القضاء :اليوجد اي موقوف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
او حمكوم من املتظاهرين
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أكد مجلس القضاء األعىل ،امس األربعاء ،عدم
وجود أي موقوف أو محكوم من املتظاهرين.
وقال املرشف عىل املركز اإلعالمي للمجلس
القايض عبد الستار بريقدار ،يف بيان تلقت «
الزوراء» نسخة منه :إنه «بموجب آخر البيانات
املرفوعة من كافة املحاكم إىل إدارة مجلس
القضاء األعىل تفيد بعدم وجود أي موقوف أو
محكوم من املتظاهرين السلميني».وأضاف
بريقدار :أن «التظاهر حق مكفول دستوريا ً
بموجب املادة ( )3٨من الدستور».

الزوراء /حسني فالح:
اكد تحال�ف الفت�ح ،ان الرحيب الدويل
واالقليم�ي الواس�ع لحكوم�ة رئي�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي س�يعيد
الت�وازن بعالق�ات الع�راق الخارجي�ة،
وفيما دعا اىل استثمار هذا التاييد يف دعم
امللف�ات االقتصادية واملالي�ة والصحية
يف البل�د ،اش�ار رئي�س مرك�ز التفكري
السيايس العراقي اىل ان الرحيب العربي
والغربي الواس�ع للكاظمي سيعيد ثقة
العالم بالعراق لتحقيق نهضة حقيقية
بمختلف املجاالت.
وق�ال النائب عن تحال�ف الفتح فاضل
الفت�الوي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :انه
مخ�اض عس�ري ت�م تش�كيل الحكومة
العراقية برئاس�ة مصطفى الكاظمي،
الفتا اىل ان هن�اك ترحيب دويل واقليمي
واس�ع تلقتها حكومة الكاظمي ،وهذا
س�يحقق الت�وازن بعالق�ات الع�راق
الخارجية.واض�اف :ان ه�ذا الرحي�ب
ال�دويل يمك�ن اس�تثماره يف معالج�ة
االزم�ات التي يم�ر بها البلد الس�يما يف
ظل االزمة االقتصادية وهبوط اس�عار
النفط ومواجهة جائحة كورونا ،مؤكدا
ان هناك ملفات ضاغطة عىل الحكومة
متمثل�ة باالزمة الصحي�ة واالقتصادية
يتطلب من الحكومة استثمار عالقاتها
الخارجية يف النهوض بواقع البلد يف ظل
الظروف الصعبة.واشار اىل ان الرحيب
ال�دويل والك�م الهائل م�ن التهاني التي
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 :الرتحيب الدولي واالقليمي الواسع للكاظمي سيعيد التوازن بعالقات العراق اخلارجية
تلقته�ا حكوم�ة الكاظم�ي يع�د جيدا
ومقبوال وينبغي استثماره ،مؤكدا نامل
بان تك�ون حكومة الكاظم�ي حكومة
تعيد هيب�ة الدولة العراقية وس�يادتها
وتنه�ض بالقطاعات الحيوية الس�يما
القطاع�ني الزراع�ي والصناعي لتنويع
مصادر االي�رادات يف ظل االزم�ة املالية

الراهنة.وتاب�ع :ان حكوم�ة الكاظمي
ايامها معدودة لكونها تهيء النتخابات
مبك�رة لكن يج�ب ان تك�ون خطواتها
صحيح�ة ومتس�ارعة بكاف�ة املجاالت
لتج�اوز االزم�ة الراهنة.ب�دوره ،ذك�ر
رئيس مركز التفكري الس�يايس العراقي
احسان الشمري يف حديث ل�”الزوراء”:

ان الرحي�ب ال�دويل الواس�ع الس�يما
العرب�ي والغربي سيس�تعيد ثقة العالم
بالع�راق ،تلك الثق�ة التي اهت�زت ابان
حكومة عادل عب�د املهدي ،والتي انكفأ
الع�راق يف تلك الفرة ع�ن التواصل مع
محيط�ه العرب�ي واالقليم�ي والغرب�ي
بالتحديد.واضاف :ان حكومة الكاظمي

اجليش االبيض يواصل مهنته االنسانية للقضاء على كورونا

بحكم هذا الرحيب واملقبولية الواسعة
وتقديم الدعم س�يكون هن�اك توظيف
ل�كل ما تق�دم باتجاه ع�ودة العراق اىل
مساحة التوازن يف عالقاته الخارجية.
واش�ار اىل ان طبيع�ة اس�تنقاذ العراق
من حالة االنهيار املتمثلة باالزمة املالية
وحتى تفيش كورونا وطبيعة املنح التي
س�تقدم تدل ع�ىل ان حكومة الكاظمي
تحظ�ى بثق�ة املجتم�ع ال�دويل بخالف
حكوم�ة عبد امله�دي التي ل�م تحصل،
وحتى الدول املانحة ابلغت حكومة عبد
املهدي بانه�ا لم تميض باتجاه تس�ليم
املنح التي اقرت يف زمن حكومة العبادي
فيما يع�رف بمؤتمر الدول املانحة.واكد
ان االم�ر يميض به�ذا االتج�اه وبالتايل
الكاظمي يدرك جيدا بان توازن املصالح
او بن�اء املصال�ح املش�ركة م�ن بغداد
م�ن جه�ة وال�دول االخرى تب�ني بانها
هو السياس�ة االنجح .من جانبه ،أشار
العراق�ي
الوطن�ي
القي�ادي يف املؤتم�ر
ّ
ّ
محمد املوسوي إىل أن “إستثمار التأييد
اإلقليم�ي وال�دويل للحكوم�ة يتطل�ب
إيج�اد حالة من اإلس�تقرار الس�يايس
الداخيل وبيئة داعم�ة لرئيس الحكومة
سوا ًء عىل صعيد الشعبي أو الربملاني”.
ودعا املوس�وي يف بي�ان إىل “صون دور
املعارض�ة التقويمية البن�اءة بعيدا ً عن
سياس�ة التس�قيط واألحكام املس�بقة
الت�ي تعرقل أي دعم دويل جاد للعراق يف
مثل هكذا ظروف”.

وفاة الشاذلي القلييب األمني العام األسبق للجامعة العربية
خبري إيطالي :كورونا يكاد يقرتب من نهايته وقد خيتفي قبل وجود اللقاح

االخرية

القضاء يؤكد دعمه للكاظمي يف
مكافحة الفساد االداري واإلرهاب

منصب رئاس�ة ال�وزراء” .واب�دى زيدان،
وفق�ا للبي�ان ،دعم�ه ملنه�اج الكاظم�ي
بخص�وص مكافح�ة الجريم�ة بجمي�ع
صورها س�واء يف مجال مكافحة الفس�اد
االداري واالره�اب والجريم�ة املنظم�ة”.
كم�ا بح�ث الجانب�ان ،بحس�ب البي�ان،
اهمي�ة التعاون بني الس�لطتني التنفيذية
والقضا ٔيية لتنفيذ سلطة القانون”.

الدوالر يشهد استقرارا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس االربعاء ،اس�تقرارا ً يف سعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وج�اءت أس�عار بي�ع ورشاء ال�دوالر يف

رشكات ومكات�ب الصريف�ة ،كاآلت�ي:
س�عر البيع للدوالر الواحد  1245ديناراً،
أي  124ألف�ا ً و 500دين�ار للمائة دوالر.
أما سعر الرشاء للدوالر  1235ديناراً ،أي
 123ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر.

ترامب يتهم الصني بنشر فريوس
كورونا عمداً

واشنطن /متابعة الزوراء:
ش�ن الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب،
هجوم�ا عنيفا عىل الص�ني عرب موقع
“توي�ر” ،ملمح�ا إىل تعمد الصني نرش
فريوس كورونا ألس�باب تجارية.وغرد
ترامب عىل “توي�ر”“ :بمجرد التوقيع
عىل اتفاق تجاري ،فوجئ العالم بوباء
مص�دره الصني”.وق�ال إنه أك�د مرارا
ع�ىل أن “التعامل مع الصني أمر مكلف
جدا”.وأض�اف الرئي�س األمريكي“ :ال
يمكن ملئ�ة اتف�اق تج�اري أن تعوض
أرواح األبرياء”.هذا ونبّهت الس�لطات
األمريكي�ة ،ام�س األربع�اء ،الباحث�ني
األمريكي�ني إىل أن قراصن�ة تدعمه�م
الصني يحاولون رسقة أبحاث وملكيات
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وسط دعوات الستثمارها يف دعم امللفات االقتصادية واملالية والصحية بالبلد
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بغداد /متابعة الزوراء:
أكد مجلس القض�اء األعىل ،دعمه لرئيس
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي يف
مكافحة الفس�اد االداري واإلرهاب.وذكر
بي�ان ملجلس القض�اء األع�ىل  :أن رئيس
مجلس القضاء األعىل القايض فا ٔيق زيدان
زار رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي لتقديم التهاني بمناسبة تسنمه

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،منح الجامعات صالحية اتخاذ القرار املناسب بشأن
استمرار العمل بتطبيق نظام املقررات من عدمه للعام الدرايس الحايل .٢٠٢٠/ ٢٠19وقال
مدير الدراسات والتخطيط واملتابعة بالوزارة إيهاب ناجي عباس يف بيان  :إن «وزير التعليم
العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق عىل منح الجامعات صالحية القرار بشأن
استمرار العمل بتطبيق نظام املقررات من عدمه عىل أن يدرس من األقسام العلمية وتقدم
توصية اىل مجلس الكلية وترفع اىل مجلس الجامعة للمصادقة عليها».وأضاف عباس ،أنه
«بإمكان مجلس الجامعة االستمرار بتطبيق نظام املقررات يف الكليات واملعاهد كافة أو بعضها
ويف حال عدم إمكانية التطبيق فيتم الرجوع اىل النظام الدرايس املعتمد لديها سابقا» ،مبينا ً أن
«القرار جاء بالتشاور مع رؤساء الجامعات واألخذ بالحسبان عدم توفر بعض املستلزمات
املادية والبرشية يف بعض الجامعات فضال عن املستجدات القاهرة للظرف الصحي الراهن».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7249 :الخميس  14آيار 2020

الفتح لـ

التعليم متنح اجلامعات صالحية استمرار
العمل بنظام املقررات من عدمه

فكري�ة عىل صل�ة بعالج�ات لفريوس
كورون�ا ولقاح�ات له.وج�اء يف بي�ان
ملكت�ب التحقيق�ات الفي�درايل ولوكالة
األمن اإللكروني وأم�ن البنى التحتية،
أنه ت�م تنبي�ه املنظم�ات الت�ي تجري
أبحاث�ا ً ح�ول الوب�اء من “اس�تهداف
مرجّ �ح وخ�روق للش�بكة م�ن جانب
جمهوري�ة الصني الش�عبية”.وأضاف
البي�ان أن “جه�ود الصني الس�تهداف
ه�ذه القطاعات يش�كل تهدي�دا ً كبريا ً
لجه�ود تص�دي أمتن�ا لوب�اء كوفيد-
”19وتواص�ل واش�نطن وبك�ني تبادل
االتهام�ات ح�ول التعامل م�ع جائحة
كورون�ا التي حص�دت حي�اة أكثر من
ربع مليون شخص حول العالم.

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يباشر
مهامه كرئيس جلهاز مكافحة االرهاب

بغداد /الزوراء:
بارش الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي،
ام�س االربع�اء ،بمهامه كرئي�س لجهاز
مكافحة االرهاب.وقال الجهاز يف بيان ،إن
الساعدي التقى بقادة وضباط ومنتسبي
الجه�از وتق�دم يف بداية حديثه بالش�كر
والعرفان اىل متظاهري ساحات االحتجاج
العراقية واىل رئيس مجلس الوزراء القائد
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي،
موضحا أن البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة
من الناحيت�ني االمني�ة واالقتصادية مما
يستدعي وضع حلول رسيعة للخروج من
هذه االزمات.واكد الس�اعدي ،أن الجهاز
لديه مسؤوليات كبرية اتجاه حماية امن
الدولة واملواطن من اي تهديدات ارهابية،
مبين�ا انه بحاجة اىل تضاف�ر جهود كافة

منتس�بي الجهاز لتحقيق هدفنا املنش�ود
بالوص�ول اىل عراق آمن مس�تقر.واعرب
ع�ن ش�كره وتقدي�ره للجه�ود املبذولة
م�ن قبل رئي�س جهاز مكافح�ة االرهاب
الس�ابق الفريق اول الركن طالب شغاتي
الكنان�ي وكذل�ك قائ�د ق�وات مكافح�ة
االرهاب االس�بق الفريق الركن عبد الغني
االسدي.واش�ار اىل اننا االن دخلنا بمرحلة
تطوير االيجابيات ومعالجة الس�لبيات يف
كاف�ة مفاصل جه�از مكافح�ة اإلرهاب
والتش�كيالت املرتبط�ة به.وتعه�د رئيس
جه�از مكافحة االره�اب الفري�ق الركن
عبد الوهاب الس�اعدي بالعم�ل املتواصل
الدؤوب عىل مدار الس�اعة لحني الوصول
اىل عراق آمن مس�تقر يرف�ل ابناءه بالعز
واالمان.

وزير الصحة حيذر من زيادة اإلصابات واالزمة النيابية تنذر من كارثة بشرية

العراق يسجل أعلى اصابات يومية بفريوس كورونا منذ تفشي الوباء

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لإلصاب�ات املس�جلة بف�ريوس كورونا
املستجد يف العراق ،مؤكدة تسجيل 119
اصاب�ة جدي�دة وث�الث ح�االت وفيات
و 63حال�ة ش�فاء بالف�ريوس ،وفيما
طال�ب وزير الصحة الجمي�ع بااللتزام
باالرشادات الصحية ملنع تفيش الوباء،
حذرت خلية االزم�ة النيابية من كارثة
برشي�ة يف بغداد بس�بب تف�يش الوباء.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان�ه تم فح�ص ()٤1٨3
نموذجا يف كاف�ة املختربات املختصة يف
العراق ليوم امس ،وبذلك يكون املجموع

ال�كيل للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية
تس�جيل املرض يف العراق (.)1366٤٠
واضاف�ت :ان مخترباتها س�جلت ليوم
ام�س ( )119ا ٕصاب�ة يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد /الرصاف�ة ،3٥ :بغداد/
الكرخ ،3٤ :مدينة الطب ،13 :البرصة:
 ،3٢املثنى ،٢ :دياىل ،1 :نينوى ،٢ :الفتة
اىل ان ع�دد حاالت الش�فاء 63 :حالة ،
وكم�ا ييل:بغ�داد /الرصاف�ة ،٨ :بغداد
 /الك�رخ ،٥ :الب�رصة ،٢6 :كرك�وك:
 ،٢كرب�الء ،٧ :ميس�ان ،9 :املثن�ى،3 :
اربيل.3 :واش�ارت اىل ان ع�دد الوفيات
 3 :ح�االت حال�ة واح�دة يف بغ�داد/
الرصاف�ة ،وحالت�ني يف مدين�ة الط�ب،
مبين�ة ان مجم�وع االٕصابات ،3٠3٢ :

بينم�ا مجم�وع الوفي�ات ،11٥ :ام�ا
مجم�وع ح�االت الش�فاء ،1966 :يف
حني الراقدين الكيل.9٥1 :ويف الس�ياق
ذاته ،حذر وزير الصحة حسن التميمي،
من زيادة اإلصاب�ات بفريوس كورونا.

 :قانون االنتخابات
القانونية النيابية لـ
اجلديد غري قابل للتنفيذ بصيغته احلالية
الزوراء  /يوسف سلمان:
غداة اعالن رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي مؤخرا  ،ان الحكومة س�تطلب
من الربملان استكمال التصويت عىل قانون
االنتخابات الجديد وإرس�اله إىل الرئاس�ة،
ليدخ�ل حيز التنفيذ بع�د نرشه يف الجريدة
الرسمية  ،اكدت اللجنة القانونية النيابية
ان اكمال قان�ون انتخابات مجلس النواب
ومصادق�ة صيغت�ه النهائية سيس�تغرق
وقت�ا طوي�ال  ،بس�بب الظ�روف الحالية
لتف�يش اصاب�ات كورون�ا يف املحافظات.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب س�ليم همزة
ل�”ال�زوراء”  ،ان “ القان�ون بحاج�ة اىل
اعادته اىل مجلس الن�واب وصياغة بعض
الفقرات ث�م التصويت النهائي مرة اخرى
“ ،معت�ربا ان “ اكم�ال القان�ون بصيغته
النهائية س�يتأخر بس�بب الظ�رف الحايل
وتف�يش اصاب�ات كورون�ا يف املحافظ�ات

وقال التميم�ي يف بيان تلقت «الزوراء»
ّ
«نحذر من زيادة االصابات
نسخة منه:
بفريوس كورونا».وحث وزير الصحة،
الجميع ع�ىل «تفعيل ادوارهم املطلوبة
للحد من انتش�اره» ،داعيا ً رجال الدين
ورؤس�اء العش�ائر إىل «ح�ث املواطنني
لاللتزام باالرش�ادات الصحية».اىل ذلك،
ع� ّد رئيس خلية األزمة النيابية حس�ن
كريم الكعبي ،املوقف الوبائي لإلصابات
املسجلة لفريوس كورونا وارتفاعها يف
بغداد ج�رس إنذار خط�ري للغاية ُينذر
بكارث�ة برشية وصحية.وأك�د الكعبي
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
«السبب األسايس واملبارش وراء ارتفاع
األع�داد املس�جلة بالف�ريوس هو عدم

“.واضاف ان “ املفوضية الجديدة ارس�لت
اش�عارا رس�ميا اىل مجل�س الن�واب ان
القانون بصيغته الحالية غري قابل للتنفيذ
 ،ويحت�اج اىل تعدي�ل صياغ�ة الفق�رات
الفنية لتتم مصادقته بالصيغة النهائية “،
مبينا ان “ الج�دول امللحق بتوزيع الدوائر
االنتخابية لم يصوت عليه الربملان حتى االن
 ،واملفوضية ال تعلم هل ذلك الجدول ضمن
القان�ون ام خارج القانون “.واوضح ان “
هناك جملة مالحظات تتعلق بتحديد كوتا
النساء ،وتحديد الكثافة السكانية للدوائر
االنتخابية “.لك�ن العضو االخر يف اللجنة
القانونية النيابية حس�ني العقابي تحدث
عن اس�باب عدم اكتمال قانون انتخابات
مجلس النواب ،مؤكدا ان جميع الخالفات
فنية وستعالج بعد ترشيع ملحق القانون
يف الجلسات املقبلة .

تفاصيل ص2

االلتزام بإجراءات فرض حظر التجوال
س�واء «ال�كيل أو الجزئي» واس�تمرار
الالمب�االة من عدد كبري م�ن املواطنني
أزاء خط�ورة الوب�اء ،واملتمثل�ة بع�دم
االلتزام باإلرشادات الصحية والوقائية
املعلنة من قبل الجهات املختصة ومنع
التجمعات وإقامة املناسبات ومجالس
الع�زاء والزي�ارات العائلي�ة واألماك�ن
املزدحمة».ودع�ا الكعبي خ�الل البيان
الجهات املختصة اىل محاسبة املخالفني
لقوانني الحظر وتكثيف عمليات املسح
الوبائ�ي امليدان�ي س�يما يف املناط�ق
املوبوءة ،فضال عن وجوب التنسيق مع
القوات األمنية للمبارشة بعملية الحجر
الصحي املناطقي.

البنك الدولي خيصص  33.6مليون دوالر ملساندة
جهود العراق مبكافحة كورونا

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البنك الدويل ،تخصيص  33.6مليون دوالر للعراق
م�ن أجل مس�اندة جه�ود الب�الد يف مواجه�ة فايروس
كورون�ا ،مؤك�دا ً اس�تعداده لدع�م مس�اعي العراق يف
احت�واء االنتش�ار الرسيع للفايروس،فيم�ا أعلن البنك

املرك�زي العراقي ،امس األربعاء ،توقيع وثيقة ترتيبات
مرصفي�ة مع البن�ك الدويل ،مبين�ا ً أن الوثيقة تهدف إىل
الحصول عىل الدعم الفني يف مجال يس�اعد عىل تعظيم
املوارد املالية.

تفاصيل ص2

مريكل :قراصنة روس حياولون مراراً استهدايف

برلني /متابعة الزوراء:
أعلن�ت املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال
م�ريكل ،أن لديه�ا “أدل�ة دامغة” عىل
ً
معربة
محاوالت روس�ية لقرصنته�ا،
عن اس�تيائها من محاوالت التجسس
املتكررة.وقالت مريكل للربملان األملاني:
“برصاح�ة ،يمكنن�ي الق�ول إن ه�ذا
يؤملن�ي .يف كل م�رة ،أح�اول أن أبن�ي
عالق�ة أفضل مع روس�يا ،ويف الجانب
اآلخر ،هناك أدلة دامغة عىل أن القوات

الروس�ية تق�وم بمثل ه�ذه األعمال”.
واك�دت مريكل إن املحقق�ني يف عملية
القرصنة عام  2015تمكنوا من تحديد
مش�تبه به.وتابعت“ :لألسف ،النتيجة
الت�ي توصل�ت إليها هي أن ه�ذا األمر
ً
الفت�ة إىل أن “التضليل
ليس بجدي�د”،
ع�ىل اإلنرن�ت وتحري�ف الوقائع هما
جزء من اسراتيجية روسيا”.وأضافت
م�ريكل“ :بالطب�ع ه�ذا ال يس�هل
إقام�ة عالق�ة أفض�ل مع موس�كو”،

ً
واصف�ة تكتي�كات التجس�س ه�ذه
بأنه�ا “مزعجة”.وأكدت م�ريكل أنها
س�تواصل جهودها لتحسني العالقات
م�ع روس�يا ع�ىل الرغم م�ن هجمات
التس�لل اإللكروني التي تصعب األمر.
وقال�ت م�ريكل ردا ً ع�ىل س�ؤال ع�ن
عملي�ات التس�لل “سأس�عى من أجل
عالقات طيبة مع روس�يا ألنني أعتقد
أن هناك من األسباب ما يدعو ملواصلة
جهودنا الدبلوماسية”.

حتذير من تعرض أكثر من مليون طفل للموت يف  118دولة

إصابات كورونا تتجاوز األربعة ماليني و 354ألفا بينهم حنو  293ألف وفاة

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بفريوس كورونا
حول العال�م أربعة مالي�ني و 354ألف
مصابُ ،س ِّجل من بينهم نحو  293ألف
وفاة ،فيما تجاوز عدد املتعافني عامليا ً
مليونا ً و 609آالف ،فيما حذرت دراسة
أمريكي�ة من م�وت  1.2ملي�ون طفل

يف  118دولة خالل س�تة أش�هر بسبب
إعاقة التغطي�ة الصحية.وتجاوز عدد
اإلصابات املُعلنة يف الدول العربية142 ،
ألف مصاب( ،باس�تثناء أرقام األرايض
وس ِّ
الفلس�طينيةُ ،
�جل م�ن بينها نحو
ّ
تخطى عدد املتعافني
 2132وفاة ،فيما
 44ألفا ً حتى اآلن.وتحافظ الس�عودية

ً
عربي�ا يف أع�داد
ع�ىل املرتب�ة األوىل
املصابني ب� 42925مصاباً ،تويف منهم
 ،264وتع�اىف  ،15257تليها قطر التي
أحص�ت  26520إصاب�ة ،و 14وف�اة،
وتعايف  3143شخصاً ،ثم اإلمارات التي
س�جّ لت  19661مصاب�اً ،ت�ويف منهم
 ،203وتع�اىف .6012ورص�دت الكويت

 10277إصاب�ة ،و 75وف�اة ،وتع�ايف
 ،3101وتتص�در مرص أع�داد الوفيات
عربي�ا ً ب� 544وف�اة من ب�ني 10093
مصاباً ،فضالً عن تعايف  ،2326وسجل
املغ�رب  6466إصاب�ة ،و 188وف�اة،
وتعايف  3099شخصاً ،وأحصت الجزائر
 6067إصابة ،من بينه�ا  515وفيات،

م�ع تع�ايف  ،2998وأك�دت البحري�ن
 5531إصاب�ة ،و 9وفي�ات ،وتع�ايف
.2192وأحصت س�لطنة ُعمان 4019
إصاب�ة ،و 17وف�اة ،و 1289متعافياً،
وس�جل الس�ودان  1661إصابة ،و80
وفاة ،وتعايف  173شخصاً.
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العدد 7249 :الخميس  14آيار 2020

وزير الدفاع يؤكد ضرورة عدم فتح اي ثغرة
للتنظيمات االرهابية لتنفيذ مآربها االجرامية
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الدفاع جمعة عناد ،عىل رضورة عدم فتح اي ثغرة للتنظيمات االرهابية لتنفيذ
مآربها االجرامية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع  :ان «وزير الدفاع ترأس امس ،مؤتمر العمليات والذي تم عقده
يف مقر وزارة الدفاع بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقادة العمليات
والفرق».
وأشار عناد بحسب البيان ،إىل «جملة من االمور االمنية والعسكرية ويف مقدمتها العمل
عىل اعادة هيبة الجيش العراقي» ،مشددا عىل «محاربة الفساد بشتى اشكاله».
وأكد أن «نزاهة القائد واآلمر تقوي شخصيته امام رعيته ووحدته» ،الفتا ً إىل «رضورة
اتخاذ اقىص درجات الحيطة والحذر ونصب الكمائن وتسيري الدوريات وتنفيذ العمليات
االستباقية وعدم فتح اي ثغرة للتنظيمات االرهابية لتنفيذ مآربهم االجرامية ضد
القطعات العسكرية وأمر سيادته برضورة االهتمام باالمور الخدمية للمقاتلني وأهمها
االسكان واالرزاق فضالً عن تقوية اوارص العالقة املتينة مع كافة رشائح املجتمع ألنها
مصدر مهم لقوة الجيش وسند قوي لعمله يف الحرب والسلم».

بعد إعالن أردوغان ...العراق يكشف تأثري
تشغيل سد «إليسو»
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد الناطق الرسمي باسم وزرة املوارد
املائية يف العراق ،عوني ذياب ،أنه
تشغيل سد إليسو لن يكون له تأثريا ً
سلبيا ً عىل العراق هذه السنة ،وأن
الوضع املائي يف العراق مستقر جدا.
وقال ذياب ،يف ترصيح صحفي :إن
«هذا العام كان رطبا ،مكن العراق من
ملء خزين جيد من املياه ،والسدود
امتألت».
وأشار إىل أن «السدود يف العراق وإقليم
كردستان ،تستطيع أن تفي بحاجة
العراق للمياه لهذه السنة ،وخاصة
سد املوصل وبحرية الثرثار ودوكان
ودربندخان وحمرين وحديثة عىل
الفرات ،والحبانية» ،مؤكدا أن تركيا لم

تبني هذا الجرس لتتفرج عليه.
وطمأن  ،أن «خزين إليسو لهذا العام
تجاوز  9مليارم 3من املياه ونتوقع
امتالء السد من نفسه ،دون الحاجة إىل
قطع أي جزء من املياه عن العراق»،
مؤكدا أن «تشغيل عنفة توليد الكهرباء
من قبل تركيا ،سيدفع املياه أكثر
باتجاه العراق».
وأكد الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان ،أن بالده ستبدأ يف تشغيل
أول عنفة يف سد «إليسو» جنوب رشقي
تركيا ،األسبوع املقبل ،مؤكدا «البدأ
يف تشغيل واحد من ستة محركات
لسد إليسو ،أحد أكرب مرشوعات الري
والطاقة يف البالد ،يف  19من مايو /آيار
الجاري».

الرتبية تعلن انطالق تطبيق «منصة نيوتن»
للتعليم االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية إنطالق {منصة نيوتن} للتعليم االلكرتوني.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه انه «وتنفيذا لتوجيهات وزارة الرتبية،
الرامية إليصال املواد الدراسية اىل التالميذ والطلبة بشكل سهل وميرس ،بارشت
مديريتا تربية الكرخ األوىل والرصافة األوىل يف محافظة بغداد باعتماد تطبيق منصة
الطالب االلكرتونية {نيوتن} لتعويض الطلبة والتالميذ عن فرتة االنقطاع التي
حصلت بسبب الظروف االستثنائية املختلفة التي تعيشها البالد».
وبني ان «املنصة تتضمن محارضات يبثها التلفزيون الرتبوي لجميع املراحل
ويقدمها أساتذة اكفاء وبإرشاف علمي من قبل املديرية العامة للمناهج ،وذلك
بهدف توحيد الجهود لالرتقاء باملستوى العلمي لطلبة ،حيث يتم الدخول للمنصة
من خالل تفعيل حسابات الدخول التي عممتها مديرية التلفزيون الرتبوي {فضائية
العراق الرتبوية} عىل املديريات املذكورة ،عىل ان يتم تفعيل الحسابات لباقي املدارس
واملديريات تباعا ً».
ولفت البيان اىل ان «آلية التنفيذ تمثلت بتشكيل غرف خاصة تتضمن البث اليومي
ومتابعة الدروس التعليمية بشكل مبارش عىل وفق مواعيد يحددها الكادر التعليمي
والتدرييس».
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خالفات فنية تعطل القانون واحلسم بعد تشريع ملـحق الدوائر االنتخابية

 :قانون االنتخابات اجلديد غري
القانونية النيابية لـ
قابل للتنفيذ بصيغته احلاليـة

الزوراء  /يوسف سلمان:
غداة اعالن رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي مؤخرا  ،ان الحكومة ستطلب
من الربملان استكمال التصويت عىل قانون
االنتخابات الجديد وإرساله إىل الرئاسة ،ليدخل
حيز التنفيذ بعد نرشه يف الجريدة الرسمية ،
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اكمال قانون
انتخابات مجلس النواب ومصادقة صيغته
النهائية سيستغرق وقتا طويال  ،بسبب
الظروف الحالية لتفيش اصابات كورونا يف
املحافظات.
وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة
لـ»الزوراء»  ،ان « القانون بحاجة اىل اعادته
اىل مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات
ثم التصويت النهائي مرة اخرى « ،معتربا ان
« اكمال القانون بصيغته النهائية سيتأخر
بسبب الظرف الحايل وتفيش اصابات كورونا يف
املحافظات «.
واضاف ان « املفوضية الجديدة ارسلت اشعارا
رسميا اىل مجلس النواب ان القانون بصيغته
الحالية غري قابل للتنفيذ  ،ويحتاج اىل تعديل
صياغة الفقرات الفنية لتتم مصادقته بالصيغة
النهائية « ،مبينا ان « الجدول امللحق بتوزيع
الدوائر االنتخابية لم يصوت عليه الربملان حتى

االن  ،واملفوضية ال تعلم هل ذلك الجدول ضمن
القانون ام خارج القانون «.
واوضح ان « هناك جملة مالحظات تتعلق
بتحديد كوتا النساء ،وتحديد الكثافة السكانية
للدوائر االنتخابية «.
لكن العضو االخر يف اللجنة القانونية النيابية

املركزي يوقع وثيقة ترتيبات مصرفية مع البنك الدولي

البنك الدولي خيصص  33.6مليون دوالر ملساندة جهود العراق مبكافحة كورونا
بغداد /الزوراء:
أعلن البنك الدويل ،تخصيص 33.6
مليون دوالر للعراق من أجل
مساندة جهود البالد يف مواجهة
فايروس كورونا ،مؤكدا ً استعداده
لدعم مساعي العراق يف احتواء
االنتشار الرسيع للفايروس،فيما
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس
األربعاء ،توقيع وثيقة ترتيبات
مرصفية مع البنك الدويل ،مبينا ً
أن الوثيقة تهدف إىل الحصول عىل
الدعم الفني يف مجال يساعد عىل
تعظيم املوارد املالية.
وقال البنك الدويل يف بيان  :إنه
«استجابة لتفيش فايروس كورونا
(كوفيد )19-يف العراق ،وافق البنك
الدويل مؤخرا ً عىل إعادة تخصيص
 33.6مليون دوالر أمريكي ضمن
مرشوع العمليات الطارئة من
أجل التنمية الجاري تنفيذه (750
مليون دوالر) ملساندة جهود وزارة
الصحّ ة يف الوقاية من وباء -COVID
 19واكتشافه واالستجابة له».
وأوضح ،أن «هذه االستجابة
الرسيعة والطارئة تأتي عىل
ً
بداية
مرحلتني .فقد قام البنك الدويل
بتوفري  7.8مليون دوالر أمريكي

من املوارد املتاحة يف إطار مرشوع
العمليات الطارئة من أجل التنمية
للمساعدة يف تمويل توريد املعدات
واللوازم الطبية األساسية وتعزيز
قدرة وحدة العناية املركزة ()ICU
يف املستشفيات العامة عىل تحسني
إدارة الحاالت املصابة بفريوس
 .19-COVIDوسيتم من خالل
التعاون مع مكتب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع ()UNOPS
سيتم تسليم مراكز صحية يف
العراق أجهزة تنفس إصطناعية،
وأرسة لوحدات العناية املركزة
وأجهزة األشعة السينية املحمولة
باألضافة إىل أجهزة تخطيط القلب
وذلك يف غضون أربعة إىل ثمانية
أسابيع».
وأضاف ،أنه «يف خطوة الحقة ،وافق
البنك الدويل أيضا ً عىل طلب حكومة
العراق بإعادة تخصيص مبلغ
إضايف قدره  25.8مليون دوالر
أمريكي يف إطار املرشوع نفسه
لتزويد كميات إضافية من املعدات
واملستلزمات الطبية ودعم تدريب
العاملني الصحيني يف الخطوط
األمامية عىل استخدامها .وستكفل
إجراءات الرشاء املعجّ لة ملكتب

تونس ..ازدواجية «النهضة» تهدد بانهيار االئتالف احلكومي
تونس /متابعة الزوراء:
تصاعدت الخالفات واالنتقادات بني «حركة
النهضة» و»حركة الشعب» اللتني تشاركان يف
االئتالف الحكومي يف تونس ،ما يهدد بتصدع وانهيار
الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ ،وسط
تساؤالت عن قدرتها عىل الصمود لفرتة طويلة
ضمن تحالف بني أطراف سياسية متناحرة.وقال
النائب عن «حركة الشعب» بدرالدين القمودي،
يف ترصيح لـ»العربية.نت» ،إن « حركة النهضة ال
تعمل اليوم لصالح حكومة الفخفاخ ،وتسعى فقط
للتشويش عىل عملها من أجل إفشالها وإسقاطها

« ،مضيفا ّ
أنها «بدأت لهذا الغرض يف خلط األوراق
وإعادة توزيعها إعدادا ً ملرحلة أخرى ،كما رشعت
بالتلويح بالرتاجع عن أسس الوثيقة التعاقدية التي
ً
متحججة بملف مواجهة
تأسست عليها الحكومة،
أزمة كورونا».وأشار القمودي إىل وجود تناقض
يف موقع «حركة النهضة» بني الحكومة والربملان
وازدواجية يف مواقفها ،من خالل تشكيلها تحالفا ً
آخر مع املعارضة يف الربملان (حزب «قلب تونس»
وكتلة «ائتالف الكرامة») رغم أنها موجودة يف
التحالف الحكومي.
كما تحدث عن «دخول النهضة يف رصاع غري معلن

مع رئاسة الجمهورية عرب حملة ممنهجة يقودها
«جيشها األزرق» عىل مواقع التواصل االجتماعي
ض ّد قيس سعيد ،ومعركة أخرى مع اتحاد الشغل،
َ
إضافة إىل إعالن انخراطها وحرش أنفها يف األزمة
الليبية من خالل االصطفاف وراء محور اإلسالم
السيايس ودعمه ،وكذلك محاولتها تمرير اتفاقيتني
مع قطر وتركيا تمسان السيادة الوطنية وترضبان
االقتصاد الوطني» لتونس.وأكد القمودي أن كل هذه
العوامل أدت إىل توتر العالقة بني «حركة النهضة»
و»حركة الشعب» ونشوب خالفات داخل االئتالف
الحكومي.

