش�هر بات�ت متوفرة.
وقال أدهان�وم“ :لدين�ا األدوات لكي نضع
ه�ذه الجائحة تح�ت الس�يطرة يف غضون
أش�هر إذا م�ا اس�تخدمناها بش�كل جدي
وعادل”.وقال مدي�ر املنظمة ،خالل مؤتمر
صحفي ام�س االثنني يف جنيف ،يف إش�ارة
إىل قضي�ة توزيع اللقاح�ات“ :لدينا أدوات
لبس�ط الس�يطرة عىل هذه الجائحة خالل
عدة أش�هر حال اعتمدناها بش�مل متسق

وعادل”.وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه
من الرسعة البالغة النتشار فريوس كورونا
بني الن�اس الذي تتراوح أعمارهم بني 25
عاما و 59عاما ،ما يمكن أن يكون مرتبطا
بالسالالت األكثر انتقاال ،مضيفا أن املرض
أودى بحياة مليون ش�خص خالل  9أشهر،
ووصل هذا العدد إىل مليونني خالل  4أسهر
الحقة ،بينما تطلب الوصول إىل مس�توى 3
ماليني متوف  3أش�هر فقط.ه�ذا وأوصت
لجنة الطوارئ يف منظم�ة الصحة العاملية،
ام�س االثنين ،أال يك�ون إثب�ات التطعي�م
رشطا للس�فر الدويل ،مؤك�دة موقفها إزاء
هذه القضية التي تشهد جدال متناميا.

بعد تسجيل  7775إصابة جديدة و 45حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  985ألفا والوفيات تتخطى عتبة الـ  15ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس االثنني ،املوقف الوبائي
اليوم�ي لفيروس كورون�ا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا
اكدت تسجيل  7775اصابة
جدي�دة و 45حال�ة وف�اة
وش�فاء  7507حالة ،حددت

دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغ�رايف لالصابات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية
لي�وم امس ،41850 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة:
 ،8847336مبين�ة ان�ه ت�م

تسجيل  7775اصابة جديدة
و 45حال�ة وف�اة وش�فاء
 7507حال�ة .واضاف�ت :ان
ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ،)87.7%( 864039ام�ا
عدد ح�االت االصابات الكيل:
 ،984950بينما عدد الحاالت
التي تحت العالج،105885 :

يف حني عدد الح�االت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة،493 :
وعدد ح�االت الوفيات الكيل:
 ،15026الفت�ة اىل ان ع�دد
امللقحني ليوم امس،16207 :
ليصبح ع�دد امللقحني الكيل:
.241639
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إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  985ألفا والوفيات تتخطى عتبة الـ  15ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  7775اصابة جديدة و45
حالة وفاة وشفاء  7507حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد الفحوصات املختربية
ليوم امس ،41850 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلية ،8847336 :مبينة
انه تم تسجيل  7775اصابة جديدة
و 45حالة وفاة وشفاء  7507حالة
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%87.7( 864039اما عدد حاالت
االصابات الكيل ،984950 :بينما عدد
الحاالت التي تحت العالج،105885 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،493 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،15026 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ليوم امس ،16207 :ليصبح

عدد امللقحني الكيل.241639 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الساعدي،
تسجيل  984اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  800حالة رصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسات الصحية
سجلت امس يف جانب الرصافة
 984اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل800 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية/
قطاع البلديات الثاني  204حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع املدائن
 56حالة من خالل الرصد الوبائي
 /قطاع البلديات األول  69حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع الرصافة
 43حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع بغداد جديدة  63حالة من خالل
الرصد الوبائي  /قطاع الصدر 218
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
الشعب  147حالة من خالل الرصد

جملس النواب يبدأ فصله التشريعي اجلديد اليوم

املالية النيابية :ال يوجد أي خلل
يف جداول املوازنة كما حاول البعض
الرتويج لذلك

الزوراء /يوسف سلمـان:
يبدأ مجلس النواب رسميا ،اليوم
الثالثاء ،فصله الترشيعي الثاني
الجديد من السنة الترشيعية الثالثة،
حيث سيعقد الجلسة االوىل ويستهل
جدول اعمالها بالتصويت عىل
مقرتح قانون االندية الرياضية .
باملقابل افصحت اوساط نيابية
عن حراك واسع لعرض التصويت
عىل اقالة النائب عن تحالف القوى
العراقية ظافر العاني من عضوية
مجلس النواب ،حيث قدمت كتلة
تحالف الفتح طلبا رسميا اىل رئاسة
مجلس النواب إلقالة النائب ظافر
العاني عىل خلفيـة ترصيحاته عن
املغيبني واملفقودين يف العراق خالل
مشاركته يف اجتماعات الربملان
العربي مؤخرا ،مايتطلب عرض االمر
عىل مجلس النواب يف اقرب جلسة
برملانية والتصويت عىل اقالة العاني
وفقا لقانون استبدال االعضاء رقم
 6لسنة  2006ومخالفته الترشيعات
القانونية النافذة والحنث باليمني
الدستورية.
اىل ذلك ،علقت اللجنة املالية النيابية
عىل بعض البيانات وما تحتوي من
استفهامات من بعض النواب بشأن
قانون املوازنة املالية لسنة . 2021
واوضحت اللجنة ان « هنالك نصا
واضحا يف املوازنة ( -ز) من البند
رابعا ً من املادة  ٢اوال  ،والتي نصت
عىل ما ييل « عىل وزارة املالية أن
تلتزم بسقف التخصيصات الواردة
يف الجدول ب املعدل وإعادة توزيع
تلك التخصيصات بشقيها التشغييل
والرأسمايل وتبويبها عىل أساس
مستوى االبواب و االقسام والفصول
واملواد واالنواع و تسلسل النوع يف
الوزارات والجهات غري املرتبطة

بوزارة واملحافظات يف الجداول
املرفقة األخرى « .
واضافت ان « أن ما ورد من سقوف
وتخصيصات يف الجدول ( ب ) املعدل
املرفق يف القانون هي الحاكمة عىل
بقية الجداول ،وأن وزارة املالية
ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات
فيها وهي سقوف متوافقة مع ما
تم إقراره يف متن القانون  ،وليس
هنالك أي خلل مثلما حاول البعض
الرتويج لذلك» .
وتابعت اللجنة املالية أن « مبلغ
اإليرادات النفطية املذكور يف متن
املوازنة يتضمن ما يتحقق من بيع
املشتقات العرضية الناتجة من
العزل والتكرير و غريها باإلضافة
ملا يتحقق من بيع كميات النفط
املخمنة وبأسعارها التوقعية « ،كما
دعت النواب اىل التمعن أو السؤال من
قبل اللجنة املتخصصة للوقوف عىل
أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم
يف قراءة نصوص قانون املوازنة.
كما سيتضمن جدول االعمال
التصويت عىل مرشوع قانون
تصدیق اتفاقية النقل الجوي
بني حكومة جمهورية العراق
العربية
اململكة
وحكومة
السعودية،والتصويت عىل مرشوع
قانون تصديق اتفاقية تجنب
االزدواج الرضيبي ومن التهرب
املايل فيها يتعلق بالرضائب عىل
الدخل وعىل رأس املال بني حكومة
جمهورية العراق وحكومة دولة
الكويت ،ثم تقرير ومناقشة
القراءة الثانية مرشوع قانون
الضمان االجتماعي والتقاعد
للعمال ،والقراءة األوىل مرشوع
قانون االحصاء ونظم املعلومات
الجغرافية ،وأخريا مناقشات عامة.

االتصاالتُّ :
حتسن مرتقب يف خدمة
االنرتنت والعمالة احمللية ستتواجد
مبشروع الكابل

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت ،امس االثنني ،عن فرض رشط تشغيل األيدي العاملة
املَحليَّة يف مرشوع الكابل الضوئي ،فيما أشارت إىل جهود معالجة ضعف
االنرتنت يف العراق.
وقال املتحدث باسم وزارة االتصاالت ،رعد املشهداني ،يف ترصيح صحفي:
إن «الوزارة بارشت بمرشوع الكابل الضوئي يف منطقة زيونة ببغداد وقاربت
من االنتهاء عىل ألف منزل» ،مبينا ً أن هذا املرشوع سيطبق يف  16محافظة،
حيث قسمت بغداد عىل قسمني نظرا ً للكثافة السكانية فيها باستثناء إقليم
كردستان».
وأشار إىل أن «هذا املرشوع يحمل مزايا عدة ،منها وصول االنرتنت إىل املواطن
العراقي بشكل أرخص ،حيث تباع  15ميغا بــ  35ألف دينار فقط» ،مبينا ً أنه
«ت َّم فرض رشط وجود األيدي العراقية العاملة يف املرشوع باستثناء املهندسني
املختصني الذين تقوم بجلبهم ،فضالً عن توفري خدمات إضافية ،ومنها فتح
األلعاب بشكل رسيع جدا ً وسوف يفوق دول الجوار «.
وأضاف أن «الوزارة جا َّدة يف معالجة ضعف االنرتنت يف العراق بسبب أصحاب
الرشكات ،وكان هناك اجتماع مع كربى الرشكات إلطالق أول قمر صناعي
عراقي الذي من شأنه رفع املعاناة عن كاهل املواطن ومواكبة التطور
العاملي».
من جانبه ،أشار املشهداني إىل أن «عملية الصدمة التي أطلقت بتوجيه من
قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يف ثالث محافظات (نينوى وكركوك
ودياىل) وهذه املحافظات كان ُيهرَّب منها االنرتنت من قبل أصحاب األبراج
والرشكات الذين تمَّت احالتهم للقضاء ،وارجاع ما يقرب من  4مليارات دينار
شهريا ً من هذه املحافظات اىل ميزانية الدولة «.
ً
جاهدة بالتعاون مع األمن الوطني
وأوضح أن «وزارة االتصاالت عملت
واملخابرات عىل إنشاء مفارزها يف حمالت منها يف رشق بغداد يف الدورة
والرصافة.

الوبائي184 ،حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية23 ،حالة يف مدينة

الصدرموزعة عىل املحالت  /الحميدية
 / 14 /معمل الغاز  /االورفيل /

الحبيبية11 ،حالة يف شارع فلسطني
محلة  /508 /505 /املستنرصية /

12 ،502حالة يف الشعب محلة/
سبع قصور  /قرب النادي العربي/
الجمعيات / 337 /حي اور /حي
البساتني ،324 / 321/ 341 /333 /
 13حالة يف منطقة الزعفرانية توزعت
عىل املحالت /952 /979/ 769 /
حي السكك 8 / 9 62 / /حاالت يف
النهروان  /الزراعي  /حي الوحدة،
21حالة يف منطقة البلديات توزعت
عىل محالتها وشوارعها .
وتابع :ان  11حالة يف منطقة الكرادة
محلة 11 ، 906 / 910 /حالة يف
منطقة بغداد جديدة محلة /السوق
 /شارع املسبح 703 / 719 / 725 /
6 ،حاالت يف منطقة االمني محلة /
 / 731 / 738 /املعلمني 7 /حاالت
يف منطقة املشتل محلة 756 / 729
 11 /حالة يف منطقة العبيدي محلة
 /714 /السوق  /الشهدا  6 ،حاالت
يف منطقة زيونة محلة / 714 /
تقاطع ميسلون 10 ،حاالت يف منطقة
الضباط3 ،حاالت يف حي القاهرة ،

3حاالت يف منطقة الكريعات  6،حاالت
يف منطقة املدائن  4 ،حالة يف منطقة
الحسينية  3 ،حاالت يف منطقة حي
تونس  15،حالة يف االعظمية محلة /
 /شارع الضباط . 332 /
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  130564تويف منهم  1674لالسف
فيما اكتسب الشفاء  116538حالة
شفاء واملتبقي قيد العالج .« 12451
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود
والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون
وتقدير تلك الجهود».
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة ملعالجة
مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».
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الغزي :مبادرة شركة هواوي ستوفر
فرص عمل ألكثر من عشرة آالف

بغداد /الزوراء:
أك�د األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء ،حميد
نعي�م الغ�زي ،ام�س االثنين ،أن مبادرة
رشكة هواوي الصينية ستس�اهم بتوفري
ف�رص عمل ألكثر من عرشة آالف مواطن
يف العراق.
وقالت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :إن “األمانة العامة
ملجل�س ال�وزراءَ ،ن ّظمت حفلا تكريميا
ملجموعة من الكفاءات الشبابية العراقية
التي حققت مراكز متقدمة عىل املستوى
الدويل يف مجال االتص�االت والتكنولوجيا،
وذل�ك بع�د خوضه�م املس�ابقات الت�ي
نظمته�ا وأرشف�ت عليها رشك�ة هواوي
الصينية”.
من جانبه ،أكد األمني العام ملجلس الوزراء،
حميد نعيم الغ�زي ،أثناء تكريم املبدعني،
أن “الحكوم�ة العراقية مس�تمرة بتقديم
الدع�م ملواه�ب الش�باب وحصولهم عىل
التعليم التدريبي وتجربة الحياة الحقيقية
خ�ارج الفص�ل ال�درايس ،وتعدها خطوة
إيجابي�ة للغاي�ة ،وأن حص�ول الش�باب
عىل مجموعة من امله�ارات الحديثة توفر
منصة هامة للشباب للتعلم من بعضهم،
وتطوي�ر الصداقة وتعزي�ز املواهب فيما
بينهم”.
وأض�اف الغزي ،وفقا للبي�ان :أن “تنمية
املواه�ب الش�ابة يف العراق ،ج�اء لحاجة
العراق امللحة إىل الخربات الدولية يف مجال
التكنولوجي�ا واالتص�االت وتش�عباتها
املرتابط�ة مع قطاعات االقتصاد والطاقة
والصناع�ة والزراعة واملج�االت التنموية
األخ�رى ،وتعزي�ز تطوي�ر تكنولوجي�ا
املعلوم�ات واالتصاالت؛ م�ن أجل االرتقاء
بالقدرة االقتصادية للمجتمع العراقي”.
وق�دم األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء،
تهاني�ه وامتنان�ه ألبناء وش�باب العراق،
لحصوله�م عىل املرات�ب املتقدمة عامليا ً يف
املس�ابقات التي نظمته�ا وأرشفت عليها
رشك�ة ه�واوي لتكنولوجي�ا املعلوم�ات
واالتصاالت ،مُ عربا عن “أمله بأن ُيستثمر
ذل�ك يف بناء البلد وهو على أعتاب مرحلة
جدي�دة ونقطة تح�ول إيجابية يف تاريخه
الحديث ،بفعل بزوغ هذه الطاقات الشابة
الواع�دة” ،مثمنا “مب�ادرة رشكة هواوي
الصينية والقائمني عليها ،لتدريبها العديد

م�ن الطلبة والش�باب اله�واة واملختصني
يف ه�ذا املج�ال املهم جداً ،وال�ذي بات من
أهم قطاعات النم�و والتقدم للمجتمعات
البرشي�ة ،ومس�اهمتها يف توفير فرص
العم�ل ألكث�ر م�ن عشرة آالف مواط�ن
ً
فضلا ع�ن تنفي�ذ العديد من
يف الع�راق،
املش�اريع االستراتيجية وإنش�اء املراكز
األكاديمية يف الجامعات العراقية املختلفة
وتطوير البنى التحتية يف العراق ،بالتنسيق
والتع�اون م�ع األمان�ة العام�ة ملجل�س
الوزراء وع�دد من الوزارات واملؤسس�ات
الحكومية”.
كم�ا ق�دم الش�كر لوزي�ري االتص�االت،
والتعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،ورئيس
هي�أة اإلعلام واالتص�االت والجه�ات
الس�اندة ،والس�فري الصين�ي يف بغ�داد،
إلس�هامهم يف إنجاح الربامج التي أقيمت،
وأيض�ا لرشكة هواوي الصينية ،لتوفريها
هذه الفرص ،التي ستعود للعراق بالفائدة
اآلنية واملستقبلية.
من جهت�ه ،أش�ار رئيس رشك�ة هواوي
يف الشرق األوس�ط ،تش�الز يان�غ ،إىل
أن “الرشك�ة ملتزم�ة بتطوي�ر امله�ارات
واملواه�ب وإع�داد قادة املس�تقبل ،ورفع
سقف إقامة الدورات التدريبية واملسابقات
والربامج الخاص�ة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأن الرشكة س�توقع مذكرة
تفاهم مع األمان�ة العامة ملجس الوزراء،
لتدري�ب ( )3000أس�تاذ جامعي وطالب
خلال الخط�ة التي رس�متها للس�نوات
الثالث املقبلة”.
من جانبه ،عرب الس�فري الصيني يف بغداد،
تش�انغ ت�او ،ع�ن “س�عادته بالنتائ�ج
املتقدم�ة الت�ي حققها الش�باب العراقي
على مس�توى الشرق األوس�ط والعالم،
مؤك�دا ً عىل اس�تمرار الشركات الصينية
باملس�اهمة يف عملي�ة إعم�ار الع�راق،
وتطوي�ر بن�اه التحتي�ة ويف مج�االت
التكنولوجي�اواالتص�االت”.
وحضر الحفل ،وزي�ر االتص�االت أركان
ش�هاب أحم�د ،ورئي�س هي�أة اإلعلام
واالتصاالت ،ووكيال وزارتي التعليم العايل
والبح�ث العلم�ي ،واالتصاالت ،ورؤس�اء
جامعات بغ�داد ،والتكنولوجية ،واألنبار،
ً
فضلا ع�ن الس�فري الصين�ي يف بغ�داد،
ورئيس رشكة هواوي يف الرشق األوس�ط.
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خالل ترؤسه اجتماعا موسعا لتنفيذ بنود املوازنة
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الكعيب يشدد على وضع سقف زمين إلجناز املشاريع مبا يضمن سرعة اإلجناز
بغداد /الزوراء:
ش�دد النائ�ب األول لرئي�س مجلس
النواب ،حسن الكعبي ،امس االثنني،
على رضورة وض�ع س�قف زمن�ي
إلنجاز املش�اريع بما يضمن رسعة
اإلنجاز.
وذكر بيان ص�در عن مكتب النائب
االول لرئي�س مجلس الن�واب تلقته
“ال�زوراء” :أن “الكعب�ي رع�ى،
وبالتع�اون م�ع لجن�ة االقالي�م
واملحافظ�ات ،اجتماع�ا دوري�ا
موس�عا ومشتركا مع املحافظني،
ووزي�ري املالية والتخطي�ط ،وعدد
من رؤس�اء اللجان النيابية واعضاء
مجلس الن�واب ،والك�وادر املتقدمة
يف الوزارتين ،لبحث تنفي�ذ املوازنة
للع�ام الح�ايل ،وأه�م املش�كالت
املالي�ة والتخطيطي�ة الت�ي تواج�ه
املحافظ�ات ,وأيض�ا بح�ث الخطط
املوضوعة”.
ونقل البيان عن الكعبي قوله ،خالل
االجتماع :إن الهدف من هذا االجتماع
وما تحق�ق من اجتماعات س�ابقة
ه�و ايج�اد قن�اة اتص�ال مب�ارشة
بين إدارات املحافظ�ات والحكومة
االتحادي�ة ،وم�ن خلال الس�لطة
الترشيعية ،وبش�كل قد يتجاوز فيه
الجميع الكثري من العقبات والروتني

واالش�كاالت الس�ابقة ،واختص�ار
الزم�ن لتحقي�ق اكبر ق�در ممكن
م�ن املنفع�ة للمواطنني عبر اتمام
املش�اريع الخدمي�ة واالس�تثمارية
التي لها عالقة بحياة املواطنني”.
وأض�اف أن “املرحل�ة املقبلة أو ما

تبق�ى من مدة زمنية لتنفيذ املوازنة
“قصير جدا” وتحدي�دا حتى اقامة
االنتخاب�ات ،وهذه الفترة لن تكون
س�هلة على إدارات املحافظ�ات
فسيواجهون تداخال سياسيا وتعدد
رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة

املش�اريع أو اج�راءات االنتخاب�ات
بموعده ،كل هذه املش�اكل س�تخلق
نوعا من الروتني الذي س�يؤخر عمل
املش�اريع ،لكننا نقولها لن نس�مح
ه�ذا العام بتكرار تجارب الس�نوات
املاضي�ة وس�نراقب بش�كل مبارش

تنفي�ذ املش�اريع الخدمي�ة املق�رة
ضمن موازنة العام الحايل”.
وتاب�ع البي�ان أن�ه “ج�رى خلال
االجتماع بحث البنود التي جاءت بها
املوازنة والخاصة بتمويل مش�اريع
املحافظات ،واالستماع اىل مداخالت
الس�ادة ال�وزراء واملحافظني ،الذين
بين�وا أن هناك مش�اكل بمحدودية
التمويل واالنف�اق ،وهناك متطلبات
رضورية يجب تمويلها عرب املوازنة
الس�نوية ،فيم�ا ج�رى االتفاق عىل
جمل�ة م�ن املق�ررات والتوصي�ات
التي ستتم متابعتها من قبل رئاسة
مجل�س النواب والخاص�ة بمعالجة
اهم املش�كالت املالي�ة والتخطيطية
التي تواجه املحافظات ،منها تدقيق
متطلبات االدراج للمشاريع املرسلة
م�ن املحافظات بش�كل منفرد لكل
محافظ�ة ،ووض�ع س�قف زمن�ي
إلنجاز املشاريع سيما املتلكئة منها
بما يضم�ن رسعة االنج�از ،وإلزام
وزارة املالي�ة بإص�دار التعليم�ات
الخاص�ة باملوازن�ة ،ومعالجته�ا
ملوض�وع االمان�ات الخاص�ة
باملحافظات للحاجة املاسة للمبالغ
الخاصة لدوائر املحافظة ،بعد اتخاذ
متطلب�ات منش�ور وزارة املالي�ة -
دائرة املحاسبة بالوزارة”.

عمقت اخلالفات بني رأسي السلطة التنفيذية يف تونس

تصرحيات سعيد حول القوات املسلحة تثري انتقادات رئيس احلكومة
تونس/متابعة الزوراء:
أثارت الترصيح�ات الحادة التي أطلقها
الرئي�س التونيس قيس س�عيد انتقادات
رئي�س الحكومة هش�ام املش�ييش الذي
اعتربه�ا ق�راءات فردية وش�اذة للنص
الدستوري.
وبحض�ور املش�ييش ورئي�س الربمل�ان،
راشد الغنويش ،قال سعيد ،خالل احتفال
بالذكرى الـ 65لعيد قوات األمن الداخيل،
األحد “أنا القائد األعىل للقوات املس�لحة
األمنية وليس العس�كرية فقط ،بموجب
القان�ون املتعلق بق�وات األم�ن الداخيل
الصادر عام .”1982
كما قال إن “رئيس الجمهورية هو الذي
يتوىل اإلعف�اءات والتعيينات يف املناصب
العليا العس�كرية والدبلوماسية املتعلقة
باألم�ن القوم�ي بع�د استش�ارة رئيس
الحكومة”.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن املشييش
قول�ه إن ترصيح�ات الرئي�س س�عيد
“خ�ارج الس�ياق” وهي ق�راءات فردية
وشاذة للنص الدستوري.
وعلى هام�ش تدشين جن�اح جدي�د يف
مستش�فى قوات األمن الداخيل باملرىس،
ضاحية تونس العاصمة الش�مالية ،قال
املش�ييش إن “قوانني الدول�ة ُتنفذ ،ومن

ي�رى أن هن�اك قوانين غري دس�تورية،
هن�اك هي�اكل وهيئات مختص�ة ّ
تبت يف
هذه املسائل”.
واعترب رئيس الحكوم�ة أن الترصيحات
ّ
“تذكر أيضا باألولوية
التي أدىل بها سعيد
القصوى لتش�كيل املحكمة الدستورية،
والت�ي ّ
تمثل الهي�كل الوحيد للبت يف مثل
هذه املسائل”.
وكان س�عيد رفض يف  3أبري�ل الجاري،
التصدي�ق عىل قان�ون مع�دل للمحكمة

الدس�تورية ،يخفض األغلبي�ة املطلوبة
النتخ�اب أعضائه�ا م�ن  145إىل 131
نائبا.
وتب�ت املحكم�ة يف النزاع�ات املتعلق�ة
باختص�ايص الرئاس�ة والحكوم�ة،
واس�تمرار ح�االت الط�وارئ ،وتراق�ب
مش�اريع تعدي�ل الدس�تور ،واملعاهدات
ومش�اريع القوانني ،والقوانني ،والنظام
الداخيل للربملان.
وتاب�ع املش�ييش “نح�ن يف حاج�ة إىل

خطاب يجمع التونسيني حول الحكومة
والس�لطة ،ألنه لنا معرك�ة كبرية ،وهي
معركة تجاه الوضع االقتصادي الصعب
والوضع الصحي الصعب وليس لنا وقت
نضيع�ه يف مثل هذه التحليالت التي ليس
وقتها اآلن”.
وتسود خالفات بني سعيد واملشييش ،منذ
إعالن األخير يف  16يناير املايض ،تعديال
حكوميا صادق عليه الربملان الحقا.
واش�تدت األزم�ة بين رأيس الس�لطة
التنفيذي�ة بع�د أن أعفى املش�ييش وزير
الداخلي�ة الس�ابق ،توفي�ق رشف الدين،
يف  5يناير املايض ،وت�وىل وزارة الداخلية
بالنيابة.
وحت�ى اليوم ،ل�م يوجه س�عيد دعوة إىل
ال�وزراء الج�دد ألداء اليمني ال ّدس�تورية
أمام�ه ،معتبرا أن التعدي�ل ش�ابته
“خروقات” ،وهو ما يرفضه املشييش.
ورأى متابع�ون أن ترصيح�ات الرئي�س
س�عيد األخرية كانت تس�تهدف التصدي
لتعيينات ق�د تخضع لل�والءات الحزبية
داخ�ل األجه�زة األمني�ة خاص�ة يف ظل
األزمة السياس�ية الت�ي تعرفه�ا البالد،
خاص�ة وأنه انتق�د يف وقت س�ابق تويل
رئي�س الحكومة منصب وزي�ر الداخلية
بالنيابة.

من أجل صيانة أمنها املائي

مصر حتشد الدعم األفريقي ملوقفها من أزمة سد النهضة
القاهرة/متابعة الزوراء:
ب�دأ وزي�ر الخارجي�ة املرصي س�امح
ش�كري ام�س االثنين جول�ة أفريقية
لحشد الجهود الداعمة ملوقف بالده من
أزمة س ّد النهضة اإلثيوبي.
ورصح املتحدث باسم وزارة الخارجية
املرصي الس�فري أحمد حاف�ظ أن وزير
الخارجي�ة غ�ادر األح�د القاه�رة إىل
كيني�ا يف مس�تهل جول�ة تش�مل أيضا
جزر ُ
القمُ ر وجن�وب أفريقيا والكونغو
الديمقراطية والسنغال وتونس ،حامالً
رس�ائل من الرئيس املرصي عبدالفتاح
السييس لرؤساء وقادة هذه الدول حول
تط�ورات مل�ف س�د النهض�ة وموقف
القاهرة يف هذا الشأن.
وأض�اف املتحدث أن ه�ذه الجولة تأتي
ً
انطالق�ا من ح�رص مرص على إطالع
دول القارة األفريقية عىل حقيقة وضع
املفاوض�ات حول ملف الس�د اإلثيوبي،
ودعم مس�ار التوصل إىل اتفاق قانوني
مُ لزم حول ملء وتشغيل السد عىل نحو
يراع�ي مصالح الدول الثالث ،وذلك قبل
الرشوع يف عملية امللء الثاني واتخاذ أي
خطوات أحادية ،فضالً عن التأكيد عىل
ثواب�ت املوقف املصري الداعي إلطالق
عملي�ة تفاوضية جادة وف ّعالة تس�فر
عن التوصل إىل االتفاق املنشود.
وترف�ض اثيوبيا اب�رام اتف�اق قانوني
ملزم بشأن ملء وتشغيل السد .واألحد،
أعلن رئيس ال�وزراء اإلثيوبي آبي أحمد
أن امللء الثاني لس�د النهضة سوف يتم

يف يوليو وأغسطس املقبلني.
وكت�ب على حس�ابه بتويتر “س�تتم
التعبئ�ة التالية (الثانية) لس�د النهضة
فق�ط خالل هطول األمط�ار الغزيرة يف
ش�هري يولي�و وأغس�طس (املقبلني)،
مم�ا يضم�ن الح�د م�ن الفيضانات يف
السودان”.
وأضاف “قب�ل التعبئة الثانية س�تقوم
إثيوبي�ا بإطلاق املزي�د من املي�اه من
تخزي�ن العام املايض من خلال املنافذ
ً
حديثا ومش�اركة املعلومات”،
املنش�أة
دون تفاصيل عن تلك الجزئية.
وتابع “إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها
من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية
إللح�اق الرضر بدول املص�ب ..األمطار
الغزيرة العام امل�ايض مكنت من نجاح
امللء األول للسد (يف يوليو ”.)2020
وكثف�ت مرص مؤخ�را م�ن اتصاالتها
العس�كرية واالس�تخباراتية م�ع دول
مناب�ع الني�ل ،عبر توقي�ع اتفاقي�ات
عس�كرية مع أوغن�دا وبوروندي ،وهو
ما يضع إثيوبيا تحت ضغط دائم.
ومنذ أش�هر يرع�ى االتح�اد األفريقي
املفاوض�ات الثالثي�ة بش�أن الس�د،
وه�ي متعثرة منذ  10س�نوات .وكانت
القاه�رة والخرط�وم اقرتحت�ا ض�م
االتح�اد األوروب�ي والوالي�ات املتح�دة
واألمم املتحدة كوس�طاء ،باإلضافة إىل
دور االتحاد األفريقي الحايل يف تس�هيل
املحادث�ات .وقالت الدولت�ان إن إثيوبيا
رفضت االقرتاح خالل اجتماع كينشاسا

الذي لم يسفر عن يشء.
ورفض الس�ودان ومرص عرض إثيوبيا
لتبادل املعلومات حول امللء الثاني لسد
النهض�ة ،مؤكدي�ن رضورة التوصل إىل
اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمس�ك أدي�س أباب�ا بملء ثان لس�د
النهض�ة باملياه يف يوليو املقبل ،حتى لو
لم تتوصل إىل اتفاق بش�أن السد الواقع

عىل الني�ل األزرق ،الراف�د الرئيس لنهر
النيل ،فيما تتمسك القاهرة والخرطوم
بالتوص�ل أوال إىل اتفاق ثالثي ،للحفاظ
عىل منش�آتهما املائية واستمرار تدفق
حصتهم�ا الس�نوية م�ن مي�اه النيل،
البالغة  55.5مليار مرت مكعب ،و18.5
مليار مرت مكعب عىل التوايل.
ويتوق�ع ح�دوث أرضار كبيرة على

الس�ودان حال تنفيذ امللء الثاني ،بينما
تس�تطيع مرص تعوي�ض أي تراجع يف
حصتها ،من مخزون بحرية السد العايل
هذا الع�ام ،لكنها ال تضم�ن ذلك طوال
فرتات امل�د التالي�ة ،وال تري�د الرضوخ
لألمر الواقع اإلثيوبي خوفا من تداعياته
مستقبال.
ويف ترصيح�ات األحد ،ق�ال وزير املياه

وال�ري املرصي محم�د عبدالعاطي ،إن
“التعنت اإلثيوب�ي واإلجراءات األحادية
التي تقوم بها أديس أبابا هو السبب يف
فشل املفاوضات”.
وأش�ار عبدالعاطي إىل أن “حجم املياه
الخضراء (مي�اه األمط�ار) يف إثيوبيا
يصل إىل أكثر من  935مليار مرت مكعب
س�نويا م�ن املي�اه ،وأن  94يف املئة من
أرايض إثيوبي�ا خضراء ،يف حني تصل
نس�بة األرايض الخرضاء يف مرص إىل 6
يف املئة فقط”.
وأوض�ح أن إثيوبي�ا تمتل�ك أكث�ر من
 100مليون رأس من املاش�ية تستهلك
 84مليار مرت مكعب س�نويا ً من املياه،
وهو ما يساوي حصة مرص والسودان
مجتمعني ،كما تصل حصة إثيوبيا من
املياه الزرق�اء (املياه الجاري�ة بالنهر)
لح�وايل  150مليار مرت مكعب س�نويا ً
منها  55مليار يف بحرية تانا و 10مليار
يف سد تكيزى و 3مليار يف سد تانا بالس
و 5مليار يف س�دود فنش�ا وشارش�ارا
ومجموعة من السدود الصغرية بخالف
 74مليار يف سد النهضة.
وتعتزم إثيوبيا تش�ييد عدد من السدود
الت�ي يمك�ن أن تثير مش�كالت حادة
م�ع دولتي املص�ب ،وهو م�ا يدفعهما
لإلرصار عىل التوقيع على اتفاق مُ لزم
لتجن�ب مفاجآت كبيرة تتعلق بإعادة
طرح توزيع حص�ص املياه التاريخية،
خاصة أن أديس أبابا أملحت إىل إمكانية
تسعري املياه وبيعها ملرص والسودان.

