الدوالر يسجل ارتفاعا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
طفيفا يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس االثنني ،ارتفاعا ً طفيفا ً بسعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصرفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر
الواحد  1242.5ديناراً ،أي  124ألفا ً و250
دينارا ً للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
 1232.5ديناراً ،أي  123ألفا ً و 250دينارا ً
للمائة دوالر.

العدد 7303 :الثالثاء  11آب 2020

املرور تؤكد استمرار العمل بنظام
الفردي والزوجي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكدت مديرية املرور العامة ،امس االثنني ،استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي
خالل مدة حظر التجوال الجزئي.وقال مدير العالقات واإلعالم يف املديرية ،العميد
حيدر كريم ،يف ترصيح صحفي:إن «العمل مستمر بنظام الزوجي والفردي طاملا لم
يصل أي قرار من قبل خلية األزمة بإلغاء العمل به مع مراعاة الحاالت اإلنسانية».
وأضاف أن «مديرية املرور العامة قدمت قبل عام مقرتحات لتخفيف الزخم
املروري ،من بينها تغير أوقات الدوام يف املؤسسات وفتح عدد من الشوارع».
وأشار إىل «وجود إكثر من مليوني سيارة ،مما يسبب ازدحاما يف شوارع العاصمة،
إضافة إىل دخول سيارات أخرى من املحافظات».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7303 Tue 11 Aug 2020

استجابة للمناشدات الكثرية اليت قدمها خرجيو كليات اإلعالم

نقابة الصحفيني تقرر قبول انتماء خرجيي كليات اإلعالم ومنحهم عضوية وهوية النقابة
بغداد /الزوراء:
ق�ررت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني،
ام�س االثنني ،قب�ول انتم�اء خريجي
كليات اإلعالم ومنحهم عضوية وهوية
النقابة.
وذكرت النقابة يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :انه اس�تجابة للمناشدات
الكث�رة الت�ي قدمها خريج�و كليات
اإلعالم ،واس�تنادا ً للصالحيات املخولة
ملجلس النقابة ،وبعد التشاور مع عدد
من عم�داء كليات اإلعالم ،قرر مجلس
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني قب�ول
انتم�اء خريجي كلي�ات اإلعالم حرصا ً
إىل النقاب�ة بعد تقدي�م وثيقة معنونة
للنقاب�ة تؤيد كون طال�ب االنتماء هو
من خريجي كليات اإلعالم استثناء من
رشوط قبول االنتماء األخرى بما فيها
االختبار.واضافت :انها س�تقوم بمنح
املتقدم�ني هويات النقاب�ة بعد تقديم
الوثائ�ق واملستمس�كات الثبوتي�ة،
وس�يتم منحهم كامل االمتيازات التي
يحص�ل عليه�ا زمالؤهم .مبين�ة :انه
بغية تطوير مهارات الزمالء املتقدمني
لعضوية النقابة ستكون هناك دورات
تدريبية وتطويرية يف مجال الصحافة
واإلع�الم ،س�تقام يف معه�د التدري�ب
والتطوي�ر التابع للنقاب�ة الذي هو يف

طور االكتمال.وتابعت :إما بصدد تعيني
خريج�ي كليات اإلعالم يف دوائر الدولة
فقد س�بق للنقاب�ة أن خاطبت بكتب
رس�مية رؤس�اء وزارات الحكوم�ات
الس�ابقة كل من نوري املالكي وحيدر

ألعب�ادي وع�ادل عبد امله�دي ،طالبت
فيه�ا بتعي�ني خريجي كلي�ات اإلعالم
يف وزارات ومؤسس�ات الدول�ة ،ول�م
يس�تجب لطلبات النقابة سوى نوري
املالك�ي الذي وافق ع�ىل تعيني ()150

منه�م ،وج�رى توزيعهم ب�ني املكاتب
اإلعالمية يف ال�وزارات املختلفة .وفيما
يتعلق بحق�وق الصحفي�ني واملطالبة
فيه�ا ،فق�د رشع�ت النقاب�ة ،وم�ن
خالل مجلس الن�واب ،قانون حقوق

الصحفي�ني املرق�م  21لس�نة 2011
وال�ذي ص� ّدق علي�ه مجل�س الن�واب
والذي تضم�ن حقوقا لعوائل ش�هداء
الصحافة ،وتخصيص رواتب لهم أسوة
بش�هداء اإلرهاب ،إضاف�ة لتخصيص
روات�ب للمصاب�ني م�ن الصحفي�ني
أثناء تأدية واجبه�م الصحفي.وزادت
يف الق�ول :كم�ا تضمن القان�ون عدم
التحقي�ق مع الصحفي إال بعد حضور
ممثل عن نقابة الصحفيني ،ورغم كل
هذا ف�إن النقابة وج�دت أصال للدفاع
عن حقوق الصحفيني وتبني مطالبهم
املرشوعة.وأهابت النقابة بأبنائها من
خريجي كلي�ات اإلعالم مراجعة فروع
النقابة كل حس�ب محافظته ،واملركز
العام بالنس�بة لس�اكني بغداد ابتدا ًء
من ي�وم األحد م�ن األس�بوع القادم،
لغرض فس�ح املجال أم�ام الخريجني
إلكم�ال الوثائ�ق واملستمس�كات
املطلوبة ،كما تطال�ب النقابة وزارتي
الرتبية والتعليم العايل باستحداث مادة
للفنون اإلعالمية والصحفية يف مراحل
الدراس�ة بغية تطوير ثقافات الطلبة.
واعرب�ت النقاب�ة عن دعمه�ا الكامل
ملطال�ب خريجي كليات اإلع�الم الذين
هم جزء من جسد النقابة ومستقبلها
الواعد.

التعليم تعلن اعتماد “التعليم املدمج” للعام الدراسي املقبل
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حراك رياضي وطين إلجناح املؤمتر االستثنائي املقبل للجمعية العمومية

ص6

بعد تسجيل  3484إصابة جديدة و 72حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق ترتفع إىل أكثر
من  153ألفا ونسبة الشفاء تبلغ % 71.5

كالتايل :بغداد الرصافة  ،245بغداد الكرخ
 ،405مدين�ة الط�ب  ،54النج�ف االٔرشف
 ،72الس�ليمانية  ،42أربي�ل  ،101ده�وك
 ،23كرب�الء  ،268كرك�وك  ،47دي�اىل ،33
واسط  ،55البرصة  ،145ميسان  ،82بابل
 ،175الديواني�ة  ،109ذي ق�ار  ،52االٔنبار
 ،56نين�وى  ،36صالح الدين .»15وأش�ار
إىل أن «الوفي�ات بلغت  72حالة ،وكما يي:
بغ�داد الرصافة  ،4بغ�داد الكرخ  ،2مدينة
الط�ب  ،2النجف  ،6الس�ليمانية  ،3أربيل
 ،13ده�وك  ،1كربالء  ،8كرك�وك  ،4دياىل
 ،1واس�ط  ،3البرصة  ،7بابل  ،6الديوانية
 ،6ذي ق�ار  ،1نينوى  ،3ص�الح الدين .»2
وأوض�ح أن «املوق�ف الوبائ�ي لف�روس
كورون�ا أصبح كما يي :مجموع الش�فاء
( 109790نس�بة الش�فاء ،)٪ 71,5
مجم�وع اإلصاب�ات  ،153599الراق�دون
الكي  38345منهم  544يف العناية املركزة،
مجموع الوفيات  .»5464من جهته ،اعلن
مدير عام صح�ة بغداد الرصافة ،الدكتور
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  349اصابة
جديدة بفروس كورونا بينها  198اصابة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

الزوراء /حسني فالح:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثن�ني ،املوقف الوبائ�ي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  3484إصابة جدي�دة و 72حالة
وفاة وش�فاء  2015حالة ،ح�ددت دائرتا
صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�ر بي�ان
لل�وزارة تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه:
أن�ه «ت�م فح�ص ( )19663انموذج�ا يف
جمي�ع املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق
لي�وم ام�س ،وبذلك يك�ون املجموع الكي
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل
املرض يف الع�راق (.»)1165049وأضاف:
أن «اإلصابات الجدي�دة لهذا اليوم (أمس)
بلغ�ت  3484حال�ة ،وكم�ا ي�ي :بغ�داد
الرصاف�ة  ،349بغداد الك�رخ  ،226مدينة
الطب  ،100النجف  ،192السليمانية ،198
أٔربيل  ،278دهوك  ،32كربالء  ،299كركوك
 ،161دي�اىل  ،101واس�ط  ،117الب�رصة
 ،449ميس�ان  ،132باب�ل  ،142الديوانية
 ،114ذي ق�ار  ،118االٔنبار  ،53املثنى ،40
نينوى  ،320صالح الدي�ن  .»63وتابع أن
«ح�االت الش�فاء بلغ�ت ( )2015موزعة

تفاصيل ص2

بعد استقالة رابع وزير على خلفية انفجار مرفأ بريوت

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن استقالة حكومته والرئيس ميشال عون يقبلها
بروت /متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س الحكوم�ة اللبناني�ة ،حس�ان
دي�اب ،مس�اء ام�س االثن�ني ،اس�تقالة
حكومته رسمياً ،بعد اس�تقالة اربعة وزراء
خ�الل يوم�ني ،ع�ىل خلفي�ة انفج�ار مرفأ
ب�روت ،فيما قبل الرئيس اللبناني ميش�ال
ع�ون ،اس�تقالة حكوم�ة رئي�س ال�وزراء
حس�ان دياب.وأكد دي�اب :ان «الكارثة التي
رضب�ت اللبناني�ني حدث�ت نتيجة الفس�اد
املزم�ن يف الدول�ة واإلدارة» ،متهم�ا الطبقة
السياس�ية باملتاجرة بدماء املواطنني .وقال
مس�ترش
محذرا« :لبنان يف خطر ،والفس�اد
ٍ
بداخل�ه» ،مؤك�دا الح�رص «عىل مس�تقبل

لبنان ،وليس لدينا مصالح شخصية» .ودعا
دياب إىل «محاكمة الفاس�دين واملس�ؤولني
عن انفج�ار املرفأ» ،واصفا إي�اه ب�»كارثة
حل�ت بلبنان».وأش�ار دي�اب إىل أن «القرار
باالس�تقالة ج�اء لتحم�ل املس�ؤولية».يف
غض�ون ذلك قب�ل الرئيس اللبناني ميش�ال
عون ،مس�اء امس االثنني ،استقالة حكومة
رئي�س الوزراء حس�ان دي�اب ،وطلب منها
االستمرار بترصيف األعمال إىل حني تشكيل
حكومة جديدة.وقالت الرئاس�ة اللبنانية إن
الرئيس عون ش�كر دياب وال�وزراء ،وطلب
منه�م االس�تمرار بترصيف االعم�ال ريثما
تش�كل الحكوم�ة الجدي�دة.وكان رئي�س

الكاظمي يتعهد بتأمني عالج جرحى
املتظاهرين ونقل بعضهم إىل خارج العراق
بغداد /الزوراء:
تعه�د رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،امس االثن�ني ،بتأمني عالج
جرح�ى املتظاهري�ن ،ونق�ل بعضهم
للع�الج خ�ارج الع�راق ،فيم�ا وج�ه
بتش�كيل لجن�ة ملتابع�ة اوضاعه�م
الصحية.وذكر املكتب االعالمي لرئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء”
نسخة منه :ان رئيس مجلس الوزراء،

مصطفى الكاظمي ،استقبل عددا من
جرح�ى التظاه�رات يف محافظ�ة ذي
ق�ار .ورحب الكاظم�ي بالوفد ،مؤكدا
ّ
الحق�ة،
دعم�ه ملطال�ب املتظاهري�ن
والت�ي رفعت ش�عار التغي�ر من أجل
تحس�ني واق�ع البل�د وبناء مس�تقبل
أفضل للعراق ،يقوم عىل أس�اس العدل
واملساواة والعيش الرغيد للمواطنني.