حتذير من تعرض أكثر من مليون طفل للموت يف  118دولة

إصابات كورونا تتجاوز األربعة ماليني و 354ألفا بينهم حنو  293ألف وفاة

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بفريوس كورونا
حول العالم أربعة ماليني و 354ألف
مصابُ ،
س ِّجل من بينهم نحو 293
ألف وفاة ،فيما تجاوز عدد املتعافني
عامليا ً مليونا ً و 609آالف ،فيما حذرت
دراسة أمريكية من موت  1.2مليون
طفل يف  118دولة خالل ستة أشهر
بسبب إعاقة التغطية الصحية.
وتجاوز عدد اإلصابات املُعلنة يف الدول
العربية 142 ،ألف مصاب( ،باستثناء
أرقام األرايض الفلسطينيةُ ،
وس ِّجل
من بينها نحو  2132وفاة ،فيما
ّ
تخطى عدد املتعافني  44ألفا ً حتى
اآلن.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف أعداد املصابني بـ42925
مصاباً ،تويف منهم  ،264وتعاىف
 ،15257تليها قطر التي أحصت
 26520إصابة ،و 14وفاة ،وتعايف
 3143شخصاً ،ثم اإلمارات التي
سجّ لت  19661مصاباً ،تويف منهم
 ،203وتعاىف .6012
ورصدت الكويت  10277إصابة ،و75
وفاة ،وتعايف  ،3101وتتصدر مرص
أعداد الوفيات عربيا ً بـ 544وفاة من
بني  10093مصاباً ،فضالً عن تعايف

 ،2326وسجل املغرب  6466إصابة،
و 188وفاة ،وتعايف  3099شخصاً،
وأحصت الجزائر  6067إصابة ،من
بينها  515وفيات ،مع تعايف ،2998
وأكدت البحرين  5531إصابة ،و9
وفيات ،وتعايف .2192
وأحصت سلطنة ُعمان  4019إصابة،
و 17وفاة ،و 1289متعافياً ،وسجل
السودان  1661إصابة ،و 80وفاة،
وتعايف  173شخصاً ،وأكدت جيبوتي
 1256إصابة ،و 3وفيات ،وتعايف ،886
ورصدت الصومال  1170إصابة،
و 52وفاة ،وتعايف  126شخصاً.
واستق ّر عدد اإلصابات يف تونس عىل
 1032إصابة ،و 45وفاة ،وتعايف 740
شخصا ً.
وأعلن لبنان  878إصابة ،و 26وفاة،
وتعايف  234شخصاً ،وأكدت فلسطني
 548إصابة ،و 4وفيات ،وتعايف ،421
فيما سجل األردن  576إصابة ،و9
وفيات ،وتعايف  390شخصاً ،وأحىص
اليمن  67إصابة ،و 10وفيات ،وتعايف
مصاب واحد.
ويف سياق ذي صلة بتفيش الفريوس،
حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسيف) ،أمس األربعاء ،من أن
جائحة كورونا قد تكون لها آثار

حسني العقابي تحدث عن اسباب عدم اكتمال
قانون انتخابات مجلس النواب ،مؤكدا ان
جميع الخالفات فنية وستعالج بعد ترشيع
ملحق القانون يف الجلسات املقبلة .
وذكـر العقابي  ،يف ترصيح صحفي  ،ان
« التعطيل الدستوري للربملان ،والظروف

الصحية الطارئة يف البالد املتمثلة بجائحة
كورونا  ،حالت دون اكمال قانون انتخابات
مجلس النواب « ،مشريا اىل ان « الخالفات
الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار
والتوافق ،بعد أن يتم ترشيع ملحق القانون يف
الجلسات املقبلة «.
واضاف ان « الكتل السياسية قدمت مجموعة
مقرتحات بشأن عدد الدوائر االنتخابية
وطبيعتها ،وكذلك املشكالت الفنية األخرى
املتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني دقيق لعدد
الدور واملحالت السكنية  ،فضال عن ملف املناطق
املختلف عليها بني املركز وإقليم كردستان
واملادة  ،« 140مبينا ان « حل الربملان هو من
ضمن قانون انتخابات مجلس النواب وليس
بمعزل او خارج مسار العملية االنتخابية التي
يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور «.
واوضح ان « طلب حل الربملان يتم من خالل
رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية ،او عرب طلب
خطي موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب  ،ثم
تعرض للتصويت لتحصل عىل االغلبية املطلقة
لعدد اعضاء املجلس ،اي تصويت  166نائبا من
العدد الكيل لالعضاء  ،باملوافقة عىل حل الربملان
قبل شهرين من املوعد النهائي املحدد الجراء
االنتخابات».

مدمرة غري مبارشة عىل البلدان
الفقرية ،مثل وفاة ستة آالف طفل
يوميا يف األشهر الستة املقبلة ،داعية
إىل اتخاذ إجراءات عاجلة.
ووفقا ألسوأ ثالثة سيناريوهات
وردت يف دراسة أجرتها جامعة جونز
هوبكنز ،فإنه يمكن أن يموت ما
يصل إىل  1.2مليون طفل دون سن
الخامسة يف  118دولة خالل ستة
أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية
للجهود املبذولة ملكافحة وباء كوفيد-
 ،19حسب بيان للمنظمة.
وستضاف هذه الوفيات إىل 2.5
مليون طفل يف هذه الفئة العمرية
يموتون أساسا كل ستة أشهر يف هذه
البلدان.
وقالت مديرة اليونيسيف هنرييتا فور
إن التقرير سيقيض عىل «عقود من
التقدم الذي أحرز يف الحد من وفيات
األطفال واألمهات».
وأضافت يف بيان «يجب أال ندع األمهات
واألطفال ليكونوا ضحايا إضافيني
ملكافحة الفريوس» الذي أودى بحياة
 290ألف شخص يف العالم.
وأكدت ليبيا  64إصابة ،و 3وفيات،
وتعايف  28شخصاً ،وأحصت سورية
 47إصابة ،منها  3وفيات ،وتعايف

 29شخصاً ،وسجلت موريتانيا
 9إصابات ،وحالة وفاة ،وتعايف 6
أشخاص ،فيما لم تعلن جزر القمر
تسجيل أية إصابات حتى اآلن.
أوروبيا ،أظهرت بيانات من معهد
روبرت كوخ لألمراض املعدية اليوم
األربعاء أن عدد حاالت اإلصابة
املؤكدة بفريوس كورونا يف أملانيا
ارتفع  798حالة ليصل إىل  171ألفا
و 306حاالت.
كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات
ارتفع بواقع  101ليصل إىل 7634
وفاة.
وقالت املفوضية األوروبية إنه
سيكون بإمكان دول االتحاد األوروبي
إعادة فتح الحدود مع الدول األعضاء
األخرى للموسم السياحي إذا سيطرت
عىل اإلصابات بفريوس كورونا وأعدت
بشكل جيد أنظمة الرعاية الصحية.
وستظل الحدود الخارجية لالتحاد
األوروبي مغلقة حتى  15يونيو/
حزيران املقبل إذا التزمت الدول
األعضاء الـ 27يف االتحاد بنصيحة
املفوضية األسبوع املايض ،لكن
عواصم داخل التكتل مثل باريس
وبرلني تناقش إعادة فتح الحدود
املشرتكة.

األمم املتحدة لخدمات املشاريع
تسليم اإلمدادات الطبية يف الوقت
املناسب إىل وزارة الصحة».
ونقل البيان عن ساروج كومار
جاه ،املدير اإلقليمي لدائرة املرشق
يف البنك الدويل« :من املتوقع أن
يصيب الوباء األرس الفقرية
والضعيفة بشكل خاص .يؤكد
البنك الدويل استعداده لدعم جهود
العراق يف احتواء االنتشار الرسيع
للفريوس وتعزيز قدرة وزارة
الصحة عىل استيعاب الضغط
ّ
يشكله الوباء عىل
اإلضايف الذي
النظام الصحي العراقي».
ويف السياق ذاته أعلن البنك املركزي
العراقي ،امس األربعاء ،توقيع
وثيقة ترتيبات مرصفية مع البنك
الدويل ،مبينا ً أن الوثيقة تهدف إىل
الحصول عىل الدعم الفني يف مجال
يساعد عىل تعظيم املوارد املالية.
وجاء يف بيان للبنك تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أنه «يف
الخاصة
اسرتاتيجيته
إطار
بتطوير إدارة احتياطياته األجنبية
متماشيا ً مع التطورات الحالية
واملستقبلية ،وقع البنك املركزي
العراقي وثيقة ترتيبات مرصفية

مع الربنامج االستشاري الدارة
االحتياطيات التابعة اىل البنك الدويل
(& RAMP( Reserves Advisory
.»ManagementProgram
وأوضح البيان ،أن «هذه الوثيقة
تهدف إىل تمكني البنك املركزي
العراقي من الحصول عىل الدعم
الفني من خالل تبادل املعرفة
والخربة يف مجال ادارة املحافظ
االستثمارية املستندة عىل مؤرش
اداء والتي تساعد عىل تعظيم
املوارد املالية ،وبناء رأس املال
البرشي من خالل تبادل املعرفة

وتطوير الخربات يف املجال املايل
وفق افضل املمارسات يف مجال
ادارة االحتياطيات».
وأشار إىل أن «هذا الربنامج تم
تطويره من قبل البنك الدويل يف
عام  ،2000بهدف بناء القدرات
وتقديم خدمات االستشارة وادارة
األصول ،ويعد ملتقى لشبكة من
االختصاصيني ،ويخدم اكثر من
( )70عضوا ً حول العالم اغلبهم
من البنوك املركزية ،يديرون ما
يقرب من ( )2تريليون دوالر من
األصول السيادية».

تقارير
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دبي تسخر أعلى مبنى يف العامل
خلدمة مرضى كورونا

دبي /متابعة الزوراء:
تح�ول ب�رج خليف�ة ،أع�ى مبن�ى يف العالم
وال�ذي يبلغ ارتفاعه  828م�رتا ،إىل صندوق
تربع�ات تت�أأل أض�واؤه لجم�ع التربع�ات
لتوفري الغذاء لسكان اإلمارات الذين يعانون
من التداعيات االقتصادي�ة لجائحة فريوس
كورونا املستجد.
بيع�ت مصابيح اإلض�اءة الخارجي�ة البالغ
عدده�ا  1.2مليون مصب�اح يف الربج بعرشة
دراه�م ( 2.7دوالر) للمصب�اح الواحد أي ما
يكفي ل�رشاء وجب�ة .ومع تدف�ق التربعات
أضيئت كل املصابيح وأصبح بإمكان الناس
رشاء وح�دات اإلض�اءة يف قمة ال�ربج .وفقا
ل�”رويرتز”.
وقد أثرت الجائحة بش�دة ع�ى اقتصاد دبي
املرك�ز اإلقليمي للس�ياحة واألعم�ال والتي
يوجد فيها أكثر مطارات العالم ازدحاما.
وفق�د كث�ريون وظائفه�م أو انخفض�ت
دخولهم .وسجل عرشات األلوف من العمال
الوافدين ،الذين يعيشون يف كثري من األحيان
يف مس�اكن جماعي�ة مكتظ�ة حيث يس�هل

انتش�ار الف�ريوس ،طلباته�م للع�ودة إىل
بالدهم.
قال�ت املتربع�ة ش�ريين هاري�س يف تعلي�ق
ع�ام عى موق�ع املب�ادرة الخريي�ة “آمل أن
تستمتعوا بوجبة ش�هية مغذية .نحن نأخذ
األمور عى أنها من املسلمات لكن الحياة لها
طريقتها يف تعليمنا كيف نفيق”.
وس�جلت اإلم�ارات  19661حال�ة إصاب�ة
بم�رض كوفي�د -19الناج�م ع�ن اإلصاب�ة
بالفريوس و 203وفيات لتحتل املركز الثاني
يف ع�دد الوفي�ات بع�د الس�عودية ب�ني دول
الخليج العربية.
وقالت مؤسس�ة مب�ادرات محمد بن راش�د
آل مكت�وم العاملي�ة الت�ي تنظم املب�ادرة إن
صن�دوق التربعات جمع أم�واال تكفي ألكثر
من  1.2مليون وجبة حتى اآلن.
وتمث�ل املبادرة جزءا من حملة لتدبري عرشة
مالي�ني وجبة ل�أرس مح�دودة الدخل خالل
شهر رمضان تنظمها املؤسسة التي يرعاها
الش�يخ محمد بن راش�د حاكم دب�ي ونائب
رئيس دولة اإلمارات.

مقتل فتى فلسطيين برصاص
إسرائيلي يف اخلليل
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القانونية النيابية لـ  :السجناء يشكلون عبئا ماليا على
الدولة وجيب التفكري مبشكلة اكتظاظ السجون
الزوراء /ليث جواد:
أكدت اللجنة القانوني�ة النيابية،
أن السجناء يش�كلون عبئا ماليا
ع�ى الدول�ة ،مطالب�ة الحكومة
برضورة مراجعة ملف الس�جناء
والتفكري بحلول واقعية ملش�كلة
اكظ�اظ الس�جون ،فيم�ا أوضح
الخبري القانوني ط�ارق حرب أن
العفو املرشوط أو الخاص مرهون
بموافقة رئيس الجمهورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة القانوني�ة
النيابي�ة س�ليم هم�زة يف حديث
ل�”ال�زوراء” :إن الس�جني يكلف

الدول�ة يومي�ا بح�دود  40ال�ف
دين�ار وه�ذا ع�بء م�ايل يضاف
عى الحكوم�ة ،لذا يجب ان تفكر
الحكومة بحلول ملشكلة اكتظاظ
الس�جون التي تفتق�ر اىل املعايري
الدولي�ة أساس�ا ،موضح�ا أن
الحكوم�ة بإمكانها إطالق رساح
بعض املحكومني يف قضايا محددة
باالم�وال واس�تبدال املحكومي�ة
بالغرامة املالية م�ن اجل تحقيق
مورد مايل وليس اعتماد الس�جن
كوس�يلة رادع�ة وانم�ا بام�كان
اعتماد الغرامة ايضا عقوبة.

وأض�اف همزة :من غ�ري املعقول
ان ت�رصف الحكومة ام�واال عى
االجان�ب الذي�ن قتل�وا اوالدن�ا
وترعاه�م وتق�دم الخدمة لهم يف
س�جوننا ،ل�ذا يجب ارس�الهم اىل
دوله�م وقض�اء محكوميته�م يف
س�جونهم من أجل حل مش�كلة
اكتظاظ السجون العراقية ،مبينا
أن جمي�ع ال�دول واالنظمة فيها
عف�و خاص وعام يطلق بني فرتة
واخرى الغ�راض متفرقة ،ونحن
يف الع�راق الي�وم بأم�س الحاجة
اىل العف�و امل�رشوط النن�ا نعاني

من ضائقة مالي�ة اوال اضافة اىل
جائحة كورونا.
وطالب همزة الحكومة برضورة
مراجعة ملف الس�جناء والتفكري
بحلول واقعية ،ألن س�جناء اليوم
غ�ري منتجني عك�س بقي�ة دول
العال�م ،لذا يجب ان نفكر بكيفية
تطوي�ر مل�ف الس�جناء واطالق
رساح املحكوم�ني اذا كان�ت
جرائمهم بسيطة.
اىل ذلك قال الخبري القانوني طارق
ح�رب يف حديث ل�”ال�زوراء” :إن
العفو املرشوط او الخاص مرهون

بموافق�ة رئي�س الجمهوري�ة
حس�ب م�ا ن�ص عليه الدس�تور
وم�ن ث�م يص�در به�م مرس�وم
جمهوري ،موضح�ا أن الحكومة
يج�ب أن تف�رق ب�ني محكومية
الطفل واملراة عن الرجل من خالل
ش�مولهم بقان�ون العفو برصف
النظ�ر عن امل�دة بالنس�بة للمرأة
والرجل.
ولف�ت حرب اىل رضورة التوس�ع
بالجرائ�م الت�ي ينبغي ش�مولها
بالعفو ،الس�يما تلك التي ال يوجد
فيها حق عام.

وفاة الشاذلي القلييب األمني العام األسبق للجامعة العربية
تونس /متابعة الزوراء:
تويف صب�اح امس األربع�اء األمني العام األس�بق
لجامعة الدول العربية الش�اذيل القليبي عن عمر
يناهز  95عاما يف مقر سكنه بضاحية قرطاج يف
العاصمة تونس.
وأورد موق�ع مجل�ة لي�درز خرب الوف�اة نقال عن
عائلة السيايس الراحل.
ش�غل القليب�ي ال�ذي يعد م�ن أبرز السياس�يني
والدبلوماس�يني يف تون�س يف الق�رن العرشي�ن،
منصب األمني الع�ام للجامع�ة العربية يف الفرتة
ب�ني عام�ي  1979و 1990عندم�ا كان مق�ر
الجامعة بتونس بعد توقيع مرص التفاقية كامب
ديفيد للسالم مع ارسائيل.
وكان للراحل دور كبري يف وضع املؤسس�ات األوىل
لقطاع�ات الثقافة واالعالم منذ اس�تقالل تونس
ع�ن فرنس�ا ع�ام  1956كما تقلد ع�دة مناصب
حكومية.
واس�ند الرئيس الراحل الحبي�ب بورقيبة للقليبي
منصب رئيس الديوان الرئايس يف عام .1974

ون�رش القليب�ي ال�ذي ش�غل من�ذ  1970عضوا
بمجم�ع اللغ�ة العربي�ة يف القاه�رة ،مق�االت

سياس�ية وأبحاث�ا يف املج�االت األدبي�ة واللغوية
والثقافية.وأل�ف الراح�ل ،ع�دة كت�ب سياس�ية

وثقافي�ة واجتماعية ،منها “الع�رب أمام قضية
فلسطني” ،و”من قضايا الدين والعرص” ،و”أمة
تواجه عرصا جديدا” ،و”الرشق والغرب ،الس�الم
العنيف اليوم وغدا”.
ويف  2012بع�د نح�و ع�ام م�ن ان�دالع الث�ورة
التونس�ية ،صدر للقليبي كتاب بعنوان “الحبيب
بورقيب�ة :كش�ف إش�عاعي لعه�د” ،حيث برسد
الراحل يف تلك املذكرات مس�رية بورقيبة.ويف 207
سلّم سفري فلس�طني لدى تونس ،هائل الفاهوم
نياب�ة عن رئيس ب�الده محمود عباس ، ،وس�ام
“الوش�اح األك�رب” (نجم�ة فلس�طني) للش�اذيل
القليبي لدوره بخدمة القضية الفلسطينية.
وق�ال القليب�ي ،يف كلمة له خالل حفل تس�ليمه
الوس�ام األع�ى يف فلس�طني ،خ�الل حف�ل نظم
بمرك�ز جامعة الدول العربي�ة بالعاصمة تونس،
إن “األوضاع الدولية عى وشك أن تشهد تطورات
جديدة ال يمك�ن ألحد التكهن بمداه�ا ،والواجب
يدعونا إىل العمل من أجل النهوض الحضاري بكل
أجزاء أمتنا العربية.

قرار أوروبي يدفع لكبح تدفق األسلحة التركية إلى ليبيا

وزراء دفاع االحتاد األوروبي يشددون على ضرورة تطبيق حازم لقرار حظر السالح على ليبيا
الخليل/وكاالت:
قت�ل فت�ى فلس�طيني يبل�غ م�ن العمر 15
عام�ا وأصي�ب  4ش�بان برص�اص الجيش
اإلرسائيي ،يف مخيم الفوار بمحافظة الخليل
بالضفة الغربية ،حسبما قالت وزارة الصحة
الفلسطينية،امس األربعاء.
وعرف�ت ال�وزارة الفت�ى باس�م زي�د فضل
قيس�ية ،وقالت إنه قتل “برصاصة مبارشة
يف ال�رأس أطلقه�ا علي�ه جن�ود االحتالل يف
مخيم الفوار”.
وأوضح�ت ال�وزارة يف بيانه�ا ،أن “م�ن بني
املصاب�ني هن�اك إصابة يف الص�در وأخرى يف
البطن والبقية يف األطراف السفلية”.
وقال أفيخاي أدرعي املتحدث باس�م الجيش

اإلرسائي�ي“ :اندلع�ت الليل�ة املاضية أعمال
ش�غب عنيف�ة خ�الل اعتق�ال مطلوب�ني يف
مخي�م الف�وار ق�رب الخلي�ل ،حي�ث ألق�ى
مخرب�ون زجاجات حارقة وعبوات ناس�فة
ضد القوات .القوات ردت باس�تخدام وسائل
تفريق املظاهرات وبرصاص حي”.
وأض�اف يف تغري�دة ع�ى “توت�ري”“ :نتيجة
أعمال الشغب ،أصيب جندي بجروح طفيفة
كم�ا وردت تقاري�ر ع�ن مقتل فلس�طيني
وإصاب�ة عدد آخر”.وقال س�كان من مخيم
الفوار إن قوة من الجيش اإلرسائيي اقتحمت
املخيم الواقع جنوب مدينة الخليل يف س�اعة
مبكرة من األربع�اء ،حيث حدثت مواجهات
مع شبان املخيم

بروكسل /متابعة الزوراء:
ج�دد االتح�اد األوروب�ي الثالث�اء
مطالبت�ه بوضع حد للقت�ال يف ليبيا
وأبدى “تصميمه” عى تطبيق حظر
األس�لحة الذي فرضته األمم املتحدة
ع�ى الب�الد الغني�ة بالنف�ط والت�ي
تشهد حربا مدمرة.
وأج�رى وزراء دف�اع ال�دول ال��27
األعض�اء يف االتح�اد األوروب�ي
محادثات عرب الفيديو حول تداعيات
جائح�ة كوفي�د ،-19امل�رض ال�ذي
يس�ببه ف�ريوس كورونا املس�تجد،
عى األم�ن األوروب�ي .وج�دد إثرها
وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل
الدع�وة لوض�ع حد للح�رب األهلية
التي تشهدها ليبيا.
وتع ّه�دت املهم�ة البحري�ة الجديدة
لالتحاد األوروبي املكلّفة بمنع ّ
تدفق
األسلحة بحرا إىل ليبيا “إيريني” التي
بدأت تنفيذ مهمتها األسبوع املايض
بتطبي�ق الحظر وذل�ك يف بيان صدر
بإجماع الدول األعضاء.
وق�ال بوري�ل يف مؤتمر صح�ايف إن
“االتحاد األوروبي مصمم عى تطبيق

حظر األسلحة يف ليبيا وفرض التقيّد
التام ب�ه” ،مؤكدا ع�ى رضورة بذل
املزيد من الجهود م�ن أجل “ضمان
التطبيق الكامل والفاعل” للحظر يف
ليبيا ،بخاصة عرب الرب والجو.
ولم يأت وزراء دفاع االتحاد األوروبي
عى ذكر تركيا باالس�م وهي املتهمة
بنق�ل آالف املرتزق�ة م�ن الفصائ�ل
الس�ورية املتطرف�ة املوالي�ة ألنقرة
إىل ليبي�ا لدع�م ميليش�يات حكومة
الوفاق اضافة إىل ش�حنات أس�لحة
ثقيلة من ضمنها طائرات مسرية.
ومنذ س�قوط نظ�ام معم�ر القذايف
ع�ام  ،2011غرقت ليبيا يف حالة من
الف�وىض .وتفاق�م الوض�ع إىل قتال
مس�لح بني ق�وات الجي�ش الوطني
الليب�ي بقيادة املش�ري خليفة حفرت
وقوات حكومة الوفاق املدعومة من
تركيا وقطر ومن ميليش�يات أغلبها
موالية لجماعة االخوان املسلمني.
واألس�بوع امل�ايض ،أطل�ق االتح�اد
األوروب�ي مهم�ة “إيرين�ي” ملراقبة
تنفيذ حظر دخول األسلحة إىل ليبيا،
لكن اطالق ه�ذه املهمة جاء متأخرا

بعد أن أغرقت تركيا ليبيا باألس�لحة
وآالف املرتزقة واملسلحني املتطرفني.
وب�دأت املهم�ة البحري�ة االثن�ني
املايض عملياتها بمش�اركة البارجة
الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة
البحرية تابعة للوكسمبورغ.
وأش�ار مراقبون إىل أن تركيز املهمة
األوروبي�ة ع�ى الش�حن البح�ري
س�يحرم حكومة الوفاق يف طرابلس
م�ن األس�لحة .وتس�يطر الحكومة
الت�ي ال تلق�ى قب�وال ل�دى كاف�ة
مكونات الش�عب الليبي ع�ى ميناء
طرابل�س ومط�ار معيتيق�ة وهم�ا
منف�ذان مهم�ان لتدف�ق األس�لحة
الرتكي�ة واملرتزق�ة م�ن الفصائ�ل
السورية املوالية ألنقرة.
ميليش�يات الوف�اق اس�تطاعت
الس�يطرة ع�ى مدينت�ي صربات�ة
ورصام�ان بفض�ل دع�م ترك�ي
باألسلحة واالف املرتزقة
ميليش�يات الوف�اق اس�تطاعت
الس�يطرة ع�ى مدينت�ي صربات�ة
ورصام�ان بفض�ل دع�م ترك�ي
باألسلحة واالف املرتزقة

ولع�ب القي�ادي الس�ابق للجماع�ة
الليبي�ة املقاتل�ة عبدالحكيم بالحاج
وهو م�ن أمراء الح�رب العائدين إىل
ليبيا بعد ثورة فرباير التي أس�قطت
الق�ذايف ،دورا حاس�ما يف نق�ل آالف
املرتزقة من الفصائل الس�ورية من
خالل رشك�ة ط�ريان كان أسس�ها
قامت بتأمني عمليات النقل جوا من
مطار اسطنبول إىل مطار معيتيقة.
وترجح مراك�ز دولية تعنى بمتابعة
أنش�طة الجماع�ات املتطرف�ة أن
يك�ون بلحاج ال�ذي تربط�ه صالت
قوية بنظ�ام الرئي�س الرتكي رجب
طيب أردوغ�ان ،الحاكم العس�كري
الرتكي يف ليبيا.
وجاء يف البيان أن “االتحاد األوروبي
يطال�ب كل األط�راف بالتح�ي
باملسؤولية وبالوقف الفوري للقتال
يف كل أنح�اء ليبيا” ،فيما قال بوريل
إنه إزاء تصاعد العنف ،يجدد االتحاد
األوروبي دعوته إلرساء هدنة.
وتأجل إطالق مهمة “إيريني” قرابة
ش�هر عى خلفية خالف بني إيطاليا
واليونان حول قيادتها ،لكن االتحاد

األوروب�ي واف�ق يف نهاي�ة املط�اف
ع�ى ت�داول القي�ادة ب�ني البلدي�ن
كل س�تة أش�هر .وق�ال بوري�ل إن
ضمانات أعطيت ملالطا لكي تسقط
اعرتاضاتها عى املهمة.
وتواج�ه مالط�ا موج�ة تدف�ق
للمهاجري�ن م�ن ليبي�ا وكان�ت قد
ه�د ّدت باالع�رتاض ع�ى التموي�ل
األوروبي للمهمة إن لم يبد رشكاؤها
األوروبيون تضامنا معها واستعدادا
الستقبال قسم من املهاجرين.
وأوض�ح بوري�ل أن مهم�ة إيرين�ي
“أنش�أت ملحاولة وضع حد للمعارك
يف ليبي�ا .م�ن مصلح�ة مالط�ا أن
تس�تقر األوضاع وه�ذا يتوقف عى
حسن أداء املهمة .هذا ما أدركه جيدا
الوزي�ر املالطي” ،معربا عن “قلقه”
إزاء “تدخل تركيا وغريها من القوى
الخارجية يف النزاع” يف ليبيا.
وأبدى أس�فه ل�”عدم االلتزام بوقف
إط�الق الن�ار والش�تداد املع�ارك”،
مؤكدا أن عملية إيريني ال تس�تهدف
جهة معينة بل منع وصول الس�الح
إىل ليبيا.

قياداتها تشن حملة ضد الرئيس التونسي

النهضة مرتبكة بعد انتقاد قيس سعيد الداء الربملان
تونس/ميدل ايست اونالين:
تج�د حرك�ة النهضة التونس�ية نفس�ها يف
مأزق عق�ب الترصيح الق�وي للرئيس قيس
س�عيد الذي هاج�م الربملان واتهم�ه بفقدان
املرشوعية أثناء زيارته للمستش�فى امليداني
يف محافظة قبي جنوب البالد.
وافشل ترصيح قيس سعيد خطط النهضة يف
الس�يطرة عى الربملان وعى الحكومة لتنفيذ
أجنداتها الداخلي�ة والخارجية ما جعل كثريا
من قادته�ا يفقدون توازنهم بل ويدخلون يف
حملة ممنهجة ضد الرئيس.
ووجه سعيد يف كلمته يف محافظة قبي سهام
نقده للنواب واملس�ؤولني السياسيني محمال
إياهم مس�ؤولية االزمة التي تم�ر بها البالد
وغياب الثقة يف الطبقة السياسية.
وقال س�عيد “ل�و كان النائب مس�ؤوال أمام
ناخبي�ه ،وكان بإمكان�ه أن يس�حب الثق�ة،
لَم�ا احتاج إىل مثل هذا الخرق الجس�يم الذي
يُجسده مرض دس�توري وسيايس ربّما أكرب
من جائحة كورونا التي انترشت يف العالم”.
وأضاف يف تلميح لنواب الربملان “أن الش�عب
قادر عى س�حب الوكالة ممّن خ�ان األمانة
والوكالة.
وقال الرئيس التونيس إن الحرية ليست تبادال
للس�ب والش�تائم داعيا اىل مقارع�ة الحجة
بالحجة والفكرة بالفكرة.

