العمل تباشر صرف رواتب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
العمال املتقاعدين
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلـن وزير العمل والشؤون االجتماعية ،عادل
الركابي ،أمس االثنني ،عن رصف رواتب العمال
املتقاعدين املضمونني يف بغداد واملحافظات لشهرَي
أيار وحزيران من العام  ٢٠٢١ابتدا ًء من مساء
أمس االثنني املوافق .٢٠٢١-٥-١٠وقال الركابي ،يف
ترصيحات صحفية تابعتها «الزوراء»« :ان دائرة
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال استكملت
جميع اإلجراءات املتعلقة بإطالق رواتب العمال
املتقاعدين املضمونني لديها مع مكافأة قدرها
 ١٠٠ألف دينار بواقع  ٥٠ألف دينار لكل شهر.

شرطة النجف تعلن إغالق املدينة
أمام الزائرين خالل عيد الفطر

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة النجف األرشف ،امس االثنني ،إغالق املدينة أمام
الزائرين خالل عيد الفطر املبارك.وقال الناطق الرسمي لقيادة رشطة النجف املقدم
الحقوقي مقداد املوسوي يف بيان مقتضب تلقته «الزوراء» :إنه «تنفيذا لقرارات
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ستكون مدينة النجف األرشف مغلقة
أمام الزائرين خالل فرتة الحظر وعطلة عيد الفطر املبارك مع شديد االعتذار عن
ذلك ألهلنا يف عموم الوطن الحبيب».ويف وقت سابق ،أعلن مجلس الوزراء فرض
حظر شامل ملدة  10أيام يبدأ اعتبارا ً من  12أيار الجاري ،ضمن إجراءات التصدي
للوباء.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7486 :الثالثاء  11آيار 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7486 Tue 11 May 2021

وسط دعوات لتعظيم اإليرادات ..ملف الديون يؤرق احلكومة ويهدد مستقبل الدولة

االقتصاد النيابية لـ  :االستمرار بسياسة االقرتاض سيجعل كل مواطن عراقي مدينا بـ  4آالف دوالر مستقبال
الزوراء /حسني فالح:
ح�ذرت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة من
االس�تمرار بسياسة االقرتاض س�واء الخارجية او
الداخلية ،وفيما اك�دت ان الديون التي بذمة العراق

كبيرة جدا وفوائدها عالية اذا ولم تس�دد س�تجعل
كل مواطن عراقي مدينا بـ  4االف دوالر مس�تقبال،
دعت اىل االبتعاد عن االقتراض والذهاب اىل تعظيم
املوارد االقتصادية ،بينما اشار خبري اقتصادي اىل ان

ملف الديون يؤرق الحكومة الحالية ويهدد مستقبل
الدولة.وقال�ت عض�و لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار
النيابية ،ندى ش�اكر جودت ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان الديون العراقية ليست جديدة وانما مرتاكمة من

الحكومات الس�ابقة ومأخوذة من دول عدة .الفتة
اىل :ان موازن�ة  2021تضمنت فقرة لتس�ديد بعض
الديون الحاكمة الواجبة التسديد.

تفاصيل ص2

أكثر من  300جريح وإطالق صواريخ من غزة حنو إسرائيل وثالثة انفجارات تهز القدس
القدس املحتلة /متابعة الزوراء:
على خلفية األوض�اع يف الق�دس ،س�ماع دوي  3انفجارات يف
املدين�ة ،تزامن�ا ً مع إطلاق صف�ارات اإلنذار يف املس�توطنات
املحيط�ة بغزة.وأعلن الجيش اإلرسائييل ،أن  7صواريخ أطلقت
م�ن قطاع غزة وس�قطت يف القدس وحولها ،يف املقابل ،ش�نت
إرسائي�ل غرات وقصف مدفعي على أهداف يف القطاع وأوقعت
إصابات.كما أعلن إخالء الكنيست اإلرسائييل ،وتعليق مناورات
عس�كرية مجدول�ة.إىل ذلك ،اش�تبك فلس�طينيون يرش�قون
الحجارة مع أفراد الرشطة اإلرسائيلية الذين اس�تخدموا قنابل
الص�وت والرصاص املطاطي خارج املس�جد األقىص يف القدس
اليوم.وقال�ت جمعية الهالل األحمر الفلس�طيني ،إن أكثر من
 305فلس�طينيني أصيب�وا يف أعم�ال العن�فُ ،نق�ل  228منهم
عىل األقل إىل املستش�فيات وحال�ة بعضهم حرجة ،بينما قالت
الرشط�ة اإلرسائيلي�ة إن  21رشطي�ا أصيبوا.وألق�ت الق�وات
اإلرسائيلي�ة قناب�ل الغاز املس�يل للدم�وع والقناب�ل الصوتية
واألعرية املطاطية عىل املوجودين داخل املسجد االقىص مما أدى
إىل س�قوط عدد من الجرحى.وأشار الهالل األحمر الفلسطيني
إىل أن هناك أكثر من  228إصابة نقلت إىل مستشفيات املقاصد
والفرنساوي واملطلع واملستشفى امليداني للهالل ،مشريا إىل أن
عددا مس�عفي الهالل األحمر من بني املصابني .وأوضح الهالل
األحم�ر أنه حتى اللحظة هن�اك  7اصابات خطرية جدا ،ومنها
داخل العمليات الجراحية ،وفقا ملراسلنا.

بغداد /الزوراء:
صادق مجل�س الخدمة االتح�ادي ،امس
االثنني ،عىل تعيينات الدفعة 2020- 2019
للمش�مولني بقانون التدرج الطبي .وقال
رئيس مجلس الخدمة االتحادية ،محمود

احتاد الصحفيني العرب يدين اهلجمات اإلسرائيلية على القدس واملسجد األقصى

بغداد /الزوراء:
اك�د زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد،
مقت�دى الصدر ،ان االغتياالت اس�لوب
الجبن�اء ،داعي�ا الحكوم�ة اىل تقدي�م
الجناة للعدالة بارسع وقت.وقال السيد
الص�در يف تغريدة له  :ان “للمش�اركة
يف االنتخاب�ات رشوطه�ا وميثاقه�ا
ال�ذي على الجميع ان يلت�زم به ضمن
االطر الرشعي�ة والعقلية واالجتماعية
والوطنية ،وليست االغتياالت منها عىل
االطلاق بل هو اس�لوب الجبناء او من
يريد النيل من امن الوطن وسلامته”.
وتاب�ع“ :ندع�و الحكوم�ة اىل تقدي�م

الصحفيني ،وإيقاف تلك الجرائم التي تستهدف
حمل�ة األقالم الرشيفة والكلمة الصادقة وهم
يؤدون واجبهم املهني والوطني ونقل الحقائق
اىل الرأي العام بكل دقة وموضوعية .

التميمي ،يف ترصي�ح متلفز :إن «مجلس
الخدم�ة االتح�ادي صادق على تعيينات
الدفعة  2020- 2019للمشمولني بقانون
الت�درج الطبي املادة  1/من قانون رقم 6
لسنة  2000الفقرة ثالثا ً ورابعاً».

حتديث سياسة (تويرت) جلعل مستخدميه أكثر تهذيبا وأقل حدة

االخرية

احد اهم التشريعات املعطـلة منذ الدورات املتعاقبة وحتى اآلن

جهود نيابية إلقرار قانون النفط والغاز خالل اجللسات املقبلة قبل انتهاء والية الربملان
املقبل�ة  ،وتعديل قانون رشك�ة النفط الوطنية
العراقية .حيث اكدت اللجن�ة القانونية النيابية
تضافر الجهود الترشيعيـة القرار قانون النفط
والغ�از يف مجلس الن�واب خالل الفترة املقبلة،
كم�ا خاطبت لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية،
رئاس�ة مجل�س ال�وزراء ووزارة النفط لغرض
اإلرساع بإج�راء التعديالت عىل مرشوع القانون

وإرساله اىل مجلس النواب .وقالت عضو اللجنة
القانوني�ة النيابية املاس فاضل ل�ـ « الزوراء»،
ان « هن�اك جهود القرار مشروع قانون النفط
والغ�از يف مجلس النواب خلال الفرتة املقبلة «،
واش�ارت اىل ان « القان�ون يج�ب ان يع�رض يف
مجل�س النواب للق�راءة االوىل والثاني�ة واجراء
املناقش�ات ثم التصويت النهائي «.واضافت ان

« مرشوع القان�ون بعهدة لجنة النفط والطاقة
 ،وقد اقرتحت اللجنة عىل رئاسة مجلس النواب
ادراج القانون يف جدول اعمال الجلسات املقبلة»،
واش�ارت اىل اهمية اقرار قان�ون النفط والغاز،
النه سيعالج اغلب املشاكل النفطية التي يعاني
منها العراق».

تفاصيل ص2

بعد تسجيل حنو  5آالف إصابة جديدة و 29حالة وفاة

الجن�اة اىل العدالة بأرسع وقت ،وندعو
الجمي�ع اىل ضب�ط النف�س والتحلي
بالصرب”.

االيرادات من أجل جذب السيولة النقدية
وتشجيع الزبائن عىل ا ّدخار أموالهم بدالً

من اكتنازها يف املنازل ،فقد قرر املرصف
زي�ادة نس�بة الفائ�دة على حس�ابات
التوفري إىل  4.5باملئة”.ودعا املواطنني إىل
“إي�داع أموالهم يف املرصف واالس�تفادة
من تلك الخدمة املقدمة لهم”.

الكويت تعلن إنهاء احلظر اجلزئي
اعتباراً من أول أيام العيد

الكويت /متابعة الزوراء:
ق�رر مجل�س ال�وزراء الكويت�ي ،إنهاء
حظ�ر التجول الجزئ�ي املطبق يف البالد،
وذل�ك اعتبارا م�ن أول أي�ام عيد الفطر
الس�اعة الواح�دة صباحا.وقال الناطق
الرس�مي باس�م الحكوم�ة الكويتي�ة
طارق املزرم إن القرارات ش�ملت إغالق
كاف�ة األنش�طة التجارية اعتب�اراه من
الس�اعة الثامنة مس�اء وحتى الساعة
الخامسة فجر اليوم التايل.وأشار املزرم
إىل اس�تثناء الصيدليات ومنافذ تسويق
األغذية واألس�واق املوزاي�ة وخدماتها،
واملس�تلزمات الطبي�ة والتمويني�ة،
واملطاعم واملقاه�ي ،وخدمات الصيانة
من القرار.وقرر مجل�س الوزراء ،وفقا
للمتحدث ،فتح دور الس�ينما واملسارح

ص3

الزوراء /يوسف سلمـان:
يس�عـى مجل�س الن�واب الق�رار اح�د اه�م
الترشيع�ات الرئيس�ـة املعطلـ�ة من�ذ الدورات
املتعاقبة وحتى االن ،وهو مرشوع قانون النفط
والغاز  ،بعد تأكي�د رئيس مجلس النواب محمد
الحلب�ويس ووزير النفط إحس�ان عب�د الجبار،
اهمية ترشيع قانون النفط والغاز خالل الفرتة

الرافدين يعلن رفع فائدة حسابات
التوفري للمودعني أمواهلم

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مصرف الرافدين ،ام�س االثنني،
رفع نس�بة الفائ�دة لحس�ابات التوفري
الخاصة للمواطنني لتصبح  4.5باملئة.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرصف يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن�ه “انطالق�ا ً م�ع
سياس�ة املصرف الهادف�ة اىل تعظي�م

بغداد /الزوراء:
ادان�ت نقاب�ة الصحفيين العراقيين ،ام�س
االثنين ،محاولة اغتيال مراس�ل قناة الفرات
الفضائية احمد حس�ن يف محافظة الديوانية،
فيما طالبت الس�لطات االمنية بالكش�ف عن
الجناة.وذكر بي�ان للنقابة تلقت�ه «الزوراء»:
ان نقابة الصحفيين العراقيني تدين محاولة
االغتيال التي اس�تهدفت الزميل احمد حس�ن
مراس�ل قناة الف�رات الفضائي�ة يف الديوانية
فجر امس االثنني ،وتطالب الس�لطات األمنية
ذات العالق�ة بب�ذل جهودها من اجل كش�ف
مالبسات الحادث وفضح مرتكبيه وتقديمهم
إىل القض�اء لينال�وا جزائه�م العادل.وتاب�ع:
كم�ا وتطال�ب النقاب�ة الس�لطات املس�ؤولة
باتخ�اذ التدابري الكفيلة بالحد من اس�تهداف

جملس اخلدمة يصادق على تعيينات
يب
املشمولني بقانون التدرُّج الط ّ

تفاصيل ص3

السيد الصدر :االغتياالت أسلوب
اجلبناء وندعو لتقديم اجلناة للعدالة

نقابة الصحفيني تدين حماولة اغتيال مراسل
قناة الفرات وتطالب بالكشف عن اجلناة

والسماح الس�تالم الطلبات من املطاعم
واملقاهي فق�ط ،دون البق�اء بالداخل،
وذل�ك اعتبارا من أول أي�ام عيد الفطر.
كما ق�رر مجلس الوزراء تحديد نس�بة
ع�دد العاملين يف مق�ار العم�ل الع�ام
والخ�اص بم�ا ال يتج�اوز  60يف املئ�ة،
وتت�وىل كل جه�ة حكومي�ة تحدي�دة
النس�بة املالئمة لها بم�ا ال يتجاوز هذه
الحدود ،وفقا ملقتضيات املسلحة العامة
وظروف العمل.وأوضح الناطق الرسمي
باس�م الحكوم�ة إىل منع دخ�ول البالد
للمقيمني من كل من نبيال ،وباكستان،
وبنغالدي�ش ،ورسيالن�كا ،س�واء كان
الق�دوم مبارشة أو ع�ن طريق أي دولة
أخرى ملا لم يقيموا خارج تلك الدول مدة
 14يوما عىل األقل.

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا بالعراق والشفاء تتخطى املليون و 11ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  4902اصاب�ة جدي�دة و29
حالة وفاة وشفاء  6237حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف

لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف بي�ان تلقته «ال�زوراء» :ان
عدد الفحوص�ات املختربية ليوم امس:
 ، 34315ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
الكلي�ة ، 9707527 :مبين�ة ان�ه ت�م
تسجيل  4902اصابة جديدة و 29حالة
وفاة وش�فاء  6237حالة.واضافت :ان

عدد حاالت الش�فاء ال�كيل1011606 :
( ، )%90.5بينم�ا عدد حاالت االصابات
الكيل ، 1117627 :اما عدد الحاالت التي
تحت العلاج ، 90221 :يف حني ان عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة543 :
 ،وعدد ح�االت الوفيات الكيل،15800 :
الفت�ة اىل ان عدد امللقحين ليوم امس:

للمرة األوىل ..إيران تؤكد رمسيا إجراء
مباحثات مع السعودية

طهران /متابعة الزوراء:
أك�د املتح�دث باس�م الخارجي�ة اإليراني�ة،
س�عيد خطي�ب زادة ،ام�س االثنين ،للم�رة
األوىل وج�ود مباحث�ات س�عودية إيراني�ة.
وقال خطي�ب زاده يف ترصيحات صحفية إن
املحادثات مع الس�عودية ركزت عىل القضايا
الثنائي�ة واإلقليمية ،مس�تدركا أنه “ال يمكن
الخ�وض أم�ام وس�ائل اإلعلام يف تفاصيل”
هذه املباحثات.وأض�اف“ :لطاملا رحبنا بهذه
الحوارات بأي شكل ومستوى ،فلننتظر ونرى
نتائج الحوار ونحكم بناء عىل النتائج”.وشدد
املتح�دث على أن “نزع فتي�ل التوتر يصب يف

مصلحة إيران والسعودية يف املنطقة” ،وقال:
“نأمل من خالل تغيير األجواء التي نراها أن
نتوص�ل إىل تفاه�م هادف للعالق�ات الثنائية
والتط�ورات اإلقليمية ،وس�نبذل كل جهودنا
يف هذا املجال”.وقبل أيام أعلن الرئيس ،برهم
صالح ،أن بغداد اس�تضافت أكث�ر من جولة
ح�وار واحدة بين الس�عودية وإي�ران خالل
الفترة املاضية.وكانت الخارجية اإليرانية قد
قالت الشهر املايض ردا عىل طلب التعليق عىل
التقاري�ر اإلعالمية التي تحدث�ت حول إجراء
مباحث�ات إيرانية س�عودية يف بغداد إن “ثمة
أنباء متضاربة بهذا الشأن”.

 ، 14771ليصب�ح ع�دد امللقحني الكيل:
.441121م�ن جهته�ا ،اعلن�ت دائ�رة
صح�ة بغ�داد الرصافة ،تس�جيل 794
اصاب�ة جديدة بفيروس كورونا بينها
 586خلال الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحية .وقالت الدائ�رة يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة

س�جلت امس يف جان�ب الرصافة 794
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل586 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاع�ات الصحية :قط�اع الرصافة
 28حال�ة م�ن خالل الرص�د الوبائي /
قطاع النهروان .

تفاصيل ص3

جونسون خيضع للتحقيق بسبب عطلة فخمة
يف البحر

لندن /متابعة الزوراء:
كش�فت تقاري�ر بريطاني�ة ع�ن أن رئي�س وزراء
بريطاني�ا ،بوري�س جونس�ون ،يخض�ع للتحقيق
بش�أن انته�اك محتم�ل لقواع�د مجل�س العموم،
بش�أن عطلة عي�د ميالد فاخرة قضاه�ا يف منطقة
البح�ر الكاريب�ي ،وتبل�غ تكلفته�ا  15أل�ف جنيه
إسترليني.ويتمتع املف�وض الربملان�ي للمعايير يف
بريطانيا بسلطات يمكن أن تؤدي إىل تعليق أعضاء
الربمل�ان ،يف حال حدوث انتهاكات خطرية ،بحس�ب
صحيف�ة “ذا إندبندن�ت” الربيطانية.وظل�ت قائمة
الن�واب الخاضعين للتحقي�ق طي الكتم�ان خالل
الحملة االنتخابية اإلقليمية املقررة يف ش�هر مايو/

أي�ار الجاري ،ولكن تم الكش�ف عنه�ا اآلن من قبل
املفوضة املستقلة ،كاثرين ستون.

تفاصيل ص3

النفط يرتفع بعد هجوم إلكرتوني تسبب بإغالق خطوط أنابيب أمريكية مهمة

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار الخام ،امس االثنني،
بع�د هجوم إلكرتوني كبري تس�بب يف
إغالق خطوط أنابيب مهمة إلمدادات
الوق�ود يف الوالي�ات املتح�دة وس�لط
الضوء عىل هشاش�ة البني�ة التحتية
النفطي�ة فيها.وبحل�ول الس�اعة
 06:45بتوقي�ت غرينت�ش ،ارتف�ع
خام برنت  57سنتا بما يعادل 0.8%

إىل  68.85دوالر للربمي�ل ،وذل�ك بع�د
أن ارتف�ع  1.5%األس�بوع امل�ايض.
وزادت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غ�رب
تكس�اس الوسيط األمريكي  51سنتا
أو  0.8%إىل  65.41دوالر للربميل بعد
أن ارتفع�ت بأكثر من  2%األس�بوع
املايض.ويف إشارة إىل خطورة الوضع،
كان البيت األبيض يعمل عن كثب مع
“كولونيال بايبالين” ملس�اعدتها عىل

التع�ايف من هج�وم بأح�د برمجيات
الفني�ة ي�وم الجمع�ة ،وال�ذي أجبر
أكرب مش�غل لخطوط أنابي�ب الوقود
يف الواليات املتحدة عىل إغالق ش�بكة
ت�زود والي�ات مكتظ�ة بالس�كان يف
رشق البالد.وق�ال آن�درو ليبو رئيس
“ليب�و أوي�ل أسوس�يتس” لوكال�ة
“رويرتز”“ :الفكرة الرئيس�ية هي أن
األرشار بارع�ون ج�دا يف إيجاد طرق

جديدة الختراق البني�ة التحتية ...لم
تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها
التصدي لجميع الطرق املختلفة التي
يمك�ن للربمجيات الخبيث�ة أن تلحق
من خاللها الضرر باملنظومة”.وقال
“غولدم�ان س�اكس” إن�ه يتوقع أن
يصل الطلب عىل النفط إىل مستويات
ما قبل الجائح�ة بحلول نهاية العام،
وتوقع أن يصل سعر خام برنت إىل 80

دوالرا للربميل وأن يبلغ غرب تكساس
الوس�يط  77دوالرا للربميل يف غضون
ستة أش�هر.وقال محللو “غولدمان”
يف مذكرة“ :نرى عجزا يف سوق النفط
العاملية يبلغ حاليا نحو مليون برميل
يوميا وسيزيد بش�كل كبري عن هذا..
ال ن�زال نتوق�ع أن يص�ل الطلب عىل
النف�ط إىل  100ملي�ون برمي�ل يوميا
بنهاية هذا العام”.
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وسط دعوات لتعظيم اإليرادات ..ملف الديون يؤرق احلكومة ويهدد مستقبل الدولة

االقتصاد النيابية لـ  :االستمرار بسياسة االقرتاض
سيجعل كل مواطن عراقي مدينا بـ  4آالف دوالر مستقبال
الزوراء /حسني فالح:
حذرت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية من
االستمرار بسياسة االقرتاض سواء الخارجية
او الداخلية ،وفيما اكدت ان الديون التي بذمة
العراق كبرية جدا وفوائدها عالية اذا ولم تسدد
ستجعل كل مواطن عراقي مدينا بـ  4االف دوالر
مستقبال ،دعت اىل االبتعاد عن االقرتاض والذهاب
اىل تعظيم املوارد االقتصادية ،بينما اشار خبري
اقتصادي اىل ان ملف الديون يؤرق الحكومة
الحالية ويهدد مستقبل الدولة.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية،
ندى شاكر جودت ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
الديون العراقية ليست جديدة وانما مرتاكمة من
الحكومات السابقة ومأخوذة من دول عدة .الفتة
اىل :ان موازنة  2021تضمنت فقرة لتسديد بعض
الديون الحاكمة الواجبة التسديد.
واضافت :ان الديون فيها فوائد كبرية ،والعراق
مستمر بتسديدها .مبينة :ان السنوات االخرية
وبسبب تفيش جائحة كورونا وانخفاض اسعار
النفط التجأت الحكومة اىل االقرتاض الداخيل ،ما

زاد من كاهل الدولة.
واشارت اىل :ان االستمرار بسياسة االقرتاض
من دون تنويع مصادر االيرادات سيجعل الديون
عالية جدا ،وكل مواطن سيكون مطلوبا بنحو 3
االف اىل  4االف دوالر مستقبال .داعية الحكومة اىل
وضع آليات صحيحة لتسديد الديون واالبتعاد عن
االقرتاض ،واللجوء اىل تعظيم املوارد االقتصادية.
وتابعت :ان سوء االدارة االقتصادية يف البلد
جعلت العراق بلدا مستهلكا وغري منتج ،كما انها
جعلت العراق بلدا بدائيا ،حيث يقوم باستخراج
النفط ويبيعه خاما ويقوم باسترياد البنزين
والوقود من الدول التي يبيع لها النفط .مؤكدة:
مصاف نفطية لتكرير
انه كان يفرتض انشاء
ٍ
النفط واستغالل مصادر الطاقة بدال من استرياد
الطاقة الكهربائية.
ولفتت اىل :ان ثالثة ارباع موازنة  2021عبارة عن
قروض بسبب قلة االيرادات .مؤكدة :ان هناك
التزامات يف القروض ،حيث يربم العقد ويوضع
فيه كل تفاصيل الدين من التسديد والفائدة
وغريها من االلتزامات .

وامضت بالقول :ان العراق غني بموارده
االقتصادية من ناحية وجود النفط والكربيت
واملوارد البرشية إال ان الحكومة وصلت اىل مرحلة
ال تستطيع تسديد رواتب موظفيها ولجأت اىل
القروض لدفع الرواتب ،وهنا تمكن الخطورة.
من جهته ،رأى الخبري االقتصادي ،حسن
الشمري ،ان ملف الديون الخارجية والداخلية ما
زال يقلق الحكومة ويهدد كيان الدولة مستقبال.
وقال الشمري يف حديث لـ”الزوراء” :ان سياسة
االقرتاض تجعل الدولة كسولة وغري منتجة
وتعتمد عىل االموال الجاهزة دون التفكري من
مخاطر هذه االموال وكيفية تسديدها.
واضاف :انه يفرتض عىل الحكومات عندما تفكر
باالقرتاض عليها ان تبحث عن كيفية تسديدها.
مؤكدا :اهمية ان تذهب القروض اىل املشاريع
االستثمارية املنتجة ،حتى تذهب ايرادات هذه
املشاريع اىل الجهة الدائنة.
وشدد عىل رضورة انتهاج سياسة اقتصادية
واضحة تؤدي اىل تعظيم املوارد وتسديد الديون
التي بذمة العراق.

احد اهم التشريعات املعطـلة منذ الدورات املتعاقبة وحتى اآلن

جهود نيابية إلقرار قانون النفط والغاز خالل اجللسات
املقبلة قبل انتهاء والية الربملان

الزوراء /يوسف سلمـان:
يسعـى مجلس النواب القرار احد
اهم الترشيعات الرئيسـة املعطلـة
منذ الدورات املتعاقبة وحتى االن
،وهو مرشوع قانون النفط والغاز
 ،بعد تأكيد رئيس مجلس النواب
محمد الحلبويس ووزير النفط
إحسان عبد الجبار ،اهمية ترشيع
قانون النفط والغاز خالل الفرتة
املقبلة  ،وتعديل قانون رشكة النفط
الوطنية العراقية .
حيث اكدت اللجنة القانونية النيابية
تضافر الجهود الترشيعيـة القرار
قانون النفط والغاز يف مجلس النواب
خالل الفرتة املقبلة ،كما خاطبت لجنة
النفط والطاقة النيابية ،رئاسة مجلس
الوزراء ووزارة النفط لغرض اإلرساع
بإجراء التعديالت عىل مرشوع القانون
وإرساله اىل مجلس النواب .

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية
املاس فاضل لـ “ الزوراء” ،ان “
هناك جهود القرار مرشوع قانون
النفط والغاز يف مجلس النواب خالل
الفرتة املقبلة “ ،واشارت اىل ان “
القانون يجب ان يعرض يف مجلس
النواب للقراءة االوىل والثانية واجراء
املناقشات ثم التصويت النهائي “.
واضافت ان “ مرشوع القانون بعهدة
لجنة النفط والطاقة  ،وقد اقرتحت
اللجنة عىل رئاسة مجلس النواب ادراج
القانون يف جدول اعمال الجلسات
املقبلة” ،واشارت اىل اهمية اقرار
قانون النفط والغاز ،النه سيعالج
اغلب املشاكل النفطية التي يعاني
منها العراق”.
واوضحت ان “ هناك نحو 162
مرشوعا ً عمالقا متوقفا ً بسبب عدم
وجود الرقابة الالزمة عىل املقاولني

املتعاقدين” ،مبينة ان “ اللجنة النيابية
تعمل عىل إيجاد مخرجات مالية
وقانونية لبعض املشاريع املتلكئة ،
فضالً عن موضوع الجانب التشغييل
وخاصة الرواتب والتزامات الحكومة
تجاه الكثري من املصاريف الحاكمة
مثل البطاقة التموينية والنفط والغاز
“.
باملقابل اعلنت لجنة النفط والطاقة
النيابية ،عن مخاطبتها رئاسة مجلس
الوزراء ووزارة النفط لغرض اإلرساع
بإجراء التعديالت عىل مرشوع القانون
وإرساله اىل مجلس النواب للميض
باقراره .
وقال عضو اللجنة النائب صادق
السليطي ،يف ترصيح صحفي  ،ان “
القانون يعد من أهم القوانني املعطلة ،و
خاطبنا رئاسة الوزراء والنفط لغرض
اإلرساع بإجراء التعديالت الالزمة عىل

هذا القانون وإعادته اىل مجلس النواب
للميض بترشيعه” ،مبينا ان “ القانون
موجود يف أدراج الحكومة التي تعمل
عىل إكماله وانضاجه ومعالجة بعض
فقراته التي عليها اعرتاض وإعادته اىل
لغرض الرشوع بإقراره”.
واضاف ان “ هذا القانون هو الحل
الجذري للمشكالت بني املركز واقليم
كردستان ،إذ إنه يف كل موازنة ستخلق
أزمة بشان آلية تسوية املستحقات
النفطية والتصدير وتسليم تلك
املستحقات وغريها من الفقرات التي
ستكون عرضه لالختالف السيايس،
وقد تكون عرضة للمزايدات “ ،مبينا
ان “ املوضوع ال يتعدى أن يكون فنيا
وحسابيا يتعلق بااليرادات والواجبات
واملفروض أن ينظم بقانون” ،معربا ً
عن أمله باقرار القانون خالل املدة
املتبقية من عمر الربملان”.
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شركة غاز الشمال (ش.ع)
اعالن املناقصة املرقمة( )2021-4االعالن االول
جتهيز براغي وصاموالت خمتلفة القياسات
طلبية الشراء املرقمة 2021/249
ضمن ختصيصات املوازنة التشغيلية لسنة2021/
تبويب املشروع ح261/

2

ُ
تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بـ (تجهيز
براغي وصاموالت مختلفة القياسات) وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف
اصل الطل�ب فعىل الرشكات الت�ي تتوفر فيها رشوط املش�اركة مراجعة امانة
الصن�دوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كرك�وك /بيجي للحصول عىل الرشوط
واملواصفات مطبوعة عىل قرص ()CDلقاء مبلغ قدره ( )200000فقط مائتان
الف دينار عراقي غري قابل للرد وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم
الت�ايل لتاريخ الغلق وبحض�ور ممثيل اصحاب العروض ويس�قط حق املتخلف
م�ن الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتق�دم العطاءات يف صندوق العطاءات
واملوجود يف اس�تعالمات الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم االحد املوافق
 2021/6/6واذا صادف عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من
تح�ال عليه املناقصة ودفع اجور االعالن علما ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ
( )200,000,000فقط مائتان مليون دينار عراقي وسيتم عقد املؤتمر الخاص
باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة العارشة من يوم االثنني
املوافق  2021/5/31وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا .
معاون املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مالحظة-:
 -1يمكنك�م االطالع عىل موقع رشكتن�ا WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iqعىل
مواقع التواصل االجتماعي .
 -2يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
وزارة الصحة  /الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز(امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( ) www.kim-moh.netواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالراو اقل و ( )۲۰۰۰۰۰۰مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه
فأن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون(حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن (  ) CIPأو حس�ب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء .2021/5/25
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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احتاد الصحفيني العرب يدين اهلجمات
اإلسرائيلية على القدس واملسجد األقصى
بغداد /الزوراء:
ادان االتح�اد العام للصحفيين العرب،
امس االثنين ،الهجمات الرببرية لقوات
االحتالل االرسائييل عىل القدس الرشيف
واملسجد االقىص.
وذكر رئي�س االتحاد الع�ام للصحفيني
الع�رب ،مؤي�د الالم�ي ،يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :ان قوات االحتالل اإلرسائييل
الغاش�مة قام�ت خلال األي�ام األخرية
بالهج�وم على مدينة الق�دس الرشقية
وخاصة حي الشيخ جراح ،وعملت عىل
إخ�راج الس�كان الفلس�طينيني بالقوة
به�دف تهوي�د املدينة ،كم�ا قامت هذه
القوات باستباحة بعض ساحات املسجد
األقىص وكذلك ش�ن اعتداءات وحش�ية
عىل الصحفيني الفلسطينيني.
واضاف :أن ه�ذه االعتداءات الغاش�مة
من جان�ب قوات االحتالل تم�ت إدانتها
من كل املنظمات الدولية واألمم املتحدة،
إذ أنها تتعارض تماما مع القانون الدويل

وحقوق اإلنسان  ،مؤكدا تضامن االتحاد
الكام�ل م�ع الصحفيني الفلس�طينيني
والشعب الفلسطيني البطل يف املحافظة
على أراضيه وحقوقه املرشوعة والدفاع
عنها بكل قوة .
ودع�ا رئيس االتحاد الع�ام للصحفيني
الع�رب املنظمات الدولي�ة كافة إىل إدانة
ه�ذه األعمال الرببرية م�ن جانب قوات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني .

جونسون خيضع للتحقيق بسبب عطلة
فخمة يف البحر
لندن /متابعة الزوراء:
كش�فت تقاري�ر بريطانية ع�ن أن رئيس
وزراء بريطانيا ،بوريس جونسون ،يخضع
للتحقيق بش�أن انته�اك محتم�ل لقواعد
مجل�س العموم ،بش�أن عطل�ة عيد ميالد
فاخ�رة قضاها يف منطقة البحر الكاريبي،
وتبلغ تكلفتها  15ألف جنيه إسرتليني.
ويتمت�ع املف�وض الربملان�ي للمعايير يف
بريطاني�ا بس�لطات يمك�ن أن ت�ؤدي إىل
تعلي�ق أعض�اء الربمل�ان ،يف ح�ال ح�دوث
انته�اكات خطيرة ،بحس�ب صحيفة “ذا
إندبندنت” الربيطانية.
وظلت قائمة الن�واب الخاضعني للتحقيق
ط�ي الكتم�ان خلال الحمل�ة االنتخابية
اإلقليمي�ة املق�ررة يف ش�هر ماي�و /أي�ار
الج�اري ،ولكن تم الكش�ف عنها اآلن من
قبل املفوضة املستقلة ،كاثرين ستون.
وتكش�ف قائمة س�تون عن أنها تبحث يف
لغز من قام بتمويل عطل�ة رئيس الوزراء
الربيطاني ،بوريس جونس�ون ،الفاخرة يف
منطقة البحر الكاريبي يف جزيرة موستيك،
وذلك يف الكريسماس عام .2019
ويف ذل�ك الوقت ،زعم جونس�ون أن تكلفة
الفيلا الت�ي أق�ام فيه�ا ( 15000جني�ه
إسترليني) دفعه�ا ديفي�د روس ،وه�و
متبرع لح�زب املحافظين ونائ�ب رئيس
مجلس اإلدارة الس�ابق لرشك�ة “كارفون

ويره�اوس” ،ال�ذي يمتل�ك عق�ارا يف
الجزيرة.
لك�ن روس نفى بعد ذلك أن�ه دفع تكاليف
العطل�ة الفاخرة ،وقال إن�ه ال يملك الفيال
التي أقام فيها جونسون وخطيبته ،كاري
سيموندس.
وم�ع ذل�ك ،ال يب�دو أن املف�وض يترصف
بنا ًء عىل ش�كوى قدمتها النائب عن حزب
العم�ال ،مارغريت هودج ،بش�أن من دفع
يف األصل تكاليف تجديد ش�قق جونس�ون
الباهظة الثمن.
وفشل بوريس جونس�ون مرارا وتكرارا يف
إن�كار أن ح�زب املحافظين أو العديد من
الجه�ات املانحة لح�زب املحافظني دفعوا
ثم�ن أعم�ال كان م�ن املمك�ن أن تص�ل
تكلفتها إىل  200ألف جنيه إسرتليني.
يش�ار إىل أن هي امل�رة األوىل التي يتم فيها
التحقي�ق م�ع رئي�س وزراء يف الخدم�ة
م�ن قب�ل املف�وض املس�ؤول ع�ن تنظيم
س�لوك النواب وااللت�زام بقواع�د الربملان
الربيطاني.
واس�تغل حزب العمال التحقي�ق يف عطلة
رئي�س ال�وزراء ،إذ غ�ردت نائب�ة رئي�س
ال�وزراء ،أنجيلا راين�ر ،عبر حس�ابها
الرس�مي عىل موقع “تويتر”“ :يوم آخر،
تحقيق آخر م�ع بوريس جونس�ون ملزيد
من املعامالت الفاسدة واملراوغة”.
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الغامني من كركوك :ستكون هناك إجراءات رادعة ضد من خيالف القوانني
بغداد /الزوراء:
أكد وزي�ر الداخلية ،عثم�ان الغانمي ،امس
االثنين ،اهمي�ة دعم جميع الخط�وات التي
تع� ّزز القانون وتعمل على محاربة اإلرهاب
وعصاب�ات الجريم�ة ومكافح�ة املخ�درات
يف محافظ�ة كركوك ،فيما َّ
توع�د بإجراءات
رادعة ضد من يخالف القوانني.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي ل�وزارة الداخلية يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء” :إن “وزير الداخلية،
عثم�ان الغانمي ،ت�رأس اجتماع�ا ً يف قيادة
املقر املتق�دم بحضور نائب قائ�د العمليات
املشتركة الفريق ركن عبد االمري الش�مري
ومحاف�ظ كرك�وك راكان س�عيد الجب�وري
رئي�س اللجن�ة األمني�ة العليا ،وقائ�د املقر
املتقدم الفريق الركن عيل الفريجي ،والوكالء
يف وزارة الداخلي�ة لش�ؤون االس�تخبارات
وش�ؤون الرشطة وقائد الرشط�ة االتحادية
وقيادات أمنية يف الوزارة والعمليات املشرتكة
وقائ�د رشط�ة كرك�وك وعدد م�ن القيادات
األمنية واالس�تخبارية والحش�د الشعبي يف
كركوك”.
ووجَّ ه الغانمي “القيادات األمنية وتشكيالت

وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون والتواصل
لتعزي�ز األم�ن وتحقيق االس�تقرار ملواطني
كرك�وك جميعا ً “ ،الفتا ً إىل أن “كركوك عراق
ودعم ،والحكومة
اهتمام
مصغر وهي محط
ٍ
ٍ
حريصة عىل تحقيق األمن يف البالد “.
وش�دد وزي�ر الداخلي�ة على رضورة “دعم
جميع الخطوات التي تع� ّزز القانون وتعمل
على محارب�ة اإلرهاب وعصاب�ات الجريمة
ومكافحة املخ�درات” ،الفتا ً إىل أن “محافظ
كرك�وك داع�م لقواتن�ا األمني�ة ،وه�و عىل
استعداد دائم لدعم جميع التشكيالت األمنية
بما يحقق األم�ن ويع ّزز التنس�يق والعالقه
املشرتكة”.
وأكد أن “الجيش والرشطة هم رشف الوطن
وعن�وان التضحي�ة ،وال مجامل�ة بالوض�ع
األمني ،وس�تكون هناك إجراءات رادعة ضد
من يخالف القوانني والتعليمات والتوجيهات
الص�ادرة” ،موضح�ا ً أن “أم�ن املواط�ن
وكركوك خط أحمر وحريصون عىل ترسيخ
األمن واالستقرار يف عموم مدن العراق “.
فيم�ا أك�د محاف�ظ كرك�وك رئي�س اللجنة
األمني�ة العلي�ا “أنن�ا ندعم جمي�ع خطوات

القائد العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية
وقيادة العمليات املشرتكة ،وكركوك تستحق
الدع�م فهي آمنة ومس�تقر ومتعايش�ة بني
جمي�ع مكوناته�ا” ،مطالب�ا ً “الحكوم�ة
برضورة إنصاف أهلها يف تأمني الدعم لجميع
التشكيالت األمنية يف الرشطة والدفاع املدني
واملرور ،ودعم مكافحة املخدرات ومس�اندة

جهود مكافحة الجريمة.
وش�دد على رضورة “التع�اون والتنس�يق
والدع�م كونه�ا مهم�ة ج�داً” ،موضح�ا ً أن
“إدارة كركوك عىل استعداد لتأمني  20كامريا
حراري�ة لقواتنا األمنية ح�ال رصف املوازنة
مع جهود فتح طرق وإسناد القوات األمنية
يف جميع حدود املحافظة لتحقيق األمن”.

بعد تسجيل حنو  5آالف إصابة جديدة و 29حالة وفاة

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا بالعراق والشفاء تتخطى املليون و 11ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنين ،املوق�ف الوبائ�ي اليومي
لفيروس كورون�ا املس�تجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4902
اصاب�ة جدي�دة و 29حال�ة وف�اة
وش�فاء  6237حالة ،حددت دائرة
صح�ة الرصافة التوزي�ع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة لي�وم ام�س، 34315 :
ليصبح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ، 9707527مبينة انه تم تس�جيل
 4902اصاب�ة جدي�دة و 29حال�ة
وفاة وشفاء  6237حالة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل، )90.5%( 1011606 :
بينما عدد ح�االت االصابات الكيل:
 ، 1117627ام�ا ع�دد الح�االت
الت�ي تح�ت العلاج ، 90221 :يف
حين ان ع�دد الح�االت الراق�دة يف
العناية املركزة ، 543 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،15800 :الفتة اىل ان
ع�دد امللقحني لي�وم امس14771 :
 ،ليصب�ح ع�دد امللقحين ال�كيل:
.441121
م�ن جهته�ا ،اعلنت دائ�رة صحة
بغ�داد الرصاف�ة ،تس�جيل 794
اصاب�ة جدي�دة بفيروس كورونا
بينه�ا  586خلال الرص�د الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
س�جلت ام�س يف جان�ب الرصافة

 794اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزع�ة كالت�ايل586 :حال�ة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
:قطاع الرصافة  28حالة من خالل
الرص�د الوبائي /قط�اع النهروان
 97حالة من خالل الرصد الوبائي/
قط�اع الص�در  28الرص�د الوبائي
حالة م�ن خالل الرص�د الوبائي /
قط�اع البلدي�ات الثان�ي  66حالة
من خلال الرصد الوبائ�ي /قطاع
الرصافة  71حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية  58حالة
من خلال الرصد الوبائ�ي /قطاع
الش�عب  59حالة من خالل الرصد
الوبائي /قط�اع بغداد الجديدة 64

حالة م�ن خالل الرص�د الوبائي /
قطاع االستقالل  11حالة من خالل
الرص�د الوبائ�ي /البلدي�ات األول
 132حالة من خالل الرصد الوبائي
208/حال�ة خلال مراجعته�م
للمؤسس�ات الصحية 28 ،حالة يف
مدين�ة الصدرموزع�ة عىل املحالت
 /الكي�ارة  /الزراع�ي  /قطاع / 1
رشكة رمضان  /قطاعات 50 ، 11
االورفلي  /الحبيبي�ة /حي طارق
 /جميل�ة  9 ،ح�االت يف ش�ارع
فلس�طني محل�ة  /املس�تنرصية
،508 /510 / / 503 / 509 /
18حالة يف الش�عب محلة /سبع
قص�ور  /حي البس�اتني / 367 /

البن�وك / 733 /الزراعي / 333 /
 / 323حي اور 6 ، 341 /حاالت يف
املدائن  /جرس دياىل  /الجعارة /
التامي�م  /حي الوح�دة 7 ،حاالت
يف الحس�ينية محلة  /نهر عودة /
الجريخي  /الراشدية  /حي الزهور
 8 ،221 / 217 /225 /ح�االت يف
منطق�ة االعظمي�ة محل�ة /302
 /303الضباط  / 312 /شارع 20
5 ، 310 /حاالت يف منطقة الكرادة
محل�ة 16 ، 901 / 909 / /حال�ة
يف منطق�ة العبي�دي محل�ة /762
21 ، 754 / 756حال�ة يف البلديات
توزعت عىل املحالت التالية / 730 :
 7 ، 723 / 728ح�االت يف منطقة

بغداد جدي�دة محلة / 741 / 703
 / 719الس�وق  4 ، 703 /ح�االت
يف منطق�ة الكريع�ات  9 ،حاالت يف
منطق�ة الزعفراني�ة محلة / 952
12 ، 964 / 958 / 920حال�ة يف
منطقة زيونة  17،حالة يف منطقة
النه�روان  5،ح�االت يف منطق�ة
الكفاح9 ،حاالت يف منطقة القاهرة،
5ح�االت يف ش�ارع الجمه�وري ،
7حاالت يف منطقة املشتل8 ،حاالت
يف منطق�ة الطالبي�ة6 ،ح�االت يف
منطق�ة املدائن 8،حاالت يف منطقة
الوزرية.
واضاف�ت صحة الرصاف�ة انه “تم
نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحج�ر
الصح�ي لتلق�ي العلاج وف�ق
الربوتوك�والت املعتم�دة” ،مشيرا
اىل ان “الع�دد الرتاكم�ي لإلصابات
ارتف�ع اىل  152576ت�ويف منه�م
 1671لالسف فيما اكتسب الشفاء
 142242حالة شفاء واملتبقي قيد
العالج .”8663
ودع�ت اىل “مراع�اة تل�ك الجه�ود
والت�ي اس�فرت ع�ن ه�ذا الحجم
م�ن اع�داد الش�فاء م�ن خلال
االلتزام بإج�راءات الوقائية ولبس
الكمام�ات والرتكي�ز على التباعد
االجتماعي وع�دم التهاون وتقدير
تلك الجهود”.
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تب�ذل من
قب�ل ملاكات صح�ة الرصاف�ة
ملعالج�ة مصابي فيروس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”.

يف ظل ارتفاع التوتر يف القدس الشرقية واقتحام باحات املسجد األقصى

أكثر من  300جريح وإطالق صواريخ من غزة حنو إسرائيل وثالثة انفجارات تهز القدس

القدس املحتلة /متابعة الزوراء:
على خلفي�ة األوض�اع يف الق�دس،
س�ماع دوي  3انفج�ارات يف املدينة،
تزامنا ً مع إطالق صف�ارات اإلنذار يف
املستوطنات املحيطة بغزة.
وأعل�ن الجي�ش اإلرسائيلي ،أن 7
صواري�خ أطلق�ت م�ن قط�اع غ�زة
وس�قطت يف الق�دس وحوله�ا ،يف
املقابل ،شنت إرسائيل غرات وقصف
مدفعي عىل أهداف يف القطاع وأوقعت
إصابات.
كما أعلن إخالء الكنيست اإلرسائييل،
وتعليق مناورات عسكرية مجدولة.
إىل ذل�ك ،اش�تبك فلس�طينيون
يرشقون الحجارة مع أفراد الرشطة
اإلرسائيلي�ة الذين اس�تخدموا قنابل
الص�وت والرص�اص املطاطي خارج
املس�جد األقىص يف القدس اليوم.
وقال�ت جمعي�ة الهلال األحم�ر
الفلس�طيني ،إن أكث�ر م�ن 305
فلس�طينيني أصيب�وا يف أعم�ال
العنفُ ،نق�ل  228منهم عىل األقل إىل
املستش�فيات وحالة بعضهم حرجة،
بينم�ا قالت الرشط�ة اإلرسائيلية إن
 21رشطيا أصيبوا.
وألقت القوات اإلرسائيلية قنابل الغاز
املس�يل للدم�وع والقناب�ل الصوتية
واألعيرة املطاطي�ة على املوجودين
داخ�ل املس�جد االقىص مم�ا أدى إىل
سقوط عدد من الجرحى.
وأش�ار الهالل األحمر الفلسطيني إىل
أن هناك أكثر م�ن  228إصابة نقلت
إىل مستشفيات املقاصد والفرنساوي
واملطلع واملستش�فى امليداني للهالل،

مشيرا إىل أن ع�ددا مس�عفي الهالل
األحمر من بني املصابني.
وأوض�ح الهلال األحم�ر أن�ه حت�ى
اللحظة هناك  7اصابات خطرية جدا،
ومنه�ا داخ�ل العملي�ات الجراحية،
وفقا ملراسلنا.
ويس�ود التوت�ر يف منطق�ة املس�جد
األقىص ومحيطه ،منذ س�اعات فجر
امس ،تزامنا مع دعوات املستوطنني
لتنفيذ اقتحامات يف ذكرى ما يسمى
توحي�د الق�دس ،وه�و الي�وم ال�ذي
احتلت في�ه إرسائيل القدس الرشقية
والضف�ة الغربي�ة يف أعق�اب ح�رب
.1967
ويف األثن�اء طالب�ت وزارة الخارجية
الفلس�طينية مجل�س األم�ن ال�دويل
بتوفير الحماي�ة الدولي�ة للش�عب
الفلس�طيني “كحق وواجب أخالقي
وقانوني مرشوع”.
كما طالب�ت إدارة الرئي�س األمريكي
ج�و باي�دن بـ”التح�رر م�ن أط�ر
ومحددات اإلدارة السابقة يف التعامل
مع حقوق شعبنا ومعاناته”.
وام�س االثنين ،قال�ت الرشط�ة
اإلرسائيلي�ة إنه�ا ستس�مح ملسيرة
املس�توطنني باملرور من باب العامود
دخوال إىل البلدة القديمة يف القدس.
ويأتي الس�ماح بمسرية املستوطنني
رغ�م أنه�ا منعته�م يف وق�ت س�ابق
م�ن زيارة مجم�ع املس�جد األقىص،
ام�س االثنين ،وذل�ك يف الي�وم الذي
يحتفل فيه اإلرسائيليون بيوم توحيد
القدس ،إثر احتلال القدس الرشقية
يف حرب  ،1967باستعراض يلوحون

فيه باألعالم يف البلدة القديمة وحيها
اإلسالمي.
وس�محت الرشطة بتنظيم املسيرة
عىل الرغم من املخ�اوف املتزايدة من
أنها قد تزيد من تأجيج التوتر.
وم�ع اس�تمرار التوت�ر يف الق�دس
الرشقية وزيادة حال�ة االحتقان بني
الفلس�طينيني واإلرسائيليني ،خرجت
دعوات دولية وإقليمية تطالب بوقف
العنف ورفض املخططات اإلرسائيلية
املصاحبة لذلك.
وق�ال املتحدث باس�م األم�م املتحدة
إن األمين الع�ام للمنظم�ة أنطونيو

غوتريي�ش عرب عن اعتقاده برضورة
الت�زام إرسائي�ل “بأقصى درج�ات
ضب�ط النفس واحرتام الحق يف حرية
التجمع السلمي” ،وذلك يف ظل ارتفاع
التوت�ر يف الق�دس الرشقي�ة ومحيط
املسجد األقىص.
وذكر املتحدث ،س�تيفاني دوغاريك،
يف بي�ان“ :يعرب األمني العام عن قلقه
العميق إزاء استمرار العنف يف القدس
الرشقية املحتل�ة ،وأيضا إزاء احتمال
طرد عائالت فلسطينية من ديارها..
لقد ح�ث إرسائي�ل عىل وق�ف الهدم
والطرد”.

وأض�اف املتح�دث أن “األمين العام
حث عىل الحفاظ عىل الوضع الراهن
يف املواقع املقدسة واحرتامه”.
يف غض�ون ذلك قال ممثل السياس�ة
الخارجية لالتحاد األوروبي ،جوزيب
بوري�ل ،الي�وم االثنين ،إن الوضع يف
الق�دس على خلفي�ة املواجهات بني
الفلس�طينيني واإلرسائيليين مبعث
قلق ،داعيا الحرتام األماكن املقدسة.
وقال بوريل يف مؤتمر صحفي “نحن
قلق�ون للغاية بس�بب االش�تباكات
الجاري�ة يف الق�دس ،وعلى جمي�ع
األط�راف احترام األماكن املقدس�ة،

ويج�ب عم�ل كل م�ا يل�زم لوق�ف
التصعيد”.
وتاب�ع ممث�ل السياس�ة الخارجي�ة
لالتح�اد األوروب�ي قائلا“ :كم�ا
أنن�ا قلق�ون ج�راء إخلاء العائالت
الفلسطينية من حي الشيخ الجراح،
وأشدد أن ذلك ضد القانون الدويل”.
وبدورها ،أمهلت “كتائب القس�ام”،
الجناح العسكري لحركة “حماس”،
الق�وات اإلرسائيلي�ة لالنس�حاب من
املس�جد األقصى حت�ى السادس�ة
مساء ،محذرة من العواقب.
وق�ال أب�و عبي�دة ،الناط�ق باس�م
“كتائ�ب القس�ام” ،عبر قناته عىل
“تليغ�رام” ،إن “قي�ادة املقاوم�ة يف
الغرفة املشرتكة تمنح االحتالل مهلة
حتى الس�اعة السادس�ة من مس�اء
امس لس�حب جنوده ومغتصبيه من
املس�جد األقىص املبارك وحي الشيخ
ج�راح ،واإلفراج عن كاف�ة املعتقلني
خالل هبة الق�دس األخرية ،وإال فقد
أعذر من أنذر”.
واقتحم�ت الرشط�ة اإلرسائيلي�ة،
صب�اح امس االثنين ،للم�رة الثانية
خلال أيام ،املس�جد األقىص واعتدت
عىل املصلني داخله.
ويش�هد حي الش�يخ جراح بالقدس
منذ أكث�ر من  10أيام ،مواجهات بني
الرشط�ة اإلرسائيلية وس�كان الحي
الفلس�طينيني ،ومتضامنين معهم.
ويحت�ج الفلس�طينيون يف الحي عىل
قرارات صدرت عن محاكم إرسائيلية
بإجالء عائالت فلسطينية من املنازل
التي شيدتها عام .1956

وأعل�ن البيت األبيض ،ي�وم األحد ،أن
مستش�ار األمن القوم�ي األمريكي،
جيك سوليفان ،عرب يف اتصال هاتفي
م�ع نظيره اإلرسائيلي ع�ن “قلقه
العميق” إزاء االشتباكات التي وقعت
بالقدس يف األيام األخرية.
وتحول التوت�ر يف القدس الرشقية إىل
اش�تباكات بني الرشط�ة اإلرسائيلية
والفلس�طينيني حول األقصى ،ثالث
الحرمين الرشيفين يف اإلسلام ،يف
العرش األواخر من شهر رمضان.
وتصاع�دت الخالف�ات يف الق�دس
والضفة الغربي�ة املحتلة وتحولت إىل
اش�تباكات ليلية يف حي الشيخ جراح
يف الق�دس الرشقية ،وهو حي تواجه
فيه العديد من العائالت الفلس�طينية
اإلجالء.
وقال امللك عبد الله ،الذي تقول أرسته
الهاش�مية إنه�ا م�ن سلالة النب�ي
محمد وتس�تمد رشعيتها من دورها
يف الوصاية ،إن اإلجراءات اإلرسائيلية
يف املدين�ة املقدس�ة بمثاب�ة تصعي�د
ودعاه�ا إىل إنه�اء “اس�تفزازاتها
الخطرية”.
واته�م املل�ك عب�د الل�ه إرسائي�ل
بمحاول�ة تغيير الوض�ع الس�كاني
للمدين�ة املقدس�ة الت�ي تحتوي عىل
مواق�ع مقدس�ة لليهودية واإلسلام
واملسيحية.
وقال�ت وس�ائل اإلعالم الرس�مية إن
األردن اس�تدعى القائ�م باألعم�ال
اإلرسائيلي يف عمان إلبداء اس�تنكار
اململك�ة مل�ا وصفت�ه باالعت�داءات
اإلرسائيلية عىل املصلني.

امن ومجتمع
العدد 7486 :الثالثاء  11ايار 2021

رئيس أركان هيئة احلشد الشعيب:
نسعى إلعادة املفسوخة عقودهم
بغداد /الزوراء:
أك�د رئيس اركان هيئة الحش�د الش�عبي ،عب�د العزيز املحمداوي ،أمس االثنني ،س�عي
الهيئة بكل الطرق إلعادة املفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي.
وذكر بيان إلعالم الحش�د الشعبي تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،أن “رئيس أركان هيئة
الحش�د الش�عبي ،عبد العزيز املحم�داوي ،زار اعتصام املفس�وخة عقوده�م من أبناء
الحشد الشعبي يف منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد”.
وأضاف أن “املحمداوي استمع اىل معاناة ومطالب املفسوخة عقودهم الذين يتظاهرون
ويعتصم�ون منذ يوم  25نيس�ان املايض ملطالب�ة وزارتي املالي�ة والتخطيط بإعادتهم
للخدمة أسوة بأقرانهم يف الدفاع والداخلية”.
وأكد املحمداوي أن “هيئة الحش�د الش�عبي برئاس�تها وكل مفاصلها تتابع باس�تمرار
قضيتهم ،وانها لن يهدأ لها بال اال بإعادتهم اىل الخدمة” ،مخاطبا اياهم بالقول“ :انتم
احبتنا وسنسعى بكل الطرق املتاحة من اجل إعادتكم للخدمة”.
ووج�ه املحمداوي بـ”رضورة االعتناء بالجرحى الذين أصيبوا خالل التظاهرات األخرية
أمام وزارة املالية” ،مش�ددا عىل ان “صوت هيئة الحش�د الش�عبي سيكون مع صوتهم
حتى االستجابة ملطالبهم وإعادتهم”.

االستيالء على  6صواريخ للطائرات
وأسلحة متنوعة يف األنبار

alzawraanews@yahoo.com

ضبط عقد جباية أجور كهرباء تسبب بهدر املال العام يف واسط
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني،
م�ن ضبط أولي�ات عقد مربم بين مديريَّة
توزي�ع كهرب�اء واس�ط وإح�دى رشكات
جبابة أجور الكهرباء األهليَّة؛ وذلك لِ َت َ
سب ُِّب ِه
بهدر املال العام.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :إن “دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط
التي تمَّ ت بموجب مُ َّ
ذك�ر ٍة قضائ َّي ٍة ،أفادت
بتمكن ملاكات مكت�ب تحقي�ق الهيئة يف
محافظ�ة واس�ط من ضبط أولي�ات العقد
املربم بين مديريَّ�ة توزيع كهرباء واس�ط
وإحدى رشكات الجباية األهليَّة”.
وأض�اف البي�ان أن “التحقيق�ات األوليَّ�ة
قادت إىل وجود هدر بامل�ال العام ناجم عن
النقص الواضح بمق�دار األموال التي تمت
جبايتها م�ن قبل الرشكة األهليَّ�ة املتعاقد
ً
مقارنة مع ما تم�ت جبايته من قبل
معها

بغداد /الزوراء:
أف�اد مص�در امن�ي يف قي�ادة عمليات
محافظ�ة االنب�ار ،ام�س االثنين ،بأن
الق�وات األمنية اس�تولت عىل أس�لحة
متنوع�ة بعملي�ة أمني�ة اس�تباقية
استهدفت مناطق مختلفة غربي االنبار
.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي:
ان ” ق�وة أمني�ة م�ن مف�ارز ش�عبة
االستخبارات مس�نودة بقوة من قيادة
عملي�ات االنب�ار نفذت عملي�ة اقتحام
ملوق�ع ارتكاز س�ابق لعنارص عصابات
داع�ش اإلجرامية يف منطق�ة العواصل
يف ناحي�ة الوفاء غرب�ي االنبار ،تمكنت
م�ن خالله من االس�تيالء عىل أس�لحة
متنوعة “.
وأض�اف املص�در ،ال�ذي فض�ل ع�دم

اعتقال متهم قام بتزوير سند عقاري
بـ 83مليون دينار يف بغداد
بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ،أمس االثنني ،القبض عىل متهم قام
بتزوير سند عقاري بقيمة  ٨٣مليون دينار يف بغداد
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مفارز مديرية مكافحة
إج�رام بغ�داد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير س�ند عقاري
وبيع�ه مقاب�ل مبلغ م�ايل ق�دره ( )٨٣مليون دين�ار عراقي يف منطق�ة البياع،
حي�ث تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقه وفق أحكام امل�ادة  ٢٩٨/من قانون
العقوبات».
إىل ذل�ك «نف�ذت مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اإلج�رام أوامر قبض بح�ق عدد من
املتهمين واملطلوبين لقيامهم برسق�ة مبالغ مالي�ة ومنازل س�كنية ومحالت
تجاري�ة ودراجات ناري�ة ( التك تك ) ضم�ن حصيلة ممارس�اتها األمنية خالل
الـ٢٤س�اعة املاضية يف جانبي الكرخ والرصافة يف العاصمة بغداد» .وأكد البيان
انه «تم تقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

«ال�زوراء» :إن “املتح�ف العراق�ي
من املتاح�ف املهم�ة والعريقة والتي
تعد من أه�م املتاح�ف يف املنطقة ،ملا
يضمه ويحويه م�ن كنوز أثرية تعود
للحضارة العراقية القديمة والتي تعد
إرثا ً إنسانيا ً للبرشية”.
وأضاف جاس�م أن “املتح�ف العراقي
الذي بن�ي ع�ام  ،1966عان�ى طوال
ه�ذه امل�دة م�ن التأخير يف عمليات

جلنة األمن تقدم طلبا
للحكومة للتحقيق العاجل
يف اخلروقات األخرية
بغداد /الزوراء:
أكد عضو لجن�ة االمن والدف�اع النيابية،
النائ�ب عباس الصروط ،أم�س االثنني،
تقدي�م لجنت�ه طلب�ا رس�ميا للحكوم�ة
للتحقيق يف الخروقات األخرية.
وق�ال الرصوط يف ترصي�ح صحفي :ان”
وترية الخروقات األمنية تتصاعد يف بعض
املناط�ق العراقية س�واء هجمات داعش
اإلرهابي او موجة االغتياالت التي هدفها
إشاعة الفوىض وهذا أمر مرفوض “.
وأض�اف الصروط ان” لجنت�ه قدم�ت
بطلب رسمي للحكومة للتحقيق العاجل
يف تلك الخروقات والس�عي لكشف هوية
الجناة» .مؤكدا «ان هن�اك أجندة تحاول
إثارة األوضاع الداخلية وإبقاء حالة عدم
االستقرار األمني وإدامة نزيف الدماء»ز
الفت�ا إىل «رضورة ان يكون هناك حزم يف
تعقب من يستهدف األبرياء وبيان هويته
للرأي العام”.
وأش�ار اىل ان” مطالبات لجنته بتش�كيل
لجان تحقيقية تأتي من اجل بيان حقيقة
املوقف ومن املتورط بسفك الدماء”.
وتش�هد مناطق عدة من العراق خروقات
أمني�ة متك�ررة م�ع تج�دد االغتي�االت
الت�ي أثارت األوض�اع الداخلي�ة يف بعض
املناطق.

املطلوب حجة االذن ضدها/حميده ولع حسن
اعالن
اىل املطلوب حجة االذن ضدها /حميده ولع حسن
ق�دم املدعو غال�ب حوي�ل محمد طلب�ا يطلب فيه
الحص�ول عىل حجة االذن بال�زواج من زوجة ثانية
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفتني محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة
خالل ثالث�ة أيام لبيان فيم�ا اذا كان لديك اعرتاض
حول اصدار الحجة .
القايض
جاسم محمد عبيس

العدد/1014:ج2019/
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل التاريخ2021/5/6:
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية
اعالن
اىل املتهم الهارب رحمن بلعوط محي خضري
أصدرت هذه املحكم�ة حكما غيابيا يقيض بإدانتك وفق
اح�كام امل�ادة ( )1/459م�ن قان�ون العقوب�ات بالعدد
/1014ج 2019/بتاري�خ  2019/5/16والحك�م علي�ك
بالحبس البس�يط ملدة س�نة واحدة وإصدار امر القبض
بحق�ك لتنفيذ الحكم الصادر علي�ك وبامكانك االعرتاض
عىل الحكم خالل ثالثة اش�هر من تاريخ النرش بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتني وبعكس�ه يصب�ح الحكم
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض
حسني سعدون

العدد/327 :ب2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/5/10 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدع�ى عليه�م  -1 ( :حس�ام حامد غدي�ر -2,فائق
خريب�ط علي -3,احم�د جب�ار حس�ن -4,مثن�ى حرز
عالوي -5,احمد رايض حمود )
بن�اءا عىل الدع�وى البدائية املرقمة اعلاه واملقامة من
قب�ل املدعي ( مدي�ر بلدية النارصية اضاف�ة لوظيفته )
املتعلق�ة بأبط�ال قي�د العق�ار تسلس�ل (25371/110
جزيرة) وملجهولية محل اقامتك�م تقرر تبليغكم اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق
 2021/6/2ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او ارس�ال من
ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق
االصول.
القايض
جواد حسني نايف

العدد/501 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/5/5 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة
إعالن
اىل املدعى عليه  /عباس عطيه محسن
اقامتِ املدعية (حوراء هليل كاظم) الدعوى املرقمة
اعاله تطلب فيها
وحيث انك مجه�ول محل االقامة يف الوقت الحارض
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة عليه
تق�رر تبليغك بالصحف املحلية للحضور امام هذه
املحكمة او من ينوب عنك صباح يوم 2021/5/24
وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا ووفق
االصول.
القايض
اياد حنون هادي

العدد2021/1057:
		
جمهورية العراق
التاريخ2021/5/5:
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف قلعة سكر
طالب حجة االذن /غالب حويل محمد

مديريَّ�ة توزي�ع كهرباء واس�ط خالل املدة
التي س�بقت التعاق�د؛ إذ إن مق�دار املبالغ
التي تم�ت جبايته�ا من قب�ل الرشكة منذ
تاري�خ مبارشته�ا العم�ل ولغاي�ة تاري�خ

توقفها بلغ ( )819.496.297مليون دينار
فق�ط ،يف حين بلغ�ت األم�وال الت�ي تمت
جبايته�ا من قب�ل مديريَّة توزي�ع كهرباء
دين�ار؛
واس�ط ( )4.173.715.622ملي�ار
ٍ

األم�ر الذي ي�ؤرش تناقصا ً واضح�ا ً بمبالغ
الجباي�ة للمنطق�ة ذاته�ا خالل م�دة تويل
الرشكة األهليَّة إلجراءات الجباية”.
وتاب�ع أن “الرشكة املتعاق�د معها خالفت
بن�ود العقد من خالل ع�دم قيامها بأعمال
ً
فضلا ع�ن
الصيان�ة الفنيَّ�ة الصحيح�ة،
تش�خيص ضعفها الفن�ي واإلداري ،وقيام
ف�رع توزيع كهرباء واس�ط بإجراءات تلك
الصيان�ة خالفا ً ملا نص علي�ه العقد ،فضالً
عن َت َن ُّ
صل الرشك�ة األهليَّة عن دفع رواتب
املوظفين املعاري�ن إليها من قب�ل مديريَّة
توزيع كهرباء واسط وعدم التزامها بالعدد
املح�دد للموظفينَ ،
وَت َعمُّ ده�ا تش�غيلهم
بصف�ة عق�د يف مخالف� ٍة واضح� ٍة لبن�ود
العقد”.
ضبط
محرض
“تنظيم
إىل
الدائرة
وأش�ارت
ٍ
باألولي�ات املضبوط�ة ،بغي�ة عرضها عىل
الجه�ات القضائيَّ�ة التخ�اذ اإلج�راءات
القانونيَّـة املناسبة بصددها”.