تفاصيل ص2

الصحة توجه بغلق الصيدليات األهلية
كافة اليت ال يتواجد فيها صيدلي

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة ان وزيرها وجه
بغل�ق الصيدليات االهلي�ة كافة التي ال
يتواج�د فيه�ا صيديل.وقالت ال�وزارة،
يف بي�ان مقتض�ب :ان “وزي�ر الصحة،

حس�ن التميمي ،وجه دائ�رة التفتيش
بغل�ق الصيدلي�ات االهلية كاف�ة والتي
ال يتواج�د بها صي�ديل ،والت�ي تتعامل
باالدوية غر املفحوصة واملقرة من قبل
الوزارة”.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية نقل
الحاوي�ات املتكدس�ة إىل أماك�ن
بعي�دة للحف�اظ ع�ىل س�المة املنافذ
وأم�ن املواطنني ،فيما أش�ارت إىل ان
إيرادات ش�هر تموز بلغ�ت نحو 100
مليار دينار.وق�ال رئيس هيئة املنافذ
الحدودي�ة ،عم�ر الوائ�ي ،يف ترصيح

صحف�ي :إن “ الهيئ�ة رشع�ت بن�ا ًء
عىل توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل
لج�ان م�ن مختلف املناف�ذ الحدودية
برئاس�ة مدي�ر املنف�ذ ،وعضوي�ة
كل الدوائ�ر املوج�ودة لكش�ف كافة
الحاوي�ات والبضائع املتكدس�ة ذات
الطابع الكيمياوي”.

املنافذ احلدودية :إيرادات شهر متوز
بلغت  100مليار دينار

تفاصيل ص2

ال�وزراء املس�تقيل ق�د رصح عق�ب انتهاء
اجتم�اع للحكومة (تضم  20وزي�را ،بينهم
دي�اب) ،يف «الرساي الحكوم�ي» بالعاصمة
ب�روت ،أن «الحكوم�ة ستس�تقيل».كما
اعل�ن وزير الصح�ة اللبناني ،حمد حس�ن،
يف وق�ت س�ابق قد أعلن أن حكومة حس�ان
دي�اب س�تقدم اس�تقالتها ،يف إط�ار تحمل
املس�ؤولية عن انفج�ار مرف�أ بروت.وقدم
وزير املالية اللبناني ،غازي وزني ،استقالته
من الحكوم�ة امس االثن�ني ،وهو مفاوض
رئييس مع صندوق النقد الدويل بشأن خطة
إنقاذ ملس�اعدة لبنان.ويف وقت سابق قدمت
وزيرة العدل ،ماري كلود نجم ،استقالتها إىل

رئيس الوزراء حس�ان دياب.وتعد اس�تقالة
وزي�ر املالي�ة الرابعة من نوعه�ا يف حكومة
دي�اب ،حي�ث أعل�ن وزي�ر البيئ�ة والتنمية
اإلدارية دميانوس قطار ،األحد استقالته من
الحكومة ،وذلك بعد س�اعات عىل اس�تقالة
وزيرة اإلع�الم منال عب�د الصمد.كذلك قدم
ع�دد من الن�واب اس�تقاالتهم م�ن مجلس
النواب ،م�ن بينهم أعض�اء يمثلون تكتالت
نيابي�ة مختلفة ،وآخرون مس�تقلون ،وذلك
ع�ىل خلفي�ة تداعيات االنفج�ار املدمر الذي
تعرضت له العاصمة بروت والتدهور الحاد
يف األوض�اع االقتصادية واملعيش�ية واملالية،
التي تشهدها البالد.

حراك نيابي مكثف الستئناف عقد جلسات جملس النواب وإكمال قانون االنتخابات

الزوراء  /يوسف سلمان:
مع استمرار مخاطر جائحة كورونا وتداعيات االزمة
املالي�ة واالقتصادي�ة التي تش�هدها البالد ،يخوص
نواب كتل مختلفة حراكا برملانيا مكثفا الس�تئناف

عقد جلس�ات مجلس النواب ،حيث ترتقب االوساط
النيابية اكمال قان�ون االنتخابات والرشوع بملحق
جدول توزيع الدوائر االنتخابية.واكدت كتلة تحالف
س�ائرون النيابية ان الظروف الراهنة التي تعيشها

الب�الد تحت�م اس�تئناف جلس�ات مجل�س النواب،
واش�ارت اىل عدم وجود ارادة سياس�ية إلس�تئناف
جلس�ات الربملان .وقال النائب عن التحالف ،برهان
املعموري ،ل�”ال�زوراء” :ان “الظروف التي يمر بها

العراق واس�تمرار االزمة املالية والصحية والخدمية
وازم�ة الكهرب�اء وامتحان�ات طلب�ة الجامع�ات
واملعاهد والسادس االعدادي.

تفاصيل ص2

الرتبية :ال تغيري يف موعد امتحانات السادس اإلعدادي السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا
وإثيوبيا توافق

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية أن امتحانات السادس اإلعدادي
ستجرى يف ش�هر أيلول ،وال تغير يف موعدها.وقال
وزير الرتبية ،عي حميد الدليمي ،يف ترصيح صحفي:
إن “امتحانات السادس اإلعدادي ستجري يف مطلع
ش�هر أيلول املقبل ،وهو موعد نهائي لالمتحانات”.
وأض�اف أن “عدد الطالب ممن ي�ؤدون االمتحانات
التمهيدي�ة للدراس�ة الخارجي�ة أكث�ر م�ن  49ألف
طال�ب يف مختلف أنحاء البالد”.وش�دد الدليمي عىل
“التنس�يق العايل بني وزارة الرتبية ووزارات الصحة
والداخلية ،باإلضافة إىل مديرية الدفاع املدني لتوفر
األدوات الوقائية الالزم�ة للطالب ،فضال عن تعقيم
وتعفر املدارس كافة”.ووافق�ت وزارة الرتبية عىل

تأجيل االمتحانات لطلبة الصف الس�ادس اإلعدادي
داخ�ل الع�راق ل�أول من أيل�ول املقبل .م�ن جانب
متصل ،ن�رشت وزارة الرتبية ،امس االثنني ،الجدول
الجديد المتحانات طلبة السادس االعدادي املنتظمني
(بفروع�ه كافة) للعام الدرايس  2019/2020الدور
االول.واوضحت الوزراة يف الجدول الجديد ان اول ايام
االمتحانات سيبدأ يوم الثالثاء املوافق .1/9/2020
واك�دت ان�ه إذا صادفت عطلة رس�مية خ�الل ايام
االمتحان�ات فينقل امتحان ذلك اليوم اىل اليوم الذي
يلي�ه وبالجدول نفس�ه .وبين�ت ان االمتح�ان يبدأ
الس�اعة الس�ابعة صباحا حس�ب التوقيت املحلية
ملدينة بغداد داخل وخارج العراق.

اجلدول ص2

الخرطوم  /متابعة الزوراء:
طلب�ت وزارة ال�ري الس�ودانية تأجي�ل
املفاوض�ات يف ش�أن س�د النهض�ة االثيوبي
ب�ني الخرط�وم والقاه�رة وأدي�س أبابا ،بعد
اس�تئنافها ،امس االثنني ،ملدة اسبوع الجراء
مش�اورات داخلية.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
“استؤنفت بعد ظهر امس االثنني املفاوضات
الخاصة بملء تش�غيل س�د النهض�ة بدعوة
م�ن االتح�اد اإلفريق�ي وبحض�ور الخ�رباء
واملراقبني”.وأض�اف البي�ان “طل�ب الوف�د

السوداني يف بداية الجلسة تأجيل املفاوضات
ملدة أسبوع ملواصلة املشاورات الداخلية التي
يجريها الفري�ق املفاوض”.كما أعلنت وزارة
الخارجي�ة اإلثيوبي�ة تأجيل مفاوضات س�د
النهض�ة ملدة أس�بوع آخر ،اس�تجابة لطلب
من مرص والس�ودان.وكان السودان قد تلقى
األس�بوع املايض اقرتاح�ا إثيوبيا مفاده ربط
ّ
اتف�اق تش�غيل س� ّد النهضة باتفاق ش�امل
بشأن تقاسم مياه النيل األزرق.

تفاصيل ص2

بعد وفاة أكثر من  734ألفا منهم

إصابات كورونا يف العامل تتجاوز الـ 20مليونا والفريوس يتوسع أكثر

بغداد /متابعة الزوراء:
تج�اوز ع�دد مصابي كورون�ا يف العالم
 20مليون�ا و 71ألف�ا ،ت�ويف منهم أكثر
م�ن  734ألف�ا ،وتعاىف ما يزي�د عىل 12
مليون�ا و 930ألفا.وارتفع�ت حصيل�ة
وفي�ات ف�روس كورون�ا يف الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة ،أم�س اإلثن�ني ،إىل
 165ألفا و ،620إثر تس�جيل  528حالة
خالل األربع والعرشين س�اعة املاضية.
وارتف�ع إجمايل اإلصاب�ات يف البالد إىل 5

مالي�ني و 201ألفا و ،64إثر تش�خيص
 49ألفا و 265حالة.وبلغ عدد املتعافني
م�ن الف�روس مليون�ني و 664ألف�ا ،
فيم�ا تخط�ى الع�دد ال�كي الختبارات
الكش�ف ع�ن كورون�ا  65مليونا و453
ألفا.وتتص�در الواليات املتح�دة قائمتي
اإلصاب�ات والوفي�ات بكورون�ا عاملي�ا،
تليه�ا يف اإلصاب�ات الربازي�ل والهن�د،
ويف الوفي�ات الربازيل واملكس�يك.وتأتي
كاليفورنيا يف مقدمة الواليات األمريكية

م�ن حيث ع�دد املصاب�ني ب��  563ألفا
و ،21تليه�ا فلوريدا ب�� 532ألفا و806
إصابات.وحلت الربازيل يف املرتبة الثانية
ب��  3مالي�ني و 35ألف�ا و 582إصاب�ة،
ثم الهن�د ب� مليون�ني و  215ألفا و.74
فيما بل�غ عدد حاالت اإلصاب�ة يف تركيا
 240ألف�ا و.804وس�جلت الهند 1007
حاالت وفاة قياسية خالل ال�  24ساعة
املاضية حيث ارتفعت اإلصابات الجديدة
بفروس كورونا بمق�دار  62064حالة

أخرى .وقال�ت وزارة الصحة إن إجمايل
عدد الوفيات بلغ  ،44386أمس االثنني.
وال تزال حاالت الع�دوى يف الهند مركزة
يف  10والي�ات تحت�ل نح�و  80٪م�ن
الحاالت الجديدة.ول�دى الهند ثالث أكرب
ع�دد حاالت اصابة بف�روس كورونا يف
العالم بع�د الواليات املتح�دة والربازيل.
لديه�ا خامس أك�رب عدد م�ن الوفيات،
لك�ن مع�دل الوفيات به�ا البال�غ نحو
 ٪ 2أق�ل بكث�ر م�ن أم�ركا والربازيل.