وتتنصل أديس أبابا بش�تى الطرق من
التوقي�ع على اتف�اق ملزم له�ا ،فهي
تق�دم تعهدات ش�فوية مرنة وترفض
تحويله�ا إىل وثيقة مكتوب�ة ،ما يعني
أنه�ا تن�وي التنصل م�ن التنفي�ذ ،بما
يقل�ل م�ن أهمي�ة أي خط�وة تحم�ل
ب�وادر جي�دة ،حيث تفق�د بريقها عند
إخضاعها لالختبار.
واألس�بوع املايض ،أعادت مرص تفعيل
طل�ب وس�اطة روس�ية يف مل�ف أزمة
س�د النهض�ة اإلثيوبي ،وهو ما يشير
إىل أن القاه�رة تريد الع�ودة إىل صيغة
طرحته�ا قبل نحو ع�ام ونصف العام
على هام�ش قم�ة أفريقية روس�ية،
عرض�ت فيه�ا طلب وس�اطة روس�يا
يف أزمة س�د النهض�ة ،غير أن إثيوبيا
رفضته آن�ذاك .ودخلت واش�نطن عىل
الخط عرب وس�اطة بالرشاكة مع البنك
ال�دويل ،توصلت إىل مس�ودة اتفاق عىل
قاعدة م�ن التن�ازالت املتبادلة ،وقعت
علي�ه القاهرة باألحرف األوىل وامتنعت
كل م�ن أدي�س أباب�ا والخرط�وم عن
التوقيع عليه.
وكان الرئي�س املصري ل�وّح للم�رة
األوىل من�ذ نش�وب أزمة الس� ّد قبل 10
س�نوات ،باللجوء إىل الخيار العسكري
وق�ال يف  30م�ارس امل�ايض ،إن “مياه
النيل خط أحمر ،ولن نس�مح باملساس
بحقوقن�ا املائي�ة ،وأي مس�اس بمياه
مرص سيكون له رد فعل يهدد استقرار
املنطقة بالكامل”.

امن ومجتمع
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إحباط عملية تهريب كبرية ألدوية قادمة
من سوريا

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس االثنني ،إحباط عملية تهريب
كبرية ألدوية قادمة من سوريا.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «ضمن مهامها لتعقب
عصابات الجريمة املنظمة ومراقبة
الحدود ومالحقة املهربني وبعملية نوعية
واستباقية وكمني محكم عرب استخدام
الكامريات الحرارية وبالتنسيق مع قسم
استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى
تمكنت مفارز شعبة االستخبارات
العسكرية يف الفرقة  ١٥وبالتعاون مع
لواء املشاة  ٧١من احباط اكرب عملية
لتهريب أدوية قادمة من سوريا بإتجاه
العراق عرب استغالل املنطقة الحدودية
مع اقليم كردستان».

وأضاف البيان انه «تم نصب كمني
محكم للعجلة قرب مخفر جلبارات
التابع اىل ناحية ربيعه غربي نينوى
وجرى اطالق النار عىل العجلة مما
أدى إىل فرار سائقها وشخص اخر
وتم االستيالء عىل العجلة التي ظهر
انها محملة بـ  53الفا ً و 127مادة
دوائية تمثلت بمراهم واقراص وعالج
خاص بأمراض القلب وامبوالت وأدوية
امراض مزمنه وادوية وعالجات
المراض وحاالت مختلفة ،كانت تسلك
طرقا غري مرشوعة بقصد التهرب
من دفع الرسوم الكمركية والفحص
املختربي للمواد».
واشار اىل انه «جرى تسليم العجلة
واملواد اىل الجهات املختصة التخاذ
االجراءات القانونية بها».

صحة كردستان تسجل إقباال كبريا على
تلقي لقاح كورونا
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النقل تبحث السبل الكفيلة لبدء العمل مبشروع القطار املعلق
بغداد /الزوراء:
عقدت وزارة النقل ،امس االثنني ،يف مقر
الوزارة ،اجتماعا موسعا ملتابعة السبل الكفيلة
لبدء العمل يف مرشوع قطار بغداد املعلق الذي
يعد من املشاريع الحيوية واالسرتاتيجية التي
تريط رصافة بغداد بكرخها .
وترأس االجتماع بحسب بيان الوزارة تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :الوكيل االداري سلمان
البهاديل بحضور الوكيل الفني للوزارة طالب
بايش ،كما ضم االجتماع مدير الدائرة الفنية
عباس عمران ومدير الدائرة القانونية عباس
نارص ومدير عام الرشكة العامة لسكك حديد
العراق طالب جواد الحسيني ومدير عام دائرة
العقود والرتاخيص مؤيد حسن ومدير عام دائرة
التخطيط و املتابعة عبد العظيم البدران».
وأكد البهاديل «رضورة متابعة عمل كل اللجان
املشرتكة والساندة يف هذا املرشوع العمالق
من اجل االرساع ببدء العمل فيه خدمة لسكان
بغداد الحبيبة».
من جانبه ،ذكر بايش ان «هذا املرشوع الحيوي

واالسرتاتيجي سيزيد بغداد الجميلة ألقا وبها ًء،
ناهيك عن توفرية فرص عمل كثرية للشباب
البغدادي».
فيما شدد الحسيني عىل ان «الرشكة عىل اهبة
االستعداد للبدء بالعمل بعد ان تكمل الرشكات

االستشارية للمرشوع اعمالها ألبنائها».
يذكر ان هذا املرشوع يف حال اكتماله سيكون
معلما حضاريا يحتفي به املواطن البغدادي.
من جانب اخر ،وجهت وزارة النقل /الرشكة
العامة ملوانئ العراق انذارا للمتعاقدين معها عىل

استئجار االماكن واللذين استثمروها ألغراض
خارج اطار العقد ،وعدت اي تعامالت ثانوية
او انشاء اي مبنى عليها دون علم الرشكة يعد
تجاوزا ويتطلب ازالته.
وقال املدير العام للرشكة ،فرحان محيسن
الفرطويس ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه «حسب توجيهات وزير النقل نارص حسني
بندر الشبيل ،قمنا بجولة ميدانية يف ميناء ام
قرص الشمايل ووجهنا انذارا اىل بعض املتعاقدين
مع الرشكة عىل استئجار اماكن يف ميناء ام
قرص واستثمارها ألغراض اخرى منها انشاء
كراجات ومجمع اسواق وغرف مبيت لسائقي
الشاحنات وهو امر خارج اطار التعاقد مع
الرشكة».
وبني مدير ميناء ام قرص الشمايل ،رئيس
مهندسني احمد جاسم االسدي :ان «ادارة امليناء
ستقوم بالتنسيق مع الجهات املعنية يف امليناء
لتطبيق تعليمات االدارة العليا للرشكة بما
يتعلق بانجاز املهام املناطة بها لالرتقاء بالعمل
يف امليناء».

كشفت عن أوامر القبض واالستقدام الصادرة يف الشهر املاضي

النزاهة تضبط مسؤوالً يف زراعة الكرخ متلبساً بالرشوة

بغداد /الزوراء:
أعلن املتحدث باسم وزارة الصحة يف حكومة إقليم كردستان ،آسو حويزي ،امس االثنني،
عن وجود إقبال كبري من قبل املواطنني عىل تلقي جرعات لقاح كورونا.
وقال حويزي يف ترصيح صحفي :إنه “خالل األيام األخرية قامت وزارة الصحة
وبمساعدة الفنانيني واإلعالميني بحملة كبرية ،من اجل حث املواطنني عىل التلقيح،
لضمان تشكيل مناعة أكرب يف مدن اإلقليم”.
وأضاف أن “أغلب اللقاحات املتوفرة لدى اإلقليم بدأت بالنفاذ يف ظل اإلقبال املتزايد،
ووعدتنا وزارة الصحة االتحادية بإرسال دفعة جديدة”.
واوض حويزي أن “حكومة اإلقليم قد تعاقدات عىل لقاحات تكفي لعدد كبري من
املواطنني ،والخطة تتضمن تطعيم أكرب عدد من املواطنني خالل  3أشهر املقبلة من اجل
عودة الحياة لطبيعتها”.

ضبط  24طناً من املواد منتهية الصالحية
يف كربالء

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة كربالء ،امس
االثنني ،من ضبط عجلة محملة بموا ٍد
منتهية الصالحية يف مداخل السيطرات
الخارجية.
وقالت القيادة يف بيان حصلت «الزوراء»
عىل نسخة منه :إنه «ضمن جهود قيادة
رشطة كربالء املقدسة واملنشآت يف مداخل
السيطرات الخارجية للمدينة ،تمكن قسم
السيطرات والطرق الخارجية ومن خالل

التفتيش الدقيق لألشخاص والعجالت
من ضبط عجلة نوع مرسيدس حمل
( )24طن محملة بمواد غذائية منتهية
الصالحية».
وأشار البيان إىل «تسليم العجلة مع
سائقها إىل الجهات املختصة إلكمال
اإلجراءات القانونية معه لتبقى مدينة
كربالء آمنه ومستقرة وخالية من كل
شخص يحاول املساس بأمن وراحة
املواطنني».

إبطال مفعول  20غالونا ومسطرة مفخخة
شرقي الفلوجة

بغداد /الزوراء:
اعلن قائد رشطة محافظة االنبار الفريق ،هادي رزيج كسار ،امس االثنني ،ابطال
مفعول  10غالونات مفخخة واالستيالء عىل  10مساطر تفجري بعملية دهم وتفتيش
استهدفت مناطق مختلفة رشقي مدينة الفلوجة .
وقال كسار يف ترصيح صحفي :ان ” قوة امنية من قيادة رشطة االنبار رشعت بحملة
دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الصبيحات يف قضاء الكرمة رشقي
مدينة الفلوجة ،تمكنت من خاللها ابطال مفعول  10غالونات سعة  20لرت مفخخة
تحوي عىل مادتي التي ان تي والسيفور شديدتي االنفجار “.
واضاف ان” القوات االمنية استولت عىل  10مساطر تفجري ،فضال عن اسلحة متنوعة
من مخلفات عصابات داعش االجرامية ابان سيطرتها عىل املناطق املستهدفة” .مبينا
ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات االمنية من ابطال مفعول االسلحة املضبوطة
دون وقوع أي اصابات يف صفوف القوات االمنية “.
يشار اىل ان القوات االمنية استولت عىل كميات كبرية من مخلفات عنارص ارهابي
داعش يف االنبار.

العثور على مصنع للسيارات املفخخة يف
أمين املوصل

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية الحشد الشعبي ،امس االثنني،
عثور قواتها عىل مصنع للسيارات املفخخة يف
الجانب األيمن للموصل تحت األنقاض.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «مفارز مديرية مكافحة
املتفجرات التابعة اىل الهيئة قامت بتفكيك

ثالث سيارات مفخخة ،فيما تعمل عىل تفكيك
ورفع املتفجرات وتدمري املصنع بالكامل ملنع
استغالله».
وكانت هيئة الحشد الشعبي اطلقت ،يف 26
آذار  ،2021حملة خدمية كربى بإسم “نهضة
نينوى” إلعادة الحياة اىل مدينة املوصل
بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى.
العدد5092:
التاريخ2021/4/15:

			
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 			
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املواطن (عيل رسول عيل)
إعالن
بناء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه (زينب قاسم مايع) والتي تطلب اصدار حجة قيمومة
بحقك عليه تقرر تبليغك يف جريدتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة او من
ينوب عنك قانونا ً خالل سبعة أيام من اليوم التايل للنرش وبخالفة سوف تقوم هذه املحكمة
باصدار صحة حجر وقيمومة بحقك بنا ًءا عىل الطلب املقدم من املدعوه اعاله.
القايض
عباس معني كاظم

بغداد /الزوراء:
تمكنت هيئة النزاهة االتحاديَّة
ضبط متهمني اثنني متلبسني
من
ٍ
ً
بالرشوة ،أحدهما يعمل مديرا يف
إحدى مديريَّـات الزراعة يف بغداد
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة،
بحسب بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «تفاصيل عمليَّة الضبط
التي ُن ِّف َذت بنا ًء عىل مُ َّ
ضبط
ذكرة
ٍ
ُّ
بتمكن فريق عم ٍل
قضائ َّي ٍة ،أفادت
من مديريَّةتحقيق الهيئة يف بغداد من
ضبط مدير قسم االستيالء يف مديريَّة
زراعة الكرخ مع قريب له متلبسني
بالرشوة ،مقابل إصدار كتاب صحَّ ة
صدور أرض زراعية ألحد مراجعي

املديريَّة».
وأفادت بأن «العمليَّة التي ُن ِّف َذت وفق
أحكام القرار ( ) ١٦٠لسنة ١٩٨٣
أسفرت عن ضبط املتهمني متلبسني
بالجرم املشهود ،أثناء تسلمهم مبلغ
الرشوة البالغ خمسني ألف دوالر».
واشارت اىل انه «تم تنظيم محرض
ضبط أصويلٍّ بالعمليَّة ،وعرضه رفقة
ٍ
املُ َّتهمني واملضبوطات عىل قايض
التحقيق املُ
ختص؛ ّ
ِّ
التخاذ اإلجراءات
القانونيَّـة املناسبة».
ُيشا ُر إىل َّ
أن «رئيس الهيئة كان قد
َّ
حض عىل تصعيد وترية عمليَّات
الضبط بالجرم املشهود ،والولوج
امليداني من خالل الحضور
إىل العمل
ّ

الدائم داخل مُ َّ
ؤسسات الدولة ،ال سيما
الخدميَّة منها ،واستشعار حاجات
ُّ
والتأكد من عدم تعرُّضهم
املُواطنني
ُ
لالبتزاز واملساومة ،وعزل الفاسدين
واملُتجاوزين عىل املال العام».
من جانب متصل ،كشفت هيئة
النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني ،عن
مجمل أوامر القبض واالستقدام
ّ
بحق املسؤولني خالل شهر
الصادرة
ً
آذار املايض ،مُ بيّنة أنها جاءت عىل
وملفات َّ
حققت فيها
خلفيَّة قضايا
ٍ
وأحالتها إىل القضاء.
وجاء يف بيان صادر عن دائرة
التحقيقات يف الهيئة ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه «تم صدور

ِّ
بحق
واستقدام
قبض
( )58أمر
ٍ
ٍ
مسؤولني خالل شهر آذار املايض»،
مُ بي ً
قبض،
ّنة «صدور ( )8أوامر
ٍ
استقدام للمدة من (1
و( )50أمر
ٍ
وضح ًة َّ
َ
 ،)2021/3/31مُأن تلك
األوامر شملت عضوين يف مجلس
النوَّاب (حايل وسابق) ،ووزيرا ً أسبق،
ووكيل وزار ٍة سابقاً».
وأضافت الدائرة َّ
أن «أوامر القبض
واالستقدام شملت محافظا ً حاليا ً
وآخر سابقاً ،فضالً عن ( )25مديرا ً
عاماً ،منهم حاليون وسابقون
ً
الفتة إىل شمول
وقائمقامان اثنان،
( )22عضوا ً من أعضاء مجالس
املحافظات بتلك األوامر».

واشارت إىل َّ
أن «( )14ممَّن صدرت
َّ
بحقهم تلك األوامر مُ كفلون ،يف وقتٍ
ُ
ُ َ
فر َج
س ِّجل ( )7آخرين (هاربني) ،وأ ِ
عن واح ٍد يف طور التحقيق ،وواحد
محال إىل املحكمةُ ،
وشم َِل واح ٌد آخر
ّ
استقدام بقرار
بحقه أم ُر
ممَّن صدر
ٍ
العفو».
وكانت الهيئة قد أعلنت يف شباط
املايض عن تفاصيل تقريرها السنوي
لعام  ،2020مُ بي ً
ّنة تضمُّ نه استصدار
ّ
بحق
قبض
استقدام و
( )82أمر
ٍ
ٍ
وزراء ومن بدرجتهم ،فيما كان عدد
أوامر القبض واالستقدام الصادرة
بحق املديرين العامني والدرجات
الخاصة ( )624أمراً.

نعمل كخلية حنل لإلعداد ملشروع تأهيل مدينة الصدر

أمانة بغداد :لدينا إرادة وخطط ورؤية واضحة لتطوير العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن أمني بغداد املعمار ،عالء معن ،قرب االعالن
عن تطوير وتأهيل عدد من املحالت السكنية غري
مخدومة وتنفيذ مرشوع األتمتة االلكرتونية الذي
سيزيد من واردات امانة بغداد بشكل كبري.
وذكر أمني بغداد يف حديث متلفز تابعته
«الزوراء»« :لدينا ارادة وخطط ور ٔوية واضحة
لتطوير مدينة بغداد» .مشريا ً اىل ان «مرشوع
نهضة بغداد الذي اعلن من مقهى الشابندر
يف شارع املتنبي للداللة الثقافية والفكرية
ملدينة بغداد وهو مرشوع يعتمد عىل ادارة
مثىل ملوارد الدولة يف ظل الضائقة املالية عرب
تحشيد جهود عدد من الوزارات والجهات
الساندة».
وتابع ان «مرشوع نهضة بغداد يضم حمالت
متعددة منها حملة االكساء الكربى بمساحة
( )١٦مليون مرت مربع ،وحملة تنظيف وتنظيم
الواجهات يف شوارع بغداد الرئيسة وتأهيل
الشوارع العامة وكذلك صناعة الجمال ببغداد
عرب اعمال فنية جديدة ومشاريع تخطيطية
مهمة».
وبني «نعمل عىل إزالة الغبار عن مدينة بغداد
وإزالة كل مايشوه وجهها الجميل واشاعة ثقافة
التعاون بني املواطن والدوا ٔير الخدمية».
واضاف معن «سنرشع بتنفيذ مرشوع االتمتة

والجباية االلكرتونية لرفع ايرادات امانة بغداد
بشكل كبري والقضاء عىل أي عمليات فساد».
وشدد أمني بغداد عىل «رضورة وضع الضوابط
واالٓليات الصحيحة لعملية الجباية وعدم االعتماد
عىل الجباية اليدوية والورقية التي يسهل
اخرتاقها».
وأوضح ان «هناك اجراءات للحد من حاالت
التجاوز والحرص عىل ان تكون غري تعسفية

جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن

العدد/3237 :ب2019/
التأريخ2021/3/25 :

ُ
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل
ً
ً
 20684/110جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف
يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً
يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية
عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
• االوصاف-:
 -1العقار مكون من طابقني الطابق االريض مؤلفة من غرفتني وصالة وكلدور
ومطبخ ومجموعة صحية اما الطابق االول مؤلف من غرفتني وصالة صغرية
ومجموعة صحية عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ومجهز
باملاء والكهرباء.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار خمسة وتسعون مليون دينار فقط.
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.
مالحظة-:
النرش يف صحيفتني محليتني.

تتزامن مع عملية تثقيف للمواطنني ووجهنا
الدوا ٔير البلدية بمتابعة جميع املخالفات واتخاذ
االجراءات القانونية بحقها».
وتابع أمني بغداد «نسعى ملشاريع طموحة لتأهيل
البنى التحتية ملدينة بغداد وعدم عودة مشهد
ارتفاع مناسيب املياه عند هطول األمطار».
ولفت اىل ان «غياب السياسة االسكانية خالل
الثالثني سنة املاضية ادى لزيادة التجاوزات

السكنية يف العاصمة ،وان القانون يمنعنا من
تقديم الخدمات للمناطق املتجاوز عليها».
واكد «نعمل كخلية نحل لالعداد ملرشوع تطوير
مدينة الصدر برئاسة رئيس الوزراء عرب خلق
مناطق اسكانية صحيحة باالشرتاك مع االمانة
العامة ملجلس الوزراء ومحافظة بغداد وجهات
أخرى».
وبني «انجزنا اكساء مليون مرت مربع يف عدد من
مناطق بغداد منذ انطالق مرشوع نهضة بغداد
مطلع العام الجاري ،وان حملة االكساء الكربى
مستمرة وتشمل جميع املحالت السكنية ببغداد
واالولوية للشوارع الرئيسة ومن ثم الدخول
للمحالت السكنية».
واضاف «بعد اصدار تعليمات املوازنة االتحادية
التي تم اقرارها م ٔوخرا سنعلن قريبا ً عن تطوير
وتأهيل عدد من املحالت السكنية غري املخدومة
عرب تنفيذ مشاريع ماء ومجاري جديدة لها
ومن ثم اكسائها وكذلك اكساء املحالت السكنية
املكتملة الخدمات التحتية».
وقال أمني بغداد أيضا ً «سنزيد من عدد التماثيل
واالعمال الفنية الرصينة ببغداد التي تضاهي
االعمال الرا ٔيدة لفنانني كبار أمثال {جواد سليم}
و{محمد غني حكمت} و{اسماعيل فتاح الرتك}
و{فائق حسن} ،وهو جزء من حملة صناعة
الجمال التي تبنيناها ملدينة بغداد».

القبض على  7متهمني باملخدرات يف
النجف والبصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مفارز قسم مكافحة مخدرات النجف
التابعة اىل املديرية العامة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية ،امس االثنني ،إلقاء القبض
عىل ( )6متهمني برتوزيج املواد املخدرة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن «مفارز قسم مكافحة مخدرات النجف
التابعة اىل املديرية العامة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية ،تمكنت نت إلقاء القبض
عىل ( )6متهمني بحوزتهم ( )668غراما من

مادة الكريستال املخدرة وميزان إلكرتوني.
ويف سياق متصل« ،تمكن قسم شؤون املخدرات
واملؤثرات العقلية يف البرصة من إلقاء القبض
عىل احد أفراد عصابة لتجارة وترويج املخدرات
وضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال
املخدرة وادوات تعاطي املخدرات وبندقية نوع
سمينوف ومسدس».
وبحسب بيان قسم شؤون املخدرات «تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وإحالتهم
إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

االحتادية تطيح بإرهابي يف كركوك
بغداد /الزوراء:
تمكنت الرشطة االتحادية يف محافظة
كركوك القبض عىل احد املطلوبني بقضايا
ارهابية.
وذكرت الرشطة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «وفقا ً ملعلومات استخبارية
وبعملية نوعية ،تمكنت قوة من اللواء الثامن

عرش الفرقة الخامسة رشطة اتحادية من
إلقاء القبض عىل احد املطلوبني وفق املادة
/٤إرهاب يف منطقة «واحد اذار» بناحية
الرشاد يف محافظة كركوك».
واضافت انه «تمت إحالة املتهم املطلوب اىل
الجهات املختصة اصوليا ً إلكمال اإلجراءات
القانونية والتحقيقية الالزمة بحقه».

أسواق
العدد 7471 :الثالثاء  20نيسان 2021

مستشار الكاظمي :تعويم العملة
يؤدي إىل انهيار السوق العراقية
بغداد /الزوراء:
أكد مظهر محمد صالح ،مستش�ار
رئي�س ال�وزراء للش�ؤون املالي�ة
واالقتصادي�ة ،امس االثنين ،انه ال
يجوز تعويم العملة يف العراق ،مبينا
ان ذلك يؤدي إىل انهيار السوق.
وقال صال�ح يف حديث صحفي :انه
“ال يج�وز تعويم العمل�ة يف العراق
الن السوق سينهار يف هذه الحالة”،
مبين�ا أن “دخ�ول العمل�ة الصعب�ة
وخروجها ال يدخلها الس�وق الذي يكون فقط مخرجا لها وإنما الحكومة
هي التي تأتي بهذه العملة الصعبة”.
واضاف صالح ان “الحكومة يف حال س�حبت يدها فإن العرض س�يتوقف
ويزداد الطلب وبالتايل فإن الس�وق س�ينهار” ،مؤك�دا ان “التعويم يتم يف
اقتصادات يكون العرض والطلب فيها يأتي من الس�وق ،وأن الدولة تدخل
لتبيع وتشرتي لخلق توازن يف السعر باحتياطياتها”.
واش�ار اىل ان “املش�كلة يف العراق ان الس�وق يطلب وان الدولة تعرض ويف
حال عدم قيام البنك املركزي بعملية البيع للدوالر ،يعني أن العرض جميعه
توقف واليوجد هناك اي عرض اخر ،ويف حال وجود عرض آخر فهو عرض
قلي�ل ال يكف�ي لتلبية الطلب ،وبالتايل فإن األس�عار سترتفع النه الطلب
سيكون أكثر من العرض”.
واكد ان “الدولة هي العارض يف العراق ،وبالتايل فإذا اتجهت الدولة للتعويم
فإن ذلك يعني عدم وجود عرض وبالتايل تنهار األسعار”.
وتعوي�م العملة هو تحرير س�عر رصف العملة بش�كل كام�ل ،فال تتدخل
الحكومة أو املرصف املركزي يف تحديده بش�كل مب�ارش ،وإنما يتم إفرازه
تلقائيا يف سوق العمالت من خالل آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد
سعر رصف العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية.
يذكر أن بعض املس�ؤولني يتحدثون بين الحني واآلخر عىل رضورة تعويم
العمل�ة وتحريره�ا للحفاظ على احتياطي�ات العملة الصعبة ل�دى البنك
املركزي.

صندوق اإلسكان يفتح باب التقديم
للكشف االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
أعلن صندوق االس�كان العراقي ،أحد تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات
العامة ،ع�ن فتح باب التقديم االلكرتوني إلجراء الكش�ف االلكرتوني يوم  20من
كل شهر بدالً من يوم .23
وذك�ر بيان للصندوق تلقت “الزوراء” نس�خة منه :انه “بإمكان املتقدم للكش�ف
األول التقديم بموجب رقم اإلستمارة االلكرتونيـة املوجود يف وصل استالم املعاملة
والتقديم للكش�ف الثاني والثالث من خالل رقم القرض املوجود يف وصل التس�ديد
الخاص بالقسط الشهري”.
ولف�ت اىل ان “عدد الكش�وفات س�يكون مفتوحا وب�دون عدد مح�دد وباإلمكان
التقديم عليه لغايه نهاية الشهر”.
ون�وه اىل انه “بإمكان املقرتضني املقبولني للكش�ف املراجعة بعد يومني من تاريخ
التسجيل عىل ان يتم جلب وصل التسجيل {الباكورد}”.

الرشيد يصرف مبالغ سلف الزواج
ملعامالت 2020

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد ،امس االثنني ،رصف مبالغ سلف الزواج للمعامالت املستلمة
بتواري�خ تعود لس�نة ( )٢٠٢٠بغض النظ�ر عن التوطني .وذك�ر املكتب االعالمي
للمصرف يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان�ه “تقرر رصف مبالغ س�لف
ال�زواج للمعاملات املس�تلمة بتواريخ تعود لس�نة ( .”)٢٠٢٠واض�اف البيان ان
“الرصف س�يكون اس�تنادا للتعليمات الس�ابقة بغض النظر عن التوطني برشط
انه تم االس�تعالم وصحة الص�دور قبل صدور التعليمات الجديدة” .وأش�ار اىل ان
“التعليم�ات الجديدة تضمن�ت منح الراغبني بالزواج من املوظفني س�لفة برشط
التوطني لدى املرصف”.