املتحف العراقي يستعد لفتح أبوابه أمام اجلمهور
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الثقاف�ة ،امس االثنني،
أنه�ا تس�تعد إلع�ادة افتت�اح أب�واب
املتحف العراق�ي أمام الجمهور خالل
الفرتة القريبة املقبلة ،وذلك بعد إجراء
الرتميم�ات والصيان�ة الالزم�ة التي
رصدت لها مبالغ يف املوازنة الحالية.
وق�ال وكي�ل وزي�ر الثقاف�ة ،عم�اد
جاس�م ،يف بي�ان اطلع�ت علي�ه

الكش�ف عن هويته :ان” القوة األمنية
عث�رت داخ�ل املوقع املس�تهدف عىل 6
صواريخ للطائ�رات الحربية و  5قنابر
هاون عيار  120ملم وعبوتني ناسفتني
عىل شكل اسطوانة غاز مفخخة محلية
الصنع»ز
مبينا ان” القوات األمنية نفذت العملية
وف�ق معلوم�ات اس�تخباراتية أف�ادت
بوج�ود أس�لحة من مخلف�ات التنظيم
اإلجرام�ي يف املنطق�ة املس�تهدفة»،
موضحا ان” فرق�ة معالجة املتفجرات
أبطلت مفعول األسلحة املضبوطة دون
وقوع أي إصابات برشية او مادية “.
يش�ار اىل ان مدن االنبار تشهد وبشكل
ش�به يوم�ي عملي�ات مالحق�ة لبقايا
خاليا إرهابي�ي داعش وأماك�ن إخفاء
أسلحتهم.
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التجدي�د والت�ي يفترض أن تك�ون
مس�تمرة بش�كل دوري” ،مبين�ا أن
“وزارة الثقافة لديها رؤية مستقبلية
بفت�ح املتح�ف أم�ام املواطنين بعد
عملي�ات الرتمي�م الت�ي رص�دت لها
مبالغ يف املوازنة”.
وأوض�ح أن “ال�وزارة تنتظ�ر إطالق
املبال�غ املرص�ودة إلع�ادة ترمي�م
املتحف بش�كل مثايل خصوصا ً ترميم

بع�ض البواب�ات واملراف�ق الرئيس�ة،
وهن�اك ق�رار بفت�ح أب�واب املتح�ف
أمام املواطنني قريبا ً صباحا ً ومس�ا ًء
ليع�اد ل�ه دوره املهم يف فت�ح املجال
للس�ياح واملواطنين وطلب�ة املدارس
والجامع�ات لالطلاع على الحضارة
العراقي�ة العريق�ة باعتباره�ا إرثا ً ال
يمكن االستغناء عنه”.
وأشار جاس�م اىل أن “الوزارة تخطط

الن يك�ون االفتت�اح مهيب�ا ً ويلي�ق
باملتح�ف العراق�ي كون�ه يمث�ل إرثا ً
حضاريا ً وش�اهدا ً على أهمية العراق
تاريخي�ا ً وإنس�انياً” ،الفت�ا اىل أن
“ال�وزارة منح�ت رئيس هيئ�ة اآلثار
والتراث س�قفا ً زمنيا ً بع�د أن انتهاء
املعوق�ات املالي�ة م�ع وزارة املالية يف
تخصيص املبال�غ التي حددت يف فرتة
سابقة”.

إصابات جديدة بني العائدين ..والصحة :ال نستطيع متييز الــ »هندية»
بغداد /الزوراء:
س�جلت الـدوائـر الصحية فـي البرصة وذي
قــ�ار إصــابــات جـديـ�دة بـفـيـروس
كــورونــا لـلـعـائـديـ�ن مــن الـهـنـد
الـذيـن وصـلـت طـائـ�رة إجالئهم الثانية
أم�س األول الــى مـطـ�ار بـغـداد وعـلـى
متنه�ا  400مس�افــر ،بـيـنـمـ�ا أك�دت
وزارة الصحة عـدم تمكنها مـن التمييز بني
الساللة الهندية والقديمة حتى اآلن.
يـأتـي ذلـك فـي وقـت تسلم فيه الـعـراق
دفـعـ�ة جـديـ�دة مـ�ن لـقـ�اح فـايـزر
بحدود  50ألف جرعة.

وق�ال مس�ؤول العالق�ات الخارجي�ة فـ�ي
الخطوط الجوية ،حسين جلي�ل ،يف ترصيح
صحف�ي :ان “ الـرحل�ة االس�تثنائية
الـثـانـيـة إلجالء الـعـراقـيني مــن الهند،
وصل�ت وعىل متنه�ا  400مـس�افـر ،منهم
 100من إقليم كردستان”.
وأكد جلـيل “تـخـصيص رحـلة اس�تثنائية
ثالث�ة جديدة يـ�وم الخميس املقب�ل” ،داعيا
“جميع املس�افرين اىل جلب فحص مختربي
 PCRيثبت عدم إصابته�م بالوباء ،وااللتزام
باإلجراءات الصحية الـتي حـددتهـا اللجنة
العلي�ا للـصح�ة والـسلامة الـوطـنـي�ة

ووزارة الصحة”.
ب�دوره ،قال مص�در طـبـي فــ�ي دائــرة
صح�ة ذي قـار بترصي�ح صحفي :انه تــم
ف�رض الحجر الـصحي على  18مـواطـنـا
عائدا مــ�ن الهند بـعـد ظـهـ�ور إصابات
بـفـيـروس كــورونــا بـني عـدد منهم”.
وأضاف «ان اإلصابات التي ظهرت ما زالت لم
تعرف هل هي الساللة الهندية او القديمة”.
وفـ�ي الـبـصـرة ،س�جلت دائــرة الصحة
 13إصاب�ة بفيروس كورون�ا بصف�وف
العائدين من الهند مؤخرا من أصل  32وصلوا
املحافظة.

شرطة بغداد تنشر حصيلتها األمنية االحتادية تقبض على متهمني
بقضايا تزوير واحتيال
خالل الـ  24ساعة املاضية
بغداد /الزوراء:
كش�فت قيادة رشطة بغداد ،أمس االثنين ،حصيلة فعالياتها األمنية خالل
الـ 24ساعة املاضية يف مناطق العاصمة.
بي�ان للقي�ادة تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه ،تضم�ن تفاصي�ل العمليات
األمنية ،حيث نفذت مفارز مديرية رشطة بغداد الرصافة (  ) ١٥أمر قبض
وف�ق مواد قانونية مختلف�ة فيما تم إلقاء القبض على(  ) ١٢متهما وفق
مخالفات ومواد قانونية أخ�رى .وكذلك نفذت مفارز مديرية رشطة بغداد
الكرخ ( )١٤أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة.
فيما تمكنت مفارز مديرية ش�ؤون السيطرات من القبض عىل حائز سالح
غير مرخص ،وضبط ( )١١مخالف�ا مع عجلة ،وأيض�ا القبض عىل متهم
وفق املادة  ٤٥٩ق ع ،وكذلك القبض عىل مخالف لعدم حمله أي مستمس�ك
رس�مي ،كم�ا تمكن�ت مفارز قس�م رشط�ة أمانة بغ�داد من إزال�ة ()١٥
تجاوزا.
وضمن حملتها ملكافحة ظاهرة التسول ،القت مفارز رشطة بغداد القبض
عىل ( )٢٧متسوال.

إعالن
اىل املتهم الغائب /املفوض عامر عزيز محمود عبد
مح�ل العم�ل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشآت
العنوان /محافظة النجف /ح�ي الهندية /قرب مركز رشطة
الوفاء
بم�ا انك متهم وفق احكام املاده ( )5من قانون عقوبات قوى
االم�ن الداخيل رق�م  14لس�نة  2008املع�دل وملجهولية محل
اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجي�ب عىل التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد ( 65و  68و )69
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة الرشطة االتحادية ،أم�س االثنني ،إلقاء القبض
عىل اثنني من املتهمني بقضايا تزوير واحتيال غربي بغداد.
بي�ان للقي�ادة ورد اىل «ال�زوراء» ذك�ر ان�ه وفق�ا ً ملعلوم�ات
اس�تخبارية دقيق�ة تمكنت قوة م�ن اللواء الخام�س الفرقة
الثاني�ة رشطة اتحادية م�ن إلقاء القبض على احد املتهمني
يف منطقة «الحري�ة» ببغداد ،يقوم بتزوير املعامالت العقارية
وبحوزت�ه أخت�ام م�زورة ع�دد  13ومعاملات عقاري�ة مع
مستمس�كات للمواطنين وصكوك م�زورة ،تم تس�ليمه مع
املضبوط�ات إىل جهة االختصاص إلكمال اإلجراءات القانونية
والتحقيقية بحقه.
ويف الس�ياق نفس�ه ،رشعت قوة من الل�واء الخامس للفرقة
بتنفي�ذ مذكرة قبض بح�ق احد املطلوبني وف�ق أحكام املادة
( 456احتيال) يف منطقة الشعلة  ،تم تسليمه اىل جهة الطلب
اصولياً.

أمانة العاصمة تبدأ محلة خدمات كربى استعداداً
لعيد الفطر

بغداد /الزوراء:
وجه امني بغداد ،املعم�ار عالء معن ،امس االثنني ،بإطالق
حملة خدمات كربى تشمل تنظيف واكساء الطرق وتشجري
الساحات والحدائق استعدادا ً لعيد الفطر املبارك .
وذك�ر بيان لألمانة تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان “أمني
بغ�داد وجه بتكثيف حمالت التنظيف خالل ش�هر رمضان
بع�د االفط�ار مب�ارشة واالهتم�ام بمحي�ط دور العب�ادة
واملتنزهات والحدائق العامة وإدامتها استعدادا ً لعيد الفطر
املبارك “.

وأض�اف ان ” التوجي�ه تضم�ن اس�تثمار أوق�ات الحظر
الوقائي لتنفيذ اعمال االكساء وتشجري الحدائق والساحات
والج�زرات الوس�طية يف الط�رق العام�ة ،وتنفي�ذ حمالت
تنظيف واس�عة داخل املحالت الس�كنية وتأهي�ل الحدائق
املوجودة فيها “.
وأش�ار البيان اىل ان ” هذه الخطة انطلقت مع بداية شهر
رمض�ان وس�يتم مضاعفتها بن�ا ًء عىل توصي�ات مجلس
ال�وزراء واملتابع�ة املب�ارشة لرئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي “.

أسواق
العدد 7486 :الثالثاء  11ايار 2021

حمافظة بغداد تتحدث عن إزاحة
مجيع “املشاريع املتلكئة”

بغداد /الزوراء:
كش�ف محاف�ظ بغداد ،محم�د جابر العط�ا ،امس االثنني ،ع�ن وجود خطة
إلدخال املشاريع املنفذة يف عامي  2020 - 2019إىل الخدمة ،مع إزاحة جميع
املشاريع املتلكئة.
وق�ال العطا يف ترصيح صحفي :إن “هناك خطة لدى محافظة بغداد إلدخال
املش�اريع املنف�ذة يف عام�ي  2020 - 2019إىل الخدم�ة ،م�ع إزاح�ة جميع
املش�اريع املتلكئ�ة لتكون قيد العم�ل ويف طور اإلنجاز” ،مضيف�ا أن “هناك
مش�اريع مرتقبة يف مناطق أطراف بغداد ،وستنفذ كذلك مشاريع ضخمة يف
منطقة املعامل”.
ولف�ت إىل أن “مناط�ق س�بع البور وابو غري�ب وقضاء املدائن تكتس�ب هي
األخ�رى أهمية ،وفيها أعمال بناء مدارس وتبليط ش�وارع ،وتنفيذ ش�بكات
املاء والرصف الصحي ،فضالً عن إضافة محوالت كهربائية لتلك املناطق”.
وبخص�وص منطقة الحس�ينية التي تش�هد احتجاج�ات يف الفينة واألخرى
بس�بب نقص الخدمات ،قال العطا “هناك مش�اريع إكس�اء يس�تمر العمل
فيه�ا” ،مشيرا ً إىل أن�ه “ال توج�د أعمال متوقفة ل�دى املحافظ�ة يف مناطق
األطراف”.
وبش�أن ملف املدارس ،أشار املحافظ إىل أن “العمل مستمر ،وسينجز خالل 6
أشهر ،وهذه تعد فرتة رسيعة جدا”.
كاف ،وأن العمل اآلن يش�مل
وأكد أن “ما خصص يف املوازنة للمحافظة غري ٍ
مش�اريع اسرتاتيجية كاملاء والرصف الصحي واالكس�اء” ،موضحا أن “تلك
املشاريع مهمة وسنحاول إنجازها”.

اخنفاض أسعار الدوالر يف البورصة
الرئيسة
بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف الدوالر ،أمس االثنني ،يف البورصة الرئيس�ة يف بغداد.
وق�ال مصدر مطلع ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت
 148200دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والشراء انخفضت يف محال الصريفة باألس�واق
املحلي�ة يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148750دينار عراق�ي ،بينما بلغت
أسعار الرشاء  147750دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.

مزاد العملة يبيع حنو 184
مليون دوالر
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ديون العراق تصل إىل مراحل حرجة

حتذيرات نيابية من استمرار سياسة االقرتاض وتقييد القرار السيادي للبلد
بغداد /الزوراء:
أثارت بعض األحاديث عن وجود حاجة
اىل االقتراض لتغطية العجز يف املوازنة
االتحادي�ة بغي�ة تغطي�ة االلتزام�ات
الش�املة فيه�ا ،ردود أفع�ال رافض�ة
سياس�يا ومحلي�ا ،ففي الوق�ت الذي
أكد فيه برملاني ان القروض الخارجية
ستقيد القرار السيادي للبلد وهو األمر
الذي لن نس�مح به أبدا ،أش�ار اخر اىل
ان املنهجي�ة التي تسير بها الحكومة
الحالية والحكوم�ات املتعاقبة عموما
ه�ي منهجي�ة ال تص�ب يف مصلح�ة
الدولة العراقية وسوف تصل اىل طريق
مسدود .
النائ�ب عن تحال�ف س�ائرون ،جمال
فاخر ،أش�ار اىل ان مجل�س النواب لن
يوافق بش�كل مطلق عىل اي طلب من
املمكن ان ترس�له الحكومة مس�تقبال
لالقرتاض الخارجي.
وق�ال فاخ�ر يف حدي�ث صحف�ي :ان
“مجل�س الن�واب وخلال موازنة عام
 2019منع القروض الخارجية بشكل
مطلق وتم اإلبقاء حينها عىل القروض
الداخلي�ة فقط” ،مبين�ا ان “القروض
الخارجي�ة يرتت�ب عليه�ا العدي�د من
الس�لبيات التي سيكون خلفها أرضار
أكبر بأضع�اف عديدة ع�ن فائدة تلك
القروض”.
وأضاف فاخر ان “القروض الخارجية

س�تقيد القرار الس�يادي للبلد ،ناهيك
ع�ن كونه�ا س�تكون بابا م�ن أبواب
إفلاس خزين�ة الدولة نتيج�ة لرتاكم
تل�ك الدي�ون وفوائده�ا اىل مرحلة قد
ال يس�تطيع حينه�ا البلد تس�ديدها”،
الفت�ا اىل ان “هنال�ك بع�ض القروض
وضع�ت ضم�ن رشوطه�ا الضمانات
السيادية ،وهذا األمر يزيد من خطورة
تلك القروض وعواقبها املستقبلية عىل
سيادة البلد”.

النائ�ب حسين العقابي ،فق�د أكد ان
هنال�ك عددا من املش�اكل الت�ي بحال
معالجتها تنتفي الحاجة اىل االقرتاض
الخارجي او الداخيل.
وق�ال العقابي يف حدي�ث صحفي :ان
“املنهجي�ة التي تسير به�ا الحكومة
الحالية والحكوم�ات املتعاقبة عموما
ه�ي منهجي�ة ال تص�ب يف مصلح�ة
الدولة العراقية وسوف تصل اىل طريق
مس�دود” ،مبينا ان “حج�م اإليرادات

ولفت اىل ان “أسعار النفط عامليا بدأت
باالرتف�اع تدريجيا واقرتبت من حاجز
السبعني دوالر للربميل الواحد ،إضافة
اىل عودة االنتعاش والحركة للقطاعات
الصناعي�ة والزراعي�ة والتجاري�ة بعد
حالة الركود التي تعرضت لها بس�بب
جائح�ة كورونا واألزم�ة االقتصادية،
ما يعطي دافعا إضافيا لخزينة الدولة
ويغنيها عن االقرتاض”.
أما عضو كتلة النهج الوطني الربملانية،

جلنة الطاقة :اخنفاض مناسيب دجلة والفرات سيؤثر يف الكهرباء

بغداد /الزوراء:
حذرت لجنة النف�ط والطاقة والثروات
الطبيعي�ة النيابي�ة ،أم�س االثنين،
م�ن االنعكاس�ات الس�لبية النخفاض
مناس�يب نه�ري دجل�ة والف�رات إىل
 50باملئ�ة ،وتأثريه�ا يف توفير مي�اه
الشرب والزراع�ة وتش�غيل املحطات
الكهربائية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب ص�ادق
الس�ليطي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“واردات املي�اه م�ن بع�ض الروافد اىل
س�د دربندخ�ان وصل�ت إىل الصف�ر،
وانخفض�ت واردات ال�زاب األس�فل
بنس�بة  70باملئة ،مما سينعكس سلبا
وارواء
عىل حاجة البلد من مياه الرشب
التربيد املفتوحة التي تس�تهلك كميات
األرايض الزراعي�ة ،مع ارتفاع اللس�ان كبيرة من املياه ،يض�اف لها انخفاض
امللحي يف محافظة البرصة”.
متوقع بالطاقة الكهربائية املنتجة من
“انخف�اض
وأض�اف الس�ليطي أن
املحطات الكهرومائية”.
واقع
يف
س�لبي
الواردات املائية له تأثري
ودع�ا الحكوم�ة واملجل�س ال�وزاري
املحطات
تعتمد
الطاق�ة الكهربائية ،إذ
للطاقة وال�وزارات املعنية اىل “اإلرساع
مياه
مناس�يب

ع
البخاري�ة على ارتفا
بوضع خطتين؛ األوىل رسيعة واألخرى
منظومات
اس�تخدامها
األنه�ار نتيجة
طويلة األمد ،لوضع معالجات حقيقية

خمتص يدعو لضرورة إطالق حزم
الدعم االقتصادي املباشر
بغداد /الزوراء:
دعا عضو املجلس االقتصادي العراقي ،غدير العطار ،أمس االثنني ،الحكومة
إىل رضورة إطلاق حزم الدعم االقتصادي املبارش .وقال العطار يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :أن “هناك رضورة ملحة لعقد مصالحة اقتصادية بني
الحكومة العراقية والقطاع الخاص ،من أجل حل كل اإلش�كاليات والتخلص
من العراقيل من خالل تشكيل لجنة ثالثية من الجانبني التنفيذي والترشيعي
وجانب القطاع الخاص” .وأضاف انه “من ش�أن تلك اللجنة دراس�ة مواطن
الخلل ورفع توصياتها إىل مجلس الوزراء التخاذ القرارات بش�أنها” .وأش�ار
عض�و املجلس االقتص�ادي إىل أن “اللجنة يجب أن تقوم بمراجعة مس�ودات
مرشوعات القوانني االقتصادية والنظر بالترشيعات القديمة”.

خبري :أحد طرق العاصمة بإمكانه
إدخال مردودات كبرية للميزانية
بغداد /الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي ،وس�ام التميمي ،أمس االثنني ،ان احد الطرق املحيطة
لبغ�داد بإمكانه إدخ�ال مردودات مالية كبيرة للدولة وحل أزمة الس�كن يف
معظم مناطق العاصمة .وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “طريق بغداد
الحلق�ي ال�ذي صمم منذ ثمانينات الق�رن املايض ،بإمكان�ه ايجاد مردودات
مالية كبرية للدولة ،وبالخصوص امانة بغداد من خالل محطات االستراحة
واملناطق السكنية املحيطة به” .وأضاف ان “الطريق البالغ طوله اكثر من 90
كم ،سيتيح للحكومة إنشاء محطات وقود جديدة ومراكز تسوق واسرتاحة،
فضال عن اس�تيفاء رسوم بمبالغ كبرية لكل إجازة بناء تصدرها أمانة بغداد
يف املناطق السكنية املحاذية للطريق” .وأشار التميمي إىل ان “الطريق املذكور
سيقيض عىل ازمة السكن يف العاصمة من خالل محاذاته ملناطق تحتوي عىل
اكثر من  90ألف قطعة ارض س�كنية موزعة منذ أكثر من  20عاما ً يف جانب
الك�رخ ،إضافة اىل الكثري من املجمعات الس�كنية ضم�ن محيط مطار بغداد
والدورة وجرف النداف”.

بغداد /الزوراء:
اق�ر مصدر رفيع املس�توى يف حكومة االنب�ار املحلية ،أمس
االثنني ،بوجود ضغوطات سياس�ية تحول دون إعادة اعمار
وتأهيل وتشغيل املعامل الحكومية املتوقفة منذ أكثر من 17
عاما يف عموم مدن االنبار .
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي :ان ” جهات سياس�ية
متنف�ذة يف الحكومة املركزي�ة مازالت تم�ارس ضغوطاتها
للحيلول�ة دون تش�غيل املصان�ع الحكومية على الرغم من
عرضه�ا كف�رص اس�تثمارية إال ان هذه الضغ�وط أرجأت
عملي�ة إعادتها اىل الخدمة لدواف�ع مادية باتت معروفة لدى
الجميع “.
وأض�اف املصدر ،الذي فضل عدم الكش�ف ع�ن هويته :ان”

باملطلق ال يتناس�ب م�ع حجم حاجة
الدول�ة الفعلية ،عىل اعتب�ار ان املبالغ
الت�ي تنفق على الروات�ب فقط تصل
اىل  70تريلي�ون دين�ار ،ناهي�ك عن ان
القروض وفوائدها خارجي�ا وداخليا،
إضاف�ة اىل أرب�اح رشكات ج�والت
الرتاخي�ص ،جميعه�ا تص�ل اىل 30
تريلي�ون دين�ار ،م�ا يعن�ي ان خزينة
الدول�ة تنف�ق س�نويا  100تريلي�ون
دين�ار دون نتائ�ج ايجابي�ة او تنمية
اقتصادية”.
وأضاف العقابي ان “السياسة العامة
للدولة هي سياس�ة مجحفة وال تصب
يف مصلح�ة املواطن ،كم�ا ان االطراف
القابض�ة عىل الس�لطة غير حريصة
بش�كل واقع�ي عىل أداء م�ا عليها من
واجبات ومس�ؤوليات بش�أن معالجة
مسببات االقرتاض”.
وتاب�ع ان “معالج�ة تل�ك املش�اكل
س�تكون ه�ي البوابة ملعالج�ة قضية
االقتراض الخارج�ي او الداخلي ،من
خالل استثمار الدولة لجميع إيراداتها
وخلق فس�حة مالية جيدة لها تغنيها
عن االقرتاض” ،مشددا عىل ان “غياب
الخطط للتنمية الش�املة وعدم تنمية
االقتصاد والحفاظ عىل مقدرات الدولة
وعدم إيق�اف الهدر للث�روات جميعها
ام�ور عرقل�ت قضي�ة ح�ل مش�كلة
االقرتاض”.

الرشيد يوضح آلية حتويل
السلف والقروض على التقاعد

والتكيف مع واقع انخفاض مناس�يب
املياه، ألن األزمة ستتكرر خالل االعوام
املقبل�ة يف ظ�ل ارتف�اع النم�و بس�بب
إنش�اء الس�دود م�ن قب�ل دول الجوار
عند مص�ادر ورواف�د األنه�ار ،وكذلك
زيادة االستهالك للمياه والحاجة لرفع
اإلنتاج الزراعي ،يرافقها ارتفاع الطلب
عىل الطاقة الكهربائية”.

الكشف عن ضغوط سياسية ملنع تشغيل مصانع األنبار املتوقفة
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعب�ة ،امس االثنني،
لتس�جل  184ملي�ون دوالر .وذك�ر مصدر أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد
خلال مزاده لبي�ع ورشاء العمالت األجنبية امس ارتفاعا بنس�بة  % 6.36يف
مبيعات�ه لتصل اىل  184مليونا و  427الفا و 869دوالراً ،غطاها البنك بس�عر
رصف أس�اس بلغ  1460دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بي�وم األحد ،حيث بلغت
املبيعات  173مليونا و  992ألفا ً و 311دوالرا .وذهبت املشرتيات البالغة 136
مليونا و 827ألفا و 869دوالرا ،لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت
واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ  47مليونا و  600ألف دوالر بشكل
نقدي .وأشار املصدر اىل أن  31مرصفا ً قاموا بتلبية طلبات تعزيز األرصدة يف
الخارج ،و 20مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،و 28رشكة رصافة مشاركة.
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وزارة الصناع�ة فاتحت مجلس الوزراء عىل تش�غيل بعض
املصانع الحكومية املتوقفة منذ أكثر من  17عاما يف االنبار،
إال ان ه�ذا التوج�ه الق�ى معارضة من قبل جه�ات متنفذة
يف الحكومي�ة املركزية كون ان تلك الجه�ات تقوم بعمليات
اس�ترياد خارج�ي للم�واد التي تصن�ع يف معام�ل االنبار يف
حال إعادة تش�غليها مما ينتج خسارة كبرية لتلك الجهات.
مؤكدا :ان تش�غيل كل املصانع الحكومية املتوقفة يف االنبار
يقضي عىل البطال�ة ويوفر مبالغ مالي�ة ضخمة للحكومة
املركزية “.
يش�ار اىل ان العديد من املصانع الحكومي�ة يف االنبار ال تزال
متوقف�ة ع�ن العمل من�ذ أكثر م�ن  17عاما رغم اس�تقرار
األوضاع األمنية منذ أكثر من  5أعوام.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرش�يد ،أمس االثنني ،عن إص�دار تعليمات�ه الجديدة الخاصة
بتحوي�ل الس�لف والق�روض على الرات�ب التقاع�دي للموظ�ف املع�زول او
املفصول.
وقال املكتب اإلعالمي يف بي�ان ورد “للزوراء” :انه تم إصدار تعليماته الجديدة
الخاصة بتحويل الس�لف والقروض عىل الراتب التقاعدي للموظف املعزول او
املفص�ول .مبينا ان “من بين الرشوط ان يكون لديه ب�راءة ذمة من املرصف
وراتب تقاعدي”.
وبين ان “املوظ�ف املعني مطالب بتقدي�م (رهن عقار) مع كفي�ل وكمبيالة
اذا كان مبل�غ القرض أكثر من ( )20مليون دين�ار وكفيل عدد ( )2وكمبيالة
اذا كان مبل�غ الق�رض اقل من ( )20مليون دينار على ان يتم يف كال الحالتني
احالة املتبقي من القرض عىل الراتب التقاعدي ،برشط ان تكون خدمته كافية
إلحالته عىل التقاعد وحسب التعليمات”.

اخلبري قصي صفوان :جيب وضع
الوحدات احلكومية حتت وصايا املالية

بغداد /نينا:
أكد الخبري يف الش�أن االقتص�ادي ،صفوان قيص ،رضورة وضع العديد من
الوحدات الحكومية ذات األداء املنخفض تحت الوصاية املبارشة وتش�كيل
فرق متخصصة من كوادر مهني�ة بإرشاف ديوان الرقابة املالية االتحادي
للنهوض بها .
وقال قيص يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا /انه :من أجل
النه�وض بواقع العديد من الوحدات الحكومية أصبح من الرضوري وضع
العديد منها تحت الوصاية املبارشة وتش�كيل ف�رق متخصصة من كوادر
مهنية بإرشاف ديوان الرقابة املالية االتحادي للنهوض بها من خالل إعادة
التأهي�ل او من خالل حلها الن الواقع يشير إىل تلك�ؤ العديد من الوحدات
الحكومية بممارسة نشاطها بدقة ،ونعتقد أن هذا التوجه يمكن أن يستند
عىل معايري تقييم األداء الحكومي املعتمد من الربملان العراقي “.
وأضاف ان “تش�خيص املش�كلة غري كاف دون حل�ول تتضمن وضع هذه
الوح�دات تح�ت وصاي�ة وزارة املالي�ة ،وتكلي�ف فرق مهني�ة تخصصية
للنهوض ب�أداء تلك الوحدات الن االس�تمرار بنفس الك�وادر واإلدارات لن
يفيض إىل حل”.
وأك�د الخبري االقتص�ادي “ان النهوض االقتصادي أصب�ح يتطلب قرارات
حكومي�ة قاس�ية تتضم�ن إحالة جميع م�ن عطل الجه�د الحكومي عىل
القضاء واسرتداد األموال التي أنفقت دون تحقيق الغرض منها”.

العراق يص ّدر حنو  4ماليني برميل ألمريكا يف نيسان املاضي

“سومو” تكشف عن آخر التطورات بشأن تزويد األردن بالنفط اخلام
بغداد /الزوراء:
كش�فت رشكة تس�ويق النفط الوطنية
العراقي�ة “س�ومو” عن آخ�ر التطورات
بش�أن تجديد عقد تزويد األردن بالنفط
الخ�ام العراقي .من جانب اخ�ر ،أعلنت
إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريك�ي أن
ص�ادرات الع�راق النفطي�ة ألمري�كا
تج�اوزت  4ماليين برمي�ل خالل ش�هر
نيسان.
وقال�ت رشكة تس�ويق النف�ط الوطنية
العراقي�ة “س�ومو” ،ام�س االثنين :إن
“املباحثات بش�أن ذلك مس�تمرة بشأن
تجديد عقد الرشاء” .وأضافت ان “العقد
قيد االنج�از وهو بني الدائ�رة القانونية
يف وزارة النف�ط وبين مجل�س ال�وزراء
العراقي” ،مبينا ان “رشكة س�ومو جهة
تنفيذية ستنفذ العقد متى ما تم التوصل
إىل اتفاق بني الطرفني”.
ول�م يس�تورد األردن النف�ط الخ�ام من
العراق خالل شهر كانون االول املايض يف
حني اس�تورد ما مقداره  252ألف برميل
يف ترشين الثاني املايض من عام .2020
وكان األردن تلق�ى يف أيل�ول  2019أوىل
ش�حناته بموجب اتفاق لرشاء  10آالف
برميل يوميا من النفط الخام من حقول

كركوك لتلبية جزء من الطلب املحيل قبل
ان يوقفها يف شهري ايار وحزيران نتيجة
انخفاض اسعار النفط ،ليعاود االسترياد
مرة اخرى يف ش�هر ايلول املايض.
يذك�ر ان الع�راق يص�در النف�ط الخ�ام

بأس�عار تفضيلي�ة اىل األردن عبر
الش�احنات الحوضيات وبمع�دل تقريبا
 10آالف برميل يوميا .وأعلن وزير النفط
العراقي ،إحس�ان عب�د الجبار ،يف كانون
األول امل�ايض ،ع�ن ب�دء تصدي�ر فائض

الوقود األسود إىل لبنان ،ابتدا ًء من مطلع
عام .2021
من جانب اخ�ر ،أعلن�ت إدارة معلومات
الطاق�ة األمريك�ي ،أم�س االثنين ،أن
ص�ادرات الع�راق النفطي�ة ألمري�كا

تج�اوزت  4ماليين برميل خالل ش�هر
نيسان.
وقال�ت اإلدارة يف جدول لها اطلعت عليه
“الزوراء” :ان “الع�راق صدر من النفط
الخ�ام ألمريكا خلال الش�هر املايض 4
ماليين و 260ألف برمي�ل ،بمعدل 142
ألف برميل يوميا”.
مبين�ا ان “العراق صدر خالل األس�بوع
األول من شهر نيس�ان بمعدل  223ألف
برمي�ل يومي�ا ،فيما صدر متوس�ط 34
أل�ف برمي�ل يومي�ا يف األس�بوع الثاني،
فيما صدر متوسط  270برميالً يوميا يف
األسبوع الثالث” ،مشريا اىل ان “األسبوع
الراب�ع بلغت هذه الص�ادرات بمعدل 41
ألف برميل يوميا”.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة األمريكي
أن “الع�راق ج�اء باملرتبة الس�ابعة بعد
كل م�ن كن�دا واملكس�يك والس�عودية
وكولومبيا واإلكوادور وروسيا ،واملرتبة
الثانية عربيا بعد الس�عودية التي بلغت
األخيرة صادراتها ألمريكا خالل ش�هر
نيس�ان  8ماليين و 970أل�ف برمي�ل”،
مبين�ة أن “كن�دا ج�اءت باملرتب�ة األوىل
كأكثر دول مصدرة للنفط ألمريكا تليها
املكسيك”.