وانترش فروس كورونا يف أكثر من 200
دولة حول العالم من�ذ ظهوره يف مدينة
ووهان الصينية يف  12ديس�مرب/كانون
األول .2019وعربيا ،وص�ل إجمايل عدد
اإلصابات بفروس كورونا -كوفيد 19-
إىل مليون وً 38
ألفا ،و  819إصابة ،وبلغ
عدد الوفيات ً 19
ألفا و  75حالة .وتسبب
الفروس بوفاة  734ألفا و 20ش�خصا
ح�ول العال�م ،فيم�ا تماث�ل  12مليون
و 900ألفا و 661مصابا للشفاء.
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بعد تسجيل  3484إصابة جديدة و 72حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق ترتفع إىل أكثر من  153ألفا ونسبة الشفاء تبلغ %71.5
الزوراء/حسني فالح :
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل  3484إصابة
جديدة و 72حالة وفاة وشفاء  2015حالة،
حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أنه «تم فحص ( )19663انموذجا يف جميع
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)1165049
وأضاف :أن «اإلصابات الجديدة لهذا اليوم
(أمس) بلغت  3484حالة ،وكما ييل :بغداد
الرصافة  ،349بغداد الكرخ  ،226مدينة الطب
 ،100النجف  ،192السليمانية  ،198أٔربيل
 ،278دهوك  ،32كربالء  ،299كركوك ،161
دياىل  ،101واسط  ،117البرصة  ،449ميسان
 ،132بابل  ،142الديوانية  ،114ذي قار ،118
االٔنبار  ،53املثنى  ،40نينوى  ،320صالح الدين
.»63
وتابع أن «حاالت الشفاء بلغت ( )2015موزعة
كالتايل :بغداد الرصافة  ،245بغداد الكرخ ،405
مدينة الطب  ،54النجف االٔرشف  ،72السليمانية
 ،42أربيل  ،101دهوك  ،23كربالء  ،268كركوك
 ،47دياىل  ،33واسط  ،55البرصة  ،145ميسان

 ،82بابل  ،175الديوانية  ،109ذي قار ،52
االٔنبار  ،56نينوى  ،36صالح الدين .»15
وأشار إىل أن «الوفيات بلغت  72حالة ،وكما
ييل :بغداد الرصافة  ،4بغداد الكرخ  ،2مدينة
الطب  ،2النجف  ،6السليمانية  ،3أربيل ،13
دهوك  ،1كربالء  ،8كركوك  ،4دياىل  ،1واسط ،3
البرصة  ،7بابل  ،6الديوانية  ،6ذي قار  ،1نينوى
 ،3صالح الدين .»2
وأوضح أن «املوقف الوبائي لفريوس كورونا
أصبح كما ييل :مجموع الشفاء 109790
(نسبة الشفاء  ،)% 71,5مجموع اإلصابات
 ،153599الراقدون الكيل  38345منهم  544يف
العناية املركزة ،مجموع الوفيات .»5464
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 349اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 198اصابة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت امس 349 ,اصابة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 138 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية /قطاع الرصافة  1حالة /
قطاع النهروان  30حالة  /قطاع الشعب 13
حالة  /قطاع البلديات الثاني  36حالة  /قطاع
الصدر  30حاالت  /قطاع االعظمية  16حالة

 /قطاع االستقالل  2حاالت  /قطاع املدائن
 10حالة .
واشار اىل :ان  211حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر  86حالة
محلة ,516 ,538 ,539 ,540 ,521 ,555 ,531
, 569,557 ,528 ,552 ,551 ,563 ,565 ,560
قطاع  , 67قطاع 526 , 542 , 519 , 522 , 41
 ,قطاع  / 536 , 75الثعالبة حالة واحدة خلف
محطة الكهرباء /القاهرة حالة واحدة محلة
 /354االعظمية 1 6حالة محلة ,320 ,314
 , 326 , 312 , 316 . 318 ,310 ,334الكريعات,

الزوراء ترصد مساعي النواب إلقرار التشريعات والقوانني املهمة

حراك نيابي مكثف الستئناف عقد جلسات
جملس النواب وإكمال قانون االنتخابات
الزوراء  /يوسف سلمان:
مع استمرار مخاطر جائحة كورونا
وتداعيات االزمة املالية واالقتصادية
التي تشهدها البالد ،يخوص نواب كتل
مختلفة حراكا برملانيا مكثفا الستئناف
عقد جلسات مجلس النواب ،حيث
ترتقب االوساط النيابية اكمال قانون
االنتخابات والرشوع بملحق جدول
توزيع الدوائر االنتخابية.
واكدت كتلة تحالف سائرون النيابية
ان الظروف الراهنة التي تعيشها البالد
تحتم استئناف جلسات مجلس النواب،
واشارت اىل عدم وجود ارادة سياسية
إلستئناف جلسات الربملان .
وقال النائب عن التحالف ،برهان
املعموري ،لـ»الزوراء» :ان «الظروف
التي يمر بها العراق واستمرار االزمة
املالية والصحية والخدمية وازمة
الكهرباء وامتحانات طلبة الجامعات
واملعاهد والسادس االعدادي ،تحتم عىل
مجلس النواب استئناف جلساته مع
االلتزام بالوقاية الصحية «.
وأضاف ان «تم جمع تواقيع الستئناف
الجلسات ملناقشة اهم القرارات
وترشيعات القوانني املهمة العالقة،
لكن لم تكن هناك ارادة حقيقية لعقد
الجلسات « .مبينا أن «هيئة الرئاسة
ال تتحمل وحدها مسؤولية عدم عقد
الجلسات ،وانما الكتل السياسية
تتحمل املسؤولية ايضا لحث نوابها عىل
الحضور».
واوضح ان «كتلة سائرون طالبت بعقد
جلسة طارئة ملجلس النواب واستضافة
عدد من الوزراء ملناقشة ازمة الكهرباء،
وكذلك الجانب الصحي والرتبوي،
وموضوع القرارات ايل صدرت من
مجلس الوزراء بخصوص تجديد عقود
شبكات الهاتف النقال وتداعيتها «.

باملقابل ،عدت كتلة عراقيون ان تعطيل
جلسات مجلس النواب غري مربر،
وبإمكان الربملان عقد جلساته عىل
وفق تعليمات السالمة الوطنية ،واكدت
ان تعطيل السلطة الترشيعية سيجعل
الحكومة تعمل بال رقابة.
وقال النائب رعد املكصويص لـ»الزوراء»:
ان «اكثر من  160نائبا وقعوا طلبا
الستمرار عقد جلسات مجلس النواب
لكن رئاسة الربملان لم تبت باملوضوع
حتى اآلن» .مشريا اىل :ان تعطيل الربملان
غري مربر قطعا .
واضاف ان «تعطيل عمل السلطة
الترشيعية سيجعل الحكومة تعمل
بمعزل عن الرقابة الترشيعية « .مطالبا
رئاسة مجلس النواب باستئناف عقد
جلسات الربملان مع توجيه النواب
االلتزام بتعليمات لجنة الصحة والسالمة
الوطنية.
اىل ذلك ،دعت كتلة تحالف الفتح رئاسة
مجلس النواب اىل استئناف عقد جلسات
الربملان مرة واحدة اسبوعيـا من أجل
التصويت عىل القضايا التي تخدم البالد
يف ظل الظروف الراهنة .
وقال النائب عن التحالف ،مختار
املوسوي ،يف ترصيح صحفي :ان
«الظروف الراهنة تحتم عىل رئاسة
الربملان استئناف الجلسات ودعوة
النواب للحضور من اجل التصويت عىل
القوانني والترشيعات املهمة» .واضاف
ان «مصالح البلد ال تزال معطلة ،وتتطلب
اعادة جلسات الربملان ملناقشتها يف كل
اسبوع جلسة عىل اقل تقدير» .مبينا ان
«هناك امكانية لعقد جلسات الكرتونية
يف حال تعذر املجلس عن عقد جلساته
حضوريا داخل مبنى الربملان ،واستمرار
حظر التجوال الوقائي للحد من تفاقم
وباء كورونا».

شارع  / 20الكيالني حالتني محلة /133
البلديات  6حاالت محلة  /738 ,752 ,750حي
الرئاسة حالة واحدة محلة  /768النهروان
حالة واحدة /املشتل حالة واحدة محلة /729
السيدية حالتني محلة  /839 ,835العرصات
حالة واحدة محلة  /901بغداد الجديدة حالة
واحدة محلة  /728الغدير حالة واحدة محلة
 /706الكرادة خمسة حاالت محلة ,909
 /904 , 907العطيفية حالة واحدة  /حي
سومرحالة واحدة محلة  /703الزعفرانية
ثالثة حاالت محلة  /962 , 961 ,957حي اكد

حالة واحدة محلة  /773شارع فلسطني 8
حاالت محلة , 510 , 505 ,502 ,506 ,508
 /504جرس دياىل خمسة حاالت محلة , 102
والعريفية  /محمودية حالة واحدة  /حي
النرص حالة واحدة محلة  / 733العبيدي
6حاالت محلة  /756 ,765ابو دشري حالتني
محلة  /854 , 856الشعب  12حالة محلة
 ,327 , 357 , 317حي اور  /الحرية حالة
واحدة محلة  /420الدورة حالتني ـ الزراعي
 /العامرية حالة واحدة محلة  /630الغزالية
حالة واحدة  /665الجادرية حالة واحدة ـ
ساحة العرصات /سبع قصور حالة واحدة /
الكفاح حالتني محلة  /113 ,143زيونة تسعة
حاالت محلة /709 ,718 , 716 . 714 , 710
االمني ثمانية حاالت محلة 735 , 745 , 731
 /734 ,737 ,الحسينية سبعة حاالت محلة
 /221 , 227 , 222املنصور حالتني محلة 611
. 617 ,
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  21376تويف منهم
 1035لالسف فيما اكتسب الشفاء 17528
ومتبقي قيد العالج .»2814
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات

الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي
لها مع اعداد وعناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة
من ليلة االحد واملعلن عنها امس.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات توزعت كما ييل :أبو غريب ،1
ابو دشري  ،9االسكان  ،2االعالم  ،4البياع ،15
التاجي  ،10الحارثية  ،2الحرية  ،9الخطيب ،8
الدورة  ،10الدولعي  ،1السيدية  ،4الشالجية ،1
الرشطة الخامسة  ،2الرشطة الرابعة  ،3الشعلة
 ،17الصالحية  ،3الطارمية  ،17الطوبجي ،7
العطيفية  ،3الغزالية  ،1القادسية  ،4الكاظمية
 ،15اللطيفية  ،3املحمودية  ،11املشاهدة ،2
املنصور  ،7النرص والسالم  ،1الوشاش ،3
الريموك  ،11اليوسفية  ،2حي الجامعة  ،4حي
الجهاد  ،7حي العامل  ،10حي العدل  ،2سبع
البور  ،2شارع حيفا  ،1كرادة مريم  ،3سكنة
جانب الرصافة  ،7محافظة واسط  ،1محافظة
كربالء .1
واشارت اىل ان حاالت الشفاء ،405 :مبينة ان
الوفيات كانت كما ييل :وفاة83 /سنة /ذكر/
حي الجهاد /محلة ، 897وفاة 75 /سنة/
ذكر /الحرية /محلة .428

وجه بتشكيل جلنة ملتابعة أوضاعهم الصحية

الكاظمي يتعهد بتأمني عالج جرحى املتظاهرين ونقل بعضهم إىل خارج العراق

بغداد /الزوراء:
تعهد رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،بتأمني عالج
جرحى املتظاهرين ،ونقل بعضهم
للعالج خارج العراق ،فيما وجه
بتشكيل لجنة ملتابعة اوضاعهم
الصحية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،استقبل عددا من جرحى
التظاهرات يف محافظة ذي قار.
ورحب الكاظمي بالوفد ،مؤكدا
نّ
الحقة،
دعمه ملطالب املتظاهرين
والتي رفعت شعار التغيري من أجل
تحسني واقع البلد وبناء مستقبل

أفضل للعراق ،يقوم عىل أساس العدل
واملساواة والعيش الرغيد للمواطنني.
نّ
وبني :أن الحكومة عازمة عىل تحقيق
مطالب املتظاهرين السلميني ،والتي
تعد من أولويات برنامجها الحكومي.
وتعهد الكاظمي بتأمني عالج جرحى
املتظاهرين ،ونقل بعضهم للعالج اىل
خارج العراق ْ
إن تطلنّب األمر ،فضال
عن بحث شمولهم باستثناءات رواتب
شبكة الحماية االجتماعية ،كما تعهد
باتخاذ كل اإلجراءات القانونية الالزمة
من أجل اسرتجاع حقوقهم.
وطلب الكاظمي الوفد نقل تحياته اىل
أهايل ذي قار ،مدينة التأريخ والعمق
الحضاري ،وأكد أن واقع النارصية
اليوم ال يرسنا عىل مستوى الخدمات،

وسنبذل أقىص الجهود من أجل توفري
الحياة الكريمة ملواطني النارصية
وكل العراقيني ،عىل الرغم من
التحديات الكبرية التي تواجه العراق
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها
االقتصادية.
ووجنّ ه الكاظمي بتشكيل لجنة
للتنسيق بني مكتب رئيس مجلس
الوزراء والجرحى ملتابعة أوضاعهم
الصحية ،كما أكد تشييد نصب تذكاري
لتوثيق التظاهرات السلمية والشهداء
األبطال ،ليكون لحظة تأريخية تحمل
الدروس والعرب لألجيال القادمة.
من جانبه ،نّ
عرب وفد جرحى تظاهرات
النارصية عن بالغ شكرهم وامتنانهم
لرئيس مجلس الوزراء عىل حسن

االستقبال ،وحرصه عىل متابعة أوضاع
الجرحى يف ذي قار وبقية املحاقظات،
واهتمامه الكبري بأبناء النارصية،

وأكدوا دعمهم لجهود رئيس الوزراء يف
تحقيق املطالب املرشوعة للمتظاهرين
من أجل مستقبل العراق.