الرافدين يطلق دفعة جديدة من
سلف املوظفني ومنتسيب الداخلية

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين عن رصف دفعة جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي وزارة
الداخلية .
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :انه “تم رصف
دفعة جديدة من الس�لف للموظفني ومنتس�بي الداخلية بعد استكمال االجراءات
كافة “.
وأش�ار اىل ان “التقديم عىل الس�لف يكون من خالل الفروع املخصصة باملنح التي
تم تحديدها يف بغداد واملحافظات”.

افتتاح مقر الشركة العراقية
لضمان الودائع
بغداد /الزوراء:
افتت�ح محافظ البنك املركزي العراق�ي ،امس االثنني ،مصطفى غالب مخيف،
مقر الرشكة العراقية لضمان الودائع الجديد.
وقال املحافظ يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان “الرشكة ُ
ستس�اهم يف
إع�ادة الثقة باملصارف الخاصة العاملة يف الع�راق” ،مؤكدا ً أن “البنك املركزي
سيويل االهتمام بهذه الرشكة كونها احدى دعامات العمل املرصيف”.
موضحا ً أن “القطاع املرصيف العام والخاص ساهم بشكل فاعل بتأسيس هذه
الرشكة لتصبح واحده من املؤسسات الرائدة بالعمل املرصيف والداعمة له”.
يذكر أن “الرشكة العراقية لضمان الودائع توفر غطا ًء لضمان ودائع الجمهور
لدى املصارف العراقية املجازة من البنك املركزي العراقي داخل العراق وخاصة
صغار املودعني”.

مزاد العملة يعاود الصعود ويبيع
حنو  209ماليني دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي م�ن العملة الصعب�ة ،امس االثنني،
لتسجل  209ماليني دوالر.
وذكر مصدر ان “البنك املركزي العراقي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت
االجنبية امس ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة  6.41باملئة لتصل اىل  209ماليني و
 454الف�ا ً و  659دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ  1460دينارا ً
ل�كل دوالر ،مقارنة بيوم االح�د حيث بلغت املبيعات فيه�ا  196مليونا ً و842
ألف دوالر.
وذهب�ت املشتريات البالغ�ة  187مليون�ا و 274الف�ا و  659دوالراً ،لتعزي�ز
االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما قامت املصارف برشاء
 22مليون و  180الف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  31مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
ً
مرصف�ا لتلبي�ة الطلبات النقدي�ة ،و 20رشكة رصافة مش�اركة ،و226
و16
رشكة من عدد رشكات التوسط املشاركة.
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االستثمار النيابية تقدم توصيات للحكومة للنهوض باقتصاد العراق
بغداد /الزوراء:
شددت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية عىل
أهمية التوصيات التي قدمتها لرئيس الوزراء،
معتبره إياها مهمة وتص�ب يف صالح نهوض
االقتصاد العراقي.
وق�ال عض�و اللجنة ،نوفل الناش�ئ ،يف حديث
صحف�ي :إن “اللجن�ة قدمت خط�ة توصيات
اقتصادية لرئيس الوزراء يف فرتة سابقة ،وكان
أه�م فقراتها هو دعم القطاع الخاص بش�كل
فعيل ،وتشديد الرقابة عىل املنافذ وتفعيل عمل
مصانع الدولة بصفته�ا املختلطة مع القطاع
الخاص من خلال الوزارات املعني�ة الصناعة
والزراعة بدعم من وزارة التجارة”.
وأك�د أن “الع�راق يمتل�ك املقوم�ات الكافي�ة
إلنع�اش اقتص�اده ،ولك�ن نحت�اج اىل القرار
الس�يايس واإلرادة الحقيقة لتفعيل القطاعات
الصناعي�ة والزراعي�ة واملنتج�ة للس�وق
املحلية”.
وبين أن “الخط�ة تب�دأ م�ن صناع�ة الق�رار
الس�يايس واالرادة الترشيعي�ة لحف�ظ أصول
الدول�ة ،إضاف�ة اىل التعجيل بتش�غيل مصانع
الدول�ة وإرشاكه�ا ضم�ن خطط االس�تثمار
والرشاكة بني القطاعني العام والخاص”.
ولف�ت الناش�ئ اىل أن “الدول�ة العراقية تمتاز
بالعدي�د م�ن االمكاني�ات الهائلة م�ن موارد
طبيعي�ة أو إمكانيات برشية وخبرات كافية
إلنع�اش االقتصاد خالل فرتة وجيزة وليس�ت
كبيرة ،وبرغ�م الخس�ارات التي تع�رض لها
الع�راق من توقف انتاجة املحلي إال أن االنتاج
العراقي يمكن أن يزدهر من جديد”.
وأض�اف أن “على الحكوم�ة بوزارته�ا أن

تس�عى إلعادة بناء املصان�ع العراقية الكبرية
واالستراتيجية مث�ل معامل الحدي�د والصلب
والبرتوكيمياويات ومعامل النسيج والتصنيع
الغذائ�ي ،ورف�د وزارة الزراع�ة باملنتج�ات
الكيمياوي�ة الحيوية الزراعية بدل اس�تريادها
من الخارج مثل (اليوريا) وغريها من املنتجات
التي يمكن تصنيعها يف البلد وتتجاوز نس�بتها
.”% 90
م�ن جان�ب اخ�ر ،كش�فت لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار يف مجل�س النواب ع�ن أن مليون
مواطن فق�ط هم الذي�ن يتس�لمون مفردات
البطاق�ةالتمويني�ةويعتم�دونعليه�ا.
وقال عض�و اللجن�ة ،نهرو محم�د ،يف حديث
صحفي :إن “اللجنة أجرت الكثري من البحوث
واس�تضافت مختصني للحديث ع�ن البطاقة
التمويني�ة ووضع اآلليات والحلول إلش�كالية

البطاقة التموينية املس�تمرة منذ أكثر من 15
عاما”.
وأض�اف أن “وزارة التج�ارة لديه�ا بيان�ات
 39ملي�ون مواطن مش�مول بنظ�ام البطاقة
التمويني�ة ،والعق�ود التي تبرم لتجهيز املواد
الرئيس�ة يف هذا النظام تحسب عىل هذا العدد،
يف حني أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن
فق�ط يتس�لمون تل�ك املف�ردات بحس�ب ما
موجود من دراس�ات وبحوث سواء يف بغداد أو
املحافظات وحتى اإلقليم”.
وأك�د أن “جمي�ع املواطنني العراقيين لديهم
بطاق�ة تمويني�ة وجميعهم يس�تحقون ذلك،
إال أن التعليم�ات الحكومي�ة التي صدرت قبل
س�نوات حجبت مواد البطاق�ة التموينية عن
املوظفين الذي�ن تزي�د رواتبه�م على مليون
ونصف املليون دينار” ،مشيرا ً اىل أن عدد “من

النفط تواصل استكشاف مكامن هائلة
للغاز يف األنبار

لتطوير نظم املدفوعات الرقمية

البنك املركزي وماسرتكارد يوقعان على
شراكة اسرتاتيجية
بغداد /الزوراء:
اعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي ،امس
االثنين ،توقي�ع اتفاقي�ة رشاك�ة مع
رشك�ة “ماستركارد” ،لرقمن�ة نظم
املدفوع�ات يف الدول�ة ،يف خطوة تهدف
إىل تعزيز الش�مول امل�ايل ،ودفع عجلة
التنمي�ة االجتماعي�ة واالقتصادي�ة،
والح� ّد م�ن مخاط�ر اقتص�اد الظ�ل،
وترسيع التقدم نحو مجتمع ال نقدي.
واف�اد البن�ك املرك�زي يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة من�ه :ان “الرشاكة
تهدف يف املق�ام األول إىل بناء منظومة
مدفوع�ات فعال�ة وموثوق�ة وآمن�ة،
حيث س�تبدأ بقطاع التعليم ثم تتوسع
إىل القطاعات األخرى”.
واض�اف البن�ك ان “ذل�ك ل�ن يقترص
ّ
الح�د من اس�تخدام النقد وتعزيز
عىل
املدفوع�ات الرقمية وزي�ادة اإليرادات
الحكومية فحس�ب ،بل والتغلب أيضا ً
عىل أوجه القصور التشغيلية واإلدارية
الكبيرة يف قط�اع التعليم ع�ن طريق
تقلي�ل االس�تخدام املف�رط للعمليات
اليدوية”.
وقالت املديرة العامة لدائرة املدفوعات
يف البن�ك املركزي ،ضحى عب�د الكريم
محم�د :ان “العم�ل ال�ذي قام�ت ب�ه
ماستركارد يف العراق خالل الس�نوات
القليلة املاضي�ة ،ترك تأثيرا ً ملحوظا ً
على قط�اع الخدمات املالي�ة يف البالد،

وع ّزز كثريا ً مستويات الشمول املايل”.
واضافت أننا يف البنك املركزي العراقي
“ندرك تماما ً الدور الحيوي الذي يلعبه
االقتص�اد الرقم�ي يف ه�ذه املرحل�ة،
وال س�يما تمكين االقتصاد الرس�مي
م�ن النم�و عبر منظوم�ة مدفوعات
جديدة تتس�م بالش�فافية والبساطة
والفعالي�ة” ،مشيرة اىل “التطل�ع
للعم�ل مع ماستركارد لدف�ع عملية
التح�ول الرقمي يف العراق ،بدءا ً بقطاع
التعليم”.
م�ن جانب�ه ،أك�د الرئي�س اإلقليم�ي
ملاستركارد يف منطقة الرشق األوسط
وأفريقي�ا ،خال�د الجب�ايل :ان�ه “ ُيع� ّد
إنش�اء منظوم�ة مدفوع�ات رقمي�ة

يتس�لمون مواد البطاقة التمويني�ة قليل جدا ً
نسبة اىل عدد سكان العراق ،نظرا ً لتأخرها ويف
بعض األحيان لرداءة املواد التي توزع فيها”.
وتاب�ع محم�د أن “الكثير م�ن اآلراء فضل�ت
اس�تبدال مواد البطاقة التموينية بالبدل املايل،
لكون�ه يق�وض الكثري م�ن عمليات الفس�اد
املوجودة يف الوزارة س�واء بالعق�ود التي تربم
أو بالنقل أو اس�تبدال امل�واد ،إال أنه ليس كما
يتص�ور البعض أنه س�يكون بهذه الس�هولة،
إذ يتطلب الس�يطرة عىل الس�وق واألسعار أو
افتتاح أس�واق مدعومة من قبل الحكومة قبل
اتخاذ مثل هذا اإلجراء”.
وأوض�ح عض�و اللجن�ة النيابي�ة أن “العراق
بحاجة اىل تغيري نمط العقود املوجودة يف وزارة
التجارة اىل االعتماد عىل املنتج املحيل يف جميع
امل�واد ،من خلال تفعي�ل الزراع�ة والصناعة
ليكون ن�وع املواد مطمئنا ومقبوال للمواطنني
من دون الحاجة اىل معرفة مصدره أو تش�ديد
الرقابة عليه”.
وبين أن “ارتفاع س�عر رصف الدوالر تس�بب
بتقلي�ل نس�بة االس�ترياد يف البلد ،فق�د كانت
هن�اك يف الس�ابق أرب�اح عالي�ة ج�دا ً تتحقق
للتاج�ر املس�تورد واملص�در ،أم�ا اآلن فق�د
أصبحت تلك األرباح قليلة نسبياً ،ورغم ارتفاع
األصوات التي طالبت بإعادة س�عر الرصف اىل
ما كان عليه بعد ترضر املواطنني ،لكن رأينا أن
اإلجراء صحي�ح اقتصاديا ً للبلد ،إال أنه يتطلب
س�يطرة تامة من قبل الحكومة عىل األسواق،
بما يحقق النهوض االقتص�ادي للبلد بدالً من
اعتماده عىل االقتصاد الريعي من خالل تفعيل
الجانب الزراعي والصناعي والتجاري”.

أمرا ً بالغ األهمية ألنه يش�جع التنمية
االقتصادي�ة ،ويس�اهم يف الح� ّد م�ن
استخدام النقد واقتصاد الظل أيضاً”.
واض�اف أن “عملنا م�ع البنك املركزي
العراق�ي ،يرك�ز على تحسين كفاءة
االقتص�اد ككل ب�دءا ً باملؤسس�ات
التعليمي�ة ،م�ن خلال من�ح الطالب
واأله�ايل والتج�ار وس�يلة أكث�ر أمانا ً
وسهولة وراحة للدفع”.
وبين الجبايل أن “هذه ليس�ت س�وى
البداي�ة ،فنح�ن نتطلع إىل التوس�ع يف
قطاع�ات أخ�رى يف مرحل�ة الحق�ة،
يف س�ياق عملن�ا عىل تعزي�ز منظومة
مدفوعات متكاملة وتحقيق الش�مول
املايل يف العراق”.

بغداد /الزوراء:
تواصل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط استكشاف خمسة مواقع
يف محافظة األنبار لالستطالع عن كميات الغاز السائل فيها التي تقدر
بنحو  25تريليون مقمق.
وعد مستش�ار محافظ األنبار لش�ؤون الطاقة ،عزي�ز خلف الطرموز،
يف حدي�ث صحفي :أن “اس�تثمار مخزون املحافظة م�ن النفط والغاز
تحول كبري يف تعزيز م�وارد األنبار والبالد والقضاء عىل الهدر الكبري يف
هذه الثروة املهمة”.
وأض�اف أن “الكمي�ات املوجودة يف عموم املحافظ�ة ،وخاصة يف الرقع
الخم�س ،تقدر بملي�ارات األطنان من الغ�از” ،مبين�ا ً أن “حقل عكاز
وح�ده يحتوي عىل خمس�ة تريليونات مقمق من مادة الغاز الس�ائل،
بينم�ا تضم الرقع األخ�رى نفس الكمية”.وأش�ار إىل أن “وزارة النفط
س�بق أن أرسلت فرقها االستطالعية لتجهيز املواقع ونصب الكرفانات
للعاملني”.وأض�اف أن�ه “من أج�ل رب�ط محافظتنا بش�بكة خطوط
األنابي�ب النفطية بعموم العراق ،أق�رت وزارة النفط مرشوع مد خط
أنبوب لنقل الغاز الس�ائل من عقدة أنابيب أب�و غريب باتجاه الرمادي
بطول 120كم”.وبين الطرموز أنه “لفتح أكرب مج�ال لتصدير النفط
الخ�ام خارج الع�راق ،ومن أجل تع�دد املنافذ التصديري�ة أقرت وزارة
النفط إنش�اء أنبوب سرتاتيجي بس�عة مليون برميل يوميا ً (البرصة –
رم�ادي – العقبة).وعرب عن أمله أن “يتم عرض املرشوع عىل املناقصة
م�ن أجل تنفيذه من قب�ل رشكات عاملية رصين�ة لتصدير أكرب كميات
من النفط الخام اىل العقبة يف املرحلة األوىل ،ويف املرحلة الثانية سيكون
هناك ضخ اىل مصر” ،مبينا ً أنه “حصلت املوافقة كذلك من قبل وزارة
النفط عىل إعادة تأهيل خط األنبوب الستراتيجي القديم مع محطات
ضخه والذي يصل اىل حديثة وتكملة إيصاله اىل ميناء العقبة”.

إلنعاش الصناعة وخلق فرص عمل وتعزيز االقتصاد الوطين

الصناعة واملعادن :إجراءاتنا مستمرة إلقامة مخس مدن صناعية جديدة
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الصناعة واملعادن عن
اس�تمرار االج�راءات إلقام�ة خمس
مدن صناعيَّة جديد ٍة يف كل من النجف
ٍ
وكربلاء وصلاح الدي�ن وميس�ان
والديوانية ،يف حني أكدت بلوغ نس�ب
االنجاز يف مدينة ذي قار الصناعة 98
باملئة.
وأع�دت وزارة الصناع�ة واملع�ادن،
وفق�ا لبي�ان اصدرت�ه خلي�ة اإلعالم
الحكوم�ي مؤخ�را ،خط�ة هادف�ة
ضمن املرشوع الوطني إلعادة تأهيل
وتشغيل املعامل واملصانع املتوقفة يف
عموم البالد
حي�ث حقق�ت خالل الس�تة أش�هر
األخيرة م�ن الع�ام امل�ايض تقدم�ا
ملموسا يف تنفيذ منهاجها الحكومي
وع�دد م�ن اإلنج�ازات للنه�وض
بالصناع�ة العراقي�ة وإنعاش�ها من
جديد ،عرب تنفيذ خطة تأهيل املعامل
املتوقفة البالغة  83معمال.
وتضمن�ت الخطة ،وفقا للبيان ،ثالث
مراحل :قصرية األمد وش�ملت ()17
معمال ،ومتوسطة األمد ،شملت ()24
معملا ،وبعيدة األمد ،ش�ملت ()42
معملا ،إضاف�ة إىل إنش�اء خط�وط

إنتاجي�ة ومش�اريع جدي�دة ودع�م
رواد األعم�ال والخريجين العاطلني
عن العمل ،ومنح إجازات التأس�يس
أراض للمش�اريع
قط�ع
وتخصيص
ٍ
ِ
الصناعية.
وأفاد املتحدث الرس�مي باسم وزارة

الصناعة ،مرتىض الصايف ،يف ترصيح
صحفي ،بأن “نس�ب االنجاز للمدينة
الصناعي�ة يف محافظة ذي قار بلغت
 98باملئ�ة” ،مبين�ا أن “تلك النس�بة
املتقدمة رافقها تقدم مماثل يف املدن
الصناعية ملحافظات البرصة واالنبار

ونينوى”.
واش�ار الص�ايف اىل “انج�از جمي�ع
فقرات عقود (املرحلة االوىل والثانية)
للمدينة الصناعي�ة يف ذي قار ،والتي
تتك�ون م�ن أرب�ع مناط�ق صناعية
اثنت�ان للصناعات الخفيف�ة ومثلها

للصناع�ات املتوس�طة” ،الفت�ا اىل
“تجهي�ز املدين�ة بجمي�ع الخدمات
والبن�ى التحتي�ة الالزم�ة ،لجعله�ا
مدين�ة صناعية نموذجي�ة ،ولتكون
جاذبة لالستثمار املحيل واالجنبي”.
واوضح املتحدث الرس�مي أن “نسب
انجاز املرحلة االوىل للمدينة الصناعية
يف االنبار ،والتي ستقام عىل مساحة
( )3000دون�م ،بلغ�ت  65باملئ�ة،
وس�يتم انجاز املرشوع بالكامل حال
توفر التخصيصات املالية” ،مشريا اىل
“أن محافظة االنب�ار تتمتع بالعديد
م�ن املزايا االس�تثمارية واالمتيازات
املقدمة للمستثمرين”.
وكش�ف الص�ايف ع�ن “اس�تمرار
االجراءات إلقامة مدن صناعية اخرى
يف محافظات النجف االرشف وكربالء
املقدس�ة وصلاح الدي�ن وميس�ان
والديوانية” ،موضحا أن “هيئة املدن
م�دن
الصناعي�ة تتطل�ع اىل إنش�اء
ٍ
َّ�ة جديد ٍة يف جميع محافظات
صناعي ٍ
الع�راق ،وإقام�ة مش�اريع صناعيَّة
جدي�د ٍة واع�د ٍة ُتس�هم يف تطوي�ر
وانعاش الصناعة العراق ًية ،وتس�هم
ف�رص عم� ٍل للعاطلني،
أيض�ا بخلق
ِ
وتعزيز االقتصاد الوطني”.

الرياضي

أصفر وأمحر

عبيد :لن أتراجع يف قرار
استقاليت من تدريب الصناعات

بغداد /متابعة الزوراء
أكد عباس عبيد ،أن قرار استقالته من تدريب الصناعات الكهربائية ،ال رجعة فيه ،طال ًبا
م�ن اإلدارة البح�ث عن بديل.وقال عبيد ،ان قرار اس�تقالتي ،نهائ�ي وال رجعة فيه ،وعىل
اإلدارة أن تفك�ر يف البدي�ل واختص�ار الزمن والحف�اظ عىل وضع الفريق بع�د أن تقدمنا
عدة مركز ،وأصبحنا بعيدين عن الهبوط يف الوقت الحايل».وأضاف «الصناعات الكهربائية
يف مأم�ن .كل م�ا يحتاجه الفريق  6نق�اط من املواجهات املقبلة وأعتق�د أن الفريق قادر
عىل جمعهم» ،الفتا إىل أن اس�تقالته ليست هرو ًبا من املسؤولية عىل العكس عندما قبلت
املهمة كان الفريق يف املركز األخري ،ووضعه صعب ج ًدا ،ومع ذلك نجحنا يف انتشاله.
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مشاهدات من مباريات اجلولة الثامنة والعشرين

النفط يوقف الزحف النجفي والزوراء يستمرئ أنصاف احللول يف الدوري املمتاز
خالل املوسم الحايل يف مطب
التعادالت التي نزفت منه الكثري
من النقاط حتى بلغ عدد عددها
 13تعادال خرس من جرائها 26
نقطة بالتمام والكمال فالفريق
يمتلك اقوى الخطوط الدفاعية
حتى كتابة هذه السطور اذ لم
تدخل مرماه سوى  14كرة يف
 28مباراة كما يضم بني صفوفه
اثنني من ابرز اصدقاء الشباك
ونعني قائد الفريق عالء عبد
الزهرة وزميله مهند عبد الرحيم
فيما يذود عن شباكه حارس
املنتخب االول جالل حسن وبني
صفوف الفريق عدد غري قليل
من العنارص الدولية السابقة
وامتيازات كهذه
والالحقة
كفيلة بان تضع الزوراء يف موقع
املنافس رقم واحد عىل اللقب
ال ان يبتعد عن املتصدر بفارق
نقطي من الصعب تقليصه ،
صحيح ان الفريق يحتل االن
مركز الوصافة اال ان الصحيح
ايضا انه مهدد بمغادرتها اذا
استمر يستمرأ انصاف الحلول
فيما تشتد املنافسة عىل الدخول
يف املربع الذهبي للحصول عىل
فرصة تمثيل الكرة العراقية
قاريا وعربيا .

بغداد /صالح عبد املهدي
مع انقضاء الجولة رقم  28من
منافسات دوري الكرة املمتاز
تكون الفرق العرشين قد دخلت
يف اكثر املراحل سخونة واثارة
سواء يف قمة جدول الرتتيب او يف
مواقع الهبوط اىل الدرجة االوىل
 ( ،الزوراء ) رصدت العديد من
املعطيات التي حفل فيها الرصاع
وخرجت
التنافيس املتواصل
بهذه الحصيلة :

رقم النجف يتحطم

نهض حسام جاد الله من دكة
بدالء فريق النفط ليذيق ضيفه
النجف مرارة اول خسارة له عىل
مدار  11مباراة وتحديدا منذ
الدور السابع عرش حيث حقق
الفريق الفوز عرب تلك الفرتة يف
سبع مباريات والتعادل يف اربع
مسجال رقما قياسيا لم يدانه فيه
احد من فرق الدوري تحت قيادة
املدرب املجتهد هاتف شمران قبل
ان يتحطم هذا الرقم يف الدقيقة
 76من عمر املباراة االخرية امام
النفط التي احتضنها ملعب
التاجي وانتهت نفطية بهدف
جاد الله الذي كان وزنه ثالث
نقاط ثمينة استعاد فيها الطرف
الفائز توازنه يف اعقاب سلسلة
من االخفاقات املتتالية التي نزف
فيها تالمذة املدرب باسم قاسم
 10نقاط يف اربع مباريات انتهى
نصفها بالخسارة والنصف االخر
بالتعادل  ،ورغم الخسارة فقد
حافظ النجف عىل استقراره يف
املركز الثالث برصيد  51نقطة
خلف الجوية املتصدر والزوراء
الوصيف وبدا الفريق عصيا عىل
منافسيه بل يمكن القول انه

ظاهرة امسها امين

يقيض واحدا من افضل مواسمه
منذ فرتة ليست بالقليلة .

السماوة يفجر املفاجأة

لم يدر بخلد الكثريين ان فريق
السماوة سيوقف مسلسل
انحداره يف منافسات الدوري
عند حدود مباراته امام مضيفه
الطلبة التي شهدها ملعب

الشرطة خيسر امام االستقالل
االيراني بثالثية نظيفة
بغداد /متابعة الزوراء
خرس فريق الرشطة بثالثة اهداف نظيفة أمام االستقالل االٕيراني ،يف املباراة
التي أقيمت يف جدة ،لحساب الجولة الثانية من املجموعة الثالثة.سجل أهداف
االستقالل ،محمد نادري يف الدقيقة ( ،)44وفرشيد ا ٕسماعييل يف الدقيقة
( ،)54وشيخ دياباتي يف الدقيقة ( ،)65ليتصدر الفريق ،املجموعة ،برصيد 6
نقاط ،فيما تذيل فريق الرشطة الرتتيب بدون نقاط.البداية لم تكن موفقة
للرشطة ،الذي خرس حسام كاظم ،بتلقيه بطاقة حمراء ،جراء تدخله عىل أحد
العبي االستقالل يف الدقيقة ( .)11هذا الطرد ،أرغم مدرب الرشطة عىل غلق
املنافذ لتعويض النقص العددي ،واالعتماد عىل الهجوم املرتد.لكن االستقالل،
نجح يف نقل الكرة بشكل رسيع يف مناطق الرشطة ،وضغط من أجل تسجيل
هدف ،وأنقذ حارس الرشطة كرة سددها أراش.ويف الدقيقة ( )44تمكن العب
االستقالل محمد نادري من استغالل التمريرة العرضية ليسدد الكرة باملبارش
يف شباك الحارس أحمد باسل ويحرز هدف التقدم.يف الشوط الثاني ،تمكن
االستقالل من فك التكتل الدفاعي للرشطة ،وتمكن من رضب خط الصد الذي
سعى مدرب الرشطة لتنظيمه ،لكن دون جدوى فتمكن يف الدقيقة (،)54
الالعب أراش من فك شفرة الدفاع بتمريرة بينية ا ٕىل فرشيد ا ٕسماعييل ،فسجل
الهدف الثاني.وبذات الطريقة ،أحرز شيخ دياباتي ،الهدف الثالث بعد أن رضب
مسعود مصيدة التسلل بتمريرة متقنة لدياباتي االٔخري سددها بقوة داخل
الشباك محر ًزا الهدف الثالث.

اعالمنا الرياضي
مذيع النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية
حسني بديع اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا
الذي تعرض له قبل مدة ليست بالقصرية ،وقدم
بديع شكره وتقديره الكبريين للمؤسسات الصحفية
واالعالمية والرياضية ولجميع من اتصل واستفرس
عن وضعه الصحي ،خالص االمنيات لزميلنا العزيز
بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية وان
يعود لعائلته وممارسة عمله املهني من جديد.
*********
صدر اول امس االحد العدد الخامس والعرشين
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة
االعالمية لنادي الرشطة الريايض ..العدد تضمن
مجموعة من املواضيع التي تخص فرق النادي
االخرض والبطوالت التي تشارك فيها عىل املستوى
املحيل فضال عن موضوعات اخرى تخص رياضتنا
املحلية ...كل التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة
املميزة.
***********
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل عمار ساطع  ،احتفل بعيد ميالده
قبل ايام قليلة ،خالص االمنيات للعزيز ساطع بالعمر
املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

الشعب الدويل يوم الجمعة
املايض بيد ان ذلك هو ماحصل
تماما بعد ان انتهت تلك املباراة
سماوية بهدفني سجلهما
العليّان سعد وخليل مناصفة
بني الشوطني مقابل هدف امري
صباح املتاخر والذي لم يكن
كافيا لتفادي الخسارة وهو اول

فوز لتالمذة املدرب سمري كاظم
منذ ثالثة اشهر بالتمام والكمال
وتحديدا منذ الفوز عىل الصناعات
الكهربائية ايام املدرب السابق
للفريق شاكر محمود بهدفني
دون مقابل يف الجولة رقم 14
اذ لم يذق بعدها الفريق طعم
االنتصار يف  13مباراة متتالية

انتهت ثمان منها بالخسارة
وكانت امام الزوراء وزاخو
وامليناء والنجف
والديوانية
ونفط ميسان واربيل والرشطة
بينما تعادل الفريق يف املباريات
الخمس االخرى التي جرت امام
فرق امانة بغداد والقاسم ونفط
الوسط والكرخ والنفط  ،ويرى

السماويون يف هذا الفوز بانه
فاتحة خري للفريق قد يتجاوز
من خاللها محنته التي وضعته
يف مواقع الخطر السيما وانه
غادر املركز االخري الول مرة منذ
سبعة ادوار .

الزوراء خيسر بالتعادل

ال احد يدري ملاذا وقع الزوراء

من حق مهاجم القوة الجوية
املتالق ايمن حسني ان يفتخر
كثريا لكونه مازال يرتبع عىل
قمة الئحة هدايف الدوري برصيد
 14هدفا رغم غيابه القرسي
الكامل عن سبع من مباريات
فريقه جرت تواليا امام فرق
والكهرباء
والحدود
امليناء
والصناعات الكهربائية والزوراء

وامانة بغداد وزاخو ومشاركته
لبعض الوقت يف مباراتي نفط
وذلك عىل
البرصة والقاسم
خلفية االصابة التي تعرض لها
يف مباراة القوة الجوية و الطلبة
التي جرت ابان الجولة رقم
 17وسجل فيها هدف الفوز
الوحيد لفريقه  ،والغريب ان
أي احد من االسماء املعروفة يف
عالم التهديف لم يستثمر غياب
ايمن الطويل ليتفوق عليه او
يدانيه يف االقل فمازال الفارق
ثالثة اهداف بينه وبني ثالثة من
اقرب مالحقيه وهم مهند عبد
الرحيم من الزوراء ومحمد جفال
من الطلبة ومنار طه من الحدود
 ،ومع عودة النجم الجوي الدويل
للمشاركة سيكون املرشح رقم
واحد الحراز اللقب الشخيص
بجانب مساعدته رسب الصقور
عىل الفوز بدرع الدوري للموسم
الحايل عن جدارة واستحقاق .