وردا ع�ى كلم�ة س�عيد طال�ب النائ�ب عن
حرك�ة النهض�ة س�يد الفرجان�ي يف تدوينة
عرب صفحته الرس�مية عى الفايس�بوك من
الرئي�س وق�ف التحري�ض متهم�ا انص�اره
ومؤيدي�ه بالعمل عى نرش دع�وات الفوىض
وسفك الدماء.
ول�م تقف الحمل�ة ضد الرئيس س�عيد حيث
ش�ن حلف�اء النهض�ة يف الربمل�ان بدوره�م
انتق�ادات لس�عيد حي�ث ح�ذر س�يف الدين
مخل�وف رئي�س كتل�ة ائت�الف الكرامة احد
أفرع اإلس�الم الس�يايس رئي�س الجمهورية
من مغبة مواصلة سياس�اته يف نقد مؤسسة
الربملان.
ووج�ه مخل�وف يف كلمت�ه بالربمل�ان تحذيرا
لس�عيد بس�حب الرشعية منه مش�ريا اىل ان
كلمت�ه تات�ي لتربي�ر دع�وات العن�ف والدم
والتم�رد ضد مؤسس�ات الدول�ة عموما ويف
الخصوص ضد مجلس نواب الشعب’.
وانح�از حزب قل�ب تونس الذي يق�وده نبيل
الق�روي اىل الحملة ضد الرئيس س�عيد حيث
ش�ن رئيس كتلة الح�زب يف الربملان أس�امة
الخليف�ي هجوما عى الرئيس متهما خطابه
بالعدوان�ي وبان�ه اس�تهداف لحي�اة النائب
وسالمته الجسدية.
ودخلت حركة النهضة وحلفاؤها وأنصارها
يف حالة من الهس�ترييا بعد ان اعتقد اإلسالم

الس�يايس وزعيمه يف تونس راش�د الغنويش
انهم قادرون عى ترويض مؤسس�ة الرئاسة
وتوظيفها لخدمة أجندة الحركة يف السيطرة
ع�ى الب�الد ،خاص�ة أن الرئي�س ب�ال خ�ربة
سياسية وحزبية.
وموقف الرئيس قيس س�عيد يجد تأييدا من
قب�ل أطراف داخل الحكومة والربملان نفس�ه
عى غرار حركة الشعب التي تنارص توجهات
الرئي�س يف مواجهة محاوالت النهضة تقزيم
دوره السيايس بحجة ضعف الصالحيات.
كما تج�د حركة النهض�ة يف ضغط كبري مع
تصاع�د االنتق�ادات الت�ي يوجهه�ا الح�زب
الدس�توري الح�ر بقي�ادة عبري م�وىس التي
طالب�ت بمس�ائلة راش�د الغن�ويش بس�بب
سياس�اته واتصاالت�ه املش�بوهة يف املل�ف
الليبي.
كما تأتي ه�ذه التطورات بالتزامن مع إعالن
جبهة اإلنقاذ الوطني تصعيد نشاطها بإعالن
ثورة الجي�اع والعمل عى الدخول يف اعتصام
أم�ام مقر الربملان يف ب�اردو للمطالبة بتغيري
النظام السيايس عرب استفتاء شعبي.
وقال املحامي والعضو البارز يف الحملة عماد
بن حليم�ة ان حرك�ة النهض�ة مرعوبة من
خطاب الرئيس قيس سعيد داعيا الرئيس اىل
تس�خري الجيش لحماية الشعب املعتصم من
اعتداءات أنصار النهضة.
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العمل تدرس إمكانية زيادة املشمولني
برواتب شبكة احلماية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
انها تدرس زيادة املشمولني برواتب شبكة
الحماية االجتماعية.
وقـال وزير ،عادل الركابي ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،ان «املرحلة املقبلة
ستشهد اجراء دراسة شاملة ورسيعة
لتوسيع قاعدة املشمولني بقانون الحماية
االجتماعية من خالل تحسني آلية الشمول
بواسطة االستهداف الديموغرايف باعتماد
بيانات الفقر والبحث االجتماعي.

وبني ان «الدراسة ستشمل مناقشة
متطلبات توسيع قاعدة املشمولني بشكل
يحقق شمول املستحقني الفعليني عىل
وفق معطيات تشخيص خط الفقر
واعتماد آلية رصينة لكشف املتجاوزين
واسرتجاع االموال منهم ملنحها ملستحقني
جدد».
يشار اىل ان قرار اجراء الدراسة جاء ضمن
مقررات مجلس الوزراء بجلسته أمس
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي.

اهلجرة توزع  53ألف حصة إغاثية بني
العوائل النازحة يف أربيل

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس االربعاء ،توزيع قرابة  ٥3الف حصة اغاثية بني
العوائل النازحة يف مخيمات محافظة اربيل .
وقالت مدير قسم محافظات اقليم كردستان يف الوزارة ،عليا حسني البزاز ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مالكات القسم وزعت ( )٥2الف و( )639حصة اغاثية
لالرس النازحة يف مخيمات الخازر وحسن شام وديبكة خارج اربيل ،فضال عن مخيمات
بحركة وهرشم ومجمع الزيتون وسط اربيل «.
واضافت البزاز ان «مخيم الخازر شهد توزيع ( )10321حصة اغاثية للنازحني يف
املخيم تضمنت الحصة سلة غذائية واخرى صحية وثالثة مالبس ،فيما وزعت فرق عمل
الوزارة امليدانية يف مخيمات حسن شام  )172٥6 ( u2 ,u1حصة اغاثية بني النازحني
متضمنة سالت غذائية وسالت صحية ،اضافة اىل توزيعها (  )14430حصة اغاثية
غذائية وصحية للنازحني يف مخيم ديبكة التابع اىل قضاء مخمور».
واوضحت ان «فرق عمل الوزارة وزعت يف مخيمي بحركة وهرشم وسط املحافظة
( )104٥٨حصة اغاثية تمثلت بالسالت الغذائية والصحية اىل جانب توزيعها  174سلة
غذائية وصحية لالرس النازحة يف مجمع الزيتون ستي».

أمانة بغداد تنفذ محلة ليلية ملدافع
التعفري يف مدينة الصدر
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس األربعاء ،قيامها
بحملة ليلية لتعفري وتعقيم شوارع مدينة
الصدر ،رشقي العاصمة.
وذكر بيان لألمانة ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن مالكتها «يف دائرة الوحدات
االنتاجية أجرت بالتعاون مع دائرة بلدية
الصدر االوىل حملة ليلية لتعفري وتعقيم
شوارع الفالح والداخل والجوادر والعمال،

والتي تعد من ابرز شوارع مدينة الصدر
رشق بغداد بواسطة مدافع التعفري
العمالقة املصنعة يف دائرة الوحدات
االنتاجية».
وأضافت أن «الحملة اجريت بحضور
الكادر املتقدم يف الدائرتني واستمرت لعدة
ساعات لدعم جهود الكوادر الصحية يف
مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع
الجهات املختصة».

ضبط حاوية حمملة بدراجات نارية خمالفة
يف أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االربعاء ،ضبط حاوية محملة بدراجات نارية تم
تغري وصف البضاعة يف منفذ أم قرص الشمايل.
وذكر بيان للهياة ان «كوادرها يف منفذ أم قرص الشمايل يف محافظة البرصة تمكنت من
ضبط حاوية حجم  40قدما بداخلها دراجات نارية وأدوات احتياطية تم تغيري وصف
البضاعة مما سببت هدرا ً باملال العام.
وأضاف ان «شعبة البحث والتحري تمكنت من ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي،
وبعد تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة تبني أن ماتم ذكره يف املعاملة
(1بكج) دراجات نارية ،وكذلك (1111بكج) ادوات احتياطية املنشأ الصني والهند
مخالف للواقع الفعيل للبضاعة وأن الدراجات مستعملة وغري جديدة ،مما يعد مخالفة
كمركية وتهربا من دفع الرسوم عىل وفق الضوابط والتعليمات».
وتابع البيان انه «تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل إىل قايض تحقيق
محكمة أم قرص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها وبحق املقرصين من لجنة الكشف
الكمركي يف املنفذ الحدودي».

الصحة تنبه من موجة وبائية جديدة وتلوح باحلظر الشامل

خلية األزمة النيابية تدق ناقوس اخلطر وحتذر من كارثة بشرية يف العراق
بغداد /الزوراء:
عد رئيس خلية االزمة النيابية أن املوقف الوبائي
األخري جرس انذار خطري يُنذر بكارثة برشية
ْ
لوحت وزارة الصحة بإعادة
يف بغداد .وفيما
فرض الحظر الشامل للتجوال يف حال استمرار
تزايد حاالت االصابة بفايروس كورونا املستجد،
حذرت من موجة وبائية.
وقال رئيس خلية االزمة النيابية ،حسن الكعبي،
امس األربعاء ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إن «املوقف الوبائي لالصابات املسجلة
لفريوس كورونا ليوم الثالثاء ،وارتفاعها يف
بغداد وحدها اىل  71اصابة جرس انذار خطري
للغاية يُنذر بكارثة برشية وصحية يف العراق،
سيما يف محافظتي بغداد « الكرخ والرصافة «
والبرصة».
واكد أن «السبب االساس واملبارش وراء ارتفاع
االعداد املسجلة بالفايروس هو عدم االلتزام
بإجراءات فرض حظر التجوال سواء « الكيل
او الجزئي « ،واستمرار الالمباالة من قبل عدد
كبري من املواطنني ازاء خطورة الوباء واملتمثلة
بعدم االلتزام باالرشادات الصحية والوقائية من
قبل الجهات املختصة ومنع التجمعات واقامة

املناسبات ،ومجالس العزاء والزيارات العائلية
واالماكن املزدحمة».
ودعا الكعبي الجهات املختصة اىل «محاسبة
املخالفني لقوانني الحظر وتكثيف عمليات املسح
الوبائي امليداني ،سيما يف املناطق املوبوءة ،فضال
عن وجوب التنسيق مع القوات االمنية للمبارشة

بعملية الحجر الصحي املناطقي».
ْ
لوحت وزارة الصحة ،امس األربعاء،
من جهتها،
بإعادة فرض الحظر الشامل للتجوال يف حال
استمرار تزايد حاالت االصابة بفايروس كورونا
املستجد ،محذرة من موجة وبائية.
وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة ،عبد الغني

التجارة تنفذ جوالت مفاجئة للمراكز التسويقية وتضبط عدة خمالفات
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة ،امس األربعاء،
تنفيذ زيارات مفاجئة للمراكز
التسويقية يف بغداد واملحافظات.
وقال مدير الرقابة التجارية واملالية
يف الوزارة ،محمد حنون ،يف بيان
صحفي ،إن «وزارة التجارة نفذت
زيارات مفاجئة للمراكز التسويقية
يف بغداد واملحافظات بمتابعة
شخصية من وزير التجارة وكالة
عيل حميد الدليمي».
مبينا أن «أجهز الرقابة املالية
والتجارية يف وزارة التجارة قامت
بزيارات مفاجئة لعدد من املراكز
التسويقية يف بغداد واملحافظات

للوقوف عىل اليات االستالم
والتسليم ملحصول الحنطة من
الفالحني واملزارعني ،فضال عن
تدقيق املنتج الوطني ومنع
دخول الحنطة املهربة من خارج
الحدود».
وأضاف أن «ذلك يأتي يف إطار
توجيهات رئيس الوزراء ووزير
التجارة ،حيث قامت مفارز من
الرقابة التجارية بالتنسيق مع
مفارز األمن الوطني بمتابعات
ميدانية وزيارات مفاجئة لعدد
من املراكز التسويقية يف بغداد
واملحافظات للوقوف عىل املخالفات
التي تجري بهذه املراكز ،فضال

عن ايجاد آليات شفافة ملساعدة
الفالحني واملزارعني بتسويق
محصول الحنطة».
وبني أن «عمليات الرقابة والتدقيق
مستمرة ،حيث تم تشكيل فرق
رقابية اخرى تتواجد يف تلك
املراكز تعمل عىل طوال ساعات
النهار مهمتها متابعة عمليات
استالم الحنطة ودخول الشاحنات
وتسهيل مهمة الفالحني يف تسويق
محاصيلهم ،إضافة إىل متابعة
وتدقيق آليات الفحص املختربي
التي تجري يف هذه املراكز والتنسيق
مع جهاز األمن الوطني إليجاد آلية
ومتابعة صارمة والتدقيق يف كميات

اجلمعيات الفالحية 3 :جهات وراء “حرائق
احلنطة” واجلميع يف حالة استنفار
بغداد /الزوراء:
اكد االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف دياىل،
امس االربعاء ،ان  3جهات تقف وراء حرائق
الحنطة داخل املحافظة ،فيما اشارت إىل أن
الجميع يف حالة استنفار.
وقال رئيس االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف
دياىل ،رعد مغامس التميميظن يف حديث صحفي
ان” مئات الدونمات من حقول الحنطة والشعري
التهمتها النريان يف االيام املاضية بسبب حرائق
كبرية نشبت يف مناطق متفرقة من دياىل اخرها
يف قرية ام لحنطة قرب ناحية جلوالء(70كم
شمال رشق بعقوبة) مساء يوم امس”.
واضاف التميمي ان”  3جهات تقف وراء حرائق
الحنطة االول داعش االرهابي والثاني االهمال

يف اجراءت السالمة ،باالضافة اىل التماس
الكهربائي اما الثالثة فهي عدوات شخصية او
ثارات الفتا اىل ان اغلب الحرائق تمت عىل يد
داعش االرهابي عىل وفق املعلومات االولية”.
واشار التميمي اىل ان” كل مزارعي دياىل يف
حالة استنفار دائم عىل مدار الساعة وتحولوا
اىل نواطري يف حقول الحنطة لتفادي اي حرائق
تلتهم تعب وجهد موسم كامل” .مبينا أن
“املزارعني عمدوا اىل توفري صهاريج ماء ونصب
مضخات عىل االنهر قب حقولهم لتفادي اي
طارى “.
وشهدت دياىل خالل االيام املاضية موجة حرائق
كبرية التهمت مئات الدونمات من حقول
الحنطة والشعري مسببة ارضار مادية كبرية.

تفكيك خلية إرهابية مبدينة الرطبة متورطة
بأعمال تفجري
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني ،امس االربعاء ،بأن قوة امنية
فككت خلية ارهابية بمدينة الرطبة متورطة
باعمال تفجري اخرها لعبة اطفال مفخخة.
وقال املصدر يف حديث صحفي ان «قوة من
رشطة الرطبة تمكنت من تفكيك خلية ارهابية

يف املدينة (310كم غرب الرمادي) ،واعتقلت
اثنني من اإلرهابني ،فيما تالحق االخرين».
وأضاف ان «اإلرهابني متورطون باستهداف
القوات االمنية واملدنيني ،وآخرها تفجري لعبة
اطفال مفخخة أمام دور احد املواطنني قبل
أسبوع بالرطبة».

أعلن تأمني النجف استعدادا إلحياء مراسيم شهادة أمري املؤمنني (ع)

احلشد يبدأ عملية أمنية على جانيب الفرات باألنبار ويطيح مبسؤول داعشي يف نينوى
بغداد /الزوراء:
نفذ الحشد الشعبي والجيش عملية دهم
وتفتيش لضفتي نهر الفرات غرب االنبار.
وفيما اعتقلت قوات الحشد الشعبي يف نينوى
احد عنارص ما يسمى بـ”الرشطة اإلسالمية”،
أكدت انتشار قواتها لتأمني مدينة النجف
االرشف استعدادا إلحياء مراسيم شهادة أمري
املؤمنني (عليه السالم).
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،امس
االربعاء ،تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان
“قوة مشرتكة من فوج الفرات األول للحشد
والجيش رشعت بعملية دهم وتفتيش للجزر
عىل ضفتي نهر الفرات يف قضاء القائم غرب
االنبار”.
وأضاف البيان ان “العملية تهدف ملسح
املنطقة والتأكد من خلوها من فلول داعش“.
ويستمر الحشد الشعبي يف جوالته
االستطالعية بتمشيط الصحراء والقرى
النائية يف االنبار لتأمني جميع املناطق التي من
شأنها التأثري عىل أمن املحافظة.

الساعدي ،يف ترصيحات صحفية إن “ارتفاع
معدالت االصابة خالل هذه املدة ينذر بموجة
وبائية أخرى” .مبينا أن “البؤر الوبائية وراء
تزايد حاالت االصابة االخرية يف بغداد ،ولذلك
اكد وزير الصحة والبيئة عىل اعادة الحظر
الشامل”.
واكد الساعدي ان “عىل املواطن ان يعي بأننا
لم نصل اىل مرحلة االمان وما زلنا يف مرحلة
الخطر والفايروس مازال قادرا عىل االنتشار”.
منوها بأن “حظر التجوال الشامل يجب أال يقل
عن  14يوما من اجل كرس سلسلة املرض ومنع
انتشاره من جديد”.
ويف حال ارتفاع اعداد االصابات ،قال الساعدي ان
“هناك خططا بديلة تتضمن فتح مستشفيات
ساندة يف ابن الخطيب وابن زهر الستقبال
حاالت االصابة البسيطة”.
واشار اىل ان “الوزارة سوف تصدر قريبا قرارات
جديدة بعد دراسة املوقف الوبائي من مختلف
جوانبه” .مؤكدا ان “الحلول تتضمن يف أحد
خياراتها اعادة الحظر الشامل للتجوال من أجل
السيطرة عىل انتشار الوباء ،والحد من تسجيل
اصابات جديدة”.

من جهتها ،نفذت قوات الحشد الشعبي،
امس االربعاء ،عملية خاطفة استهدفت وكرا
لداعش شمال محافظة نينوى ،واعتقلت احد
عنارص منا يسمى بـ”الرشطة اإلسالمية”.

وذكر إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “قوة خاصة من استخبارات
قيادة عمليات الحشد الشعبي يف نينوى قامت
بعملية خاطفة ملداهمة أحد املعامل املرتوكة

شمال املحافظة التي يستخدمها اإلرهابيون
لالختباء”.
وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عن
اعتقال أحد عنارص داعش املنتمني ملا يسمى
بـ “الرشطة االسالمية”.
بينما انترشت قوات اللواء الثاني بالحشد
الشعبي ،امس األربعاء ،لتأمني مدينة النجف
االرشف استعدادا إلحياء مراسيم شهادة أمري
املؤمنني (عليه السالم).
وقال إعالم اللواء يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان “اللواء الثاني يف الحشد
الشعبي بارش بعملية االنتشار االمني ضمن
قاطع املسؤولية يف مدينة النجف االرشف
استعدادا إلحياء مراسيم شهادة أمري املؤمنني
عليه السالم”.
وأضاف البيان ان “عملية االنتشار شملت
معظم الطرق الرئيسة املؤدية اىل مركز املدينة
املقدسة واملنطقة املحيطة بالعتبة العلوية
املطهرة ،وحسب الخطة األمنية املشرتكة
الخاصة بهذه املناسبة األليمة”.

الحنطة املسوقة من الفالحني
واملزارعني».
وتابع حنون أن «املوسم التسويقي
الحايل يشهد تزايدا يف أعداد
املزارعني والفالحني املسوقني
للحنطة» ،موضحا ان «لدينا امال
كبريا ان تصل الكميات املسوقك إىل
مستويات متقدمة تفوق ماحصل
يف املوسم التسويقي املايض األمر
الذي يجعل من الرقابة أمرا حيويا
للتدقيق يف كل الكميات املسوقة من
الفالحني واملزراعي ومنح الفرصة
للفالح العراقي لتسويق محاصيله
ومنع عمليات التهريب املنظمة
التي تحصل يف بعض املراكز والتي

تسبب بهدر كبري يف املال العام».
وأشار حنون ،إىل أن دائرته
«نجحت يف وضع اليد عىل كميات
من الشاحنات املهربة من الخارج
وأخرى مخالفة للضوابط ،وأخرى
ايضا مخالفة يف نوعية درجات
الحنطة الثالث».
وأكد مدير عام دائرة الرقابة أن
«العمل الرقابي مستمر يف جميع
املحافظات ،وان االليات التي
وضعتها الدائرة ستتمكن من خاللها
إىل الوصول إىل جميع الكميات
املخالفة للتعليمات» .مشددا عىل
«مساعدة الفالح العراقي يف تسليم
منتوجه من املحاصيل».

الثقافة النيابية تفاتح اليونسكو لتسريع
متويل مشروع جامع النوري الكبري

بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة الثقافة والسياحة واالثار النيابية بشار الكيكي ،امس االربعاء ،أهمية مفاتحة
اليونسكو لتجاوز الروتني واعتماد رؤية كادر نينوى وترسيع إجراءات التمويل والتنسيق
املشرتك.
وقال املكتب االعالمي للكيكي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان «االخري تفقد سري العمل
يف مرشوع تأهيل وترميم جامع النوري الكبري األثري الذي شيد منذ  ٨٥0سنة « .مبينا ان
«املرشوع مدعوم من اليونسكو ،وبالتحديد من دولة االمارات العربية املتحدة ،بمبلغ  ٥ماليني
دوالر ملدة  ٥سنوات «.
واشار البيان اىل ان «املوقع االثري والديني واملعلم الحضاري تم تدمريه عىل يد عصابات داعش
اإلرهابية ابان احتاللها للموصل» ،الفتا اىل ان «الكيكي التقى مدير وكوادر مفتشية آثار وتراث
نينوى يف موقع العمل ،وأثنى عىل جهودهم املستمرة يف ادامة املوقع االثري واستمع اىل املشاكل
واملعوقات التي ترافق املرشوع واهمها بطئ العمل يف املرشوع ،حيث لم يتجاوز  %3لحد اآلن
بسبب ضعف التنسيق بني اليونسكو و الجهة املستفيدة املتمثلة يف مفتشية نينوى ،وعدم األخذ
بنظر االعتبار رؤية كادر نينوى الفني و بطئ التمويل».
وقدم الكيكي «شكر وتقدير لجنة الثقافة والسياحة واالثار النيابية إىل كادر املرشوع» .مؤكدا
عىل «أهمية مفاتحة اليونسكو لتجاوز الروتني واعتماد رؤية كادر نينوى وترسيع إجراءات
التمويل والتنسيق املشرتك».

النزاهة تضبط منتحل صفة وأطناناً
من السكراب يف البصرة
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن تنفيذها
عملية ضبط كمياتٍ كبري ٍة من مادة الحديد
(السكراب) مرتوكة عىل أرض ميناء خور
الزبري ،فيما تمكنت من ضبط منتحل صفة
احتال عىل أحد املواطنني
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه “الفريق الذي انتقل إىل
ميناء خور الزبري ،تمكن بعد القيام بعملية
التحري من ضبط مئات األطنان من الحديد
السكراب مرتوكة عىل أرض امليناء منذ فرتة
طويلة ،الفتة إىل عدم جباية أي أجور أو عوائد
عنها؛ عىل الرغم من شغلها ملساحات كبرية
ومرور مدة ليست بالقصرية عىل تركها”.

وتابعت انه “ويف عملي ٍة منفصل ٍة ،أكدت
مديرية تحقيق البرصة أن “مالكاتها تمكنت
من ضبط متهم بالجرم املشهود؛ لقيامه
بانتحال صفة عنرص أمني وتسلمه مبلغا ً
من املال كرشوة من أحد املواطنني لقاء وعود
بإغالق قضية بحق شقيقه ،موضحة أن املتهم
اعرتف رصاحة بقيامه باالحتيال”.
وأوضحت الدائرة أنه “ت َّم تنظيم محرضي
ضبط أصوليني باملضبوطات يف العمليتني،
وعرضهما رفقة املتهم يف القضية الثانية
عىل السيد قايض محكمة التحقيق املختصة
بقضايا النزاهة يف البرصة الذي قرَّر توقيف
املتهم وفقا ً ألحكام القرار ( 160لسنة
.”)19٨3

أسواق
العدد 7249 :الخميس  14 -آيار 2020

الرافدين يعلن استمرار التقديم على
سلفة  25مليونا للموظفني

بغداد /الزوراء:
اعلن مصرف الرافدين استمراره
يف التقديصم عىل سلفصة  ٢٥مليون
دينصار ملوظفصي دوائصر الدولصة
املوطنة رواتبهم عىل املرف عرب
املنصة االلكرتونية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف
بيان تلقت «الصزوراء» نسخة منه
انه “تم إطالق املنصة االلكرتونية
للموظفن الراغبصن بمنح سلفة

 ٢٥مليصون دينار ،حيصث بإمكان
املوظصف التقديم عليها عن طريق
املوبايصل وبواسطة الرابصط التايل
.”https://qi.iq/loans
واشصار اىل ان “املصرف استخدم
التكنولوجيصا الحديثصة املتطصورة
لهصذه املنصصة ،وعصىل املوظفصن
االستفصادة مصن هصذه التقنيصة
االلكرتونيصة للحصصول عصىل
السلفة”.

اقتصادي يقدم مقرتحات لتقليل
نسب البطالة يف العراق

بغداد /الزوراء:
قصدم الخبصر االقتصصادي،
غديصر العطار ،امصس األربعاء،
مقرتحات لتقليل نسب البطالة
يف العراق مصن بينها دعم املنتج
املحيل ومنح القروض املتوسطة
والصغصرة دون «تعقيصدات
مرفية» .وقال العطار يف بيان

تلقت «الصزوراء» نسخصة منه:
إن «مصن يريصد معرفصة ارتفاع
البطالة العجيبصة يف القطاعات
االقتصادية عليصه قراءة امليزان
التجصاري العراقصي» ،مقرتحصا ً
«توفر مناخ مستقر اقتصادياً،
بالعمصل بوضصع اسرتاتيجيصة
تهدف إىل جعل امليزان التجاري
متعادالً بن كف اإلستراد وكف
الصادرات» .وأضاف العطار أن
هناك أيضصا ً مقرتحات تساهم
بتقليصل نسب البطالة يف العراق
ومنها «تنشيط القطاع الزراعي
والصناعي ودعم املنتج املحيل،
ومنصح القصروض املتوسطصة
والصغصرة بصدون تعقيصدات
مرفية».

بغداد /الزوراء:
أعلصن البنصك املركصزي العراقي،
امس االربعاء ،عن بيعه ألكثر من
 180مليصون دوالر ،وبمشاركصة
 32مرفا.
وبلغت مبيعات البنك ليوم أمس،
 180مليونصا و  036الصف دوالر
غطاها البنك بسعر رصف اساس
بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكانصت مبيعات البنصك جميعها

لتعزيصز االرصصدة يف الخارج عىل
شكل حواالت واعتمادات غطاها
البنك بالكامصل بسعر رصف بلغ
 1190دينصار لصكل دوالر واحصد،
فيما لم يكن هناك أي بيع نقدي
للمصارف.
فيما لم تتقصدم اي من املصارف
الصبالغة  32مرفا املشاركة يف
مصزاد العملة بأي عصروض لبيع
الدوالر.

املركزي يبيع  180مليون دوالر
يف مزاد العملة

No: 7249 Thu 14 May 2020

www.alzawraapaper.com

حتذيرات من قنبلة تنتظر احلكومة إذا مل يتم تدارك أزمة املوازنة

عجز املوازنة بني األبواب املقرتحة واالقرتاض احمللي واخلارجي
بغداد /الزوراء:
بعد ان وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع
قانصون االقصرتاض املحصيل والخارجصي
لتمويصل العجز املايل لعام  ،2020وإحالته
عىل مجلصس النواب استنادا ألحكام املواد
الدستوريصة ،ظهصرت هنصاك العديصد من
املقرتحصات التصي من مصن املمكصن بحال
استثمارهصا تغطية جصزء كبر من العجز
املفرتض باملوازنة للعام الحايل.
عضصو يف اللجنصة املالية النيابيصة ،النائب
فيصل العيساوي ،اقرتح «ابوابا عديدة»،
اعترب انها من املمكن «بحال استثمارها»
تغطية جصزء كبر مصن العجصز املفرتض
باملوازنة للعام الحايل.
وقصال النائب فيصصل العيساوي يف حديث
صحفصي ،امصس االربعصاء ،ان «هنصاك
العديصد مصن االبصواب التصي تستطيع من
خاللهصا الحكومة تغطية العجز املفرتض
باملوازنصة االتحادية للعصام الحايل» ،مبينا
ان «تقديرات العجصز هي اربعة ترليونات
دينار شصهريا ،ومن املمكصن تغطية جزء
كبر منهصا بحال كانت هناك إسرتاتيجية
حقيقية لالستفادة من الواردات».
واضصاف العيسصاوي ان «هنصاك تريليون
دينار من املمكن استحصالها شهريا من
جباية فواتصر الكهربصاء التجارية فقط،
اذا لصم نكصن نريد التحصدث عصن الجباية
مصن املواطنن ضمصن املنصازل ،اضافة اىل
ترليونصي دينصار مصن املكصن جبايتها من
املنافذ الحدودية شهريا».
واشصار اىل ان «هناك ابوابصا اخرى عديدة
نستطيصع مصن خاللها تغطيصة جزء كبر
مصن الرتليون االخصر املتبقي مصن العجز
سصواء من خصالل معالجصة الهصدر الكبر
املوجصود بالقطاعصات النفطيصة او قطاع

الصناعصة وملفصات كصربى يف البلديصات
وامانصة العاصمصة ،وغرها مصن االبواب
التي من املمكصن ادارتها لتعزيصز املوازنة
العامة».
واكصد العيسصاوي انه «مصن املمكن خالل
دراسصة اسرتاتيجيصة واضحصة تجصاوز
االزمصة باملصوارد املتوفرة ،وربمصا نحتاج
يف حصاالت معينصة اىل االقصرتاض البسيط
ذي الفوائد السهلصة وليس القروض ذات
الفوائصد الكبصرة ،وهصذا بمجملصه يعتمد
عىل املفصاوض العراقي» .مؤكدا ان «لدينا
العديصد من املنافذ الداخلية التي نستطيع
من خاللها تغطية العجز سواء باالقرتاض
مصن البنصك املركصزي او عصن طريصق بيع
سندات الخزينة».

بينمصا أوضصح املستشصار املصايل لرئيصس
الصوزراء ،مظهصر محمصد صالصح ،امصس
االربعصاء ،أبصواب رصف القصروض التصي
تعتصزم الحكومصة اللجصوء إليهصا لتعزيز
السيولة املالية.
وقصال صالصح يف تريصح صحفصي :إن
«الحكومصة قدمصت مصرشوع قانصون اىل
الربملصان من أجصل تخويلهصا يف االقرتاض
من مصادر التمويل الداخلية والخارجية
بغية سصد العجز وتعزيصز السيولة املالية
العامة عند الرضورة».
مبينا :أن االقرتاض جصاء بسبب العرسة
املاليصة التصي تمصر بهصا البصالد وبغية سد
فجصوة العجصز يف اإليصرادات ازاء نفقصات
ثابتة ،والسيما يف املوازنة التشغلية».

وأضصاف أن «الغطصاء القانونصي لم يوفر
للحكومصة االقرتاض الداخصيل والخارجي
بسبصب عدم صدور قانون املوازنة العامة
االتحادية للعام .»2020
وأشصار اىل أن «القصروض الداخليصة أو
الخارجية ستدرج يف حال حصول ترشيع
ملوازنصة العصام  2020أو بديلهصا الحساب
الختامصي يف نهاية السنصة املالية (كواقع
حال)».
ولفت صالصح اىل ،أن»القروض الخارجية
ستذهصب باتجصاه دعصم املشاريصع
االستثماريصة واستكمصال املتوقفصة
منهصا والحاجصة املاسة النطالقهصا ،فيما
ستخصصص القصروض الداخليصة باتجاه
املوازنة التشغيلية يف احتياجات الحكومة

بغداد /الزوراء:
أعلنصت وزارة الزراعة ،امصس األربعاء ،أن املوسم
الحايل شصهد تسويصق أكثر من  19ألصف طن من
محصصويل الحنطصة والشعر يف عمصوم محافظة
كربصالء ،مشصرة اىل ان عمليصة التسويق ما زالت
مستمرة.
وقالصت الوزارة يف بيصان تلقت «الصزوراء» نسخة
منه ،إن «مديرية زراعة كربالء أكدت ان الكميات
املستلمصة مصن الفالحصن واملزارعصن املسوقصن

ملحصصويل الحنطصة والشعر بلغصت  19076طنا ً
حتصى اآلن عن طريصق منافذ التسويصق يف عموم
املحافظصة بواقع  19056الصف طن من محصول
الحنطة ،و 20طنا من محصول الشعر» ،مشرة
اىل ان «عمليصات التسويق ما زالت مستمرة حتى
االن».
وأضافصت ان «عمليات تسويق محصول الحنطة
تتصم عرب منفذ الرشكصة العامة لتجصارة الحبوب
سايلو كربالء ،فيما يتم تسويق محصول الشعر

اىل منفصذ رشكة ما بن النهرين العامة للبذور
يف املحافظة».
متوقعة ان «تبلغ عمليات تسويق املحصولن
للموسم الحايل كميات كبرة مقارنة باملواسم
املاضيصة نتيجصة التوسع يف الخطصة الزراعية
التي اقرتها وزارة الزراعة هذا العام».
يذكصر ان وزارة الزراعصة أعلنصت يف  12كانون
الثاني عن تحقيق االكتفاء الذاتي من الحنطة
والشعر خالل املوسم الزراعي املايض.