املنافذ احلدودية :إيرادات شهر متوز بلغت
 100مليار دينار
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية نقل الحاويات املتكدسة إىل أماكن بعيدة للحفاظ عىل
سالمة املنافذ وأمن املواطنني ،فيما أشارت إىل ان إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100
مليار دينار.
وقال رئيس هيئة املنافذ الحدودية ،عمر الوائيل ،يف ترصيح صحفي :إن « الهيئة
رشعت بنا ًء عىل توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجان من مختلف املنافذ الحدودية
برئاسة مدير املنفذ ،وعضوية كل الدوائر املوجودة لكشف كافة الحاويات والبضائع
املتكدسة ذات الطابع الكيمياوي».
وأضاف أن «اللجان املشكلة بدأت بجرد كامل ومفصل عن كل الحاويات والبضائع
املتكدسة ،التي تختلف سبب تكدسها ما بني اجراءات قضائية ،أو عدم مراجعة
اصحابها ،او عدم اكتمال اوراقها الجمركية».
وأشار إىل أنه «تمت املبارشة بإخالء املنافذ من الحاويات ،وتحويلها اىل اماكن بعيدة
ونائية ،للمحافظة عىل سالمة املنافذ الحدودية وامن املواطنني».
ولفت اىل ان «املوانئ البحرية عليها العبء االكرب يف تحمل كميات كبرية من الحاويات،
حيث تم التنسيق مع قيادة العمليات املشرتكة ،وكافة االجهزة االمنية والدوائر ذات
العالقة ،التخاذ االجراءات االصولية بحق هذه الحاويات».
نّ
وبني ان «إيرادات املنافذ الحدودية لشهر تموز بلغت نحو  100مليار دينار ،عىل
الرغم من تصفري الرسوم الجمركية واالعفاءات لكثري من البضائع ،اضافة اىل اغالق
اغلب املنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا « ،مشريا اىل «هذه االيرادات املتحققة
جاءت من عمل  7اىل  8منافذ حدودية من أصل  21منفذاً».
وأكد أن «الهيئة تعتزم تحقيق املزيد من اإليرادات لدعم خزينة الدولة باألموال،
ملواجهة الضائقة املالية التي يمر بها البلد».
وفيما يخص املنافذ الحدودية يف اقليم كردستان ،أوضح :أن «رئيس الوزراء عقد
اجتماعا ً تحرضيا ً من أجل الوصول إىل وضع حلول مشرتكة مع الجانب الكردي».
الفتا إىل «وجود خطة مدروسة مبنية عىل التعاون املشرتك للوصول اىل نتائج
ناجعة».

السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا وإثيوبيا توافق
الخرطوم  /متابعة الزوراء:
طلبت وزارة الري السودانية تأجيل
املفاوضات يف شأن سد النهضة االثيوبي
بني الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا ،بعد
استئنافها ،امس االثنني ،ملدة اسبوع الجراء
مشاورات داخلية.
وقالت الوزارة يف بيان «استؤنفت بعد ظهر
امس االثنني املفاوضات الخاصة بملء
تشغيل سد النهضة بدعوة من االتحاد
اإلفريقي وبحضور الخرباء واملراقبني».
وأضاف البيان «طلب الوفد السوداني يف
بداية الجلسة تأجيل املفاوضات ملدة أسبوع
ملواصلة املشاورات الداخلية التي يجريها
الفريق املفاوض».
كما أعلنت وزارة الخارجية اإلثيوبية تأجيل
مفاوضات سد النهضة ملدة أسبوع آخر،
استجابة لطلب من مرص والسودان.
وكان السودان قد تلقى األسبوع املايض
اقرتاحا إثيوبيا مفاده ربط نّ
اتفاق تشغيل
س نّد النهضة باتفاق شامل بشأن تقاسم

مياه النيل األزرق.
وأوضح بيان وزارة الري ،االثنني ،أن طلب
تأجيل املفاوضات يرتبط «بالتطورات التي
شهدتها املفاوضات يف اآلونة االخرية».
ويُعد سد النهضة الكبري مصدر توتر بني
إثيوبيا من جهة ومرص والسودان من جهة
أخرى منذ  .2011ويتوقع أن يصبح السد

أكرب منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من
املياه يف إفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائه عىل
النيل األزرق الذي يلتقي مع النيل األبيض يف
الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
وترى إثيوبيا أن السد رضوري لتحقيق
التنمية االقتصادية ،يف حني تعتربه مرص
تهديدا ً حيويا ً لها إذ يعترب نهر النيل مصدرا

ألكثر من  %95من مياه الري والرشب يف
البالد.
وخالل األشهر األخرية ،تصاعد الخالف
بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا االستعداد
مللء الخزان ،الذي يستوعب  74مليار مرت
مكعب من املياه.
نّ
ورغم
حض مرص والسودان إثيوبيا عىل
تأجيل خططها مللء خزان السد هذا الشهر
حتى التوصل التفاق شامل ،أعلنت أديس
أبابا يف  21تموز/يوليو أنها انجزت املرحلة
االوىل من ملء الخزان البالغة  4,9مليارات
مرت مكعب والتي تسمح باختبار أول
توربينتني يف السد.
واألسبوع املايض ،طلبت مرص أيضا تعليق
نّ
الري
املفاوضات الجارية وقالت وزارة
املرصينّة يف بيان «طلبت مرص وكذلك السودان
تعليق االجتماعات ،إلجراء مشاورات داخلينّة
بشأن الطرح اإلثيوبي الذي يُخالف ما ت نّم
االتفاق عليه خالل قمنّ ة هيئة مكتب نّ
نّ
االتحاد
اإلفريقي يف  21حزيران/يوليو .»2020

انفجار مرفأ بريوت ..القضاء يباشر استجواب قادة األجهزة األمنية3
تقارير

العدد 7303 :الثالثاء  11 -اب 2020

يِف تطيورات كارثية انفجيار مرفأ بيروت ،بارش
املحامي العيام التمييزي القايض غسان الخوري
اميس االثنين جلسيات التحقييق ميع ضبياط
وعنارص من األجهزة األمنية الثالثة (استخبارات
الجييش واألمن العام وأمين الدولة) .ويستمع ف
هذه األثناء اىل إفيادة مدير عام جهاز أمن الدولة
اللواء طوني صليبا ف قرص العدل ف بروت.
كما أفادت وسائل إعالم لبنانية أن قايض التحقيق
سيستمع إىل إفادات وزراء األشغال السابقن.
وكان الجيش اللبناني أفاد األحد برتاجع اآلمال ف
العثور عىل ناجن من انفجار مرفأ بروت.
وأشيار الجيش ،ف مؤتمر صحفي ،أنه مستمر ف
أعمال الردم والبحث عن األشالء ،مؤكدا أن هناك
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كل املؤسسيات عيىل تنفيذ اإلصالحيات املطلوبة
بشدة.
وكيان الرئيس الفرنيس إيمانوييل ماكرون أعلن
تقدييم اليدول واملنظميات الدوليية املشاركية ف
مؤتمير باريس لدعم لبنان ،تعهيدات بنحو 253
ملييون يورو عىل امليدى القصر ملساعدة الشعب
اللبناني.
ماكيرون هدد بفيرض عقوبات عىل شيخصيات
لبنانية تشمل حجز أموال ف الخارج وعدم إصدار
تأشرات.
وقال مصدر إن ماكيرون أمهل القوى السياسية
اللبنانيية  3أسابييع للتوصل إىل ميثياق سيايس
جديد.

 21شخصا ال يزالون ف عداد املفقودين.
وعيىل جانيب آخر ،أبيدى صنيدوق النقيد الدويل
استعيداده ملضاعفة الجهود ملساعيدة لبنان بعد
االنفجار املروّع الذي رضب بروت ،لكنه أكد عىل
أن كل مؤسسيات لبنان ف حاجية إلظهار صدق
نيتها عىل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية.
وكانت مدييرة الصندوق كريستالينيا غورغييفا
أعلنت ف بيان لها بمؤتمر املانحن ،أن اإلصالحات
املتوقعية تشمل خطيوات الستعيادة القدرة عىل
الوفياء بالديون ف املاليات العامة وصالبة النظام
املايل وإجيراءات حماية مؤقتية لتجنب استمرار
هروب رؤوس األموال .وأضافت مديرة الصندوق
أن مضاعفة الصنيدوق لجهوده مرهونة باتفاق

«طفرة» يف  ..2020ملاذا يتخلى األمريكيون
عن جنسيتهم؟

أبوظبي/سكاي نيوز:
بينميا يحل ُم كثرون حول العاليم بالحصول عىل
الجنسيية األمركية ،كشفت رشكية مختصة ف
إحصياء املغرتبن ف الواليات املتحدة عن طفرة ف
عدد األمركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم خالل
النصف األول من عام .2020
وقالت رشكة «بامربيدج أكاونتانتس» ،التي تتخذ
مين مدينة نيويورك مقرا لهيا ،إن  5800أمركي
تخليوا عن جنسيتهم ف األشيهر الست األوىل من

العام الجاري ،مقارنة مع  2072شيخصا ف عام
 2019بأكمله.
ونقليت شيبكة «يس إن إن» اإلخبارية األمركية
عين أليستير بامربييدج ،الرشييك ف «بامربيدج
أكاونتانتيس» ،أن هيؤالء األشيخاص غيادروا
الواليات املتحدة بالفعل.
وأرجع بامربيدج تخيي أمركين عن جنسياتهم
ف الوالييات املتحدة إىل سياسيات الرئيس دونالد
ترامب ،وكيفية تعامل إدارته مع جائحة فروس

كورونا ،فضال عن القرارات السياسية ف الواليات
املتحدة ف الوقت الحايل.
وف حن أن العديد من األشخاص الذين تخلوا عن
جنسيتهيم يشكون من عدم رضاهيم عن املناخ
السييايس الحيايل ف الواليات املتحيدة ،فإن سببا
آخر كيان وراء قراراهم ،وهو الرضائب املرتفعة،
وفقا لبامربيدج.
وأشار أليستر بامربيدج إىل أنه ال يزال يتعن عىل
املواطنين األمركين الذيين يعيشون ف الخارج،
تقدييم إقيرارات رضيبيية كل عيام ،واإلبالغ عن
حساباتهيم املرصفيية األجنبيية واستثماراتهم
ومعاشاتهم التقاعدية.
ويجب عىل األمركين الذيين يريدون التخي عن
جنسيتهم دفيع  2350دوالرا أمركيا ،والحضور
شيخصيا إىل مقر السفارة األمركية ف البلد التي
يعيشون بها إذا كانوا خارج الواليات املتحدة.
ورغيم املخاطير املصاحبة للتخي عين الجنسية
األمركيية ،يتوقع بامربييدج استمرار االرتفاع ف
هيذا االتجاه ،مشيرا إىل أن «الكثريين ينتظرون
انتخابيات الرئاسة األمركيية ف نوفمرب لروا ما
سيحدث».
وقيال بامربييدج إنيه «إذا أعيد انتخياب ترامب،
نعتقيد أنه ستكون هناك موجة أخرى من الناس
الذين سيقررون التخي عن جنسيتهم».