الرياضي

أصفر وأمحر

كورونا يصيب اربعة العبني من فريق
سلة احلشد الشعيب

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الحشد الشعبي ،اصابة العبني جديدين من فريقه السلوي بفريوس كورونا.
وقال رئيس النادي خالد كبيان إن “العبي الحش�د الش�عبي املحترف اللبناني عيل حيدر وعباس
هادي ،سبق وان اصيبا بفريوس كورونا خالل االيام املاضية مما ادى اىل ايقاف نشاطات الفريق
لحني التأكد من سالمتهم”.واوضح ان “الفحوص الطبية أكدت اصابة العبني جديدين من الفريق،
حي�ث اصيب عماد صابر واحمد منخي بالفريوس” ،مبين�ا ً أن “الالعبني االربعة يخضعون حاليا ً
للحجر الصحي فيما يتم التأكد من صحة بقية الالعبني”.يذكر ان اتحاد السلة قرر تأجيل مباراة
سلة الحشد الشعبي أمام فريق نفط البرصة اىل اشعار آخر بسبب اصابات كورونا.
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احلكم الدولي السلوي امحد علي لـ (الزوراء)

االعالم غيب جناحاتي الكبرية وسأكون حاضرا بقوة يف اوملبياد طوكيو
حوار /عيل عنب
عم�ل بصم�ت وت�درج خط�وة بع�د
خطوة وفض�ل العمل على الضجيج
وعمل عىل تطوير نفسه وجعل نصب
عيني�ه ه�دف كبير وه�و التواجد يف
االوملبياد من العب كرة س�لة اىل حكم
عاملي من حكام النخبة انه احمد عيل
الشوييل حكمنا الذي شق طريقه نحو
النجومية وعن طريق صافرته العتية
يفتح قلبه اىل صحيفة (الزوراء) عرب
هذا الحوار الشيق.
السرية الشخصية الحمد عيل ؟
احم�د عيل الش�وييل العب كرة
سلة سابق خريج كلية الرتبية البدنية
وعلوم الرياضة م�ن حكام النخبة يف
االتحاد الدويل لكرة السلة
كي�ف كان�ت بداياتك م�ع التحكيم يف
لعبة كرة السلة؟
بداي�ة مش�واري التحكيم�ي يف عام ٢٠٠٤عندم�ا اشتركت يف دورة
تحكيمي�ة اقيم�ت يف جامع�ة دي�اىل
وكان الحك�م ال�دويل الس�ابق م ٔوي�د
سامي محارضا لهذه الدورة وواظبت
عىل استمرارية املش�اركة يف الدورات
التحكيمي�ة وصوال لع�ام  ٢٠٠٨الذي
حصلت فيه عىل الشارة الدولية.
مل�اذا يعتبر قان�ون ك�رة الس�لة هو
االصعب يف االلعاب الجماعية؟
 تأت�ي صعوب�ة قان�ون كرة الس�لةلع�دة ام�ور اهمها كث�رة امل�واد فيه
وايضا يحتاج اىل قرارات لحظية تصل
اىل جزء من الثانية مما يجعله صعب
جدا.
ماذا يحتاج الحكم العراقي الس�لوي
لك�ي ن�راه باس�تمرار يف املحاف�ل
العاملية؟
 يحت�اج الحك�م بص�ورة عام�ة اىلالعمل عىل نفس�ه من خلال مواكبة
التطور الرسيع يف هذه اللعبة ويكون
مميز يف قيادته للمباريات واالهم من
كل ذلك اللغة التي تش�كل فارق كبري
للحك�م اضاف�ة اىل حض�وره الذهني

وش�خصيته القيادية التي يس�تطيع
به�ا ان يخ�رج املب�اراة باق�ل ع�دد
م�ن االخط�اء وال ننسى دور االتحاد
م�ن خلال زج الح�كام يف ال�دورات
التحكيمية الخارجية س�واء قارية او
عاملية كل هذه العوامل كفيله بوصول
الحكم اىل املحافل السلوية الكبرية.
ماهي اه�م مش�اركاتك يف البطوالت
العاملية؟
م�ن اهم البط�والت التي ش�اركتبها بدأت يف نها ٔييات امم اس�يا لبنان
 ٢٠١٧و كاس العال�م للش�ابات
بالروسيا  ٢٠١٨وكاس العالم للشباب
الذي ضيفته اليونان التي كانت بوابة
املشاركة يف كاس العالم الصني ٢٠١٩
وحالي�ا ت�م اختي�اري للمش�اركة يف
قيادة مباريات اوملبياد طوكيو.
ماهي اصعب مباراة واجهتك؟

اداريو والعبو منتخبنا الوطين
يتلقون لقاح كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
تلق�ى العبو املنتخب الوطني بكرة القدم امس االثنني ،الجرعة األوىل
من التطعيم الخاص بكوفيد .19
وقال املدير اإلداري للمنتخب ،باس�ل كوركيس ،إن املنتخب سيدخل
معس�كرا تدريبي�ا ،يف الثام�ن عشر م�ن الش�هر الج�اري بمدينة
البرصة.
وسيتضمن املعس�كر إقامة مباراتني تجريبيتني ،أمام طاجيكستان
ونيبال يف  24و 29من الشهر الجاري.
وأش�ار إىل أن املنتخب الوطني س�يعود بعدها لبغ�داد ،عىل أن يغادر
إىل البحري�ن يف األول م�ن حزي�ران املقبل ،للمش�اركة يف التصفيات
املزدوجة املؤهلة لكأيس آسيا والعالم.
يذكر أن املنتخب الوطني ،سيس�تأنف مش�اركته يف تصفيات كأس
العالم ،بلقاء كمبوديا يف السابع من الشهر املقبل.

اعالمنا الرياضي
مس�ؤول الش�عبة الرياضية يف القن�اة العراقية
االخبارية الزميل اوس محمود اعلن عن اصابة
ش�قيقه طالب الدكت�وراه (ان�س) بفايروس
كورونا املس�تجد ،خالص االمنيات لالخ العزيز
ان�س بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ه رب الع�زة
واالجلال ثوب الصح�ة والعافي�ة وان يعود لعمله
من جديد خالل قادم االيام.
*********************
مص�ور برنامج (س�توديو الجماهير) الذي يبث
من عىل شاشة قناة (دجلة) ،الزميل احمد جبار
الخيكاني اعلن ع�ن اصابته بفايروس كورونا
املس�تجد ،امنياتن�ا الصادقة بالش�فاء العاجل
للزمي�ل املب�دع الخيكان�ي وان يلبس�ه الرحمن
ث�وب الصحة والعافية التامتين وان يعود لعائلته
وملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
************
العدد الس�ابع عشر من صحيفة اتح�اد الرشطة
الت�ي تصدر عن االتحاد العراقي للرشطة الريايض
التابع لوزارة الداخلية ،رأى النور يوم امس االثنني
وتضمن العديد من املواضيع التي تخص نشاطات
االندية املنضوية تحت ل�واء وزارة الداخلية فضال
ع�ن مواضي�ع اخ�رى مختلف�ة محلي�ة وعربية
وعاملية.

بالنس�بة لحكام كرة الس�لة جميعاملباريات تواجه فيها صعوبات كبرية
واعترب اي مب�اراة صعبة عليه الكون
مركزا بش�كل كبري عىل قيادتها اىل بر
االمان.
اختيار الح�كام للبطوالت الكبرية هل
يكون ضمن معايري معينة؟
اكي�د املعايير موج�ودة م�ن خاللالتقيي�م الذي يكون م�ن قبل مقيمي
الح�كام املتواجدين يف كل بطولة مثال
عند املشاركة يف كاس العالم للشباب
املقيمني املوجودين يف البطولة يراقبون
الحكام بادق التفاصيل يف تحركاتهم
اثناء املباراة وايضا شخصيتك اسلوبك
تعاملك ويف خارج امللعب عندما تكون
يف الفندق وكي�ف تتواصل مع زمال ٔيك
وتواصلك مع االتح�اد الدويل كل هذه
املعايري تساعدك يف نيل استحقاقك يف

البطوالت العاملية.
الع�راق س�يكون ح�ارضا يف اوملبياد
طوكيو عن طريق صافرتك؟
ان ش�اء الل�ه س�أكون متواج�د يفاالوملبي�اد الت�ي عملت م�ن اجل هذا
الشيء من�ذ ارب�ع س�نوات والحم�د
لله ت�م اختياري للمش�اركة يف قيادة
مباريات لعبة كرة الس�لة يف االوملبياد
وكثف�ت تدريبات�ي واملواكبة لحضور
املحارضات االس�بوعية التي تبث من
قبل االتحاد الدويل للعبة لحكام النخبة
عرب موقع الزوم وان شاء الله سأكون
جاهزا لهذا املحفل العاملي الذي يعترب
م�ن اعلى املس�تويات ال�ذي يطم�ح
الجميع يف املش�اركة به وتواجدي هو
ثم�رة الجهد والتعب الذي بذلته خالل
السنوات املاضية.
براي�ك هل يوجد حك�م عراقي يكون

امتداد لتألقك يف قيادة املباريات ؟
 اي حكم ممكن ان يكون احمد عيلمن خالل العمل والتطور والتواصل يف
التدريبات العملية والنظرية ومواكبة
تحدي�ث قوانني ك�رة الس�لة والعمل
عىل تطوير الذات ووضع هدف امامه
من امل ٔوكد س�يصل اىل م�ا يصبو اليه
وتحقيق ما يريد.
هل من كلمة اخرية؟

ش�اكر تواصلك�م مع�ي ك�ونصحيفتكم اكثر من مرة تذكرني عرب
صفحات�ه الراقية والحك�م يف العراق
ه�و الحلق�ة االضع�ف يف رياضتن�ا
وخاص�ة االلعاب الجماعية ونأس�ف
لع�دم اعطاء حقن�ا من قب�ل االعالم
الريايض ويص�ل اىل الظلم الحمد عيل
فف�ي الع�ام املنصرم عندم�ا ذهبت
اىل كاس العال�م للرج�ال ال�ذي يعترب

انجاز تاريخ�ي لرياضة العراق عامة
وكرة السلة خاصة لم احصل عىل اي
تغطية اعالمية مناس�بة لهذا الحدث
الكبري واتمنى ان تتغري نظرة اعالمنا
يف ه�ذا املج�ال كذل�ك اش�كر االتحاد
العراقي املركزي لكرة الس�لة كونهم
س�بب ر ٔييسي لوصويل له�ذه املرحلة
وش�اكر صحيفتكم املوق�رة عىل هذا
اللقاء.

وزير الشباب يُشيد بتأهل  18العبا والعبة ألول مرة اىل منافسات باراوملبياد طوكيو
بغداد /قيص حسن
أش�اد وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان
درج�ال بإنج�ازات اللجن�ة البارأوملبي�ة
الوطني�ة العراقية وتأهل  18العبا والعبة
ألول م�رة اىل منافس�ات دورة األلع�اب
البارأوملبي�ة يف العاصمة اليابانية طوكيو
خالل ش�هر آب املقبل  2021بعد تأجيلها
الع�ام امل�ايض بس�بب جائح�ة كورونا.
وبني الوزير درجال ان الوزارة س�تواصل
تقدي�م دعمها النج�اح مش�اركة العراق
يف االس�تحقاق العامل�ي من خلال تهيئة
املنش�آت الرياضي�ة وتوفري مس�تلزمات

االع�داد املطلوب�ة ،ونس�عى إىل أن تكون
رياضتن�ا م�رآة عاكس�ة لواق�ع البل�د،
وبمستوى يوازي تاريخ وحضارة العراق،
مشيرا اىل ان وض�ع الخط�ط والربام�ج
واس�تقطاب الكفاءات سيصب يف خدمة
االلع�اب ورياضييها.وثمن رئيس اللجنة
البارأوملبي�ة الدكتور عقي�ل حميد الدعم
املقدم من الوزير درجال ووزارة الش�باب
والرياض�ة البط�ال وبطلات متح�دي
اإلعاق�ة ،مبين�ا ان املش�اركة العراقية يف
بارأوملبي�اد طوكي�و هي األكبر منذ اول
مش�اركة يف دورة البارأوملبياد عام ١٩٩٢

يف مدينة برش�لونة األسبانية والعدد قابل
للزيادة ،بعد تأهل  ١٨العبا والعبة ،منهم
أرب�ع العبات و ١٤العبا.وأضاف حميد أن
العاب القوى سيمثلها جراح نصار وولدان
نزار وكوفان حس�ن وعيل مبارك وحسني
فاضل واحمد عيل نعاس وفاطمة فاضل،
ويف رفع االثقال ،فارس س�عدون ورسول
كاظم وثائر عباس وعباس محمد نيسان
وهدى مه�دي وحنان ماج�د ،ويف فعالية
املبارزة عمار هادي وزين العابدين غيالن
وحيدر عيل نارص وعيل س�عدي ،والقوس
والسهم زمن حسني.

مدرب منتخب الشباب حيدد موعد التحاق املغرتبني
بغداد /الزوراء
َ
أعل�ن م�درب منتخ�ب الش�باب بكرة
الق�دم عم�اد محم�د موع�د التح�اق
الالعبين املغرتبين بصف�وف املنتخب
وال�ذي س�يكون قب�ل املش�اركة يف
البطولة العربية ملنتخبات الشباب التي
م�ن املق�رر إقامتها يف مصر منتصف
َ
املقبل.وق�ال م�درب منتخ�ب
الش�هر
الشباب :إنه تواصل مع لجنة املغرتبني
يف الهي�أة التطبيعي�ة م�ن أج�ل إكمال

أوراق جميع الالعبني املغرتبني يف أرسع
وقت ،واالس�تفادة من قدراتهم الفنية.
َ
وأض�اف محم�د :الالعب�ون املغرتبون
كان�وا تح�ت أنظ�ار اللجنة من�ذ فرتة
طويل�ة ،وهنال�ك متابع�ة مس�تمرة
واطالع واضح عىل مس�توياتهم الفنية
بش�كل يجعلهم إضاف�ة مهمة ملنتخب
الش�باب ،وسيش�اركون م�ع الفري�ق
ملش�اهدة مس�توياتهم ع�ن ق�رب من
قبل املالك التدريبي.وأش�ار َ محمد إىل:

ان املغرتبين س�يلتحقون بتدريب�ات
منتخ�ب الش�باب يف األول من الش�هر
املقبل خالل التجمع الثاني أو املعسكر
التدريبي الذي س� ُيحدد الحقاَ ،وس�يتم
من�ح الفرصة لجمي�ع الالعبين قبيل
الدخ�ول يف مباريات البطول�ة العربية.
يش�ا ُر إىل أن منتخب الشباب سيشارك
يف البطول�ة العربية ملنتخبات الش�باب
والتي س�تنطلق منتصف الشهر املقبل
يف مرص.

حمرتف اجلوية االردني إحسان حداد حيدد موعد عودته للمالعب
بغداد /متابعة الزوراء
بدأ مدافع فريق القوة الجوية  ،إحسان حداد،
مراح�ل التأهي�ل ،بعد اإلصابة الت�ي أملت به،
أثناء مشاركة فريقه يف دوري أبطال آسيا.
وقال االردني حداد ،بدأت مراحل التأهيل بعد
اإلصابة بالت�واء يف الكاحل ،وأحتاج فرتة من
عرشة أيام إىل أس�بوعني ،للع�ودة إىل املالعب
من جديد.
وبني أنه يسابق الزمن من أجل العودة ،حيث
يس�تهدف مش�اركة زمالئه فرح�ة التتويج

بلقب الدوري املمتاز.
يش�ار إىل أن إحس�ان ح�داد التح�ق بالق�وة
الجوي�ة ،خلال فترة االنتق�االت الش�توية
املاضية.
ويف س�ياق منفصل أعلن نادي القوة الجوية،
ان مدافعه عيل بهجت ،اكمل عالجه الطبيعي
يف مدينة دبي.
وقال املنس�ق االعالمي للنادي عالء محمد إن
“مدافع الق�وة الجوية عيل بهجت ،س�يعود
ي�وم غ�د األربع�اء إىل العاصم�ة بغ�داد بعد

فرتة تأهيل قضاه�ا يف مركز الفيفا الدويل يف
دبي”.
واوض�ح أن “بهجت تلقى العلاج الكايف بعد
إصابته التي تع�رض لها يف عضلة الكولف”،
مبينا ً ان “بهجت س�يكمل الفترة التأهيلية
يف بغ�داد لالنخراط ضم�ن تدريبات الصقور
نهاية الشهر الحايل”.
يذكر ان بهجت سافر مع الفريق اىل االمارات
ولكنه لم يس�تطع املش�اركة يف دوري أبطال
آسيا.
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مانشسرت سييت ينتظر خدمة من ليسرت حلسم اللقب
ينتظر مانشسرت سيتي خدمة من ليسرت
سيتي الرابع لكي يتوّج بطالً للدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم للمرة الثالثة
يف املواسم األربعة األخرية ،وذلك عندما يحل
األخري ضيفا ً اليوم الثالثاء عىل مانشسرت
يونايتد الثاني.
ويتقدم سيتي عىل جاره يونايتد بفارق
 10نقاط ويحتاج إىل فوز واحد يف مبارياته
الثالث األخرية لكي يرفع كأس الدوري ،لكن
خسارة يونايتد أمام ليسرت اليوم الثالثاء قد
تمنحه إياه أيضاً ،علما ً بأنه لن يلعب يف هذه
املرحلة إال يوم الجمعة املقبل عندما يواجه
نيوكاسل ،أي بعد  24ساعة من مباراة
يونايتد وليفربول املؤجلة.
وكان يونايتد حسم رسميا ً بطاقة التأهل
إىل دوري األبطال املوسم املقبل ،بفوزه عىل
أستون فيال  1-3أول أمس األحد.
وما يع ّزز من إمكانية خسارة يونايتد أمام
ليسرت ،انه سيضطر إىل خوض املباراة ضد
ليسرت بتشكيلة جلّها من الصف الثاني بعد
حوايل  50ساعة من مواجهته ألستون فيال،
كما أنه سيواجه ليفربول يف املباراة املؤجلة
بينهما الخميس املقبل بالتايل فان الشياطني
الحمر سيخوضون  3مباريات يف غضون 5
ايام.
وأملح مدرب يونايتد النرويجي أويل غونار
سولشار يف مؤتمر صحايف يوم الجمعة
ّ
سيكثف مبدأ املداورة يف ظل
املايض بأنه
ً
ضغط املباريات ،مشريا إىل أن ارتدادات
ذلك عىل السباق نحو احتالل املركز الرابع
للفرق األخرى «هو مشكلة اآلخرين وليس
مشكلتي».
وكان لقاء القمة بني مانشسرت يونايتد
وليفربول األحد قبل املايض تأجل بسبب

شغب جماهري األول واقتحامهم ملعب أولد
ترافورد احتجاجا ً عىل سياسة عائلة غاليزر
مالكة النادي ،فتم نقل املباراة اىل تاريخ
الثالث عرش من أيار/مايو الحايل.
وقال سولشار لدى سؤاله عن إمكانية
اعتماد تشكيلتني مختلفتني يف مباراتني
توالياً« :خوض مباراتني يف  3أيام صعب
ويمكن قبول ذلك إذا كنا خالل فرتة عيد
امليالد .لكن خوض مباراتني يف  3أيام يف آخر
املوسم مع كمية املباريات التي خضناها،
يجعل من األمر أكثر صعوبة .يكاد األمر
يكون مستحيال ،وخوض  4مباريات يف 8
أيام مستحيل».
وأضاف« :يتعينّ عيل حماية صحة الالعبني،
قد ال يعجب هذا األمر البعض لدى خياري

للتشكيلة وهذا األمر قد يؤثر عىل السباق
النتزاع بطاقات دوري االبطال األوروبي ،لكن
هذه مشكلة اآلخرين وليست مشكلتي».
وشاءت الصدف أن يلتقي يونايتد تواليا
مع ليسرت سيتي وليفربول ،وكالهما طرف
يف الرصاع نحو انتزاع احدى البطاقتني
املتبقيتني للمشاركة يف دوري االبطال.
وكان سيتي فرط يف ضمان اللقب عندما
أهدر تقدمه أمام تشيليس السبت املايض،
ليخرس  ،2-1علما إنهما يلتقيان يف نهائي
دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.
وسرييح سولشار أغلب الظن صانع ألعابه
الربتغايل برونو فرنانديش وربما العب
الوسط الفرنيس بول بوغبا باإلضافة إىل
املهاجم مايسون غرينوود ،كما أكد املدرب

غياب قائد الفريق وقطب الدفاع هاري
ماغواير إلصابة يف كاحله ضد أستون فيال.
يف املقابل ،يسعى ليسرت سيتي إىل وقف نزيف
النقاط يف الجولتني األخريتني بعد تعادله مع
ساوثهامبتون  1-1والخسارة الثقيلة عىل
ملعبه ضد نيوكاسل .4-2
وكان ليسرت عاش سيناريو مماثالً املوسم
املايض عندما فوّت فرصة املشاركة يف
املسابقة األوروبية األهم ،بخسارته يف الجولة
األخرية أمام مانشسرت يونايتد صفر 2-عىل
أرضه لتذهب البطاقة القارية إىل األخري.
ويملك ليسرت  63نقطة يف املركز الرابع
مقابل  57لليفربول يف السادس لكن األخري
لعب مباراة أقل.
وعلق مدرب ليفربول األملاني يورغن كلوب

اعالم الكرتوني

عىل قرار رابطة الدوري اقامة مباراة القمة
ضد يونايتد بعد يومني فقط من مواجهة
ليسرت بقوله« :أدرك بان األمر لم يكن مثالياً،
لكني يف الوقت ذاته أعتقد أنه كان باإلمكان
إيجاد حل أفضل».
واضاف« :سيخوض يونايتد ثالث مباريات يف
مدى  5أيام ثم لن يلعب يف نهاية االسبوع».
وتابع« :عىل العموم ،يتعينّ علينا الفوز يف
مبارياتنا األربع املتبقية لكي نملك فرصة
املشاركة يف دوري األبطال».
يذكر أن ليسرت سيتي مدعو ملواجهة تشيليس
يف نهائي كأس انكلرتا السبت املقبل عىل
ملعب ويمبيل.
أرسنال يؤكد هبوط وست بروميتش
الرسمي
ـ ّ
أكد أرسنال هبوط وست بروميتش ألبيون
بشكل رسمي قبل عدة مراحل من نهاية
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأنهى أرسنال مغامرة وست بروميتش
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز بالفوز عليه
 1-3ضمن املرحلة الخامسة والثالثني من
املسابقة.
وتوقف رصيد وست بروميتش عند  26نقطة
يف املركز التاسع عرش مع بقاء ثالث مباريات
له وبفارق  10نقاط عن برينيل صاحب
املركز السابع عرش.
ووقع سميث روي واإليفواري بيبي عىل
ثنائية أرسنال يف الشوط األول ( 29و)35
فيما دوّن الربازييل ماتيوس برييرا هدف
وست بروميتش الوحيد )67(.
وأكد الربازييل اآلخر ويليان فوز أرسنال
بهدف ثالث جاء مع اللحظات األخرية (.)90
ورفع أرسنال رصيده إىل  52نقطة يف املركز
التاسع.

سولسكاير يبحث عن أكرب مفاجأة يف التأريخ
أبدى أويل جونار سولسكاير ،مدرب مانشسرت
يونايتد ،سعادته بعد أن عوض فريقه تأخره ليهزم
مضيفه أستون فيال  ،1-3ليضمن إنهاء املوسم يف
املربع الذهبي بالدوري اإلنجليزي.
وكانت الهزيمة ستهدي اللقب إىل مانشسرت سيتي،
رغم خسارته  1-2بملعبه أمام تشيليس السبت
املايض ،لكن يونايتد قلب تأخره -1صفر يف الشوط
األول بعد أن هز برونو فرنانديز وميسون جرينوود
وإدينسون كافاني الشباك يف الشوط الثاني.
لكن سولسكاير حافظ عىل الواقعية يف تقييمه
للنتيجة التي ستؤجل فقط عىل األرجح تتويج سيتي
املتصدر ،الذي يتقدم بعرش نقاط عىل يونايتد صاحب
املركز الثاني.ويملك سيتي  80نقطة قبل ثالث
مباريات عىل نهاية املوسم مقابل  70نقطة ليونايتد
الذي تتبقى له مباراة إضافية ،ما يعني أن انهيارا
هائال لفريق املدرب بيب جوارديوال ،فقط ،هو الذي
سيفتح الباب أمام يونايتد إذا فاز بكل مبارياته.

وأبلغ سولسكاير هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.
بي.يس)« :هذه ستكون أكرب مفاجأة يف تاريخ كرة
القدم ،لكن عىل األقل لن نعود إىل ديارنا لنجد حفلة يف

الجانب األزرق من املدينة».
وأضاف يف مقابلة بعد مباراة مع سكاي سبورتس:
«سنحاول تأجيل األمر ألطول فرتة ممكنة».
وقد يضع يونايتد املزيد من الضغط عىل سيتي إذا
هزم ليسرت سيتي اليوم الثالثاء ،وليفربول يوم
الخميس املقبل ،قبل أن يحل سيتي ضيفا عىل
نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة املقبل.
لكن الفوز بالدوري األوروبي سيكون هدفا أكثر
واقعية ليونايتد ،الذي يواجه فياريال اإلسباني يف
املباراة النهائية يوم  26مايو /أيار يف جدانسك،
رغم أنه تعرض لرضبة قوية بإصابة قائده هاري
ماجواير أمام فيال.
ويخضع ماجواير إىل فحص باألشعة ،لتحديد حجم
اإلصابة التي تبدو يف الكاحل ،بعد سقوطه بطريقة
خاطئة عقب كرة مشرتكة مع أنور الغازي العب
فيال.
وأوضح املدرب النرويجي ملوقع يونايتد عىل اإلنرتنت:

رين جُيرب باريس سان جريمان على اقتسام النقاط
نجح رين يف تحقيق التعادل أمام ضيفه باريس
س�ان جريم�ان  1-1يف الجولة  36م�ن الدوري
الفرنسي لكرة الق�دم .وافتت�ح الربازييل نيمار
التس�جيل للفري�ق البارييس من ركل�ة جزاء يف
الدقيق�ة ( )45+6ث�م أدرك سيرهو غيرايس
التع�ادل ألصحاب األرض يف الدقيقة  .70ويحتل
باريس سان جريمان مركز الوصافة بـ 76نقطة
وبفارق  3نقاط عن ليل املتصدر .ويف اليوم التايل
إلعالن�ه تجديد عقده مع س�ان جريم�ان حتى
عام  ،2025س�جل النجم الربازيلي نيمار هدف
الس�بق من ركلة جزاء يف الدقيقة السادسة من
الوقت املحتس�ب بدل الضائع يف الش�وط األوّل.
غري أن الرد لم يتأخر يف الش�وط الثاني ،فبعدما
سجل غريايس هدفا ً يف الشوط األوّل ألغاه الحكم
بداعي التس�لل ( ،)26وكان قريبا ً من الحصول

عىل ركلة ج�زاء ( ،)35أدرك التعادل بعد ارتقاء
يف الهواء لركلة ركني�ة نفذها بنجامان بوريجو
حولها برأس�ه يف املرمى إىل هدف التعادل )70(.
وأكمل س�ان جريم�ان اللقاء بعشرة العبني يف
الدقيقة  88بعدما طرد الحكم مدافعه بريسنيل
كيمبيب�ي بالبطاق�ة الحمراء بع�د عرقلة قوية
عىل املهاجم البلجيكي جرييمي دوكو.واس�تعاد

موناك�و املركز الثالث يف ترتيب الدوري الفرنيس
بف�وزه على مضيفه رينس 1-صف�ر يف الجولة
.36وس�جل هدف نادي اإلمارة البلجيكي إليوت
ماتازو يف الدقيقة  ،20بعد مجهود فردي قام به
قبل أن يمرر إىل وسام بن يدر عىل الجهة اليرسى،
ليعيده�ا إىل الهداف داخل منطق�ة الجزاء الذي
س�دد بالقدم اليمنى بمواجهة الحارس الرصبي
بريدراغ رايكوفيتش .ورفع موناكو رصيده
إىل  74نقط�ة يف املركز الثالث متقدما ً
بف�ارق نقط�ة ع�ن مط�ارده
املب�ارش لي�ون الراب�ع
يف س�باق التأه�ل
ملس�ابقة دوري
أبطال أوروبا يف
املوسم املقبل.

ليكرز يسقط صنز ويبقي على آماله بتفادي امللحق
أبق�ى لوس أنجلي�س ليكرز حام�ل اللقب عىل آمال�ه بتفادي
خ�وض ملح�ق األدوار اإلقصائية “بالي أوف” بف�وزه بقيادة
أنطون�ي ديفي�س  ،110 - 123على وصيف املنطق�ة الغربية
فينيكس صنز ضمن دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وحق�ق ليكرز املنقوص م�ن نجمه ليربون جيم�س منذ فرتة
بس�بب إصاب�ة يف الكاحل انتص�اره الـ 38هذا املوس�م مقابل
 30هزيمة يف املركز الس�ابع ،أول مراك�ز خوض امللحق ،فيما
يحتل بورتالند ترايل باليزرز املركز السادس ( 39انتصارًا و29
هزيمة) قبل أربع مباريات من نهاية املوسم املنتظم.
أحرز ديفيس الذي بدأ يس�تعيد مستوياته تدريجيا ً إثر عودته
م�ن اإلصابة ،بعد أن ش�كل ثنائي�ا ً خارقا ً مع ليربون املوس�م
الفائ�ت وق�ادا ليكرز إىل لق�ب اول منذ  10أع�وام 42 ،نقطة،
 12متابع�ة ،خمس تمريرات حاس�مة ،ثالثة تصديات ومثلها
رسقة للكرة ليقود الفريق اىل فوز اول بعد هزيمتني.
فيم�ا كان كاميرون باين األفض�ل من جان�ب فينيكس الذي

سبق وضمن تأهله اىل البالي اوف ،مع  24نقطة
و 21لديف�ن بوك�ر .وعلى ليك�رز أال يخطئ يف
األمتار األخرية وس�ينتظر هدية من بورتالند
للتأهل مبارشة والسيما بعد أن عزز داالس
مافريك�س مركزه الخام�س بفوزه عىل
كليفالن�د كافالييرز  97 - 124على
الرغم من إقصاء نجمه الس�لوفيني
املتأل�ق ل�وكا دونتش�يتش (15
نقطة 5 ،تمريرات حاسمة) يف
بداية الرب�ع الثالث ،الرتكابه
خطأ عىل كولني سيكستون
ورضبه تحت الخارصة.
لحس�ن حظهم ،كان تيم
يو م�ه
ه�ارداواي جوني�ور يف
منه�ا 7
وس�جل  25نقط�ة
م�ن خل�ف
تس�ديدات ناجح�ة
محاولة.
الق�وس م�ن 11
املركزين السابع
ويتواجه صاحبا
كل منطقة يف مباراة
والثام�ن م�ن
أن يتأه�ل الفائ�ز بها
واح�دة على
األدوار االقصائي�ة ،فيم�ا
مب�ارشة إىل
الخ�ارس مواجه�ة أخرى
يخ�و ض
الفائ�ز م�ن مب�اراة
ض�د
صاحب�ي املركزي�ن
والع�ارش ،والفائ�ز
ا لتا سع
املواجه�ة يكم�ل
من هذه
البالي أوف.
عق�د
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ميسون غري منشغل خبطة
توتنهام يف الصيف

قال رايان ميس�ون ،املدرب املؤقت لتوتنهام ،إنه ال يفكر سوى
يف املباراة التالية لفريقه ،مؤك ًدا أن القائمني عىل إدارة ش�ؤون
النادي س�يتخذون القرارات املتعلق�ة بخطط النادي بعد نهاية
املوسم.
وتراجع توتنهام إىل املركز الس�ابع بني ف�رق الربيمريليج ،بعد
هزيمته الس�بت املايض  1-3أمام ليدز يونايتد ،وحال ًيا يتخلف
بفارق  7نقاط عن ليستر سيتي صاحب املركز الرابع قبل آخر
 3جوالت من املوسم.
وت�وىل ميس�ون ،تدري�ب توتنهام بص�ورة مؤقتة حت�ى نهاية
املوس�م بعد إقالة الربتغايل املخرضم جوزيه مورينيو يف الشهر
املايض.
وقاد ميسون ،الفريق ،للفوز بأول مباراتني خاضهما يف الدوري
بعد ذلك ،لكن الس�بريز خرس أمام مانشستر س�يتي يف نهائي
كأس الرابطة.
وق�ال ميس�ون إن الفريق يركز بص�ورة كاملة على مبارياته
املتبقي�ة بداي�ة م�ن مواجه�ة األح�د املقب�ل أم�ام الضي�ف
وولفرهامبتون.
وأض�اف“ :تركيزنا وتركيزي ال بد أن ينصب عىل املباراة املقبلة
اآلن” .وأت�م“ :أعتق�د أن الصورة األكرب واألم�ور املتعلقة بذلك
سيتعني اتخاذها خالل الصيف”.