بغداد /الزوراء:
أكصد املختصص بالشصأن
االقتصصادي ،ثامصر الهيمص،
ان مصرشوع املركصز التجصاري
املتكامل يف موقع سوق الثالثاء
املركزي يواجصه تحديات عدم
االخالء ،رغصم جاهزية الجهة
املنفذة .وقال الهيمص يف بيان
تابعتصه «الصزوراء» :ان «دائرة
البطاقصة الوطنيصة املوحصدة،
تشغل جصزءا ً بسيطصا ً منه ما
يحد مصن تنفيذ هصذا املرشوع
االستثمصاري الكبصر واملعطل
منذ خمصس سنصوات» .ولفت

اىل ان «اإلجصازة االستثماريصة
صادرة منصذ خمس سنوات».
مبينصا أن «املصرشوع يضيصف
ملدينة بغداد رونق جديد ،فضال
عصن املنافصع االقتصادية التي
يوفرها اثنصاء وبعصد التنفيذ،
حيصث يرفصد املوازنصة العامة
بمبالغ مالية كبرة شصهريا».
واشار الهيمص اىل ان «املركز
يخصصص مساحصة كبصرة
لعرض املنتج الوطني ملختلف
البضائع ،كما يوفر فرص عمل
لرشيحة واسعة من الشباب،
ويكصون واجهصة حضاريصة

ملدينة بغداد» .واكد ان «وزارة
الداخلية يجب ان تكون داعما
كبرا للمشاريع االستثمارية،
ومنهصا هصذا املصرشوع» .الفتا
اىل ان «املصرشوع معطصل منذ
خمصس سنصوات ،كمصا ان
الواقصع االستثمصاري بأمصس
الحاجة اهتمام ورعاية ودعم
الدولصة ،حيث يمكن من خالل
االستثمصارات تحقيق التنمية
االقتصادية املستدامة ،وجعلها
داعم للموازنة االتحادية ،الفتا
اىل ان تعطيل االستثمارات امر
ال يخدم اقتصاد البالد».
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اللهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 ٥00دينار
 ٥00دينار
 7٥0دينارا
 ٥00دينار
 7٥0دينارا
 7٥0دينار
 ٢٥00دينار
 1٢٥0دينارا
 ٥00دينار
 ٥00دينار
 ٥00دينار
 ٥00دينار

اجمللس العاملي :اخنفاض مشرتيات الدول من
الذهب والعراق حيافظ على ترتيبه
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن املجلصس العاملصي للذهب،
امصس األربعصاء ،عصن انخفاض
مشرتيصات الصدول مصن الذهب،
فيما أشصار اىل ان العراق ما زال
يحافظ عىل ترتيبصه العاملي من
حيث امتصالك أكرب االحتياطيات
الذهب.
وقصال املجلصس يف إحصائيصة
نرشها عىل موقعه خالل شصهر
أيار ،واطلعت عليها «الزوراء»:

العدد/1٢43:ب٢019/
التأريخ٢0٢0/٥/10 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
اعالن
بنصاءا عىل القصرار الصادر مصن هذه املحكمصة بإزالة شصيوع العقار تسلسصل (3/3٥م14
السهلية) محلة (السهلية) يف الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله
واملبينصة اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعصىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل
ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10
مصن القيمة املقدرة البالغصة بموجب صك مصدق آلمر هذه املحكمة بصداءة الكوفة وصادر
مصن مصرف الرافدين  /فرع مسلم بصن عقيل (ع) يف الكوفة وستجصري املزايدة واالحالة
يف الساعصة الثانيصة عرش من اليوم االخر من االعالن يف قاعصة املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسبة العراقية .
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف
 -1ارض زراعيصة تقصع عىل طريصق عام وتطل عىل نهصر الفرات يف الكوفصة وفيها عدد من
اشصجار النخيل تقدر بص  ٢0نخلة وعدد من اشصجار الحمضيات تقدر بص  ٢0شجرة وتوجد
فيهصا دار سكنيصة صغرة بمساحصة 60م ٢وتحتوي عصىل غرفة للنصوم ومطبخ وصحيات
جنصس العقار بستان نصوع العقار مملوكة للدولة مساحتهصا العمومية تبلغ  1دونم و 1٢
اولك و 37,٥م٢
القيمة املقدرة
القيمة الكلية مبلغ ( )947٥0000اربعة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار

من تأمن الرواتب وغرها».
وكان مجلس الصوزراء وافق عىل مرشوع
قانصون االقصرتاض املحصيل والخارجصي
لتمويصل العجز املايل لعام  ،2020وإحالته
عىل مجلصس النواب استنادا ألحكام املواد
الدستورية.
مصن جهتصه ،حصذر الخبصر االقتصصادي،
وسصام التميمصي ،مصن خصروج املوظفن
الجدد واصحصاب العقود واالجور اليومية
بتظاهصرات مليونيصة بسبصب عدم رصف
مستحقاتهم من قبل الحكومة الجديدة،
مشصددا عصىل رضورة لجصوء الحكومصة
لخيصارات عصدة لحصل ازمصة املوازنصة بعد
انخفاض اسعار النفط.
وقصال التميمصي يف تريصح صحفصي ان
“ارتفصاع اسعصار النفط اىل اكثصر من 30
دوالرا للربميصل اليفصي بالغصرض ويبقى
املوازنصة دون الطموح ،حيصث لن تتمكن
الحكومصة من تأمن رواتصب املوظفن ملا
بعد النصف االول من العام الجاري”.
واضصاف ان “الكثر مصن املوظفن الجدد
واصحاب العقود واالجور اليومية مازالوا
مصن دون رواتصب عىل مصدى اكثصر من 6
اشهر ،وبالتايل ينبغي تأمن مستحقاتهم،
وبخالفهصا فأنهم سيطالبصون بحقوقهم
بتظاهصرات مليونيصة كبصرة تصؤدي اىل
اسقاط الحكومة”.
وشصدد عصىل رضورة اللجصوء اىل قطصاع
االتصصاالت وبسصط سلطصة الدولصة عىل
رشكصات الهاتصف النقصال ،اضافصة اىل
استيفصاء مابذمصة كردستان مصن اموال
واسرتدادهصا ،واالستفصادة مصن حقصول
الغاز يف تمويل املوازنة بدال من اللجوء اىل
االقرتاض الخارجي الصذي سيكبل العراق
مبالغ كبرة طيلة السنوات املقبلة”.

الزراعة :تسويق أكثر من  19ألف طن من احلنطة والشعري يف كربالء

دعوة الداخلية اىل إخالء سوق الثالثاء إلنشاء مركز
جتاري كبري يف بغداد

ان «مشرتيات الدول من الذهب
انخفضت ،حيث ان خمس دول
فقط اشرتت كميات من الذهب
خالل شهر نيسان املايض وهي
تركيا وروسيا وفنزويال ومالطا
واملكسيك».
وأضصاف ان «االمصارات الدولصة
الوحيدة من الدول العربية التي
اشصرتت الذهصب خالل األشصهر
املاضية مصن العام الحايل ،حيث
قامصت بصرشاء  7طصن خصالل

5

محكمة بداءة غماس

العدد/404:ب٢019/
التأريخ٢0٢0/٢/٢7 :

اعالن
استنصادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدعصوى املرقمة /404ب٢019/
واملكتسصب الدرجصة القطعية واملتضمصن ازالة شصيوع العقار املرقم
( 19/٥70الغصرب) بيعصا واملدرجة اوصافه ادنصاه لذا تقرر وضعه يف
املزايصدة العلنية ملدة ثالثون يصوم اعتبارا من اليوم الثاني للنرش فعىل
من يرغصب املشاركة يف املزايصدة الخاصة ببيع العقصار مراجعة هذه
املحكمصة يف الساعة الثانية عرش ظهرا ً مصن اليوم الثالثن ملدة النرش
لالشصرتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات ال تقل عن
 %10مصن قيمة العقار اذا كان من غصر الرشكاء مستصحبن معهم
املستمسكصات التي تثبت شصخصيتهم علما ان اجور النرش والداللية
يف االعالن يتحملها املشرتي .
االوصاف
 -1العقصار املرقم  19/٥70الغرب جنسصه داران مفرزة بصورة غر
رسمية يحتوي كل دار عىل غرفتن ومطبخ وصحيات
 -٢القيمة التقديرية للعقار املرقم اعاله اربعة عرش مليون دينار
-3مساحصةالعقصار(٢اولصكو)٥0مصرتيقصعيفغمصاسالغصرب
القايض االول
ماهر صاحب شاكر

شهري كانون الثاني وشباط»،
مبينصا ان «ترتيب الدول العربية
يف اإلحصصاءات املاليصة الدوليصة
لالحتياطيات العاملية للذهب لم
يتغر».
وأشار املجلس اىل ان «العراق ما
زال يحافظ عصىل ترتيبه العاملي
 38مصن أصل  100دولة مدرجة
يف هصذه اإلحصصاءات» ،مبينا أن
«احتياطيات العراق بلغت 96.3
طن من الذهب».

العدد:وفاة 1116/
جمهورية العراق
التأريخ٢0٢0/3/11 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل /املدعو منتظر محمد جهاد
م/اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمد جهاد عبد طلبا ً اىل هذه
املحكمة يصروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو
(منتظصر محمد جهصاد) قصررت املحكمصة تبليغك يف
الصحصف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة
أيام مصن تأريخ نصرش االعالن وبخالفصه سيتم النظر
بالطلب وفق القانون .
مع فائق التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

السلعة
الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
البازالء
العنب

السعر للكغم الواحد
 1٥00دينار
 ٢000دينار
 1٥00دينار
 1٢٥0دينارا
 ٢٥00دينار
 1٥00دينار
 ٥00دينارا
 7٥0دينارا
 ٢٥00دينار
 ٢٥00دينارا
 ٢٥00دينار
 3000دينار

العدد9٢٢4:
التأريخ٢019/10/٢٢ :

جمهورية العراق
محافظة النجف االرشف
مديرية مجاري النجف االرشف
اىل /املتهم الهارب عيل جاسم محمد عباس الحسناوي /العنوان الكوفة /
حي  17تموز
استنصادا لكتصاب قائمقاميصة الكوفصة املرقصم  444يف  ٢0٢0/3/11واملتضمن
مجهوليصة محصل اقامتك تقصرر تبليغصك بقرار االنصذار يف صحيفتصن رسميتن
وحسصب املادة ( ٢1فقصرة  )1من قانون املرافعات املدنيصة رقم  83لسنة 1969
الحكصام قانون تحصيل الديون الحكومية رقصم ( ٥6لسنة  )1978املعدل النافذ
وللصالحيصة املخولصة الينا قصررت انذارك بدفصع مبلغ التضمصن املفروض عليك
بموجصب قرار التضمن رقصم (ج/س ٢٥٥0/يف  )٢018/7/3املرفق طي كتاب
املديريصة العامصة للمجصاري بالعصدد (ج/س 4٢٥3/يف  )٢019/9/٢3استنصادا
الحكصام /ثانيا/م) من قانون املتضمصن رقم  31لسنة  ) ٢01٥واملاده (/3ثانيا
و  )4مصن تعليمات رقم ( ٢لسنة  ٢017البالغ قصدره ( )٢,368,316,٥٢8اثنان
مليار وثالثمائة وثمانية وستون مليون وثالثمائة وستة عرش الف وخمسمائة
وثمانية وعصرشون دينار) وذلك عن قيمة االنابيصب مختلفة االحجام املختلسة
مصن قبلك ويكصون دفع املبلغ اعصاله خالل عرشة ايصام من اليوم التصايل للتبليغ
وبخصالف ذلصك سوف تتخصذ االجصراءات التنفيذيصة بحقك وفق قانصون تحصيل
الديون الحكومية
م.ر  .مهندسن
محمد رسول محسن الكعبي
مدير مجاري محافظة النجف االرشف

بسم الله الرحمن الرحيم
م /كرس وبراءة
اننا املوقعون أدناه بن (عسكر شغيدل)
مصن عشصرة السواملصة الذيابصات نعلن
براءتنا امام الله والعشائر والقانون من
املدعو ( سيف كاظم عطيه عسكر) لعدم
التزامه بالسنائن واالعصراف العشائرية
واالخالقيصة والتربطنا به بعصد اليوم اي
ارتبصاط وسبصق واعلنصا براءتنصا منه يف
الجريدة الرسمية وعليه وقعنا نحن بن
عطية عسكر مع شيخ عشرة السواملة
ومؤيدة مصن شصيخ الذيابصات والله ويل
التوفيق .

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

العدد٢160:
التأريخ٢0٢0/3/11 :

اعالن
اىل /ورثه العراقي  /ناجي ذياب الشيخ عيىس
ستقصوم دائصرة التسجيصل العقصاري االوىل يف ذي قصار
بفسصخ معاملصة املداينصة (الرهصن الحيصازي) املسجلة
بالقيصد  16شصباط  1948مجلد  66بصن مورثكم الدائن
ناجي ذيصاب الشيخ عيىس واملدين صالصح فارس الداود
ولتعذر تبليغكم ومجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم
بالصحف املحلية وملدة ثالثون يوما اعتبار من اليوم التايل
لنرش االعالن لغصرض مراجعة الدائرة املذكورة وبعكسه
ستقوم الدائرة بفسخ املداينة الجربي استنادا اىل احكام
املادة  3٢3من قانون التسجيل العقاري النافذ
مع التقدير
فهد عزارة هاشم
مدير التسجيل العقاري يف ذي قار  /1/وكالة

أصفر وأمحر

طه ابو رغيف يعلق برناجمه
الرياضي مؤقتاً

بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن مقدم برنامج « ،»1-3طه ابو رغيف ،تعليق بث الربنامج لفرتة مؤقتة بس�بب خضوع
طاقم الربنامج للحجر الصحي بعد إصابة احد ضيوف الربنامج لفريوس كورونا.
وقال ابو رغيف عرب الصفحة الرس�مية للربنامج عىل «فيس�بوك»« ،مش�اهدينا عرب الشاشة
الفضي�ة ومحبي برنامج  3واحد ،س�نتوقف منذ هذه الليلة ع�ن تقديم الربنامج لغاية مرور
ف�رتة الحجر الصحي مع االخذ بعني االعتب�ار ان مقدم الربنامج والعاملني حريصني جدا ً عىل
الس�المة الصحية واننا نرتدي الكف�وف ومواد التعقيم موجودة بمطب�خ الربنامج ولكن من
اجل حرصنا الزائد عىل الضيوف اتخذنا هذا القرار الصعب بالتشاور مع إدارة القناة.
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عقب اصابته بفايروس كورونا

الوسط الرياضي يوجه رسائل الدعم لسفري الصافرة العراقية مهند قاسم
بغداد /متابعة الزوراء
اجرى وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال اتصاال هاتفيا مع الحكم الدويل
مهند قاسم بعد إصابته بفايروس
كورونا املستجد ،مستفرسا عن حالته
املرضية.
واطمنئ درجال عىل وضعه الصحي،
متعهدا بتقديم الدعم واإلسناد لتجاوز
هذه األزمة التي ألقت بظاللها عىل
الشعب العراقي ،فيما أسهمت قرارات
خلية األزمة يف الحد من انتشار هذه
الجائحة التي رضبت العالم وأثرت
عىل قطاعات كبرية ،وكانت الرياضة
ليست بعيدة عن ذلك بإيقاف جميع
النشاطات والبطوالت والتجمعات
الرياضية.
وبني الوزير إن الوزارة كان لها دور
كبري يف توعية شبابنا ورياضيينا من
خالل العديد من الفعاليات واملبادرات
التطوعية ،مؤكدا إن الوزارة لن تألوا
جهدا إال ووضعته يف خدمة شعبنا
وسط هذه الظروف الصعبة.
ومن جانبه قدم رئيس الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم
ا ٕياد بنيان كامل الدعم والتشجيع
للحكم الدويل مهند قاسم والذي
اثبتت الفحوصات الطبية عن إصابته
بفايروس كورونا .
وقال بنيان خالل حديثه هاتفيا ً
ُ
نحن معك
مع الدويل مهند قاسم»
وواثقون بأنك ستنترص يف كفاحك
ضد هذا الفايروس ،لك منا كل الدعم
والتشجيع لكي تكتسب درجة الشفاء
التامة ،ونعرف تماما ً بأنك ستتجاوز
املباراة األصعب لك بكل شجاعة.
وبدوره قدم الحكم الدويل مهند
قاسم شكره وتقديره الكبريين
لر ٔييس الهيئة التطبيعية عىل دعمه

وتواصله  ،مشريا ً ا ٕىل أن ذلك يعطيه
الدافع املعنوي الكبري لتجاوز املرض،
و تواصل رشيحة الرياضيني معه

منتخب الشباب يعتذر عن
مواجهة إيران ودياً بسبب كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
قرر االتحاد العراقي لكرة القدم ،االعتذار عن خوض مباراة ودية
بني منتخب الشباب أمام نظريه اإليراني تحضريا ً لكأس اسيا
.2020
وقال مصدر يف االتحاد ان «االتحاد العراقي لكرة القدم ،تلقى
طلبا من نظريه اإليراني إلقامة مباراة ودية بني منتخبي شباب
البلدين».
وأوضح ان «االتحاد اعتذر عن الدعوة بسبب تفيش فريوس كورونا
يف ايران وحفاظا ً عىل سالمة العبي منتخب الشباب».
وحدد االتحاد االٓسيوي لكرة القدم يوم الثامن عرش من شهر
حزيران املقبل ،موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما
التي ستقام يف أوزبكستان للفرتة من الرابع عرش ولغاية الحادي
والثالثني من ترشين االٔول املقبل.
وسيكون منتخبنا الشبابي بالتصنيف الثالث للقرعة ،ا ٕىل جانب
ماليزيا وفيتنام وكمبوديا ،وجاءت منتخبات اوزبكستان
والسعودية وكوريا الجنوبية و قطر باملستوى االول ،واليابان
وطاجكستان واسرتاليا واندونيسيا باملستوى الثاني ،فيما حلت
منتخبات ايران واليمن والبحرين والوس باملستوى الرابع.

واالهتمام الواسع من قبل املسئولني
عن الرياضة يف العراق يسهم برفع
الروح املعنوية.

ووجه النجم الدويل السابق ،يونس
محمود ،رسالة إىل الحكم الدويل
السابق ،مهند قاسم ،بعد إصابته

بفريوس كورونا.
وقال محمود عرب حسابه الرسمي
عىل «تويرت»« ،امنياتي بالشفاء

العاجل اىل الحكم الدويل ،مهند قاسم،
بعد اصابته بفايروس كورونا (ازمة
وتعدي)».

واجرى رئيس لجنة الحكام يف االتحاد
اآلسيوي اتصاالً مع رئيس اللجنة
املركزية للحكام لدى اتحاد الكرة
الدكتور عالء عبد القادر لألطمئنان
عىل صحة الحكم مهند قاسم بعد
تعرضه لألصابة بفايروس كورونا،
ويؤكد ان االتحاد اآلسيوي مستعد
لتقديم اي مساعدة من اجل تماثله
للشفاء بإرسع وقت ممكن.
ويتابع النائب عباس عليوي رئيس
لجنة الشباب والرياضة يف مجلس
النواب باهتمام بالغ الوضع الصحي
للحكم الدويل العراقي مهند قاسم
الذي تبني اصابته بفايروس كورونا.
ويعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة
عن ثقته الكبرية بقدرة حكمنا الدويل
عىل تجاوز هذه املحنة الطارئة
والعودة اىل عائلته ومحبيه واملستطيل
االخرض رسيعا.
ويبدي النائب عليوي االستعداد التام
لتقديم اي تسهيالت او مساعدة
تسهم بتجاوز الحكم مهند قاسم
ملحنته تقديرا لدوره يف خدمة الكرة
العراقية متمنيا للحكم الدويل العراقي
ولجميع املصابني بالشفاء العاجل .
وسجل الوسط الكروي يف العراق،
حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا
املستجد (كوفيد .)19
وأصيب الحكم الدويل مهند قاسم
بالفريوس ،ليكون األول بني الحكام،
والرابع يف الوسط الريايض العراقي.
ويعد مهند قاسم من حكام النخبة
يف آسيا ،وسبق آن قاد مباريات دولية
عال.
عىل مستوى ٍ
وأدار قاسم نهائي كأس الخليج ،22
عام  2014بني منتخبي السعودية
وقطر ،وغريها من املباريات املهمة يف
دوري أبطال آسيا.

امحد صالح  :مل امسح بالتدخل يف عملي و انديتنا تفتقر للتخطيط الصحيح
بغداد /هشام عيل
اكد املدرب املساعد السابق لفريق
الرشطة بكرة القدم احمد صالح انه لم
اسمح الي شخص التدخل يف عميل وهذا
احد اسباب ابتعادي عن العمل يف االندية
املحلية.
وقال صالح ان ادارة نادي الرشطة
الريايض تجاهلت اللجنة الفنية بتسمية
املالك الفني الجديد وانهت التعاقد معنا
بدون تبليغنا مبينا ان املدرب اليتيش
يتحمل النسبة االكرب يف خروج الرشطة
من البطولة العربية بعد الخسارة
القاسية امام فريق الشباب السعودية يف
وقتها عادا يف الوقت ذاته صيغة العقود
هي اكرب املشاكل التي واجهتنا يف نادي
الرشطة ،وباعتقادي الشخصية ان
االندية غري قادرة عىل الوصول بعيدا يف
بطوالت اسيا بسبب افتقارهم للتخطيط
الصحيح واملحرتفني.
واضاف لقد تعرضت لظلم كبري خالل

مسريتي الكروية بسبب افتقاري
للعالقات الشخصية مشريا اىل ان
الالعبني الدوليني السابقني رزاق فرحان
ويونس محمود وعماد محمد هم افضل
مني فنيا لكن انجازاتي املحلية هي
االفضل بعد ان حققت الكثري والكثري
من البطوالت املحلية يف مختلفة االندية
التي مثلتها وبالنسبة يل القميص االقرب
يل هو الطلبة ولو عاد بي الزمن للعبت
لالنيق من جديد.
واوضح االملاني ستانج هو املدرب الوحيد
الذي انصفني يف املنتخبات الوطنية
وكان يرغب باحرتايف يف املانيا وان
املدرب املونتينغري نيبوتشا هو افضل
مدرب عمل يف العراق خالل السنوات
االخرية ،واملدرب اكرم سلمان لم يظمني
ونظرتي له تغريت تماما بعد ان اصبحت
مدربا.
وتابع لقد اعتذرت عن تمثيل املنتخب
الوطني الذي توج بلقب بطولة اسيا

 2007بسبب االصابة وارى ان املدرب
عدنان حمد هو اكثر شخص تعرض
للظلم يف العراق ولم يكن يجرب الالعبني

لتمثيل الزوراء.
واد ان اغلب الالعبني العراقيني يف الجيل
الحايل يفتقرون للثقافة الرياضية ،وال

يوجد العب جريء يرفض عرضا من
نادي الزوراء وال صحة إلجبار الالعبني
عىل تمثيل نادي الزوراء يف وقتها.

احتاد السباحة يدعو الوزارة واالوملبية النهاء الفوضى مبوجب القوانني
بغداد /متابعة الزوراء
دعا االتحاد العراقي للسباحة ،وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ولجنة الرياضة والشباب والربملانية
واللجنة األوملبية الوطنية ،اىل «إنهاء الفوىض» يف
االتحاد بموجب القوانني.
وذكر االتحاد يف بيان «منذ سنة كاملة واالتحاد العراقي
للسباحة يتعرض لتدخالت وضغوطات حكومية عىل
أعضاء الهيئة االدارية واالندية االعضاء يف الجمعية
العمومية لالتحاد ،من اجل فرض اجندات خاصة
وتصفية حسابات شخصية دون النظر لآلثار الناتجة
عن هذه االزمة املفتعلة من الوزير السابق احمد
رياض العبيدي عىل رياضيي اللعبة».
وأضاف ،أنه «ان املؤتمر االنتخابي الذي عقد امس
االربعاء غري رشعي تم الغائه بقرار من الهيئة االدارية
لالتحاد وبمصادقة اللجنة االوملبية العراقية ،والتزام
االندية االعضاء بقرار الهيئة االدارية بعدم املشاركة
حسب الكتب الرسمية الصادرة من أندية ( الرشطة -
الزوراء  -الجيش  -الشعلة  -املشاهدة  -الطارمية -
الشطرة  -األمري  -غاز الشمال  -بابا كركر  -الشورجة
 -سوالف  -دوكان  -رسجنار  -السليمانية ) ومن

اتحادات ( البرصة  -الديوانية  -النجف  -السليمانية
 بابل  -بغداد )».وتابع« ،نوضح للجميع حقيقة عدم وجود قرار صادر
من االتحاد الدويل بإبعاد رسمد عبداالله عن رئاسة
االتحاد ،بل هناك رسالة مضللة ارسلت عن طريق
الوزير السابق اىل االتحاد الدويل يبلغهم عن انعقاد
مؤتمر طارئ بتاريخ  3نيسان املايض اتخذ فيه قرار
االبعاد بالرغم من عدم انعقاد هذا االجتماع اطالقا،
وبالتايل فأن النصاب القانوني العضاء الهيئة االدارية
الرشعية مكتمل حاليا بثمانية اعضاء واليمكن اجراء
مؤتمر انتخابي».
ولفت إىل أن «هناك أمثلة عديدة للخروقات القانونية
التي سرتافق هذا املؤتمر ،ومنها إجراء املؤتمر من
دون تشكيل هيئة مرشفة عىل االنتخابات كما محدد
لها يف القانون النافذ  ،وعدم وجود قاعدة قانونية
النتخاب الرئيس بشكل مبارش من الجمعية العمومية،
وعدم تسليم كتب ممثيل االندية واملرشحني اىل اللجنة
االوملبية العراقية وامني رس االتحاد رائد فاضل باملوعد
املحدد ،كما ينبغي ان تسري عليه اإلجراءات اإلدارية
حسب القانون».

وأشار االتحاد إىل أنه «سيتم ارسال نتائج هذا املؤتمر
غري الرشعي اىل االتحاد الدويل من ايميل غري معتمد من
قبل االتحاد العراقي للسباحة واليحمل توقيع سعد
فاضل رئيس االتحاد بالوكالة أو أمني رس االتحاد رائد
فاضل عبد».
واعترب اتحاد السباحة ان «العراق الجديد اليبنى
بسياسة االقصاء والتهميش ،ورسمد عبداالله هو
ابن العراق ورفع علمه يف محافل عربية ودولية العبا
ومدربا وتمكن من ادارة االتحاد منذ سنوات بصورة
مرضية للمتابعني رغم ضعف االمكانات ومحدوديتها
عىل صعيد املنشآت الرياضية».
واتم «نتطلع بثقة لقادة الرياضة إنهاء هذه الفوىض
بموجب القوانني ،بعد أن سعى ألثارتها من يدعي
القيام باجراء اصالحات حكومية ،لم تأت اال بمزيد من
الرتاجع واالزمات ،وغاياتها باتت واضحة ومكشوفة
انها بعيدة كل البعد عن وضع اساسات قوية لبناء
رياضة حقيقية يف العراق».
ومن جهته أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،
أن عودة األنشطة الرياضة املتوقفة بسبب تفيش
فريوس كورونا واستئنافها بطريقة تتماىش مع

املعايري الصحية أمر مرهون بقرار من خلية األزمة
الحكومية.
وقال النجم الدويل السابق خالل لقاء مع رؤساء
االتحادات الرياضية ،بحسب بيان للوزارة ،إن «عودة
األنشطة مرهون بقرار بخلية األزمة الصحية وهي
الجهة املعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه،
ونحن جميعا ً بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إىل
طبيعتها».
ودعا درجال مسؤويل االتحادات إىل «بدء مرحلة جديدة
من العمل خالية من التقاطعات» ،مشريا ً إىل أن «الوزارة
تقف عىل مسافة واحدة من جميع املؤسسات الرياضية
وهدفها ان تكون عالقتها مع الجميع وسياستنا
القادمة تختلف بالتأكيد عن املرحلة السابقة ،إذ ال
وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية ،ونسعى
لتحسني العالقة ما بني هذه املؤسسات ،وبالتايل
سينعكس ذلك إيجابا ً عىل الوسط الريايض».
وتوقفت جميع األنشطة الرياضية يف البالد ومن
ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من
ثالثة أشهر نتيجة األوضاع الصحية الراهنة املتصلة
بجائحة كورونا.
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شروط صحية صارمة قبل استئناف التدريبات يف إنكلرتا
سيخضع العبو الدوري اإلنكليزي املمتاز
لربوتوكول صحي صارم يف حال عودتهم
إىل التماري�ن يف مراك�ز األندي�ة تحضريا ً
الستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف
ش�هرين بسبب فريوس كورونا.
وأف�ادت هيئ�ة االذاع�ة الربيطانية “بي
ب�ي يس” أنه�ا اطلع�ت ع�ىل نسخة من
الربوتوك�ول ال�ذي تم إرسال�ه إىل األندية
العرشين يف الربيميريليغ ،ويتضمن بنودا ً
مث�ل رضورة القي�ام بتعقي�م ش�امل يف
مرك�ز التمري�ن بعد كل حص�ة تدريبية،
بما يشمل راي�ات الزوايا والقوائم وحتى
ساحات اللعب.
كم�ا أش�ارت إىل أن الربوتوك�ول يلح�ظ
خط�وات إجرائي�ة بشأن س�ري حصص
التدري�ب ،مث�ل من�ع عرقل�ة الالعب�ن
لبعضه�م البعض ،واقتص�ار مجموعات
التدري�ب عىل خمسة أف�راد كحد أقىص،
إضافة إىل إجراء فحوص مرتن أسبوعيا ً
لكش�ف “كوفي�د ،”-19وقي�اس درج�ة
ح�رارة الالعب�ن وأف�راد الف�رق بشكل
دوري.وأوضح�ت أن�ه يف ح�ال ج�اءت
نتيج�ة فح�ص الع�ب إيجابي�ة ،سيت�م
عزل�ه لسبعة أي�ام .يف املقاب�ل ،سيطلب
م�ن الالعب�ن الحضور إىل مق�ر التدريب

كل ي�وم بمفرده ،ولن يسمح لهم بتناول
الطعام فيه.
وي�ويص الربوتوك�ول ،بحس�ب “ب�ي
ب�ي يس” ،باالعتن�اء الدقي�ق بالنظاف�ة
الشخصية “واستخدام تجهيزات الوقاية
الشخصي�ة ،ع�دم التجم�ع يف املناط�ق
املشرتك�ة (يف مراك�ز التدري�ب) ،بم�ا

يشمل الغرف الطبية وص�االت التمارين
الرياضي�ة ،م�ن دون أن يكون ذلك (عدم
التجمع) مقترصا ً عليها”.
وتلقت أندي�ة الدوري اإلنكلي�زي املمتاز
دفع�ة معنوي�ة قوي�ة آلماله�ا يف إكمال
املوسم املعلق من�ذ منتصف آذار/مارس
بسب�ب “كوفي�د ،”-19بعدم�ا ن�رشت

الحكوم�ة الربيطاني�ة “خريطة طريق”
ستتي�ح للمنافس�ات الرياضي�ة العودة
من دون جمهور بعد األول من حزيران/
يونيو املقبل.
وعق�دت أندي�ة الدوري املمت�از اجتماعا
للبح�ث يف “مرشوع االستئناف” الخاص
بمنافس�ات الربيميريلي�غ املتوقف�ة منذ

اعالم الكرتوني

منتص�ف آذار/م�ارس بسب�ب ف�ريوس
كورونا املستجد .وتأمل األندية يف التمكن
م�ن العودة خل�ف أبواب موص�دة خالل
حزيران/يونيو املقبل.
وقال الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد
ماسرتز“ :لدينا بروتوكوالت تم إنشاؤها
ومراجعتها ،ولدينا رشكة معينة ستقوم
باالختب�ارات الطبي�ة” ،مؤك�دا ً أن�ه “لن
يت�م اتخ�اذ أي ق�رارات إال بع�د التحدث
مع الالعب�ن واملدربن وم�ن املقرر عقد
تل�ك االجتماعات يف وقت الح�ق من هذا
األسبوع”.وأش�ارت ش�بكة “سك�اي”
من جهته�ا إىل أن رابطة الدوري ستعقد
اجتماع�ات ع�رب تقني�ة االتص�ال ،م�ع
ق�ادة الفرق واملدربن وع�دد من الخرباء
الطبين.وأوضحت أن ه�ذه االجتماعات
سيشارك فيها ممثل�ون لرابطة الالعبن
املحرتف�ن ورابط�ة املدرب�ن ،وسرتك�ز
بالدرج�ة األوىل ع�ىل سالم�ة الالعب�ن
ل�دى العودة إىل التماري�ن تمهيدا ً ملعاودة
منافسات الدوري يف وقت الحق.وستأتي
هذه النقاش�ات عشية مشاورات مقررة
ب�ن مس�ؤويل ك�رة الق�دم اإلنكليزي�ة
ومسؤولن حكومي�ن ،للبحث يف خطط
العودة إىل املالعب.