الرئيس األفغاني يوقع على إطالق سراح سجناء طالبان
كابول/رويرتز:
َ
قيال املبعيوث الخياص األمريكيي
ألفغانستيان ومصيادر مين الحكومية
يوم اميس االثنن إن من املتوقيع أن تبدأ
ف قطير ف غضيون أسبيوع مفاوضيات
السيالم التي طال انتظارها بن الحكومة
األفغانية وحركية طالبان اإلسالمية فور
إطالق رساح الدفعية األخرة من سجناء
طالبان.
وقبليت الحكومة نصيحية املجلس األعىل
للقبائيل ف أفغانستيان املعيروف باسيم
لوييا جركيا األحيد بإطيالق رساح 400
مين سجناء طالبيان ممن لهيم سجالت
حافلة ف أعمال العنف ،مما يمهد الطريق
ملحادثات تهدف إىل إنهاء الحرب املستمرة
منذ أن أطاحت قيوات حكومية مدعومة
من الواليات املتحيدة بحكومة طالبان ف

.2001
وقيال سهييل شياهن املتحيدث باسيم
طالبان لرويرتز ييوم امس االثنن ”نحن
مستعدون للجلوس إىل طاولة املفاوضات
خيالل أسبوع بعد إطالق رساح سجنائنا.
نحن مستعدون“.
وقيال مصيدر حكوميي لروييرتز إن من
املرجيح أن يوقيع الرئييس أرشف غنيي
قيرار اإلفراج عن السجنياء ف وقت الحق
االثنن.
وقال املصدر ”الجميع ينتظر توقيع غني
عىل القرار .الخطة األصلية هي السفر إىل
الدوحة ييوم األربعاء وبدء املحادثات يوم
األحد“.
ورحيب املبعوث األمريكيي الخاص زملاي
خليل زاد ،الذي توصل إىل اتفاق مع طالبان
ف فرباير شباط املايض عىل سحب القوات

األمريكيية ،بميا تحقق من تقيدم بعد أن
أمىض شيهورا ف محاولة دفع طالبان إىل
طاولة املفاوضات مع الحكومة.
وكتب عىل تويرت يقول ”نتوقع خالل األيام
القليلية املقبلية استكمال إطيالق رساح
السجناء ثم السفير  ...إىل الدوحة والبدء
عىل الفور ف املفاوضات بن األفغان“.
وكانت طالبان قد طلبت اإلفراج عن 400
من خمسية آالف سجن كيرشط مسبق
ملشاركتهيا ف املحادثات .لكين الحكومة
كانيت ميرتددة ف املوافقية عيىل ذلك الن
هؤالء السجنياء من املتورطين ف بعض
مين أسيوأ أعميال العنيف منهيا تفجر
شياحنة ف  2017قيرب مقير السفيارة
األملانية ف كابول والذي ُقتل فيه أكثر من
 150شخصا وكان أسوأ الهجوم منذ بدء
تمرد طالبان قبل  19عاما.

يف خطوة لقطع الطريق على اللوبيات يف مؤسسات الدولة

تأجيل حماكمة البشري وآخرين بطلب من
حمامي الدفاع
الخرطوم/أ ف ب:
ْ
تأجلت جلسية محاكمة الرئيس السوداني السابق
عمير البشير وسبعية وعرشيين شيخصا ً آخرين
بتهمية االنقالب عىل الحكومية املنتخبة عام 1989
بعد رفيع محامي ثالثة من املتهمين طلب االفراج
عنهيم بكفالة إىل محكمة االستئنياف ،وفق مصدر
قضائي.
وقيال املعز حيرضه املحامي املتقيدم بالدعوى ضد
البشر وآخرين لفرانس برس امس االثنن “تأجلت
جلسية املحكمية التي كيان من املفيرتض ان تعقد
الثالثياء ف  11آب/أغسطيس حتى تقيرر محكمة
االستئنياف ف طلب تقدم به محاميو املتهمن عىل
الحاج محمد وابراهيم السنويس وعمر عبد املعروف
لالفراج عنهم بالضميان” ،علما أن محكمة البداية
رفضت طلبهم هذا.
واشيار حرضه اىل ان املوعيد الجديد سيحدد بعد ان
تقيرر محكمية االستئنياف ف طلب محاميي دفاع
املتهمن الثالثة وهم من كبار قياديي حزب املؤتمر
الشعبيي الذي كان يتزعمه اإلسالمي حسن الرتابي
اليذي توف ف  .2016وقد أسس الحزب ف  1999بعد
خالفات بن الرتابي وعمر البشر.
ُ
وعقيدت ف الحيادي والعرشيين مين تموز/يوليو
أوىل جلسيات محاكمية البشر واملتهمين السبعة
والعرشين وهم عسكريون ومدنيون ،ولكن القايض
عصام محمد ابراهيم رفيع الجلسة بعد وقت قليل

حمادثات السالم ستنطلق خالل أيام

حكومة موريتانية جديدة تك ّرس مبدأ احملاسبة ومواجهة الفساد

حتى  11آب/أغسطس.
وقيال رئيس املحكمة القايض عصيام الدين محمد
ابراهيم بعد افتتاح الجلسة “لدينا ثمانية وعرشون
متهميا … .هيذه املحكمية ستتييح ليكل شيخص
الفرصة ليقدم دفوعاتيه ويعرض قضيته وستقف
عىل مسافة واحدة من الجميع”.
وقال عىل األثر “هيذه القاعة ال تتسع لكل محامي
الدفاع وعددهم  .199لذلك ،قررنا رفع هذه الجلسة
التخاذ تدابر أفضل”.
واملحاكمة فريدة مين نوعها ف العالم العربي حيث
لم يمثل اي منفذ انقيالب ناجح ف التاريخ الحديث
أميام القضياء .وف حيال إدانية البشر ،قيد تصل
العقوبة القصوى ف حقه اىل اإلعدام.
وأطاح الجييش بالبشر ف  11نيسان/أبريل 2019
بعيد أشيهر مين االحتجاجيات الشعبيية املطالبة
برحيله .وت ّم توقيفه عىل األثر.
والبشير هو أول رئيس سودانيي وصل اىل السلطة
ف انقيالب عسكري يق ّدم للمحاكمية منذ استقالل
السيودان ف عام  .1956وشيهد السيودان بعد ذلك
ثالثية انقالبيات عسكريية قادها ابراهييم عبود ف
 1959وبقي ف السلطة حتى  ،1964وجعفر نمري
( 1969اىل  )1985ثم البشر ( 1989اىل .)2019
واستيوىل البشر عىل السلطة مين حكومة منتخبة
برئاسية الصيادق املهيدي زعيم حيزب األمة وأكرب
األحزاب السودانية.

نواكشوط/متابعة الزوراء:
ّ
شيك َل الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ
الغزوانيي حكومية جدييدة اول امس األحد،
وفيق ما أعلن مسؤول رفيع ،وذلك بعد ورود
أسماء عيدد من اليوزراء السابقن ف تقرير
لجنية تحقيق برملانية حيول صفقات مالية
للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقيد احتفيظ وزراء الخارجيية اسماعييل
ولد الشييخ أحمد والدفاع حننيه ولد سيدي
والداخليية محمد سالم ولد ميرزوق واملالية
محميد االمين وليد الذهبيي بحقائبهم من
ضمن  17وزييرا بقوا ف التشكيلية الجديدة
مين الحكومة املستقيلة .ودخيل وزراء جدد
للعدل واالقتصاد والنفط والثقافة.
وأعلين أمين عيام رئاسية الجمهوريية
املوريتانية أداما بوكار سوكو اول امس األحد
خيالل مؤتمر صحفي ف القيرص الرئايس ف
نواكشوط التشكيلة الحكومية الجديدة.
ونقلت عنه الوكالية املوريتانية لألنباء قوله
إن الخطيوة تهيدف إىل «تمكن مين تناولهم
التقريير من التفرغ إلثبيات براءتهم» ،وهي
امليرة األوىل التيي يعلين فيها سبيب تشكيل
حكومة جديدة.
وتابيع أمين عيام الرئاسية املوريتانيية إن
«الحكومية الجدييدة شيكلت انطالقيا مين

رضورة إحيداث بعيض التعدييالت الفنيية،
كدميج قطاعيي التعليم األسيايس والثانوي
ميع الحفاظ عىل مركزيية اإلصالح ،وكدمج
اليوزارة املنتدبية لالستثميار ميع وزارة
االقتصاد والصناعة».
وأكيد أنه تمت ف تشكييل الحكومة «مراعاة
مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية
واالجتماعيية ف البليد» ،مشددا عيىل أهمية
«ضيخ دم جدييد ف السلطية التنفيذيية
وتنمية روح الفريق وترسيخ مبدأ التضامن
الحكوميي ،وترسييع وترة تنفييذ ومتابعة
برنامج رئييس الجمهورية مع تكريس مبدأ
املساءلة واملحاسبة».
وكان الرئيس املوريتانيي قد ّ
عن محمد ولد
بيالل رئيسيا لليوزراء خلفيا السماعيل ولد
الشيخ سيديا الذي قي ّدم استقالته الخميس
املايض.
ويرى مراقبيون أن اختييار الغزواني ملحمد
ولد بالل ليس من فراغ ،فهو يدعم إصالحات
الرئييس الجدييد مين منطلق قبيي ،وأيضا
القتناعه بصعوبة املرحلة التي تمر بها بالده
اقتصادييا وسياسيا .ويرييد ،كتكنوقراطي،
قطيع الطرييق عيىل اللوبييات املتشعبية ف
مؤسسيات الدولة ،خصوصيا تلك التي ألفت
الصفقات املشبوهة التي كان النظام السابق

يقوم بالتغطية عىل فسادها.
فتنصيبيه رئيسيا لليوزراء ،خطيوة يرييد
الغزوانيي مين خاللهيا أن يوسيع قاعيدة
اإلصالحيات التي وعد بهيا ومواجهة معاقل
الفساد.
وسبق لولد بيالل أن كان وزيرا ً مرات عدة ف
عهد الرئيس املدني األسبق سيدي ولد الشيخ
عبدالليه الذي أزيح مين منصبه ف  2008إثر
انقالب نفذه محمد ولد عبدالعزيز.
ّ
تشكليت ف يناير لجنية برملانية
وكانت قيد
مكلّفية التحقيق ف عهد الرئيس السابق ولد
عبدالعزيز الذي توىل الرئاسة من العام 2008
وحتى العام .2019
ومين بين ملفيات التحقييق ،كيفيية إدارة
عائدات البالد النفطية وبيع ممتلكات عامة
ف نواكشيوط وتصفية مؤسسة عامة كانت
تؤمن إميدادات البالد من امليواد الغذائية ،أو
حتيى نشاطيات رشكة صيد بحيري صينية
(بويل هونغ دونغ) ،وفق مصادر برملانية.
واألربعياء امليايض أعلنيت النيابية العامية
املوريتانية أنها ّ
تلقيت تقرير اللجنة وقررت
فتح تحقيق.
وتيرد ف التقرير أسماء ثالثية وزراء ورئيس
الحكومة السابق.
ووليد عبدالعزييز جنيرال سابيق وصيل إىل

السلطية ف  2008بانقيالب عسكري قبل أن
يتي ّم انتخابه رئيسيا ً ف  2008ومن ثم إعادة
انتخابه ف .2014
وف أغسطيس  2019خلفيه ف الرئاسية ولد
الشييخ الغزوانيي اليذي كيان ف عهيد وليد
عبدالعزيز رئيسا ً لألركان ووزيرا ً للدفاع.
ويأميل املوريتانييون أن تتمكين الحكومية
الجدييدة مين تحسين ظيروف حياتهيم
ومواجهة الفساد.
ويتزامين تشكييل الحكومية الجدييدة ميع
استدعياء الرشطية الرشطية املوريتانيية
املختصية ف مكافحية الجرائيم املاليية
واالقتصادية مسياء األحد أفيرادا من عائلة
الرئييس السابيق محميد وليد عبيد العزييز
للتحقيق معهم حول شبهات فساد .
وأوضحت مصيادر مطلعة أن ابنية الرئيس
السابيق وزوجهيا استدعيا مسياء األحد إىل
مديرية رشطة الجرائم املالية لالستجواب.
وورد ذكير ابنة الرئييس السابق أسماء بنت
محميد ولد عبدالعزييز وزوجهيا محمد ولد
امصبوع ف إطار التحقيق ف شيبهات فساد
كشفها تقرير لجنة برملانية .
وقيد استجوبيت الرشطية رئييس اليوزراء
السابيق يحيى ولد حدمن وعددا من الوزراء
السابقن.