زفرييف يتوّج بلقب دورة مدريد

«علينا أن نفحص اإلصابة ،ربما تكون عدة أسابيع أو
عدة أيام ،من يدري .لست طبيبا وعلينا أن نفحصه،
التوى كاحله وأصيب بكدمة».
وقال ماجواير نفسه يف حسابه عىل تويرت ،إن اإلصابة
ليست خطرية وإنه سيعود للعب قريبا.
كما أشار سولسكاير إىل أنه ربما يجري تغيريات عىل
تشكيلته األساسية أمام ليسرت ،حيث يواجه يونايتد
فرتة مزدحمة باملباريات يف األسابيع األخرية من
املوسم.
وتابع« :أعتقد أن كل الالعبني بوسعهم اللعب يومي
الخميس واألحد املقبلني ،لكن اللعب يوم الثالثاء
يضيف عبئا كبريا للغاية».
وأكمل« :إضافة يوم الخميس يجعل األمر مستحيال
من الناحية البدنية ،ولذلك يجب أن أتأكد اآلن من
عدم املخاطرة بحدوث إصابات ،الالعبون الذين لعبوا
مساء الخميس واليوم لن يلعبوا  90دقيقة اليوم
الثالثاء بالطبع».

توج األملاني ألكس�ندر زفرييف بلقب بطولة مدريد املفتوحة
للتن�س بعد ف�وزه يف النهائي على اإليطايل ماتي�و برييتيني
بمجموعتني لواحدة.
برييتيني دخل املباراة بقوة وتمكن من حسم املجموعة األوىل
لصالحه بسبعة أشواط لستة ( .)8 - 10لكن زفرييف تمكن
م�ن التدارك يف الثانية ليفوز بها بس�تة أش�واط ألربعة قبل
أن يواص�ل تألقه يف الثالثة ويفوز بها بس�تة أش�واط لثالثة
ليتوج بلقب البطولة اإلسبانية للمرة الثانية يف مسريته.

رونالدو يف مرمى نريان االنتقادات بعد صدمة ميالن
تلقى كريس�تيانو رونالدو ،هداف
يوفنت�وس ،انتق�ادات بالغ�ة يف
الس�اعات املاضية ،بعد الخس�ارة
املدوية  0-3أم�ام ميالن ،يف إطار
الجولة  35من الدوري اإليطايل.
رونالدو ش�ارك يف املباراة كاملة،
ول�م يظه�ر تمامً �ا ولم يش�كل
خط�ورة عىل مرمى ميالن ،ليصبح
كالش�بح يف أهم مب�اراة ليوفنتوس
ه�ذا املوس�م .وانتق�دت صحيف�ة
“الجازيت�ا ديللو س�بورت” ،تواضع أداء
رونالدو يف لقاء األمس .وقالت “يف الشوط األول،

ل�م يلمس ال�دون ،أي كرة يف منطقة الخص�م ،بل تجول يف
ً
كثيرا دون أن يجد موقعه عىل اإلطالق ،وهو
أرجاء امللعب
ً
إحباطا يف أهم ليلة”.
األداء األكثر
وأضاف�ت الصحيف�ة “رونالدو لم يلم�س الكرة يف منطقة
ميالن بالشوط األول بحس�ب بيانات شبكة أوبتا ،جن ًبا إىل
جنب مع موراتا ،الذي ملس�ها مرة واحدة يف الش�وط األول
بأكمل�ه” .وتابع�ت “لم يس�دد يوفنتوس م�رة واحدة عىل
مرم�ى ميالن يف الش�وط األول .جس�د ًيا رونال�دو ليس يف
أفضل حاالته”.
وبخس�ارة يوفنتوس أمام ميالن ،تراج�ع ترتيب اليويف إىل
املركز الخامس ،حيث يخاطر بفش�ل التأهل لدوري أبطال
أوروبا باملوسم املقبل.

ريال مدريد يفشل يف اقتناص الصدارة واشبيلية يبتعد عن املنافسة
انتهت مواجهة ريال مدريد أمام ضيفه
إش�بيلية بالتع�ادل  2-2يف الجولة 35
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتت�ح الربازيلي فريناندو التس�جيل
للضي�وف يف الدقيق�ة  22ث�م أدرك
أسينس�يو التع�ادل لريال مدري�د ()67
وبع�د ذل�ك تمك�ن الكروات�ي إيف�ان
راكيتيتش من منح التقدم للفريق األندليس
من عالم�ة الجزاء ( )78وبع�د ذلك تصويبة
األملاني كروس يحولها البلجيكي إيدين هازار
يف شباك الضيوف )94(.
ويحتل ري�ال مدريد املركز الثان�ي بـ 75نقطة
وبفارق املواجهات املبارشة عن برشلونة الثالث
وبعيدا ً بنقطتني عن جاره أتلتيكو مدريد املتصدر
يف املقابل يأتي إشبيلية رابعا ً بـ 71نقطة.

مباريات اليوم (الجولة :)36
أوساسونا  vsقاديش.
التيش  vsديبورتيفو اآلفيس.
ليفانتي  vsبرشلونة.

مفكرة الزوراء
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املرصد العراقي للحريات الصحفية يدين حماولة
اغتيال مراسل قناة الفرات يف الديوانية

بغداد /نينا:
دان املرص�د العراقي للحريات الصحفية يف نقاب�ة الصحفيني العراقيني محاولة اإلغتيال التي
تعرض لها أحمد حس�ن مراس�ل فضائية الفرات فجر امس االثنني عىل يد مس�لح أطلق عليه
النار ،والذ بالفرار يف قضاء الشامية ،ما تسبب بإصابة خطرة يف منطقة الرأس ،نقل عىل إثرها
اىل املستش�فى لتلق�ي العالج وهو بحالة خط�رة .وطالب املرصد يف بيان الس�لطات األمنية يف
محافظة الديوانية بإتخاذ التدابري الكفيلة بتعقب الجناة ،وسوقهم اىل العدالة لينالوا جزاءهم،
والعم�ل الجاد عىل وقف جرائم إس�تهداف الصحفيني خاص�ة وإن الجريمة تأتي بعد أيام من
اإلحتف�ال باليوم العامل�ي لحرية الصحافة ،وتراج�ع العراق اىل املرتبة  163يف مس�توى حرية
التعبري ،وحق الوصول إىل املعلومة .وكان مراس�ل قناة الفرات احمد حس�ن تعرض فجر امس
اىل محاولة اغتيال .وقال مصدر امني ان حس�ن تعرض اىل اطالق نار يف رأس�ه امام منزله نقل
عىل اثرها اىل املستشفى يف الديوانية وبعدها اىل العاصمة بغداد مشريا اىل ان حالته حرجة .

الثقافة النيابية :منحة الصحفيني
واألدباء قد ختفض اىل النصف

بغداد /نينا:
كش�فت لجنة الثقافة والسياحة واالثــار
النيابي�ة  ،عن اع�داد آلـية جدي�دة لتوزيع
منحة الصحفيني والفنانني واالدباء.
وقـ�ال عض�و اللجن�ة بش�ار الكيك�ي يف
ترصيح للوكالة الرسمية ،انه «سيتم اعداد
آلي�ة جديدة لـصـ�رف منح�ة الصحفيني
والفنانين واالدباء املدرجة ضم�ن موازنة
 2021واملق�رر توزيعه�ا خـلال الـع�ام
الحايل».
واش�ار اىل «تـضـمين اس�ـمـاء املس�تحقني للمنحة بالـتنس�يق مـ�ع وزارة الثقافـة
والس�ـياحة واالثار وتـخـويـل نـقـابات الفنانني واالدباء والصحـفني اعـداد االس�ماء
باش�ـراف م�ن ال�وزارة واللجن�ة النيابي�ة لتحقيق الش�فافية وش�مول املـس�تحـقني
الـحقيقيـني بها».
واوضــح ان «آلـية الـش�مـول بــاملــنـحة ستـكون ضـمـن جـملة مـن املــعـايري،
لـكـن املـبـلـغ لـلـمـش�مـولـني قـد يتم تخفيضه الكـثر مـن  500ألف ديـنار لـعدم
كـفـايـة املبالغ املخصـصة ،اي ان املــنـحـة الــتـي ستوزع تقل عـن املـلـيون دينار
على عـكـس آليـة الـتـوزيـع الس�ابقة لـالعـوام املاضية ،مــن اجـل تـوس�ع قاعدة
الشمول الكثر عـدد ممكن مـن الـصـحفيني والـفـنـانـني واالدباء».

نقابة الصحفيني املصريني تدين
االعتداءات على املقدسيني

No: 7486 Tue 11 May 2021

القاهرة/متابعة الزوراء:
أص�درت نقابة الصحفيني املرصينيً ،
بيانا ،يف الس�اعات األوىل م�ن صباح امس االثنني  10مايو/
أيار الجاري ،دانت فيه العدوان اإلرسائييل عىل الفلس�طينيني يف انتفاضتهم بحي الشيخ جراح يف
القدس املحتلة واملسجد األقىص .وقالت النقابة يف بيانها« :تحيي نقابة الصحفيني املرصية نضال
أه�ايل القدس العربي�ة األبطال ،ضد عدوان دولة االحتالل عىل القدس واملس�جد األقىص املحتلني،
ومحاوالته�ا املدانة لتهجريه�م وتغيري الرتكيبة الس�كانية للمدينة ومصادرة منازل املقدس�يني
ً
لصالح املس�توطنني املغتصبني ،بما يعد انتهاكا ً
فادح�ا ومرفوضا ً لكل مقررات الرشعية الدولية
والقانون الدويل اإلنس�اني واس�تمرارا ً عدوانيا ً لسياسة التهجري القرسي للفلسطينيني» .وتابعت
النقاب�ة« :إذ تش�د نقابة الصحفيني على أيادي أهايل القدس املحتلة الذي�ن رووا بدمائهم األرض
املقدس�ة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن املحتل ،تعلن عن تضامنها
الكام�ل مع حقوقه�م التي كفلته�ا القوانين واملواثيق الدولية ،وتندد بش�دة بممارس�ات دولة
االحتلال الت�ي تنتهك ُحرمة املس�جد األقىص املبارك وش�هر رمضان املُ ّ
عظ�م ،أو الهوية العربية
اإلسلامية واملس�يحية ملدينة القدس املحتلة ومقدس�اتها وتغيرّ من الوضع التاريخي والقانوني
القائ�م» .ودعمت نقابة الصحفيني املرصيني ،من خالل بيانها «نضال وصمود أهل فلس�طني يف
كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلس�طني الداخل ،وطالبت املجتمع الدويل بالتدخل العاجل
لوقف العدوان الغاش�م عىل األرض واألرواح .وأك�دت نقابة الصحفيني املرصيني ،يف ختام بيانها،
مج�ددا عىل كل قرارات جمعياتها العمومية الس�ابقة الخاصة ،والت�زام كل أعضائها بها ،بحظر
كل أشكال التطبيع مع دولة االحتالل.

ميكّن رواده من الدخول لألجواء احلقيقية للبث منذ عشرات السنني
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متحف اإلعالم العراقي جيمع شتات أرشيف مهمل وضائع
بغداد/متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة متحف شبكة اإلعالم العراقي
السبت استكمال تجهيزات افتتاح املتحف
خالل األيام القليلة املقبلة قبل افتتاحه يف
نهاية يونيو املقبل.
وأوضحت مديرة املتحف مينا أمري الحلو
يف ترصي�ح لوكالة األنب�اء العراقية“ ،تم
توزي�ع أجنح�ة متحف اإلعلام العراقي،
حسب الحقب التاريخية لإلعالم الوطني
املمت�د إىل ع�ام  1869بص�دور جري�دة
الزوراء ،وأن تاريخ اإلعالم العراقي موغل
يف القدم”.
وتمي�ز الع�راق ب�أول ب�ث تلفزيون�ي يف
الرشق األوس�ط وثاني إذاعة مس�موعة
وراب�ع وكال�ة أنباء ،ووث�ق املتحف هذه
البداي�ة ،وبينت الحلو أن “أجنحة املتحف
املتخصص�ة تضم ش�واهد عديدة إضافة
إىل مجل�دات وملف�ات وكت�ب ومدون�ات
إلكرتونية”.
وأضاف�ت أن “املتح�ف س�يفيد املثق�ف
والباحث بشؤون اإلعالم خاصة والتاريخ
بشكل عام ،ألن املتحف انعكاس ملجريات
ّ
ويمكن رواده م�ن الدخول إىل
األح�داث،
األجواء الحقيقية للبث منذ العرشات من
السنني”.
ويض�م األجه�زة واملع�دات والكاميرات
والك�رايس واملنصة التي ب�ث منها املعلق
الري�ايض مؤيد الب�دري الحلقة األوىل من
برنامج�ه “الرياض�ة يف أس�بوع” مطلع
الس�تينات ،كم�ا يض�م أجه�زة ومعدات

لربام�ج أخ�رى مهمة ،فضال ع�ن عموم
أجنحة التلفزيون واإلذاعة والصحف.
وطرحت فكرة تأس�يس متح�ف لإلعالم
قبل ثالث س�نوات على أن يتضمن ّ
كل ما
قدم يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة من
برامج ومسلسالت.
ويحوي ثالث قاعات ،قاعة خاصة للدراما
العراقي�ة والتمثيلي�ات وأخ�رى لإلذاعة
والثالث�ة للصح�ف واملجلات العراقي�ة،
وس�يكون التوثيق منذ أول صحيفة وأول
عمل درامي وإذاع�ي ،باعتماد فاترينات
فيها عرض مصغر.
وس�يكون هن�اك تأطري لألح�داث الفنية
املهمة مثل الجوائ�ز واملهرجانات الفنية
(باب�ل وقرط�اج) وغريه�ا ،كم�ا يض�م

املتحف أس�توديو كامال للربامج العراقية
التي لقيت شعبية جماهريية مثل برنامج
“الرياضة يف أس�بوع” مع رشح تفاصيل
الربنام�ج الذي بدأ ع�ام  1964وتم إنجاز
أستوديو يشبه السابق بكل تفاصيله.
وأش�ارت الحل�و إىل أن�ه تم االتف�اق مع
املذيع�ة الرائ�دة أم�ل املدرس ب�أن يكون
الرتحي�ب والتعري�ف باملتح�ف وقاعاته
بصوتها ،مل�ا لها من وقع وبصمة محببة
لدى الجمهور العراقي.
وواجه تأسيس املتحف عددا من املصاعب،
أبرزها أن الكثري من املجالت والصحف لم
يتم العثور عليه�ا يف دار الكتب والوثائق،
وهن�اك مجالت ظهرت وأغلق�ت ولم يتم
العث�ور على العدد األول منه�ا إضافة إىل

أن نق�ل األجهزة م�ن كاميرات وأجهزة
التسجيل اإلذاعي والتي تعد أجهزة نادرة
ج�دا بأعدادها الكثرية لم يكن س�هال ،إذ
تحتاج إىل موافقات رسمية.
وتوق�ف العمل به�ذه األجه�زة واملعدات
من�ذ العرشات من الس�نني وتع�د توثيقا
ملموس�ا للدرام�ا والتمثيلي�ات العراقية
وكي�ف ص�ورت ،فاعتم�دت الحل�و عىل
خبري يف األجه�زة التلفزيوني�ة واإلذاعية
ليضع تفاصيل كل جهاز وهذا أيضا عمل
شاق وكبري.
ووجهت دعوة إىل الفنانني ممن أرش�فوا
أعماله�م ،لتقديم نس�خة منها للمتحف
أو مل�ن يمتل�ك جه�از تلفزي�ون قديم أو
كامريا تصوير قديمة أو راديو ليتربع بها
للمتحف.
وقالت علياء املالكي معاونة مدير املتحف
أنه “م�ن الضروري أن يلتف�ت الجميع
له�ذا املتحف بم�ن فيهم الدول�ة والفنان
واإلعالم�ي ،فق�د اكتش�فنا أن الفن�ان
العراقي ال يحتفظ بأرشيفه الفني وليس
لدين�ا ذاك�رة إعالمي�ة ،ول�م تك�ن هناك
أرشفة لألعمال الدرامية”.
وأضاف�ت املالكي “قد تك�ون الرصاعات
هي السبب يف إهمال األرشيف أو ضياعه
أو رسقت�ه ،هناك املقتن�ون ألجهزة فنية
أو ص�ور أعمال لك�ن التواصل مع هؤالء
صعب ،واملتحف حتى اآلن بحاجة إىل دعم
كبري من الجميع ،ألننا نريده أن يضاهي
املتاحف العاملية إن لم يكن أفضل منها”.

تقرير ينتقد القيود على اإلعالم األردني 111 :انتهاكاً خالل عام 2020
عمّان/متابعة الزوراء:
وث�ق مرك�ز «حماي�ة وحري�ة
الصحفيني األردنيين»  111انتهاكا ً
وقع�ت على  56إعالمي�ا ً وإعالمي�ة
ومؤسس�ة إعالمي�ة خلال الع�ام
املايض .2020
وأظه�ر تقرير م�ؤرش حرية اإلعالم
ال�ذي أطلق�ه املرك�ز ،األح�د ،جملة
م�ن االنته�اكات الت�ي تق�ع على
الصحفيني والصحفيات ،والضغوط
الت�ي تعرض�ت له�ا وس�ائل اإلعالم
خالل جائحة كورونا ،والتي كشفت
باملحصل�ة أن «اإلعلام يف األردن
مقيد».
وكش�ف التقري�ر أن الحكوم�ات
املتعاقبة تتح ّدث عن اإلعالم يف سياق
عام ،وال تضع خططا ً تنفيذية ترتبط
بمؤرشات قياس إلنجازها ،وكالمها
ع�ن ضم�ان الحري�ات أو تعدي�ل
الترشيعات ظ�ل حربا ً عىل ورق ،ولم
ينسحب إىل ممارسات تصون حرية
واستقاللية وسائل اإلعالم.
وأك�د امل�ؤرش أن املش�كلة يف البيئ�ة
السياس�ية ال تكم�ن يف الترشيع�ات
الت�ي تحول�ت إىل أداة تقيي�د،
وإنم�ا يمت�د األم�ر إىل الس�كوت
ع�ن االنته�اكات الت�ي تق�ع على
الصحفيني ،ولم ُيسمع أن الحكومة
الحقت أو جرّمت مس�ؤوالً حكوميا ً
تدخ�ل يف عم�ل وس�ائل اإلعلام ،أو
وضع�ت ضوابط تح�ول دون تدخل
أجهزة األمن بوسائل اإلعالم.
وتوص�ل امل�ؤرش إىل أن األجه�زة
األمني�ة ال تتدخ�ل بش�كل ف�ج
بوس�ائل اإلعالم ،مس�تدركا ً بالقول
«الحقيق�ة التي يدركه�ا كل من هو
قريب م�ن املؤسس�ات اإلعالمية أن
الصحفيين بات�وا يعرف�ون م�ا هو

مس�موح ،وما ه�و غري مس�موح،
ووضع�ت املؤسس�ات اإلعالمي�ة
لنفسها خطوطا ً حمراء لتغطياتها،
وأخبارها ،وتقاريرها الصحفية».
وأش�ار التقرير الص�ادر عن املؤرش
إىل حقيق�ة أن اإلعالميين بات�وا
يدرك�ون أن مواجه�ة الحكومة أمر
صعب وليس س�هالً ،وهو محفوف
باملخاط�ر يف ظ�ل بيئ�ة ترشيعي�ة
مقي�دة ،وسياس�ات وممارس�ات
ليس�ت داعمة لإلعالم ،ويدركون أن
مؤسس�اتهم لن تدافع عنهم بقوة،
إن تعرض�وا للخط�ر ،وق�د تتخلى
عنهم.
وأش�ار التقرير إىل أنه وبعد س�نوات
م�ن التدخ�ل املب�ارش ،فإن وس�ائل
اإلعالم أع�ادت التموضع ،وأصبحت
إدارات التحري�ر (رئي�س التحري�ر،
مدي�ر التحرير ،ومحرري الديس�ك)
يقومون بالرقاب�ة القبلية ،وتنقيح
املحت�وى ،وحذف أو تعديل ما يرونه
مخالفا ً لتوجهات الدولة والحكومة.
وتوق�ف م�ؤرش حري�ة اإلعلام
عن�د البيئ�ة الترشيعي�ة ،فأك�د أن
الترشيع�ات تحول�ت ألدوات تقييد،
وأزهق�ت الحق�وق الدس�تورية
وعصف�ت به�ا ،مذك�را ً أن حزم�ة

الترشيع�ات املتعلقة بعمل وس�ائل
اإلعلام تتس�م بعمومه�ا بالتقييد،
وكلم�ا وج�دت الحكوم�ة مس�احة
تسمح للصحافة أن تمارس هامشا ً
من الحرية عمدت إىل إغالقه.
وس�لّط التقري�ر الض�وء على
إش�كالية أخ�رى يف الترشيع�ات
وه�ي املصطلح�ات الفضفاض�ة
وغير املنضبط�ة ال�واردة يف بع�ض
القوانين مث�ل خط�اب الكراهي�ة،
واألمن الوطني ،واغتيال الشخصية،
معتربا ً أنها املدخل األس�ايس لتقييد
حري�ة التعبير واإلعلام ،فه�ي
تستخدم بش�كل متعسف يف توقيف
الصحفيني».
وأوىص بـمراجع�ة الترشيع�ات
الناظم�ة لإلعلام والت�ي تؤث�ر ب�ه
لتت�واءم مع النصوص الدس�تورية،
وإعطاء صف�ة االس�تعجال لتعديل
املواد القانونية التي تفرض عقوبات
س�البة للحري�ة يف قضاي�ا النشر
وحرية التعبير ،مثل قانون الجرائم
اإللكرتوني�ة ،والعقوب�ات ،ومن�ع
اإلرهاب.
ّ
واحتل قسم االنتهاكات الواقعة عىل
الصحفيني والصحفيات حيزا ً واسعا ً
من م�ؤرش حري�ة اإلعلام ،والحظ

التقرير أن االنته�اكات الواقعة عىل
الصحفيين والصحفي�ات يف األردن
تتس�م بمجمله�ا بأنه�ا انته�اكات
غير جس�يمة باس�تثناءات قليل�ة،
مفسرا ً أن االنته�اكات الجس�يمة
التي تقع (االعتداءات الجس�دية) يف
بعض األحيان ،غالبا ً ما تحدث خالل
تغطي�ة الصحفيين والصحفي�ات
لالحتجاج�ات واملظاه�رات ،تب�دو
كنتيج�ة لع�دم وج�ود سياس�ات
ناظمة لتعامل أجهزة إنفاذ القانون
يف مناطق التوتر واألزمات.
وسجل املؤرش أن توقيف الصحفيني
عن�د مثوله�م أمام املدعين العامني
أصب�ح س�مة عام�ة ولي�س تدبريا ً
اس�تثنائياً ،على الرغ�م م�ن أن
الضواب�ط الت�ي وضع�ت للتوقي�ف
يف امل�ادة ( )114م�ن قان�ون أصول
املحاكم�ات الجزائي�ة ال يمك�ن أن
تنس�حب عىل قضايا النشر املقامة
عىل اإلعالميني واإلعالميات ،ووصف
رئي�س تحري�ر جريدة الغ�د ،مكرم
الطراون�ة ،توقي�ف الصحفيني بأنه
«يرعب اإلعالم ،مما يجعل الصحفي
ال يؤدي عمله بشكل جيد».
ويرى التقري�ر أن التوقيف كعقوبة
مس�بقة أصبح�ت تؤثر على حرية
اإلعلام ،وتمن�ع الصحفيين م�ن
االقرتاب وتسليط الضوء عىل الكثري
من القضايا ،وعززت الرقابة الذاتية
واملس�بقة ،كم�ا أن اإلعالميين ال
يفصح�ون دائما ً عن االس�تدعاءات
األمني�ة الت�ي يتعرض�ون له�ا ،وال
يوج�د توثي�ق دقيق له�ذه الحاالت
وظروفها.
وتوص�ل امل�ؤرش إىل أن التج�ارب
الكثرية رس�خت قناعات أن وس�ائل
اإلعالم سواء كانت تملكها الحكومة

أو تلك التي ال تملك مؤسسة الضمان
ً
حصص�ا مؤثرة فيها ،أو
االجتماعي
حتى التي يملكها القطاع الخاص ال
تتمتع باالستقاللية الكافية وبقيت
الحكوم�ات وأجهزتها األمنية قادرة
عىل التدخ�ل به�ا وتوجيهها بحدود
مختلفة.
واعتم�دت لذل�ك مقارب�ات مختلفة
أهمه�ا سياس�ة االحت�واء وتعزي�ز
املصالح ،واللجوء إىل سياسة «العصا
والجزرة» .ويؤك�د املدير العام لقناة
الريموك ،خرض مش�ايخ ،أن «هناك
دعما ً م�ن الحكومة لبعض وس�ائل
اإلعلام ولكن�ه مشروط ومرتب�ط
بمواقف وس�ائل اإلعالم ،وللسيطرة
على السياس�ات التحريرية ،وهناك
رشاء والءات».
وقال التقرير إن أوامر منع النرش من
أبرز التحديات التي تمس استقاللية
وسائل اإلعالم ،وهي تستخدم عادة
ملنع متابعة قضية تشغل الرأي تحت
ذريعة عدم التأثري عىل سري العدالة،
أو كشف معلومات عن التحقيقات.
وختم التقرير يف قس�مه األخري الذي
يعالج وض�ع اإلعالم خلال جائحة
كورون�ا ،أن أم�ر الدف�اع ( )8وضع
قي�ودا ً على حرية اإلعلام والتعبري،
ول�م ُيراعي التزام�ات األردن بالعهد
ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدني�ة
والسياس�ية ،داعي�ا ً إىل إيق�اف
اس�تخدام قان�ون الدف�اع وأوامره،
والتدابير واإلج�راءات االس�تثنائية
التي استخدمت تحت ذريعة حماية
الصحة والسلامة العام�ة؛ ألنها ال
تتواءم م�ع املعايير الدولية ،وليس
لها سياق قانوني ،وال تستند إىل أدلة
علمية ،وغري متناس�بة ،وال تخضع
إلطار زمني محدد.

بعد توثيقه اعتداءها على شبان يف باب الزاوية

تهديد الصحفي نضال النتشة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية
الخليل/متابعة الزوراء:
بع�د توثيق�ه قيام األجه�زة األمنية
الفلس�طينية باالعتداء عىل عدد من
الش�بان ،الجمعة املايض ،يف منطقة
باب الزاوية يف الخليل جنوب الضفة
الغربية ،قال الصحفي الفلسطيني
نضال النتش�ة إنه تع�رّض للتهديد
م�ن األجهزة األمنية وناش�طني من
حركة فتح بسبب الفيديو.
وأوضح النتشة  ،مالبسات تصويره
الفيديو الذي انترش بش�كل واس�ع
على مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
وتهدي�ده الحقا ،حيث أكد أنه وبعد
انته�اء فعالي�ة مس�اندة للق�دس
واألقصى على دوار اب�ن رش�د،
مس�اء الجمع�ة ،توج�ه م�ع ع�دد
م�ن الصحفيين إىل منطق�ة ب�اب
الزاوية القريبة ،حيث توقعوا اندالع
مواجه�ات يف امل�كان م�ع الجي�ش
اإلرسائييل.
وقال النتشة إنه كان ينتظر بمكتب
أحد زمالئه والح�ظ وجود مركبتني

لألجهزة األمنية الفلسطينية ،ووثق
لحظ�ة رضب ثالثة من الش�بان يف
املنطقة أثناء إخالئها من املدنيين.
النتش�ة أكد أنه وبعد انتهاء الحدث،
تواصل مع أحد الش�بان حيث أخيل
س�بيلهم بع�د نصف س�اعة فقط،
وأك�د ل�ه الش�اب أن ما حص�ل إثر
قي�ام أفراد األم�ن بإخلاء املنطقة
من الش�بان ،وأنه حاول الدفاع عن

ش�قيقه الصغري الذي كان يتعرض
للرضب ،فالقى هو اآلخر وش�قيقه
الثالث نصيبا من االعتداء.
ما حصل ،بحس�ب النتشة ،يف اليوم
الت�ايل أن صحفي�ا آخ�ر اتص�ل ب�ه
محاوال طرح نفس�ه كوس�يط بينه
وبني أجه�زة األمن والش�بان الذين
تعرضوا للضرب ،وتم تحديد موعد
للق�اء يف منطق�ة ب�اب الزاوية ويف

مكان قريب م�ن وقوع الحادثة ،إال
أنه حني وصل فوجئ بأن الصحفي
املذك�ور واألمن لم يكون�ا يف املكان،
ب�ل تواجد الش�بان الذي�ن تعرضوا
للضرب ،إضاف�ة إىل ش�بان آخرين
حاولوا االعتداء عليه قبل أن يحتمي
باملتواجدين يف الحي.
وق�ال النتش�ة إن�ه فوج�ئ بتغيري
الش�اب لروايته ،رغم أنه كصحفي
يسجل املكاملات التي يجريها ويملك
تسجيال صوتيا للمكاملة معه ،مشريا
إىل أن الش�بان قال�وا له« :كان يجب
علي�ك أخ�ذ إذن منا قب�ل التصوير،
وأن�ت تع�رّض سلامتنا للخط�ر
واالعتق�ال م�ن جي�ش االحتلال،
نح�ن ال نقوم بضرب الحج�ارة»،
ورد النتشة ،بحس�ب أقواله ،بأنهم
فعلا لم يقوم�وا بضرب الحجارة
وأن املواجهات لم تكن قد اندلعت يف
األساس ،وكل ما صوره هو اعتداء
األجهزة األمنية عليهم.
وتابع النتش�ة أنه وبع�د أن احتمى

باملتواجدي�ن يف امل�كان حضرت
ق�وات األمن الوطن�ي وتبعهم أفراد
من االس�تخبارات ،والصحفي الذي
اتصل من أجل ترتيب اللقاء ،إضافة
لقرابة  15ناشطا من حركة فتح.
وأض�اف أن اتهام�ات وجهها أفراد
األم�ن والضب�اط ل�ه ،إضاف�ة إىل
تحريض الش�بان الذي�ن كان األمن
اعتدى عليهم .ولم يتوقف األمر عند
ذلك ،ب�ل هدده نش�طاء من حركة
فتح بالقول« :ممنوع عليك الوصول
إىل ب�اب الزاوي�ة إطالق�ا» ،وق�ال
أحدهم حس�ب النتش�ة إنه يف حال
قدم إىل املكان فإنه سيقوم بإعطاء
 30فت�ى أمواال ملالحقت�ه يف املكان،
وقال ش�خص آخر« :سأقوم بكرس
رجليك ،وسأمنع كل الصحفيني من
الوص�ول إىل باب الزاوي�ة» ،كما تم
تهديده بالتوجه إىل النيابة والقضاء
العشائري.
النتش�ة وأمام ما حص�ل من تهديد
وضغ�وط ،خصوصا تغيري الش�بان

لروايته�م ،اضط�ر كما ق�ال لنرش
بيان توضيحي يتبنى رواية األجهزة
األمنية ،أن ما حصل كان عىل خلفية
فض شجار حصل يف املنطقة ،وقام
بحذف البيان الحقا عن صفحته عىل
فيسبوك وأعلن تعرّضه للتهديد.
وقال النتش�ة إن�ه توج�ه الحقا إىل
نقابة الصحفيين وأطلعهم عىل ما
حصل ،وقدم ش�كوى ضد الصحفي
ال�ذي اس�تدرجه للق�اء الش�بان
واألجه�زة بتلك الطريق�ة ،كما قدم
ش�كاوى يف مؤسس�ات حقوقي�ة،
عىل رأس�ها الهيئة املستقلة لحقوق
اإلنسان ،كما أكد أنه سيطلع عائلته
عىل األمر يف ظل تهديده بالتوجه إىل
القضاء العشائري.
ودان صحفي�ون تع�رّض زميله�م
النتش�ة للتهديد باالعت�داء من قبل
جهات أمنية فلسطينية وشخصيات
من حرك�ة فت�ح يف الخلي�ل جنوب
الضف�ة الغربية املحتلة؛ عىل خلفية
توثيق�ه اعت�داء األجه�زة األمني�ة

عىل ش�بان يف منطقة ب�اب الزاوية
بالخليل ،مساء الجمعة.
وأك�دت مجموع�ة م�ن الصحفيني
نرشوا بيان�ا موحدا عىل صفحاتهم
على مواق�ع التواص�ل االجتماعي
وقوفهم إىل جانب النتشة ،معتربين
أنه لم يتج�اوز األخالقيات واملعايري
الصحفي�ة ،ب�ل نق�ل الرواي�ة كما
جرت ،وأن الش�بان املعت�دى عليهم
يف الحادثة غيرّ وا إفادتهم بتحريض
من جه�ات أمنية التهام�ه بتزييف
الحقيقة.
كم�ا طالب�وا رئي�س ال�وزراء وزير
الداخلية محمد اش�تية باملحاس�بة
الفوري�ة ل�كل من ه�دده ،وطالبوا
الهيئ�ة املس�تقلة لحقوق اإلنس�ان
واملؤسس�ات الحقوقي�ة كاف�ة
بتوفير حماية إضافية ل�ه ،ونقابة
الصحفيين بضرورة اتخاذ موقف
ال لب�س في�ه يعلن الدع�م الرصيح
له واملتابع�ة الكامل�ة لقضيته عىل
املستويات كافة.
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مع كتاب (السماوة يف القرن العشرين) لألديب الروائي ( زيد الشهيد )
ناهض اخلياط