اللبناني هالل احللوة يشارك يف محلة كسر سلسلة املرض
كواالملبور  /متابعة الزوراء
يشارك النجم اللبناني والعب نادي اس يف ميبن األملاني
ه�الل الحل�وة يف الحلق�ة الجدي�دة من حمل�ة #إيقاف
سلسل�ة املرض الت�ي أطلقه�ا االتحاد اآلسي�وي لكرة
الق�دم ،والهادف�ة لتحقي�ق التأثري اإليجاب�ي من خالل
نرش رسالة األمل والوحدة ،ضمن جهود التوعية العامة
وتشجي�ع الناس م�ن كافة أرج�اء العالم ع�ىل القيام
بدوره�م يف إيق�اف انتش�ار فاي�روس كورن�ا املستجد
(كوفيد.)-19ويش�ارك يف ه�ذه الحلقة أيض�ا ً الصيني
سون جيه�اي الالعب السابق يف نادي مانشسرت سيتي
اإلنكليزي ،والعبة منتخب رسيالنكا برافينا برييرا.
وقام االتح�اد االتح�اد اآلسيوي بإط�الق حملة إيقاف
سلسلة امل�رض ،ع�رب هاش�تاغ ()BreakTheChain#
والت�ي تحمل رسالة التضام�ن يف هذه الظروف ،وكذلك
الرتوي�ج لقواعد الصحة العامة الت�ي وضعتها منظمة
الصح�ة العاملي�ة ،خاص�ة من خ�الل البق�اء يف املنازل
وممارس�ة إج�راءات النظاف�ة والتعقي�م ،والتأكد من
ت�رك مساحة مع اآلخرين ،وكذل�ك احرتام قواعد العزل
الشخ�ي .وقد حظيت هذه الحمل�ة باهتمام ومتابعة
وإشادة من قبل االتحادات الوطنية األعضاء.
وش�هدت هذه الحملة من البداية مبادرة أكثر من 100
نجما ً وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم يف قارة آسيا،
للمشاركة فيه�ا ،وتأكيد دعمهم ل�كل الجهود املبذولة
إليقاف سلسة مرض كورونا ،وال زال املزيد من النجوم
يتسابقون بش�كل منقطع النظري لتقديم مساهماتهم

يف هذه الحملة.وطالب الحل�وة يف رسالته جماهري كرة
القدم بتطبيق تعليمات الجهات الطبية املختصة ،ودعم
كل الجه�ود التي تبذل من أجل احتواء فايروس كورونا
والحد من انتشاره يف العالم.وكان الحلوة سجل هدفن
ساهم من خاللهما يف تحقيق املنتخب اللبناني أول فوز
له يف تاريخ نهائ�ي كأس آسيا ،عندما تغلب عىل كوريا
الشمالية .4-1
وخ�اض الالع�ب لغاي�ة اآلن  26مب�اراة دولي�ة ،سجل
خالله�ا  8أه�داف ،وهو ب�دأ مسريته الكروي�ة يف فرق

الناش�ئن بنادي هانوفر ،ولعب يف املانيا أيضا ً مع أندية
فولفسب�ورغ الردي�ف وهالي�رش ،كما لعب م�ع نادي
أبولون سمرينيس اليوناني.
يف املقاب�ل ق�ال الصيني س�ون جيهاي ال�ذي ساهم يف
تأه�ل الصن إىل كأس العال�م  :2002بدأت بعض الدول
السم�اح ملواطنيها بالعودة إىل العم�ل واملدارس ،ولكن
يج�ب ع�ىل الجمي�ع املحافظ�ة ع�ىل حذره�م ،وغسل
أيديهم بانتظام ،أنا أع�رف أن البعض متشوقن لرؤية
عائلتهم وأصدقاءهم وزمالءهم من جديد ،ولكن يجب

كونيت ميتدح المبارد ويتوقع له مستقبالً باهراً

أبدى اإليطايل أنطونيو كونتي إعجابه بموسم فرانك المبارد األول مع
تشيليس ،ويعتقد أن العب إنكلرتا الدويل السابق يمكن أن يصبح أحد
أفض�ل املدرب�ن يف العالم.وتوىل المبارد القي�ادة يف ستامفورد بريدج
بعد رحيل ماوريتسيو ساري لقيادة يوفنتوس.وقاد كونتي تشيليس
ملوسمن قبل مواطنه ساري ،وفاز بالدوري املمتاز يف ،2016-2017
وودع الفري�ق محمالً ب�كأس االتحاد اإلنكليزي بع�د ذلك بعام.وقدم
المبارد شكالً متسقا ً للبلوز هذا املوسم ،وحصل عىل االستحسان من
ً
خصوص�ا مع منح الفرص�ة للشباب مثل تامي
الجماه�ري والخرباء
أبراه�ام وماس�ون ماونت وجعل البل�وز يحتلون املرك�ز الرابع قبل
توقف الدوري بسبب فريوس كورونا يف آذار /مارس”.

وق�ال كونت�ي ،م�درب إن�رت الح�ايل ،لقن�اة سكاي
سبورت�س“ :أعتقد أن فران�ك يقوم بعمل جيد
حق�اً ،هذه ه�ي تجربته الثاني�ة كمدرب،
والتجرب�ة ع�ىل ه�ذا املست�وى ليست
سهلة”.
وتاب�ع“ :أعتق�د أن لدي�ه
امله�ارات والق�درة عىل أن
يصبح واحدا ً من أفضل
املدرب�ن يف العال�م.
علي�ه أن يستم�ر يف
العمل بهذه الطريقة
وأتمن�ى له األفضل يف
املستقبل”.وفيم�ا يتعل�ق
بتغي�ري مرك�ز نغول�و كانت�ي أحد أهم
الالعب�ن يف ال�دوري اإلنكلي�زي ب�ن كونت�ي
وس�اري ومؤخرا ً المب�ارد“ :يمك�ن أن يلعب
بأي مرك�ز يف خط الوسط ،نحن نتحدث عن
الع�ب رائع ،أفضل العب ،إنه رائع مع الكرة
أو بدونه�ا ،وعندم�ا يكون لدي�ك كانتي يف
فريقك ،يمكن�ك أن تعتقد أنك تلعب ب�12
ً
العب�ا ،إنه أح�د أفض�ل الالعب�ن الذين
دربتهم يف مسريتي كمدرب”.

غزل بني كيليين وبالوتيلي بعد مشكلة التصرحيات النارية

عادت “املياه إىل مجاريها” بن قائد منتخب إيطاليا جورجيو
كيلين�ي وزميل�ه ماريو بالوتي�يل بعد أن أث�ارت ترصيحات
سابقة لهما ضجة كبرية يف الكرة اإليطالية.
واش�تعلت عىل مدار األيام الثالثة املاضية يف وسائل التواصل
االجتماع�ي ح�رب ترصيحات ب�ن نجمي منتخ�ب إيطاليا
سابق�ا ً كيلين�ي وبالوتييل.وق�ال كيليني ّ
إن�ه صنع مشكلة
مقدم�ا ً اعتذاره ملهاجم بريشيا ال�ذي رافقه لعدة سنوات يف
منتخ�ب إيطاليا.وهاج�م كيلين�ي يف وقت ساب�ق من خالل
كتاب يروي سريته الذاتية بالوتييل قائالً“ :بالوتييل ش�خص
سلب�ي ،ه�و ال يحرتم الفري�ق ،بع�ض الناس اعتق�دت ّ
أنه
من ب�ن أفضل خمسة العبن يف العالم ،ل�م أفكر إطالقا ً ّ
أنه

سيكون بن أفضل  10او  20العب”.ويتابع“ :يف
كأس القارات أمام الربازيل  ،2013لم يساعدنا
ع�ىل اإلط�الق ،لقد ك�ان يستحق صفع�ة” ،يف
إشارة للخسارة التي تكبدتها إيطاليا  4-2أمام
الربازيل.
ويف لق�اء تلفزيوني جمع ب�ن جورجيو وماريو
ق�ال كيليني“ :لق�د ارتكبت خط�أ ً وتعلمت منه،
سأستم�ر يف التعلم من أخطائي كل يوم” ،مشريا ً
إىل ّ
أنه ش�عر بالحاجة لتوجيه بعض االنتقادات يف
كتابه.من جهت�ه ر ّد بالوتييل منذ أيام عىل تعليقات
كيليني السابقة“ :ع�ىل األقل لدي الصدق والشجاعة
ألقول األش�ياء يف وج�وه الناس ،كان لدي�ك الكثري من
الفرص لتقول ذلك منذ  ،2013للترصف كرجل حقيقي،
لكن�ك لم تفع�ل”.ويف ترصيحاته الجديدة ق�ال بالوتييل:
“لم أتوقع ذلك من جورجيو ،أنا لست سلبياً ،أنا ش�خص
يمزح دائما ً”.
ً
وأه�دى بالوتييل قميصا لكيليني كت�ب عليه“ :حتى وإن
طعنتني يف ظهري ،ال زلت أحبك يا رجل”.
وتعود آخر مواجهة لعب بها بالوتييل أساسيا ً مع منتخب
إيطاليا رفقة كيليني إىل أيلول/سبتمرب  2018أمام بولندا
 1-1يف دوري األمم األوروبية.
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أن نحافظ عىل التباعد الجسدي.
وأض�اف“ :الواقع الجديد سيكون صعبا ً عىل الكثري من
الن�اس ،ولكن يجب أن نتأقلم عىل ذلك ونعمل عىل كرس
سلسل�ة انتشار امل�رض ،ونضمن ع�دم حصول موجة
ثاني�ة للوباء”.وأوض�ح“ :ك�ان الوض�ع صعب�اً ،ولكن
بش�كل ع�ام أنا فخ�ور بما قدم�ه الناس م�ن تعاطف
وخ�ري ،كذلك بم�ا قام به رج�ال الخط�وط األمامية يف
الخدمات الطبية ،وأشكر كل من يواصل القيام بدور يف
مثل هذه الظروف”.
م�ن جهته�ا قال�ت بريي�را“ :يف البداية لم يك�ن الناس
يدرك�ون خط�ورة فاي�روس كورونا ،ولك�ن اآلن نحن
مستعدون بصورة أفضل ملواجهة هذا الفايروس ،العديد
م�ن الناس من املشاهري والرياضي�ن قاموا بدورهم يف
التشدي�د عىل أهمية اتب�اع توجيه�ات منظمة الصحة
العاملية”.وتابعت“ :نحن نبدأ تدريجيا ً بمشاهدة األمور
تتحس�ن يف بع�ض ال�دول ،وذلك بفضل جه�ود األطباء
واملمرضن وكل من يقفون يف الخطوط األمامية ،ولكن
يجب أن نضمن عدم ضياع كل هذا العمل”.
وكان�ت حملة كرس سلسل�ة املرض ش�هدت عىل مدار
األسابيع املاضية مشاركة العديد من نجوم قارة آسيا،
وم�ن ضمنهم األسرتالية سامانث�ا كري وحارس املرمى
اإليران�ي عيل رضا بريانفاند وه�داف كأس آسيا 2019
القطري املعز عيل ،وعىل مبخوت صاحب أرسع هدف يف
تاريخ كأس آسيا ،إىل جانب العديد من النجوم اآلخرين،
كما تم تخصيص حلقة ألبرز حكام القارة.

الريال قد يف ّرط يف خدمات خاميس
لغرميه أتلتيكو

ذك�رت تقاري�ر إعالمي�ة إسبانية أن الالع�ب ال�دويل الكولومبي
خامي�س رودريغي�ز بات ع�ىل أعت�اب االنتقال إىل ن�ادي أتلتيكو
مدريد.واستن�دت التقاري�ر اإلعالمي�ة عىل معلوم�ات أفادت بها
إذاعة “بلو راديو” الكولومبية التي قالت إن االتفاق حصل بنسبة
 80يف املئة بن ناديي ريال مدريد وغريمه أتلتيكو.وعانى خاميس
من إصابات متالحقة عرقلت مسريته مع “املريينغي” وأخرجته
م�ن حسابات املدرب الفرنيس زين الدي�ن زيدان.ويسعى أتلتيكو
ً
آم�ال أن يستعي�د الكولومبي
إلتم�ام الصفق�ة مع ج�اره اللدود
مست�واه املعهود مما سيعود بالنفع عىل فريق “الروخيبالنكس”
ال�ذي ب�ات يف حاج�ة لصان�ع ألعاب مه�اري يف قيم�ة خاميس.
وتقمّص رودريغيز ألوان إينفيغ�ادو الكولومبي ()2006-2008
وبنفيلد األرجنتين�ي ( )2008-2010ووبورتو الربتغايل (2010-
 )2013وموناكو الفرن�يس ( )2013-2014قبل أن يحط الرحال
يف مدريد (أعري إىل بايرن ميونيخ األملاني .)2017-2019

فان دير سار متعاطف مع ليفربول

ع�ىل الرغم من الع�داوة املعروفة ب�ن النادي�ن ،إال أن حارس
مرم�ى مانشسرت يونايتد السابق إدوين فان دير سار يقول إن
منع ليفربول من الحصول عىل لقب الدوري املمتاز هذا املوسم
بسبب جائحة فريوس كورونا سيكون “قاسيا ً للغاية”.
وك�ان رجال املدرب يورغن كلوب قد تقدم�وا بفارق  25نقطة
ع�ىل أقرب منافسيهم مانشسرت سيتي عندما توقف الدوري يف
آذار /مارس ،وبالتايل فإن لقبهم شبه محسوم إذا ما استكملت
املراحل التسع املتبقية.
وق�د أنهت بعض الدوريات موسمه�ا ،بما يف ذلك هولندا ،حيث
يعمل فان دير سار كمدير تنفيذي لنادي أياكس.
وق�ال حارس الشياط�ن السابق لشبك�ة يس إن إن الرياضية:
“من وجهة نظري ،ومع نوعية كرة القدم التي لعبوها والنقاط
التي يتقدمون بها ،سيكون األمر قاسيا ً للغاية”.

ستريلينغ ينضم إىل قائمة املعارضني الستئناف املوسم
انض�م رحي�م ستريلين�غ إىل
قائم�ة املعارض�ن الستئناف
املوسم ،معتربا ً أن الوقت ال يزال
مبكرا ً للحديث عن عودة النشاط
الكروي.
وذك�ر ستريلين�غ ع�رب

حساب له يف أحد مواقع التواصل االجتماعي،
أن الدوري يج�ب أن يعود فقط حينما تكون
كل رشوط السالمة واألمن مضمونة ،مضيفا
أنه ال يشعر بالخوف ،لكنه متحفظ ويفكر يف
أسوء االحتماالت التي من املمكن أن تحدث.
وكشف ستريلينغ أنه فق�د أفرادا ً من عائلته

توف�وا بعد إصابتهم بف�ريوس كورونا ،لذلك
فمن الحكمة الحفاظ عىل نفسك ومن حولك،
وانض�م ستريلينغ إىل قائمة تتسع باستمرار
من الالعبن املتحفظن ع�ىل عودة النشاط،
وع�ىل رأسهم سريخي�و أغوي�رو وداني روز
وتايرون مينغس.

السومة :اخلروج من الدور األول يف كأس آسيا كان درساً مؤملاً

أكد النجم الدويل السوري والعب األهيل
السع�ودي عم�ر السوم�ة ،أن خروج
منتخ�ب بالده م�ن دور املجموعات يف
كأس آسي�ا  2019يف اإلم�ارات ،ك�ان
األصعب يف مسريته.
وخرج املنتخب السوري من الدور
األول بعدم�ا حقق املرك�ز الرابع
واألخ�ري يف املجموع�ة الثاني�ة،
بعدما حصل عىل نقطة واحدة
من ثالث مباريات ،حيث تعادل
مع فلسط�ن  0-0يف املباراة
قبل أن يخرس أم�ام األردن
االفتتاحية
أسرتاليا .2-3
 0-2وأم�ام
البال�غ م�ن العمر
وق�ال السوم�ة
تلفز يو ني�ة
 31عام�ا ً يف مقابلة
ا ملحلي�ة :
مع قناة تلفزيون سما
آسيا العام
“خ�روج املنتخب من كأس
يف مسريت�ي
 2019م�ن أكثر اللحظ�ات صعوبة
كان�ت معقودة
نظرا ً لسيناريو تلك املشاركة واآلمال التي
عيل وعىل زمالئي الالعبن”.
وأض�اف“ :ال يمك�ن نسي�ان ذل�ك الح�دث وم�ا تعرض ل�ه املنتخب
والالعب�ن من انتقادات كب�رية ُتضاف إىل النتائج السلبي�ة التي حققها
الفريق ،وبرأيي أننا كالعبن نتحمل مسؤولية النتائج”.
وكش�ف ح�ول تأثري غياب النج�م املعتزل فراس الخطي�ب عن املنتخب يف
البطول�ة القارية“ :يف كأس آسيا افتق�دت فراس الخطيب يف امللعب وكنت
بحاج�ة لالع�ب بمواصفاته يساعدني يف خط الهج�وم ،وهو من الالعبن
الذين استفدت منهم كثريا ً يف مسريتي.
ويعت�رب السومة عاما ً م�ن أفضل املهاجمن السوري�ن وحقق العديد من
اإلنج�ازات أهمها لقب الدوري السعودي م�ع األهيل عام  2016وذلك بعد
غي�اب النادي عن منصات التتوي�ج يف تلك املسابقة ل� 32عاماً ،ونال لقب
أفض�ل العب حينه�ا ،كما ُتوج بلق�ب هداف الدوري السع�ودي ملدة ثالث
مواس�م متتالي�ة ( )2017 ،2016 ،2015وغريها م�ن املحطات الناجحة
لالعب بقميص النادي.
كما اختلط�ت مشاعر الالعب بن الفخر والحرسة ح�ول مواجهة امللحق
اآلسي�وي لتصفيات كأس العال�م  2018والتي كانت أم�ام أسرتاليا،
حينم�ا خ�رس الفري�ق لقاء اإلي�اب يف أسرتالي�ا بهدفن
مقاب�ل هدف وحي�د ،بينما انتهى لق�اء الذهاب يف

ماليزيا بتعادل املنتخبن (.)1-1
ووقع السومة عىل هديف سوريا يف كلتا املواجهتن وكاد أن يخطف بطاقة
العب�ور لب�الده ،لكن القائم أنق�ذ األسرتالين يف الرم�ق األخري وقىض عىل
األحالم السورية بمواصلة املشوار نحو كأس العالم.
كم�ا تح�دث النجم الس�وري عن مش�وار سوريا يف التصفي�ات اآلسيوية
لكأس العالم  2022يف قطر وكأس آسيا  2023يف الصن.
ويتص�در منتخ�ب سوري�ا بالعالمة الكامل�ة ترتيب املجموع�ة األوىل من
التصفي�ات بعد أن حقق خمسة انتصارات ع�ىل الفلبن  5-2و 1-0وعىل
الص�ن  2-1وعىل املالدي�ف  2-1وعىل غوام  ،4-0وسج�ل السومة خالل
هذه املباريات  7أهداف.
وأوضح السومة حول هذه التصفيات“ :أعتقد أن الجماهري السورية اآلن
راضي�ة تماما ً عن املنتخب الذي يتص�در مجموعته ويسري بشكل صحيح
يف التصفيات”.
وأردف بالق�ول“ :ربم�ا أن أحد أسباب هذا املش�وار الناجح حتى اآلن هو
تعل�م الالعب�ن من تجرب�ة كأس آسي�ا باإلضاف�ة لحرصهم ع�ىل تمثيل
املنتخب بطريقة مرشفة”.
أم�ا ع�ن التغيري يف الجه�از الفني ملنتخ�ب سوريا ،وتعي�ن التونيس نبيل
معل�ول عىل رأس الجهاز الفن�ي ،فقد قال السومة“ :عال�م التدريب تغري
كثريا ً يف الوقت الحايل وعلينا مواكبة ذلك”.
وتاب�ع“ :امل�درب فجر إبراهيم م�ن أميز املدربن الذين م�روا عىل املنتخب
وق�دم الكثري للكرة السوري�ة ،ونتمنى أن نواصل بنف�س الطموحات مع
املدرب الجديد نبيل معلول”.
وك�ان االتحاد السوري لكرة القدم قد تعاقد م�ع املدرب نبيل معلول (57
عاماً) يف شهر آذار /مارس من العام الجاري لإلرشاف عىل مشواره خالل
املرحلة املقبلة خلفا ً للمدرب الوطني فجر إبراهيم.
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ايقاف مراسلة عن العمل لرفضها تسمية القتلى بالشهداء مشال سوريا

بعد قرار تقليص وترشيد الهياكل االدارية للدولة

نقيب الصحفيني يقرتح دمج كل
االوقاف بوزارة واحدة

بغداد /نينا:
اقرتح نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي  ،دمج كل
االوقاف بوزارة واحدة او هيئة لتلك االوقاف لتقليص النفقات وايقاف هدر االموال .
وق�ال الالم�ي يف تغريدة له  ”:مجلس ال�وزراء الثالثاء تقليص وترش�يد الهياكل االدارية
للدول�ة بسبب الوضع االقتص�ادي  ،اتمنى من السيد مصطف�ى الكاظمي طرح مقرتح
دم�ج كل االوق�اف بوزارة واحدة او هيئ�ة لتلك االوقاف لتقليص النفق�ات وايقاف هدر
االموال وسهولة مراقبتها ماليا  ،خصوصا ان مئات مليارات الدنانر تخصص لها يف كل
ميزانية”.

الحسكة  /سوريا /متابعة الزوراء:
إيقاف اإلعالمية فيفيان فتاح عن العمل يف
منطقة اإلدارة الذاتية الكردية ملدة شهرين
لعدم وصفها قتى “قسد” ب�”الشهداء” يف
تقرير بثته قناة “رووداو”.
واستنكر صحافي�ون ومنظمات حقوقية
توقيف مراسلة شبكة “رووداو” اإلعالمية،
فيفي�ان فت�اح ع�ن ممارس�ة أي نش�اط
إعالم�ي يف منطق�ة اإلدارة الذاتية الكردية
لشم�ال ورشق�ي سوري�ا مل�دة ش�هرين،
ع�ى خلفية اتهامها ب�“اإلس�اءة للشهداء
وعوائله�م” بحسب ما ذك�ر مكتب اإلعالم
لإلدارة.
وج�اء القرار بسبب عدم وص�ف املراسلة،
قتى ق�وات سوريا الديمقراطي�ة (قسد)،
ب�”الشهداء” يف تقرير بثته قناة “رووداو”
قبل أيام.
وأفاد مكت�ب اإلعالم ،أنه تلقى “ش�كاوى
ع�دة من عوائ�ل الشهداء” .وق�ال الرئيس
املش�ارك ملكت�ب اإلع�الم عام�ر م�راد إن
“املراسلة استبدلت مصطلح الشهيد والذي
تستخدمه مؤسستها بكلمة قتى وهذا أثر
سلبا ً بامل�س بكرامة رشيح�ة واسعة جدا ً
من املجتمع وليس فقط عوائل الشهداء”.
ٍّ
كحل
وتاب�ع م�راد “طلبن�ا منها االعت�ذار
وس�ط لكنها رفضت ،وك�ان ال بد من قرار

يحمي القي�م التي تؤمن بها اإلدارة الذاتية
يف حماي�ة كرام�ة اإلنس�ان .الق�رار ج�اء
أيضا ً لوضع ح ٍد للتهديدات والتشهر الذي
تعرض�ت له املراسلة ع�ى وسائل التواصل
االجتماعي فهو حل وسط وليس عقوبة”.
عى حد تعبره.
بدوره�ا ،اعرتضت ش�بكة “رووداو” عى
قرار توقيف فتاح عرب بيان نرشته الشبكة
بعد ساعات من صدور قرار التوقيف.
وج�اء يف بيان “رووداو” أن ق�رار الرئاسة
املشرتك�ة ملكت�ب اإلع�الم “يتع�ارض مع

الفهم الحقيقي للعمل اإلعالمي ويتعارض
مع مبادئ حرية الصحافة”.
وأض�اف البيان أن “األسباب الكامنة خلف
الق�رار ،بتقلي�ل املراسلة لقيم�ة الشهداء
ال أس�اس مت�ني له�ا ،فيفي�ان فت�اح هي
ابنة ش�هيد ،وأن العب�ارة التي استخدمتها
تستعم�ل يف السي�اق اإلعالم�ي اليوم�ي
وبعيدة عن أي غرض سيايس”.
وقن�اة “رووداو” تب�ث بع�دة لغ�ات منها
الكردية ،من أربيل عاصمة إقليم كردستان
ش�مايل الع�راق ،وتهدف لنق�ل األخبار عن

منطق�ة الرشق األوس�ط ،بحسب موقعها
اإللكرتوني.
كم�ا ش�جبت مؤسس�ة “سك�اي الي�ن”
الدولي�ة ف�رض اإلدارة الذاتي�ة الكردي�ة
إم�الءات تعسفي�ة ع�ى الصحافي�ني يف
مناطق نفوذها يف ش�مال رشق سوريا بما
يمثل انتهاكا رصيحا لحرية الصحافة.
ففي مطل�ع أبري�ل املايض ،أوق�ف مكتب
ّ
اإلع�الم ،كذلك
صحافيني اثن�ني عن العمل
ملدة ثالثة أش�هر يف مناط�ق اإلدارة الذاتية،
ألنهم�ا “أس�اءا للعم�ل اإلعالم�ي وخالفا
قوانني اإلدارة الذاتي�ة” بحسب قرار صدر
عن مكتب اإلعالم.
وجاء ذلك يف تعميم أصدره املكتب اإلعالمي
يف اإلدارة الذاتي�ة ،وقته�ا أن�ه أوق�ف عمل
الصح�ايف املستق�ل بدرخ�ان أحم�د ،كما
أوقفت عمل مراسلة قناة الغد التلفزيونية
ناز السيد مدة  3أشهر.
ولفت�ت مؤسس�ة “سك�اي الي�ن” إىل أن
جميع أطراف ال�رصاع يف سوريا دأبت عى
ممارس�ة ضغوط تعسفية عى العاملني يف
اإلعالم ،فيما تحتل سوريا املرتبة األوىل عى
مستوى العالم من حيث حصيلة الضحايا
الصحافيني الذين قتلوا يف عام  ،2019وفق
تقري�ر أصدرته لجنة حماي�ة الصحافيني
الدولية يف  17نوفمرب .2019

االسم المستعار ممنوع في الصحافة المصرية

إسرائيل جتدد حظر تلفزيون
فلسطني يف القدس

القدس /متابعة الزوراء:
ج� ّددت السلط�ات اإلرسائيلية ،ق�رار إغالق مكت�ب تلفزيون فلسط�ني ،وحظر نشاطه
اإلعالمي يف كل مكان بالقدس واألرايض الفلسطينية املحتلة ملدة  6ش�هور إضافية.وقال
وزي�ر األم�ن الداخيل اإلرسائييل ،جلع�ان أردان ،يف قراره إن الحظر يط�ال قناة فلسطني
الرسمية وأي قناة تابعة لها وإن كانت بمسميات أخرى.
وأوضحت مراسلة تلفزيون فلسطني يف القدس كريستني ريناوي ،يف ترصيح مكتوب إنها
تسلم�ت القرار من الرشطة اإلرسائيلي�ة ،بعد استدعائها إىل مركز “املسكوبية” بالقدس
الغربية.وك�ان أردان قد أصدر القرار للمرة األوىل قبل  6ش�هور ،بحجة تبعية التلفزيون
للسلط�ة الفلسطينية ،حيث يحظر عى طاقم التلفزيون منذ ذلك الحني ،العمل بالقدس
الرشقية.واعتقل�ت القوات اإلرسائيلي�ة يف  6ديسمرب  2019طاق�م التلفزيون يف القدس
إث�ر مداهمتها أحد املقرات عى جبل الزيتون ،بع�د حوايل أسبوعني من صدور قرار وزير
األم�ن الداخ�يل اإلرسائييل بمنع بث تلفزيون فلسطني يف الق�دس ،بذريعة عدم الحصول
عى ترصيح.وأفاد تلفزيون فلسطني ،إن السلطات اإلرسائيلية ،تالحق طاقمها بالقدس
وتعتقل أفراده ،بني الفينة واألخرى ،وحققت معهم أكثر من مرة.وأصدرت “رشكة األرز
لإلنتاج التلفزيوني” التي يبث منها تلفزيون فلسطني الرسمي بيانا ً استنكرت فيه إغالق
مكاتبه�ا واعتقال موظفيه�ا يف القدس.وإىل جانب منع السلط�ات اإلرسائيلية تلفزيون
فلسطني من العمل يف القدس ،اتخذت حماس خطوة مشابهة يف قطاع غزة ،حيث قامت
قوات األمن يف غزة باحتجاز طاقم تلفزيون فلسطني خالل إعداد تقرير إعالمي عن أجواء
رمضان يف سوق جباليا ش�مال قطاع غزة.ونقلت نقابة الصحافيني عن طاقم تلفزيون
فلسط�ني قوله إن الرشطة اعتقلت محمد أبوحط�ب مراسل تلفزيون فلسطني واملصور
محمد نصار وتم اقتيادهما إىل مركز رشطة جباليا بحجة التصوير دون ترخيص.وأكدت
النقاب�ة ،إطالق رساحهما بعد الضغ�ط عليهما وإجبارهما عى التوقيع عى تعهد خطي
بع�دم التغطي�ة الخارجية إال بترصيح مسبق من داخلية غزة ،األم�ر الذي يعترب انتهاكا
للحري�ات اإلعالمية مع سب�ق اإلرصار والرتصد تمارسها حركة حم�اس بحق تلفزيون
فلسطني.وحملت النقابة حركة حماس “املسؤولية الكاملة عن هذا اإلجراء التعسفي”،
مطالبة كاف�ة املؤسسات الحقوقية واإلنسانية وفصائل العمل الوطني إىل استنكار هذه
اإلج�راءات والعمل عى وقفها والسماح بحرية العم�ل اإلعالمي لتلفزيون فلسطني كما
كل وسائل اإلعالم األخرى.