االحتاد األوروبي قلق إزاء استئنافها انشطة التنقيب

تركيـــا تواصــل التصعيــد شــرق املتوســط بعمليــات مســح زلزالــي
اسطنبول/متابعة الزوراء:
أصيدرت البحريية الرتكيية إخطارا
يِ
مالحيا قالت فيه إن السفينة الرتكية
عروج ريس ستجري عمليات مسح
زليزايل ف رشق البحر املتوسط خالل
األسبوعين املقبلين ،ف خطيوة من
املرجيح أن تجدد التوتير مع اليونان
وهيي عضيو مثلها ف حلف شيمال
األطليس.
والبليدان عىل خالف بشيأن املطالب
املتداخلية بميوارد النفيط والغاز ف
املنطقة.
وتسبب إخطار مماثل الشهر املايض
ف إثارة خالف بين الجانبن تم نزع
فتيله بعيد تدخل املستشارة األملانية
أنجيال مركل.
وتكيون عمليات املسح الزلزايل عادة
جزءا من األعميال التمهيدية للبحث
والتنقيب عين الهيدروكربونات كما
أن تركييا واليونيان عىل خالف حول

قضاييا مثل التحليق فوق بحر إيجة
وقربص املقسمة عرقيا.
لكن الرئيس الرتكيي طيب أردوغان
قيال الجمعية امليايض إن تركييا
استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة
ف املنطقية ،وذلك غداة توقيع اتفاق
بحري بن اليونيان ومرص نددت به
تركيا.
وقيال أردوغيان خالل كلمية ألقاها
ف إسطنبيول «استأنفنيا عملييات
التنقييب وأرسلنيا مين جدييد بهذا
الهيدف (سفينية املسيح الزليزايل)
بارباروس خر الدين ف مهمة».
وأضياف ّ
أن تركيا استأنفت عمليات
التنقييب ف رشق املتوسيط وأن
اليونان ليم تلتزم بتعهداتها املتعلقة
بالتنقييب عين ميوارد الطاقية ف
املنطقة.
ورأى الرئييس الرتكيي ّ
أن «اتفاقية
ترسيم مناطيق الصالحية البحرية»
بن مرص واليونان «ال قيمة له».

وأبرميت ميرص واليونيان الخميس
اتفاقيية خاصة برتسييم حدودهما
البحرية ،فيما ُيع ّد ذلك ر ّدا عىل إبرام
تركييا ف نوفميرب امليايض اتفاقيية
مماثلية ميع ميا يسميى بحكومية
الوفاق الليبيية بطرابلس املتمخضة
عن اتفاق الصخرات ،والتي تدعمها
تركيا.
ونيددت غالبيية دول رشق املتوسط
باالتفياق الرتكي الليبيي الذي يمنح
تركيا مجاال بحريا واسعا.
وتصاعيدت الخالفيات ف رشق
املتوسط بعيد اكتشياف احتياطات
غاز كبرة ف املنطقية خالل األعوام
املاضية.
وأعرب االتحياد األوروبي عن «قلقه
الشديد» إزاء استئناف تركيا أنشطة
التنقيب عن الطاقة رشق املتوسط،
حيث اعتيرب وزير خارجيية االتحاد
األوروبيي جوزييب بورييل األحد أن
تحركات البحرية الرتكية ف املتوسط

بعيد توقيع اتفاق بحيري بن مرص
واليونان «تبعث عىل القلق الشديد».
وقيال بورييل ف بييان إن «التعبئية
البحريية األخيرة ف رشق املتوسط
تبعث عيىل القلق الشدييد» ،مضيفا
أنهيا «ستيؤدي إىل زييادة الخيالف
وانعدام الثقة».
واع ّد املسيؤول األوروبي أن «الحدود
البحرية يجيب أن ترسم عرب الحوار
واملفاوضات ،ولييس عرب التحركات
األحادية وتعبئة القوات البحرية».
ّ
وأكيد أنه «يجب
حيل الخالفات وفق
القانيون اليدويل» ،مشيددا عيىل أن
«االتحاد األوروبيي ملتزم املساهمة
ّ
حيل الخالفيات والتباينيات ف
ف
هيذه املنطقية ذات األهميية األمنية
الحيوية».
وخليص إىل أن «املسيار الحيايل لين
يخيدم مصالح االتحياد األوروبي أو
تركيا .علينا العمل معا من أجل أمن
املتوسط».
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الثقافة تكشف عن مشروع
للتوثيق املتحفي
بغداد /الزوراء:
َّ
أطلع وزير الثقافة والسياحة واالٓثار،
حسن ناظم ،عىل ا ٕجراءات دائرة
الفنون العامة الخاصة ،بتوثيق األعمال
املتحفية لفناني العراق يف مجال الفن
التشكييل.

وزار ناظم الدائرة ،يف ما قدم مديرها
العام ،عيل العبادي ،رشحا ً مفصالً عن
عمل الدائرة ،التي بارشت ،والٔول مرة يف
العراق ،بتوثيق األعمال املتحفية للفن
التشكييل العراقي منذ بدايات نشأته،
ولغاية عام .2020

احلشد الشعيب ينفذ عملية مسح وتفتيش
جنوب سامراء

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي ،امس االثنني ،عن تنفيذها
عملية مسح وتفتيش يف منطقة السعلوه جنوب مدينة سامراء خارج قاطع
املسؤولية.
وذكر بيان إلعالم القيادة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن «معلومات استخبارية
وردت إىل  315بالحشد الشعبي أفادت بتحرك لعنارصمن تنظيم داعش اإلرهابي
يف تلك املنطقة”.
وأضاف البيان أن “قوة من اللواء  315وبإمرة آمر اللواء قامت بعملية مسح
وتفتيش املنطقة بحثا ً عن العنارص اإلرهابية”.
يذكر ان قيادة قاطع عمليات سامراء تواصل عمليات املسح والتفتيش خارج
وداخل قاطع املسؤولية للقضاء عىل ما تبقى من فلول داعش اإلجرامي.

التعليم تعلن اعتماد “التعليم املدمج” للعام
الدراسي املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
نبيل كاظم عبد الصاحب ،امس االثنني،
عن اعتماد نظام «التعليم املدمج»
للعام الدرايس املقبل 2021/ 2020
للجامعات والكليات الحكومية واألهلية
جراء الظروف االستثنائية نتيجة تفيش
فريوس كورونا ،وذلك باعتماد الدراسة
اإللكرتونية للدروس النظرية ،وتحديد
أيام وأوقات يف الدروس التطبيقية
والعملية ،وتقييد أعداد الطلبة املنضمني
إليها بما يتناسب واإلجراءات الوقائية،
كما يتيح برنامج العام الدرايس
املقبل لطلبة الجامعات حضور
الدروس التطبيقية يف أي جامعة (ذات
اختصاص) قرب محل سكناهم.
وقال عبد الصاحب ،يف ترصيح
صحفي :إنه «يف ظل استمرار جائحة
كورونا والظروف األخرى املرتبطة
باألزمة الصحية ،ولغرض االستعداد
والتهيئة للمتطلبات الدراسية الالزمة
التي تتماىش مع الوضع الراهن ،وبعد
مشاورة هيئة الرأي ،أقررنا برنامج
عمل الجامعات للدراسات االولية والعليا
للسنة الدراسية  2021/ 2020وبما
يضمن انسيابية العمل وفقا للظروف»،
مؤكدا أنه «يف حال زوال هذا الظرف تتم
العودة اىل الحياة الجامعية بالدراسة
بحضور الطلبة واالساتذة يف قاعات
الدرس».
وأضاف أن «التعليم املدمج هو مزيج
بني التعليم االلكرتوني والتعليم من

خالل حضور الطلبة ،بحيث يكون
التعليم االلكرتوني فقط للمواد
الدراسية النظرية ،أما حضور الطلبة
للمواد الدراسية العملية (املختربية
والرسيرية) والتطبيقية ،فلقد اشرتطنا
فيه أن يكون الحضور بشكل مجاميع
صغرية متناوبة بما يؤمن االستفادة
من الجانب التطبيقي العلمي والعميل،
وكذلك يؤمن سالمة املنتسبني كافة
من خالل تطبيق رشوط لجنة الصحة
والسالمة من حيث التباعد ولبس
الكمامات والنظارات والكفوف ومواد
التعقيم والتعفري واخرى تؤمن السالمة
املهنية ،كما يجب أن تقوم االقسام
والفروع العلمية بجدولة املواد الدراسية
والرسيرية)
(املختربية
العلمية
والتطبيقية حسب ما تراه مناسبا يف
االسبوع الواحد».
وأكد الوزير أنه «ومراعاة للوضع
الحايل ولتسهيل أمور الطلبة ،فلقد
أتحنا للطالب تأدية التزاماته وحضور
املواد الدراسية التي تتطلب الحضور
كاملواد العلمية (املختربية والرسيرية)
والتطبيقية يف جامعة محافظة سكناه
أو القريبة من محافظة سكناه يف مجال
االختصاصات املتناظرة ،عىل أن يجري
التنسيق بني االقسام العلمية والهيئات
التدريسية للجامعات يف ما بينها،
وبالنسبة لربنامج العمل للدراسات
العليا للسنة الدراسية ،2021 /2020
تطبق عليهم اإلجراءات نفسها اآلنفة يف
الدراسات األولية”.
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أعلنت تواصل خطة إرجاع املستشفيات إىل عملها الطبيعي

الصحة تكشف عن وصول أحدث أدوية عالج «كورونا» إىل العراق
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،عن
وصول أحدث األدوية واملستلزمات الطبية الخاصة
بمعالجة مصابي كورونا ،وأعلنت تواصل خطة
ارجاع املستشفيات إىل عملها الطبيعي بعد تحديد
مراكز وردهات حجر جديدة ملرىض كورونا.
وقال املدير العام لصحة الرصافة ،عبد الغني
الساعدي ،يف حوار صحفي :ان “الدائرة وضعت
خطة اسرتاتيجية متكاملة للتوسع بالخدمات
الصحية وتطوير املستشفيات وتأهيلها يف جانب
الرصافة النها ذات كثافة سكانية عالية ،حيث
يتم االستعداد لتوسعة الردهات وصاالت العمليات
والعيادات االستشارية واالجنحة واالقسام االخرى
يف امل ٔوسسات الصحية ،منها توسيع مستشفيات
ابن البلدي والكندي وفاطمة الزهراء وابن الخطيب
والنعمان والشيخ زايد والشهيد الصد،ر واعادتها
اىل وضعها الطبيعي الستقبال املرىض كال حسب
اختصاصها بعد تخصيص مستشفيات خاصة
وردهات خاصة للحجر الصحي وهي مستشفى
العطاء ،واضافة  200رسير يف مجمع ابن
الخطيب ،ومثلها يف ابن القف واملدائن والشهيد
ضاري وابن زهر ملعالجة مصابي كورونا”.
واضاف ان “االيام القليلة املقبلة ستشهد اعادة
مستشفى ابن القف الستقبال املرىض من ذوي
االحتياجات الخاصة واصابات الحبل الشوكي بعد
تعقيمه وتعفريه ونقل جميع مصابي كورونا اىل

مراكز العزل الجديدة ،فضال عن عودة مستشفى
االمام عيل ،والكندي الستقبال املرىض غري
املصابني بالجائحة بسقف زمني وملدة اسبوعني،
حيث يتم خالل هذه الفرتة استكمال تجهيزه
باالجهزة الجديدة وتعقيمه”.
واوضح الساعدي انه “ستتم اضافة  400رسير
اىل القاعات املغلقة التابعة لوزارة الشباب
والرياضة لتكون مستشفى ميدانيا لعالج
املصابني بالفريوس وسيستكمل خالل االيام
القليلة املقبلة ،ويضم خمس قاعات كبرية
سيتم تجهيزها من قبل وزارة الصحة ودائرة

صحة الرصافة ،وبدعم من وزارة النفط وبعض
املنظمات الخريية الفاعلة باحدث االجهزة
واالدوية واملستلزمات الطبية وسيتم رفدها
باملالكات الالزمة للعناية بمصابي الوباء ،حيث
ستسهم املستشفيات امليدانية بتخفيف الضغط
عىل املستشفيات العامة لغرض اعادة عملها
السابق بشكل تدريجي ،كما ستتم اضافة اكثر
من  150رسيرا ملستشفى ابن القف وافتتاح
مركز خاص ومتكامل باجهزة االنعاش الرئوي
بسعة  100رسير يف مستشفى الكندي الستقبال
الحاالت الشديدة والحرجة ،وسيصبح العدد الكيل

نينوى تبحث مع الصليب األمحر إعادة نازحيها

املوافقة على عودة  550أسرة نازحة اىل  18قرية يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس
االثنني ،عن املوافقة عىل عودة 550
ارسة نازحة اىل  18قرية محررة
شمال رشق املحافظة.
وقال مدير ناحية السعدية(60كم
شمال رشق بعقوبة) ،احمد
الزركويش ،يف ترصيح صحفي :انه
“تم استحصال املوافقات الرسمية