دورينا وموسوعة غينس

تقول معلوماتي املتواضعة ان
الدوري العراقي املمتاز لكرة
القدم قد دخل يف موسوعة
غينس لالرقام القياسية يف
مجال تغيري املدربني بعد ان شهد
اقالة واستقالة مدربي  18فريقا
من اصل  20ولم ينفذ بجلده من
تلك التغيريات سوى مدرب القوة
الجوية ايوب اوديشو ومدرب
امانة بغداد عصام حمد  ،ومن
بني الـ  18فريقا تفرد الديوانية
من خالل تغيري خمسة مدربني
ابتداء بحازم صالح مرورا بسعد
حافظ وقيص منري وسمري كاظم
واخريا االستقرار عىل املدرب
الربازييل لوزيانو سواريس .

محودي يبحث مع السفري الياباني تسهيل مشاركة العراق بأوملبياد طوكيو
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إلتقى رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي السفري الياباني
يف العراق السيد سوزوكي كوتارو
امس االثنني بمكتبه بمقر السفارة يف
العاصمة بغداد.
وقدم كوتارو تهنئته ملناسبة إعادة
إنتخاب حمودي رئيسا ً للجنة األوملبية
العراقية لدورة إنتخابية تمتد ألربعة
أعوام مقبلة.
وأعرب كوتارو عن أمله بمشاركة
أوملبية عراقية فاعلة بدورة االلعاب
األوملبية املقبلة يف طوكيو  2020الفتا ً اىل
ان بالده نجحت بنيل هذه االستضافة
بعد أوملبياد طوكيو .1964
من جانبه قال رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية ان املخاضات
االنتخابية التي شهدتها اللجنة األوملبية
خالل املرحلة املاضية أعاقت تحضريات
الرياضيني العراقيبن ألوملبياد طوكيو
 2020لكن األمل قائم عىل مشاركة

عدد منهم بالبطاقات البيضاء سعيا ً
لعدم غياب الرياضة العراقية عن أكرب
محفل أوملبي عاملي.
ولفت حمودي اىل أهمية إنتشال
الشباب العراقي من تداعيات الحروب
واآلثار السلبية لالرهاب وامليض بهم
اىل أجواء الرياضة النقية مشريا ً اىل
وجه الشبه بني ما يمر به العراق اليوم
وما عانته اليابان بعد الحرب العاملية
الثانية.
و يف ختام اللقاء وعد السفري الياباني
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
بتسهيل مشاركة الوفد العراقي
والرياضيني العراقيني يف اوملبياد
طوكيو  2020الفتا اىل رضورة تواجد
العراق برغم الصعوبات التي تمر بها
البالد واملخاض االنتخابي األوملبي
األخري.
ورافق رئيس اللجنة األوملبية هيثم
عبدالحميد مدير العالقات يف األوملبية
العراقية.

اوديشو :تراكتور االيراني منافس صعب وقوته يف خطه اهلجومي
بغداد /متابعة الزوراء
أكد أيوب أوديشو ،مدرب فريق
القوة الجوية ،أن مواجهة
اليوم أمام تراكتور االٕيراني
مهمة للفريقني ونقاطها
ثمينة للمنافسة يف املجموعة
الثانية بدوري أبطال آسيا.
وقال أوديشو يف امل ٔوتمر
الصحفي الخاص باملباراة
امس االثنني ا ٕن املباراة مهمة
للفريقني خاصة وأن هناك
تقار ًبا باملستوى الفني لجميع
فرق املجموعة وبالتايل الرصاع
واملنافسة مشتعلة بني االٔندية

للتأهل من املجموعة الثانية.
وأشار ا ٕىل أن تراكتور ،فريق
جيد والنسبة العالية من
االٔهداف تدلل عىل قيمته
وقدرته التهديفية وشاهدنا
مباراتيه املاضيتني وشخصنا
عد ًدا من النقاط التي سن ٔوكد
عليها يف مباراة اليوم.
أما الالعب ل ٔوي العاني الذي
حرض رفقة املدرب ا ٕىل امل ٔوتمر
الصحفي فأكد أن الفريق
جاهز للمباراة وهذا أمر
طبيعي كون الفريق داخل
منافسة وعليه أن يكون يف أتم

الجاهزية.
وبني أن فريق القوة الجوية
رغم أنه لم يحقق النتا ٔيج
التي تنتظرها جماهرينا ا ٕال أن
الفريق كان الطرف االٔفضل
ويف بعض االٔحيان لم يحالفنا
الحظ.
ٔ
وأشار ا ٕىل ان العبي الفريق
دا ٔيما ما يظهرون يف املباريات
الصعبة ومعدن الفريق يتضح
يف املواقف الصعبة ونأمل أن
تكون مواجهة تراكتور لصالح
فريقنا وتحسني موقعنا يف
ترتيب املجموعة.

الرياضي
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نابولي يعطل قطار إنرت ميالن
تعادل إنرت ميالن مع مضيفه نابويل ،بهدف
ل�كل فري�ق ،على ملع�ب دييج�و أرماندو
مارادونا ،يف إطار منافسات الجولة  31من
الدوري اإليطايل.
س�جل س�مري هاندانوفينش ح�ارس إنرت
ه�دف نابويل بالخط�أ يف مرم�اه بالدقيقة
 ،36فيما أحرز كريس�تيان إريكسن هدف
التعادل للنرياتزوري بالدقيقة .55
وبه�ذا التع�ادل ،رف�ع إنرت رصي�ده إىل 75
نقط�ة ،ليظ�ل متص�درا لج�دول الرتتي�ب
بف�ارق  9نقاط عن أق�رب مالحقيه ميالن
( ،)66بينم�ا رف�ع ناب�ويل رصي�ده إىل 60
نقطة باملركز الخامس.
ب�دأت املب�اراة هادئ�ة تمامً ا م�ن الطرفني
وغابت الفرص على مرمى الفريقني حتى
الدقيق�ة  ،17حين س�نحت الفرصة األوىل
لنابويل بعدما وصلت الكرة إىل فابيان رويز
خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية
يف منتصف املرمى ،تصل ألحضان الحارس
هاندانوفيتش.
رد إنرت ج�اء يف الدقيقة  ،22بعد ركلة حرة
ثابتة من خ�ارج املنطقة نفذها إريكس�ن

اعالم الكرتوني

داخل منطق�ة الجزاء ،وارتق�ى لها املدافع
دي ف�ري ليرضبها برأس�ية تعلو العارضة
إىل خ�ارج امللع�ب .أه�در ماتي�و دارمي�ان
ظهري اإلنرت ،فرصة تس�جيل هدف التقدم،
بعدما حصل عىل تمريرة من لوكاكو توغل
بها داخل املنطقة من جهة اليس�ار ،ليمرر
كرة عرضية أمام املرمى بدالً من تس�ديدها
مب�ارشة يف الش�باك ،ويهدر فرص�ة ثمينة
عىل النرياتزوري.
واس�تمر هج�وم اإلنتر ،ويف الدقيق�ة ،29
نف�ذت ركلة ركني�ة داخ�ل املنطقة وصلت
إىل بروزوفيتش الذي أطلق تس�ديدة أرضية
ملسها لوكاكو لرتتطم بالعارضة وتخرج إىل
خ�ارج امللعب .وتقدم ناب�ويل بالهدف األول
يف الدقيق�ة  ،36بع�د ُجمل�ة م�ن األخطاء
م�ن العبي اإلنرت يف تش�تيت الكرة من أمام
منطقتهم ليحصل عليها إنس�يني ويتوغل
ويمرر ك�رة عرضية ح�اول هاندانوفيتش
اإلمساك بها قبل أن يرتطم بزميله دي فري،
لتقع الكرة من يديه وتسكن الشباك.
وحرم القائم إنرت ميلان من إدراك التعادل
رسي ًعا يف الدقيقة  ،39بعد ركلة حرة نفذها

إريكس�ن ،قابله�ا الوتارو برأس�ية رضبت
القائ�م ،لتضي�ع على اإلنرت فرص�ة تعديل
النتيجة.
يف الش�وط الثان�ي وبالدقيق�ة  ،55تمك�ن
إريكس�ن من تعدي�ل النتيجة إلنتر بهدف
صاروخي ،بعدما شتت مدافع نابويل الكرة
لتجد إريكس�ن ال�ذي أطلق تس�ديدة قوية
بقدمه اليرسى سكنت الشباك.
وس�نحت الفرص�ة لنابويل لتس�جيل هدف
التقدم يف الدقيقة  ،65بعد ركلة حرة نفذت
داخل املنطقة ارتقى لها الظهري األيمن دي
لورينزو ليرضبها برأسية تمر بجوار القائم
األيمن للحارس هاندانوفيتش ،فشل فابيان
رويز يف متابعتها بالش�باك.وبالدقيقة ،80
توغ�ل بوليتانو داخ�ل منطقة ج�زاء إنرت،
وأطل�ق تس�ديدة ال تص�د وال ُت�رد رضبت
العارضة وارتدت خارج املنطقة .واحتسب
حك�م اللق�اء ركل�ة ج�زاء لصال�ح نابويل
بالدقيق�ة  ،82لكنه ع�اد إىل تقنية الفيديو
التي أكدت وصول دي ف�ري للكرة أوال قبل
زيلينسكي العب نابويل ،ليلغي ركلة الجزاء،
وينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي.

أديبايو يهدي هيت الفوز على نتس بسلة قاتلة

أهدى بام أديبايو فريقه ميامي هيت وصيف البطل
فوزا ً يف الثانية األخرية عىل ضيفه بروكلني نتس
 107-109يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وكان من املفرتض أن يطلب أديبايو وقتا ً مستقطعا ً
لكي يمنح مدربه إيريك سبويلسرتا فرصة التخطيط
لكيفية استخدام االستحواذ األخري ،لكنه اتخذ القرار
بأن يخترب حظه يف سيناريو تخيله مرارا ً وتكرارا ً وقرر
تنفيذه ضد أحد أفضل فرق الدوري هذا املوسم.
قال أديبايو لنفسه« :هذه لحظتك» ،وكان محقاً،
فتوغل يسارا ً ثم شاهد تسديدته تدخل السلة مع
انتهاء الوقت ،واضعا ً بذلك حدا ً لهزائم وصيف البطل
عند ثالث مباريات متتالية.
بالنسبة لسبويسلرتا« :لقد ترصف بالشكل الصحيح.
لقد نظر باتجاه دكة البدالء ويف هذه اللحظة نظرنا
إىل بعضنا البعض ...قلت لنفيس ،من األجدى أن تكون
التسديدة األخرية يف املباراة ،وهي كانت كذلك».
وأنهى أديبايو اللقاء بـ 21نقطة مع  15متابعة
يف مباراة تخلف خاللها هيت بفارق  6نقاط خالل
الدقائق األخرية قبل أن ينهيها بتسجيله  10نقاط
مقابل اثنتني فقط لضيفه.
وساهم السلوفيني غوران دراغيتش يف الفوز التاسع
والعرشين لوصيف البطل (مقابل  28هزيمة)
بتسجيله  18نقطة ،وأضاف كندريك نان  17وتريفور
أريزا .15
وبغياب جيمس هاردن مجددا ً إلصابة عضلية
وخروج كيفن دورانت يف الربع األول من اللقاء
بسبب إصابة يف الفخذ األيرس ،كان الندري شاميت
األفضل يف صفوف نتس بتسجيله  30نقطة ،فيما
ساهم كايري إيرفينغ بعرشين لكن ذلك لم يكن

كافيا ً لتجنيب الضيوف الهزيمة التاسعة عرشة يف
 57مباراة حتى اآلن.
وكشف مدرب نتس الكندي ستيف ناش أن دورانت
«يعاني من أوجاع لكننا ال نعلم حتى اآلن حجم
اإلصابة».
وكان اللقاء الذي افتقد خالله هيت جيمي باتلر
اللتواء يف الكاحل األيرس ما أدى اىل غيابه للمباراة
السادسة عرشة هذا املوسم ،متقاربا ً جدا ً إذ لم يتقدم
هيت عىل ضيفه ألكثر من  7نقاط ،فيما بلغ أكرب
فارق لصالح نتس خمس نقاط حتى الدقائق األخرية
حني حول تخلفه  99-92اىل تقدم  99-105بتسجيله
 13نقطة متتالية.
لكنه فشل بعدها يف محاوالته الخمس ما سمح لهيت

بالعودة وصوالً اىل خطف الفوز بفضل أديبايو.
وعوض لوس أنجليس كليربز خسارته مباراته
املاضية أمام فيالدلفيا سفنتي سيكرسز متصدر
املنطقة الرشقية ،وحقق فوزه الثامن يف آخر تسع
مباريات بتغلبه عىل ضيفه الجريح مينيسوتا
تمربوولفز بسهولة تامة .105-124
ومرة أخرى ،كان بول جورج أفضل العبي كليربز
الذي عزز مركزه الثالث يف املنطقة الغربية (40
فوزا ً مقابل  19هزيمة) ،بتسجيله  23نقطة مع 7
متابعات و 5تمريرات حاسمة ،فيما ساهم كواهي
لينارد بـ 15نقطة مع  11متابعة و 8تمريرات
حاسمة ،وماركوس موريس بـ 19نقطة مع 6
متابعات.

توتنهام يقيل مورينيو من منصبه
أعلن فريق توتنهام اإلنكليزي إقالة مدربه جوزيه مورينيو
م�ن منصبه بعد اس�تمرار تراج�ع نتائج الفري�ق يف الفرتة
األخيرة .وبعد بداية قوية يف ال�دوري اإلنكليزي املمتاز هذا
املوسم تراجعت نتائج الفريق اللندني ،إذ يحتل حاليا ً املركز
الس�ابع برصيد  50نقطة بف�ارق  5نقاط عن املركز الرابع
املؤهل إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسم القادم .وقال توتنهام:
“يمك�ن للنادي أن يعل�ن إعفاء جوزي�ه مورينيو وطاقمه
التدريبي جواو س�اكرامنتو ،نونو سانتوس ،كارلوس اللني

وجوفان�ي تشيرا م�ن مهماته�م” .وتخىل
الن�ادي اللندني عن امل�درب الربتغايل بعد 17
ش�هرا ً عىل اس�تالمه املهام خلفا ً لألرجنتيني
ماوريس�يو بوكيتينو ،وخاض الفريق اللندني
إىل اآلن  32مب�اراة يف الدوري فاز يف  14وتعادل
يف  8وخسر  .10وكان مورينيو توىل مس�ؤولية
تدري�ب توتنه�ام يف العرشين من ترشي�ن الثاني/
نوفمرب عام .2019

ديباي يقود ليون ملواصلة االنتصارات
حاف�ظ أوليمبي�ك لي�ون على آمال
املنافس�ة عىل لق�ب “اللي�ج آ” ،إثر
ف�وزه الصع�ب خ�ارج قواعده عىل
نان�ت ( ،)1 - 2يف اللق�اء الذي أقيم
على ملعب (دو ال بوج�وار) ،ضمن
الجولة الـ 33ب�دوري الدرجة األوىل
الفرنيس.
تقم�ص دور البطول�ة يف صف�وف
الفري�ق الضي�ف ،قائ�ده الهولندي
ممفي�س ديباي ،الذي س�جل هديف
االنتص�ار يف الدقيقتني  ،5و( 37من
ركلة جزاء).
ثم قلص املدافع املخرضم نيكوالس
بالوي�س الفارق لنان�ت ،يف الدقيقة
 ،60لك�ن هذا الهدف لم ينقذ فريقه
من الخسارة.
ويع�د ه�ذا االنتص�ار الثان�ي على
التوايل لليون يف البطولة ،والـ 19هذا
املوسم ،لريفع الفريق رصيده إىل 67
نقطة ،يحتل بها املركز الرابع.
وتوقف رصي�د نانت عند  28نقطة،
يف املرك�ز الـ 19وقبل األخري ،بعد أن
تلقى خس�ارته الثالثة على التوايل،

والـ 15هذا املوسم.
وحق�ق باريس س�ان جريمان فوزا ً
مثريا ً عىل ضيفه سان إتيان ()2 - 3
يف املرحلة  33م�ن الدوري الفرنيس
لكرة الق�دم ليضيّق الخناق عىل ليل
املتصدر.
افتتح دنيس بوانغا التسجيل لسان
إتي�ان ( )78وع�ادل كيلي�ان مبابي
لسان جريمان ( )79ثم سجّ ل هدف
التق�دم ( 87م�ن ركلة ج�زاء) قبل
أن يع�ادل رومان هاموم�ا النتيجة
للضي�وف ( ، )90+2لك�ن الكلم�ة
األخيرة كان�ت لإليط�ايل م�اورو
إي�كاردي الذي خطف ه�دف الفوز
لباريس يف الدقيقة (.)90+5
وبتعادل ليل ي�وم الجمعة املايض يف
افتتاح املرحلة أمام ضيفه مونبلييه،
قل�ص س�ان جريمان الف�ارق الذي
يفصل�ه عن�ه اىل نقط�ة بعدما كانا
متس�اويني قبل أن يس�قط الفريق
الباريسي أمام منافس�ة عىل أرضه
صفر 1 -يف املرحلة قبل املاضية.
ويف مواجه�ات أخرى ،ف�از ديجون

على نيس (- 2صف�ر) ،فيما تعادل
بريس�ت مع لن�س ( ،)1-1ورانس
م�ع ميتز (صفر  -صف�ر) ،ونيم
مع سرتاسبورغ (.)1-1
ويف مب�اراة ثانية ،تابع موناكو
تشديد ضغطه عىل ليل وسان
جريم�ان حي�ث ب�ات يبتع�د
بفارق نقطتني ع�ن املتصدر
وبفارق نقطة ع�ن وصيفه،
بعد ف�وزه على أرض بوردو
بثالثية نظيفة.
ورف�ع ن�ادي اإلم�ارة بفوزه
الراب�ع تواليا ً وال�ـ  21يف هذا
املوس�م ،رصيده إىل  68نقطة
يف املركز الثالث.
وه�ي املب�اراة الرابع�ة توالي�ا ً
يس�جل خالل�ه رج�ال امل�درب
الكروات�ي نيك�و كوفات�ش ثالثة
أهداف أو أكثر.
وافتتح موناكو التس�جيل بفضل
مهاجم�ه العائ�د األملان�ي كيفن
فوالن�د بع�د تس�ديدة لولبية يف
الدقيق�ة  ،29وأض�اف هدفني
يف الش�وط الثان�ي بفض�ل
الربتغ�ايل جيلس�ون مارتين�ز
( )47واملونتينيغ�ري س�تيفان
يوفيتيتش يف الدقيقة .90
وح�اول بوردو القاب�ع يف املركز
 16م�ن دون أي ف�وز من�ذ 14
آذار/م�ارس امل�ايض ،أن يس�جل
ه�دف الشرف إال أن نيك�وال دي
بريفيل اصطدم بالحارس بنجامني
لوكونت على دفعتني ( ،)65قبل أن
ين�وب القائم عن االخري يف تس�ديدة
لألوّل (.)77
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ورغم جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل
 37نقطة مع  8متابعات و 4تمريرات حاسمة ،مني
داالس مافريكس بهزيمته الرابعة تواليا ً يف ملعبه
وجاءت عىل يد ساكرامنتو كينغز .121-107
ويدين كينغز بوضع حد لهزائمه املتتالية عند تسع
مباريات اىل ديارون فوكس الذي سجل  30نقطة
مع  12متابعة ،وأضاف هاريسون بارنز  24نقطة
وتريينس ديفيس .23
وقاد جوليوس راندل نيويورك نيكس لفوزه السادس
تواليا ً والحادي والثالثني هذا املوسم بتسجيله 33
نقطة مع  10تمريرات حاسمة و 5متابعات ضد
نيو أورليانز بيليكانز ،يف مباراة حسمها فريقه بعد
شوط إضايف .112-122
وألحق تورونتو رابتورز بقيادة الكندي كريس بوشيه
( 31نقطة مع  12متابعة) بضيفه أوكالهوما سيتي
ثاندر الهزيمة العارشة تواليا ً بالفوز عليه ،106-112
فيما أوقف تشارلوت هورنتس مسلسل هزائمه عند
أربع مباريات بفوز عىل بورتالند ترايل باليزرز -109
 101بفضل جهود تريي روزيري ( 34نقطة مع 8
متابعات و 10تمريرات حاسمة).
وواصل أتالنتا هوكس نتائجه اإليجابية بتحقيقه
فوزه الثامن يف آخر  10مباريات والسابع عرش
يف  23مباراة خاضها بقيادة مدربه املوقت نايت
ماكميالن ،بينها تسعة من أصل  11خاضها يف
ملعبه ،وجاء عىل حساب إنديانا بيرسز 117-129
بفضل جهود تراي يونغ ( 34نقطة مع  11تمريرة
حاسمة) والسويرسي كلينت كابيال ( 25نفطة مع
 24متابعة) والرصبي بوغدان بوغدانوفيتش (23
نقطة) وكيفن هيورتر ( 23أيضاً).

بايرن ميونيخ مستاء من قرار فليك

أعربت إدارة بايرن ميونيخ األملاني عن اس�تيائها من الخطوة التي
ق�ام بها املدرب هانزي فليك باإلعالن عن رحيله يف نهاية املوس�م،
عىل الرغم أنه مرتبط بعقد حتى .2023
وقال مجل�س إدارة النادي البافاري إن فلي�ك أبلغها بقرار الرحيل
الس�بت امل�ايض ،لكن الجانبين اتفقا على الرتكيز على مباراتي
األسبوع القادم ضد باير ليفركوزن غدا الثالثاء ثم ماينتس السبت
املقبل كي “ال يؤثر ذلك عىل الرتكيز الكامل للنادي بأكمله”.
وأض�اف الن�ادي يف بيان مقتض�ب“ :بايرن ميوني�خ ال يوافق عىل
االعلان األحادي الجانب ال�ذي صدر عن هانزي فليك وس�نواصل
املحادث�ات عىل النحو املتفق عليه بعد املباراة يف ماينتس” .وبعدما
قاد بايرن إىل قمة الكرة العاملية عىل مدى  18شهراً ،أعلن فليك بعد
الف�وز عىل فولفس�بورغ ( )2 - 3يف الدوري املحلي ،عن رغبته يف
الرحيل عن النادي البافاري مع نهاية املوس�م الحايل ،مع الحديث
ع�ن التوج�ه لخالفة يواكيم ل�وف يف تدريب املنتخ�ب الوطني بعد
كأس أوروب�ا الصيف املقبل .واحتل�ت خالفاته مع مديره الريايض
البوسني حس�ن صالح حميديتش عناوين الصحف ألسابيع ،ولم
يعتقد أي شخص مقرب من النادي أنه قادر عىل البقاء.

ريال مدريد يتعثر أمام خيتايف

سقط ريال مدريد يف فخ التعادل السلبي ،أمام خيتايف ،يف إطار منافسات
الجول�ة  33من الليجا .وبهذا التع�ادل يرفع ريال مدريد رصيده إىل 67
نقط�ة يف املركز الثان�ي بجدول الرتتيب ،ويرفع خيت�ايف رصيده إىل 31
نقطة يف املركز .15حق�ق أتلتيكو مدريد فوزا ً كبريا ً عىل ضيفه إيبار 5
صفرا يف الجولة  33من الدوري اإلسباني لكرة القدم .وسجل كل مناألرجنتيني أنخيل كوريا ( 42و )44والبلجيكي يانيك فرييرا كاراس�كو
( )49ومارك�وس لورنت�ي ( 54و )68خماس�ية الفري�ق العاصم�ي.
ويحت�ل أتلتيكو مدريد صدارة الليغا ب�ـ 70نقطة وبفارق  4نقاط عن
مط�ارده وجاره ريال مدري�د الذي يلعب الحق�ا ً يف ضيافة خيتايف .ويف
مباراة أخرى ،قاد املغربي يوس�ف النصريي فريق إش�بيلية للفوز عىل
مضيفه ريال سوس�ييداد  .1 - 2وافتتح كارلوس فرينانديز التس�جيل
ألصحاب األرض يف الدقيقة الخامسة ثم أدرك الربازييل فرناندو ريجس
التع�ادل للفريق األندليس يف الدقيقة  22وبع�د ذلك منح الدويل املغربي
يوس�ف النصريي نقاط الفوز لفريق إش�بيلية ( .)24ويحتل إش�بيلية
املركز الرابع بـ 64نقطة .ويف باقي املواجهات ،انترص أوساس�ونا عىل
إلتيش - 2صفر وديبورتيفو أالفيس عىل هويسكا - 1صفر.

إعالن  12نادياً أوروبياً عن تأسيس دوري السوبر األوروبي
أعل�ن  12نادي�ا ً أوروبيا ً عن تأسيس�هم دوري
الس�وبر األوروب�ي بعد س�اعات م�ن تهديدات
االتح�اد األوروب�ي بعقوب�ات تلح�ق باألندي�ة
املش�اركة.وجاء يف بي�ان للمجموع�ة“ :ميالن
وأرس�نال وأتلتيكو مدريد وتشيليس وبرشلونة
وإنرت ميالن ويوفنتوس وليفربول ومانشستر
س�يتي ومانشستر يونايت�د وري�ال مدري�د
وتوتنهام هوتس�بري ،اجتمعوا معا ً كأندية
ِّ
مؤسسة”.
وأض�اف املنظم�ون ّ
أن
هن�اك ثالث�ة أندي�ة
س�يتم
أخ�رى
دعوتهالالنضمام
قب�ل
إليه�ا
انطالق املوسم
االفتتاحي.
وج�اء ق�رار
األندية املنظمة
بعد ساعات من
إعلان االتحاد
ا أل و ر و ب�ي
و ا تح�ا د ا ت
إنكلرتا وإسبانيا

وإيطاليا لكرة القدم ،منع أي فريق يش�ارك يف
م�ا يس�مى ب�ـ”دوري الس�وبر األوروبي” من
املش�اركة يف كل املس�ابقات املحلي�ة والقارية
األخرى .وأش�ار االتحاد القاري (يويفا) إىل أنه
عل�م أن بع�ض األندي�ة اإلنكليزية واإلس�بانية
واإليطالي�ة ق�د تعل�ن ع�ن إطلاق منافس�ة
انفصالي�ة .وقال “يويفا” يف بي�ان إن “األندية
املعنيّة ُ
س�تمنع من اللعب يف أي مسابقة أخرى
عىل املستوى املحيل أو األوروبي أو العاملي ،وقد
يح�رم العبوها م�ن فرصة تمثي�ل منتخباتهم
الوطني�ة” .وأدان�ت رابطة ال�دوري اإلنكليزي
املمت�از أي اقتراح يهاج�م مب�ادئ املنافس�ة
املفتوحة والج�دارة الرياضية التي تقع يف قلب
هرم كرة القدم املحيل واألوروبي .وأكدت رابطة
الربيميريليغ يف بيان سابق نرشته عىل موقعها
الرس�مي ّ
أن�ه يمكن لعش�اق أي ن�اد يف إنكلرتا
ً
ّ
وأوروبا أن يحلموا حاليا بأن فريقهم قد يصعد
إىل القمة ويلعب ض�د األفضل وأن فكرة دوري
“السوبر األوروبي” ستقيض عىل هذا الحلم.
وعبرت الرابطة ع�ن فخرها بإدارة مس�ابقة
كرة قدم تنافسية وجذابة جعلت منها الدوري
األكثر مشاهدة عىل مستوى العالم وأن “دوري
الس�وبر األوروبي” س�يقوض جاذبي�ة اللعبة

بأكمله�ا ،وس�يكون له تأثري ض�ار للغاية عىل
اآلفاق الفورية واملس�تقبلية للدوري اإلنكليزي
املمت�از واألندي�ة األعض�اء ،وجمي�ع العاملني
فيه .وقال أليكس فرغس�ون أسطورة التدريب
إن دوري الس�وبر األوروبي س�يؤدي إىل تراجع
ك�رة الق�دم األوروبي�ة  70س�نة .وأوض�ح
َ
َ
فريغس�ونّ :
مث�ل إيفرت�ون
هن�اك أندي�ة
“أن
َ
مليون جنيه إسرتليني عىل
خمسمائة
ت ُـنف ِـق
ِ
ّ
دوري
بن�اء ملعب جديد ،بطمُ وح ِ املش�ارك ِة يف
أبطال أوروباّ ،
وأن الجماه َ
ري يف كل أنحاء العالم
ت ُـحبّ البطولة كما هي” .مضيفا ً ّ
أنه“ :إذا كان
مانشستر يونايتد وافق عىل املش�ارك ِة يف هذه
البطول�ةّ ،
فإنه هو ش�خصيّـا لي�س جز ًءا من
عمليّة ّ
اتخاذ القرار يف النادي”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
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مطالب للشرطة األمريكية بوقف االنتهاكات
ضد الصحفيني
واشنطن/متابعة الزوراء:
دع�ت لجنة حماي�ة الصحفيني س�لطات
إنف�اذ القانون يف الوالي�ات املتحدة لضمان
ّ
تمكن الصحفيين من تغطي�ة املظاهرات
ضد عنف الرشطة بحرية وأمان.
وقال كارلوس مارتينيز دي ال سيرنا مدير
برنام�ج لجن�ة حماي�ة الصحفيين “إننا
نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث
عن قي�ام أجهزة إنف�اذ القان�ون باعتقال
العدي�د م�ن املراس�لني من وس�ائل اإلعالم
املختلف�ة الذي�ن يغطون االحتجاجات يف مركز بروكلني ،واس�تخدام الس�لطات القاس�ية ملا
يسمى باألسلحة األقل ً
فتكا”.
وأض�اف أن “املظاهرات ضد عنف الرشطة تعترب مصلحة عامة ،ويجب أن يكون الصحفيون
قادرين عىل تغطيتها بحرية دون القلق من تعرضهم للهجوم أو االعتقال”.
وتحق�ق منظمة لتعق�ب حرية الصحاف�ة األمريكية أسس�تها لجنة حماي�ة الصحفيني مع
مؤسس�ة حري�ة الصحافة ،يف تقاري�ر تفيد بأن الرشط�ة يف مركز بروكلين احتجزت لفرتة
وجي�زة خمس�ة صحفيني عىل األقل منذ بدء االحتجاج�ات يف  11أبريل عىل مقتل دونت رايت
وهو شاب أسود عمره  20عاما ،إضافة إىل سبعة اعتداءات عىل الصحفيني من قبل الرشطة
واملتظاهري�ن ،بم�ا يف ذلك حالة واحدة لصحفي تم إطالق النار عليه ،بحس�ب بالغات تلقتها
اللجنة .من جانبها وعدت رشطة مينيس�وتا بعدم احتجاز أو تهديد الصحفيني الذين يغطون
االحتجاجات ،بعد أن اتهم العديد من املراس�لني الضب�اط بمضايقتهم واالعتداء عليهم خالل
مظاهرات يف مدينة مينيابوليس األمريكية.
ودفع�ت األح�داث العدي�د من املؤسس�ات اإلعالمي�ة إىل مطالبة حاك�م والية مينيس�وتا تيم
فالز بالتدخل .وقال فالز عىل حس�ابه يف تويرت الس�بت “عقدت اجتماعا مع وس�ائل اإلعالم
وس�لطات إنف�اذ القان�ون لتحديد مس�ار أفض�ل للمضي قدما لحماي�ة الصحفيين الذين
يغطون االضطراب�ات املدنية” .وأضاف يف تغريدة أخرى “يجب الس�ماح للصحفيني بتغطية
االحتجاج�ات واالضطراب�ات يف املدينة بأم�ان .لقد وجهت رشكاءنا يف إنف�اذ القانون إلجراء
تغيريات من شأنها أن تساعد يف ضمان أال يواجه الصحفيون عقبات أمام أداء مهامهم”.
ومن املتوقع اس�تمرار املظاهرات عىل نطاق واس�ع يف شيكاغو يف األيام املقبلة احتجاجا عىل
إطالق الرشطة النار عىل الصبي املراهق آدم توليدو ،وفقا لتقارير إخبارية.