إلزام املؤسسات الصحفية واملواقع اإللكرتونية بعدم نشر أو بث
أي مواد صحفية حتت أمساء مستعارة
القاهرة  /متابعة الزوراء:
ق�رّر املجلس األعى لتنظيم اإلعالم
يف م�رص ،من�ع الصحافي�ني م�ن
النرش تح�ت أسم�اء مستعارة إال
بع�د موافقة كتابي�ة منه ،وفق ما
ذكر يف بيان رسمي.
وق�ال البي�ان الذي ن�رشه املجلس
ع�ى موقع�ه اإللكرتون�ي “تلتزم
املؤسس�ات الصحفي�ة والصحف
واملواق�ع اإللكرتونية بعدم نرش أو
ب�ث أي مواد صحفية تحت أسماء
مستع�ارة إال بعد التقدم بطلب إىل
املجلس األعى لتنظيم اإلعالم”.
وأش�ار البي�ان إىل رضورة أن
يتضم�ن الطل�ب “م�دة استخدام
االس�م املستع�ار والغ�رض م�ن
استخدام�ه وبيان�ات مستخدم�ه
وىف جميع األحوال ال يجوز نرش أو
ب�ث املواد املشار إليه�ا إال بعد أخذ
موافق�ة كتابية من املجلس األعى
لتنظيم اإلعالم”.
والشه�ر امل�ايض أحدث�ت ع�دة
مقاالت ُتكتب يف عمود يومي تحت
اسم “نيوتن” املستعار يف صحيفة
“امل�رصي الي�وم” املستقلة ،جدال

يف الوسط اإلعالمي بعد أن تعرّض
الكات�ب فيه�ا إىل إقلي�م سين�اء
واق�رتح تغير وضعه�ا اإلداري يف
الدولة.
وأحدث�ت “مق�االت نيوت�ن” ردود
أفعال واسعة ،وكان الفتا ً أن فريق
الرافض�ني ل�ه�ذه املق�االت ض�م
معارض�ني ليربالي�ني ويساري�ني

ومستقلني ،كما ضم إعالميني مع
اختالف األسباب.
وقدم إعالميون ومحامون بالغات
للنائ�ب الع�ام واملجل�س األع�ى
لتنظي�م الصحاف�ة ،مطالب�ني
الصحيف�ة ابت�داء بالكش�ف ع�ن
هوية “نيوتن”.
مقاالت ُتكتب يف عمود يومي تحت

اسم “نيوتن” يف صحيفة “املرصي
الي�وم” أحدث�ت ج�دال واسع�ا يف
الوسط اإلعالميكم�ا علّق الرئيس
امل�رصي عبدالفت�اح السييس عى
األمر يف إح�دى الفعالي�ات الشهر
امل�ايض لكن دون إش�ارة رصيحة
ل�”نيوتن”.وفرض مجلس اإلعالم
الحقا يف أبريل يف بيان عى موقعه،

الصحف الورقية لن ختتفي

رويدة رفاعي
صحفية سورية
بدأت املطالب باستئن�اف طباعة الصحف
الورقية مع تخفيف إجراءات الحجر العام
يف مختل�ف دول العالم ،بع�د أن غابت عن
املشه�د واكتف�ت بالنس�خ الرقمي�ة ع�ى
اإلنرتنت لكنها لم تلبّ رغبة القراء األوفياء
يف اشتمام رائحة الورق بني أيديهم.
وارتبط�ت هذه املطال�ب أساسا بالقائمني
ع�ى املهن�ة م�ن صحافي�ني ومؤسسات
إعالمية ومنظمات ونقابات املهنية ،حيث
دع�ت الجمعي�ة العام�ة لإلع�الم التابعة
لالتحاد العام التونيس للشغل ،نهاية أبريل
امل�ايض ،مؤسسات الصحاف�ة املكتوبة إىل
استئن�اف إصدار كاف�ة الصحف واملجالت
املكتوب�ة ،بع�د توقفها بسب�ب اإلجراءات
االحرتازي�ة الت�ي اتخذته�ا الحكومة ملنع
انتش�ار فاي�روس كورونا .وج�اءت هذه
الدعوة إثر ق�رار الحكومة بالرفع الجزئي
للحجر الصحي يف  4مايو الجاري.
ويف األردن أك�د نقي�ب الصحافي�ني راكان
السعاي�دة يف أبري�ل امل�ايض أن ع�ودة
الصح�ف الورقي�ة إىل الطباع�ة والتوزيع
باتت رضورة ملحة.
وش�دد السعايدة يف تدوينة عى حسابه يف
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فيسب�وك أنها غ�ر قابلة للتأجي�ل ،وقبل
ذلك يجب تعويضها عن وقف طباعتها.
وأش�ار إىل أن الصح�ف الورقي�ة أق�ل
“مرضة” من العم�الت الورقية واملعدنية
املتداول�ة بني الن�اس ،وأن ه�ذا النوع من
الصحف قيمة وطنية مهمة وكبرة.
ويربط خرباء اإلعالم واالتصال مسألة أزمة
الصحاف�ة وحله�ا بالقراء قب�ل كل يشء،
حيث تتباين وجهة النظر بشأن مستقبل
الصحافة الورقية بعد وباء كورونا ،فرغم
أنهم يجمعون عى قيمة الصحافة واإلعالم
الجاد (وم�ن ضمنه الصحاف�ة املكتوبة)
يف توف�ر املعلومة املوثوق�ة والحفاظ عى
قي�م الصحافة واملعاي�ر املهنية ،يؤكدون
صعوب�ة املرحلة الحالي�ة بالنسبة إىل هذا
القط�اع يف ظل هيمنة الصورة عى املشهد
اإلعالمي والصحايف.
وي�رى األست�اذ محم�د ش�لبي الباح�ث
التون�يس يف علوم االتص�ال ،أن “الصحف
الورقي�ة ل�ن تختف�ي لكنها مج�ربة عى
التأقل�م مع أنم�اط إنتاج امل�واد اإلعالمية
وأنماط استهالكها”.
ويضي�ف يف ترصيح�ات ل�”الع�رب”،
“انقىض العه�د الذي كان الق�ارئ يقتني
في�ه صحيفت�ه مهم�ا ك�ان مضمونه�ا
وأصبح اليوم يطلع عى الشاشات املتعددة
املتوفرة ملتابعة العناوين .لم تعد املضامني
يف ذهن القارئ نصا فقط بل صارت كذلك
صوت�ا وص�ورة وفيديو وهو أم�ر ال تقدر
عليه الصحافة الورقية”.
ويتاب�ع “يف انحس�ار الصح�ف الورقي�ة
أو اندثاره�ا خط�ر ع�ى املجتمع�ات
الديمقراطي�ة التي ال يمك�ن أن تحيا دون
نقاش عام يك�ون بمثابة املداوالت العامة
الت�ي تسب�ق امل�داوالت الربملاني�ة إلصدار
القوانني .الصحافة الورقية وحدها تمكن
من فهم املسائل املعق�دة والنقاش املعمق

فيه�ا وهما م�ن الوظائف الت�ي ال تؤديها
اإلذاعات والتلفزيونات واملواقع اإللكرتونية
كما تؤديها الصحافة الورقية”.
وم�ن الالف�ت أن أزم�ة كورون�ا انعكست
بش�كل متناقض ع�ى وسائل اإلع�الم؛ إذ
تسب�ب الع�زل الصح�ي بزي�ادة اهتم�ام
الجمهور ،بش�كل غر مسب�وق ،بوسائل
اإلع�الم التقليدي�ة وخصوص�ا التلفزيون
فجذب�ت القن�وات الفضائي�ة بم�ا فيه�ا
الحكومي�ة مشاه�دات قياسي�ة خ�الل
الشهري�ن األخري�ن ،وف�ق م�ا تؤك�ده

استطالعات الرأي.
وك�ان للشائع�ات واألخبار الكاذب�ة التي
انترشت عى املنصات اإللكرتونية ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،تأث�ر إيجابي عى
وسائ�ل اإلع�الم التقليدي�ة الت�ي أع�ادت
االعتب�ار للمهنية واملصداقية والسيما أنها
األداة الرئيسية لنقل ترصيحات املسؤولني
والبيانات الرسمية بشكل موثوق.
يف املقابل كانت الصحافة الورقية الضحية
األب�رز ،بحس�ب تأكي�د املنص�ف ون�اس
الباحث يف علم االجتماع.

ويق�ول وناس يف ترصيح�ات ل�”العرب”،
إن االهتم�ام انصب ع�ى الصورة ووسائل
اإلع�الم املرئي�ة واملسموع�ة ،التلفزي�ون
بالدرج�ة األوىل والرادي�و بنسب�ة أق�ل ،ما
ساهم يف تعميق عزلة الصحف.
ويوض�ح أن “انتش�ار األخب�ار ح�ول أن
الصح�ف وال�ورق يساهم�ان يف نق�ل
الفايروس ،تسب�ب يف عزوف القراء نهائيا
ع�ن رشاء الصحف الورقي�ة (قبل إيقافها
عن الص�دور من قب�ل بع�ض الحكومات
العربي�ة) إضافة إىل حال�ة الحجر الصحي

عقوب�ات عى الصحيف�ة وألزمها
“بنرش وبث اعتذار واضح ورصيح
للجمه�ور ع�ن املخالف�ات الت�ي
ارتكبته�ا وذلك خ�الل ثالثة أيام،
وإلزامها بإزال�ة املحتوى املخالف
من املوقع اإللكرتون�ي” ،وغرامة
قدره�ا  250ألف جني�ه (نحو 16
أل�ف دوالر).كما أفص�ح املجلس
يف بيان�ه ع�ن هوي�ة الكاتب وهو
صالح دي�اب مؤس�س الصحيفة
وأحد رج�ال األعم�ال البارزين يف
م�رص ،وحج�ب بابه م�ن النرش
مل�دة  3أش�هر.ويف  ،2018ص�ادق
الرئيس املرصي عى قانون يهدف
إىل “تنظيم الصحافة واإلعالم” من
ش�أنه أن يسم�ح للمجلس األعى
لتنظيم اإلع�الم ،واملش�كل بقرار
رئايس عام  ،2017بمراقبة بعض
حساب�ات مستخدم�ي ش�بكات
التواص�ل االجتماعي.وبموج�ب
القانون يحق للمجلس متابعة كل
موقع إلكرتوني شخيص أو مدونة
إلكرتوني�ة ش�خصية أو حس�اب
إلكرتون�ي ش�خيص يبل�غ ع�دد
متابعيه خمسة آالف أو أكثر.

التي حالت أصال دون تداولها”.
وينظ�ر ون�اس إىل مستقب�ل الصحاف�ة
املطبوعة بتشكك ،ويقول إن هناك تقسيما
عمريا للتعام�ل مع الصحاف�ة املطبوعة،
إذ م�ن املرجح أن تستم�ر الفئات العمرية
األكرب سن�ا يف والئه�ا للصحاف�ة الورقية
التي اعتادت مطالعته�ا خصوصا يف فرتة
الصباح.
ويستطرد “لكن الجيل الجديد من الصعب
أن نشه�د توجه�ه إىل رشاء الصحاف�ة
املطبوع�ة مع توجهه األس�ايس للمنصات
االجتماعية واملواقع اإللكرتونية خصوصا
مع توف�ر املحتوى املجاني ع�ى اإلنرتنت،
فلماذا يدفع ثمن الصحافة؟”.
ويلف�ت إىل أن العرشيت�ني القادمت�ني
ستشهدان زيادة عزلة الصحف وتراجعها،
إال يف حال حصلت إعادة نظر يف هذا املجال
ودخلت عليه تطورات جديدة.
وي�رى متابع�ون أن الصح�ف الورقية لن
تفق�د أهميتها كمنص�ة إخبارية أساسية
رغ�م األزمات املتالحقة الت�ي تعصف بها،
فهي تمثل قيمة الصحاف�ة ،والعالم اليوم
يف ظ�ل هذه األزمة الصحي�ة التي عصفت
ب�ه يستعي�د عالقت�ه بالصحاف�ة ،كما أن
الحكوم�ات باتت ت�درك أهمي�ة الصحف
وتشجع عى استمرار إصدارها.
ولن تفقد الصحافة قراءها األوفياء بوجود
الكثرين حول العال�م الذين يداومون عى
طقسه�ا ،وي�رصون عى أن ث�ورة اإلعالم
الحدي�ث ال تمن�ح متعة الق�راءة الورقية؛
ويف هذا الص�دد يقول نضال منصور مدير
مركز حماية وحرية الصحافيني يف األردن
يف مق�ال له “أن�ا من جيل الح�رب والورق،
الجري�دة بالنسب�ة إيل كالقه�وة ،إنه�ا
الكافي�ني ال�ذي أحتاجه يومي�ا ،ورغم كل
محاوالت تروييض ألصبح كائنا إلكرتونيا،
إال أنها فشلت ،وبقيت وفيا للورق”.
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متاهات برهان شاوي
أثري جليل ابو شبع
تس�ع (  )9متاه�ات كل متاهة التقل ع�ن  400صفحة
وبعضها يصل اىل أزيد من  600صفحة.
املتاه�ات ،كم�ا أعل�ن كاتبه�ا يف أكثر من لق�اء صحفي
وتلفزيون�ي ،ه�ي تناص معك�وس ل «جحيم» الش�اعر
اإليطايل دانتي أليغريي تبدأ م�ن «متاهة آدم» وتنتهي ب
«متاهة العدم العظيم» مرورا ب «متاهة حواء»« ،متاهة
قابي�ل»« ،متاه�ة األش�باح»« ،متاهة إبلي�س»« ،متاهة
األرواح املنسية» ،و»متاهة العميان»« ،متاهة األنبياء».
والفرق بني «املتاهات» و»جحيم» دانتي هو أن دانتي يف
«الجحيم « أراد ان يرضب التابوهات يف الدين املس�يحي،
وأما «املتاهات» فمهمتها مناقش�ة املس�لمات يف األديان
االبراهيمي�ة وم�ا موجود يف كتبها املقدس�ة م�ن التوراة
واالنجيل والقرآن.
لي�س ه�ذا وحده فق�ط هو املش�رتك ب�ني «املتاهات» و
«جحيم» دانتي أليغريي وأنما وجود الناس يف «الجحيم»
ل�دى دانتي كان بس�بب الش�هوة ،فكل س�كان الجحيم
صاروا يف الجحيم بسبب شهواتهم ،والشهوة هنا تبدأ من
الش�هوة الجنسية إىل تجلياتها األخرى يف شهوة السلطة،
وامل�ال ،والهيمنة..لذا توغلت املتاهات يف أعماق اإلنس�ان
لرتصد الرغبة وتحوالتها.
هذا م�ن ناحية ومن ناحي�ة أخرى رص�دت «املتاهات»
تح�والت النف�س البرشي�ة وظه�ور عقده�ا وبع�ض
املتالزمات النفسية كعقدة اوديب ،ومتالزمة ستوكهولم،
املش�اعر الس�دية ،أو املازوش�ية ،معتمدة عىل أس�اليب
التحلي�ل النف�ي واالعرتافات ع�ىل لس�ان أبطالها من
األوادم والح�واءات .بحي�ث نجد يف املتاه�ات عدة نقاط
منها:
 .1البوح عىل لسان أبطالها  :فعرشات األوادم والحواءات،
ً
خليط�ا
(( )304ح�واء وآدم –  119ح�واء) ق�د يكون�وا
من ش�خصيات واقعية وأخرى م�ن صنع خيال الكاتب،
يبوح�ون بمختل�ف االعرتاف�ات ع�ن حياته�م كطريقة
االع�رتاف املس�يحي او التحلي�ل النف�ي للتخفي�ف عن
أزماتهم النفسية وعقدهم.
 .2ق�د تجد نفس�ك عىل لس�ان أحد األبط�ال أو البطالت
او يف كل ش�خصية منهم هنالك تشابه بينك وبينهم .نعم
الجواب وببس�اطة انه�ا النفس االنس�انية التي تقودها
الرغبة والشهوة الجنسية.
 .3األم�ر املرتك�ز عن�د أبط�ال املتاه�ات ه�و أن الرغبة
والشهوة هي املحرك لهم ،فهم عميان تقودهم الرغبة اىل

قص
ص
ق
صرية

جداً

زيد الشهيد
()1تجاوز
أخذت�ه خطاه مس�حورا ً  ،تقوده صوب فم
ُ
الخشبية املنتصبة اسنادا ً
الجرس  ،والدعائ ُم
لوج�ود هذا الهي�كل املناط ب�ه ربط جانبي
َ
الفت�ة تحذير
املدين�ة من�ذ عقود ب� َدت ل�ه
تعاضد تحذي�رات الكبار  ..كان كلما اقرتب
ً
وجالً ُ .تدوّي يف
وه َّم بالعبور تراجع خائفا ِ ،
ُ
األلواح الخشبي ِة
اصطفاق
اصوات
مسم ِعه
ِ
ِ
َ
تحت أقدام العابرين أو
املرتاصف ِة وهي تمي ُد
ٌ
ٌ
لحصان تنقل حمولة
مشدودة
عربة
آن تم ُّر
ٍ
من جانب لجان�ب  .وكان كلما طالع املياه
تندف�ع دفاق�ة ومرسعة من تح�ت الجرس
تراج�ع مصعوق�ا ً  ،ومكبوح�ا ً م�ن مفردة
 :إيّ�اك  ..إيّ�اك ! تس�كبها األمُّ الهلع�ة م�ن
جموحه بينما يطالع الضفة البعيدة ناظرا ً
لها عاملا ً غري مكتش�ف  .ينكف�ئ متخاذالً ؛
تم�زق دواخل�ه مخال�ب الفش�ل  .تأخذه
االزقة صوب البيت بعينني كسريتني ّ ،
تعكر
فيض الش�مس  ،تظلم الظالل الرطيبة التي
اعتاد التحاور معها بجذل امتالك ما يصمم
عىل امتالكه  .يسأله الصبية من أقرانه  :أين
كنت ؟!  .لم يدركوا س�بب استمرار سحنته
املفاجئ�ة  ،وال هو تج�اوز املوقف باالنغمار
معه�م يف اللع�ب  ..فقط توجّ �ه نحو البيت
ويف رأس�ه ق�رار تنفي�ذ الوص�ول اىل ما أثار
فضوله .
صباح اليوم التايل انس�ل م�ن البيت ؛ خلَّف

الشهداء

نرجس عمران
ويف ّ
الساحات كانوا كالصقور
وكان النرص نهجا ً يف الحضور
هي األمجاد ليست من فراغ
كالم يف السطور
وليست من
ٍ
بل األمجاد ُتروى من دما ٍء
تفوح ّ
النرص يف كل العصور
فمن مثل ّ
الشهيد يف العطاء
هدانا ما لديه يف حبور
ليبقى شامخا ً هذا الرتاب
به يختال زهوا ُّ
أي جوري
يسا ٌر والبشري وكل شهم ٍ
وأيضا سامر فخر ّ
الشعور
ومن أمثالنا كثر ٌ تهادوا
إىل العلياء من وسط القبور

حيث مصائرهم النهائية ،كالذي حدث مع آدم الش�بيبي
وحواء ذو النوري�ن وآدم زاباتو وإيفا مادهوري الهندية
املسلمة وغريهم الكثري الكثري.
 .4حرك�ة البندول املوجودة يف كل فرد م�ن أفراد العالم،
أي يف كل نف�س برشي�ة ه�ي الرؤي�ة املركزي�ة يف فه�م
الش�خصيات .فنح�ن م�ا ب�ني االنج�ذاب الروح�ي أو
العق�يل ملناقش�ة النظريات الفيزياوي�ة او امليتافيزيقية
والفلسفية وما طرحه الفالسفة القدماء ومابعدهم ويف
فجاة نجد أنفسنا منقادين لشهواتنا ورغباتنا املوجودة
يف داخل كل منا.
 .5تج�د يف املتاهات ال حدود بني الواقعي والخيال والوعي
والالوعي وبني الحقيق�ة والفنتازيا وبني الكاتب وأبطال
املتاه�ات .بحي�ث يختلط عليك ويتداخ�ل عندك كل يشء
وال تس�تطيع أن تج�زم باي يشء عدا ش�يئا واحد انك يف
متاهة.
 .6الرواية فن ذكي ملن يجيد اس�تخدامها فهو يستطيع

أن يط�رح ع�رشات اإلش�كاالت الفكري�ة والعقائدي�ة
والنظريات عىل لس�ان ابطاله دون ان يتبنى أي إش�كال
أو نظري�ة منها .وه�ذا مافعله الروائي بُرهان ش�اوي.
فأن�ت التس�تطيع أن تتيق�ن م�ن أي نظرية أو إش�كال
يتبناه املؤلف ألن الذين يتكلمون هم أبطاله وشخصياته
الروائية وليس هو ،ألن هنالك نقاشات تجدها عىل طول
املتاه�ات ويف مختل�ف األصع�دة من الفلس�فة واألديان
وعلم النف�س وخصوصا نظريات التحليل النفي .مثال
ورد يف متاهة العدم نقاش
 .7م�ن امللفت للنظر إن كاتب املتاهات ،حس�ب الرواية،
الس�يما متاه�ة املتاهات» متاهة الع�دم العظيم» ،ليس
ف�ردا واحدا بل هم ع�رشات ،يمتدون م�ن آدم البغدادي
ال�ذي يُقت�ل يف نهاية املتاه�ة األوىل «متاه�ة ادم» مرورًا
ب�آدم االكويني ،آدم الال أح�د ،آدم األعمى ،آدم املجهول،
آدم العليل ،آدم املجنون ،وهلم جرا ،بحيث التستقر عىل
كات�ب حت�ى تنتقل إىل كات�ب آخر ،وهنا ،حس�ب فهمي

أراد املولف ايصال رس�الة مفاده�ا إن كل فرد هو كاتب
للمتاه�ة ،وهو بطل يف متاه�ة كتبتها يد القدر يف متاهة
الحياة ،فكلن�ا كتاب وأبطال نعي�ش يف متاهات الحياة،
واألس�ئلة الت�ي التنفك ع�ن عقولنا وانفس�نا بصورة ال
نستطيع أن نغفل عنها.
.8يتم�رد أبطال املتاهات عىل كاتبه�ا ويغادرونها بكلمة
«ط�ز « ،وه�ذا يوح�ي ب�أن الش�خصيات املوج�ودة يف
املتاه�ات غ�ري خاضعة مل�زاج املؤلف ونفس�يته يف صنع
الش�خصية ،وه�ذه الش�خصيات غري مهتم�ة أصال بما
سيخلقه القاريء تجاه املؤلف بسبب هذا التمرد.
 .9من األش�ياء املحببة جدا إنك تج�د أن ابطال املتاهات
من ضمن نقاش�اتهم يتناقش�ون حول بع�ض الروايات
وبحضور كاتبي الروايات أحيانا كرواية «األبله» بحضور
دوستويفيس�كي ،ورواية «مئة عام من العزلة» ،ورواية
«لوليت�ا» وأبعادها النفس�ية ،و»الجريم�ة والعقاب» و
«األخ�وة كارم�ازوف» وغريها م�ن الرواي�ات ،بل حتى
مناقشة للمتاهات نفسها كما حصل يف العدم العظيم يف
مناقشة بعض متاهات املتاهات.
فف�ي متاه�ة العدم ورد هذا النص ب�ني ادم املجنون أحد
((كتب�ة املتاه�ات املفرتض�ني)) وب�ني راهب س�اكن يف
الصحراء .اورده نصا بدون ترصف
[[ .....أطرق الراهب املضيف برأس�ه وكأنه يفكر باألمر
أيض�ا ثم م ّد ي�ده إىل أحد كتب إيمانوي�ل كانت املوجودة
عىل الطاولة وواصل كالمه:
 هن�ا يف ه�ذا الكت�اب «نقد العق�ل املح�ض» يؤكد بأنمعرفة العقل املحض
ُتس�تمد م�ن منبع�ني ،األول ،ملك�ة الحساس�ية وه�ي
القوة الت�ي تتقبل االنطباعات واإلحساس�ات والتي هي
تمنحنا نوعا من املعرفة الوهمية الفارغة ،والثاني ملكة
الفه�م وهي قوة بواس�طتها يمكن معرف�ة االنطباعات
واالحساسات التي وصلتنا عرب ملكة الحساسية ،وملكة
الفهم هي قوة املعرفة وهي التي تشكل
االنطباع�ات واإلحس�اس يف مقوالت وح�دوس ،وبالتايل
تتش�كل منها عنارص املعرفة ،بمعن�ى أن عملية املعرفة
غ�ري ممكنة بغري ملكة اإلحساس�ات وملك�ة الفهم ألنه
بدون اإلحساس�ات ال يمكن أن يك�ون املوضوع معطى،
وب�دون فه�م وإدراك اإلحساس�ات ال يمك�ن بلورتها يف
مق�والت وحدوس ،وال نس�تطيع التفك�ري يف املوضوع،،.
وبالتايل فإن املقوالت بدون الحدوس تكون جوفاء
والحدوس بدون املقوالت تكون عمياء…]]]] ..

 .10ضم�ن املتاه�ات تج�د نوفي�الت مختلف�ة لكتابها،
أي رواي�ات يف بطن الروايات ،ومن ه�ذه الروايات رواية
يكتبه�ا إبلي�س بيده ويرس�لها آلدم االكوين�ي يف تناص
متعم�د لوجود وخل�ق ادم وحواء وخروجه�م من الجنة
حسب ما تقوله األديان والكتب السماوية.
 .11وكذلك هنالك نوفيالت قامت باملرور عىل كل املتاهات
وتقري�ر مص�ري أبطاله�ا ومعاناتهم بع�د خروجهم من
املتاه�ات أمث�ال آدم املط�رود ،وقابي�ل امل�وىس ،والقاتل
املأجور ،وآدم اللبناني ،والخ من األودام والحواءات.
 .12اعتم�د الكات�ب يف ال�رسد الرؤي�ة الخارجي�ة ذات
االتج�اه الكالس�يكي .وتنطلق من ال�راوي (كيل العلم)
الذي تصفه س�يزا قاس�م باعتباره الراوي املحيط علما ً
بالظاه�ر والباط�ن والذي يق� ّدم مادته دون إش�ارة إىل
مص�در (معلومات�ه) م�ادام راوي�ا ً كيل العل�م ،أي عليم
بش�كل مطلق بعالم روايته ماضيا ً وحارضا ً ومستقبالً،
يستطيع أن يس�مع بما يدور بخلد شخصياته الروائية،
أو بحسب تعبري سيزا قاسم وهي تصفه بقولها :فكأنه
ينتق�ل يف الزم�ان وامل�كان دون معان�اة ويرفع أس�قف
املنازل ،ف�ريى ما بداخلها وما يف خارجها ويش�ق قلوب
الش�خصيات ويغوص فيها ويتعرف عىل أخفى الدوافع
وأعم�ق الخلجات..إل�خ .وه�و م�ع ذلك ش�خصية غري
مش�اركة يف عاملها الروائي ،لكنه�ا وهي تحكي عن ذلك
العال�م ش�خصية يمكنها أن تتدخ�ل يف العم�ل الروائي
بالتعاط�ف مثالً م�ع إح�دى الش�خصيات أو باالنحياز
أو بالتفس�ري أو بالتعلي�ق أو باس�ترشاف مس�تقبل
ش�خصياتها إىل الحد الذي دفع النق�اد إىل وصفها باإلله
(مجازاً) لقدراتها الخالقة وعلمها املطلق ،مس�تعينة يف
كل ذلك بضمري الغائب (هو) غالباً.
نس�تطيع ان نعت�رب «املتاهات» أطول عم�ل عربي لحد
حي�ث إنه ال يوجد عم�ل طويل يف الرواي�ة العربية يصل
إىل ح�دود  5000آالف صفحة ويكون أبطاله قد تجاوزوا
املئات ،علما أنهم يحملون كلهم اسما واحدا ،آدم للذكور
ونادرا قابيل وهابيل ،ولإلناث اسم حواء وأحيانا إيفا إذا
كانت مسيحية أو أوربية.
فض�ال ع�ن أن املتاه�ات هي عم�ل ملحمي م�ن ناحية
التجنيس األدبي فأبطالها كثريون وجغرافيتها واس�عة
وال تنحاز لبطل ضد آخر.
وه�ي أيضا رواي�ة معرفية أي إنها ليس�ت رواية حكاية
مرتابط�ة وممتع�ة وأنم�ا ه�ي معرفة وخ�ربة وتضج
باألسئلة وال جواب فيها.

أبهى ملحمة!...

اجلِّس ُر ا َ
خل َشيب  ..شيفر ُة التَّجاوز

الصبي�ة املنهمك�ني يف اللعب داخ�ل الزقاق
 .س�لك الس�وق املزدح�م  ،تج�اوز حش�ود
املتس�وقني  .ال يشء يش�غله غ�ري أن يحقق
وقوفا ً عىل تراب ارضي�ة الجانب الثاني من
املدينة .
الدعائم الخشبية واجهته بانتصاب صنعت
ً
ُ
املي�اه
رهب�ة أعظ� َم م�ن رهب� ِة األم�س .
ّ
ً
ً
َ
كان�ت ارسع جريانا وأكث� َر تدفقا  .أصوات
اصطف�اق واحت�كاك أل�واح الخش�ب أكثر
صدى  ،لكنه هذه املرّة كان أشد ارصارا ً عىل
التنفي�ذ  .لم يك�ن مطمئنا ً للعب�ور بل كان

خائفا ً  .لم يكن َكمَن ال يأبه ملا سيحصل بل
كان مرتب�كا ً  .لذلك حني وض�ع أول خطوة
عىل جس�د الجرس اغم�ض عينيه كمحاولة
لتحقي�ق ق�رار  .وصار ي�وارب الرموش كل
حفنة خط�ى  ،ويغل�ق األذنني ل�كل موجة
هدير  .وألن العزم يساند القرار كانت مواربة
الرموش ُتعلمه بانرصاف ربع املس�افة  ،ثم
نصفها  ،ثم ثالث�ة ارباعها  ،ثم أخريا ً
َ
وضع
القدمُ ع�ىل بالط ِة مَ دخل الجرس من الجانب
روحه
قرار ِ
الثان�ي وموجة تصفيق تنبثق يف ِ
َ
نج�ازةالوص�ول.
ُتحي�يفي�ه
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يف عودت�ه للجانب الذي انطل�ق منه لم تكن
العين�ان مُ غمضت�ني طويالً َّ ،
انم�ا الرموش
مدى أوسع من االنفصال.
هي التي اتخذت ِ
ذل�ك اليوم صار جانبا املدين�ة مُ َ
لك ُخطاه ،
ُ
الجانب الثاني ِبرمَّ ِتها
تضاريس
واستحالت
ِ
مُ َم َه� َدة لالكتش�اف  ..ق�ال  :غدا ً
ُّ
س�أحث
اصدقائ�ي يف الزق�اق ع�ىل عب�ور الجرس ..
سأتقدمهم لكرس حاجز رهبتهم .
()2تعلم
أخذه التفكري طويالً لحظة تساءل ْ
إن كان
النه� ُر عميقا ً أم ال  ،والفتية الذين يقاربونه
العم�ر كان�وا يتقاف�زون يف غم�ري امل�اء ..
ّ
وينط�ون  ،يخوضون ويعومون
يغوصون
 ..ي�دورون بأجس�امهم النحيف�ة بحرك�ة
َ
رؤوسهم
مغزلية تعكس عمق نش�وة تمأل
وحريّة مطلقة تتمتع بها أطرافهم  ..يرون
املاء عال َم َّ
ل�ذ ٍة ودنيا مَ راح  .هو جالس عىل
صخ�رة تح�اذي الج�رف  ،يدف�ع بأصابع
قدميه تمس�ان املاء  ،ثم يس�حبهما بنفور
خش�ية البل�ل بينم�ا أعماق�ه تم�ور بحب
مش�اركة اقران�ه اللعب س�باحة  .يهلع إذ
يتخيل انه مثلهم يغ�وص وينط  ،ينأى عن
الج�رف ويعود  ..الغرق وهجوم الس�الحف
واألس�ماك علي�ه تفقأ عيون�ه وتبقر بطنه
ه�و م�ا يرعب�ه  ..األمُّ َح َكت له كث�ريا ً عن
صبي�ة مات�وا يف ج�وف النهر  ..س�حبتهم
ِ
الرفوش والسالحف الكبرية ولم يستطيعوا
مقارعته�ا  ،فتقطع�ت انفاس�هم ؛ امتألت

رئاته�م وبطونه�م بامل�اء  ،وص�اروا غ�ب
ساعات طعما ملخلوقات النهر  .تخيل نفسه
مس�حوبا ً بارتال من السالحف  ،وآالف من
السمك الجائع الرشه تفتح افواهها لتبتلع
لحمه  .س�حب قدميه ؛ ص�ار النهر عدوَّا ً ،
صار الصبية م�ن صحبه أفواها ً تنده عليه
ُ
كلمات
لتج�ره اىل غياه�ب امل�وت  .ع�ادت
الجَّ َّدة وتحذي�رات األم يف تصوير النهر غوالً
من ماء ٌ
ويل لِمَن يدنو منه  « ...انزل إىل املاء
 . « .سمع أكثر من صبي يشري عليه ..
َ
مالبس�ك وادخل  ..ه�و ماء ال غري
« اخل�ع
.... ».
« أتضمن يل َ
أن النهر ال َيخذلني ويأخذني اىل
اعما ِقه  ..أتضمن سالمتي ؟ « ..
« نعم  ..نعم  .. ».جاءه أكث ُر من صوتٍ .
وكان عىل َ
َ
ياقة ثوبه ّ
َ
َ
وشكِ ْ
مَ
أن
بكفيه
س�ك
ِ
َيسحبه  ،ويخلعه  ،ويبقى باللباس الداخيل
ُ
ّ
كبريهم وكان
صوت
ويلج املا َء عندما جا َءه
ِ
يعوم يف مَ كان يبعد كثريا ً عنهم :
« ال ..ال تخلع مالبس�ك وتنزل اىل املاء  ..البد
أن تتعلم  ،والبد أن يكون هناك مَ ن يعلمك ..
عد إىل بيتكم  ،اليوم سأتحدث مع والدك..».
انبسط للكالم  .ووجده شبيه بالذي تكلمت
مع�ه أمه  ..ال اكتس�اب مه�ارة دون تعلم ،
وال يتحق�ق التح� ّدي إن ل�م تكتم�ل ادوات
االستعداد .
لوَّح للفتى وقال  :سأخرب أبي  ،وأطمنئ أمي
 ..س�ننتظرك غدا ً لتعلِّمَني .