ُيعد التدوين التاريخي املوضوعي النزيه من
أهم املصادر املعرفية الت�ي ّ
نطلِع فيها عىل
مسرية الحياة يف أفعالها االنسانية املختلفة
 ،وب�ه نحافظ عىل منجزاته�ا العظيمة من
التشويه والضياع .
وألن املسيرة الحضاري�ة متظاف�رة
بعنارصه�ا  ،وتأثري حراكها املتبا َدل بينها ،
نكون مل َزمني بتدوين كل معطياتها بوعينا
ملعرفة خصائص التأثري املتبا َدل بني الناس
واملكان وطبيعته عرب مراحله املختلفة .
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث (السماوة
يف الق�رن العرشين) مما حقق�ه كاتبه من
مس�تلزمات البح�ث النزي�ه الرصين .وقد
اتضح ه�ذا يف مقدمته  ’’ :تكتس�ب تأرخة
الواق�ع اليومي أهمية ال يمك�ن تجاهلها ،
ويغ�دو التاري�خ املكتوب نحت�ا عىل صوان
الزم�ن  ،ال يمكن تجاهل�ه  .ويقول الباحث
أيض�ا  ’’ :إن�ي اس�تفدت كثيرا م�ن رموز
ٍ س�ماوية متوهج�ة الذاك�رة أس�معتني
ُ
نهلت منها كتابيا ً من أجل أن
ش�فاهيا ً ،أو
يخرج هذا الكت�اب إىل ال َعلن  ،فيغدو ذاكرة
لألجيال القادمة ‘‘.
ويشير الباح�ث إىل م�ا بذل�ه يف تأليفه من
ّ
يشكل هذا الكتاب
جه�د كبري .. ،فيق�ول ’’
الوجه اآلخر للتعريف بالسماوة  ،واملجتمع
الس�ماوي  ،واألح�داث الت�ي م�رت به�ا
ُ
جهدت ما يزيد عىل الخمسة
السماوة .وقد
عشر س�نة من أج�ل إع�داده وتقديمه إىل
الق�ارئ م�ع اعترايف بنقصه  ،فالس�ماوة
تجمع الكثري والكثري مما يمكن تدوينه. ‘‘.
وهن�ا  ..يتحت�م علينا اإلش�ادة بهذا الجهد
الكبير إضافة لجه�وده املبدع�ة األخرى :
ش�اعرا وقاصا ً وناقدا ً ..ثم روائيا ً مميزا ،

وقد انعكس�ت ظالله الجمالية الوارافة عىل
بني�ة هذا الكت�اب  ،فن�رى يف مفتتح بحثه
إح�دى قصائ�ده الت�ي تغزل به�ا يف جمال
مدينته :
ُ
كتاب مدينة :
السماوة ..
أيتها البدوية الدافعة ساقيها
يف خضيب النقاء
خذي مني فضاء النخيل
وانهيض !
أيها الفضاء ُ لقلبي  :مَ رِّر أصاب َعك الضارية

َ
عىل أديم وجهي
ّ
بالحناء
وانحتني بارقة ً لبدوية ٍ تحلم
وترقد عىل وسادة ٍ من مدينة !
كم�ا نرى كي�ف تخللت صفح�ات ِ بحثه يف
ُ
ملسات
َعرضها لجغرافية مدينته وتأريخها
السردالقصصيالجمي�ل!
وم�ا كان�ت قصيدت�ه ( الس�ماوة  ..كتاب
مدينة ) إالّ أُغنية ع ْزم اقتحام ٍ لدرب عسير

ُ
طويل َ ،
الباحث فص�وال ومالحق ،
رس�مه ُ
ليس�تويف فيها رؤيته وعشق�ه ملدينته التي
َ
وصفها ب ( مدين�ة كتاب)  .ونراها  ،أيضا
 ،كت�ابَ زم�ن ٍ متج�دد طويل عري�ق  ،منذ
نشأته�ا قرية ًصغيرة ً بنظامه�ا الزراعي
لتغدو الخط�وة َ األوىل للتط�ور االجتماعي
م�ن حياته الرعوية البدائي�ة  ،وما يناقضه
لنظ�ام الزراع�ة املس�تقر البس�يط  .وم�ا
ك�ان رصاع امللك ( كلكام�ش ) مع ضديده
الرعوي ( أنكي�دو )  ..كما روته لنا ملحمة
كلكام�ش إالّ تعبريا ً رمزيا ًعن الرصاع بني
القدي�م والجديد يف طريقة عيش�ه ِ وق َيمه ِ
املختلفة  .ونراه بواقعيته يف حروبه املتوالية
بين املجتم�ع املدن�ي املس�تقر ونقيض�ه ِ
كم�ا تمثل َ لنا يف هجم�ات الغزو واالحتالل
األجنبي املتكرر ألرض�ه بعد حني  .فكانت
ث�ورة ( مدينة الوركاء ) ع�ام  \ 2060قبل
امليالد  ..بقي�ادة ملكها ( أوتوحيكال ) أول َ
ثورة يف التاريخ البرشي لتحرير الوطن من

األجان�ب ( الكوتيني ) الرع�اة الذين زحفوا
م�ن جبال ( زاكروز ) الحتالل بالد س�ومر
وأك�د  .وليواص�ل املجتمع ُاملدن�ي بنظامه
الزراع�ي تقدمه مع ما يرافق�ه من العمل
الصناعي البس�يط الذي يمده بما يحتاجه
من أدوات  ،فتكون الحدادة والنجارة قاعدة
ّ
ً
ّ
مدني جديد  ،وانج�ازات ٍ مبدعة ٍ
لقط�اع ٍ
الحقة  ،رس�م الزمن خطوتها يف سطورهذا
الكتاب الذي ض ّم بني دفتيه مسرية التطور
االنساني عرب العهود التي أضاءها املؤرخون
الس�ابقون والالحق�ون  ،وم�ا كشف�ه لنا
بحفرياتهم العلماء املنقبون .
وعلينا هنا أن نبني معنى اس�م ( السماوة )
التي اختاره الزمن لهذه املدينة املائزة  .لقد
ذكر الباحث بأن اسمها القديم قبل اإلسالم
كان ( أوليس ) يف س�ياق حديثه عنها .. ’’ :
وعىل حد تعبري (ياقوت الحموي ) يف كتابه
( معجم البلدان ) الذي كتبه يف العام 1429
ميالدي ‘‘  ،ولم يذكر الباحث سبب تسميتها

ب�ه  ،ول�دى مراجعت�ي (املعجم الوس�يط )
ُ
وج�دت أن ( أوليس ) صف�ة  ،وفعلها ألَس
ّ
غ�ش َ ورسق َ\ والفعل  :تألّ َ
س ..
َ ..بمعنى
بمعن�ى  :توجّ ع َ وماطل َ \ وكلمة ( ُ
األلوس
) تعن�ي القليل من الطعام  .وهنا  ..أرى أن
ُ
األلوس ه�ي الصفة املطابق�ة لحالة هذه
ّ
القري�ة املطل�ة عىل ( نه�ر العطشان ) بعد
أن ْ غّي�رّ مجراه لربوع مالحة ’’ إث َر فيضان
كبير غمر املنطق�ة ع�ام  1700للميالد ‘‘ ،
فصارالنهر بخيال ال يعطي إالّ القليل .
وبعد أن ْ أسقط َالزمن ُ هذا اإلسم من ذاكرته
 ،ونعت َ املدينة أخريا ًبآس�م ( الس�ماوة ) ،
تصدى لها الشاعر ( زي�د الشهيد ) ليتغنى
بقصيدت�ه ( الس�ماوة  ..كت�اب مدينة ) ..
مُ َ
فت ِتح�ا ً بها بحثه الكبري ( الس�ماوة  ..يف
القرن العرشين ).
وحين اس�تدرجني آس�مُ ها الالم�ع ال�ذي
جذبَ اهتم�ام َ املؤرخني واألثريني  ،ورددت
ُ
(والعراض�ات ) مفاخرَه�ا
ِ القصائ�د ُ
وبطوال ِته�ا بني النخيل  ،صار لزاما ً عيل ّ أن
ْ أعرف َ رسّ تس�ميتها بهذا اإلسم الجميل !
 .وينفتح ( املعجم الوس�يط ) ثانية ً ليدلني
على ما أري�د  ،فرأيته يف مص�ادر الفعل ( :
سما – يسمو  ..س�ماء ً ،وسموّا ًَ ،
وسماوة
ً ) وكلها ت�دل عىل ال ُعلو ،واملق�ام الرفيع ..
و (السَ �ماوة ُ) تعني  ،أيضا ً ،س�قف َ البيت
َ
َ
وطلعته
ش�خصه
وغريه  ..ومِ ن كل ِ ش�يئ
ِ
 ..وس�ماوة ُ الهلال  :إذا ارتف�ع ش�يئا ً يف
أفق�ه  .والسَ �ماوة  ،اآلن  ،كما تحدث عنها
الشاع� ُر الروائ�ي ( زيد الشهي�د ) يف كتابه
الكبير ، ..أال تس�تحق من�ا أن ن�ردد َ معه
قصيدته ( الس�ماوة مدين�ة كتاب ) وزمن ٍ
لِمسيرة الفكر البشري بإرشاقاته املبدعة
ِع َ
رب الدهور .

ملاذا أُح ُت ِك َرت شعرية ابو نواس حتت مفاهيم النقد االخالقي؟

مصطفى محزة

ُ
ٌ
التب�اس بني
يحص�ل يف ثقافتن�ا العربية
ٌ
ً
الشاعر كونه شاعرا له موقف من الحياة
ٌ
خاص به يتبناه يف شعره ،وبني
ومنظو ٌر
حيات�ه الخاص�ة وش�خصيته .ال أُنكر أن
م�ن الواجب دراس�ة حي�اة الشاعر فقط
من ب�اب معرف�ة الج�و الذي ك�ان ينتج
في�ه نصوص�ه والقضاي�ا التي أث�رَّت يف
صياغ�ة ه�ذه الرؤي�ة للحي�اة ،ولكن إذا
ص�ارت حي�اة الشاع�ر وش�خصيته هي
املتن االس�ايس الطالق أحك�ام قيمة عىل
ُ
س�نقع هن�ا يف مطب
ش�عرية الشاع�ر،
الجهل بالشعر والشاعرية وبالتايل غياب
جمالي�ات الن�ص وخفاي�اه وس�يحكم
عليه بكلم�ات من قبيل «فاج�ر ،ماجن،
زنديق ،الخ .»..ابو نواس شاع ٌر مُ ح َّدث ال
يتناطح يف شاعريته كبشان ،فهو أول من
َكتب بلغ�ة املدينة ال بلغة البادية ،لم يكن

وحشة احلجر
فاطمة منصور

يف صمت املكان
يسكن الخوف
يتململ فيسمع ضجيج
الضجر
هو الضجر يميش
يف عتمة السكون املسكون بأحالم
بأحالم هاربة
ّ
الطقس ربيعي
ّ
يف اخرضار الشجر شحوب
هو بعض املرض املقيم يف
خاليا الكائنات
سكون ّ
كأنه صمت املوتى
يف مقابر جماعية يتنافسون
عىل مكان يلوذون به
بال أكفان
تراقب الصمت بوجوم
ّ
تتنقل أمامك
وحرية
تنقل الفريوس بني بني
البرش
تعشق فيهم
أنفاسهم كفراشة
ترتشف قطرات الندى
عن بتالت الورد
فرتكن إيل
خوفك
يحملك إىل األمان املنشود
رغما عن ضباب غطى األفق
فتحلم
بسالم
وطمأنينة هيهات يطالن عليك
عرب عتمة ليل
حالك وأحالم تائهة
مخذولة.

متأثرا ً كس�ائر ش�عراء جيله بالقديم من
حي�ث اللغة مع اختالف املضمون ،بل هو
اختلف مع القديم ً
لغة ومضموناً:
ْ
درس
رسم
قل ملن يبكي عىل
ٍ
واقفاً ،ما َّ
ْ
جلس؟
رض لو كان
ش�اع ٌر من هذا الط�راز يصع�ب التعامل
ُ
الحامل لصي�غ التم�رد ولغة
مع�ه فه�و
التمدن التي ليس من العسير فهمها ألي
ش�خص يق�رأ ألبي نواس يف ع�ام ،٢٠٢١
أي ما يقارب الف ع�ام عىل رحيله .طرق
شاعرنا عدة مواضيع يف شعره ولكنها يف
الحقيقة لم تكن نقطة ارتكازه يف الشعر
كثيمته االساس�ية التي اش�تهر بها وهي
الخمرياتَ ،
فاق ابو نواس جميع الشعراء
الذي�ن تغزل�وا يف الخمر ،ربم�ا ألن عالقة
بقية الشعراء معها ليس�ت س�وى رشاب
ً
مادة للهو والعبث ،ولكنها
ُيذهب العقل ،أو
تمثل لشاعرنا ذلك الطائر الذي ينقله عرب

ُ
يقارع فيها
العوال�م فهي صيغة التم�رد،
كل العواذل واللوائم .باالضافة اىل شعوره
بأن الخمرة هي الدواء لعلته فيقول:
دع عنك لومي فإن اللو َم إغرا ُء
وداوني بالّتي كانت هي الدا ُء
فيما نرى الفرق واضحا ً يف الشعرية «كما
يذكر طه حسين يف حديث االربعاء الجزء
الثاني» نقالً عن االعىش أنه قال:
ُ
ٌ
رشبت عىل لذ ٍة
وكأس
ُ
تداويت منها بها
وأخرى
فعالق�ة االعشى ق�د تنته�ي بع�د اربعة
كؤوس من الخم�ر ،ولكن ابو نواس يمت ُّد
يف عالقته اىل ما ال نهاية ،فهي الدواء للداء
ً
ُ
آالم
الذي ال دواء له ،نوعا ما هي مس�كن ٍ
ً
بصيغ� ٍة حديثة .ون�رى ايض�ا يف قصيدة
اخرى ُتبينَّ مدى بغضه للقديم ومحاولته
للتجديد يف الرتاكيب واملضمون فيقول:
َ
رسم يسائل ُه
الشقي عىل
عاج
ُّ
ٍ

ُ
ُ
اسأل عن خمّارة البل ِد
وعجت
عيني من بكى حجرا ً
ال يرقأُ الله
َّ
وال شفى وجد من يصبو إىل وت ِد
ً
معتقة
دع ذا عدمتك وارشبها
ُ
تفرق بني الروح والجس ِد
صفراء
يف الحقيق�ة أن اب�و ن�واس ش�اع ٌر اب�رز
ثيمات�ه ه�ي الخمري�ات ،ولم يك�ن جادا ً
يف غريه�ا اال بالتغ�زل يف الغلمان وبعض
املديح الجيد ،أما عن س�ائر ش�عره فهو
ال يرق�ى اىل مرتب�ة م�ا ذك�رت ألن الذات
ٌ
مشغولة يف هذه السمات
الشاعرة عنده
الت�ي أجاد وأمعن فيها .ال يس�مح املجال
لذك�ر الكثير من اش�عاره ،فاله�دف أن
نسأل ملاذا لم ُيدرس ابو نواس اال بوصفه
ماجن�ا ً وخليع�ا ً يتحاش�اه ُ
النق�اد كونه
مفسدا ً للعقول ،عىل الرغم من تخصيص
طه حسني يف كتابه حديث االربعاء فصوالً
ُ
يناق�ش فيها ش�عرية اب�و نواس
كثيرة

ً
امثل�ة ويح�اول جاه�دا ً أن يوالم
ويذك�ر
بين النق�د الحداث�وي وبين االخالقيات
الس�ائدة يف حياتن�ا ،فهو ايضا ً لم يس�لم
م�ن النق�د االخالق�ي ويتح�اىش ابيات�ا ً
ومواضيع�ا ً برمتها من الذك�ر نظرا ً ألنها
خادش�ة للحي�اء .إن الخم�رة كانت مرآة
ش�اعرنا يف عالقته مع الحياة ،لم تشغله
امرأة ،طائفة ،أو هدف آخر ُيكرَّس حياته
م�ن اجل�ه ،ولق�د أج�ا َد كثيرا ً يف حيوية
لغت�ه وعمقها وش�اعريتها يف التعبري عن
الجان�ب «املاجن» من النفس االنس�انية
فأكاد أن أُجزم أن أي ش�خص إذا قرأ البي
نواس س�يج ُد نوعا ً من املؤانسة املحرمة،
ُ
تس�تطيع أن تفكر
تل�ك املؤانس�ة التي ال
فيه�ا حتى بينك وبني نفس�ك ،وهذه هي
عبقرية الشاعر من خالل تعبريه عن كل
ما يجود يف نفسه متناسيا ً ما قد يؤاخذه
الناس عليه.

قالدة اإلبداع
الذهبية
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نهاد احلديثي
قالدة اإلبداع الذهبية التي أطلقها قبل بضع س�نوات االس�تاذ سعد
البزاز وش�مل بها مبدعني بارزين يف جميع حقول املعرفة والثقافة
واالنج�از الريايض ،وهي يف تقديري الجائزة االش�مل عاملياً ،اذا ما
قورنت بس�واها ،حي�ث تختص تلك الجوائز بمج�االت محدودة او
قطاعات ضيقة ،فيما تتسع مجاالت وحقول قالدة االبداع الذهبية
املمنوحة اليوم لإلعالمية ش�يماء عماد ع�ن برنامجها الرمضاني (
على نياتك�م ترزقون ) ،لتشم�ل الرياضة واالعلام واالنتاج الفني
والعلم�ي والثقايف وكذلك اصح�اب االفكار امللهمة ،الذي�ن غالبا ً ما
يكون بلدنا بحاجة ماسة اليهم ،ملا يمثلونه من عامل دفع للطاقات
الواعدة وتمجيد القام�ات العالية ،بوصفها املثال واالنموذج ,حيث
منح�ت هذه القلادة للعديد من املبدعني العراقيين منهم الراحلون
عب�د الرزاق عبد الواحد ومؤيد البدري وس�امي عب�د الحميد ونهاد
نجيب كما منحت للفنانني س�امي قفطان وجواد الشكرجي وياس
خرض وحسين نعمه واس�يا كمال واعالميا مجيد السامرائي وازل
السياب وشيماء عماد واخرين.
قالدة االبداع  ،تمنح من راعيها ومؤسس�ها رئيس مجموعة االعالم
العراقي املستقل االستاذ س�عد البزاز لألدباء والفنانني والرياضيني
واملبدعين ،تقليدا ً أرس�ته مجموعة االعالم العراقي املس�تقل وقناة
الرشقية من اجل االخذ بيد املبدعني اىل مبتغاهم وتحقيق غاياتهم،
التي ه�ي رافد لديمومة الحي�اة بطيفها العراق�ي الوطني االصيل,
وبعيدا عن السياسة وحياة االحزاب والطائفية ،اوجدت هذه القالدة
وما يرتتب عليها من امتيازات قالدة االبداع الذهبية ،لتكريم مبدعني
عراقيني ارتبط عطاؤهم بهموم ش�عبهم وعربوا عن معاناة بلدهم
وكرسوا حياتهم للوفاء اىل وظيفتهم االبداعية ،التي يضطلعون بها
ألجل تحقيق أهداف وطنهم النازف واحالم فقراء شعبهم،
نح�ن يف العراق لدينا قان�ون تكريم العلم�اء و املفكرين و املبدعني
رق�م ( )27لس�نة  1980ال�ذي وضع اس�س منح جوائز واوس�مة
الدول�ة التقديري�ة والتشجيعي�ة وح�دد قيم�ة كل م�ن الجائزتني
التقديرية والتشجيعية ،مرة يف كل سنتني ,ولدينا قانون للصحفيني
واخ�ر لنقابة الفنانني ونظام خاص لالتح�اد العام لألدباء والكتاب
العراقيني – ولكن الواقع أين؟
التكري�م يمثل ملس�ة وفاء م�ن الدول�ة واملجتمع ممث�ل بمنظمات
املجتم�ع املدني واالتحادات املهني�ة والثقافية والفنية نحو مبدعيه
ومنجزيه ،وهي رس�الة مبارشة من قبلهم ألولئك املكرمني عنوانها
التقدي�ر واالحترام والفخر بإبداعاته�م وإنجازاته�م الرائعة  ..ان
التكريم يف وطننا  ،كثقافة وقيمة وسلوك ،بحاجة ماسة ألن يتجذر
يف فكرن�ا ومزاجن�ا وقناعاتن�ا ،ألنه املح�رض عىل الب�ذل والعطاء
واإلخالص ،واملحفز عىل ديمومة التمي�ز واإلبداع واإلنجاز --وربما
من املفارقات الغريبة والحزينة ،اننا نكرم املبدع بعد رحيله ,والدولة
ل�م تع�د تك�رم املبدعني ب�ل اهملتهم تمام�ا بل يتوس�لون كل عام
للحص�ول عىل املكافأة التشجيعية !! ولكننا نجد تكريما هنا وهناك
م�ن منظمات املجتمع املدن�ي فانه يتم بطريق�ة عشواية غريبة ال
تس�تند عىل اية معايري ثقافية وس�ياقات علمي�ة وال ينظر للمكرم
اال بمنظ�ار العالقات الشخصية او املصلحية ،ال تكرموا الطفيليون
او(الفقاع�ات ) والذين ظهروا بكثرة بعد االحتالل االمريكي لوطننا
العزي�ز عام … 2003عليكم ان تضعوا معايير ثابته الختيار املبدع
وف�ق س�ياقات االب�داع املعروف�ة واالبتع�اد عن الشخصن�ه وتأثري
العالق�ات الخاصة ،وكذل�ك االبتعاد عن املحاب�ات والتملق للجهات
الرسمية وتكريم السياسيني واملسؤولني يف املحافل الثقافية والفنية
ب�دون وج�ه حق--التكريم هو مس�ؤولية وطني�ة وامانة كبرية يف
اعناقن�ا فعلين�ا ان نصون االمانة ه�ذه ونجعل م�ن التكريم عامل
تحفيز للمبدعني ال مهرجانات هزيلة بتكريم مبدعيها املزورين .
والله من وراء القصد

حممد عبداحلليم عبداهلل ...شعرية السرد يف رحلة البحث عن احلقيقة
أشرف قاسم

وُلد محمد عبدالحلي�م عبدالله بقرية
كفر بولين التابعة ملركز كزم حمادة
بمحافظة البحرية يف مرص يف  3فرباير
 ، 1913وتخ�رج يف كلي�ة دار العل�وم
 ، 1937وتويف يف  30يونيو . 1970
ترك ع�دة أعم�ال قصصي�ة وروائية
هام�ة منها  « :بعد الغروب ،ش�مس
الخري�ف ،الجن�ة الع�ذراء ،ش�جرة
اللبالب ،غصن الزيتون ،لقيطة ،البيت
الصامت ،الدموع الخرساء ،الضفرية
الس�وداء ،الناف�ذة الغربية  ،س�كون
العاصفة ،ليلة غرام  ..وغريها».
حصل خلال رحلته عىل ع�دة جوائز
مهمة منها :
جائ�زة مجم�ع اللغ�ة العربية 1947
عن رواية لقيطة
جائزة وزارة املعارف  1949عن رواية
شجرة اللبالب
جائ�زة إدارة الثقافة العام�ة بوزارة
املعارف  1949عن رواية بعد الغروب
جائزة الدول�ة التشجيعية  1953عن
روايةش�مسالخريف
كم�ا اختيرت روايته «بع�د الغروب»
ضمن أفضل مائة رواية عربية .
ومُ نح اسمه وسام الجمهورية تقديرًا
له 1973
اإلنسان ومنظومة القيم
تفرد محم�د عبدالحلي�م عبدالله عن
أبن�اء جيل�ه م�ن َّ
الكت�اب والروائيني
باهتمام�ه بأزمة اإلنس�ان املعارص ،
وذل�ك من خالل تحليل�ه النفيس لهذا
اإلنس�ان وتلك النف�س البرشية التي
تتص�ارع م�ع الواق�ع بمتناقضات�ه

وأحداث�ه املتالحقة  ،وك�ان الفر ُد هو
نقطة انطالقه دائمًا يف كل أعماله .
عَّب�رَّ بمنته�ى الص�دق والنزاهة عن
ً
نصوصا هادفة تبني
مجتمعه  ،وكتب
مجتم ًعا قو ًيا  ،وذلك من خالل تأكيده
على منظوم�ة القي�م االجتماعية يف
كل أعماله  ،وه�و أعظم مَ ن عبرَّ عن
الريف املرصي بصدق .
يف « غص�ن الزيت�ون « ك�ان إعلاؤه
للح�ب يف مواجه�ة الش�ك ول�ذا نراه
ي�ردد عىل لس�ان البط�ل « ال تجعلنا
نحب من ال يحبوننا  ،حتى ال تشقينا
بالحب مرتني يا إله�ي»  « ،إذا أدركنا
كيف نولد أدركنا كيف نحب»  ،والشك
عن�ده  -كم�ا ترى الدكت�ورة عائشة
عبدالرحم�ن « بنت الشاطئ» – ( هو
العمود الفقري للبن�اء الروائي منذ «
لقيط�ة « إىل» من أج�ل ولدي»  ،وهو
ً
ش�كا فلس�ف ًيا يعك�س صدمة
ليس
الفنان إزاء الكون واملجتمع  ،إنما هو
شك عاطفي رصف ال تؤيده الشواهد

العقلية  ،بل تس�نده وتدعمه طفولة
تعيسة ينسج خيوطها الحرمان ) .
ويف « بعد الغروب « كان إعالؤه لقيمة
األرسة واألبناء فهو كما يرى األستاذ
يوس�ف الشارون�ي ولذا ن�راه يقول
عىل لس�ان البطل  « :وتس�ألني اليوم
بعد أن غربت شميس  ،ولم تبق يل من
الحي�اة إال آث�ار نور يرس�لها الشفق
وحده عىل أفقي ،تس�ألني  :هل نلت
ً
ش�يئا
كل م�ا تتمناه ؟ فأقول لك  :إال
أماني
واح ًدا أعده اليوم وحده أعظم
َّ
جمي ًعا ..الولد» .
ويف « ش�جرة اللبلاب « أكد عىل قيمة
الوطني�ة وحب الوطن ،مهما قس�ت
علينا أوطاننا  « :ألم أقل لك إننا نحب
أوطاننا حتى ولو قست علينا؟» .
ويف « الجن�ة الع�ذراء « ينترص للعدل
والخري يف مواجهة رشيعة الغاب .
ويف « شمس الخريف» تتجىل األمومة
كقيم�ة مفتق�دة يف حي�اة البط�ل
«مختار»  ،فاألم القاس�ية التي كانت
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حيدر اهلامشي

وق�ف إىل جانبي ،وضع يده عىل كتفي ،عامل
النظاف�ة ،كان عيل أن أشتري ل�ه قطعة من
الهمرب كر ،لكني تقاسمتها معه ،ألني ال املك
املزي�د من النقود ،أنفقت راتبي عىل املس�كن
وعلى فواتري الكهرباء وعالج الس�كري ،كان
ظريف�ا معي صاح�ب الكافرتيا ،ال�ذي أتردد
علي�ه باس�تمرار ،رغم أني أكبر منه بأربعة
أو خمس�ة عقود عىل ما اعتقد ،كان صاحب
طرفة ،كلما اجتازت قدمي عتبة الباب ،نادى
خلفي ،متى سينهض الوطن ،يا لها من امنية
ً
عام�ا و أنا أتردد عىل
عظيم�ة ،مىض عرشين
عميل الس�ابق (،املكتب�ة) اتفقده�ا كل يوم،

سب ًبا يف وفاة األب لم َتحْ ُن عىل ولدها ،
ولذا نشأ يبحث عن الحن�ان والح�ب.
والفتاة الضحية التي فقدت عذريتها
رغمًا عنها وكيف ينظر إليها املجتمع
ك�ان موض�وع « البي�ت الصام�ت»،
فالبطل�ة « دري�ة» ضحي�ة التقاليد
االجتماعية القاسية .
ويف « س�كون العاصفة» قام بتحليل
الرصاع بين الروح وامل�ادة ،واحتفى
بالح�ب كقيمة عليا تندرج تحتها كل
القيم السامية .
الدي�ن واإليمان بالل�ه تجىل ً
أيضا يف «
الباحث عن الحقيق�ة»  ،الرواية التي
تناولت حياة سلمان الفاريس  ،يقول
عىل لس�انه  « :آه يا رب  ..رأيت كث ً
ريا
م�ن عب�ادك على رقعة فس�يحة من
األرض  ،قلي�ل منه�م يع�رف الطريق
إلي�ك  ،وكثير منه�م عاش ي�دور يف
حلق�ة مركزه�ا نفس�ه ومحيطه�ا
شهواته ،إن نورك الذي يغطي السهل
والجبل ،غري بعيد عىل بطون الكهوف

مرافئ ذاكرتي
كن�ت اس�قي األزه�ار و أمس�ح الغب�ار عن
الرفوف والكتب ،و عىل صوت فريوز اس�تقبل
زواري ،أشعر بفرح ال يوصف وتنتابني سعادة
غامره ،حين يتوافد عيل القراء من كل حدب
وصوب ،اجلس لوح�دي ،اصنع بيدي قهوتي
الس�ادة ،عندم�ا يتفرق الجمي�ع ،أتحدث مع
تولس�توي وانطوان تشيخ�وف والبري كامو،
ب�كل س�هولة ،وعندما اغ�ادر املكان ،أش�عر
بضيق يف صدري ،هي ليس�ت مكتبة وحسب،
بالنس�بة إيل ،ه�ي عائلتي التي انتم�ي إليها،
الي�وم وقد تحول املكان إىل مس�تودع لألحذية
الفاخ�رة ،رصت أخشى االقرتاب م�ن املبنى،
يالحقن�ي الح�راس كلم�ا رآن�ي منه�م أحد،
يرمونن�ي بالحجارة و اخر يصفني بالجنون،

ال ادري هل أنا جننت فعال؟
ال ..ما زلت اسمع اصوات رفاقي وقهقهاتهم،
تترسب من شقوق الجدران والشبابيك ،اتذكر
كيف ك�ان احدهم يهرب من ال�درس وتحت
معطف�ه قنين�ة رشاب م�ن النوع ال�رديء،
واالخ�ر يخف�ي بجوربه علبة الس�جائر التي
كان يرسقها من جدته ،اما اآلخر كان يدخن
الحشيش�ة يف التوالي�ت ،لقد رحل�وا بظروف
غامض�ة ،رحل�وا الواح�د بعد اآلخ�ر ،أنا اآلن
اق�ف وحيدا ً هنا ،احس�ب تجاعي�د وجهي و
شظايا الس�نني ،وبجواري شجرة الكالبتوز
القديمة ،وعىل رأس�ها مجموعة من الطيور
والحم�ام ،كلم�ا انت واح�دة منه�ا ،فاضت
عيني بالدموع.