لبعض ينسب له إطالق ثورة النشر اإللكتروني

وفاة الشريك املؤسس لشركة أدوبي ومطور
صيغة (بي دي إف)
بي .بي .يس /لندن:
ت�ويف تش�ارلز غيش�كي ،الرشيك املؤس�س
لرشكة أدوبي الذي أس�هم يف تطوير صيغة
املس�تندات املنقول�ة (ب�ي دي إف) ع�ن 81
عاما.
وأس�س غيش�كي رشكة أدوبي عام 1982
الت�ي قدم�ت للعال�م برنام�ج (ب�ي دي
إف) وغيره الكثير م�ن الربام�ج يف مجال
الصوتيات واملرئيات.
وتص�در اس�مه عناوين األخب�ار بعد عرش
سنوات من تأسيس الرشكة ،عند اختطافه
تحت تهديد السالح واحتجازه طلبا لفدية.
وأُطلق رساحه بدون تعرضه ألذى بعد أزمة
استمرت أربعة أيام .وتويف غيشكي يف والية
كاليفورنيا األمريكية يوم الجمعة.
دبي تخطط لتش�غيل سيارات ذاتية القيادة
عىل طرقها يف 2023
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة أدوب�ي،
ش�انتانو نارايين ،إن غيش�كي ال�ذي
ُع�رف باس�م تش�اك «أطل�ق ث�ورة النشر
اإللكرتوني».
وكت�ب نارايين يف رس�الة إلكرتوني�ة
للعاملين يف رشكة أدوبي إن وفاة غيش�كي
«خس�ارة كبرية لكل عائلة أدوبي وصناعة
التكنولوجيا ،التي كان بمثابة مرشد وبطل
لها عىل مدار عقود».
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وأضاف« :املؤسس�ون املش�اركون ألدوبي،
تشاك وجون وارنوك ،طوروا برنامجا ُ
اعترب
ث�ورة يف الطريقة التي يتواص�ل بها الناس
ويصنعون املحتوى».
وق�ال نارايين إن غيش�كي ووارن�وك كانا
مس�ؤولني ع�ن تطوي�ر برام�ج إبداعي�ة،
مث�ل ب�ي دي إف وأكروبات ،وإلستريتور،
وبريميري برو وفوتوشوب.
ُ
واختط�ف غيش�كي ع�ام  1992يف واقع�ة
تصدرت عناوين األخبار.
ُ
واحتج�ز يف مكتبه تحت تهديد السلاح ،ثم
ُنقل إىل مدينة هوليسرت يف والية كاليفورنيا
األمريكية ملدة أربعة أيام.
وأُطل�ق رساح غيش�كي بع�د العث�ور على
مشتبه به وبحوزته مبلغ الفدية ( 650ألف
دوالر) ،وق�د اقتاد الرشط�ة بعدها إىل محل
احتجاز غيشكي.
ويف ع�ام  ،2009قل�د الرئي�س األمريك�ي
الس�ابق ،ب�اراك أوبام�ا ،كل من غيش�كي
ووارنوك امليدالية الوطنية للتكنولوجيا.
وتقول زوجة غيش�كي ،نان غيشكي ،ألحد
املواق�ع اإلخباري�ة املحلية إن�ه «كان رجال
ش�ديد التواضع .أس�تطيع ق�ول ذلك كوني
زوجت�ه .كان ش�ديد الفخ�ر بنجاحه ،لكنه
كان ش�ديد الحرص بشأن مقدار ما يقدمه
من أجل ذلك».
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قناة “أواصر” املغربية تطلق شبكة برامج جديدة خالل رمضان
الرباط/متابعة الزوراء:
بمناسبة شهر رمضان املبارك،
أطلقت قناة “أوارص” الرقمية،
التابعة ملجلس الجالية املغربية
بالخارج ،ش�بكة برامج جديدة
وحرصية لسنة .2021
وتأتي ه�ذه الربمجة الجديدة،
وفق بلاغ للقن�اة“ ،يف س�ياق
اس�تثنائي تفرض�ه جائح�ة
كورون�ا واالحترازات الصحية
املتخ�ذة ملواجهته�ا ،األمر الذي
يفرض االس�تثمار األمثل لقناة
أوارص بوصفها جرسا للتواصل
م�ع مغاربة العال�م عرب تقديم
محتوى متجدد يتناول القضايا
التي تهم مغاربة العالم ،ويشمل
مختلف املجاالت التي تس�تأثر
باهتمامهم .ويسهر عىل توفري
ه�ذا املحت�وى مجموع�ة م�ن
األكاديميني واملثقفني والعلماء
والفنانني”.
وأضاف البالغ أن هذه الربمجة
تض�م تس�عة برام�ج ،ته�دف
م�ن خالله�ا “أوارص تيفي” إىل
تمتين أوارص مغارب�ة العال�م
بهوي�ة وثقافة وتقالي�د وتراث
بلده�م األصلي ،و”التفاعل مع
حاجياتهم الروحي�ة والثقافية
والفكري�ة ،ومناقش�ة أه�م
القضاي�ا الت�ي تش�غل باله�م
انطالق�ا م�ن رواف�د الهوي�ة
املغربي�ة املتعددة ،ومن الحرص
عىل تنويرهم باملس�تجدات ذات
الصلة بقضايا الهجرة ومغاربة
العالم”.
وبخص�وص الربام�ج الحوارية

التي تتطرق إىل القضايا املرتبطة
بالجالي�ة املغربي�ة املقيم�ة
بالخ�ارج ،يواص�ل برنام�ج
“جس�ور” م�د الجس�ور م�ع
الجالي�ة املغربي�ة بالخارج ،من
خلال ندوات نقاش�ية ،يف ثالثة
مواعيد أسبوعية ،تسلط الضوء
على مواضي�ع علمي�ة وفكرية
وسياس�ية واجتماعي�ة ،م�ن
زوايا نظر متعددة ،وتس�تضيف
باحثني ومثقفين وفاعلني من
املغرب ومغاربة العالم.
كما يسعى برنامج “تمغربيت”،
الذي يقدمه الدكتور عبد الرحيم
العط�ري ،وف�ق املص�در عين�ه
دائم�ا ،إىل “االنتص�ار للهوي�ة

املغربي�ة وتعزيز وع�ي مغاربة
العال�م بهويته�م واالعت�زاز
بانتمائه�م إليه�ا ،وتمثله�م
لثقافته�م األص�ل بأبعاده�ا
وخصوصياتها وعمقها وتنوعها
الغني والفريد”.
أما برنام�ج “نج�وم الجالية”،
فتستضيف فيه الصحفية إيمان
الجراري “كف�اءات من مغاربة
العال�م تألألت يف س�ماء العطاء
واإلب�داع ورس�مت مس�ارات
متميزة يف بل�دان اإلقامة أو عىل
املس�توى ال�دويل ،على اختالف
مجاالت وفضاءات تميزها”.
كما تع�رض القن�اة ،من خالل
برنام�ج “حك�ي لي�ا قصتك”،

قصص�ا وتج�ارب لنم�اذج من
مغاربة العال�م ،يف لحظات بوح
لإلعالمية نادية يقني.
وبخص�وص الربام�ج ذات
الطابع الدين�ي ،ويف ظل الطلب
املتزايد ملغاربة العالم خالل هذا
الش�هر الفضي�ل على التأطري
الدين�ي والروحي ،وفقا لنموذج
التدي�ن املغربي األصي�ل ،وبغية
مواكب�ة املس�تجدات والتفاعل
مع األسئلة والتساؤالت الدينية
التي تفرض نفس�ها يف السياق
األوروب�ي ،والغرب�ي بش�كل
ع�ام ،أوض�ح البلاغ أن القناة
تضرب موع�دا أس�بوعيا م�ع
متابعيها ،مساء كل يوم جمعة،

م�ن خلال برنام�ج “ن�وازل
املهجر”“ ،الذي يستضيف فيه
الدكت�ور عب�د الح�ق الكواني
ثلة من املتخصصين يف العلوم
واالجتماعي�ة
اإلسلامية
واإلنس�انية للتداول يف النوازل
واإلش�كاالت واملوضوعات التي
تفرض نفس�ها عىل املس�لمني
خ�ارج العال�م اإلسلامي ،ويف
مقدمتهم مغاربة العالم”.
كم�ا يتن�اول برنام�ج “هكذا
علمن�ا النبي صلى الل�ه عليه
وس�لم” ،ال�ذي تقدمه يف موعد
يوم�ي طيل�ة الش�هر الفضيل
الدكتورة جميلة تلوت ،قبسات
من سيرة س�يدنا محمد عليه
السلام ،يف بعده�ا اإلنس�اني
والحض�اري والتعبدي ،يف حني
س�يعمل برنام�ج “ق�راءات
مغربي�ة” عىل التعريف بالقراء
املغارب�ة املقيمين بالخ�ارج،
حي�ث يس�تضيف في�ه القارئ
الشيخ محمد عمر الجعادي ثلة
م�ن أمه�ر وأج�ود املقرئني من
مغاربة العالم.
أم�ا يف املج�ال الفن�ي ،فيق�دم
اإلعالم�ي والفن�ان س�مري
باحاجين ،كل ليل�ة س�بت يف
رمض�ان ،برنام�ج “س�مر مع
الجالي�ة”“ .وه�و برنام�ج
يس�عى إىل تس�ليط الضوء عىل
املوس�يقى املغربي�ة األصيل�ة
بمختل�ف مش�اربها وأنماطها،
س�واء األصيل�ة أو األندلس�ية
أو الغرناطي�ة أو الش�عبية أو
األمازيغية” ،يختم البالغ ذاته.

لضمان استمرار القطاع الرتبوي يف أداء عمله

قناة تربوية تونسية لضمان مبدأ تكافؤ فرص التعليم
تونس/متابعة الزوراء:
ب�دأت القن�اة الوطن�ی الرتبوي�ة
بثه�ا يف تونس بالتزام�ن مع اقرتاب
االمتحان�ات وتعلي�ق الذه�اب إىل
املدارس ،كجزء من مرشوع للتواصل
عن بعد مع الطالب.
وأكد وزير الرتبية فتحي السلاوتي
ل�دى إعطائه إش�ارة االنطلاق ،أن
ه�ذه القن�اة تأتي ضم�ن مرشوع
أكرب انطلق األس�بوع املايض بالقناة
الرتبوي�ة ،املوجه�ة أساس�ا لتالميذ
الثانوي�ة ملس�اعدتهم على اإلع�داد
لالمتحان الوطني.
وكان من املقرر إطالق القناة يف يناير
املايض ،لكنها واجهت بعض املسائل
اللوجستية واملالية التي تم تجاوزها
بتضاف�ر الجهود وعزيم�ة األطراف
ّ
املتدخلة ،بحسب السالوتي.
وأث�ارت القناة نقاش�ا على مواقع
التواصل االجتماعي ح�ول الجدوى
من قناة تلفزيونية يف العرص الرقمي
الذي يتيح تفاعلية أكثر وس�هولة يف
الوص�ول إىل الجمهور املس�تهدف يف
أي مكان ،لك�ن القائمني عىل القناة

أك�دوا أنها تضم�ن تكاف�ؤ الفرص
لجمي�ع الطلاب وتضمن اس�تمرار
القط�اع الرتب�وي يف أداء عمل�ه،
باعتب�ار أن التلفزيون موجود يف كل
بيت.
وأفاد مخت�ار الخلفاوي املرشف عىل
مرشوع القناة الرتبوية يف ترصيحات
إذاعية ،بأن فكرة إطالق قناة تربوية
تق�دم خدم�ة بيداغوجي�ة للتالميذ،
عززته�ا ظ�روف التدري�س يف ظ�ل
الظ�رف الوبائ�ي املتعل�ق بفايروس
كوفي�د –  ،19ال�ذي اقتضى التوجه
نح�و التعليم عن بعد يف فرتات معينة
من خالل الوسائط الرقمية واملنصات
اإللكرتونية واملوارد الرقمية.
وأض�اف أن فكرة الب�ث التلفزيوني،
طرحه�ا وزي�ر الرتبي�ة بخص�وص
مل�ف التعليم عن بع�د يف ظل جائحة
كورون�ا ،وعلى إث�ر ذلك تم تش�كيل
لج�ان بيداغوجي�ة وفني�ة وإداري�ة
إلطالق هذه القناة التي رأت النور يف
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وتفيد األرقام املتوفرة لوزارة الرتبية
بامتالك  60يف املئ�ة فقط من تالميذ

الثانوي واإلعدادي للوحات رقمية أو
هواتف محمولة ذكية أو كمبيوترات،
وهي نس�بة أق�ل من امتلاك تالميذ
االبتدائي لتجهي�زات إلكرتونية تتيح
لهم الوصول إىل شبكة اإلنرتنت.
ويبني الخلفاوي أن مرشوع القنوات
الرتبوية عىل وعي برضورة استعمال
الوس�ائط اإللكرتوني�ة والرقمي�ة يف

التعلي�م عن بعد ،من خالل ما توفره
املنص�ات اإللكرتوني�ة م�ن م�وارد
تربوي�ة ،إال أن التش�خيص ال�ذي
انطلق�ت من�ه فك�رة إطلاق القناة
التلفزيونية يفيد بأن النفاذ إىل شبكة
اإلنرتنت وامتالك تجهيزات إلكرتونية
يف حدودها املقبولة ليس�ت مش�اعة
بني الجميع.

لذل�ك ويف إط�ار ضمان مب�دأ تكافؤ
الف�رص ت�م التوج�ه نح�و الب�ث
التلفزيون�ي وع�دم االقتص�ار على
ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي
واالكتف�اء به�ا ،خصوص�ا وأن�ه ال
يخلو منزل عائلة تونس�ية باختالف
الرشائ�ح االجتماعي�ة م�ن جه�از
تلفزيون.

سجال حول جلنة املرأة يف نقابة الصحفيني املصريني
القاهرة/متابعة الزوراء:
أثار قرار نقيب الصحفيني املرصيني،
ضياء رش�وان ،بتشكيل لجنة للمرأة
يف النقاب�ة ،ضم�ن تش�كيل لج�ان
املجلس وفقا ً لقرار س�ابق للمجلس
يف دورته يف الفترة من  2013وحتى
 ،2015سجاالً يف األوساط الصحفية،
بني مؤيد للقرار ومعارض له.
فق�د عارض بع�ض النقابيني وكبار
الصحفيين فك�رة تش�كيل اللجنة،
واتهم�وا نقي�ب الصحفيين الح�ايل
بمحاول�ة إله�اء الصحفيين ع�ن
أزماته�م ومش�اكلهم األصلي�ة،
ّ
وكأن
بش�غلهم بقضاي�ا نوعي�ة،
الرس�الة مراده�ا« :دعك�م م�ن
الحري�ات ورك�زوا يف القضاي�ا
النوعي�ة» كم�ا قالوا .ورف�ض عدد
من الصحفيني والنقابيني السابقني
هذا املقترح جمل�ة وتفصيالً ،وعىل
رأس�هم نقي�ب الصحفيني األس�بق،
يحيى قالش ،الذي هاجم تشكيل تلك
اللجنة «النوعي�ة» التي تمنح تمييزا ً
للصحفيات عىل أساس النوع فقط،
مس�تنكرا ً هذا عىل كي�ان مثل نقابة
الصحفيين ش�هد قام�ات نقابي�ة
ب�ارزة من النس�اء .وطال�ب قالش،
وهو نقابي ب�ارز ومخرضم ،بإعادة
النظر يف قرار اس�تحداث لجنة املرأة
بالنقاب�ة ،بدع�وى ّ
أن «نقابة الرأي
والحريات تحت�ل فيها الصحفيات -
تاريخي�ا ً  -مكان�ة مرموقة ،وكادت
تقترب أعداده�ن يف بع�ض الفرتات
م�ن نصف أع�داد املقيدي�ن بجداول

النقابة ،التي كانت تعتز دائما ً برموز
مهنية من النس�اء أسس�ت صحفاً،
وتولت رئاسة تحرير ،واحتلت مواقع
نقابية ،م�ن وكيل إىل س�كرتري عام
إىل أمني صن�دوق ،وغريه من األدوار
املهمة ،بل «تصدرت أسماء بعضهن
قائم�ة أول مائة مؤس�س للنقابة».
وتس�اءل قلاش« :ل�و كان�ت بيننا
نبوي�ة م�وىس ،أو فاطمة اليوس�ف

(روز اليوس�ف) ،أو نعم�ت رش�اد،
أو أمينة الس�عيد وغريه�ن كثريات،
هل يقبلن هذا أو يس�عني إليه ،وهل
يمك�ن أن تقب�ل الزميلات يف نقابة
ال�رأي والحري�ات اآلن ،بع�د ّ
كل هذا
التاريخ الحافل ،أن يتحولن إىل مجرد
ن�وع!؟ وهل يمكن أن تض�م نقابتنا
أمانات نوعية للشباب واملرأة وغريها
عىل غرار األحزاب السياسية؟».

نقيب الصحفيني األسبق أملح إىل «بدء
تس�لل بعض أج�واء العتم�ة ،وغش
األفكار .طرح البع�ض هذه الفكرة
يف أوقات س�ابقة ،تصدت له زميالت
ونقابيات وكاتبات كبريات ،إلدراكهن
ّ
أن يف هذا األمر إهانة وتقزيما ً للمرأة
وليس تكريم�اً» .وتمن�ى قالش ،لو
كانت الفكرة «ال ت�زال مجرد اقرتاح
ومح�ل بحث ومناقش�ة» وقال« :ما

نحتاجه ليس�ت أولويات�ه مثل هذه
األف�كار الت�ي تذه�ب بن�ا إىل أماكن
غريبة علينا ،وتزيد من وحشة كياننا
النقاب�ي ،وتج�ايف تاريخ�ه الناصع،
يف االنحياز للحري�ة ،والوعي ،وقبول
التنوع ،واالختالف ،واالستنارة».
أوج�ه الرف�ض أيض�ا ً ج�اءت م�ن
منطلق عدم تحوي�ل النقابة لحزب
سيايس يش�كل لجانا ً نوعية للمرأة

والشباب والفالحني والعمال ،فضالً
ع�ن اإلش�ارة إىل ّ
أن املجلس الحايل ،
لج�ان نوعية
اس�تحداث
بإمكان�ه
ٍ
وتعطيلها وقتما يش�اء ،كما حدث
مع لجن�ة الحري�ات بالنقابة ،التي
خف�ت بريقها عام�ا ً تلو آخر ،حتى
وص�ل األم�ر إىل تلايش دور اللجنة
مقاب�ل ق�درة النقي�ب وح�ده عىل
التف�اوض مع الدول�ة والنظام من
أجل اإلفراج عن عدد من الصحفيني
املعتقلني عىل ذمة قضايا سياس�ية
يف بع�ض املناس�بات ،كم�ا ح�دث
قب�ل انتخاب�ات التجدي�د النصفي
وأول ليلتين يف رمضان .كانت هذه
الكلم�ات الت�ي تمس�ك به�ا مئات
الصحفيين وع�دد م�ن النقابيني،
كفيل�ة بب�دء حملة هج�وم مضاد،
من قبل بع�ض الصحفيات اللواتي
رّ
عّب�ن ع�ن تمس�كهن باللجن�ة
وأهميته�ا يف الوض�ع الراه�ن ،يف
منش�ورات على صفح�ات خاصة
بالصحفيني املرصيين ،عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ومجموعات
الرتاس�ل الخاص�ة بالصحاف�ة.
واعتربت صحفيات ّ
أن الهجوم عىل
تشكيل لجنة املرأة بالنقابة «ما هو
إلاّ قفز عىل الواق�ع ودفن للرؤوس
يف الرمال» وأك�دن عىل أهمية هذه
اللجنة يف الوقت الراهن الذي تعاني
في�ه الصحفي�ات من أزم�ات عدة
لكونه�ن صحفيات ،مث�ل التحرش
الجنيس ،وع�دم التمكين ،وأزمات
إج�ازات الحم�ل ورعاي�ة األطفال

وغريها .جزء م�ن الخالف مرهون
باحتم�ال ع�دم وج�ود مرش�حة
فائزة يف مجل�س النقابة ،يف دورات
انتخابية الحقة ،م�ا يعني ّ
أن لجنة
املرأة حينها ستؤول ّ
ألي من أعضاء
املجل�س الرج�ال ،وبالتايل ه�ذا ما
ينف�ي أهمية اللجن�ة وديكوريتها.
أم�ا الجان�ب اآلخ�ر م�ن الخلاف،
فمره�ون بعض�و مجل�س النقابة
الوحيدة الفائزة يف انتخابات التجديد
النصفي األخرية يف  2إبريل /نيسان
الج�اري ،دعاء النج�ار .فهناك من
يع�ارض «تش�كيل لجن�ة خاص�ة
له�ا» لعدم وجود دور لها يف مجلس
النقاب�ة ،خصوصا ً ّ
أن اس�مها كان
ضم�ن األس�ماء األربع�ة املدعومة
مب�ارشة من جه�ات حكومية .ير ّد
معارض�ون على ه�ذه الفرضي�ة
ّ
بأن ه�ذا افرتاء على الزميلة عضو
مجلس النقابة ،واس�تباق لألحداث
واختزال لحقها يف أن تثبت نفس�ها
وقدراتها النقابية يف الدورة النقابية
الحالي�ة ومدتها  4س�نوات كاملة.
وبني املؤيدين واملعارضني لتش�كيل
اللجنة ،ووس�ط الخالف عىل أجندة
أولويات النقابة والصحفيني ،كانت
هناك أصوات محايدة تتس�اءل أوالً
ع�ن طبيع�ة اللجن�ة املس�تحدثة،
ومهامه�ا وتش�كيلها ،وآلية عملها
وبرنامجها ،إذ من دون إجابات عن
هذه التساؤالت ،ستتحول إىل قطعة
ديكور يف مجلس النقابة بل سيكون
وجودها مهينا ً للصحفيات.
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روايات عن زمن األوبئة
رشاد املوىل
فيم�ا ّ
جس�د الكات�ب الربتغ�ايل جوزي�ه
س�اراماغو إحدى أكثر الروايات ش�اعرية
وإنسانية ،من خالل تتبعه للعمى يف روايته
األش�هر ،التي تحمل االس�م ذاته ،فعندما
ً
كناية
يصاب الجميع بالـ»بياض املشع»،
ع�ن فق�دان البرص ،س�وى ام�رأة واحدة
ُ
املبرص يف
تنج�و ،وربما يك�ون وجوده�ا
مجتم�ع يس�وده العمى هو ل�ب الرواية،
وسؤالها الفلسفي الغرائبي الرئييس.
اس�تطاع س�ارماغو يف روايت�ه «الرم�ز»
التعرض ألمراض كثرية ترضب املجتمعات
ولس�لوك الحكوم�ات ،مرك� ًزا على تب�دل
الس�لوك بتب�دل الظروف وتغريه�ا ،وكيف
أن نظرتن�ا لألمور قد تتغري بتغري الظروف،
وكت�ب «عندما تط�وع الرج�ل الذي رسق
السيارة ملس�اعدة األعمى ،لم تكن لديه أي
نية س�يئة يف تل�ك اللحظ�ة بالتحديد ،عىل
العك�س م�ن ذلك فم�ا فعل�ه كان االنقياد
ملشاعر الشهامة واإليثار».
ويف مقطع آخر م�ن الرواية يقول الروائي
الحائ�ز عىل جائ�زة نوب�ل يف األدب «تبدي
الحكوم�ة أس�فها الضطراره�ا إىل القيام
بالرسعة القصوى ملا تعده واجبها الحق،
لحماية الش�عب بكل الوس�ائل املمكنة يف
ه�ذه األزمة الحالية ،التي تبني أنها تحمل
ً
مؤقتا
مظاه�ر وباء عم�ى أبيض يع�رف
«باملرض األبيض» ،ومثل حكومات عديدة
كان�ت حكوم�ة املدينة الت�ي رضبها وباء
العمى تحاول الترصف.
بنى سارماغو عالم روايته بشكل متخيل،
وصن�ع وباءه يف املدينة التي رس�مها ولم
يس�مها مثل ش�خوص روايته ،لكن هناك
ً
رابطا دائمًا بين الواقع واملتخيل «تختلف
قوته وحدته باختالف العمل ،لكنه موجود
وإن بهت».
ويع�د أن الن�ص األدب�ي ه�و محصل�ة
لتفاعلات الكات�ب مع املحي�ط التاريخي
واالجتماع�ي ال�ذي يتح�رك ويكت�ب فيه
وتغذي تج�ارب الكاتب وذكرياته وعالقته
االجتماعي�ة ونزعات�ه الفكري�ة والفني�ة
ذلك.
رواي�ة العمى ،إح�دى روايات س�اراماغو
األكثر شهرة ،تأتي لنا بفكرة غريبة ،فكرة
تضع العق�ل البرشي أمام تصورات كثرية
وتفتح األبواب أمامه ليسبر أغوار طبيعة

الس�لوك البشري وماهيّة الخير والشرّ .
تتح�دث الرواية عن يّ
تفش وب�اء مجهول
األص�ل؛ إذ يبدأ الن�اس يف اإلصابة بالعمى
فج�أة واح�دا ً تل�و اآلخر ،كم�ا أن عماهم
ٌ
ّ
“كأنه
حليبي
أبيض
عمى
ليس عاديّاً ،إنه
ً
ّ
شموس تظل ساطعة يف رؤوسهم”.
مع بداية هذا املرض وعجز الطب عن إيجاد
حل وعالج تبدأ الحكوم�ة باتخاذ إجراءات
ملن�ع ّ
تفش�ي ِه فتع�زل جمي�ع املصابين يف
“مش�فى للمجانين” حي�ث ال معين وال
ً
خ�ادم لهم إالّ أنفس�هم ،وداخل هذا املنفى
ترتكز الرواية ح�ول مجموعة من العميان
ومعاناته�م يف الغرف�ة األوىل وه�م أوّل من
معروف تظل
أصيب باملرض ،ولس�بب غري
ٍ
إحدى الشخصيّات (وأكثرها أهمية) قادرة
عىل اإلبصار حتى نهاية الرواية.
يع�رض لنا الكات�ب الكثري م�ن الرمزيات
واإلس�قاطات أثن�اء روايته فط�وال فرتة
الرواية ال يذكر اس�م أح ٍد من الشخصيّات
أب�داً ،بل يع�رف كالً منهم حس�ب صفته،
وقد كانت أهم الش�خصيات هي“ :زوجة
الطبي�ب”“ ،طبيب العي�ون”“ ،املرأة ذات
النظارة السوداء”“ ،املغتصبون”“ ،الرجل
ذو العني املعصوبة”.
بع�د دخ�ول الجماع�ة املكونة م�ن هؤالء
األش�خاص منفاهم املهين ،يبدؤون رحلة
البقاء ورصاعه�م الحقيقي لكي ال يفقدوا
هويته�م كبشر بالرغ�م م�ن عماه�م،
ّ
لك�ن الحال أخ�ذ يتدهور وب�دأت القذارات

ق

يصوغ الكاتب ً
ً
س�يئا للس�لطة
أيضا وج ًها
س�وا ًء خارج املحجر أو داخله .يف الخارج،
ّ
تق�دم الدولة إال ما يقي�م األود وبطريقة
ال
مهين�ة لتتجنب العدوى ،أما يف داخل مكان
الحج�ر ،فال تهت�م العصابة الت�ي امتلكت
الس�لطة إال بحاجتها وملذاتها .هكذا يميل
الكاتب لرس�م صورة سوداوية عن النفس
البرشية.
الشخصيات
زوجة الطبيب هي الش�خصية الرئيس�ية
وتليه�ا املجموعة الت�ي انضم�ت لها ،أي
الطبيب واألعم�ى األول وزوجته ،والطفل
األح�ول ،والعج�وز القبيح ،وفت�اة الهوى
الش�ابة .ثم هناك العصابة ورئيسها الذي
ً
مسدس�ا ،ويساعده
يمتلك القوة لحيازته
املحاسب الذي يسهل له تويل السلطة.
بنية الرواية
بن�ى الكاتب روايته عرب وجود س�ارد عليم
خارج ش�خوص الرواية ،واستعمل طريقة
الرسد جيئ�ة وذها ًبا .وم�ع أن لغة الكاتب
ش�عرية غري أنها سلس�ة وتطرح كث ٌ
ري من
مقاط�ع الرواي�ة أس�ئلة وجودي�ة مهمة.
ت�رك الكاتب ً
أيضا املكان والزمان وأس�ماء
الش�خوص مبهمة وهذا ما س�اعد يف جعل
الرواي�ة تلم�س أعم�اق النفس اإلنس�انية
عرب جعل القارئ يحس بالتجربة املشرتكة
للعميان.
ملاذا هذه الرواية؟
ً
عميقا
الرواية بحد ذاتها تحفة فنية تحفر
يف أخاديد النفس البرشية وتكشف ضعفها
وزيف ادعاءاتها.
لكن الس�بب املهم لنقرأ هذه الرواية يف هذا
الوق�ت ه�و تقاطعه�ا بش�كل مخيف مع
الوض�ع الحايل .جائح�ة الكورون�ا تجتاح
العال�م وال قب�ل ل�ه بمقاومتها ،والس�بيل
الوحي�د ملواجهته�ا ه�و تكات�ف الجميع.
ولك�ن ،رسي ًعا م�ا ظهرت دعوات جش�عة
داعية لترك امل�رض ينتشر دون مقاومة
ليحصد ما يشاء من األرواح دون أي اعتبار
للنفس البرشية.
ً
أش�خاصا تنتابه�م نوبات
وهك�ذا ،رأين�ا
جنون ويس�عون لنق�ل الع�دوى لآلخرين
بط�رق جنوني�ة أثن�اء انتش�ار فاي�روس
الكورون�ا .ه�ذه الرواية تس�اعدنا يف فهم
كي�ف يتدنى اإلنس�ان إىل مرتبة الحيوان يف
ظروف قاسية مثل هذه.