د .وليد جاسم الزبيدي
ْ
لو قلتِ يلّ :
أني ُ
أتيت َك مُ
رغمة
ُ
اللسان بما طوى لن يكت َم ْه..
وروى
ُ
صدق ينجيل
بعض
ل ْو يف
عيونكِ
ٍ
ْ
ُ
الخداع وكنتِ ِغ ّالً مُ
فعمة..
فيها
وضعت أساورا ً
ُ
لو يف يديكِ بما
ُ
بعض الحيا ِء ولو أسا ِئ ُل معص َم ْه..
ٌ
ّ
لو يف الشفاهِ تعفف يف رشف ٍة
ً
ْ
ْ
مسلمة..
أذان
رفعت اذانا يف ٍ
ً
ّ
رساب يغتيل
لكن كوْنا من
ٍ
ْ
مكر واملكائ ُد مبهمة..
وبحو َر
ٍ
ُ
ق ْد ُ
ُ
والحقول تلومُ ني
أزرع
كنت
ُ
ُ
وكنت أفدي برع َم ْه..
جنيت
فيما
ْ
بل ُ
كنت أسه ُر كي أع ّد نجومَ ها
ً
ْ
َ
عيون مغرمة..
لتكون ُحلما يف
ٍ
ً
ّ
وصورة
للحنني
لتظل نجوى
ِ
ّ
ْ
ّ
اق أبهى ملحمة..
وتظل للعش ِ
َ
ْ
وهان الو ّد يف أعرا ِقها
غدرت
أمست جراحا ً
ْ
ْ
مظلمة..
دروب
يف
ٍ

اللغة اداة تعبري وتوصيل ال بهرجة الفاظ
جودت هوشيار
منذ بداية القرن العرشين أخذت الكتابات النثرية الفنية
تتجه اىل اإلختزال والتكثيف وااليحاء واألس�لوب الواضح
امل�رشق  :عبارات قصرية  ،وصور متألقة  ،مع حذف كل
ما يمكن للقاريء أن يكتش�فه بنفس�ه بني األس�طر أو
يتخيّل�ه  .وقد بلغ هذا األس�لوب الربقي ذروة نضوجه يف
العقدي�ن الثاني والثالث من الق�رن العرشين يف قصص
وروايات أرنس�ت همنغ�واي  ،صاحب أس�لوب « الجبل
الجليدي العائم « الذي ال يظهر منه فوق الس�طح سوى
الثمن  ،أما األجزاء الس�بعة الباقية  ،فيكمله كل قاريء
حسب فهمه وتأويله للنص  .وبذلك يمكن اختصار قصة
من عرشين صفحة اىل صفحتني أو ثالث صفحات .
ويف الفرتة الزمنية ذاتها كان الكاتب الرويس اسحاق بابل
يكتب برتكيز أشد اىل درجة أثار إعجاب همنغواي نفسه
 ،ال�ذي قال يف رس�الة مؤرخة  12كان�ون الثاني 1936
اىل مرتج�م أعماله اىل اللغة الروس�ية ايفان كاش�كني (
 »: ) 1963 – 1899عرف�ت باب�ل من�ذ ان قرأت الرتجمة
الفرنس�ية ملجموعت�ه القصصية « الفرس�ان الحمر « .
تعجبن�ي أعمال�ه جدا  .عن�ده مادة قصصية مدهش�ة
 ،ويصوغه�ا عىل نحو ممتاز «.قص�ص بابل مضغوطة
اكث�ر م�ن قص�ي ومضامينها ثري�ة .وه�ذا دليل عىل
قدراته الفنية»« .
وعندما إلتقى إرنست همنغواي صديقه إيليا ايرنبورغ يف

مدينة مدري�د املحارصة عام  1937قال همنغواي معربا ً
ع�ن إعجابه بفن بابل  « :يلومونني ألنني أكتب بإيجاز ،
ولكنني وجدت أن بابل يكتب بشكل جيد وعىل نحو أكثر

كثافة من كتابات�ي  .ولم اكن اعرف ان للرسد القصي
عالقة بعلم الحس�اب  .أي أنه م�ن املمكن أن يكتب املرء
بكثافة أكثر  ،مثل الجبن الذي تم عرصه بش�دة ليخرج

منه املاء تماما .
كل جمل�ة م�ن كتاب�ات همنج�واي أو باب�ل أو ترومان
كابوت�ي أو ريمون�د كارفر محمّلة بمعلوم�ة جديدة  :ال
تكرار وال حش�و وال بهرجة لغوية  .انك ال تس�تطيع أن
تحذف أو تضي�ف اىل أي نص من نصوصهم لفظا ً آخر ،
أو تكتب لفظاُ بدالً عن آخر .وهذا األسلوب يتميز بالدقة
والوضوح .
لكن اغل�ب الكتاب العرب املعارصين يميلون اىل التزويق
اللغوي واإلسهاب والحشو واالطناب  ،واستعمال األلفاظ
العائمة  ،بدال من االهتمام باملعاني واالفكار واالس�اليب
والصور املوحية � والتفاصيل الدالة  . .وأرى أن هذا أحد
األس�باب الرئيس�ية لقلة ترجمة األعمال األدبية العربية
املعارصة اىل اللغات األجنبية .
اللغة اداة تعبري وتوصيل ال بهرجة الفاظ
ان من يتص�دى لرتجمة رواية او قصة قصرية عربية اىل
احدى اللغات العاملية  ،واس�عة االنتش�ار كاالنجليزية أو
الفرنسية أو االملانية  ،سيكتشف رسيعا ان النص املرتجم
اصب�ح باهت�ا ومخلخ�ال مهما ب�ذل من جه�د  ،ومهما
كان اتقان�ه للغتني  :لغة األص�ل واللغة املنقول اليها ألن
النص�وص الروائية والقصصي�ة  ،وحتى املقاالت األدبية
العربية ززاخرة بااللفاظ املزوقة واملرادفت ،ويتفننون يف
التهوي�م الروماني بحيث يبدو النص املرتجم بال معنى
حقيقي او افكار جديرة بالتأمل .
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل ..هلا

ال تسمحي لزوجك بهذه التصرفات معك حتى لو كانت “مزحاً”
التفاهم واالحرتام والحب م�ن أساس الحياة الزوجية،
لكن�كِ ق�د تتفاجئ�ن ببع�ض الترصفات الت�ي يفعلها
زوجك ،والتي تؤدي إىل زعزعة الزواج .
علي�كِ أال تسمحي بحدوثها أو تكرارها ،لذلك انتبهي اىل
ً
أساسا للمشكالت
 3من هذه املواقف الحرجة والتي تعد
الزوجية:
إهانة الزوج لزوجته
حت�ى وإن كان ع�ىل سبيل املرح او امل�زاح ،ال تسمحي
لزوج�ك بإهانت�كِ أو حت�ى إهان�ة أي فرد م�ن أرستك
واالستخفاف به ،فغياب االحرتام يغيب التفاهم والحب.
اظه�ري مدى احرتامك ألهلك أمام زوجك عىل الدوام وال
تسمحي له بالتقليل من احرامك وتوجيه الكالم الالذع.
ترك الزوجة تتحمل مسؤولية البيت
احذري من السماح له بتحميلك مسؤولية البيت وتربية
األطفال دون مشاركتكِ فال ترتكي حجة العمل تسيطر
ع�ىل املوقف الن تحملك املسؤولي�ة بمفردك سيؤدي إىل
تضاؤل قيمة زوجك يف املن�زل وستجدين بمرور الوقت
أن وجوده أصبح غري مهم كالسابق.
تعامل الزوج بأنانية
ال تسمح�ي لزوجك بأن يفضل نفسه س�واء يف الراحة
أو يف رشاء االحتياج�ات وحت�ى يف العالق�ة الحميم�ة.
فعن�د سماحكِ لزوجك بالترصف بأنانية ستقل أهميتكِ
وقيمتكِ عنده بالتدريج.

املطبخ

ال ترمي األرز املعجن ..إليك طرق إنقاذه

يعتم�د األرز دائمً�ا يف تسويت�ه ع�ىل
السوائل ،سواء كانت مياه أو شوربة،
حيث تلعب هذه السوائ�ل دورًا هامً ا؛
إما تجعل�ه “مفلفل” منفصل الحبات
أو معج�ن متماس�ك وكأن�ه كتل�ة
واحدة.
وتؤدي الزيادة يف معدل السوائل باألرز
إىل جعله كالعجن ،أثناء الطهي ،وهي
ً
ش�يوعا عند
م�ن أهم وأكث�ر املشاكل
تحضريه ،حي�ث يستحيل تقديمه ،بل
يتم إلقائه يف القمامة بمعظم الحاالت،
ولكن لن يتم هذا بعد اليوم؛ فإليك أهم
طرق حل مشكلة تعجن األرز وتحويله
ل� “مفلفل” بسهولة.
-علي�ك بضب�ط معايري تحض�ري األرز

أثناء الطهي جي ًدا ،فكل كوبن من األرز
لهم�ا كوبان ونصف الك�وب من املياه،
ويمك�ن مضاعف�ة املكون�ات بنف�س
التدري�ج ،ولك�ن ال تزي�دي يف مع�دل
السوائل أكثر من ذلك حتى ال يتعجن.
عند ش�عورك ومالحظتك زيادة املياهأو السوائ�ل باألرز منذ البداية ،تخليص
من جزء منها أثناء الطهي رسي ًعا قبل
الترشب الكامل.
بع�د امتص�اص األرز ل�كل املي�اهوتعجن�ه؛ اكشفي غط�اء الحلة؛ حتى
يتخل�ص األرز ويبخر ما به من سوائل
وهو عىل نار هادئة ،وال تزداد تسويته
بالبخار ويزداد تعجن.
-يمكن�ك تسوي�ة كمي�ة أرز بسيط�ة

بالقلي�ل م�ن امل�اء ،وقلبيها م�ع األرز
زائ�د املي�اه ،م�ا يساعده ع�ىل تسوية
األرز الج�اف من خالل امتصاص املياه
الزائدة.
تجنبي غسل األرز كث ًريا قبل الطهي؛
ألن هذه الخطوة تزي�د من امتصاص
األرز للسوائ�ل قبل الطه�ي وبعده ،ما
يحول�ه رسي ًع�ا ألرز معج�ن حتى مع
عدم زيادة السوائل املوضوعة له أثناء
الطهي.
وأخ�ريا ح�اويل عن�د تقدي�م األرز زائد
املياه أن تزينيه بخروات أو مكرسات
جافة؛ ألنها ستمتص ما به من سوائل
وتساعد عىل فصل حباته ،كأن تضيفي
له حبات بسلة أو فول سوداني.

 6أطعمة موجودة باستمرار يف املطبخ
تنتهي صالحيتها دون أن تدري

هناك بعض األطعم�ة واملنتجات التي ينتهي صالحيتها وتحتفظ بها
رب�ة املنزل عىل أرفف املطب�خ دون استخدامها ،لكن ليس عدم تعفن
ه�ذه األطعمة أنه�ا صالحة لالستخ�دام ،لذلك يجب االنتب�اه لتاريخ
الصالحية ويجب عدم تخطيه.
ل�ذا نقدم لكم أبرز األطعمة الت�ي ينتهي صالحيتها وتحتفظ بها ربة
املنزل:
 املكرسات:ترتاوح مدة تخزين املكرسات  5أش�هر ،نظ�را الحتوائها عىل الدهون
والزي�وت بنسبة عالية ،مع رضورة تخزينه�ا بشكل سليم بعيدا عن
درجة الحرارة العالية.
 الشوفان:يعت�ر من الحبوب الكاملة التي تفسد يف وقت قصري جدا ،وتبلغ مدة
صالحيته  6أش�هر فقط ،لذلك يجب عدم االحتف�اظ وتناوله لفرتات
طويلة.
 صودا الخبز:صودا الخبز التي يتم تخزينها لفرتة طويلة ،يؤدي إىل فقدان فعاليتها
وتصب�ح غري صالحة لالستخدام ،لذلك ال يجب تركها لفرتات طويلة،
إذ يبلغ مدة صالحيتها عام واحد فقط.
 األعشاب والتوابل:ُتخ� ّزن بعض ربات املنزل األعشاب والتواب�ل ملدة طويلة يف مطبخها،
دون أن ت�دري أن األعش�اب والتواب�ل كمثل باقي املنتج�ات لها مدة
صالحي�ة معين�ة ،لذل�ك ف�إن تخزينها كل ه�ذه املدة يجعله�ا تفقد
رائحتها وتأثريها ،وال تعد صالحة لالستخدام.
 الدقيق:الدقي�ق م�ن املنتج�ات الت�ي لها م�دة صالحي�ة معين�ة ،وتبلغ مدة
صالحيته  6أشهر مع رضورة حفظه يف مكان بارد كالثالجة ،لذلك ال
يجب استخدامه بعد مرور هذه املدة.
 زيت الزيتون:زيت الزيتون من املواد التي تحتفظ بها ربات املنزل يف مطبخها لفرتة
طويلة ،ولكن يرتاوح صالحيته ل� 24شهرا ،وليس كما يعتقد البعض
أن�ه يمكن االحتف�اظ به ملدة طويلة ،نظرا ألن�ه يفقد نكهته وفوائده
الصحية بعد املدة املحددة لحفظه.

سلوكيات

نصائح طبية

كيف ميكن أن يعود فريوس (كورونا) يف موجة ثانية؟
لم تنتظر دول عديدة حول العالم
نهاي�ة ف�ريوس (كورون�ا) حتى
تخطط أو تبدأ رف�ع القيود ،التي
فرض�ت الحتوائه ،ذل�ك أن عجلة
االقتصاد ،يجب أن تدور ،واإلنتاج
يج�ب أن يُستأن�ف ،لك�ن هن�اك
قلق يمك�ن التعبري عنه بكلمتن:
املوجة الثانية.
وسلط�ت االض�واء ع�ىل املخاوف
التي بدأت تخ�رج إىل العلن بشأن
احتم�ال حدوث موج�ة ثانية من
الفريوس.
إن ظه�ور كاب�وس (كورون�ا)
مج�دداً ،ق�د يتسب�ب يف وق�وع
إصاب�ات ضخمة ،األم�ر الذي قد
يغ�رق األنظمة الصحي�ة ،ويعيد
العالم إىل املربع األول :اإلغالق.
ما هي املوجة الثانية؟
تحدث األوبئ�ة الواسعة االنتشار،
نتيجة مسببات ال تتمتع غالببية
البرش بمناع�ة ضدها ،األمر الذي
يسمح له�ا بأن تصب�ح جائحة،
أي الوب�اء الذي ينترش يف مساحة
ضخم�ة مثل قارة ،وربما يمتد إىل
العالم كله ،كم�ا يف حالة فريوس
(كورونا) ،ويصيب عددا ً كبريا ً من
البرش برسعة فائقة.
وما يحدث غالب�ا يف الفريوسات،
الت�ي تصي�ب الجه�از التنف�ي،
أنها تنترش ع�ىل نطاق واسع ،ثم
ترتاجع ،تماما ً مثل موجات البحر
الزلزالي�ة تسونامي ،وبعد بضعة
أش�هر تعاود الظه�ور من جديد،
وتنترش يف العالم أو يف أجزاء منه،
فيما يعرف باملوجة الثانية.
م�ا ال�ذي يجع�ل املوج�ة األوىل
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تنحرس؟
يمك�ن أن ترتاج�ع أوبئ�ة الجهاز
التنف�ي مثل جائح�ة اإلنفلونزا
مؤقت�ا ً بسب�ب الطق�س ،وربم�ا
يك�ون الف�ريوس ،ق�د أص�اب
عددا ً كب�ريا ً من الن�اس يف معظم
املناط�ق ،األم�ر ال�ذي يمنحه�م
مناع�ة ،وربما يكتسب�ون مناعة
القطيع ،األم�ر الذي يحمي أولئك
الذين ل�م يصابوا بالع�دوى ،عر
الح�د م�ن تف�ي الف�ريوس.ويف
حالة ف�ريوس (كورون�ا) ،عملت
غالبية الدول عىل فرض قيود عىل
حركة الب�رش ،كما تبنى كثري من
الن�اس طواعي�ة أو ق�رسا ً تدابري
التباعد االجتماعي ،بحيث يصبح
انتشار العدوى أمرا ً صعبا ً.
كيف يمك�ن أن يعود الفريوس يف
موجة ثانية؟
هناك ع�دد من االحتم�االت ،كأن
تحدث طفرة جينية يف الفريوس،
بحيث يصع�ب عىل أجهزة املناعة
البرشي�ة أن تتع�رف علي�ه ،ففي
خريف عام  ،1918حدثت املوجة

الثاني�ة من اإلنفلون�زا اإلسبانية،
وتسببت بمعظم الوفيات وكانت
باملالين.
ويعتقد بعض الباحثن ،أن املوجة
الثاني�ة كان�ت ناتجة ع�ن طفرة
جعلت الفريوس غري معروف أبدا ً
بالنسب�ة ملناع�ة الب�رش ،وهناك
احتم�ال آخ�ر يتعل�ق بحرك�ة
الف�ريوس نح�و السك�ان الذي�ن
ل�م يتعرض�وا للف�ريوس ،وتتسم
مناعتهم بالضعف.
مل�اذا لم تك�ن هناك موج�ة ثانية
من السارس؟
لم تصل املتالزمة التنفسية الحادة
(الس�ارس) ب�ن ع�ام  ،2003إىل
مستوى الجائحة ،عىل الرغم من
أنها كان�ت نتيجة فريوس تاجي،
إذ اقترص انتشار الفريوس حينها
عىل املستشفي�ات وأماكن أخرى
كان الناس فيها عىل اتصال وثيق
عر وسائل عدة بأجسام املرىض،
و(اإليب�وال) فريوس مع�د ،ورغم
انتش�اره م�رات ع�دة يف أفريقيا،
حت�ى أصب�ح ش�ديد الع�دوى يف

بع�ض األماك�ن ،إال أن�ه ل�م يكن
معدي�ا ً بما يكف�ي النتشاره حول
العالم.
ما ه�ي احتماالت املوج�ة الثانية
من كورونا؟
كانت هناك تلميحات من الصن،
بأن املوج�ة الثاني�ة ربما تحدث،
لذل�ك أعي�د فرض قي�ود يف بعض
املناط�ق ،يف الب�الد الت�ي أغلقه�ا
الفريوس ،ثم أعيد فتحها يف آذار/
مارس بسبب ح�االت جديدة ،أما
معظ�م مناط�ق العال�م فتكافح
حالي�ا ً م�ن أج�ل السيط�رة عىل
املوجة الحالية.
ومعظ�م املناط�ق الت�ي احت�وت
الفريوس ،وصلت إىل هذه النتيجة
عر فرض قيود عىل الحركة ،األمر
ال�ذي حد م�ن انتش�ار الفريوس
لكن�ه ي�رتك الكث�ري م�ن الن�اس
عرض�ة للعدوى ،بمج�رد البدء يف
الخروج مرة أخرى ،مما يزيد من
احتمال حدوث موجة ثانية.
ما الذي يمكن أن يمنعها؟
أوص�ت منظمة الصح�ة العاملية،
برفع قي�ود الحركة ع�ىل مراحل
الختبار تأث�ري كل منه�ا ،ويقول
الخ�راء :إن مفتاح إبقاء العدوى
منخفض�ة دون تقيي�د حرك�ة
الجميع ،يعتمد عىل توسيع نطاق
االختبار ،وتتب�ع حالة اإلصابات،
ومع من تواصل املرىض.
وتحت�اج السلط�ات الصحي�ة إىل
العث�ور ع�ىل املصاب�ن ،وعزلهم،
وتحدي�د األش�خاص املخالط�ن
له�م ،بحي�ث يمك�ن اختباره�م
وعزلهم إذا لزم األمر.

لطلة ابهى....

وصفات طبيعية للتخلص من التعرق املفرط والرائحة الكريهة
موجات الحر خالل موسم الصيف من أصعب
األوق�ات خاص�ة إذا ك�ان الجس�م يشكو من
التع�رّق الزائد ،ويعني ذل�ك القلق من الرائحة
الكريه�ة للجس�م وم�ا تسبب�ه م�ن ح�رج
اجتماع�ي .وقد يحدث التع�رّق املفرط نتيجة
عوامل غري الطقس ،مثل :التغريات الهرمونية،
أو النشاط البدني.
تستطيعن معالجة مشكلة فرط التعرّق بهذه
الخطوات :
 ضع قطرات من عصري الليمون (الحامض)ع�ىل قطعة قط�ن ،وامسح به�ا املناطق التي
يتع�رّق منه�ا الجس�م أكث�ر ،مث�ل اإلبط�ن

والفخذ.
 امس�ح اإلب�ط برشيح�ة م�ن البطاط�س،وستالح�ظ جفاف العرق يف ه�ذه املنطقة من

الجسم.
 زي�ت ش�جرة الشاي من مض�ادات البكرتياالطبيعية .ضع قط�رات من الزيت عىل قطعة
من القطن ،وامسح بها املناطق األكثر تعرّقا ً.
 ارشب عصري الطماطم ويمكنك أيضا ً مسحمناط�ق التعرّق بقطن مبلل بالعصري ،وتركها
بضع دقائق قبل غسلها باملاء الفاتر.
 يستخدم خل التفاح كمضاد طبيعي للبكرتيااملسبب�ة للرائح�ة الكري�ه ،ولع�الج املشكل�ة
يُنص�ح بتناول مزيج م�ن ملعقتن صغريتن
من خل التفاح م�ع ملعقة صغرية من عصري
التفاح عىل الريق.

طفلك باألجهزة اللوحية؟
كيف تقللني من تعلق ِ

يف ظ�ل التط�ور التكنولوج�ي ال�ذي نعيش�ه
اليوم ،أصبحنا كل ي�وم نستقبل جهازا ً جديدا ً
من األجه�زة اللوحية ،س�واء الهاتف املحمول
بتطبيقاته وأنواعه املختلفة ،أو التابلت ،أو اآلي
باد ،وهي أجه�زة ال تخلو منها أيدي األطفال،
والت�ي تجذبه�م رسيعاً ،فنجد الطف�ل متعلقا ً
بها بشكل كبري ،ف�إذا قامت األم بنزع الجهاز
من يدي صغريها ،يبدأ بالرصاخ والبكاء ،ولكي
تق�وم بتهدئته تعاود الك�رة بإعطاء صغريها
ذل�ك الجهاز ال�ذي يقوم برتبيته كيفما ش�اء،
فتجد األم صغريها محاطا ً بعالم اإللكرتونيات،
الذي يصعب عليها فيما بعد إخراجه منه.
ولك�ي تقليل من تعلق صغ�ريك بتلك األجهزة،
تقدم لك من خالل السطور التالية عدة نصائح
تساعدك يف ذلك:
 إذا ل�م يتجاوز صغ�ريك العام�ن ،ال تجعيلتلك األجهزة ب�ن يديه ،وامنعي�ه عنها بشكل
كامل؛ ألن تواصله م�ن خاللها يؤثر عىل نموه
الذهن�ي ،أم�ا إذا كان عمره ب�ن عامن وستة
أعوام ،فيمكنك تركها ب�ن يديه ساعة واحدة
يوميا ً فقط ،ومن عمر  6أعوام حتى  12عاماً،
يمكنه استخدامها ملدة ساعتن فقط ،ويف حال
كان عم�ره أكثر من  12عام�اً ،اطلبي منه أن

ال يتجاوز الثالث ساعات خالل استعماله لها؛
حتى ال يصل إىل مرحلة اإلدمان.
 قوم�ي بتسجيل طفل�ك يف األندية الرياضية أودورات السباحة مثالً ليقيض وقته بما هو مفيد
له ولجسمه ،بحيث يبني عضالته بشكل جيد.
 كثف�ي زي�ارات األق�ارب واألصدق�اء لخلقمحي�ط اجتماعي خص�ب لصغ�ريك ،وقومي
بتجربة أنشطة عائلية مختلفة.

 ش�اركي صغ�ريك اللعب مع�ه ،واستخدميألعاب الرتكيب والفك والرسم وألعاب الحركة.
 ال تتقاعي لحظ�ة عن التحدث مع صغريكح�ول مواهب�ه واهتمامات�ه ،وش�اركيه تل�ك
االهتمامات.
 امنعي طفلك من استخدام تلك األجهزة وقتالنوم أو تناول الطعام وخ�الل تجمع العائلة،
وكوني قدوة له يف ذلك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة..

احذر هذه العادة  ..متى يكون مضغ العلكة خطراً على حياتك؟
غالب�ا ما يمضغ امل�رء العلكة أو
اللب�ان ،كما يش�ار إليها يف بعض
ال�دول العربية ،م�ن أجل تحسن
التنفس ،لك�ن ال ينصح بمضغها
م�رارا وتك�رارا .والنص�ح بع�دم
مضغ العلكة كث�ريا إنما ألنها قد
تتسب�ب بمشكالت صحي�ة أكثر
بدال من أن تكون وسيلة لتحسن
التنفس.
ع�ىل سبي�ل املث�ال ،تزي�د عملية
مضغ العلكة م�ن إفراز العصارة
يف املع�دة ،وبالت�ايل ،لي�س م�ن
ال�روري ع�ىل اإلط�الق مضغ
العلك�ة قب�ل تن�اول الوجب�ات،
فهي يف هذه الحال�ة ستعمل عىل
اإلرضار بصحة املعدة ،وقد ينجم
عن ذلك اإلصابة بالتهاب يف املعدة
أو حتى تقرحها.
أض�ف إىل ذلك أن مضغ العلكة قد
يتسب�ب يف بع�ض األحي�ان بآالم
يف املع�دة ،واإلصاب�ة باالنتف�اخ
والغ�ازات يف البط�ن ،ناهي�ك عن
أن العلكة الخالي�ة من السكر قد

تسبب بحاالت إسهال للبعض.
لي�س ه�ذا فحس�ب ،ب�ل إن من
أرضاره�ا املحتمل�ة أيض�ا ،تآكل
األسن�ان وطبقة املين�ا والتيجان
والجس�ور ،وق�د يتسب�ب أيض�ا ً
تك�ون بق�ع ع�ىل األسن�ان أو
خدوش.
غ�ري أن م�ا هو غري متوق�ع أكثر
من ذل�ك كله هو التأث�ري السلبي

عىل الذاك�رة  ،عىل الرغ�م من أن
ه�ذا ينطب�ق فق�ط ع�ىل الذاكرة
قصرية املدى.
كم�ا إن املض�غ املتك�رر للعلك�ة
وباستم�رار ق�د ي�ؤدي إىل تشنج
وتضخم يف عض�الت الفكن ،وقد
تبق�ى العض�الت منقبض�ة حتى
بعد التوقف عن املضغ.
لك�ن يف املقاب�ل ،سب�ق أن نرشت

جامع�ة واسي�دا اليابانية دراسة
ح�ول العلك�ة ،أش�ارت إىل أن
مضغه�ا أثناء امل�ي يساعد عىل
الحرك�ة برسعة أك�ر ،ويزيد من
حرق السعرات الحرارية ،ومضغ
العلك�ة أثن�اء املي يرف�ع معدل
نب�ض القل�ب ،وه�و أم�ر مفي�د
لخس�ارة ال�وزن وفق�ا لصحيفة
“ذا صن” الريطانية.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :س�اير األوضاع وال تعرض ،وابتع�د عن املواجهة
حالياً ،وانتظر ريثما تتضح األمور وتتكشف الحقائق لتديل
بشهادتك
عاطفياً :عليك التنبّه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر س�لبا ً يف
أوضاعك العاطفية ،وابتعد قدر اإلمكان عمن يسعى لتوتري العالقة
بينك وبني الرشيك
صحياً :ال تدع الهموم العائلية واملهنية تؤثر سلبا ً يف وضعك الصحي،
بل اخرج من محيطك الضيق

الثور

مهني�اً :تأثريات إيجابية وجيّدة عى صعيد العمل ،وهذا
يراف�ق م�ع مطالب�ك املالية املحق�ة وقد تبل�غ الهدف
قريبا ً
عاطفياً :تتحس�ن األوضاع مع الرشيك وال سيما عى الصعيد
العاطفي ،بعد س�وء التفاهم الذي س�اد بينكما بس�بب تدخالت
اآلخرين
صحياً :ال تورّط نفس�ك يف أمور ال ناقة لك فيها وال جمل ،وتس�بب
اضطرابا ً لوضعك الصحي

الجوزاء

َّ
فتح�ل بالصرب
مهني�اً :تواج�ه معارض�ني لخطط�ك،
لتتوضح الصورة أكثر ،وحاول إقناعهم بوجهة نظرك
عاطفي�اً :تبح�ث ع�ن جدي�د يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق
العاطف�ي الذي تم ّر به ،انتبه إىل طريقة حديثك مع الحبيب وال
تجرحه
صحي�اً :رياض�ة امليش رضورية كلما س�نحت الظروف يف الش�تاء،
ونتائجها مضمونة ومهمة

السرطان

مهني�اً :تكون متفائالً جدا ً وتتحس�ن ظروفك عى نحو
واضح ،وتناس�بك املس�تجدات وتتعامل معه�ا بانفتاح
كبري وصدر رحب
عاطفياً :أطلق العنان لخصالك اإليجابية لتحافظ عى استقرار
العالقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحي�اً :اندفاع�ك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطل�ب م�ن اآلخري�ن
مشاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعا ً منك أنها خري عالج

األسد

مهني�اً :ال أنصح ل�ك اليوم املغامرة ،ولك�ن كن حذرا ً يف
الخط�وات التي تقوم بها تجاه الزمالء ،وادرس قراراتك
تجاههم بدقة كبرية
عاطفي�اً :تناقش بع�ض األمور املهمة م�ع الحبيب فال تفكر
فيها بطريقة س�لبية ،بل ضع التفاؤل عنوانا ً عريضا ً يف نقاش�ك
معه
صحياً :تشعر بالراحة النفسية الكبرية بعدما صارحت اآلخرين بما
كان يعريك من ألم داخيل

العذراء

مهني�اً :من املستحس�ن ع�دم املراهنة ع�ى ّ
أي نجاح،
ال ت�ردد يف طل�ب املس�اعدة والنصيحة م�ن األصدقاء
واألحبّاء
عاطفي�اً :صحي�ح أن�ك تم�ر بي�وم عصي�ب جراء مش�كالت
عاطفية ،لكن حافظ عى رباطة جأشكّ ،
وكس قيود اليأس
صحياً :س�ارع إىل دعوة األصدقاء للقيام بس�اعة من امليش كل يوم
قبل التوجه إىل العمل

الميزان

مهنياً :يش�ري هذا اليوم إىل عملية ترويجية ناجحة ،قد
توق�ع عقدا ً جدي�دا ً أو تبارش عمالً آخر وتس�مع كلمات
الثناء والتقدير
ّ
لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك
عاطفياً :تختار الوقت املناس�ب
به ،ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العالقة بينكما
صحي�اً :محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية املناس�بة
خري من التقاعس

العقرب
مهنياً :الحظوظ تدعم أف�كارك وتطلّعاتك وطموحاتك،
وق�د تجعل�ك تثري بع�ض النق�اط والتفاصي�ل وتتعرّض
النتقادات وتجد نفسك محرجا ً
عاطفياً :يس�اعدك الوحي عى القي�ام بأعمال إبداعية فتفرض
أفكارك عى الرشيك وتؤثر فيه وتنال إعجابه
صحي�اً :يستحس�ن التقيد بمواعي�د وجبات الطعام ث�الث مرات يف
اليوم ،فهذا يكون صحيا ً ومفيدا

القوس

مهني�اً :أنبّهك إىل بعض املماطلة أو التأخري يف املعامالت،
فال تراهن عى ال ّدقة أو الخرب اليقني
عاطفياً :يوم عاطفي أفضل بكثري من الس�ابق وتكون عى
موعد مع تغيري إيجابي ،يف الجو غزل وغرام وعالقة ناشئة
صحياً :التقلبات التي قد تطرأ عى الصعيد املهني والعاطفي تصيبك
بخيبة أمل ،وتبقيك يف وضع صحي غري مطمنئ

الجدي

مهنياً :لحس�ن الحظ تعود املياه اىل مجاريها ،ثم تتطور
األمور لكي تعيش يوما ً رائعا ً تعرف فيه ملذات كثرية
عاطفي�اً :ق�د يلتقي�ك الح�ب أو يأتيك زائ�را ً بع�د يوم من
الحرمان واالحباط ،فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات
العاطفية الجميلة
كاف ملمارسة الرياضة
صحياً :حاول قدر املستطاع تخصيص وقت ٍ
وخصوصا ً صباحا ً

الدلو

مهني�اً :يكون هذا اليوم ه�و األفضل عى صعيد حياتك
املهني�ة ،فق�د تتخل�ص من بع�ض املتاع�ب والخالفات
البسيطة
عاطفي�اً :تتغل�ب عى بع�ض األس�باب التي تجعل�ك محبطا ً
وحزينا ،وساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة ،فكن مستعدا ً
صحياً :ساعات الفراغ املتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة
والتخلص من متاعب العمل

الحوت

مهنياًّ :
تركز هذا اليوم عى الشؤون املالية ،وحاول أن ال
ً
ّ
ً
وتنكبّ
عى دراسة مرشوع مهم
تكون مزاجيا ومتقلبا
عاطفي�اً :تقلب�ات الزمان ل�ن تقوى عى إضع�اف العالقة
املتين�ة بالرشي�ك ،لكن حذار أصح�اب الني�ات املبيتة من فعل

ذلك
صحياً :إنتبه لصحتك ولسالمتك وكن متأن ًيا يف كل يشء ،وحذار عدم
الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1590االنتھاء من بناء قبة كاتدرائية القديس
بط�رس يف الفاتيكان بارتفاع  5.133مرا وذلك
خالل حربية البابا غريغوريوس الثالث
عرش ورئاسة املھندس دومنيكو فونتانا.
 - 1607تأس�يس مستعمرة جيمستاون ،وھي
أول مس�تعمرة بريطاني�ة ناجح�ة يف أمري�كا
الشمالية.
 - 1878اغتيال السيايس أوكوبو توشيميتيش.
 - 1941القوة الجوية األملانية تشن أعنف غارة
جوي�ة عى العاصمة الربيطانية لندن يف الحرب
العاملية الثانية.
 - 1945الطي�ارون االنتحاري�ون الياباني�ون
يش�نون ھجوما مدم�را عى حامل�ة الطائرات
األمريكية «إنربرايز» وذلك يف الش�ھور األخرية
من الحرب العاملية الثانية.
 - 1948ق�وه م�ن املقاتلني الع�رب تتمكن من
االستيالء عى مستوطنة عطروت شمال القدس
يف بداية حرب فلس�طني بني العرب والصھاينة
وذلك قبل يوم واحد م�ن اإلعالن عن قيام دولة
إرسائيل.
 - 1955اإلعالن عن قيام حلف وارسو.
 - 1956تأسيس الجيش املغربي.
 - 1963الكوي�ت تنضم لألم�م املتحدة لتصبح

العضو رقم  111يف املنظمة الدولية.
 - 1964االحتف�ال بتحوي�ل مجرى نھ�ر النيل
عند الس�د العايل وذلك بحضور الرئيس املرصي
جمال عبد النارص .
 - 1965الصني تفجر قنبلتھا الذرية الثانية.
 - 2004القوات األمريكية تطلق رساح  250من
املعتقل�ني العراقيني من س�جن أب�و غريب بعد
فضيحة إساءة معاملة السجناء.
 - 2007الحكومة اللبنانية تطالب مجلس األمن
بإقرار املحكم�ة الدولية بقضي�ة اغتيال رفيق
الحريري بعد تعذر إقرارھا يف مجلس النواب.
 - 2010إثيوبي�ا وأوغن�دا وروان�دا وتنزاني�ا
يوقع�ون باألح�رف األوىل عى اتفاقي�ة إطارية
لتقاس�م مياه نھر النيل بعد مفاوضات منذ ما
يقارب
الع�رش س�نوات ،وكيني�ا تص�در بي�ان تأيي�دا
لالتفاقي�ة دون التوقيع عليھا ،بينما لم يحرض
مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي ،بينما
رفضت
مرص والسودان ھذه االتفاقية.
 - 2018مقت�ل  61وإصاب�ة أكث�ر م�ن 2700
مواطن�ا فلس�طينيا أثناء االحتجاج�ات املنددة
بنقل السفارة األمريكية إىل القدس.