ونف�وس املخطئني  ،وه�ا أنا أحس يا
رب�ي أنك تختص بعظي�م أرسارك كل
الذي�ن يبحثون عنها كأنك تس�عى إىل
مَ ن سعى إليك وتنىس مَ ن ينساك « .
يف السينما والتليفزيون
كان للس�ينما والتليفزي�ون واإلذاعة
نصي�ب كبير م�ن أعم�ال محم�د
عبدالحلي�م عبدالل�ه  ،فق�د تحول�ت
أعمال كثرية له إىل أفالم ومسلسلات
 ،ش�ارك فيها نجوم كب�ار ومن هذه
األعمال :
« غص�ن الزيتون « فيلم بطولة أحمد
مظهر وسعاد حسني وعمر الحريري
1962
«الليل�ة املوع�ودة « مسلس�ل بطولة
محم�ود م�ريس وكريم�ة مخت�ار
وصالح الس�عدني  ، 1978ثم تحولت
إىل فيل�م بطولة فريد ش�وقي وأحمد
زكي وتيسري فهمي 1984
«س�كون العاصف�ة» فيل�م بطول�ة
شكري رسحان وآمال فريد  ،سيناريو

وحوار نبيل غالم 1965
«عاش�ت للحب « عن قصة « ش�جرة
اللبلاب « فيل�م بطولة زبي�دة ثروت
وكمال الشناوي .1959
« ليل�ة غ�رام « عن قص�ة « لقيطة «
فيلم وكان أول ظه�ور للنجمة مريم
فخر الدين .1951 ،
« م�ن أجل ول�دي « مسلس�ل إذاعي
بطولة كريمة مختار وعبدالله غيث ،
ثم نفذت مسلسًل�اً تليفزيون ًيا 1981
بطول�ة ه�دى س�لطان وأحم�د زكي
وعبدالعظيم عبدالحق .
« حل�م آخ�ر الليل « مسلس�ل بطولة
محمود يس وحس�ن حسني وطارق
لطفي 1999
« الوش�اح األبيض « مسلس�ل بطولة
محمد رياض وشيرين سيف النرص
ووائل نور 2000
« للزمن بقية « مسلسل بطولة أحمد
ماهر ومعايل زاي�د وإبراهيم الشامي
1980
«ش�جرة اللبلاب « مسلس�ل بطولة
محم�ود عبدالعزيز وس�ميحة توفيق
1976
« الجن�ة الع�ذراء « مسلس�ل بطولة
كريمة مختار وحمدي أحمد وممدوح
عبدالعليم 1965
رح�م الل�ه الكات�ب الكبير محم�د
عبدالحلي�م عبدالله ال�ذي عىل الرغم
من رحيل�ه عنا منذ ثماني�ة وأربعني
عامً ا إال أنه م�ازال ح ًيا بيننا بإبداعه
وفنه األصيل .
* أرشف قاس�م  /ش�اعر وكات�ب
مرصي
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حنو مستقبل افضل...هلا

جتنيب املعارك الزوجية الشائعة يف رمضان

ً
أحيانا بين الزوجني عدة عوامل
تحدث
ت�ؤدي لنش�وب ش�جارات كبيرة بين
الطرفين ،مث�ل ضيق الوق�ت ،و نقص
الكافيين والس�كر ،و إره�اق الصيام،
وغريها من األمور.
و هناك بعض املعارك الزوجية الشائعة
بني األزواج يف شهر رمضان ،تعريف إليها
حت�ى تتمكني م�ن تجنبه�ا ،والحفاظ
عىل حياتك الزوجية هادئة خالل الشهر
الكريم
 البنود الزائدة يف امليزانيةتزي�د بن�ود اإلنف�اق يف ش�هر رمض�ان
بطريق�ة ملحوظ�ة ،س�واء بس�بب
زيادة أصن�اف الطع�ام والحلويات ،أو
بس�بب رشاء مالبس لرمض�ان والعيد،
ل�ذا فالخالف�ات حي�ال امليزاني�ة تكون
م�ن أش�هر املش�اكل الزوجي�ة واألكثر
ش�يوعا ً بين األزواج يف ش�هر رمضان،
ل�ذا خططي م�ع زوجك مليزانية ش�هر
رمضان ،واح�ريص عىل االلتزام بالبنود
التي اتفقتما عليها.
 نقص التواصلنف�س س�يناريو العالق�ة الحميم�ة،

بس�بب ضيق الوق�ت ازدح�ام الجداول
يح�دث نقص يف التواص�ل بني الزوجني
يف ش�هر رمض�ان ،والح�ل ه�و تنظيم
الوق�ت ووض�ع التواص�ل م�ع ال�زوج
ضمن أولويات يومك ،ولو نصف ساعة
يومي�ا ً م�ن الحدي�ث م�ع ال�زوج دون
وج�ود عوامل التش�تيت مث�ل األطفال
أو األجهزة اإللكرتونية س�تكون كافية
الستمرار التواصل بني الزوجني.
 الخالف إزاء أصناف الطعامإعداد وجبة اإلفطار أو السحور بأطعمة
ال يفضلها زوجك هو س�بب من أسباب
اندالع املش�اكل بينكما ،لذا احريص عىل
إع�داد صن�ف أو اثنين م�ن مفضلات
زوجك حتى يشعر باالهتمام والرىض.
 نقص النومالحرمان من النوم أحد األس�باب املهمة
الش�تعال املش�اكل بين الزوجين ،لذا
احريص عىل الحصول عىل قس�ط كاف
من النوم ،وأيضا ً امنحي زوجك قس�طا ً
كافيا ً من النوم عبر تهيئة املنزل لينام
ً
ليلا ،أو يف الفرتة بني
يف ه�دوء ،س�واء
عودته إىل املنزل وبني اإلفطار.

املطبخ ..
املقادير:
ّ
األرز املصري  :ك�وب ونص�ف
(مغسول ومنقوع ومصفى)
القرف�ة  :رب�ع ملعق�ة صغرية
(مطحونة)
هي�ل :رب�ع ملعق�ة صغيرة
(مطحون)
فلف�ل أس�ود :رب�ع ملعق�ة
صغرية
به�ارات مش�كلة :ملعق�ة
صغرية
الكركم  :نصف ملعقة صغرية
ملح  :ملعقة صغرية
الزيت النباتي :ملعقة كبرية
البطاط�س 1 :حب�ة (كبيرة

طريقة حتضري مقلوبة الدجاج بالباذجنان

الحج�م  /مقطع�ة رشائ�ح
ومقلية)
الباذنج�ان 2 :حب�ة (مقط�ع
رشائح ومقيل)
صدر الدجاج 4 :صدور (فيليه
 /مسلوق)
مرق دجاج :كوب ونصف
لوز  :حس�ب الرغبة (محمص
 /للتزيني)
طريقة التحضري:
اخلط�ي األرز باملل�ح والكركم
والقرف�ة والبه�ارات املش�كلة
والفلفل األسود والهيل.
ادهن�ي الق�در بالقلي�ل م�ن
الزيت.

وزع�ي رش�ة م�ن األرز املبهر
يف الق�در ثم وزع�ي البطاطس
فوقه.
رتب�ي الباذنج�ان املقلي ث�م
الدجاج وأضيفي كمية األرز.
صبّ�ي م�رق الدج�اج واتركي
الق�در حت�ى يغيل ث�م خففي
النار وغطي القدر واتركيه ملدة
 30 – 25دقيق�ة حت�ى ينضج
األرز ويترشب املرق.
اقلبي الق�در يف طب�ق التقديم
وزيني باللوز املحمص حس�ب
الرغب�ة وقدم�ي املقلوب�ة إىل
جان�ب الس�لطة الخضراء أو
اللبن الزبادي.

نصائح طبية

ما أهم الفئات األكثر عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي؟
يصي�ب بع�ض األش�خاص خطر
اإلصاب�ة بااللته�اب الرئ�وي أكثر
من غريه�م ،و لذلك يوج�د الكثري
م�ن العوام�ل التي تؤث�ر يف خطر
اإلصابة.
 - 1كرب السن
كب�ار الس�ن أو األش�خاص الذين
تزي�د أعمارهم ع�ن  65عامً ا أكثر
عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي.
- 2املضاعفات الصحية الكامنة
يمك�ن أن ت�ؤدي أي مضاعف�ات
صحية أساس�ية إىل زي�ادة فرص
إصابتك بااللتهاب الرئوي.
 3ضعف جهاز املناعة
يمكن للشخص الذي تكون مناعته
منخفضة للغاية أن يصاب بعدوى
(كورونا) بس�هولة وبالتايل تزداد
فرص اإلصاب�ة بااللتهاب الرئوي،
يمك�ن للمرء أن يقوي مناعته عن
طري�ق تغيري عادات نم�ط الحياة
مث�ل النظ�ام الغذائ�ي والتمارين
الروتينية وما إىل ذلك.
كي�ف يؤث�ر فيروس (كورونا) يف
رئتيك ؟

يب�دأ كل يشء بالقط�رات املصابة
التي تحتوي عىل فريوس (كورونا)
ال�ذي يدخل جس�مك عبر الجهاز
التنفسي ،وبمج�رد دخول�ه إىل
جس�مك ،يتكاثر  -يب�دأ الفريوس
يف االنتش�ار ويصل ه�ذا إىل رئتيك
ويصي�ب العضو ،خالل هذا الوقت

 ،تصبح ف�رص اإلصابة بااللتهاب
الرئ�وي عالي�ة وبالت�ايل يمكن أن
تؤدي إىل االلتهاب الرئوي.
كيف يحدث كل هذا ؟
يدخ�ل األكس�جني الذي تتنفس�ه
إىل رئتي�ك عبر مجرى ال�دم داخل
الحويصلات الهوائي�ة  -األكياس

الهوائي�ة املوج�ودة داخ�ل رئتيك،
ومع ذلك  ،ف�إن اإلصابة بفريوس
(كورونا) يمك�ن أن تلحق الرضر
بالحويصالت الهوائية واألنس�جة
املحيطة.
و خالل هذا الوقت الذي تقوم فيه
املناعة بمقاومة الفريوس  ،يمكن

أن يؤدي ذل�ك إىل التهاب يمكن أن
يساعد الخاليا السائلة وامليتة عىل
الرتاك�م يف رئتي�ك ،ث�م تعيق هذه
العوامل حركة األكسجني يف رئتيك
عندم�ا تظه�ر عىل الف�رد أعراض
مث�ل  -الس�عال الش�ديد وضي�ق
التنفس الشديد.
ما أع�راض إصابة رئتيك بفريوس
(كورونا) ؟
سعال
حمى
صعوبة يف التنفس
ألم حاد يف الصدر
كي�ف تحافظ على رئتيك يف مأمن
من االلتهاب الرئوي ؟
حافظ عىل رطوبتك
اتبع نظامً ا غذائ ًيا صح ًيا ومغذ ًيا
ممارسة الرياضة بانتظام
قل�ل م�ن تعرض�ك للتل�وث
والحساسية وما إىل ذلك.
اإلقالع عن التدخني
كثرة غسل اليدين
حافظ عىل التباعد االجتماعي
اعتن بصحة اللثة  /الفم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

جتنب األطعمة املسببة لآلالم وانتفاخ املعدة
يعاني العديد من األش�خاص من انتفاخ
املعدة ،و الذي يحدث بعدما يمتلئ الجهاز
الهضم�ي باله�واء أو الغ�ازات ،ويص�ف
معظ�م الن�اس االنتف�اخ بأن�ه الش�عور
بالش�بع أو الضي�ق أو االنتف�اخ يف البطن
وغال ًبا ما يكون مصحو ًبا بألم.
و لتفادي اإلصاب�ة بانتفاخ املعدة وتقليل
األعراض الناتجة عنه تجنب أربعة أطعمة
تسبب هذا االنتفاخ.
 - 1الخرضوات الصليبية
تحت�وي الخرضاوات الصليبي�ة عىل مادة
“فودم�اب” الت�ي ق�د تس�بب االنتف�اخ
لدى بعض الن�اس ،إذ إن فودم�اب عبارة
ع�ن كربوهي�درات قصرية السلس�لة يتم
امتصاصه�ا بش�كل س�يئ يف األمع�اء
الدقيقة.
و تكون عرضة المتص�اص املاء والتخمر
يف القول�ون ما ينت�ج عنه انتف�اخ البطن
ً
أعراضا مؤملة يف كثري من
ويمكن أن تسبب
األحيان ،وينصح خرباء الصحة باستخدام
تقني�ات طهي أفضل مع ه�ذه األنواع من
الخرضوات للمساعدة يف الهضم.
 - 2الفاصوليا

عندم�ا يفك�ر الن�اس يف األطعم�ة الت�ي
تس�بب االنتفاخ غال ًبا ما يتبادر إىل الذهن
الفاصولي�ا ،فه�ي طعام صح�ي ولكنها
تس�بب االنتفاخ إذا لم يتم هضمها بشكل
أرسع بسبب محتوى السكر يف الفاصوليا
غير القاب�ل للهض�م وبالتايل يت�م إنتاج
غ�ازات إضافية داخل الجس�م مما يؤدي
إىل االنتفاخ.

 - 3البصل والثوم
يحت�وي البصل عىل م�ادة الفركتان وهي
ألي�اف قابلة للذوبان قد تس�بب االنتفاخ،
كما توج�د نفس املادة يف الث�وم والكراث
ومجموعة من األطعمة األخرى ما يرتتب
عليه إنت�اج الغازات واالنتف�اخ ،حيث أن
تن�اول البص�ل والث�وم حتى ل�و بكميات
صغيرة يمك�ن أن يس�ببان االنتف�اخ

ومشاكل أخرى يف الجهاز الهضمي.
 - 4القمح
يحت�وي القم�ح على م�ادة الجلوتين،
وبالرغم من اس�تخدامه عىل نطاق واسع
إال أن األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن
حساس�ية القم�ح أو الجلوتين يكونون
أكث�ر ُعرض�ة لإلصاب�ة باالنتف�اخ وآالم
البطن ،لذل�ك يفضل تن�اول الخبز الخايل
م�ن الغلوتين أو أن�واع الحب�وب األخرى
لتقليل االنتفاخ.
م�ا أه�م الط�رق الت�ي تس�اعد يف تقليل
االنتفاخ؟
 - 1تجن�ب ابتلاع الكثري م�ن الهواء عند
تناول الطعام.
 - 2ال تتحدث أثن�اء تناول الطعام تفادي
ذلك بقدر اإلمكان وحاول أن تأكل ببطء.
 - 3الجلوس يف وضع مستقيم وال تستلقي
عند تناول الطعام.
 - 4التقليل م�ن كمية املرشوبات الغازية
التي تتناولها.
 - 5توقف عن مضغ العلكة حتى تتفادى
ابتلاع املزيد م�ن الهواء ال�ذي ينتج عنه
االنتفاخ.
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هل ميكن للمكيفات أن تزيد من
نسبة خطر اإلصابة بـ(كورونا)
؟

إزدادت التس�اؤالت يف اآلون�ة األخيرة ،خاص�ة م�ع إرتفاع نس�بة
اإلصاب�ات بفيروس (كورون�ا) املس�تجد ،ال�ذي أودى بحي�اة أكثر
م�ن ثالث ماليني ش�خص حول العال�م ،حول إمكانية زيادة نس�بة
اإلصابات بالفريوس عن طريق استخدام مكيفات الهواء املنزلية.
وق�د أكد عدد من الباحثني أن فيروس (كورونا) ال يمكن أن يعيش
يف درج�ات حرارة عالية ،وخالل التقرير التايل تحدث الدكتور برافني
ش�اندرا رئيس أم�راض القلب التداخلي�ة والهيكلي�ة بمعهد القلب
يف الهن�د عن مدى إمكانية اس�تخدام التكييف ،وم�دى خطورة ذلك
وأمانه.
هل يمكننا استخدام مكيفات الهواء يف املنزل يف فريوس (كورونا)؟
يمكن استخدام مكيفات الهواء أو املربدات يف املنزل دون قلق بشأن
انتش�ار عدوى (كورونا) بس�ببها ،إذا كان هناك أش�خاص يعانون
م�ن أع�راض يف املنزل يف األرسة ،فإن أفضل م�ا يجب فعله هو عزل
أنفسهم لذلك ،ال مشكلة يف تشغيل املكيف يف املنزل مع عائلة مكونة
من أقل من  6أفراد.
و لكن تكييف الهواء املركزي يف املكاتب ومراكز التس�وق والحافالت
والقط�ارات والطائرات يمكن أن يكون عام�ل خطر محتمل ،وذلك
ألن اله�واء املعاد تدوي�ره قد ينرش الهباء الجوي ال�ذي يصيب عد ًدا
كب ً
ريا من الناس.
اس�تخدام مكيف الهواء غري محظور ولكن هن�اك قواعد يجب عىل
امل�رء اتباعه�ا ،كان�ت الحكومة قد أص�درت يف وقت س�ابق مبادئ
توجيهية عامة بشأن استخدام مكيفات الهواء التعليمات يف الغالب
ح�ول درجة الحرارة الصحيحة والرطوبة النس�بية لتجنب انتش�ار
الفريوس.
و أكدت اإلرش�ادات الصادرة عن الجمعي�ة الهندية ملهنديس التربيد
وتكيي�ف الهواء ،عىل أنه يجب الحفاظ عىل درجة حرارة ترتاوح بني
 24-30درجة مئوية أثناء اس�تخدام أجه�زة التكييف يف املنزل ،وأن
مستويات الرطوبة النسبية يف نطاق  ٪ -70 ٪ 40تع ّد األنسب.
ومن املرجح أن تنترش ع�دوى (كورونا) يف مناطق أقل تهوية لذلك،
ف�إن تحسين التهوي�ة الداخلية يمك�ن أن يقلل من خطر انتش�ار
الفيروس يف الداخل وم�ع ذلكً ،
وفقا لبعض التقاري�ر ،فإن التواجد
ً
يف بيئ�ة بها تكييف مركزي ليس آمنا أثناء الوباء ومع ذلك ،ال يوجد
خطر من تشغيل املكيف مع أرستك يف املنزل ،خاصة إذا لم يكن أحد
ً
مريضا.
أفراد العائلة

دراسات حديثة

األجهزة الذكية قد حتيل “احلاسبات” للتقاعد
ذكرت دراسة بريطانية أن واحد
م�ن بين  6أش�خاص يف اململكة
املتحدة يس�تخدم الهاتف الذكي
أو األجه�زة اللوحي�ة لتصف�ح
اإلنرتن�ت بديلا ع�ن اس�تخدام
األجه�زة املكتبي�ة ،يف ارتف�اع
بنس�بة  ٪ 10عن الع�ام املايض.
وأشارت الدراسة إىل ارتفاع نسبة
من يقومون باستبدال أجهزتهم
املكتبي�ة بأخ�رى محمول�ة ،ما
س�اهم يف تراجع األرب�اح الربع
س�نوية لرشكة مايكروس�وفت
ووجه أيضا صفعة قوية لسوق
األجهزة املكتبية.
وكانت رشكة مايكروسوفت قد
حقق�ت أربح صافية بقيمة 2.6
ملي�ار دوالر يف الرب�ع الثالث من
الع�ام امل�ايض ،مس�جلة تراجع
عن القيمة الت�ي تم تحقيقها يف
العام قبل امل�ايض بـ 3.48مليار

دوالر ،م�ا أدى إىل تراجع يف قيمة
أس�هم الرشكة بنسبة  ،٪ 4وفقا
لـ”س�كاي ني�وز” .وأوضح�ت
الدراس�ة أن نس�بة  ٪ 70م�ن
البالغني يف بريطانيا يستخدمون
األجه�زة الذكي�ة يف تطبيق�ات
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي.
ووج�دت الدراس�ة أيض�ا أن
أكث�ر من نصف البالغين ،الذين

يس�تخدمون مح�ركات البح�ث
ل�م يدرك�ون أن العن�ارص العليا
يف صفح�ات العدي�د م�ن نتائج
البح�ث ه�ي بس�بب اإلعالن�ات
والوصلات الدعائي�ة .وأش�ارت
الدراس�ة إىل أن “الن�اس بحاجة
إىل أن يكونوا أكثر وعيا للوصول
إىل املحتوى الرقمي املنش�ود عىل
اإلنرتنت”.

طبيبك يف بيتك

امحي نفسك من األمراض مع الفستق احلليب
الفستق الحلبي املنترش يف كافة
البل�دان يف منطقتن�ا العربي�ة
والذي يدخل يف مكوّنات معظم
حلوياتن�ا ،ال ّ
يوفر مذاقا ً لذيذا ً
ألطباقنا فحس�ب بل يس�اعد
الصح�ة أيض�ا ً بحمايتها من
األمراض التي ته ّدد سالمتها.
ما هي هذه األمراض وما دور
الفستق يف هذه الحماية؟ إليك
يف ما يأتي التفاصيل:
*الفستق للحماية من أمراض
القل�ب :أثبت�ت الدراس�ات ّ
أن
الفس�تق يس�اهم يف خف�ض
مس�تويات الكوليسترول
الس�يّئ  LDLويرف�ع م�ن
مع�دالت الكوليسترول الجيد
 HDLبع�د فترة قصيرة من
استهالكه.
وبفض�ل غن�اه بمض�ادات
األكس�دة مث�ل فيتامين  Aو
 ،Eيح�ارب الفس�تق الحلب�ي
االلتهاب�ات ويحم�ي األوعية
ّ
ويخف�ض خط�ر
الدموي�ة
اإلصابة بأمراض القلب.
*الفس�تق ملواجه�ة م�رض
الس�كري :يمك�ن أن يس�اهم

تن�اول الفس�تق الحلب�ي يف
الوقاي�ة م�ن الس�كري النوع
الثاني.
كم�ا ّ
أن  % 60م�ن الكمي�ة
امل�وىص به�ا م�ن مع�دن
الفوس�فور ،وال�ذي يرتك�ز
بنس�بة  % 85من�ه يف العظام
واألس�نان ،يمك�ن أن تحصيل
عليها بمج�رّد تناول كوب من
الفستق.
*الفس�تق ل�دم س�ليم :يع� ّد
الفس�تق الحلبي م�ن املصادر
الغني�ة ج�دا ً بالفيتامين B6
الرضوري إلنتاج الهيموغلوبني

املسؤول عن نقل األوكسيجني
يف الدم إىل الخاليا.
*الفس�تق للمحافظ�ة على
صح�ة العينين :يحت�وي
الفس�تق الحلبي على مادتي
اللوتين وزياكزانس�ن اللتين
تلعب�ان دورا ً مهمّ�ا ً يف حماية
األنس�جة م�ن رضر الج�ذور
الح�رة .كم�ا ت� ّم ربطهم�ا
بخف�ض خط�ر اإلصاب�ة
بمش�كلة الضم�ور البقع�ي
املرتبط�ة بالعم�ر والت�ي تع ّد
من األس�باب الرئيسة لضعف
البرص والعمى.
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كلمات متقاطعة

مهنياً :التزم بتنفيذ املهام التي تكلف بها اليوم و ال
تلقي الحمل عىل االخرين عاطفياً :اعطي من تحب
املزيد من االهتمام و شاركه احالمه.

الثور

مهنياً :حاول دراسة املشاريع املالية التى تعرض
عليك قبل ان تتخذ اي قرار بشأنها عاطفياً :عليك
ان تحرتم خصوصية الحبيب و ال تتدخل يف شؤونه.

الجوزاء

مهنياً :حاول ان تستفيد من توفري اموالك و ان
تستثمرها يف مشاريع مفيدة عاطفياً :حاول ان
تؤمن جو هادئ مع الحبيب و ان تقيض معه املزيد
من االجواء الرومانسية.

السرطان

مهنياً :ال تكن مترسعا يف ترك عملك فقد تجد امل
جديد و فرصة جديدة يف عملك عاطفياً :ال تجعل اي
طرف اخر يتدخل بينك و بني مشاكلك مع من تحب.

األسد

مهنياً :اعمل ما عليك و ال تهتم لكالم االخرين او
تعطي اذنك للشائعات .عاطفياً :قد تنشأ عالقة
عاطفية نتيجة صدفة تجمعك من شخص.

العذراء

مهنياً :الفرتة القادمة ستكون مليئة بالضغوطات
مما يسبب لك االرتباك .عاطفياً :تعيش قصة حب
من طرف واحد.

الميزان

مهنياً :ال تيأس من فشل اول محاولة باقناع
الرؤساء بخطط عملك .عاطفياً :لالسف ال يوجد
اي تقدم حاليا يف حياتك العاطفية.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العقرب

مهنياً :عليك ان تكون اكثر مرونة و ان تتقبل
نصائح و انتقادات رؤسائك يف العمل .عاطفياً :ال
تنهي كل يشء امنح من تحب فرصة ثانية.

القوس

مهنياً :حاول ان تحافظ عىل عالقاتك يف مجال
العمل مما يساعدك و يدعمك يف املستقبل .عاطفياً:
تواجه ضغوطا من العائلة تمنعك من االرتباط بمن
تحب.

الجدي

مهنياً :رؤساؤك يف العمل يدعموك و يدعموا
افكارك .عاطفياً :حياتك العاطفية مضطربة هذه
االيام حاول ان تجد الحلول املناسبة.

الدلو

مهنياً :ال تدع اخطاء بسيطة تؤثر يف ثقتك بنفسك
يجب ان تكون اقوى من ذلك عاطفياً :الحبيب
يشعر بعدم االمان بطبيعة عالقتك به.

الحوت

مهنياً :ال تدخل مشاكلك الشخصية يف العمل ركز
فقط عىل مجال عملك .عاطفياً :حاول اضفاء
اجواء جديدة عىل عالقتك مع من تحب.

من صفحات التاريخ

 - 330افتت�اح القس�طنطينية كعاصم�ة
لإلمرباطوري�ة الروماني�ة ،وس�ميت «روم�ا
الجديدة».
 - 1891رشط�ي يابان�ي يھاج�م ويل عھ�د
اإلمرباطورية الروس�ية نيقوال أليكس�ندروفيتش
الغتيال�ه يف الحادث�ة الت�ي عرف�ت باس�م حادثة
أوتسو.
 - 1904األت�راك يقتل�ون  900أرمني يف صدامات
عرقية.
 - 1874فت�ح خ�ط للقطار بين كوبه وأوس�اكا
بمسافة  7.32كيلو مرت.
 1949إرسائيل تنضم لألمم املتحدة.تغري اسم سيام لتصبح تايالند.
 - 1953رئي�س وزراء اململك�ة املتحدة ونس�تون
ترشش�ل يوجه انتقاد ح�اد لنظرية الدومينو التي
كان�ت إدارة الرئي�س األمريك�ي دواي�ت أيزنھاور
ت�روج لھا لتربي�ر التدخل العس�كري األمريكي يف
دول العالم.
 - 1955غ�رق «س�فينة أوكورينراك�و» ،وقد أدت
لوفاة  168شخص.
 4 - 1960م�ن عملاء املوس�اد يختطفون النازي
أدولف أيخمان من العاصم�ة األرجنتينية بوينس
آيرس.
 1989الرئي�س األمريك�ي ج�ورج ب�وش يعل�نعن اعت�زام الوالي�ات املتحدة غزو بنم�ا واعتقال
رئيسھا الجنرال مانويل نورييغا بتھمة تورطه يف
عمليات تھريب املخدرات من كولومبيا إىل األرايض
األمريكية.
دول العال�م تعلن من كينيا ع�ن فرض حظر دويل
عىل تجارة العاج وذل�ك لحماية األفيال من اإلباده
الجماعية على أيدي عصابات تج�ارة العاج التي
تقتل آالف األفيال سنويا.
 - 1998الھن�د تقوم بتفجري ن�ووي تحت األرض

قصة وعربة
يحكى أن حاكما ً ظاملا ً حلم بقمرين
اثنني يتصادمان معاً...
تكرر ه�ذا الحلم معه أكثر من مرة،
فاس�تدعى املفرسين م�ن كل البالد
فجاؤوا إليه مرسعني.
روى له�م حلم�ه ،فجلس�وا
يتش�اورون ليكون التفسري املجمع
علي�ه “س�تموت بع�د  30يوما ً من
الحلم!”.
أمر الحاكم بسجن هؤالء املفرسين
ليقتلهم بعد شهر عندما يبقى حياً،
لكنه بنفس الوقت كان مرعوبا ً من

حرب األيام الستة

الحرب التي غريت وجه الرشق األوس�ط يف س�تة أيام ..نكسة
حزيران ،حرب األيام الستة أو حرب يوم الغفران كيفما كانت
فإن هن�اك إجماعا ً
التوصيف�ات عربي�ة كان�ت أو إرسائيليةّ ،
عىل ّ
أن حرب  1967ش�كلت منعطفا رئيسا يف الرصاع العربي
اإلرسائييل ال زال العالم يعيش تداعياته حتى اليوم.
نش�بت حرب حزي�ران  /يونيو س�نة 1967بين إرسائيل من
جهة ومصر واألردن وس�وريا من جهة ثانية .وش�كلت تلك
الحرب انتكاس�ة تاريخية للعرب بش�كل عام والفلسطينيني
بشكل خاص ،إذ احتلت إرسائيل عىل إثرها سيناء وقطاع غزة
والضف�ة الغربية والجوالن .ميداني�ا تمكن الجيش اإلرسائييل
من تدمري  % 80من العتاد العسكري العربي وتهجري عرشات
اآلالف من الفلس�طينيني من الضفة الغربي�ة وإطالق العنان
لالس�تيطان يف األرايض الفلس�طينية املحتلة بما فيها القدس
الرشقية.
تداعي�ات ه�ذه الح�رب ال تزال قائم�ة إىل هذا الي�وم ،ومع أن
الدول�ة العربي�ة أعادت صحراء س�يناء ملصر ،إال أنها ضمت
الق�دس الرشقي�ة وهضبة الج�والن يف خطوة ل�م يعرتف بها
املجتم�ع ل�دويل .كم�ا ال تزال إرسائي�ل تحتل الضف�ة الغربية
وتوس�ع االس�تيطان فيها ،يف حني انس�حبت بش�كل أحادي
الجان�ب من قطاع غزة الذي تف�رض عليه حصارا مطلقا منذ
ع�ام  .2006وم�ن وجهة نظر إرسائيلية كان�ت حرب يونيو/
حزي�ران أول محاولة عربية كبيرة للقضاء نهائيا عىل الدولة
العربية الفتية.
ج�اء ان�دالع الح�رب لتوت�ر دام أس�ابيع .فق�د طالبت مرص
بقيادة جمال عبد النارص حينها قوات حفظ السلام املرابطة
يف صحراء س�يناء باملغادرة ،كما ت�م إغالق مضيق تريان أمام
السفن اإلرسائيلية ،ما تسبب بحصار خليج العقبة .ويف إجراء
اس�تباقي قصفت طائ�رة إرسائيلية يف فج�ر االثنني الخامس
من حزيران /يوني�و ،قواعد جوية مرصية .ثم بدأت الدبابات
اإلرسائيلي�ة بالتح�رك باتجاه الحدود املرصي�ة .بعدها أعلنت
ال�دول العربي�ة الح�رب ضد إرسائي�ل.ويف منتص�ف الليل من
اليوم نفس�ه أعلنت تل ابيب يف أنها دمرت سالح الجو املرصي
بالكامل بتعطيل ما ال يقل عن  400طائرة بينها  300مرصية

و 50س�ورية .وكان هذا التفوق الجوي اإلرسائييل حاس�ما يف
حسم املعركة منذ اليوم األول من الحرب.
ويف الي�وم الثان�ي من الحرب س�يطر الجي�ش اإلرسائييل عىل
قط�اع غزة الذي كان آن�ذاك خاضعا للإدارة املرصية .بعدها
بسطت إرسائيل س�يطرتها عىل القدس الرشقية .ويف السابع
م�ن حزي�ران  /يوني�و ،اندلعت معرك�ة مثيرة بالدبابات يف
س�يناء ،س�يطر عىل إثره�ا الجي�ش اإلرسائييل على الضفة
الرشقية لقناة الس�ويس ،كما اكتس�حت البحرية اإلرسائيلية
رشم الش�يخ وفتح�ت الطريق باتجاه خلي�ج العقبة األردني.
وتمك�ن الجيش اإلرسائييل يف ظرف قيايس من بس�ط قبضته
على أرايض الضف�ة الغربي�ة لنه�ر األردن ،م�ا دف�ع اململكة
األردنية إىل القبول بوقف إطالق النار.
ويف اليوم الرابع من الحرب تقدم اإلرسائيليون إىل قناة السويس
وانتهت معركة سيناء .وبعدها أعلنت مرص عن موافقتها عىل
وقف إطالق النار الذي دعا إليه مجلس األمن .ويف التاس�ع من
حزيران /يوني�و ،فاجأ الرئيس جمال عب�د النارص املرصيني
والعال�م بتقديم اس�تقالته يف لحظة دقيقة ش�عر فيها العالم
العرب�ي بالهل�ع .وخرج الناس يف ش�وارع القاهرة يف حش�ود
مطالبينه بالبقاء يف السلطة ،فرتاجع عن قراره .يف ذلك الحني
اش�تدت املع�ارك عىل الجبه�ة اإلرسائيلي�ة -الس�ورية .وبعد
س�قوط القنيطرة ،أوقفت سوريا القتال .وتمكنت إرسائيل يف
ستة أيام من وضع حدود جديدة لها يف قناة السويس واألردن
والجوالن ،وتركت العالم العربي يف حالة صدمة.

ضارب�ة يف ع�رض الحائ�ط جمي�ع االحتجاجات
الدولية.
 - 2002ب�دء أول ب�ث إذاع�ي للحركة اإلسلامية
لإلصالح بقيادة سعد الفقيه.
 - 2003ب�دأ أول ب�ث تلفزيون�ي لقن�اة اإلصلاح
التابعة للحركة اإلسالمية لإلصالح.
 - 2004موق�ع إنرتنت قريب م�ن تنظيم القاعدة
يع�رض رشي�ط فيدي�و يظھ�ر ملثمين يذبحون
مواطن أمريكي يدعى نك بريغ إنتقاما النتھاكات
الجيش األمريك�ي للمعتقلني العراقيني يف س�جن
أبو غريب.
 - 2009رئي�س دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة
الش�يخ خليفة ب�ن زاي�د آل نھيان يج�ري تعديل
وزاري تم بموجبه إعفاء أخويه الش�يخ س�لطان
بن زايد آل نھيان والشيخ حمدان بن زايد آل نھيان
من منصب نائب رئي�س الوزراء وعني بدال عنھما
أخويه الش�يخ منصور بن زايد آل نھيان والش�يخ
سيف بن زايد آل نھيان.
 - 2010رئيس الوزراء الربيطاني جوردون براون
يستقيل من منصبة ،وامللكة إليزابيث الثانية تعني
زعي�م ح�زب املحافظين ديفيد كامريون رئيس�ا
للوزراء وذلك بع�د اتفاقه مع حزب الديمقراطيني
الليرباليين على تش�كيل ائتلاف حاك�م يتمت�ع
بأغلبي�ة برملانية ليكون بذل�ك أول رئيس لحكومة
إئتالفي�ة من�ذ حكومة ونس�تون ترشش�ل خالل
الحرب العاملية الثانية.
 % 89 - 2014م�ن املش�اركني يف اس�تفتاء
دونيتسك يختارون االستقالل عن أوكرانيا ،وقادة
الجمھورية املعلنة م�ن طرف واحد يقدمون طلبا
لالنضمام لالتحاد الرويس.
 - 2016الس�لطات البنجالديش�ية ُتنف�ذ حك�م
اإلعدام ش�نقا ً بح�ق زعيم الجماعة اإلسلامية يف
البالد مطيع الرحمن نظامي.