ليل صنعاء!
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د .سيد شعبان
دقت الساعة معلنة منتصف الليل؛ تتحرك
الوس�اوس والخي�االت محدث�ة صخبا ال
ي�دري به إال م�ن تلبس�ته الظن�ون ،ثمة
حفي�ف ألوراق الش�جر يرتك فزع�ا ،تموء
يف تلك اللحظات القطط الثالث التي رزقنا
بها؛ انض�م جرو صغير إىل الكلبني الذين
رضبهم�ا العجز ،عل�ه يفل�ح يف أن يأتينا
بجديد ،كل يشء هنا اعتاد الرتابة ،يمىض
النهار دون حدث مغاير ،بدأ النوم يخايلني
وس�نه ،تتس�لل األح�داث وق�د ارتس�مت
شخوصا بها حياة ،مرهقا ذهبت إىل عالم
آخر؛ تأتي بلقيس قد كشفت عن ساقيها؛
أحاول النظر إليه�ا ،تتملكني رهبة ملكة
لديها حرس شديد!
يس�تدير وجهها قمرا ينري ظلمة حجرتي
الرابضة يف جوف الصحراء؛
رغ�م هذا يقال إن لديها س�اقا عنزة .أبدو

قصائد من دفرت العشق

ٌ
ظروف هي
نح�ن مجرد حيوان�ات قيدتها
األخالق وجعلتها برشاً؟ كلها أس�ئلة فتح
لنا الكاتب أبوابا ً للتفكري فيها.
عندما ترى ذل�ك الرش الذي َّ
دب يف الوجود
م�ذ ظهر ذل�ك العم�ى ،تعتق�د أن الكاتب
يشير إىل أن اإلنسان يف طبعه عديم الخلق
رشير لك�ن عندما تنظر م�ن جهة أخرى
إىل عش�تار ،إىل تلك املنق�ذة زوجة الطبيب
لتجده�ا رغ�م ما كان�ت تقاس�يه من ألم
النظ�ر إىل كل ذلك واختب�ار كل أنواع املذلة
لكنه�ا فضل�ت البق�اء بجان�ب زوجه�ا
ومس�اعدة الجمي�ع ،ت�رى القيم�ة العليا
للتنور واإلخالص.
وق�د لف�ت الكات�ب النظ�ر إىل أن العم�ى
املقص�ود فعال ه�و عمى البصيرة والفكر
والخلق عندما قال عىل لسان زوجة الطبيب
بعد أن استعاد الجميع برصهم:
“ال أعتق�د اننا عمينا ب�ل أعتقد أتنا ُعميان
ي�رون ،برش عمي�ان يس�تطيعون أن يروا،
لكنهم اليرون”.
تط�رح الرواية عدة أس�ئلة ح�ول األخالق
والس�لطة واإلنس�انية م�ن خلال ه�ذه
التجرب�ة اإلنس�انية العنيفة حي�ث العمى
والحب�س والج�وع والع�دو ال�ذي يمتل�ك
الس�لطة .ماذا تختار؟ أن تموت من الجوع
أو أن تتنازل عن كرامتك وما يشكل قيمتك
كإنس�ان؟ وماذا ع�ن الطبيع�ة الحيوانية
لإلنس�ان؟ كي�ف تنم�و وتكرب م�ع ازدياد
حاجات الجسد؟

البرشية ّ
تغطي كل معالم الروح ،وأصبحت
زوج�ة الطبي�ب (املبصرة الوحي�دة) هي
م�ن علي�ه تحم�ل كل يشء وأن ت�رى كل
يشء! لق�د كان�ت رؤية الن�اس متخبطني
ضائعين كاألطفال تؤلم روحه�ا ،رؤيتهم
ينحدرون إىل الدرك األس�فل تجعلها تتمنى
أن تعم�ى! ولم َ
يبق الوض�ع عىل حاله فقد
ٌ
مجموعة م�ن العميان ،وبدأوا يبت ّزون
أتت
الجميع ويهددونهم باألس�لحة وقد جوّعوا
الباقني واغتصبوا نساءهم وأذاقوهم شتى
أنواع القهر والظلم! تتصاعد األحداث داخل
مش�فى املجانني ذاك إىل أن تؤول يف النهاية
إىل الكثير من القتلى ،وخ�روج مجموعة
الغرفة األوىل ليكتشفوا أن الوباء ّ
غطى كل
يشء وأن الوض�ع خارجا ً ال يقل س�و ًءا عن
الوضع يف داخل منفاهم.
تس�تم ّر الجماعة يف استحضار الذكريات،
ومحاولة البق�اء عىل قيد الحياة يف عاملهم
الس�وداوي إىل أن تأت�ي النهاي�ة ..إذ يرى
أحده�م الس�واد من جديد ليصرخ بأعىل
صوته“ :إنني أبرص …إنني أبرص!”.
رؤية ومراجعة فلسفية للرواية:
ْ
لننج�رف بعي�دا ً عن رواي�ة العمى كرس ٍد
وأحداث ولنتعمق يف ماهية الرس�الة التي
أرادها الكات�ب ،ملاذا لم تعم�ى املرأة ،ملاذا
أصب�ح العالم هكذا دون قيم ،الرسقة فيه
والقتل واالغتصاب بال الئمة؟! هل طبيعة
رِّ
الخِّي�ة م�ا ه�ي فعلا إال نتاج
اإلنس�ان
الظروف الجي�دة التي يعي�ش فيها!؟ هل

قوي�ا يمتل�ك أفياال وأس�ودا ،يص�در أمرا
ب�أن يحمل�وا إليه�ا ك�ريس الع�رش الذي
جاءن�ي ف�وق تلال م�ن جماج�م؛ تموء
القطط مجددا تنبح الكالب ،ينهق الحمار
األش�هب؛ يبدو أنهم يتجاوبون مع الحلم
فيه�زأون بصاحبه�م ال�ذي انفك�ت تكة
رسواله!
أمل�ح ص�ورة أبي ال�ذي ارتحل من�ذ فرتة،
يشري بسبابته محذرا :بلقيس من استهام
بها قتلته!
يزعق خ�ارج البيت؛ ينعب غ�راب ويتبعه
وط�واط؛ إنهم يحتفون بأمري س�يجدون
يف بالطه خصورا ونح�ورا؛ يتنادى أوباش
يمس�كون بزنابري تقارب العصافري؛ حقا
تحتاج بلقيس عرس�ا يلي�ق باليمن الذي
كان يوما سعيدا!
تومض عينا الربدوني الحجريتان؛ عاشق
صنع�اء الذي تراقصت بلقيس يف مخدعه؛
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قلب من
َّ
الشم ُعدا ِن دمعي

فهمي الصاحل
َ
مكان يل
وحدي وال
مُ
َّ
والسما ُء وسادتي
حتش ٌد بي
ِ
سأُ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
حاول الطريان اآلن إِىل ُجثتي!.
ما أَنا إلاَّ
ماض إىل قلع ِة ِّ
النهاية
ٍ ِ
ِ
َ
ً
َ
كما لو أ َّنني ما ُ
وسط طيَّا ِتها
قشة
كنت
مِ َن البداية!.
يرتق ُب شهقةَ
َّ
معدان دمعي َّ
ٌ
قلب من الش ُ ِ
َ
َّوحانيِّين ك�ي ُت َ
بع�د الخناج� َر ع�ن
الر
َّ
جثتي!.
املوقف
ِ
ويف ُك ِّل م َّر ٍة بذاتِ
يرتآى يل وج ٌه واح ٌد
ُ
ُيح ِّد ُثني ّ
عني لربه ٍة ث َّم يختفي!.
َّ
ُ َّ ُ
الظالمَ
رت بها يف َّ
والجثة التي تعث ُ ِ
ِ
وجهها ُي ُ
ُ
شبهني
فل ْم أَتفاجأ ْ لأِ َ َّنني ُك ُ
نت خارجا ً لِتوِّيَ
َّ
بوجهي
يتعث ُر
من املقرب ِة وأَنتظ ُر َم ْن
َ
مِ َن َّ
َ
بيهني أَيضا!.
الش
حني تهوي عىل َّ ْ
َ
الفأ َ ُ
س
س
النف ِ
َ
هي أ ُ
القلب
هون عىل
ُربَّما َ
ِ
ِّ
من طعناتِ الذكرى عىل كتابْ !.

 رهينة -يا دماج السل والجرب! اسمع يا ولدي:بالقرب من باب البيت حجر؛ ارفعه ستجد
تحته سيفا يعلوه الصدأ؛ اغتسل وتطهر؛
اط�رد وه�م االنثى ،اقت�ل الف�أر ذا الذنب
األسود ،حينها ينهار سد الحبش.
يرسح خيايل فأثمل من جمال ذات الساقني
تتهاديان فوق بحر من مرمر.
يهزأ ب�ي الربدوني؛ فنصيحة أبي بس�يف
وف�أر يف حل�م ليل�ة صيف؛ ملك�ة وعرش
وقرص!
أغط يف النوم وتهزأ بي بلقيس؛ كيف لحالم
وقد فكت تك�ة رسواله أن يحلم بتلك التي
يوم�ا داعبت خيال نبي الله س�ليمان وقد
رقم الجن وعزفوا له إيقاع الحرب.
وصنعوا له تماثيل وجفان تشبه الجواب.
بدأت أتوجس من ثيابها ومن ملة شفتيها،
ه�ذا زمن التسري باإلماء؛ أم�ا أن تكون

صاحب�ة اليم�ن تخرت يف حج�رة نائية من
بيت حجري تحوط�ه الكالب وتموء حوله

القط�ط وتهزأ به البوم�ة العجوز فمحال
أن ترىض به!

الثقافة االميانية يف شهر رمضان
نهاد احلديثي
نح�ن ،واالم�ة االسلامية ،نحيا االن ش�هر
رمض�ان الكريم  ،ش�هر الطاع�ة والغفران،
وتعودن�ا كعراقيين ان نتهي�أ لهذا الش�هر
الفضي�ل بافضل االطعم�ة ومالذ وطاب من
الشراب والعصائ�ر ،ومعظمن�ا ل�م يراجع
نفس�ه ليغس�ل قلبه م�ن االحقاد والحس�د
لعنهم�ا الله،لم نفكر يف التس�امح وتطييب
خواطر االخرين ومساعدة الفقراء واالرامل
واملحتاجني،وان نطلب ونتوسل الرحمة من
رب العباد ان ينرص ديننا الحنيف  ،وان يكون
هذا الشهر الفضيل بمثابة(مهرجان) للعتق
من الن�ار ،فهو ش�هر ياتي م�ره يف العام،،
فهو الشهر الذي يصوم فيه العبد لله وحده
ال رشي�ك ل�ه وال يوجد هناك اي ش�اهد عىل
صيام�ك اال الله تعايل ،ألن الصيام هو صيام
النف�س عن االكل واملرشب ،الصيام عن قول
الس�وء وعمل املنكر ،الصيام هو االحتش�ام
وسرت العورات وعدم التحدث بمساؤ الناس،
االحتش�ام ليس فقط يف املالب�س  ،فطريقه

التعام�ل نفس�ها يجب ان تكون محتش�مه
 ،فال�كالم و الضحك�ه و املعامله و املش�يه
الب�د ان تكون تح�ت اطار االلت�زام الديني ،
و الجمي�ع يع�رف نوعيه االلت�زام الحقيقي
 ،فال�كل له عق�ل يس�تيطع ان يميز به بني
الصح و الخطأ ،
وب�دالً م�ن أن يك�ون ش�هر رمضان ش�هر
الس�كينة والخشوع والتقرب إىل الله ،أصبح
ش�هر ثورة األعصاب وعدم التحمل والتوتر
الش�ديد والح�دة ،فنج�د من هو أكث�ر ميالً
للعن�ف يف نه�ار رمضان مقارن�ة بأي وقت
آخ�ر ،والكثير من�ا يق�ود س�يارته يف نهار
رمض�ان بطريقة عصبية تتس�بب يف زيادة
عدد الح�وادث ،ونظهر عدم اكرتاث يف إعاقة
الحركة املرورية بالوقوف غري النظامي أمام
محال التس�وق واملطاعم دون أدنى اهتمام
بما يتس�بب يف ذلك من رضر باآلخرين ،كما
أضحى هذا الش�هر مرتبطا يف أذهان الناس
بالس�هر وتمضي�ة الوق�ت بكل م�ا هو غري
مفي�د ومتناقض م�ع حكمة وقدس�ية هذا

الش�هر وفضله ،فشهر رمضان أصبح شهر
الكس�ل واألداء املتدن�ي بحي�ث إن معظمنا
غري مس�تعد للقيام حتى بجزء من واجبات
عمله الذي يحصل عىل أجر لقاءه ،وقد تجد
ش�خصا ً يكثر من قراءة القران ويقوم الليل
يف رمض�ان وم�ع ذل�ك عندما يذه�ب لعمله
ال يعطي�ه حت�ى ج�زء من حق�ه وال يرى يف
ذل�ك أي تناق�ض أو أن يتولد لديه إحس�اس
بأن هذا الس�لوك ال يس�تقيم مع ما يظهره
يف هذا الش�هر م�ن رغبة يف مزي�د من األجر
والثواب ،فال عالقة بني العاملني يف نظره .ويف
هذا تحول هائ�ل يف نظرة أف�راد املجتمعات
اإلسالمية لهذا الشهر عما كانت النظرة إليه
يف تراثنا إب�ان ازدهار الحضارة اإلسلامية،
فشهر الخمول والكسل هذا كان يف ما مىض
شهر الجد والعمل االستثنائي ،بحيث ارتبط
ش�هر رمضان بمعارك فاصل�ة غريت وجه
التاري�خ كبدر وعني جال�وت والزالقة ومرج
داب�ق ،حيث حق�ق فيه�ا املس�لمون أعظم
انتصاراته�م وتفان�وا يف الدفاع ع�ن دينهم،

وهو أم�ر ال يمكن حتى تخيل حدوثه يف ظل
ه�ذا التبل�د والخمول الذي يس�يطر علينا يف
رمضان ،وال نريد ان يكون هذا الشهر بمثابة
مرحلة زمني�ة عابرة ينتهي فيها الناس عن
معاصيه�م وتفريطه�م يف جن�ب الل�ه ،وما
يلبثوا أن ينتكسوا بعد انتهاء الشهر املبارك
ازاء كل ذل�ك  ،نؤكــــ�د لحاجتـنا الفعلية
للثقافـــــ�ة األيمانية الت�ي  :هي بصائر،
وهدى ،وافكار تقرب من الله وتسهل الطريق
على م�ن يري�د ان يتكام�ل يف ه�ذا الطريق
 ,كم�ا يقتضي ذلك منط�ق الق�رآن الكريم.
(كون�وا ربانيني بم�ا كنتم تعلم�ون الكتاب
وبما كنتم تدرس�ون(وقوله تعاىل(ألنتم اش ّد
رهب�ة يف صدورهم من الل�ه .ذلك بانهم قوم
ال يفقهون(

انا العراق  ...اجلواهري شعرا واياد املوسوي رمسا
قحطان جاسم جواد
تجرب�ة جدي�دة يخوضه�ا الفن�ان
التش�كييل اياد املوس�وي يف دبي من
خلال مرشوع ارتيس�تا دبي املقامة
حالي�ا بدب�ي بمش�اركة  310عملا
فني�ا ل 70فنانا م�ن  24دولة .وهي
اكبر تظاه�رة تش�كيلية يف االمارات
ه�ذا العام .ش�ارك من الع�راق فيها
الفن�ان اياد املوس�وي بلوحات كبرية
الحج�م وذات ابع�اد ثالثي�ة وتض�م
احداها لرس�ما لقصي�دة الجواهري
الكبير ان�ا الع�راق اس�توحي م�ن
خاللها الفنان املوس�وي جاليات بالد
النهري�ن والوانها الزاهي�ة واالصيلة
وكان الجواه�ري يرس�م بالكلم�ات

وانا ارس�م بألواني .وكانت الجدارية
محط انظ�ار الصحافة والفضائيات
العربي�ة .وه�ي جداري�ة نف�ذت من
قط�ع املوازييك االيط�ايل الذي اضفى
على اللوح�ة جمالي�ة اخ�رى غير
جمالية املوضوع وااللوان .وقد اقتنى
ه�ذه الجدارية مطعم عراقي اس�مه
( مس�كوف لن�دن) وعل�ق الجدارية
يف املطع�م العراق�ي .وتق�ول قصيدة
الجواهري
نحن الذين أعرنا الكون بهجته
لكن ما الدهر اقبال وادبار
أنا ( العراق) لساني قلب ُه ...ودمي
فراته
وكياني منه أشاطر

وق�د افتت�ح املهرج�ان او االحتفالية
بدورت�ه االوىل س�مو الش�يخ محمد
مكتوم بن جمع�ة ال مكتوم .واطلق
عليها اسم(ارتيسيتا) وعنوان فرعي
اخر (اس�بوع الفن التشكييل) .واقيم
املهرج�ان داخل قاعات مبنى  6بحي
دب�ي للتصمي�م تح�ت رعاي�ة وزارة
الثقافي�ة االماراتي�ة بالتع�اون م�ع
وزارة الثقافة املغربية ودعم من مجلة
ارتيستا ومؤسسة الفنانة التشكيلية
ملي�اء منهل وبحضور فن�ي كبري من
مختل�ف ال�دول العربي�ة واالوربي�ة.
ويش�كل املهرج�ان ظاه�رة جدي�دة
ملا يضمه من تن�وع واعمال اختريت
بعناي�ة .من اجل اطلاع املتلقني عىل

9

اخر الصيح�ات والتقليعات والرؤى
التش�كيلية الجدي�دة يف الوط�ن
العرب�ي و أورب�ا .كذل�ك لتنش�يط
العمل التش�كييل بع�د توقف قرسي
بس�بب الجائح�ة واثاره�ا الكبرية.
اي ان التظاه�رة كان�ت بمثاب�ة
احتفاء ه�ام وفريد بالفنون العربية
واالوربية التش�كيلية .وقد ش�اركت
وزارة الثقاف�ة املغربي�ة ب150
عمال فني�ا ل  15فنانا تش�كيليا من
ابرزه�م ظي�ف الله والفنان يوس�ف
خراس�اني والفنان االزه�ر والفنانة
ملياء منهل والفنانة نادية الشلاوي.
فيم�ا ش�اركت االم�ارات بمجموعة
مهم�ة من اللوح�ات ألب�رز الفنانني

االماراتيين وعىل راس�هم عبدالعزيز
الس�عيدة .وم�ن اس�بانيا كان هناك
حض�ور للفن�ان االس�باني كيك�و
والفن�ان ادواردو والفنان�ة فال�ري
الفرنسية.

أشرف قاسم

صعب أساك
وأمنياتك صعبة
من غربة تميض
لتحضن غربة
أبواب قلبك مرشعات بالنوى
مأساة قلب الصب
تأكل قلبه
مازلت ترسم
وجه كل حبيبة جحدت هواك
وتستعيد النكبة
والذكريات مفازة ال تنتهي
ضاقت عليك
دروبهن الرحبة
تشدو ،فيأتي اللحن
دمعة عاشق صعدت لوجه الله
تسكن قربه!
2
من طينة الفقد
يبني رصح غربته
من قرية يف أقايص الكون
أسيانة
ويستعيد وجوه الراحلني
سدى
كعني شيخ
رثت بالدمع أزمانه!
من أنة اآله
يف موال ساقية
لرجفة الذبح
يف أحشاء رمانة
هذا الفتى
لم يزل يميض بال وطن
ويرسم الفرح
كي يغتال
أشجانه!!
3
 ستسأل عني؟ْ
املالح
 سأسأل كل الصباياسأسأل عن وطن ضائع،
قمر بائع
ْ
للصباح
نوره
سأسأل عن وردتني اثنتني
استفاق الفؤاد بعطرهما
ْ
الجراح
يف مساء
سأسأل تنورة
ُ
الرياح،
شاغبتها
فشع الرخام،
فصىل له النور
ْ
الرياح!!
يف مهرجان
4
منذ اصطفاه العشق
قيل :أضله
يميض يحدث يف املفاوز
ظله!
ونراه يرسم ٍيف دفاتر حزنه
قلبا صغريا
تمتطيه أهلة
ينساب من وجع الكمان أنينه
وثيابه من دمعه
مبتلة!!
كالشمعدان
يذوب من فرط األىس
ليموت يف أرض الرؤى
املحتلة!!
5
 ما العشق؟ نريان وأنت لهيبها ما املوت؟ عاشقة يغيب حبيبها ما البؤس؟ سيدة يصارعها الهوىتخطو إليه بلهفة
فيصيبها!
من كفها
انفرطت سنون شبابها
من جفنها
انفرطت دموع مشيبها!!
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...له

 6خطوات لتعليم طفلك الصيام

مهارات تثري اهتمام املرأة حنو الرجل
تعجب املرأة بالرجل الواثق من قدراته،
و ال�ذي يس�تطيع رعاي�ة نفس�ه ،و
االهتم�ام بأم�وره ،كم�ا تثير بعض
امله�ارات اهتمامها ،و تلفت نظهرها
مواقف�ه الرجولي�ة الت�ي تظهر فيها
جانب م�ن الليونة إىل جان�ب الطابع
الق�ايس ال�ذي يمتلك�ه ،و تختل�ف
امله�ارات و املواق�ف الت�ي تعتربه�ا
النس�اء الفت�ة أو مثيرة لإلهتم�ام،
حسب طريقة تفكري كل إمرأة ،و من
أبرز املهارات الت�ي يمكن أن تأخذها
بعني اإلعتبار و تعجب بها:
القدرة عىل طهي الطعام
تفاج�أ امل�رأة عندم�ا تكتش�ف ب�أن
الرج�ل ،أو رشيك حياته�ا ،قادر عىل
إع�داد بع�ض الوجب�ات اللذي�ذة ،و
البس�يطة ،التي يمكنها إقن�اع املرأة
بس�هولة ع�ن م�دى حب�ه له�ا ،كما
تزي�د م�ن اهتمامه�ا و إعجابها به،
إلعتباره�ا م�ن أحد الجوان�ب املثرية
عند الرجل.
القدرة عىل إصالح السيارة

تكفي قدرة الرجل على اإلملام بأمور
الس�يارات ،و معرف�ة بع�ض األمور
البس�يطة عنها ،بإثارة اإلعجاب لدى

النس�اء ،و ذل�ك بمج�رد تش�خيص
مشاكل السيارة األساسية ،كاستبدال
إطار السيارة ،أو فتح الغطاء و تفقد

بعض األمور.
القدرة عىل التحدث بلغة أخرى
تعج�ب امل�رأة بالرج�ل الق�ادر على

التحدث بلغة أخرى ،كاللغة األجنبية
مثلا ،يف الوقت املناس�ب لذل�ك ،و ال
س�يما يف املواق�ف التي ينبغ�ي عليه
القيام بذلك ,فهي ال تحبذ استعمالها
بشكل مبتذل و دائم ,كما تعكس مدى
ذكائه و مهارته عند استعمالها.
الرباعة يف أداء األعمال اليدوية
تش�عر النس�اء بالفخ�ر ,و اإلعجاب
عندم�ا تجد الرجل ق�ادرا عىل إصالح
بع�ض األم�ور األساس�ية يف املن�زل,
بحيث تعتربه إنج�ازا كبريا ،و تحمال
للمس�ؤولية ،كإصلاح الكهرب�اء ،و
صنب�ور املي�اه ،و غريها م�ن األمور
األخرى.
القدرة عىل التخاطب
تثري قدرة الرجل عىل التعبري عن آرائه
و مشاعره بطريقة ذكورية ،إعجاب
امل�رأة ،بحي�ث تفض�ل الرج�ل ال�ذي
يس�مع أفكاره�ا ،و مش�اكلها ،دون
الحكم عليها ،و تقديم املش�ورة ،كما
تحبذ طريقة الرجل يف التواصل ،التي
تنم عن االحرتام املتبادل.

املطبخ ..

طريقة عمل الفطائر احملشية باخلضار
مكون�ات فطيرة الخض�ار
بالكريمة
نصف ملعقة صغرية من امللح.
كوب�ان ونص�ف الك�وب م�ن
الدقيق.
نص�ف ملعق�ة صغيرة م�ن
الباكينج باودر.
ملعقة كبرية من السكر.
ثالث�ة مالع�ق كبرية م�ن الزيت
النباتي.
ثالث بيضات.
ثالثون ملليرتا ً من املاء.
ثالثمائ�ة غ�رام م�ن جبن�ة
املوزاريال.
خمس حبات م�ن الجزر املقرش

واملقط�ع على ش�كل مكعبات
صغرية الحجم.
خم�س حب�ات م�ن الكوس�ا
املقطع�ة على ش�كل مكعب�ات
صغرية الحجم.
ملعقة كبرية من األوريجانو.
خمس مالع�ق كبرية من كريمة
الطبخ.
ثالثة مالعق كبرية من الدقيق.
طريقة تحضري فطرية الخضار
بالكريمة
نض�ع الدقيق يف وعاء ثم نضيف
الباكين�ج ب�اودر واملل�ح ونقلب
املكونات جيداً.
نض�ع الس�كر يف وع�اء آخر ثم

نضي�ف البي�ض والزيت ونخلط
املكونات جيداً.
نضيف خلي�ط البيض إىل خليط
الدقي�ق ونخلطه�م جي�دا ً ث�م
نضيف امل�اء تدريجيا ً مع الخلط
املس�تمر حت�ى نحص�ل على
عجينة لينة.
نغط�ي العجين�ة ونرتكه�ا ملدة
ساعة حتى ترتاح.
ق�در عىل النار
نضع الكريمة يف
ٍ
ونرتكها حتى تسخن ثم نضيف
امللح والكوس�ا والج�زر ونحرك
املكون�ات جيدا ً ونترك الخضار
حتى تنضج ملدة خمس دقائق.
نقس�م العجين�ة إىل قس�مني

ونفرده�ا على س�طح رخامي
مرشوش بالدقيق.
ن�وزع خلي�ط الخض�ار ف�وق

العجين�ة ث�م نضي�ف الجبن�ة
واألوريجان�و ونغطيها بالنصف
الثاني للعجينة.

كل يوم معلومة

(Extracellular fluid volume
 ،(ECFVم�ا ي�ؤدي إىل انخف�اض
ضغط الدم واستقبال مستشعرات
الضغ�ط يف الجس�م ه�ذه الحالة،
األمر الذي يؤدي إىل إرسال سياالت
عصبي�ة للدم�اغ لتنبيهه فتش�عر
بالعطش.
نفس األمر يحدث عندما تستشعر
مستشعرات األسمولية إىل زيادتها
فتتولد الرغبة برشب املاء إلسكات
العطش .ويعود الوضع إىل الطبيعي
داخ�ل الجس�م بمج�رد رشب قدر

كاف من املاء.
ٍ
ملاذا املاء عىل وجه الخصوص؟
ال يشء يحل محل املاء ،ال الشاي وال
القهوة وال العصائر عىل اختالفها.
والس�بب يف ذلك يع�ود إىل الجينات
املنس�وخة من�ذ آالف الس�نني يف
أجس�امنا! فكل رشاب وسائل غري
امل�اء يتألف من مكون�ات مختلفة
له�ا ترصيفاته�ا املختلف�ة داخ�ل
الجس�م .يف حني أن امل�اء وظيفته
الوحي�دة إرواء العط�ش وليس له
أكث�ر من طريق�ة للترصيف داخل

الجسم.
بمعن�ى آخ�ر ،يتألف الش�اي عىل
س�بيل املثال من السكر والكافيني
ومركبات أخرى ينش�غل الجس�م
بالتعام�ل معها بمج�رد وصولها
للمع�دة .بينم�ا امل�اء ُيمك�ن
اس�تخالص ما نحتاج منه برسعة
كبيرة وهو إرواء عطش الخاليا يف
الجسم.
أض�ف إىل ذل�ك أن دراس�ة حديثة
قام بها علماء من جامعة ملبورن
األسترالية توصل�ت إىل أن امل�خ

مربمج عىل التعرف عىل املاء فقط
وتوليد الش�عور بالرضا واالرتواء
بعد رشبه يف حالة العطش.
ه�ذه النتيج�ة ت�م التوص�ل إليها
بع�د مالحظ�ة أن رشب امل�اء بعد
أداء مجه�ود تس�بب بالعط�ش
أدى إىل تنش�يط مناط�ق معيَّنة يف
ً
وتحدي�دا يف القرشة الحزامية
املخ
األمامي�ة والقشرة املداري�ة
الجبهي�ة ،وهي املناط�ق املُرتبطة
باتخ�اذ الق�رارات العاطفي�ة
والشعورية.
أض�ف إىل ذلك ،أن نفس الدراس�ة
َّ
توصل�ت إىل أن امل�خ يقيس درجة
ليحُ
�ث الش�خص على
التش�بع
التوقف عن الشرب .حيث لوحظ
وجود نشاط زائد يف مناطق معينة
م�ن امل�خ مث�ل املخي�خ والقرشة
الحركي�ة والبوتامني عند الوصول
إىل مرحل�ة االرتواء .ه�ذه املناطق
هي املسؤولة عن تنظيم الحركة يف
الجسم ،لذلك ،تضيق فتحة املريء
ال إراد ًي�ا عن�د االرت�واء لحثك عىل
االكتفاء من الرشب.
له�ذه األس�باب البس�يطة تجد أن
املي�اه وحده�ا من تنج�ح دائمًا يف
يوم
إخم�اد الش�عور بالعط�ش يف ٍ
صيفي شديد الحرارة!