عىل عودة  550ارسة نازحة اىل
منازلها يف  18قرية محررة ضمن
قاطع امام ويس رشقي ناحية
السعدية بعد اكمال التدقيق االمني
مللفات كل االرس من قبل لجان
مختصة”.
واضاف الزركويش انه” تم تحديد
الخميس القادم موعدا لعودة
االرس النازحة اىل منازلها” ،مشيدا

بـ”دور الحشد الشعبي ودعمه مللف
اعادة االرس النازحة وتأمني قراها
بالتنسيق مع بقية التشكيالت
االمنية الساندة”.
وكانت االف االرس النازحة عادت
خالل االشهر املاضية بدعم من
قبل الحشد الشعبي إلنهاء وضعها
االنساني بالتنسيق مع قيادة
عمليات دياىل وبقية التشكيالت

النزاهة :قبض واستقدام حبق رئيس استثمار
كركوك ومسؤولني يف بابل
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّـة ،امس االثنني ،عن
صدور أوامر استقدام وقبض ملسؤولني يف دائرة
صحة محافظة بابل ،استنادا ً إىل أحكام املا َّدة
( )340من قانون العقوبات.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن
“دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها
عن تفاصيل األوامر يف القضايا التي حققت فيها
وأحالتها إىل القضاء ،أفادت بإصدار املحكمة
املختصة بالنظر بقضايا النزاهة يف محافظة
بابل أمر استقدام بحق املدير العام لدائرة صحة
قبض بحق رئيس لجنة املشرتيات
املحافظة وأمر
ٍ
فيها؛ استنادا ً إىل أحكام املا َّدة ( )340من قانون
العقوبات”.
وأضاف البيان أن “األمرين صدرا عىل خلفيَّة
ومعقمات ملستشفيات
مستلزمات طب ّي ٍة
رشاء
ٍ
ٍ
ً
مؤكدة وجود مغاال ٍة يف األسعار،
املحافظة،
ورصف تلك املواد واملستلزمات بدون إدخال
مخزني أو لجان استالم ،فضالً عن تشخيص
مخالفات يف عمليَّة الرشاء”.
مكتب تحقيق بابل
ٍ
وكانت الهيئة أعلنت ،يف الخامس من آب الجاري،
خروقات يف آلية عمل معمل
تمكنها من كشف
ٍ
الطبي التابع لدائرة صحة
أوكسجني الحلة
ِّ

محافظة بابل.
من جانب متصل ،أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة،
قبض بحق رئيس
امس االثنني ،عن صدور أمر
ٍ
هيئة استثمار كركوك؛ وذلك عىل خلفيَّة املخالفات
املرتكبة يف مرشوع (سوما ستي) السكني.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “دائرة التحقيقات يف الهيئة ،وبمعرض
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها
قبض
وأحالتها إىل القضاء ،أشارت إىل صدور أمر
ٍ
بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛
استنادا ً إىل أحكام املادة ( )340من قانون
العقوبات”.
وأوضحت الدائرة أن “أمر القبض الصادر عن
القضاء عىل خلفيَّة املخالفات املرتكبة يف مرشوع
قبض
(سوما ستي) السكني تضمن أيضا ً أمر
ٍ
بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق”،
ً
منوهة بأن “تقرير خرباء ديوان الرقابة املاليَّة
االتحادي كان قد شخص تلك املخالفات”.
وكانت الهيئة قد شخصت وجود ( )111مرشوعا ً
مُ حاالً من قبل هيئة استثمار كركوك ،من ضمنها
 86مرشوعا ً بلغت نسبة اإلنجاز فيها صفرا ً
 %تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق
وموالت ومستشفيات وجامعات أهلية وغريها.

فاحتت الداخلية والدفاع بشأن «اخلزن العشوائي» لألسلحة والعتاد

األمن النيابية :النمط األمين داخل بغداد سيشهد تكتيكاً جديداً
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة األمن والدفاع يف مجلس النواب
عن تغيري نمط عمل القوات االمنية داخل بغداد.
وفيما انتقدت ما وصفته بـ»الخزن العشوائي»
لألسلحة والعتاد يف املعسكرات العراقيةّ ،
حذرت
من «انفجارات كبرية» قد تحدث جراء ذلك.
وقال رئيس لجنة األمن والدفاع يف مجلس النواب،
محمد رضا آل حيدر ،يف ترصيح صحفي :إن
«اللجنة سبق لها أن عقدت لقا ًء مع وزير الداخلية
عثمان الغانمي ،وتم التطرق فيه اىل روتينية
الخطط داخل العاصمة يف القطوعات والعمل».
مبينا ً انه «تمت مناقشة رضورة تنشيط عمل تلك
القوات وزيادة فاعليتها».
وأضاف أن «األيام املقبلة ستشهد تكتيكا ً جديدا ً
للقوات األمنية يف العاصمة سواء يف تغيري نمط
العمل أو الخطط داخل بغداد».
وكانت لجنة األمن والدفاع يف مجلس النواب
قد اقرتحت ،يف وقت سابق ،إعادة النظر ببعض
املسؤولني االمنيني عن حماية العاصمة بغداد،
كونهم ال يقومون بواجباتهم االمنية بالشكل
الصحيح ،يف حني يجب أن يكون الرتكيز عىل
حفظ االمن داخل بغداد كونها العاصمة ،ومن
الرضوري تكثيف جميع الجهود من اجل ذلك ،كما
طالبت اللجنة برضورة مراعاة ترتيب الكامريات

لالرسة  1000رسير يف جانب الرصافة خاصة
ملعالجة مرىض كورونا”.
ونوه الساعدي بـ”وصول اهم واحدث وافضل
عالج بالعالم هو عالج « ريميدسفري» م ٔوخرا
اىل العراق ،وسيتم توزيعه بني جميع امل ٔوسسات
الصحية ويعد اضافة نوعية مهمة جدا ملعالجة
الحاالت املتوسطة والشديدة والحرجة ضمن
جرعة معينة ملدة خمسة ايام ،ونسبة الشفاء
به عالية جدا ،فضال عن الربوتوكوالت العالجية
من االدوية املضادة املستخدمة لعالج مصابي
كورونا” .م ٔوكدا “وصول كميات كبرية ايضا من
أجهزة الـ  cpapاىل العراق التي تستخدم ملعالجة
العجز التنفيس واجهزة “الفنتليرت” الخاصة
باالنعاش الرئوي ،إىل جانب توزيع دفعات جديدة
وبكميات كبرية من االدوية التي تستخدم يف عالج
املصابني بفريوس كورونا منها عقار “ Fabivir
“ وعقار “الدكساميثازون امبول” لتعزيز املوقف
الدوائي لدوائر الصحة يف بغداد واملحافظات”.
ولفت اىل ان “الدائرة تعمل عىل توفري االدوية
واملستلزمات الطبية والصحية يف جميع
امل ٔوسسات الصحية خدمة ألهايل الرصافة من
خالل وضع خطط لتغطية كل االماكن التي يجب
ايصال الخدمات الطبية والصحية لها من خالل
الرصد الوبائي الفعال يف جميع قطاعات الرعاية
الصحية االولية وتحويل املصابني اىل مستشفيات
العزل الخاصة”.

املوجودة حاليا يف العاصمة للسيطرة عىل جميع
املناطق ،وتوحيد الجهد االستخباري يف بغداد
وجميع محافظات العراق.
من جهته ،انتقد عضو لجنة األمن والدفاع
النيابية ،بدر الزيادي ،امس االثنني ،ما وصفه
بـ»الخزن العشوائي» لألسلحة والعتاد يف
ّ
محذرا ً من «انفجارات
املعسكرات العراقية،
كبرية» قد تحدث جراء ذلك ،فيما أشار إىل أن

لجنته «فاتحت» وزارتي الداخلية والدفاع لالطالع
عىل طريقة الخزن.
وقال الزيادي ،يف حديث صحفي :إن «ما جرى يف
لبنان يمثل كارثة مروعة ،وعلينا أن نتعظ ونأخذ
درسا ً يف قضية التعامل مع املخازن وطريقة
خزن لألسلحة واملعدات القابلة لالنفجار» .مبينا
أن «طريقة الخزن الحالية لألسف هي عشوائية
وغري صحيحة ،والكثري من القطعات العسكرية

تخزن أسلحتها دون مواصفات األمان ،وأي تماس
كهربائي أو رضبة عسكرية ال سمح الله ستحدث
انفجارات كبرية».
وأضاف الزيادي أن «مخازن األسلحة ينبغي أن
تكون بمواصفات خاصة وخالية من األسالك
الكهربائية ،وأن تكون املخازن تحت األرض بعمق
ال يقل عن  200مرت ،برشط أن تكون طريقة
الحفر متعرجة وحسابها بشكل علمي» ،الفتا إىل
أن «لجنة األمن والدفاع بادرت بمفاتحة الجهات
املعنية بهذا الشأن ،وسيتم تشكيل لجان بكل
وزارة ،السيما وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة
معسكراتهم واالطالع عىل طريقة خزن العتاد».
وأكد الزيادي «رضورة أن يتبقى بمتناول اليد فقط
الخط األول من العتاد لدى القوات ،أما الخطوط
األخرى والخزين االحتياطي ،فينبغي خزنه يف
مواقع خارج العاصمة وبعيدة عن املدن ،والحال
نفسه سيتم العمل به يف املعسكرات املوجودة
بباقي املحافظات ،لضمان إبعاد جميع املخزونات
الحربية وخاصة الثقيلة منها خارج املدن».
ودعا إىل «عدم حرص هذا األمر فقط عىل معالجة
قضية املعسكرات ،بل ينبغي أن يتم التحرك
أيضا عىل املوانئ التي تضم أعدادا ً كبرية جدا ً من
الحاويات التي تحتاج لجرد وفحص شامل للتأكد
مما فيها وخاصة يف موانئ البرصة».

الساندة.
عىل صعيد متصل ،بحث قائد عمليات
نينوى للحشد الشعبي ،خضري
املطروحي ،امس االثنني ،مع رئيس
البعثة الفرعية يف لجنة الصليب
األحمر الدولية ،كارلو كرودييل،
واقع محافظة نينوى وتحقيق
استقرارها وعودة النازحني.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي

تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن
“املطروحي بحث مع رئيس البعثة
الفرعية للجنة الصليب األحمر
الدولية كارلو كرودييل ملف عودة
النازحني فضال عن تقديم الخدمات
األساسية لهم”.
وأضاف البيان أن “الجانبني أكدا عىل
تذليل العقبات أمام عودة النازحني
والحفاظ عىل أمن املحافظة”.

ضبط عجلة حمملة بالقهوة خمالفة للضوابط يف الزبري

حتويل  11حاوية خمالفة إىل قسم
املبيعات يف أم قصر اجلنوبي

بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االثنني ،عن قيام مركز كمرك ام قرص الجنوبي بالتعاون
مع الجهات الساندة العاملة يف املركز بجرد ( )11حاوية تحتوي عىل مواد غذائية متنوعة ومواد
كيمياوية منظفات ومواد بناء (من الحاويات املرتوكة) وتحويل أوراقها اىل مبيعات املنطقة
الجنوبية كونها مخالفة لرشوط وتعليمات االسترياد وملنع تكدس الحاويات يف امليناء.
وأضافت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء» :انه «سبق وتم تشكيل لجنة من الجهات املعنية العاملة
يف املركز املذكور حسب توجيهات الهيئة االحرتازية لجرد الحاويات املرتوكة يف املراكز الكمركية
كافة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها».
وبينت انه «تم ختم الحاويات بالسيل الكمركي وإحالة أوراقها اىل قسم املبيعات يف مديرية كمرك
املنطقة الجنوبية لغرض الترصف بها وفق قانون الكمارك رقم  23لسنة  1٩84املعدل» .
من جهتها ،أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،ضبط عجلة محملة بالقهوة املثلجة مخالفة
للضوابط يف جمرك الزبري.
وذكرت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «مفارز قسم رشطة جمرك الزبري التابعة
ملديرية رشطة الجمارك املنطقة الرابعة يف محافظة البرصة تمكنت من ضبط عجلة نوع (تريلة)
تحتوي عىل مادة القهوة املثلجة لعدم وجود الوصل الرضيبي».
وأشارت إىل أن «حاويتها غري مربدة األمر الذي يعرض البضاعة للتلف» ،مؤكدة انه «تم تنظيم
محرض ضبط أصويل تمهيدا لعرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قايض التحقيق».