احللم املزعج

حلمه وتفسريهم له...
مض�ت األيام ،وكان�ت املفاجأة لقد

مات بعد  30يوما!!
فج�اء الحاكم الجدي�د وأمر بتعيني
كل مفسري األحالم كمستش�ارين
له لكن أحد األطباء تدخل وقال له “
سيدي ،هم لم يقولوا شيئا ً صحيحا ً
فالكش�ف الطبي يؤك�د أن الحاكم
الراح�ل ت�ويف نتيج�ة ع�دم األكل
والشرب إلصابت�ه باكتئاب وخوف
من الحلم!...هو مات بسبب تفسري
الحلم وتصديقه له!”.
العربة  :األفكار الس�لبية التي نؤمن
بها تقتلنا.

أفقي
1والد الوالد  oالبيه البواب
2ف�رك اليشء باليشء  oاس�م
يعرف به الشخص غري اسمه
الرسمي  oعكس ميت
3فيل�م مصري ( )1955من
إخراج هنري بركات و بطولة
عبد الحليم حافظ و إيمان
4شخص من مدينة الضباب
5ممثلة سورية لقبها مرصي
6ثلث�ا بل�ح  oثم�ر من�ه زيت
مذكور يف القرآن (مبعثرة
7للنداء  oينشف (معكوسة)
8متش�ابهان  oمن األطراف o
متشابهان
9كوميدي مرصي راحل سمي
مرسح هام باسمه يف القاهرة
(بدون الـ التعريف).
10مل�ك الطي�ور  oالف�ن
السابع

رأيس
1ممثل س�وري مميز ش�ارك يف
التغريبة الفلسطينية
2غوار الطوشة
3االس�م الثان�ي ملمث�ل مرسحي
كوميدي مرصي  oثلثا دار
4ممثل�ة مرصي�ة متزوج�ة من
أحمد حلمي
5طع�ام يق�دم بع�د الوجب�ة
الرئيسة  oقرأ وفحص وتمعن يف
موضوع ما
6يعمل ولكن انتاجه قليل  oعائد
إلينا  oمتشابهان
7إم�ارة عربي�ة  oس�ئم  oجملة
موسيقية
8احقاق العدل  oوالدة
9يوضع لتجمي�ل العني  oممثلة
مرصي�ة متزوج�ة م�ن نقي�ب
الفنانني
10حروف متشابهة

غزل عراقي

ي��ا كلب��ي ب��س باللي��ل خ��ل روح��ي تن��ام
وم��ن الصب��ح للظي��م أحت��زم أحـــــ��زام
*
*
*
*
*
كلب��ي صب��ح فره��ود ول��كل تع��ت بيـــ��ه
وبالب��اب ال��ف دي��ان ح��رت آمل��ن اطي��ه
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ياه��واي ينط��ر وراويــ��ك
ج��ا كل��ت عفي��ه علي��ك دم وحل��م بيــ��ك
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ب��ي ب��اب ينط��ر تش��وفـــه
ولوش��فت غي��رك بي��ه ح��ك م��ن تعوف��ه
*
*
*
*
*
ب��س ج��رح بال��دالل ين��زف ف�لا طــ��اب
خل��ه يظ��ل ت��ذكار ملالك��ه االحبـــــ��اب
*
*
*
*
*
كلب��ي أرد اكص��ه مب��وس وج��وي مجان��ه
دالن��ي ع��ل هي��ج أدروب كله��ن مهان��ه
*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه مب��وس واكط��ع وري��ده
يبج��ي ع��ل ب��زر الن��اس ش��نهو ليريــــ��ده

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

اختبار الذكاء العاطفي وطريقة اكتشاف الذات
م�ن امله�م اج�راء اختبار
ال�ذكاء العاطف�ي ألن هذا
يس�هل عملي�ة التعرف اىل
ال�ذات .كم�ا انه يس�اهم
يف تحدي�د افض�ل الط�رق
للتعامل م�ع اآلخرين من
دون خ�وض النزاع�ات
واثارة الخالف�ات .ويعني
ه�ذا الن�وع م�ن ال�ذكاء
الق�درة على التع�رف
على مش�اعر اآلخري�ن
والتفاع�ل معها بالش�كل
املناس�ب وتوجيه االفكار
والس�لوكيات بالطريق�ة
الصحيح�ة م�ن اجل ذلك.
وهو ما يساعد عىل اشاعة
االجواء االيجابية يف املحيط
االجتماعي سواء يف مكان
العم�ل او يف املن�زل .ومن
اجل اج�راء اختبار الذكاء
العاطفي من املهم االجابة
عىل بعض االسئلة.
يقضي اختب�ار ال�ذكاء
العاطف�ي باالجاب�ة على
بع�ض االس�ئلة م�ن  1اىل
 .5ويمكن تحديد النتيجة
بحس�ب الرق�م املس�يطر
عىل االجابات.
 عن�د ارت�كاب خطأ مايت�م ل�وم ال�ذات بإطلاق
بع�ض الصف�ات مث�ل
ان�ا غب�ي او متسرع او
فاشل.

 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 يف ح�ال االنزع�اج يتمالبح�ث ع�ن الس�بب لحل
املشكلة
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 6ابدا ً
 احب نفيس 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 اظهر مشاعري بشكلرصيح امام اآلخرين
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 اعتم�د يف الحك�م عىلنفيس على نظرة اآلخرين
ايل
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً

 5ابدا ً

 اش�عر بالق�وة والثقةبالنفس
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 اجد صعوبة يف التعبريعن الحب
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 اش�عر باملل�ل والرغبةيف التجديد
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
 اش�عر بالقل�ق وافكرباملشاكل التي تواجهني
 1دائما ً
 2غالبا ً
 3احيانا ً
 4نادرا ً
 5ابدا ً
النتيجة
بعد خ�وض اختبار الذكاء
العاطفي ه�ذا من املمكن
الوص�ول اىل واح�دة من 5

نتائج بحس�ب الرقم الذي
يت�م الحصول علي�ه غالبا ً

كإجابة عىل االسئلة.
اذا تم�ت االجاب�ة غالب�ا ًبالرقم 1
يع�رف الش�خص يف
ه�ذه الحالة مت�ى يظهر
عواطف�ه تج�اه اآلخرين
ومت�ى يتعين علي�ه
اخفاؤها .كم�ا انه يتعلم
من التجارب التي يمر بها
واملش�اكل الت�ي يواجهها
الكثري من ال�دروس التي
يمك�ن ان تزي�ده ارصارا ً
وثق�ة بالنفس .كم�ا انه
يتوق�ع ان يحق�ق نتائج
جيدة من خالل الكثري من
االعم�ال واملهم�ات الت�ي
يؤديها.
اذا تم�ت االجاب�ة غالب�ا ًبالرقم 2
يمكنه ان يحظى يف الكثري
من االحيان بثقة اآلخرين.
كما ان�ه يتمت�ع بالقدرة
عىل فه�م الرس�ائل التي
يري�د ه�ؤالء ايصالها من
خلال الكلمات املرمزة او
الح�ركات املختلفة .وهو
يق�وم بدراس�ة االح�داث
املهم�ة بع�د وقوعها من
اجل منع تكرار املش�اكل.
ويدرك تماما ً انه يستحق
العيش وان عليه الس�عي

اىل فع�ل ذل�ك بأفض�ل
الطرق.
اذا تم�ت االجاب�ة غالب�ا ًبالرقم 2
يمك�ن ان يتقل�ب مزاجه
برسع�ة كبيرة .اال ان�ه
غالب�ا ً م�ا يتمك�ن م�ن
الس�يطرة عىل انفعاالته.
كما ان�ه يظهر بني الحني
واآلخر تمتع�ه بإمكانات
جديدة .وهو يتوقع غالبا ً
ح�دوث االم�ور الجي�دة
ويفض�ل ع�دم املي�ل اىل
التش�اؤم ويح�رص على
اش�اعة االجواء االيجابية
يف محيط�ه .كم�ا يتفهم
حزن اآلخرين.
اذا تم�ت االجاب�ة غالبا ًبالرقم 4
يمكن�ه ان يعبر ع�ن
العواطف الجيدة بسهولة
وم�ن دون ت�ردد .وه�و

يحرص على ايصالها اىل
اآلخري�ن لك�ي يفرح�وا
ايضاً .ويرص على القيام
بالنش�اطات الت�ي يمكن
ان تدفع�ه اىل الش�عور
بالسعادة .اال انه ال يظهر
اهتمام�ه باملش�اكل التي
يواجهه�ا وق�د تعرتض�ه
لهذا السبب مرات عدة.
اذا تم�ت االجاب�ة غالبا ًبالرقم 5
يفض�ل ح�ل املش�اكل
الس�هلة وهو يدرك تماما ً
اسباب التغيري الذي يطرأ
على مش�اعره .يح�ب
االس�تماع اىل اآلخري�ن
ودراسة مشاعرهم وردود
افعالهم م�ن اجل معرفة
كيفية التعامل معهم من
دون اي معوقات .وهو ما
يظه�ر من خلال اختبار
الذكاء العاطفي هذا.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ابتكار أول سجادة صالة ذكية
في العالم

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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ديو جديد جيمع سيف نبيل وبلقيس أول أيام عيد الفطر املبارك
بعد إبداء املغنية اليمنية بلقيس فتحي
إعجابها بأغنية الفنان وامللحن العراقي
سيف نبيل «دايخ بيك أحبك يا وجع رايس»
ثم رده عليها بغنائه أغنية رومانسية ،ما
جعل املتابعني يطالبونهما بإطالق ديو
غنائي ،حقق الفنانان سيف نبيل وبلقيس
أمنية املتابعني ،وأعلن سيف نبيل عرب
مقطع فيديو من كليب أغنية ديو غنائي
سيجمع بني الفنانني املحبوبني ،ونرشه
يف صفحته الرسمية عىل موقع للتواصل
االجتماعي معلقا عليه بكلمة« :قريبا»،
كذلك فعلت بلقيس نارشة الفيديو نفسه يف
صفحتها.
وقد أثار الفيديو الرتويجي ضجة كبرية عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ عرب الجمهور
عن حماسهم الكبري للديو للمرتقب،
ّ
يشكل مفاجأة كبرية
الذي من املتوقع أن
للجمهور العربي ،ملا ستحمله األغنية من
مزيج يف املوسيقى واختالف يف األداء وتميز
باألسلوب ،خصوصا ً أن اختيارات الطرفني
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يف املرآة
يف اآلونة األخرية حصدت نجاحات كبرية،
وشكلت نقلة نوعية يف املوسيقى يف العالم
العربي.

إشارة إىل أنه من املُقرر أن يصدر الديو عىل
طريقة الفيديو كليب يوم الخميس املقبل،
أول أيام عيد الفطر السعيد.

ماجد املهندس وراشد املاجد وحممد عبده حُييون حفالت العيد

أطلق�ت رشكة قطرية أول س�جادة
صالة ذكية يف العالم ،لتعليم األطفال
واملسلمني الصالة.
السجادة تشتمل عىل مساعد صوتي
وشاشة إرشادية لتوجيه املصلني.
وذك�ر أن الس�جادة الت�ي تحم�ل
اس�م “س�جدة” ،أطلقته�ا رشك�ة
مقرها قطر لتوفري توجيهات حول
الطريقة الدقيقة لتأدية الصالة.
وتشتمل السجادة عىل شاشة LED
باإلضافة ملكربات صوت يف املقدمة،
حيث تبث الشاشة آيات قرآنية أثناء
الصالة.
وبإمكان املصلني اس�تخدام تطبيق
الهاتف املحمول يف تحديد الجزء الذي
يرغبون يف قراءته أثناء الصالة.
وتعطي السجادة الجديدة توجيهات
صوتية باللغتني العربية واإلنجليزية
ملس�اعدة املس�لمني الج�دد يف تأدية
الصالة.

وكان�ت رشك�ة أمريكي�ة أطلق�ت
أخيرا س�جادة ذكي�ة ملدخ�ل ب�اب
املن�زل ،تطلق تلقائي�ا معقما طبيا
م�ع رذاذ ضبابي ،لتقلي�ل الجراثيم
أس�فل األحذية ،وحماية املنازل من
امللوثات.
وأش�ارت رشك�ة “”Nebula Mat
األمريكي�ة للتقني�ات املبتك�رة ،إىل
أن�ه باإلضافة إىل البخ�اخ الضبابي،
اس�تخدمت يف الس�جادة معقم�ا
طبي�ا قابلا لالس�تبدال ومس�جال
يف وكال�ة حماي�ة البيئ�ة األمريكية
“ ،”EPAحي�ث إن�ه بدي�ل آمن ملواد
التنظي�ف الكيميائية الض�ارة مثل
م�واد التبيي�ض ،وآم�ن لتعقي�م
الجراثيم أسفل أي نوع من األحذية
م�ع الكع�ب أو الصن�ادل واألحذية
املفتوحة من األمام ،بينما مناش�ف
األلي�اف الدقيقة يف قس�م التجفيف
تمتص املحلول الزائد.

(فيس بوك) تواجه أزمة كبيرة مع
مستخدمي “آيفون” في هذه الدولة
أوضحت تقارير أن  % 4فقط من مستخدمي هواتف “آيفون” داخل أمريكا
اخت�اروا تتبع تطبيق (فيس بوك) لهم ،وذل�ك بعد تحميلهم تحديث “آي أو
إس  ”14.5الذي يتضمن ذلك الخيار لهم ألول مرة ،وطرح قبل  12يوما.
وبحس�ب بيانات رشكة التحليالت “فل�روي أناليتيكس” ،فقد ارتفع معدل
الس�ماح بالتتبع لـ(فيس بوك) إىل  12%يف جميع أنحاء العالم ،لكن ال يزال
م�ن الواضح أن معظم األش�خاص يبدون رفضا عندم�ا يتلقون مطالبات
بتتبع (فيس بوك) لهم.
وكان مس�ح الرشكة ش�امال ،إذ تابعت نحو  2.5مليون مس�تخدم نش�ط
يوميا يف الواليات املتحدة ،و 5.3مليون مستخدم يف جميع أنحاء العالم.
ويس�اعد هذا اإلقبال الضعيف بش�كل مبدئي يف تفسير رس هجوم (فيس
ب�وك) عىل إجراء رشكة “آب�ل” تغيريات خصوصية من�ذ اإلعالن عنها ألول
مرة يف العام املايض .2020
ويهدد خيار الخصوصية الذي منحته “آبل” لجميع مستخدميها يف تحديث
“آي أو إس  ”14.5فق�دان (في�س ب�وك) جزءا كبريا من بيانات اس�تهداف
إعالن�ات “آي أو إس” الخاص�ة به�ا ،وه�ذا ب�دوره يمكن أن يضر بأرباح
إعالنات منصة التواصل االجتماعي الشهرية.
وتتلخ�ص فك�رة تحدي�ث “آي أو إس  ”14.5ال�ذي طرحته رشك�ة “آبل”
مؤخرا يف أنها ستطلب من مستخدميها وبشكل إلزامي الحصول عىل إذنهم
م�ن أجل تتبعه�م عرب مواقع اإلنرتنت والتطبيق�ات ،و منحت رشكة “آبل”
مطوري التطبيقات الذكية بعض الوقت لالستعداد لهذا التحديث.
وواجهت رشكة (فيس بوك) مش�كلة يف تحديث السياسة الجديدة الخاصة
برشك�ة “آبل” ،وزعمت أن هذه الخطوة س�ترض بإيراداتها ،إذ يعتمد جزءا
كبريا من نموذج أعمالها عىل تتبع نشاط املستخدم الستهداف اإلعالنات.

تحديث سياسة (تويتر) لجعل
مستخدميه أكثر تهذيبا وأقل حدة

قام�ت رشك�ة (تويتر) بتحديث
سياس�اتها الت�ي تطال�ب
ً
مؤقت�ا
املس�تخدمني بالتوق�ف
وإعادة النظر عندما يكونون عىل
وشك التغريد برد يحتمل أن يكون
ً
مس�يئا قبل النقر عىل زر
ضارًا أو
اإلرسال.
واس�تنا ًدا إىل التعليق�ات م�ن تلك
االختب�ارات ،فقد أج�رت الرشكة
تحس�ينات على األنظم�ة الت�ي
تقرر متى وكيف يتم إرس�ال هذه
التذكريات.
وأصبح�ت أنظم�ة املطالبة أفضل
اآلن يف اكتش�اف اللغ�ة املهينة أو
الفظة ،بما يف ذلك األلفاظ النابية،
وأكثر وع ًيا باملفردات التي غريتها
ً
ً
ناقصا
تمثيلا
املجتمع�ات املمثلة
وتس�تخدم بط�رق غير ض�ارة،
وتأخذ اآلن يف االعتبار ً
أيضا عالقتك
بالشخص الذي تراسله.
وبعب�ارة أخ�رى ،إذا كن�ت تكتب
تغري�دة ألح�د األش�خاص الذي�ن
تتفاع�ل معه�م بانتظ�ام ،ف�إن
(تويرت) تفرتض أن هناك احتمالاً

أكرب ب�أن يكون لدي�ك فهم أفضل
لنربة االتصال املفضلة ولن تعرض
لك رسالة مطالبة.
وبدأت (تويرت) باختبار هذا النظام
للمرة األوىل يف ش�هر مايو ،2020
ً
مؤقت�ا بعد ذلك
وم�ن ثم أوقفت�ه
بقلي�ل ،ومن ثم أعادت�ه إىل الحياة
يف شهر فرباير من هذا العام.
و تمثل املطالبات واحدة من العديد
من التحديثات التي أجرتها (تويرت)
ملحاولة تشكيل س�لوك املستخدم
والح�د م�ن التنم�ر واملضايق�ة
وتحفي�ز املحادث�ات الصحي�ة،
حي�ث يت�م ط�رح التحس�ينات
الجديدة بش�أن التغريدات املسيئة
ملستخدمي تطبيق (تويرت) لنظام
 iOSاليوم وملستخدمي أندرويد يف
األيام القليلة املقبلة.
و قال�ت الرشك�ة“ :إنه�ا ُتح�دث
ً
فرق�ا بالفع�ل يف كيفي�ة تفاع�ل
األش�خاص عبر املنص�ة بع�د أن
أصبح�ت السياس�ات ق�ادرة عىل
التميي�ز بين اللغ�ة الهجومي�ة
املحتملة والسخرية واملزاح”.

استمرار ألول مبادرة
يف
ٍ
ترفيهية من نوعها للحفالت
الفنية املبارشة عىل املرسح
بدون جمهور ،تقدم «الهيئة
العامة للرتفيه» يف اململكة
العربية السعودية ،بالتعاون
للصوتيات
«روتانا
مع

واملرئيات» واملكتب الفني يف
«مجموعة  ،»MBCبرنامج
حفالت عيد الفطر التي ُت ّ
بث
حرصيا ً عرب «شاهد »VIP
تحت شعار «معيّدين معاكم»،
و ُيحييها الفنانون :ماجد
املهندس ،راشد املاجد ،ومحمد

عبده ،وذلك وفق املواعيد
التالية:
األربعاء  12مايو  :2021ماجد
املهندس ،يبدأ الحفل يف تمام
الساعة  10مسا ًء بتوقيت
السعودية.
الخميس  13مايو  :2021راشد

املاجد ،يبدأ الحفل يف تمام
الساعة  10مسا ًء بتوقيت
السعودية.
الجمعة  14مايو  :2021محمد
عبده ،يبدأ الحفل يف تمام
الساعة  10مسا ًء بتوقيت
السعودية.

منه شليب تقدم حكاية عن أزمات النساء يف اجملتمع الشرقي
بسبب الطرح الجريء لقضايا املراهقات الراغبات يف
االنفصال عن أرسهن وبدء حياة مستقلة ،وتدور
أحداثه حول رصاع األجيال واستقاللية املرأة
سعيا ً لتحقيق ذاتها.
و يطرح قصة «عالية» الشابة التي تبحث
عن تحقيق أحالمها بعيدا ً عن الضغوط
العائلية التي يفرضها األهل عىل أوالدهم
خصوصا ً البنات بحكم بعض العادات
والتقاليد ،فقرّرت املشاركة يف إحدى
املسابقات ساعية للحصول عىل منحة
دراسية علها تنجح يف تحقيق مرشوعها
حول رصاع األجيال واستقاللية املرأة سعيا ً
لتحقيق ذاتها.
وهو من تأليف ورشة كتابة بإرشاف مريم نعوم،
وإخراج مريم أبوعوف ،وبطولة أمينة خليل وهالة صدقي.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مؤخرًا مقطع
فيديو لإلعالن التشويقي الرسمي األول للجزء
الثاني من مسلسل «ليه أل» ،و هو من بطولة
الفنانة منة شلبي.
وظهرت منة شلبي خالل اإلعالن ،وهي
تحمل طفلة رضيعة ،وتؤكد أنها ليست
ابنتها ،وتبدو أنها يف موقف صعب بسبب
هذه الطفلة ،ولكن تخربها أنها لن
ترتكها.
وأكدت الفنانة منة شلبي عىل أنها ستقدم
حكاية جديدة عن أزمات النساء يف املجتمع
الرشقي ،وينتمي املسلسل لنوعية مسلسالت
ال  15حلقة وهو من تأليف مريم أبو عوف.
و يذكر أن الجزء األول من مسلسل «ليه أل» ،تم
تقديمه من بطولة أمينة خليل وأثار الكثري من الجدل

منة فضالي تكشف سبب هجومها على الفنانة مريام فارس
بعد سلسلة من الهجوم
من قبل الفنانة منة فضايل
عىل الفنانة اللبنانية مرييام
فارس ،قررت منة أن تخرج
عن صمتها لتكشف سبب هذا
الهجوم.
و أوضحت منة أنها لن تسكت
ملن يهاجم بلدها مهما كان
وضعه أو حجمه ،مؤكدة عىل
أنه ال يجوز لفنانة أن تيسء
للبلد وبعد ذلك ُتعدل عن
رأيها وتقوم بتصوير إعالن يف
مرص.
ً
أيضا صناع
وهاجمت فضايل
اإلعالن وقالت« :إن هناك عددا ً
من النجمات األخريات مثل
نانيس عجرم ،إليسا ،هيفاء
وهبي وغريهم من من يصلحن
َّ
ليكن نجمات اإلعالن».

وتابعت منة قائلة« :إنها تحرتم
الحرية الشخصية وال يجوز
أن يتم مهاجمتها أو انتقاد
مالبسها من ِقبل الجمهور عىل
منصات التواصل االجتماعي
وال ترد عىل من أساء لها،

فهي تحرتم الحرية الشخصية
وتطالب الناس باحرتامها
ً
ايضا».
و يذكر أن الفنانة منة
فضايل شاركت يف هذا املوسم
الرمضاني بمسلسل «نسل

ريتا حايك تعتذر عن مسلسل يّ
“شت يا بريوت”
كان من املتوقع أن تبدأ رشكة الصباح بتصوير
مسلسل «شتي يا بريوت» الذي سيجمع للمرة االوىل
بني املمثلة اللبنانية ريتا حايك واملمثل السوري عابد
فهد واخراج اييل السمعان ،لكن يبدو أن املمثلة
اللبنانية ريتا حايك اعتذرت عن الدور وذلك بسب
ارتباطها أوقات التصوير بعمل سينمائي ضخم،

ُ
وعلم أيضا ً أن الرشكة وقعت يف فخ
ً
التأجيل مجددا للمبارشة بتصوير العمل
بعدما كان مقررا ً يف منطقة قريبة من
الحدود بني لبنان وسوريا.
املسلسل من كتابة بالل شحادات يف
ثاني تجاربه مع املسلسالت القصرية
 8حلقات ،بعد ان قدم قبل اقل من
عام مسلسل «ال حكم عليه» بطولة
قيص خويل وفالريي ابو شقرا ونال
نجحا ً كبريا ً عىل منصة شاهد.
ُيذكر أن عابد فهد شارك هذا املوسم
الرمضاني بمسلسل  350غرام
اىل جانب كارين رزق الله وإخراج
محمد لطفي ،لكنه لم يحرز تقدمً ا
كما هي حال األعمال الدرامية
املشرتكة األخرى املصوّرة.

تغريدات

البابا فرنسيس

لطيفة التونسية

لنفع��ل لآلخرين م��ا نريد أن يفعله
اآلخرون بنا .ه��ل نرغب يف أن يت َّم
صغ .هل حنن حباجة
اإلصغاء لنا؟ ل ُن ِ
إىل التشجيع؟ لِ ُنشجع .هل نريد أن
يت َّم االعتناء بنا؟ لنعنتِ بالذين ليس
لديهم أحد.

كان اهلل فى عون الفلسطينيني بعد كل
ه��ذه املعاناة الس��نني اليت قربت على
ق��رن آن األوان ان يك��ون هناك حل يا
عرب.

األغراب» ،املسلسل من بطولة
أحمد السقا ،أمري كرارة ،مي
عمر ،دياب ،فردوس عبد
الحميد وغريهم نخبة من
الفنانني ،و املسلسل من تأليف
وإخراج محمد سامي.

العيدية والرتاحم يف
زمن الكورونا

حييى الزيدي

العيد هو يوم رسور وفرحة وبهجة كما أق ّر يف الرشيعة االسالمية  ،من أجل
ذلك رشع االسالم ان يوسع الرجال عىل اهلهم وذويهم يف العيد.
مع اطاللة العيد ..هناك طقوس سنوية تتكرر كل عام ،لتمتني الروابط بني
أفراد األرسة واملجتمع  ،منها « صلة الرحم ،والزيارات البيتية  ،ومعايدة
االهل واالقارب واالصدقاء  ،وتفقد االيتام واالرامل».
قد يكون هذا العيد يختلف عن سابقاته بسبب تفيش فريوس كورونا ،يف
أغلب بلدان العالم ،والسيما العربية واالسالمية منها ..إذ لن يستطيع أغلب
الناس وخاصة يف بلدنا من التزاور والتواصل بسبب اجراءات الحظر الشامل
.
لكن هذا لن يمنعنا من التواصل مع األهل وصلة األرحام و تفقد األيتام
والفقراء واملساكني ،بصورة وباخرى.
ونبينا الكريم محمد صىل الله عليه وآله وسلم رشع «صدقة الفطر» لتغني
الفقراء عن السؤال بهذا اليوم»العيد» .
وتع ّد العيدية من أهم مظاهر الفرح يف العيد ليس يف العراق فحسب ،بل يف
الدول العربية واالسالمية ايضا ..والتقترص العيدية عىل عمر معني او جنس،
لكن االطفال اكثر من يحظون بها ويسعون اليها ،إذ تضفي عىل وجوههم
أجواء الفرح والبهجة ،وتعكس روح املحبة واأللفة والتواصل لديهم.
والعيدية هي كلمة عربية منسوبة إىل العيد بمعنى العطاء أو العطف وترجع
هذه العادة إىل عرص املماليك ،فكان السلطان اململوكي يرصف راتبا ً بمناسبة
العيد لألتباع من الجنود واألمراء ومن يعملون معه وكان اسمها الجامكية.
والعيدية هي عادة عربية وإسالمية سنوية ،وتكون يف العادة عبارة عن نقود
أوهدية أو حلوى وغريها ،تعطى لألطفال يف أغلب االحيان ،وللكبار أيضا،
فتعطى لالم واالب واالخ واالخت والزوجة واالبناء واالحفاد أيضا.
كما يقوم بعض رؤساء املؤسسات باعطاء العيدية اىل منتسبيهم ،من دون
تمييز ،كي يزرعوا الغبطة والفرح يف نفوسهم ،ويكسبوا دعاءهم يف هذه
األيام املباركة .وتعطى العيدية يف عيدي «الفطراملبارك واألضحى» ،وتعود
هذه العادة العربية واإلسالمية إىل قرون قديمة.
وتتفاوت قيمة العيدية تبعا ً للوضع املادي لصاحبها او اىل قيمة راتبه ،ولكن
يف هذا العيد يجب ان نخرج من طوق العادات واالعراف والتقاليد االجتماعية،
ونطرق بابا قد نكون غفلنا عنه اونسيناه يف وقت ما ،اال وهو «باب االيتام
واملساكني والفقراء واملدقعني من الجوع » ،هذه الرشيحة التي كثرت يف
بلدنا السباب عديدة النريد الولوج بها.
دعونا نسأل انفسنا ..هل فكرنا يف يوم ما ان نطرق بابا لاليتام والفقراء
واملساكني ونتكفل قبل العيد بقوتهم وكسوتهم كما نفعل مع عوائلنا ؟
هنا البد ان نستذكر قول رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم حني قال« :أنا
وكافل اليتيم يف الجنة هكذا» ،وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.
وقال عليه الصالة والسالم« :من مسح رأس يتيم لم يمسحه إال لله كان له
بكل شعرة مرت عليها يده حسنات».
رشيحة « االيتام واملساكني والفقراء» كثرت يف بلدنا ،والسيما يف السنوات
االخرية .
اذا ً دعونا نتفقد هذا العيد اناس خارج أسوار بيوتنا ،نحمل معنا االبتسامة
و«العيدية» والطعام والهدايا.
وال تقترص العيدية يف يوم العيد عىل « النقود» فقط بل هناك بعض العيديات
الخاصة يف العيد حيث تحرص بعض الفتيات عىل معايدة والدتها وصديقتها
بهدايا ثمينة معربة بذلك عن املحبة لهما ،حيث تقوم برشاء قطعة ذهب او
زجاجة من العطر الثمني او قطعة مالبس وتقدمها لوالدتها ،وتهتم بتغليفها
بغالف جذاب ،وتقوم بوضعها يف غرفتها بعد ان تكتب عليها كلمات رقيقة
عن العيد.
اما الشباب فيقدمون اجمل الهدايا لالباء وكل حسب ذوقه ،فمنهم من
يشرتي الثوب العربي البيه ،ومنهم من يجلب له البدلة والعطر املميز وربطة
العنق.
واخريا« ..عساكم من عواده» وكل عام وبلدنا وانتم بالف خري.

نرمني الفقي تنشر صورا جديدة من
مسلسل «النمر»
نرشت املمثلة املرصية نرمني الفقي
صورتني لها من مسلسل «النمر»
عىل صفحتها الخاصة عىل موقع
التواصل االجتماعي وعلقت قائلة:
«لحظة رصاحه واعرتاف القهر
والظلم من اليل شفته شمس
طول عمرها».
وتشارك نرمني ،يف مسلسل
النمر الذي يعرض حاليا يف

املوسم الرمضاني .تدور أحداث املسلسل
حول شاب صعيدي يهرب إىل القاهرة،
ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة ،فيهتم
به أهل الصاغة ،ويحاول التنكر يف أكثر
من شخصية حتى ال يعثر عليه أحد.
يذكر أن املسلسل هو من بطولة محمد
إمام ،هنا الزاهد ،نرمني الفقي  ،محمد
رياض ،أحمد عبد الله محمود ،بيومي
فؤاد ،أحمد خالد صالح.

نوال الزغيب تثري محاسة متابعيها
بأغنيتني يف عيد الفطر
حمّست الفنانة اللبنانية نوال الزغبي محبيها
ألغنيتيها املنفردة «بكلم خيايل» التي من املقرر
أن تطرحها يف عيد الفطر ،مع أغنية «أسعد
لحظة».
واألغنيتان تندرجان ضمن امليني ألبوم الذي
عملت عليه نوال وسيكتمل قريباً ،وتعتزم
إطالقه بعد شهر من العيد ،ويتضمن  4أغنيات،
 2باللهجة املرصية 1 ،باللهجة اللبنانية و1
باللهجة الخليجية».
ونرشت نوال مقطع فيديو من املكان الذي
تطل عليه رشفتها ،مع مقطع غنائي من
أغنيتها «بكلم خيايل» ،وعلقت بالقول «مغرومة
بهاألغنية».
وانهالت التعليقات من املتابعني الذين طالبوها
بأن تصور االغنية عىل طريقة الكليب وكذلك
أغنية أسعد لحظة.
أغنية بكلم خيايل من كلمات وألحان صالح الكردي
وتوزيع موسيقي ريمي مراد.
أما أغنية أسعد لحظة فهي من كلمات مالك عادل،
وألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي إلهامي
دهيمة.