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

حتذير من أمراض “خطرية” بسبب النوم مباشرة بعد السحور
م�ن الع�ادات الخاطئ�ة الت�ي دأب عليها
الكثريون يف ش�هر رمضان ،النوم مبارشة
بع�د تن�اول وجبة الس�حور ،فيم�ا يحذر
خرباء من أرضار تل�ك العادة ،وينصحون
بترك فترة كافية بين الس�حور والنوم،
حت�ى ال يكون الجس�م معرض�ا ً لإلصابة
بعديد من األمرض املختلفة.
وش�دد خرباء تغذية عىل أهمي�ة البقاء يف
حالة يقظة بعض الوقت وممارسة بعض
األنش�طة قب�ل الن�وم ،حت�ى ال يتع�رض
اإلنسان للكثري من األرضار واالنعكاسات
السلبية عىل الوظائف الحيوية للجسم.
ووفق�ا ً الستش�ارية التغذي�ة والس�منة
الدكتورة إيمان فكري ،فإن للسحور فوائد
كثرية ،رشيط�ة عدم اإلف�راط يف الطعام،
وأن تكون وجبة خفيفة كالزبادي والجبن
والبي�ض ،إذ تم�د تل�ك الوجب�ة الجس�م
بالطاق�ة الت�ي يحتاجه�ا طيلة س�اعات
الصيام ،لكن يف الوقت نفس�ه ينبعي عدم
النوم مبارشة بعد تناول وجبة الس�حور،

فمن ش�أن ذلك أن ينعكس بصورة سلبية
عىل الصح�ة العامة ،كما ي�ؤدي إىل زيادة
الوزن.
وأوضح�ت االستش�ارية أه�م األرضار
الناجم�ة ع�ن النوم عق�ب تن�اول وجبة
السحور مبارشة ،ومنها اإلصابة بأمراض
القل�ب والكب�د والقول�ون ،ولذل�ك يج�ب

أن يظ�ل اإلنس�ان بع�د تن�اول الس�حور
ً
مس�تيقظا م�ا بين س�اعة إىل س�اعتني
إلعطاء الجس�م فرص�ة لهض�م الطعام،
خاصة مل�ن يعانون من القولون العصبي؛
تجنبا لحدوث التهابات أو انتفاخ.
كما حذرت استش�ارية التغذية والسمنة،
م�ن تن�اول األطعم�ة املقلي�ة يف وجب�ة

نضع الفطائر يف الفرن ونرتكها
ملدة نصف س�اعة حت�ى تتحمر
ثم نقدمها ساخنة.

يحت�اج الطف�ل إىل س�نوات م�ن
التدري�ب حت�ى يتمكن م�ن صيام
ش�هر رمضان الكري�م كامالً دون
معاناة عندما يصل إىل سن البلوغ،
لذا علي�كِ كأم تعليم طفلك الصيام
وتعوي�ده علي�ه منذ س�ن صغري،
امله�م أن يحدث التعلي�م بخطوات
تدريجية بطيئة دون إرغام وإلزام.
ويف ما ييل  6خطوات تساعدك عىل
تعليم طفلك الصيام.
 - 1ارشحي لطفلك فريضة الصيام
وأسبابها والحكمة منها
الطفل ال يس�توعب بسهولة فكرة
االمتن�اع عن تناول الطع�ام واملاء
لس�اعات ،ل�ذا أن�تِ بحاج�ة إىل
االس�تعانة بقص�ص دينية ترشح
له مفهوم الصيام وأسباب فرضه،
وأيضا ً عليكِ تقديم أسباب مقنعة،
فال تحاويل تعليمه أن الصيام ملجرد
الش�عور بالفق�راء ،ألن األطف�ال
أذكياء وس�وف يرد عليكِ باملنطق،
وإنما اخربي�ه أن الصيام من أجل
ترويض النفس عىل طاعة الله.
 - 2أجيبي عن أسئلة طفلك
ال تس�تنكري األس�ئلة الكثيرة أو
املك�ررة الت�ي ق�د يطرحه�ا عليكِ
طفلك بشأن الصيام ،تحيل بالصرب
وأجيبي ع�ن أس�ئلة طفلك بصدر
رح�ب ،تذكري أن�كِ تعلمني طفلك
فريض�ة س�يحتاج إليه�ا لباق�ي
العمر.
 - 3قدمي قدوة حسنة
األطف�ال يتعلمون باملح�اكاة ،لذا

ف�إن إظه�ار صيامك أم�ام طفلك
أحد أه�م وأقرص الط�رق لتعليمه
الصيام وتعزيز رغبته يف أدائه ولو
بصورة غري كاملة.
 - 4درّبي طفلك تدريجيا ً
ل�ن يتمكن الطف�ل يف صي�ام يوم
كامل فج�أة ،وإنما ق�د يحتاج إىل
س�نوات حتى يصوم شهرا ً كامالً،
ل�ذا ابدئي بتدريب�ه تدريجي�اً ،وال
تبدئي بالصي�ام يف الصباح ،وإنما
اجعيل صي�ام الطفل يف البداية ملدة
س�اعة قبل املغ�رب ،ثم س�اعتني
وهكذا ،حتى يشعر الطفل ببهجة
ساعة اإلفطار.
 - 5وفري لطفلك طرق املس�اعدة
عىل الصيام
هناك بعض األش�ياء التي تس�اعد
طفل�ك عىل الصي�ام ،مثل الحرص
على تقديم وجب�ة س�حور جيدة
للطف�ل ،ومحاول�ة إبع�اده ع�ن
اإلره�اق البدني والحرارة وأش�عة
الش�مس املب�ارشة أثناء س�اعات
الصيام.
 - 6شجعي طفلك وال ترهبيه
يحتاج الطفل إىل أن يحب الفرائض
ويرغ�ب فيه�ا ويس�عى بنفس�ه
إىل أدائه�ا ،ل�ذا اعتم�دي أس�لوب
التش�جيع باملكاف�آت ،وابتع�دي
تمام�ا ً ع�ن أس�لوب الرتهي�ب
والعقاب ،تذك�ري أنه مجرد طفل
وأمام�ه الوق�ت ليتعل�م ،وأن الله
يقبل محاوالت�ه ،فال تثبطي همته
بالرتهيب والعقاب.

لطلة ابهى...

ملاذا ال يروي العطش إال املاء؟
ً
ً
كبيرا من
كأس�ا
رغ�م أنك رشبتِ
العصري وفنجان من الش�اي ،لكن
وحده املاء القادر عىل إرواء عطشك
َ
رشبت من س�وائل مختلفة!
مهما
فلم�اذا املي�اه فقط من بين باقي
السوائل قادرة عىل جعلك ترتوي؟
م�ن أج�ل فه�م الس�بب ،عليك يف
البداي�ة أن تعرف م�ا هو العطش،
وملاذا نشعر به؟
العط�ش هو آلية الجس�م الحيوية
كاف م�ن
يف الحص�ول على
ق�در ٍ
ٍ
الس�وائل الرطب�ة ،وغال ًب�ا امل�اء.
ويرتبط العط�ش بانخفاض كمية
الس�وائل داخ�ل الجس�م أو زيادة
أس�مولية بالزما الدم .واألسمولية
هي تركيز الجُ س�يمات املذابة لكل
كيل�و جرام من املُذيب “الس�ائل”،
ويف ه�ذا الح�الُ ،يعترب املُ�ذاب هو
املاء ،واملُذيب هو الدم.
ُ
فمع زيادة ُجس�يمات امل�اء املذابة
يف ال�دم ،يحتاج الجس�م إىل املزيد،
ما ُيولِد الشعور بالعطش .من هنا
كانت األس�مولية املقي�اس الطبي
لتش�خيص بع�ض األم�راض مثل
الجفاف والسكري.
بطريقة أكثر علمية ،فإن الش�عور
بالعط�ش يتوَّل�د عندم�ا ينخفض
حج�م الس�وائل خ�ارج الخلي�ة
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الس�حور ،مؤكدة أنها تسبب االنتفاخات
وعسر الهضم ،ومن ثم يش�عر اإلنس�ان
باالنتفاخ وعدم الراحة طيلة فرتة الصيام
يف اليوم التايل.
وأش�ارت إىل أح�د األرضار الناجم�ة ع�ن
الن�وم بعد تناول وجبة الس�حور مبارشة
وه�ي زي�ادة ال�وزن ،وهي املش�كلة التي
يعاني منها كثريون يف ش�هر رمضان ،ألن
الدم بعد تن�اول الطعام يتش�بع بالطاقة
الالزمة وعدم استخدام هذه الطاقة يؤدي
إىل احتباس�ها يف الجسم عىل هيئة دهون،
ما يزيد من الوزن رسيعا ً يف فرتة وجيزة.
وتابع�ت فكري “توثر املع�دة املمتلئة عىل
الرئة وعىل عملي�ة التنفس ،مما يؤدي إىل
صعوب�ات يف التنف�س أثناء الن�وم ،ولذلك
يفضل دائما ً أن تكون وجبة السحور قبل
النوم بس�اعتني ،كما ينصح بالحركة بعد
تناول وجبة الس�حور ،حتى تس�اعد عىل
رسعة الهضم واالمتصاص وبناء األنسجة
وتنشيط الدورة الدموية يف املعدة.

كيف حتافظني على مجالك يف شهر
رمضان من دون مكياج؟

يع� ّد الصوم مفي�دا ً للجس�م ولجمال البشرة ،إذا ت ّم
بش�كل صحيح وس�ليم .وق�د أظهر الص�وم املعتدل،
وعلى فترات متقطع�ة ،نتائ�ج إيجابية على جمال
الجس�م والوجه ،نتيجة التحسن يف الجهاز الهضمي،
وزيادة يف الصحة العقلية.
لكن ،إذا كنت من محبات املكياج ،فستجدين صعوبة
يف التخيل عنه يف هذا الش�هر ،وستش�عرين أن وجهك
ش�احب من دون مس�تحرضات التجميل .إليك يف هذا
املوض�وع خطوات جمالي�ة رسيعة ونصائح س�هلة
تجعل�ك تش�عرين بالرضا ،م�ن خالل تعزي�ز جمالك
الطبيعي من دون مكياج.
حافظي عىل جمالك من الداخل لينعكس إىل الخارج:
-1الوجه:
قشري وجه�ك مرتين يف األس�بوع؛لتجديد الخالي�ا
وإزالة كل الرواسب املرضة .إذا كنت تحبني الوصفات
الطبيعية ،إليك هذه الخلطة:
ملعقتان صغريتان من دقيق الشوفانملعقتان صغريتان من جبنة الدوبل كريمامزجي املكونات وضعيها عىل برشتك دلكي وجهك بلطف باس�تخدام أصابعك يف حركاتدائرية خفيفة
 اغسيل وجهك باملاء.بعد تقشري وجهك ،تحتاجني إىل قناع لرتطيب برشتك
وتأمني الفيتامينات الالزمة لها.
- 2العينان:
ت�زداد البق�ع الداكنة ح�ول عينيك يف هذا الش�هر إثر
الس�هر والتعب .وبم�ا أنه ال يمكنك اس�تخدام الكثري
من مس�تحرضات التجميل إلخفاء الهاالت الس�وداء،

إليك طرق عالجها من الداخل:
انقع�ي قطعتني من القطن يف ش�اي البابونج البارد،
مل�دة  10دقائ�ق ،ث�م ضعيهما على عينيك م�ا يريح
منطقة العينني.
كما يمكنك استخدام كريم مخصص لرتطيب منطقة
العينني.
- 3الشفاه
ق�د تش�عرين أن ش�فاهك أصبحت جافة ومش�ققة
خالل ش�هر رمضان.لذلك ،ننصحك يف فرتة املساء أن
تضع�ي طبقة من الفازلني أو مرهم الش�فة للحفاظ
عىل رطوبة شفتيك.
بالتزام�ك به�ذه النصائ�ح س�تحافظني على إرشاق
وجهك بش�كل طبيعي دون الحاجة إىل مستحرضات
التجمي�ل ،لك�ن يمكنك اس�تخدام القليل م�ن بودرة
الوج�ه لتوحيد لون البشرة ،رشط أن تكون مطابقة
للون برشتك بعيدا ً عن املبالغة .وإذا ش�عرت أن عينيك
متعبت�ان يمكن�ك وض�ع طبق�ة خفيفة م�ن الكحل
األسود عىل الجفن السفيل.

طبيبك يف بيتك

نصائح للتمتع بنوم أفضل خالل شهر رمضان

تتأث�ر ع�ادات الن�وم خلال ش�هر
رمضان بس�بب الس�هر حت�ى وقت
متأخ�ر من الليل ،ما ي�ؤدي إىل تغيري
عادات األكل أيضاً .ويؤثر هذا بشكل
سلبي عىل الس�اعة البيولوجية وعىل
الصحة العامة بعدة طرق.
فيم�ا ييل بع�ض النصائ�ح ،اتبعوها
لنوم أفضل خالل شهر رمضان:
 الحص�ول عىل س�اعات طويلة منالنوم:
تع� ّد فرتات النوم األط�ول أكثر فائدة
م�ن القيل�والت القصيرة للحص�ول
كاف م�ن الراحة .حاولوا
عىل
قس�ط ٍ
ٍ
النوم ملدة  4ساعات عىل األقل يف اللّيل
بعد وق�ت اإلفطار وقبل االس�تيقاظ
للس�حور يف الفج�ر ،ث�م حاول�وا
الع�ودة إىل النوم لبضع س�اعات قبل
االستيقاظ يف اليوم التايل.
 -تنظيم نمط النوم:

حاولوا التخطيط لروتين نوم مع ّدل
خالل ش�هر رمضان بحي�ث ال يتأثر
الوق�ت املح�دد للن�وم واالس�تيقاظ
كل يوم .وسيس�اعد ذلك الجسد عىل
تنظي�م ج�دول الن�وم ،للحصول عىل
املزيد من الراحة.
 الحصول عىل قيلولة:م�ن املستحس�ن أخ�ذ قيلول�ة مل�دة
 20دقيق�ة خلال فترة م�ا بع�د
الظهرية إلعادة إحياء طاقة الجس�د
ومستويات الرتكيز .تأكدوا من ضبط
املنبّه لع�دم اإلفراط يف الن�وم ،كي ال
تش�عروا بالدوار أو النعاس أكثر مما

كنتم عليه قبل القيلولة.
 املحافظة عىل نظام األكل والرشب:تجنب�وا تن�اول األطعمة الدس�مة أو
السكرية عىل وجبة اإلفطار إذ ُيمكن
أن تش�كل األطعم�ة الغني�ة الغني�ة
بالتوابل مشاكل يف النوم ّ
ألنها تسبب
الغ�ازات وحموضة املع�دة .وبالتايل،
من املستحس�ن تجنب الكافيني لعدة
نوم
س�اعات قبل النوم للحصول عىل ٍ
مريح.
 تأمني بيئة مناسبة للنوم:تعتبر املس�احة الهادئ�ة واملظلم�ة
مثالية للسقوط واالستمرار يف النوم.
تجنبوا استخدام األجهزة اإللكرتونية
مث�ل الهات�ف املحم�ول والكمبيوت�ر
املحم�ول والتلفزي�ون بالق�رب م�ن
وقت النوم حيث تشير الدراسات إىل
أن الضوء األزرق من الشاشات يمكن
أن يتداخل مع جودة النوم.
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كلمات متقاطعة

الحمل

يدعوك هذا اليوم اىل االستقرار وعدم خلق املتاعب .تعالج
مس�ألة عرب املفاوضات الذكية ،وتسترجع هدوء الخاطر.
يك�ون حكمك عىل األمور صائباًُ .ك�ن جديّا ً وال تفوّت الفرصة
الت�ي تعطى لك تعام�ل الرشيك بعطف وحن�ان مميزين ،وتحاول
التخفي�ف ع�ن همومه ش�عورا ً منك بأن�ك الوحيد الق�ادر عىل ذلك
الصح�ة الجيدة عامل مهم يف الحياة ،رشط املحافظة عليها بش�تى
الوسائل املفيد.

الثور

قد يسود الغضب أو بعض الفوىض .قد تحتاج إىل الصرب
واله�دوء واالنتب�اه الدقي�ق الذي يج�ب ان تتعامل معه
بانضب�اط بعيدا ً عن املغامرات واالس�تثمارات املجازفة لن
يّ
التحل بالصرب وعدم
تك�ون هنالك تهديدات جديّة .أدع�وك اىل
ً
قليلا ال تقدم عىل
القيام بأي خطوة حاس�مة س�لبيّة ،بل تريّث
خط�وات متهورة تعرض وضع�ك الصحي للخطر ،ق�د تندم عليها
الحقاً.

الجوزاء

راهِ ن عىل األسبوع األول من الشهر لكي تنجز أعمالك،
فاألمور تسري بش�كل جيد ،وتعرف بداية او تتخذ خيارا ً
جدي�دا ً وتترصف بش�جاعة كليّ�ة امام موقف حاس�م كما
أنت لدي�ك حقوق للحبي�ب عليك حقوق وواجب�ات .قد تعيش
ً
ّ
بحقك ،فال تس�تعجل ق�راراً ،وتريّث اآلن!
ظروفا قاس�ية ومُ جحفة
تستفيد من الفرص املتاحة أمامك لالنتقال إىل أماكن بعيدة ومهدئة
لألعصاب.

السرطان

يبدأ الش�هر مع معاكس�ة ل�ـ \”أورانوس\” قد
تط�ال أكثر ما تط�ال موالي�د العرشي�ة األوىل .قد
تتأثر ببعض املواقف أو بعض الرشاكات التي تترصّ ف
بطريقة سلبية ال تتهور يف مسألة بمكن أن تقودك بعيدا ً
جداً .ابتعد عن كل ما يش�وه س�معتك لدى الرشيك ال تقرتب
م�ن كل ما ق�د يعرض وضعك الصحي للخط�ر .كن دقيقا ً يف
اختيار الئحة األطعمة.

األسد

حيويتك الزائدة تدف�ع اآلخرين إىل االعتماد عليك،
على الرغم م�ن أن هذا الواقع يدفع�ك اىل التفكري
ملي�ا ً يف تغيير أولوياتك إتصال حاس�م م�ن الرشيك
يس�اعدك يف ّ
حل عدة أمور عالقة ،وال سيما تلك املتعلقة
باملستقبل كن من أصحاب الصرب الطويل لرتى نتائج الحمية
الغذائية التي اتبعتها

العذراء

تحالفك الكواكب يف االيام الثالثة االوىل من الش�هر ،فإذا
تأخر خرب او اس�تحقاق ،فإن�ك تالقي النجاح واالفراح.
تربه�ن عن قدرات كبرية وتحقق املرتج�ى .قد تتلقى خ ً
ربا
جي ًدا وتفرح بأجواء مؤاتية تشعر بالوحدة او بغربة او تعيش
غياب�ا ً يصطدم بس�وء التفاه�م وتعاني بعض املش�كالت .اظهر
تعاطفا ً أكرب وتحنب األش�خاص الس�لبيني ال تنظر إىل ما أنت عليه
صحيا ً اآلن ،بل فكر يف تحسينه نحو األفضل.

الميزان
ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك،
لكن النتائج قد تتأخر بعض اليشء إالّ ّ
ّ
أنها ستظهر
ً
ّ
تش�كل عائق�ا بينكما
تلقائي�ا ً األناني�ة عن�د الرشيك
لتطوي�ر عالقتكما .لذاّ ،
فإن املواجهة قد تحصل عاجالً أم
آجالً ال تستلم للبدانة وال تعرض جسمك لألمراض الخطرية.

العقرب

ستصل إىل مرحلة تجد نفسك وحيدا ً وغري مرغوب
بك ،عندها لن يكون س�هالً عليك إع�ادة األمور إىل
ما كانت عليه س�ابقاً .فحذارعد إىل رشدك وإىل طبعك
الس�ليم ،وال تكن مكابرا ً ومعان�داً .ال تحاول حراثة مياه
البحر إذا لم تمارس الرياضة مرتني أو ثالث مرات أس�بوعياً،
عليك محاولة عمل ذلك أسبوعياً.

القوس

علي�ك ان ت�درس خطواتك جي�دا ً بعدم�ا أصبحت
يف دائ�رة الض�وء ،فهنالك من ينتظ�ر ّ
تعثرك ليبني
لنفس�ه مجدا ً وهميا ً مهما ح�اول بعضهم النيل منك
عرب تش�ويه صورتك الحقيقيةّ ،
فإن الرشيك لن يستمع
إليه�م تفاد حاالت التوتر التي قد تنعكس س�لبا ً عىل وضعك
الصحي.

الجدي

س�تحصد جه�ودك املهني�ة األم�وال واألرب�اح،
وس�يكون بانتظارك فرحة عىل ه�ذا الصعيد .وقد
يحم�ل إليك عقدا ً جديدا ً أو تعاقدا ً مع ش�خص يكربك
ّ
س�نا ً أو خبرة عاطفياً :ثم�ة مؤرش إىل ازده�ار الروابط
العاطفي�ة وربما اىل تطور عالقة مع زمي�ل أو صديق اتصل
بطبيب�ك الخاص بين الحني واآلخر ،واطلب من�ه أن يعطيك
وصفة لتقوية الفيتامينات يف جسمك.

الدلو

يبدأ الش�هر مع اج�واء ملّبدة بالغي�وم واملصاعب
تعاني من بعض العدوات والرشاسة .تغيرّ أسلوبك
وتب� ّدل ع�ادات قديمة أو تس�عى اىل تجدي�د وتطوير
يتعك�ر امل�زاج وتش�عر بالح�زن أو بالغض�ب ،وتأس�ف
لترصّ ف يصدر ع�ن الرشيك لم تكن تتوقعه منه أنت ضعيف
ج�دا ً أمام املأكوالت الدس�مة ،ح�اول مقاومته�ا والتخفيف
منها للحفاظ عىل سالمة صحتك.

الحوت

مصلحت�ك الخاص�ة تظه�ر عندك نوع�ا ً من
األناني�ة ،علم�ا ً أنك تبحث عن راح�ة اآلخرين
عىل حساب مصلحتك الخاصة مشكالت بسيطة
تعيق تطوّر العالقة مع الرشيكّ ،
لكن الحلول س�هلة
وبس�يطة إصاب�ة أح�د أف�راد االرسة بوعك�ة صحي�ة
بسيطو تقلقك وترهق أعصابك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1792فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا.
 - 1854قي�ام تحال�ف دفاع�ي بين النمس�ا
وبروسيا ضد روسيا.
 - 1868الياب�ان تغري عاصمتھا م�ن كيوتو إىل
إيدو.
 - 1871بداي�ة الخدم�ات الربيدي�ة يف طوكي�و
وكيوتو وأوساكا.
 - 1901افتتاح أول جامعة نسائية يف اليابان.
 - 1905إعلان ھدن�ة إنجرام�ز بين القبائ�ل
الحرضمية يف اليمن.
 - 1921توقي�ع اتفاقي�ة برش�لونة الخاص�ة
بتنظيم حرية العبور.
 - 1925بداية الربيد الجوي بني طوكيو وأوساكا
وفوكوكا.
 - 1929إنشاء جھاز البوليس الدويل اإلنرتبول.
 - 1947عقد أول انتخابات برملانية يف اليابان.
 - 1972املك�وك الفضائي أبول�و  16يھبط عىل

سطح القمر.
 - 1999وقوع مذبحة ثانوية كوملباين يف مدينة
دنفر ،يف والية كولورادو األمريكية.
 - 2008مقت�ل ناش�طني م�ن ح�زب الكتائ�ب
اللبناني�ة بإطالق نار يف زحل�ة وذلك بعد افتتاح
بيت الكتائب.
 - 2009انعق�اد مؤتمر ديربان االس�تعرايض يف
جنيف بس�ويرسا وال�ذي نظمته األم�م املتحدة
بھدف مناھضة العنرصية.
 - 2015مقت�ل  90وإصاب�ة  398يف غارة جوية
لق�وات عملي�ة عاصف�ة الحزم عند اس�تھداف
مخازن للصواريخ يف صنعاء.
 - 2020انھي�ار تاريخ�ي يف س�عر برميل نفط
خام غرب تكساس األمريكي إىل ما دون الصفر
( -37دوالر للربميل) ألول مرة يف التاريخ ،بتأثري
جائحة كورونا وحرب األس�عار بني الس�عودية
وروسيا.

اختبارات شخصية

اختر صورة لتكتشف أعماق شخصيتك
1أفكارك هي رس عمق شخصيتك
ه�ذه الص�ورة تعك�س ب�أن لدي�ك روح
فلس�فية ترى العالم من الناحية املنطقية
 .ترغ�ب دائما ً يف تحويل األفكار التي توجد
يف عقلها إىل واقع ملم�وس بني يديها .كما
أن هذه األفكار تساعدها يف تحقيق التطور
بإس�تمرار  .ال تض�ع أي يشء يحكمه�ا يف
حياته�ا ألن لديها تفكري منفتح .بإمكانها
اإلس�تمتاع باملفاج�آت خصوص�ا ً عندم�ا
يتعلق األمر بتجهيز مفاجأة لها .واألن هل
ترغ�ب يف رؤي�ة العالم من خلال وجهات
نظر مختلفة؟.
 2هدوئك يعكس عمق شخصيتك :
يمك�ن أن ينعك�س عم�ق ش�خصيتك من
خلال مدى هدوئك والقدرة عىل الس�يطرة
عىل عواطفك بس�هولة  .فأن�ت تعلم جيدا ً
كيفية أن تكون شخصية مرنة .بالرغم من
أن بعض األشخاص يعتقدوا بأنك شخصية
س�طحية ونكدية ألن لديك النضوج والقوة
التي تدفعك لترصف بهذه الطريقة .
تعتق�د دائما ً أنه يمكنك التخلص من القلق
والغض�ب بس�هولة م�ن خالل أخ�ذ نفس
عميق ألنه يس�اعدك يف تحسني قدرة عقلك
عىل التفكري وتجاوز املش�كلة .
3إتجاهاتك تعكس عمق شخصيتك:
أنت من األشخاص التي ال تسمح ألحد بان
يأخذك نحو شئ معني حتي الحياة تحاول
أال تجربك عىل إتخاذ مس�ار معني بل تقوم
بإختيار املسار الخاص بك حتى لو تبني لك
يف النهاية أن هذا املسار خاطئ  .شخصية
نش�يط جدا ً تحب التخطي�ط لحياتك وهذا
م�ا يجعلك تس�تمتع بحياتك ع�ن جدراة .
وعندما يتعلق األم�ر بالطموح فأنت لديك
أحالم كبري فأن�ت عىل عكس األخرين ألنك
تعتقد بأن أحالمك س�وف تصبح جزء من
الواق�ع الحقيق�ي ودائم�ا ً ما تك�ون عىل
إستعداد لوضع الخطط الالزمة .قد يفقروا
إىل الثقة يف بع�ض األحيان ولكن هذا األمر
ال يمنعهم م�ن بذل أفضل ما لديهم عندما
يتعلق القرار بشأنهم .
 4مواقفك تعكس عمق شخصيتك:
أول ش�ئ يالحظه الناس عنك هو أن لديك
طرق فري�دة من نوعها  .فأنت ش�خصية
مريح�ة عند التعامل معه�ا وال تخاف من
أن تك�ون لديك طريق�ة مختلفة يف الحياة
تتمت�ع بطريقت�ك  .تع�رف ب�أن الجميع
ينتقدك ولكن ال تأخذ كلماتهم عيل محمل
الج�د  .ه�ذه الش�خصيات تتصرف بهذه

الكلمات األفقية
 1دولة أوربية  -قادم 2للتمني  -نادر 3متش�ابهان  -مين�اءجزائري دويل  -استرت
4إنسجام  -عملة آسيوية 5ريض بم�ا أُعط�ي  -كلطعام صنع َ
لجمْع (م)
 6أترك !  -مدينة سورية 7قصة نثرية  -تقبيل (م) 8صحراء 9من األنبياء عليهم الصالةو السالم (م)  -عرب
 10داوم على الشيء و ل�ميفارقه  -عدم انحياز

الكلمات العمودية
 1من بحور الشعر العربي 2م�ن الحمضي�ات  -إح�دى البلدانالتأسيسية األربع من اململكة املتحدة
3كمل (م)  -تحضري 4يبس  -مصحّ ة 5الكالم الكثري و الفلس�فة الزائدة ,أو أكل الطعام ببطء (ن)  -رضوري
 6يدخل  -من الدواجن  -متشابهان 7جزي�رة إيطالية (م)  -إس�م أديبةعربية
8بلدان (م) 9طائ�ر ليلي م�ن الج�وارح (م) -بسط
 10-دولة عربية – سحب

غزل عراقي
ت��رس روح��ي الضب��اب وبين��ت ويـــــــــ��اك
كل��ي بروحك امش��ي وجرحي ما ش��فــــته
ان��ه بالنس��مة أعثر وان��ت قي��س احلـــــــال
م��و جدمي وراك خيال��ي ما ش��لتــــــــــــه
وأج��ي بواه��س ع��ذر وحروف��ي من��ي تطي��ح
واتبده اعلى وجهك مس��تحى وس��كتــــــه
وأنخ��ل غي��ر وجه��ك واليطي��ح تـــــــــراب
وانكته��م واهزهم بس تظ��ل انتـــــــــــــه
رم��ح ف��ركاك إجاني مس��ابك وي��ا الريـــــح
ماقصرت تس��لم بالنفس جبتـــــــــــــــه

من الفيسبوك

الطريق�ة ألن لديه�ا ردود فع�ل منفتح�ة
ولكن ه�ل تعرف ما هو األفضل بالنس�بة
ل�ك ؟ أنت تعرف أين س�تذهب لكي تحقق
الراحة لك .
5عواطفك تعكس عمق شخصيتك:
عندما يتعلق األمر بالحياة اليومية ،يصبح
األم�ر مثري  .ال تعتقد بأن�ك ملك الدراما بل
أنت شخصية مختلفة عنهم  .يمكنك فهم
خط�ورة م�ا يح�دث ولك�ن ال تتمكن من
تقديم املساعدة لنفسك .وأهم ما تتميز به
ه�و الذاكرة الجيدة الت�ي تحقق لك حدس
والت�ي تتوقع ما سيش�عر به االخرين ألن
لديهم مستوي ذكاء عاطفي عال.
6رصاحتك يعكس عمق شخصيتك:
أنت من األشخاص التي تدرك جيدا ً أنها قد
ال تحص�ل على كل يشء يف الحياة وهذا ما
يدفعك لتطوير وجهات نظرك باس�تمرار .
وبذلك أنت بعيدا ً جدا ً عن التحجر الفكري،
بمعن�ى البح�ث الدائ�م ع�ن التعل�م أكثر.
تدفعك رصاحتك للقيام بالتجارب املختلفة
ب�دون إج�راء أي حك�م رسي�ع ويف نهاية
املط�اف يمك�ن أن تروق لك أش�ياء يعتقد
األخرين أنك تكرها .
7اإلبداع يعكس عمق شخصيتك :
أن�ت من الش�خصيات الحامل�ة والخيالية،
تح�ب تطوير إبدعك  .تس�تطيع االحتفاظ
بال�رؤى اإلبداعي�ة الخاص�ة ب�ك لنفس�ك

من صفحات التاريخ

ولكنك دائما ً ما تتأكد من مش�اركة إبدعك
مع ع�دد قليل من األصدق�اء املحطني بك.
يمتل�ئ عقل�ك باالحتم�االت املختلفة التي
تجعلك تتسأل أين وصلت مع األشياء التي
تفكر فيها .
ال تتمك�ن من وضع حدود لنفس�ك ،حتى
تحصل عىل األفكار األكثر متعة التي توجد
بداخل عقلك .
8جرأتك تعكس عمق شخصيتك :
أن�ت م�ن ن�وع الش�خصيات الت�ي تقوم
بالكثري م�ن الترصفات املغامرة ألنها تريد
التمت�ع به�ذه الترصفات  .حت�ى إذا كنت
تعي�ش حي�اة عادية تس�تمع به�ا  .كلما
أمك�ن تق�وم باملخاط�رة ألنك ت�درك بأن
األمر يستحق العناء  .فأنت تعرف بأن هذا
العال�م لديه ع�دد قليل جدا ً األم�ور املبالغ
فيها ،لذلك حاول بذل قصاري جهدك حتى
ال تفوتك الفرصة .
 9حكمتك تعكس شخصيتك :
يقصد بالحكمة هي رحلة من اإلكتش�اف
واملضم�ون وح�ب التعل�م .أنت ن�وع من
األش�خاص القادرين عىل إتخاذ العديد من
وجه�ات النظ�ر وعدم القدرة على الخلط
بينه�م .تري�د معرف�ة كل األجوب�ة على
تس�اؤالتك .ألنك تعتقد بأنك كل يوم تتعلم
الكثير من الدروس حت�ى يف األيام الجيدة
والسيئة.