اختبارات شخصية

اخرت وردة واكتشف أكثر مَن يتمنى لك اخلري يف حميطك

قد يض ّم املحيط أشخاصا ً يتمنون أن يحقق
اآلخ�رون النجاح واإلنجازات وأن يعيش�وا
السعادة الدائمة .ويف املقابل قد يعيش فيه
أش�خاص يخبئون النوايا السيئة تجاه كل
من يتفوق عليه�م أو يحقق بعض التميز.
وللتفري�ق بني أولئك وه�ؤالء يكفي خوض
هذا االختبار من خالل اختيار إحدى الورود
ال�.6
 1الوردة الحمراءإذا اخ�رت ه�ذه ال�وردة فه�ذا يعن�ي ّأنه
يمكنك أن تمنح�ي أفراد أرستك الكبرية كل
ثقتك .فليس منهم من يتمنى لك األذى .بل
إن الجمي�ع يبدي تجاهك املش�اعر الطيبة
والنواي�ا الحس�نة .كم�ا أنه�م يس�عون يف
كل الظروف إىل مس�اعدتك ع�ى إيجاد حل
ملشاكلك وعى تحقيق التميز يف كل مجاالت
حياتك ويفخرون بذلك.
 2الوردة الخرضاء
يمكنك أن تثقي إىل ح ّد كبري جدا ً بصديقتك
املقرب�ة .فه�ي مس�تعدة ألن تب�ذل الكثري
م�ن التضحي�ات من أجل تقديم املس�اعدة
ل�ك كلم�ا احتجت إليها .كم�ا أنها ال تفيش
أي�ا ً من أرسارك مهما كلفه�ا هذا األمر من
أثمان .وتأكدي أنها ال تس�مح ألي شخص
باإلساءة إليك حتى يف غيابك.
3الوردة الربتقالية
ش�قيقتك هي من أب�رز األش�خاص الذين
يتمن�ون ل�ك الخري .فه�ي ترغ�ب دائما ً يف
مواكبت�ك يف كل مجاالت حيات�ك .كما أنها
تش�اركك إنجازاتك وإخفاقات�ك وال تتخى
ع�ن دعم�ك يف أي وق�ت .قد تنش�أ بينكما
بع�ض الخالفات لكنها تك�ون دائما ً عابرة

قصة مثل

غزل عراقي
حسه لك بالدالل ظلت ملاموت
مادرت حكها الناس أصوابي بسكوت
*****
متعجب بدنياك بي كلبك ازروف
شوكلبي منخل صار بيه العمه يشوف
*****
ارد اسئل الصباغ هم تصبغ اكلوب
لصبغ دلييل عليك وحزن فرد نوب
*****
من كلبي خذلك نار جمل جهنم
واملا يعرف ينوح مني يتعلم
*****
صح وصدك عطاب تشتم الخشوم
من كلبي تطلع نار موش من الهدوم
*****
وج ونطفه الدالل يوم الضعن ساك
حنظل ولوجن بيه مر يوم الفراك
*****
آنا لك يالدالل أفرغ وجويك
لسه تحن لساه ال مروا عليك
*****
مر الدهر ال صار اصرب وباريه
بلشت كلبي وياه وأدريبه ياذيه

من الفيسبوك

وال ترك أي أثر لديها.
 4الوردة متعددة األلوان
يدل اختيارك ه�ذه الوردة عى ّأنك تتمتعني
بش�خصية فريدة وجذابة يف الوقت نفسه.
وه�و ما ق�د يثري غ�رية بعض األش�خاص
املحيط�ني بك .إال أن الئحة هؤالء ال تش�مل
زميل�ة مقربة من�ك يف العم�ل .فهي تظهر
الكث�ري م�ن الفرح الص�ادق كلم�ا حققتِ
نجاحا ً م�ا .كما تتمنى لك املزيد من التقدم
لي�س ع�ن طريق ال�كالم فقط ب�ل بالفعل
أيض�اً .إذا ً يمكن�ك إفش�اء أرسارك ع�ى
مسمعها والتحدث إليها بشأن مخططاتك
املقبلة .فقد تحظني بمساعدتها.
 5الوردة الصفراء
يش�كل حضورك عالمة فارقة وبارقة أمل
بالنس�بة إىل الكث�ري من األش�خاص .فأنت

ترصي�ن ع�ى االبتس�ام حت�ى يف الظروف
الصعب�ة .وله�ذا كث�ريا ً م�ا تحصل�ني عى
الثن�اء واملدي�ح .وه�و م�ا يفعل�ه الكث�ري
م�ن األش�خاص املحيطني ب�ك وخصوصا ً
قريبات�ك .إذا ً يمكن�ك الثق�ة بالكثري منهن
ألنهن يتمنني دائما ً أن تبقي سعيدة دائماً.
6الوردة الزرقاء
تعت�رب الرصاح�ة التامة من أب�رز صفاتك.
لكنها قد تزعج بعض األشخاص املحيطني
بك .ورغم هذا فإنها تحظى بإعجاب زوجك
الذي يفضل أال تتخيل عنها .كما أنه يسعى
إىل الدفاع عنك وتقدي�م الدعم لك دائماً .قد
ال يفعل ذلك بشكل علني أمام اآلخرين لكن
تأكدي أنه ال يس�مح ألي شخص أن ييسء
إلي�ك حتى يف غيباك.بل إنه ق�د يأخذ بثأرك
وإن بعد انتظار.

ّ
مشع اخليط

ي�رضب للكيّس الفطن  ،والذكي املاهر  ،يس�تطيع بفطنته ومهارته
أن يفلت من رش يحيق به أو رض يوشك أن يصيبه .
أصله:
أن أح�د اللصوص س�طا عى بيت ني�اّر ( وهو الش�خص الذي يعمل
بالن�ري والنري هو تهيئة خيوط النس�يج وإعدادها ولفها عى النبوبة
)  .فش�عر ب�ه صاحب البي�ت فانتىض قامة ماضية ث�م هجم عليه ،
فلم�ا رآه اللص علم أن�ه مأخوذ  ،فقال له  (( :روي�دك يارجل  ..فأنا
لم آت ِ ألرسقك كما تظن وإنما جئت إليك مرش�دا وناصحا ))  .فقال
ل�ه صاحب البيت  (( :وكيف تريد أن ترش�دني وتنصحني ؟ )) فقال
الل�ص  (( :أنت تغزل الخي�وط من القطن فتك�ون ضعيفة وركيكة
لذلك يكون النسيج ضعيفا ركيكا كذلك  ..فلماذا ال تتعلم كيف تشمّع
الخخيوط فتصبح متينة قوية ؟ ))  .فخدع الرجل بكالم اللص وسأله
 (( :وكيف أش�مّع الخيوط ؟ )) فقال اللص  (( :سأعلمك ذلك يف التو

واللحظ�ة ))  .ث�م أخ�رج من جيبه قطع�ة من الش�مع وأخذ خيطا
طوي�ال وأعطى طرفه للرجل وقال له  (( :إمس�ك طرف الخيط جيدا
وال تتحرك من مكانك  ..وانظر كيف سأشمّع الخيط ))  .ثم بدأ اللص
يمرر الش�مع عى الخيط ويبتعد عن مكان الرجل ش�يئا فشيئا حتى
أصب�ح خارج املن�زل  ،فربط الطرف الثاني م�ن الخيط يف باب البيت
املجاور  ،وفر هاربا  .وانتظر الرجل عودة اللص حتى نفد صربه  ،وملا
ط�ال عليه اإلنتظار خرج يبح�ث عنه  ،فلم يعثر له عى أثر  .فعاد إىل
بيته خائبا  ،فس�ألته زوجته  (( :مالك ؟  ..وأين كنت ؟ )) فقال (( :
كنت انتظر هذا الرجل  ..فقد ذهب ليشمع الخيط  ،ولم يعد حتى اآلن
! ))  .فضحكت املرأة من قوله وقالت له  (( :ياخايب  ..هذا ( ّ
ش�مع
الخيط )  ..ووصل بيتهم ))  .ثم ذاع ذلك الحديث بني الناس فضحكوا
من قول الرجل وسخروا من غفلته وغبائه  ،وعجبوا من فطنة اللص
وحسن تخلّصه  .وذهب ذلك القول مثال
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وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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 80عاماً تفصلنا عن أسوأ كارثة
طبيعية لكوكب األرض

شخصا خالل
واتساب يتيح مشاركة ً 50
مكالمات الفيديو

No: 7249 Thu 14 May 2020

مش�هد تل� َو اآلخ�ر ،تكش�ف ماغ�ي
بوغص�ن ع�ن مفاج�أة جدي�دة يف
مسلس�لها الرمضان�ي «أوالد آدم».
فبشخصية القاضية ديما ،كسبت
ماغي بوغصن تح ّديا ً فنيا ً جديدا ً
يُحس�ب له�ا خ�الل مش�وارها
الفن�ي .فع�ىل الرغ�م م�ن أنها
اعتادت تقدي�م األدوار املختلفة
التي تبتعد فيه�ا عن النمطية،
فه�ي امل�رأة ّ
املثقف�ة القوي�ة
ً
يف «ي�ا ري�ت» وأيضا تل�ك التي
تتلوّن من ش�خصية ألخرى يف
«جوليا» ،وهي املرأة التي تعلم
م�ا يف داخل النف�وس يف «حبة
كرامي�ل» ،لكن ش�خصية ديما
ش�كلت تح ّد ً
يف «أوالد آدم» ّ
ي�ا
من ن�وع خ�اص .من�ذ انطالق
الحلقة األوىل من مسلسل «أوالد
آدم» ،كش�فت ماغ�ي ب�و غصن
أو «القاضي�ة ديم�ا» ع�ن مالمح
شخصيتها القوية؛ فهي املرأة التي
تعاني فقدان جنينها ،ولكنها تخفي
مش�اعر الحزن التي تسيطر عليها عن
ً
محاول�ة أن تبدو يف ثوب
كل م�ن حولها،
املرأة القوية صاحبة القرار ،إىل أن ُتفاجأ يف
ما بعد بأنها تعيش مع زوج خائن «غس�ان»
ّ
متأخرة مع
أو مكسيم خليل الذي يعيش مراهقة
املراهقات رغما ً
ّ
عنهن .فتبدأ ديما بالبحث عن حقيقة

بمقدار  444مليار دوالر

ح�ذر العلماء م�ن توقع�ات مخيفة
متعلقة بمس�توى سطح املحيطات،
والذي من املتوقع ،أن يرتفع بمنسوب
يهدد اليابسة باالختفاء يف غضون 80
عاما ً فق�ط, .من املرج�ح ،أن ترتفع
املحيط�ات بمق�دار  1.3م�ر بحلول
ع�ام  2100حال ارتفاع درجة حرارة
س�طح األرض بمع�دل  3.5درج�ة
مئوية أخرى .وبمرور الوقت وحلول
عام  ،2300س�تكون الكتل الجليدية
التي تغطي انتاركتيكا وجرين الند قد
ذابت ،والتي تق�در بمليارات األطنان
الجليدية ،وبالتايل ستؤثر عىل ارتفاع
مس�تويات س�طح البح�ر بأكثر من
خمس�ة أمتار -يف حالة ارتفاع درجة
ح�رارة األرض بس�بب االحتب�اس
الحراري -مما سيعيد رسم الخطوط
الس�احلية لكوك�ب األرض .وترج�ع
هذه التنبؤات إىل أكثر من  100خبري،
خاص�ة أن ح�وايل  10%من س�كان
العالم ويق�درون بحوايل  770مليون
ش�خص ،يعيش�ون اليوم عىل أرض

07810090003

ماغي بوغصن تكشف عن مفاجأة جديدة
في مسلسلها الرمضاني «أوالد آدم»

عـين على العالم

أق�ل من  5أمت�ار قرب خط�وط املد.
ويتوق�ع الخ�راء أنه حت�ى يف حالة
تحقي�ق ه�دف معاه�دة املن�اخ يف
باري�س املتمثل يف الحد من االحتباس
الحراري العامل�ي إىل أقل من درجتني
مئويتني ،فإن العالمة املائية للمحيط
قد ترتف�ع بمقدار مرين بحلول عام
ً ،2300
وفقا لدراس�ة يف مجلة املناخ
الجوي.
وكان قد ارتفع متوسط درجة حرارة
س�طح األرض بما يزي�د عن  1درجة
مئوي�ة منذ عرص ما قب�ل الصناعة،
وه�و مقياس يس�تخدم ع�ىل نطاق
واس�ع لقي�اس االحتب�اس الحراري
العامل�ي ،ورصح املؤل�ف املش�ارك
س�تيفان رامس�تورف ،رئيس تحليل
نظ�ام األرض يف معه�د بوتس�دام
لبح�وث التأث�ريات املناخي�ة ،لوكالة
(فرانس برس) أن�ه من الواضح اآلن
أن تقديرات ارتفاع مس�توى س�طح
البح�ر الس�ابقة كان�ت منخفض�ة
للغاية.

زوجها «القبيحة» ،ولكن كيف س�تواجه كل هذه املصائب
التي تنهال عليها ،خاصة بعد ظهور ش�قيقها «هش�ام»؟
هذا ما ستكشفه الحلقات املقبلة .وال يزال مسلسل «أوالد
آدم» يتص ّدر قائمة املنافسة الدرامية اللبنانية ،حيث يحتل
العم�ل املركز األول يف املنافس�ة الدرامي�ة بكثري من الدول
العربية والغربية أيضا ً يف مق ّدمتها لبنان وصوالً إىل كندا.
وبحس�ب م�ا كش�فت معلوم�ات خاصة أن املسلس�ل لن
ثان بحسب ما أورد أحد املواقع ،وأن الكاتب
يكون له جزء ٍ
رامي كوس�ا واملخ�رج الليث حج�و لم يوافق�ا عىل فكرة
إع�داد أو تجهي�ز الجزء الثان�ي حتى الس�اعة بانتظار ما
ستشكفه األيام القليلة املقبلة ويف السياق ،علم أن تراجعا ً
«لوجستياً» س�يظهر واضحا ً بعد الحلقة  18والسبب كما
ب�ات معلوما ً ه�و محاولة اجتزاء بعض املش�اهد أو حتى
إلغائها بعد قرار الحظر الذي ش�هدته ب�ريوت بداية آذار/
م�ارس املايض ،وبالتايل ألغي جزء كبري من مش�اهد كانت
س�تصوّر يف أحد مستشفيات لبنان لهذا السبب ،خصوصا ً
ُ
أن ّ
املمثلني رفض�وا نهائيا ً متابع�ة التصوير وحتى دخول
املستش�فى بداي�ة انتش�ار ف�ريوس كورونا ،ما أس�هم يف
حذف هذه املشاهد التي كانت ستؤجّ ج الرصاع والحماسة
بطريق�ة أكر ،فيما ح�اول الليث حج�و مراعاة القصص
ّ
املش�وقة الت�ي ش�اهدها الجمه�ور يف النص�ف األول من
املسلس�ل ومتابعتها بأقل خس�ائر ممكنة يف إطار السياق
العام للقصة التي تروي حكاية جزء من املجتمع اللبناني،
ب�ني ق�درة الس�لطة عىل االتج�ار بالن�اس والك�ذب وبني
عيّنات من الفقر والعوز والفس�اد ،ترابط بالصدفة بنحو
متفاوت ،لكنه مقنع إىل حد ما بحصول هذا املسلس�ل عىل
تصنيف جيد يف موس�م الدراما العربي�ة الخاص برمضان
.2020

هنا الزاهد تعلن ترشيحها لالئحة أجمل  ١٠٠وجه في العالم
اعلن�ت املمثل�ة املرصية هنا
الزاهد عىل حس�ابها الخاص
ع�ىل اح�د مواق�ع التواص�ل
االجتماعي ترشيحها من قبل
“تي يس كاندلر” التي تعنى يف
اختيار افضل من  100وجه يف
العالم منذ الثمانينات لدوخل
القائمة عن عام .2020
ون�رشت هنا ص�ورة لالعالن
ال�ذي وض�ع ع�ىل صفح�ة
الجه�ة املعني�ة وع�رت عن
سعادتها بهذا االنجاز وكتبت
:ش�كرا لرش�يحي يف اجم�ل
 ١٠٠وج�ه يف العالم مش�رية
اىل انه�ا ممتن�ة وتش�عر انها
س�عيدة ومباركة بهذا االمر.
ومن املتوقع ان تصدر النتائج
يف اواخر هذا العام بعد دراسة
كاملة عىل كل املرشحني.

بلقيس فتحي تنفعل بسبب
أحداث مسلسل «البرنس»
للنجم محمد رمضان
نال�ت الحلق�ة ال�  18م�ن مسلس�ل «الرنس» للفن�ان محمد
رمض�ان تفاعل كبري عر مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،حيث
ّ
دش�ن املتابع�ون هاش�تاغات «#الرن�س و#أحمد_زاه�ر».

وش�هدت الحلق�ة قيام فتح�ي «أحمد زاهر» بزي�ارة رضوان»
محم�د رمضان» يف الس�جن وبرفقته ابنته ،حيث اس�تخدمها
إلجب�اره عىل التنازل عن ملكيته للمنزل «املرياث» ،وما كان من
رض�وان إال أن وقع عىل عقد التن�ازل وأوىص فتحي بابنته ،إال
قام األخري برك طفلة «رضوان» يف الش�ارع .وتفاعلت الفنانة
بلقيس فتحي مع أحداث الحلقة وغرّدت« :عادي عندكم حلقة
#الرن�س اليوم؟ أنا جاني انهيار معق�ول فيه ناس كدا بالدنيا
دي؟! ايه يا عم فتحي حرام عليك» .مسلس�ل «الرنس» بطولة
محم�د رمضان واللبنانية نور ،وأحمد زاهر وروجينا وس�لوى
عثمان وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجالء بدر ،ومن
تأليف وإخراج محمد سامي.

ندى أبو فرحات :في لبنان ملكة الجمال تهدي مسلسال

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق
واتساب يعتزم زيادة الحد األقىص
املس�موح ب�ه ملكامل�ات الفيديو.
وذكر إن «واتس�اب» يختر إجراء
مكامل�ات فيدي�و مع م�ا يصل إىل
ً
مش�اركا ضمن أحدث إصدار
50
تجريب�ي .ويتي�ح «واتس�اب»
إنش�اء تلك امليزة عن طريق غرف
«فيس�بوك ماس�نجر» ،وذل�ك
عن طري�ق االختص�ارات التي يف
قوائم التطبيق الت�ي تم إصدارها
ً
حديث�ا ،حي�ث ظهرت يف نس�خة
الوي�ب أيقونة جدي�دة ،بالضغط
عليه�ا تظه�ر رس�الة منبثق�ة

تخر املس�تخدم بأنه سيتم إعادة
توجيه�ه إىل خاصي�ة «»Rooms
يف «ماس�نجر» ،ليتم إنشاء غرفة
الدردشة الجديدة .جدير بالذكر أنه
عندما تم إطالق غرف ماسنجر يف
ش�هر أبريل املايض ،أشار الرئيس
التنفيذي لرشكة فيس�بوك ،مارك
زوكرب�ريج ،إىل أن�ه س�يتم دع�م
الغرف عر إنس�تجرام وواتساب
و  .Facebook Portalول�م يتضح
بعد متى ستطرح رشكة واتساب
التحديث الجديد عر منصتها ،إال
أن القوائم الجدي�دة مرئية ضمن
أحدث إصدار تجريبي.

خبير إيطالي :كورونا يكاد يقترب من
نهايته وقد يختفي قبل وجود اللقاح

أطلّ�ت املمثل�ة ن�دى أب�و فرح�ات يف
برنامج  the insiderبالعربي يف حوار
ّ
لتعر عن
م�ع اإلعالمي إي�ي نخل�ة،
سعادتها بنجاح دور زينة الذي تقدمه
يف مسلس�ل «أوالد آدم» والثنائية التي
تجمعها مع املمثلة كارول عبود التي
تؤدي دور عبلة يف العمل.
وهذا النجاح فتح باب التساؤالت لدى
جمه�ور ندى عن س�بب ع�دم أدائها
أدوار البطولة عىل الشاش�ة ،وملاذا ال
يمكن بيع مسلس�ل باس�مها ،فر ّدت
أن لديه�ا التس�اؤالت نفس�ها قائلة:
«دائم�ا ً يفك�رون بعارض�ة أزي�اء أو
ملكة جمال اس�مها مع�روف ..ربما

هذا م�ا يطلب�ه العالم العرب�ي اليوم
كأسماء لبطولة املسلسالت ..وأصبح
معلوم�ا ً يف لبن�ان أن كل م�رّة ُتت�وّج
ً
مسلس�ال،
فيه�ا ملكة جم�ال ُتهدى
ُ
اتجهت أكثر إىل املرسح ووضعت
لهذا
كل إمكانياتي هن�اك بأدوار بطولة».
ن�دى التي برزت يف رمضان  ٢٠١٩مع
باس�ل خياط يف مسلس�ل «الكاتب»،
َ
بمسلس�ي «أوالد
ويف رمض�ان ٢٠٢٠
آدم» و «النح�ات» ،أش�ارت إىل أن
السوق املرصي والسوري يركزان عىل
خلفية املمث�ل والتمثيل ،أما الس�وق
اللبنان�ي فريك�ز أحيانا ً ع�ىل الجمال
ومن لديه متابعون أكثر .وأضافت أنه

عىل عارضة األزياء أو ملكة الجمال
ّ
التمك�ن م�ن التمثيل «ملّ�ا تجيبنا
ب�األرض» عىل حد قوله�ا ،لكنها
عادت وأنصفت باملقابل عددا ً من
ملكات الجمال املوجودات اليوم
عىل الساحة الفنية باعتبارهن
ّ
ّ
ويس�تعن
يتلق�ني ورش تمثيل
بمدرّبي تمثيل لتطوير األداء.
ورأت أن ه�ذا ما فعلته دانييال
رحمة يف دور مايا يف مسلس�ل
«أوالد آدم» م�ا أعطاها الحق
يف أن تكون حارضة كبطلة،
ّ
ووصفته�ا أيض�ا ً
باملمثلة
املجتهدة.

هبة مجدي تخطف قلوب جمهورها في
آخر ظهور لها

ن�رشت الفنانة هبة مجدى صورًا جديدة لها عر
حسابها الرسمى عىل موقع التواصل االجتماعي
توير.
ظهرت ىف الصور ب�”لوك جديد” من خالل أحدث
جلسة تصوير لها.
ونالت الصور تفاع�ال كبريا من جانب متابعيها،
وكانت تعليقاتهم ما بني “ :قمر بسم الله ماشاء
الله ..كفاية عظمة ..فعال جميله جمال ربانى”.
وتش�ارك هبة مجدى يف بطولة مسلسل “فرصة
تاني�ة” بجان�ب ياس�مني صرى ،ونخب�ة كبرية
من نجوم الفن منه�م ،أيتن عامر ،أحمد مجدى،

ادوارد ،محم�ود الب�زاوى ،هبة عب�د الغنى،
سارة الشامى ،أحمد الش�امى ،نهال عنر،
عمر الشناوى ،محمد جمعة وتميم عبده.
وتفاع�ل الكثري من الجمه�ور عىل دورها
وأش�ادوا بانه�ا حقق�ت نجاح�ا كبريا و
ظه�ور ىف املسلس�ل و اك�د الكث�ري انه�م
يش�اهدون املسلس�ل من اجل مشاهدها
مع الفنان دياب.
وتدور أحداث املسلس�ل يف إطار رومانىس
اجتماعي حول كيفية اس�تغالل اإلنسان
للفرصة الثانية.

ق�ال الدكت�ور جيوس�يبّي ريموتيس،
مدير معه�د أبحاث دوائي�ة يف مدينة
ميالنو اإليطالية وأحد أش�هر الخراء
املختص�ني بكورون�ا يف أوروب�ا ،إن
فريوس «كوفيد  »19 -الذي ظهر قبل
أكث�ر من  4أش�هر ،ي�كاد يقرب من
نهايت�ه ..وق�د يختفي قبل اكتش�اف
لق�اح يحد من خط�ره ،ألن عدوانيته
بدأت تضعف يوما بعد يوم.
وذكر الخبري بأن املصابني بالفريوس
حالي�ا يختلف�ون عم�ن أصابهم قبل
ش�هر ألنه أصبح أقل اس�تفحاال ،إىل
درج�ة أن ع�دد املحتاج�ني للعناي�ة
املركزة منهم أقل من السابق أيضا.
وعن تفسريه لسبب خسارة الفريوس
التدريجي�ة لعدوانيته ،قال ريموتيس،
إن�ه يمي�ل إىل أن الحصان�ة ض�ده
أصبحت أك�ر ،لذلك فم�ن املمكن أن

بهاء االعرجي

كريستيان بيسري
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مطر ساخن

عراق اليوم
والتحديات الكربى

أمحد اجلنديل

ال نملك الوصاية عىل أحد  ،ولس�نا من هواة الوعظ واالرشاد
 ،وال نس�تجدي اىل م�ن يقول لنا احس�نت  ،وم�ا نكتبه هو
انعكاس لقناعاتنا فيم�ا يحدث يف عراقنا اليوم من تحديات
كب�رية الت�ي تواجهه بعيد ع�ن لغة القدح وامل�دح  ،وتوجيه
االتهام�ات اىل ط�رف دون غ�ريه ممّ �ا حدث ويح�دث طيلة
السنوات العجاف التي مرّت عىل العراق العزيز .
الع�راق الي�وم بكل م�ا فيه من أزم�ات وتجاذب�ات وحاالت
فس�اد وعدم ثقة بني الحكومة والش�عب  ،وما أفرزه انهيار
أس�عار النفط  ،وما تمخض من نتائج بس�بب انتشار وباء
كورونا  ،كان نتيجة ضع�ف االدارة وانتهاج رؤية عرجاء يف
ادارة الحكم أدت اىل ضياع الهوية الوطنية  ،وتغليب املصالح
الش�خصية عىل مصلحة الوطن والش�عب والتي يفرض أن
تك�ون املنطلق ل�كل ترشيع  ،ومصدر ل�كل رؤية  ،وحافظة
لكل تحرك سيايس أو اجتماعي أو اقتصادي .
وبع�د مج�يء الحكوم�ة الجدي�دة بعد مخاضات عس�رية ،
وتجاذب�ات حادة  ،ورصاعات عنيفة ب�دأت األصوات ترتفع
مرة وتختفي أخرى للتحرك الج�اد إلنقاذ االقتصاد الوطني
 ،والحرص عىل النس�يج االجتماعي  ،واتباع الس�بل الكفيلة
لتحقيق العدالة واملس�اواة من اجل انقاذ العراق والعبور به
اىل شواطئ االمن والسالم واالستقرار .
ان م�ا يث�ري الغراب�ة يف نفوس�نا ان األص�وات الت�ي تنادي
باإلص�الح هي االص�وات ذاتها التي أوصلت البل�د اىل ما هو
علي�ه  ،وهي التي رس�مت خارط�ة الفجيعة الت�ي اكتوينا
بنارها منذ عام  2003وحتى هذه اللحظة  ،وما يثري العجب
أن الكتل السياسية بدأت تستبدل جلودها وترصخ برضورة
التغيري الش�امل بس�يناريوهات خرجت من ب�ني أصابعها ،
ودافعت عن صوابها بكل الخطابات االس�منتية والش�فافة
دون أن يلتفت أحد اىل املصلحة العليا للبلد والشعب .
الجميع ساهم يف عملية الخراب  ،وعىل الجميع أن يساهم يف
عملية االصالح وينتقل من لغة االتهام والتهميش والتخوين
اىل لغة العقل واملنطق والحكمة .
القيادة ليس�ت لعبة يمارسها الالعب عىل هواه
 ،وانم�ا هي ف�ن مرتبط بثواب�ت ال يجوز
املس�اس بها  ،وجه�د ال يمكن التالعب
ب�ه  ،ونيّ�ة صادق�ة وايم�ان عميق
ونظ�رة مس�تقبلية قائم�ة ع�ىل
دراس�ة الواق�ع ووض�ع الحلول
وف�ق االمكانيات املتاحة  ،وغلق
النوافذ أمام الرياح التي تحاول
ال�رضر بمصلح�ة الوط�ن
والشعب .
الع�راق الي�وم أم�ام محن�ة
كبرية  ،ال يمكن تجاوزها اال
بتغليب مصلح�ة الجميع
ع�ىل املصال�ح الفردي�ة
الضيقة  ،واالبتعاد عن كل
ما يعي�ق طريق التخلص
من هذه املحنة الكبرية .
الجمي�ع مس�ؤول عما
حصل  ،والجميع أمام
االمتحان العسري ،
وكل م�ا نتمناه
ا لنج�ا ح
للجمي�ع من
أج�ل خروج
ا لو ط�ن
مع�اىف من
جرا حا ت�ه
ّ
ظ�ل
الت�ي
ّ
ي�ن م�ن
آ ال مه�ا
طيل�ة
ا لف�ر ة
املنرصمة .
اىل اللقاء
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تغريدات
يختفي مع الوق�ت ،حتى قبل العثور
عىل لقاح ينهيه ،برغم ترحيبه بجهد
املجتم�ع العلمي يف البح�ث الجاد عن
لقاح له مناسب.
كما وص�ف التغ�ريات الت�ي الحظها
ع�ىل الف�ريوس ومرض�اه ب�»املهمة
جدا» ،مضيفاً »:إذا استمرت األمور يف
التط�ور كما اآلن ،فق�د يتوقف تفيش
الوباء» وفق تعبريه.
وأك�د مدي�ر معه�د أبح�اث دوائي�ة
اإليط�ايل ،أن الع�الج األكث�ر فعالي�ة
يف محارب�ة ف�ريوس كورون�ا حالي�ا
يف العال�م ،ه�و اس�تخراج «بالزم�ا
النقاه�ة» م�ن دم مري�ض تعاىف من
االصاب�ة وضخه�ا يف دم مصاب آخر،
لتعزز جه�از املناعة لدي�ه ،فيتصدى
للف�ريوس بق�وة تتيح ل�ه النجاة من
موت حاسم.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

التأييد الدولــي واإلقليمي حلكومة الكاظمي،
أزعــج بعض اجلهــات كثرياً ،وقــد أخذ هؤالء
عــال بنظريــة
املنزعجــن بالتفكــري بصــوت ٍ
املؤامرة الي لطاملا كانت عالمة لفشلهم.
#تويرت يعلن الســماح ملوظفيه بالعمل من املنزل ،اىل
االبد!
هل س ـ ُيعمم هذا النموذج؟ هل حنــن امام تغيري جذري
ب ُن ُظــم العمــل الــي عهدناها؟ هــل هذا مؤشــر يثبت
النظريــة القائلــة بــان #كورونا ســيخلّف نظاما عامليا
جديدا وجه مفكر

انتهي املطرب مصطفى قمر من تسجيل
أغني�ات ألبوم�ه الدينى الجدي�د يحمل
اس�م «حنني علينا ي�ارب» ،والذي يضم
 7أغان�ى ديني�ة ،جميعها م�ن ألحانه،
ومن املقرر أن يتم طرحه يف أوخرا شهر
رمض�ان الج�ارى .ومن أدعي�ة األلبوم
«أرزقنا يا كريم» وهو ديو بني مصطفى
قمر وس�يف محم�د ،من كلم�ات رضا
زايد ،ون�اى محمد مصطف�ى ،وتوزيع
أسامة كمال ،والدعاء الثانى يحمل اسم
«بس�م الله» من كلمات هانى الصغري،
وتوزي�ع أس�امة كم�ال ،أم�ا الثال�ث
بعن�وان» الرحمن» يتم عىل طريقة ديو
بني مصطف�ى وأحمد حمدى ،وهى من
كلم�ات هانى الصغري ،وتوزيع أس�امة
كمال .الدعاء الرابع يحمل اس�م «حنني
علين�ا ي�ارب» ويغنيه ديو م�ع املطربة
أمان�ى ،م�ن كلم�ات هان�ى الصغ�ري،

وعود مم�دوح الجباىل ،وتوزيع
أس�امة كم�ال ،والخام�س
«ياال نصىل» ديو مع املطربة
مرينا طارق ومجموعة من
األطفال ،من كلمات أحمد
س�امى،ورامى جم�ال،
وألح�ان أحم�د الرازي�ىل،
وتوزي�ع أس�امة كم�ال،
والس�ادس «وش الخ�ري»
م�ن كلمات ن�ارص الجيل،
وألح�ان وتوزي�ع محم�د
ضياء.
ويظهر مصطفى قمر ضيف
رشف ىف مسلس�ل «اتن�ني ىف
الصن�دوق» ،بطول�ة حم�دى
املريغن�ى ،وأوس أوس ،وإخ�راج
محمد مصطفى ،والذى يعرض
ىف شهر رمضان الجارى.