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

حقائق تاريخية عن بداية ومسببات الحرب العالمية األولى!

م�دة الح�رب 4 :س�نوات (- 1914
.)1918
عدد الضحاي�ا الجن�ود 10 :ماليني ماتوا
بالرص�اص ،القنابل ،جوعاً ،أو التهمتهم
الفئران والقمل ،أو بس�بب األوبئة التي
انتشرت يف ه�ذه الح�رب والت�ي راح
ضحيتها املاليني.
عدد الجرحى الجنود 20 :مليون.
تقديرات القتىل 65 :ملي�ون وعلق حوايل
ثمانني مليون شخص بهذه الحرب
الفريقان الرئيسان املتحاربان
الفري�ق األول :اإلمرباطوري�ة األملاني�ة

وحليفته�ا اإلمرباطوري�ة النمس�اوية
الهنغارية
الفريق الثاني :روسيا وفرنسا وبريطانيا
كانت التطوّرات السياس�يّة والعس�كريّة
الت�ي حدث�ت يف العال�م أوائ�ل الق�رن
العرشين س�ببا ً رئيس�ا ً أ ّدى إىل اش�تعال
الح�رب العامليّ�ة األوىل والّت�ي كان�ت بني
ّ
س�ميت
مجموعة من ال ّدول الكربى ،وقد
بالح�رب العامليّة ّ
ألن معظ�م دول العالم
ش�اركت فيه�ا ،وكانت مجموع�ة منهم
مشتركة بش�كل مبارش ،وأخرى بشكل
غير مبارش ،كما ّ
أن الحرب العامليّة األوىل

أ ّدت إىل موت املاليني من البرش ،والوصول
إىل خسائر كبرية ماديّة وبرشيّة ،كما ّ
أنها
كانت س�ببا ً رئيسا ً أيضا ً يف إنهاء ملكيّات
وأرس�تقراطيّات أوروبية؛ حي�ث ّ
إن أبرز
أس�باب الحرب العامليّ�ة األوىل كانت نم ّو
النزعات القوميّ�ة ،باإلضافة إىل بناء ق ّو ٍة
حربيّة ل�دى ال ّدول ،وكان أيض�ا ً من أبرز
اسباب الحرب العامليّة األوىل ّ
التنافس عىل
املس�تعمرات .أمّ ا الس�بب املبارش للحرب
العامليّ�ة األوىل فه�و اغتي�ال ويلّ العه�د
ّ
النمساوي الّذي أش�عل فتيلة الحرب بني
األطراف املتنازعة.

F

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ابتكار جهاز على شكل ساعة يحلل
العرق ويكشف خطورة كورونا
كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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الفنان فيصل جواد  :دار راشد للنشر ضيا ٌء يتسع مع الخطوات القادمة للهيئة
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
افتتح الش�يخ الدكتور راش�د بن حم�د الرشقي،
رئيس هيئة الفجرية للثقافة واإلعالم“ ،دار راشد
للنرش” الذي يضم نحو  12الف عنوان من الكتب
يف مج�ال الثقاف�ة واألدب واملسرح والدراس�ات
النقدية والعديد من كتب التاريخ.
وق�ال :إن الدار ه�ي البذرة الت�ي نبذرها يف أرض
الفجيرة ،وحاف�زا مهم�ا يس�اهم يف صناع�ة
مرشوع ثقايف حضاري حقيقي يف اإلمارة بفضل
توجيهات صاحب الس�مو الشيخ حمد بن محمد
الرشق�ي ،عضو املجل�س األعىل حاك�م الفجرية،
وحرص س�موه الدائم على دعم املش�هد الثقايف
اإلماراتي.
ث�م تجول يف أروق�ة الدار واطلع على أبرز الكتب
الت�ي تس�اهم يف رفد املكتب�ة العربي�ة الثقافية،
ورافق سموه يف االفتتاح محمد سعيد الضنحاني،
مدير الديوان األمريي ،نائب رئيس هيئة الفجرية
للثقافة واإلعالم ،واملهندس محمد س�يف األفخم
مدير ع�ام بلدية الفجيرة ،وفيصل ج�واد املدير

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم ،وعدد
من مدراء الدوائر املحلية واالتحادية.
وأك�د محم�د س�عيد الضنحان�ي ،مدي�ر الديوان
األميري ،نائ�ب رئي�س هيئ�ة الفجيرة للثقافة
واإلعالم ،أهمي�ة افتتاح دار راش�د ودورها يف أن
تكون محطة أدبية وثقافية مهمة ،يف دعم األدباء
واملفكرين واملبدعني ،وجميع الجهات التي ترغب
يف طباعة ونرش مؤلفاتها ،الفتا ً إىل أن برامج الدار
الثقافية ستشجع الشباب لالنخراط يف القطاعات

األدبي�ة والثقافي�ة وتمكينهم يف إب�راز مواهبهم
بشكل إيجابي يخدم املجتمع اإلماراتي.
من جانبه ،قال الفنان العراقي املقيم يف اإلمارات
فيص�ل ج�واد :نأمل أن تك�ون دار راش�د للنرش
ضيا ًء يتسع مع الخطوات القادمة لهيئة الفجرية
للثقافة واإلعالم بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور
راش�د بن حمد الرشقي الذي يؤكد باستمرار عىل
أهمية الكتاب يف نشر العلوم واملعارف عىل وجه
التحديد.

سيرين عبد النور حاضرة رغم غيابها عن رمضان 2021

يمك�ن لجه�از بحج�م الس�اعة
تحلي�ل الع�رق وتحدي�د عالمات
العاصفة الخلوية التي تس�ببها
 Covid-19والتهاب�ات أخ�رى،
حي�ث تح�دث ه�ذه الظاه�رة
عندم�ا تتكاثر امل�واد الكيميائية
يف مج�رى ال�دم ،والت�ي تس�مى
الس�يتوكينات ،برسع�ة وتخرج
عن الس�يطرة ،وتم تصميم هذه
املواد الكيميائية الصغرية لتقييد
جه�از املناع�ة والتحك�م في�ه،
وعندم�ا تنحرف ،يمكن أن تؤدي
إىل التهاب وتلف األعضاء.
وذك�ر إن�ه يف وق�ت مبك�ر م�ن
جائح�ة كورونا ،أدرك األطباء أن
امل�رىض الذين ط�وروا “عاصفة
خلوي�ة ‘’ كان�وا يف الغالب األكثر
ً
مرض�ا واألكث�ر عرض�ة لخط�ر
املوت.
وصن�ع باحث�ون م�ن جامع�ة
تكس�اس يف داالس رشائ�ط
استش�عار تحتوي عىل أجس�ام
مض�ادة ض�د س�بعة بروتينات
مضادة لاللتهاب�ات ،واختربوها

على س�تة أش�خاص أصح�اء
وخمس�ة أش�خاص مصابين
باإلنفلون�زا ،وه�و فيروس آخر
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل عاصف�ة
خلوية.
أظهر اثنان من املرىض مستويات
عالية م�ن الس�يتوكينات بينما
كان ل�دى جمي�ع املش�اركني
الس�يتوكينات يف عرقه�م والتي
تتواف�ق مع القي�م املتوقعة بنا ًء
عىل األبحاث السابقة.
وقال الباحث�ون إن نظام اإلنذار
املبكر سيس�مح لألطب�اء بإدارة
املنشطات برسعة ،مما يقلل من
خطر خروج عاصفة السيتوكني
عن السيطرة.
ق�ال باح�ث الدراس�ة ش�اليني
براس�اد“ :خاصة اآلن يف س�ياق
 ،COVID-19إذا كان بإمكان�ك
مراقب�ة الس�يتوكينات املؤي�دة
لاللتهاب�ات ورؤيته�ا تتج�ه
صع�و ًدا ،فيمكنك علاج املرىض
مبكرًا ،حتى قبل ظهور األعراض
عليهم

فيسبوك تخطط لإلعالن عن منتجات
تحت مظلة الصوت االجتماعي

قالت مصادر إن الش�بكة االجتماعية فيسبوك ،تخطط لإلعالن عن
سلسلة من املنتجات تحت مظلة “الصوت االجتماعي” وهي تشمل
مش�اركة  Facebookيف  ، Clubhouseوه�ي الش�بكة االجتماعي�ة
الصوتي�ة فقط التي نمت برسعة الع�ام املايض ،باإلضافة إىل الدفع
نحو اكتشاف البودكاست وتوزيعه بمساعدة : Spotify
وتتضمن خطط الصوت عىل  Facebookما ييل:
إص�دار صوتي فق�ط من  ، Roomsوهو منت�ج لعقد املؤتمرات عرب
الفيدي�و أطلقته قبل عام ،عندما دفع الوباء إىل تبني تطبيق Zoom
بشكل كبري.
منتج يشبه  Clubhouseيسمح ملجموعات من األشخاص باالستماع
إىل مكربات الصوت والتفاعل معهم عىل “منصة” افرتاضية.
منتج سيس�مح ملس�تخدمي  Facebookبتس�جيل رس�ائل صوتية
موجزة ونرشها يف ملفات األخبار الخاصة بهم ،كما يمكنهم حال ًيا
فعل ذلك بالنصوص والصور ومقاطع الفيديو.
منتج اكتش�اف البودكاس�ت الذي س�يتم ربطه بـ  ، Spotifyوالتي
اس�تثمرت بكثافة يف البث الصوتي عىل مدار العامني املاضيني ،لكن
لي�س من الواضح م�ا إذا كان  Facebookينوي فع�ل املزيد بخالف
اإلبالغ عن البودكاست ملستخدميه وإرسالهم إىل .Spotify
كم�ا أنه من غير الواضح ما هو الج�دول الزمن�ي للمنتجات التي
س�يعلن عنه�ا  Facebookلكن هن�اك توقع�ات أن منتج Rooms
والذي يعد فيس�بوك نس�خه مرة أخرى من مؤتم�رات الفيديو ،هو
املرشح األكثر احتمالية لبدء البث املبارش عىل الفور

جوجل تضيف مواقع التطعيم إىل
خرائطها

تواصل النجمة اللبنانية ،سريين
عب�د الن�ور ،تصوير مسلس�لها
القصير “دور العم�ر” ،قص�ة
املخ�رج ن�ارص فقي�ه وإخ�راج
س�عيد امل�اروق ويش�اركها
البطولة النجم عادل كرم ..وكان
الكاتب فقي�ه قد أثنى يف تغريدة
على تويتر على أداء ودور عبد
النور يف رس�م الشخصية ،وقال
إن أداءه�ا مختلف تماما ً عن كل
االعم�ال الدرامية التي ش�اركت
فيها ،مؤكدا ً أن بطولتها ستحمل
مفاجآت.
إىل ذل�ك ،ذك�ر أن سيرين عب�د
النور تنش�غل بالنص والتصوير

لعبة “غارينا فري فاير” تكشف عن اختيار حممد رمضان سفرياً هلا
كش�فت رشكة غارينا العاملية لأللعاب عن شخصية جديدة
يف لعبته�ا الش�هرية ف�ري فاي�ر ،التي تجس�د النجم
محم�د رمضان ،وذل�ك عىل برج خليف�ة يف دبي
 ،ليتمك�ن عش�اق اللعبة يف الرشق األوس�ط
وش�مال أفريقيا من اس�تخدام الشخصية
أثناء ممارس�ة  .وس�يكون النجم محمد
رمض�ان ،املمث�ل واملغن�ي الش�هري يف
ً
ممثلا بش�خصية “م�ارو” يف
املنطق�ة،
لعبة ف�ري فاي�ر ،ليصبح أول ش�خصية
عربي�ة تنضم إىل اللعبة العاملي�ة .واحتفاالً
بإطلاق أحدث ش�خصيات اللعبة والكش�ف
عن س�فري العالمة ،اض�اءت غارينا برج خليفة
بعرضني مبهرين من األضواء ،تتضمن مقطع فيديو
ملدة دقيقة لإلعالن عن الش�خصية ..ويظهر العرض مرتني
الساعة  7:10و 9:10مساء` .ويأتي التعاون مع محمد رمضان كجانب
م�ن الت�زام غارينا بتقديم املحتوى املش�وّق ملحبي لعبة ف�ري فاير والعبيها يف
الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا ،وذلك عرب تقديم تجارب أفضل تحمل طابعاً
محلي�اً مقرب�اً منهم .كذلك تمثل الرشاك�ة واحدا ً من أب�رز التحالفات يف قطاع
األلعاب واملوسيقى واألفالم باملنطقة ،ما سيساعد عىل تعزيز مكانة لعبة غارينا
وإلهام الالعبين وجعل تجربتهم أكثر عمقاً وتميزاً .وقال محمد رمضان ،الذي

أبهر املتابعني يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال
أفريقي�ا بقدرات�ه التمثيلي�ة والغنائية عىل
مدار أكثر من عرش س�نوات“ :أترشف
بأن أك�ون جزءا ً م�ن مجتمع فري
فاي�ر م�ع إطلاق ش�خصيتي
الخاص�ة“ :م�ارو” ..لقد قامت
غارين�ا بعمل رائ�ع أثناء تنفيذ
هذه الش�خصية ،وأنا متشوق
حتى يراها املعجبون .أتطلع إىل
اللعب بش�خصيتي يف فري فاير،
وأشجع جميع املتابعني عىل القيام
بذل�ك أيضاً”.واحتفا ًء بش�هر رمضان
املباركُ ،
ستكافأ شخصية محمد رمضان يف
اللعبة ملستخدمي لعبة غارينا فري فاير من خالل
سلس�لة م�ن الفعاليات واألحداث ضمن اللعب�ة .من جانبه،
قال هانز كورنيادي صالح ،رئيس غارينا يف الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا:
“يرسن�ا الرتحي�ب بالنجم محمد رمض�ان كأحدث س�فراء عالمتن�ا التجارية
وأحدث شخصية تنضم إىل لعبة غارينا فري فاير ..وانطالقاً من التزامنا بتوفري
املحتوى الشيق ملستخدمينا يف املنطقة ،ويسعدنا الكشف عن تعاوننا من خالل
عرض األضواء عىل برج خليفة”.

باسل خياط ينجح في خداع يسرا ألول مرة

للمرة األوىل يش�ارك فيها
باس�ل خي�اط البطول�ة
أم�ام يسرا يف مسلس�ل

“حرب أهلية” ،حيث قدم
شخصية النصاب بطريقة
مختلفة.

وكشفت الحلقة الخامسة
م�ن مسلس�ل “ح�رب
أهلية” كيف نجح الطبيب
النفسي يوس�ف (باس�ل
خي�اط) يف خ�داع مري�م
(يرسا) واس�توىل عىل كل
ممتلكاتها ،بعدما أوهمها
بأنها تعاني مرضا خطريا،
ولم يبق أمامها الكثري من
الوقت.
واس�تغل يوس�ف أن�ه
الطبي�ب النفسي ملري�م
ونج�ح يف كس�ب ثقته�ا
ليقنعها بالزواج به بدعوى
التخلص من الوحدة بعد
تجاه�ل ابنته�ا لها ،قبل
أن يدبر لها خدعة أخرى
بإيهامه�ا بأنه�ا مصابة
بم�رض خطير لتعرض
علي�ه بنفس�ها منح�ه
توكي�ل ع�ام يف الش�هر
العقاري لتضمن حصول

احلصان��ة النيابية ليس��ت مطلقة وهي
حمددة فق��ط بعمل النائب التش��ريعي
والرقابي لذلك تهم الفساد واجلرائم
االخرى ال�تي ليس هل��ا ارتباط بعمل
النائ��ب غ�ير مش��مولة باحلصان��ة واال
فاحلصان��ة س��تصبح اعلى م��ن القانون
ماجد شنكالي  /نائب ال��ذي جي��ب ان تك��ون له الس��يادة يف
سابق
الدولة ومؤسساتها.

االعالمي علي الخالدي

ابنتيه�ا تمارا ونور ،التي
تبنتهما ،على حقوقهما
من املرياث كاملة.
ورغ�م مهاجمة مريم له
يف بيت�ه وفض�ح رسقته
أمالكه�ا أم�ام زوجت�ه
فري�دة (أروى ج�ودة)،
ف�إن الزوج�ة وقف�ت
يف ص�ف ال�زوج ،وب�دا
أنه�ا م ٔوي�دة لنجاحه يف
االستيالء عىل املستشفى
الخاص�ة بمريم ،خاصة
أنه�ا حاولت طمأنته ،ما
أثار قلق باسل منها وهو
ما ظهر م�ن نظراته لها
خالل رشبه املاء.
وم�ن املق�رر أن تش�هد
القادم�ة
األح�داث
مفاجآت صادمة يف حياة
بطلة املسلس�ل “مريم”
أو يسرا تقلّ�ب مس�ار
األحداث.

العراق وقوائم الدول
ذات املخاطر املرتفعة

طارق حرب

مضت س�نوات طوال عىل درج اسم العراق ضمن قوائم الدول
ذات املخاط�ر املرتفع�ة مع م�ا ترتب عىل هذا ال�درج من آثار
سياس�ية واقتصادي�ة كبرية ،لع�ل اولها واهمه�ا التأثري عىل
االستثمار وعزوف الرشكات غري العراقية عن العمل يف العراق
واالٓثار السياس�ية واالجتماعية ،وقد بذلت حكومة الكاظمي
والبن�ك املرك�زي العراق�ي جه�ودا ً كبيرة خاص�ة يف مج�ال
تعاونهما باتخاذ ما يلزم بش�أن االجراءات الخاصة يف غسيل
االم�وال وتمويل االرهاب ،فمنذ مدة ال ت�كاد وجريدة الوقائع
العراقي�ة تص�در وهي خالية م�ن نرش االج�راءات والقرارات
الدولي�ة ،وخاص�ة الت�ي تص�در ع�ن اللجن�ة الخاص�ة بذلك
واملرتبط�ة بمجلس االمن الدويل فيما يتعلق بمكافحة غس�يل
االموال وتموي�ل االرهاب واجراءات اخرى تتعلق بحجز اموال
املتهمني بغس�يل االموال وتمويل االرهاب ،حتى إن لم يكونوا
عراقيني ،وكذلك تم انش�اء لجنة عليا يف البنك املركزي مهمتها
مكافحة غس�يل االموال وتمويل االره�اب ،وهذه وغريها من
االج�راءات كتفعي�ل قانون مكافحة غس�ل االم�وال وتمويل
االرهاب رقم  ٣٩لس�نة  ، ٢٠١٥لذلك صدر القرار  ٣٩٢لس�نة
 ٢٠٢١متضمنا ً رفع اسم العراق من ضمن الدول ذات املخاطر
املرتفعة ،وبذلك اس�تحقت الحكومة واس�تحق البنك املركزي
املدح والثناء لجهودهما يف رفع اس�م الع�راق من قوائم الدول
ذات املخاطر املرتفعة .

الف مربوك عقد القران

وس�ط لفيف من األهل واالصدق�اء ويف ليلة
من لي�ايل األنس  ،ويف مس�اء من مس�اءات
الح�ب والبهج�ة والنق�اء ،تم عق�د قران “
سمر جاس�ب الالمي “ ابنة االعالمية زهرة
الجبوري رئيسة رابطة املرأة الصحفية عىل
املهن�دس “ درع الدي�ن الحديث�ي” ،وبه�ذه
املناس�بة الس�عيدة بارك االه�ل واالصدقاء
واالحب�ة للعروسين ،متمنين لهم�ا حياة
سعيدة هانئة.

منى زكي تواجه مشاكل بسبب سفرها

م�ع انطلاق أوىل حلقات
مسلس�ل “لعب�ة نيوتن”
ال�ذي تعود ب�ه منى زكي
إىل الدرام�ا الرمضاني�ة
بع�د غي�اب س�نوات منذ
آخ�ر أعمالها يف مسلس�ل
“أفراح القبة”.
وم�ن خلال ترصيحاتها
يف برنام�ج مس�اء دي ام
يس قب�ل ع�رض الحلق�ة
األوىل م�ن مسلس�لها
الرمضان�ي الجديد “لعبة
نيوت�ن” ،كش�فت من�ى
زكي أن شخصية هنا التي
تجس�دها ضم�ن أحداث
ّ
“بتعصبه�ا”،
املسلس�ل
وأنه�ا ش�خصية مختلفة
عنه�ا تمام�ا ً وبعيدة عن
ش�خصيتها كل البع�د،
وال يمك�ن أب�دا ً التعاطف
معها.
وأكدت منى زكي أن سبب

ابتعاده�ا كل ه�ذه الفرتة
عن الدراما هو ابنها الثالث
يونس ،فبعد إنهاء تصوير
مسلس�لها األخري “أفراح
القبة” عرفت بخرب حملها
وبعدها حاولت أن تعطيه
كل وقتها يف سنواته األوىل،
ما جعله�ا تعتذر عن أكثر
من عمل درامي خالل تلك
الفرتة.
ولكنها بمج�رد أن ُعرض
عليه�ا ه�ذا العم�ل م�ن
قبل املخرج تامر محس�ن
تحمست كثريا ً للشخصية
ً
كاملا ،خاص�ة
وللعم�ل
أنها تث�ق بمخ�رج العمل
وبقرارات�ه ،باإلضاف�ة
إىل قص�ة املسلس�ل الت�ي
ش�جعتها كثيرا ً أيض�اً،
فالتجرب�ة كله�ا ممتع�ة
بالنسبة إليها.
أم�ا ع�ن الوج�ود يف

املنافس�ة الرمضاني�ة
وكثرة األعمال الدرامية،
أك�دت من�ى زك�ي أن
العم�ل الجي�د ال عالقة
ل�ه بموس�م بعين�ه؛
فالعمل ه�و االهم وقت
عرضه س�واء يف املوسم
الرمضاني أو غريه.
وت�رى من�ى أن كث�رة
األعمال الدرامية خطوة
جيدة كثريا ً وال قلق منها
أبداً.
جدي�ر بالذك�ر أن
املسلسل ُ
صوّر بني مرص
وأميركا ،حي�ث ت�دور
أحداثه حول املهندس�ة
هنا التي تس�افر أمريكا
لتنج�ب طفله�ا هن�اك
ولكنه�ا تواج�ه العديد
م�ن األزم�ات هن�اك
خاصة بعد فشل زوجها
يف السفر إليها.

حليمة بولند تثري غضب اجلمهور باستعراض ثروتها الضخمة

تغريدات

أضاف�ت رشكة جوج�ل مواقع التطعيم إىل خرائطه�ا وعمليات البحث يف
الوالي�ات املتحدة وكندا وفرنس�ا وتش�ييل والهند وس�نغافورة يف محاولة
للمس�اعدة يف ترسي�ع العملي�ة ،ويكتب املس�تخدمون ببس�اطة “مواقع
التطعي�م” للحص�ول على خريطة به�ا دبابيس تح�دد مواق�ع مختلفة
بالقرب من املستخدم ،والتي توفر الحقن.وتعمل جوجل باستخدام الذكاء
االصطناع�ى ً
أيضا عىل مس�اعدة األف�راد يف معرفة م�ا إذا كانوا مؤهلني
للتلقيح ،وحجز موع ًدا وحتى الحصول عىل تذكريات مع اقرتاب املوعد.
وأعل�ن عمالق اإلنرتنت عن رعايته ملواقع التطعيم املنبثقة يف جميع أنحاء
الواليات املتحدة التي تس�تهدف املجتمعات املهمشة والتربع بـ 250.000
جرعة لقاح  COVID-19للبلدان املحتاجة.
قالت كارين ديس�الفو ،كبرية مس�ؤويل الصحة يف “ :Google Healthكما
تعلمنا طوال الوباء ،ال أحد يف مأمن من  COVID-19حتى يصبح الجميع
يف أم�ان” ،مضيفة “أن الحصول عىل اللقاح�ات للجميع يف مختلف أنحاء
العالم هو مهمة صعبة ،لكنها رضورية”.
تس�تخدم الرشكة مركز االتصال ( )CCAIلتش�غيل ال�وكالء االفرتاضيني
عرب الدردش�ة والنصوص والويب والجوال والهات�ف وغريها من األنظمة
األساس�ية التي تساعد املستخدمني يف أسئلة األهلية والتسجيل والجدولة
والتذكريات بـ  28لغة مختلفة.

هذه األيام ،وس�عيدة جدا ً بقرب
ع�رض مسلس�لها الجدي�د عىل
املنصات الخاصة.
وكانت الفنانة أصالة نرصي قد
نرشت تغريدة تق�ول فيها“ :أنا
رسيعة وش�ديدة التعلّق وبعرف
ّ
إن�ه منه�م كت�ار عاب�رون ّ
بس
شو أعمل؟” ،لرتد عليها برسعة
سيرين“ :عمرهن ما يرجعوا..
اهتم�ي بحالك وبصوت�ك ،انتي
األهم”.
ليب�دأ الس�جال بين معجب�ي
النجمتين ع�ن رضورة اختي�ار
كل ما ه�و مريح بعي�دا ً عن أي
ضجيج يعكر صفو النفس.

منمنمات

يكفيين فخ��راً أنين يف عالقاتي
مل يغطي الس��واد قليب ،يكفيين
إن إحتجت�ني ال أدير لك ظهري،
وإن ق��ررت الرحي��ل عن��ك فأنا
أرحل دون أذى».

نشرت اإلعالمي�ة الكويتي�ة ،حليمة
بولن�د ،مقط�ع فيديو عىل حس�ابها
الخاص عرب تطبيق (س�ناب ش�ات)،
حيث استعرضت من خالله مجموعة
كبرية من الهدايا الفاخرة التي تعتزم
تقديمها مع ابنتيها مريم وكاميليا إىل
األقارب واألصدقاء.
ولفتت يف املقطع املصوّر إىل أن هؤالء
س�يحرضون إىل منزلها لكن من دون
تجمّ ع م�ن أج�ل مراعاة اإلج�راءات
الوقائي�ة املتبع�ة يف الكويت للحد من
انتشار فريوس (كورونا).
وتعرض�ت إث�ر ه�ذا ملوج�ة م�ن
االنتق�ادات على الحس�ابات الت�ي
أع�ادت نرش املقط�ع يف تطبيق تبادل
الص�ور (إنس�تغرام) ،و مم�ا كتب�ه
املتابع�ون“ :والل�ه من كثر فلوس�ها
م�و عارفة وش تس�وي فيه�م ...لو
راحت تصدقت بقيمتهم للفقراء كان
أحس�ن له” و”خلصت الحفلة يال كل
واحد يرجع قرقعيانه” و”ثم لتسألن

يومئذ عن النعيم”.
و ُيش�ار إىل أن بولند كانت قد تعرّضت
ملوجة من االنتقادات الالذعة بس�بب
فيدي�و نرشته عىل حس�ابها الخاص
يف (سناب شات) وأظهرت من خالله

أنه�ا تلقت هدي�ة باهظ�ة الثمن من
ّ
التحفظ الذي
أفراد أرستها بعد رف�ع
ُف�رض عىل أموالها عىل خلفية قضية
غس�ل األموال التي أحدث�ت ضجة يف
الكويت أخرياً.