خبري حيذر من عودة املفخخات تزامنا
مع حتديد موعد االنتخابات
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري االمني ،عيل الوائيل ،من عودة
السيارات املفخخة واالنفجارات بالتزامن
مع تحديد موعد االنتخابات ،الفتا اىل ان
بعض االطراف السياسية الترغب بإجراء
االنتخابات ،وقد تعمل عىل تأجيج االوضاع
االمنية.
وقال الوائيل ،يف ترصيح صحفي :ان “
العراق شهد عىل مدى اكثر من  15سنة
انفجارات متتالية ،وخاصة مع قرب موعد
اجراء االنتخابات”.

واضاف ان “بعض االطراف السياسية تقف
ضد اجراء االنتخابات من اجل اكمال الدورة
الربملانية ،ومن املرجح انها ستعمل عىل
تأجيج االوضاع االمنية ،واعادة مسلسل
االنفجارات واملفخخات اىل املدن”.
وشدد عىل رضورة “السيطرة عىل مداخل
املدن واملحافظات عىل وجه الخصوص
من اجل ضمان عدم دخول العنارص
االرهابية او املجاميع املدعومة من بعض
االطراف السياسية إلرباك الوضع االمني يف
العراق”.
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الرافدين يعلن مشول فئتني
جديدتني بالسلف الشخصية

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدي�ن ش�مول منتسب�ي مديري�ة حماي�ة املنشآت
والشخصيات ورشطة النجدة يف وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرف يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه:
إن�ه «تقرر ش�مول منتسبي مديري�ة حماية املنش�آت ورشطة النجدة
بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية».
وأشار إىل أنه «بإمكان املنتسبني التقديم عى السلفة عن طريق الرابط
اإللكرتوني .»https://qi.iq/loans

املركزي يبيع  220مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االثنني ،ع�ن بيعه أكثر من
 220مليون دوالر ،وبمشاركة 37
مرف�ا .وبلغت مبيع�ات البنك،
ي�وم ام�س 220 ،مليون�ا واكث�ر
من  941ال�ف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اس�اس بلغ 1190
دينار ل�كل دوالر .وكانت مبيعات
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج
عى ش�كل ح�واالت واعتمادات،

www.alzawraapaper.com

حرصا على دعم سياسة االنفتاح وتطوير العالقات الثنائية

العراق والسعودية يسعيان لتنشيط تنقل األفراد وافتتاح منفذ جديد
بغداد /الزوراء:
كشف السف�ر العراق�ي يف السعودي�ة ،قحطان
الجناب�ي ،ام�س االثنني ،ع�ن وجود مش�اورات
ثنائي�ة بني الرياض وبغ�داد لتسهيل حركة تنقل
األف�راد ب�ني البلدي�ن ،وق�رب افتتاح مع�ر بري
جديد.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الجنابي
قوله :إن «العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات
الدخول بالنسبة لحملة الج�وازات الدبلوماسية،
وإلغاء رس�وم السمات بالنسبة لحملة الجوازات
العادية ،لتسهيل تنقل املواطنني بني البلدين».
وأش�ار إىل املردود االقتص�ادي املتوقع لهذا األمر.
مفي�دا ً ب�أن فت�ح منفذ «جدي�دة عرع�ر» الري
سيحدث قف�زة اقتصادية بالنسب�ة ملدينة عرعر
واملدن القريبة منه�ا يف الجانب السعودي ،وأيضا ً
يف محافظة األنبار ومدينة النخيب.
ووص�ف الجنابي العالقات الثنائي�ة بني الرياض
وبغ�داد بأنها «نتاج القواسم الدينية والعشائرية
والثقافي�ة املشرتك�ة ب�ني البلدي�ن الشقيق�ني،

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل
بسع�ر رصف بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر واحد ،ق�د بلغت اكثر
من  197مليون دوالر .أما اجمايل
البيع النقدي فك�ان اكثر من 23
مليون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .220.941.021
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  37مرفا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع
الدوالر.

وأن هن�اك توافق�ا ً تام�ا ً يف ال�رؤى ب�ني قيادتي
البلدين».
وأك�د أن «امللك سلمان بن عبد العزيز وويل عهده
محم�د بن سلم�ان يحرصان ع�ى دعم سياسة
االنفتاح نحو العراق».
وبني أن «هناك تعاونا ً وثيقا ً بني األجهزة األمنية
العراقية ونظراتها السعودية ملنع التسلل ومنع
نش�اط التهري�ب والعصابات اإلجرامي�ة ،وهذا
م�ا حقق استقرارا ً كبرا ً وتأمين�ا ً للحدود الرية
الشاسع�ة» .مش�ددا ً بالق�ول :إن «التعاون بني
األجه�زة األمني�ة يف كال البلدين تع�اون مستمر
وثابت ّ
وبناء».
ويف تم�وز املايض ،وق�ع البلدان ع�دة اتفاقيات
مشرتك�ة ضم�ن املجل�س التنسيق�ي ،بينهما؛
تشم�ل املجاالت االستثماري�ة والطاقة والتعليم
والصحة .وم�ن املقرر أن يج�ري رئيس الوزراء
العراقي ،مصطفى الكاظمي ،زيارة للسعودية،
سبق أن تأجل�ت بسبب دخول العاهل السعودي
املستشفى.

نائب  :الصيف احلالي هو االسوأ بالعراق ..وجيب استحداث دائرة خاصة
باملولدات احلكومية واالهلية
بغداد/نينا:
اعت�ر النائب عب�اس عليوي،
ان موس�م الصي�ف الح�ايل
هو االس�وأ بالع�راق  ،خاصة
م�ع ت�ويل سياسي�ني مل�ف
الطاق�ة اكثر مماه�م فنيون
ومختصون.
وق�ال علي�وي يف بي�ان »:ان
موس�م الصي�ف الح�ايل يع�د
اح�د اسوأ املواس�م التي مرت
عى الع�راق  ،خاصة مع تويل
سياسيني  ،اكثر مماهم فنيون
ومختصون  ،ملف الكهرباء»،
الفتا اىل ان «املالكات الوسطية

املوافقة على إنشاء  24مشروعا
خدميا جديدا يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
اعلن عض�و الهيئ�ة االستشارية
إلسن�اد ودع�م حكوم�ة قض�اء
الفلوج�ة املحلية ،س�الم عجمي
الحلب�ويس ،ام�س االثن�ني ،ع�ن
موافقة الحكوم�ة املحلية انشاء
 24مرشوع�ا خدمي�ا جدي�دا
ضم�ن خط�ة تحدي�ث امل�دن
نتيج�ة الزيادة السكاني�ة  .وقال
الحلب�ويس يف تري�ح صحف�ي:
إن “لجن�ة مختصة م�ن حكومة
االنب�ار املحلي�ة اجتمعت يف مبنى
قائممقامي�ة قض�اء الفلوج�ة
بحض�ور ع�دد م�ن املختص�ني
بالشأن العمراني م�ن اجل اعداد
دراسة للنهوض بالواقع الخدمي
للمدين�ة ع�ى وف�ق التصامي�م
الحديثة لتطور املدن بعد استقرار
االوضاع االمنية “.
واض�اف ان” الحكوم�ة املحلي�ة

وافقت عى توصيات اللجنة حول
انشاء  24مرشوعا خدميا جديدا ما
يخص انشاء شبكة طرق جديدة
وبناء مجمع�ات سكنية واسواق
ومب�ان جدي�دة لبع�ض الدوائ�ر
ٍ
الحكومي�ة ،واجراء تغرات كبرة
يف عدد م�ن الش�وارع ،باإلضافة
اىل تنفي�ذ اش�ارات مروري�ة يف
تقاطعات املدين�ة واعادة ترسيم
شوارع االحياء الجنوبية ،وتنفيذ
لوح�ات دالل�ة وتخطي�ط وثبيت
الش�وارع الرئيسي�ة للمدين�ة”.
وأوض�ح أن “اقام�ة مث�ل هك�ذا
مشاريع س�وف تجعل من مدينة
الفلوجة مدينة نموذجية كون ان
الدراسة راعت التط�ور العمراني
الحدي�ث ال�ذي يشه�ده العالم»،
مؤكدا ان” حكومة االنبار املحلية
اكدت عزمها تنفيذ هذه املشاريع
بحزمة واحدة “.

 1.1%مسجل�ة  41.69دوالرا
للرميل.
وك�ان كال الخام�ني ق�د انخفض،
الجمعة  ،متأثرا ببواعث القلق إزاء
الطلب ،لكن “برنت” ختم األسبوع
مرتفع�ا  2.5%يف حني صعد “غرب
تكساس” بنسبة .2.4%
وقال ،ماي�كل مكارثي ،اسرتاتيجي
السوق ل�دى “يس إم يس ماركتس:
” لالستش�ارات“ :تعليق�ات نهاية
األسب�وع م�ن أرامكو ه�ي املحرك
حاليا”.
وك�ان ،أم�ني الن�ارص ،الرئي�س

وادارات الدوائر يف الوزارة خالل
الحكومات السابقة تحولت اىل
كانتونات حزبية اكثر مما هي
ادارية او فنية  ،وهذه االخطاء
الرتاكمية ادت اىل ما نحن عليه
اليوم من فشل واضح يف انتاج
الكهرباء».
واضاف ان «اغل�ب املعالجات
والحلول الجارية هي ترقيعية
ً
مستقب�ال
ال تف�ي بالغ�رض
 ،مم�ا يتطل�ب اع�ادة النظ�ر
بالخط�ط والرام�ج املعتمدة
ملل�ف الكهرب�اء  ،وان ال يت�م
استغالل معاناة الناس حزبيا ً

الزراعة :لن نغلق أبوابنا أمام املستوردين واملستثمرين
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الزراع�ة ،امس االثنني،
أنها لن تغل�ق بابها أمام املستوردين
واملستثمري�ن يف القط�اع الزراع�ي،
مبين�ة أن غلق الحدود أمام املنتجات
الزراعي�ة املست�وردة سيخض�ع
ل�»الروزنامة الزراعية».
وقال وزير الزراعة ،محمد الخفاجي،
خ�الل لقائه بعدد م�ن أعضاء غرفة
تج�ارة بغ�داد ،بحس�ب بي�ان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «الوزارة لن
تغلق أم�ام املستوردين واملستثمرين
يف القط�اع الزراع�ي ،ونعم�ل ع�ى

تعهد عراقي بزيادة التخفيضات يرفع
أسعار النفط العاملية
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أسع�ار النف�ط ،ام�س
االثن�ني ،مدعوم�ة بتعه�د عراق�ي
بزي�ادة تخفيض�ات إنت�اج الخام،
لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لدعم
التع�ايف االقتص�ادي األمريك�ي حد
من املكاسب.
وبحل�ول الساع�ة  06:41بتوقيت
غرينيتش ،ارتفع�ت العقود اآلجلة
لخ�ام “برن�ت” بنسب�ة  0.8%إىل
 44.74دوالرا للرمي�ل .يف ح�ني
تقدم�ت عق�ود الخ�ام األمريك�ي
“غ�رب تكساس الوسي�ط” بنسبة
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الحر».
وأش�ار الخفاج�ي إىل أن�ه «سيت�م
تشكي�ل لجن�ة فرعية للتش�اور مع
املستثمري�ن واملستوردي�ن وصياغة
أس�س جدي�دة م�ن العم�ل وفق�ا ً
للقان�ون والتعليم�ات النافذة بشأن
موضوع استراد األدوية واللقاحات
البيطري�ة وإج�ازات االست�راد
واستثناء بع�ض املنتجات الحيوانية
من منع االستراد».
من جانبهم ،أكد أعضاء غرفة تجارة
بغداد ،عى «استعدادهم الكبر إلنشاء
صناعات تحويلية كمعامل املعجون

إيجاد صناع�ات تحويلية الستيعاب
الفائض من املحاصيل الزراعية».
وأضاف الخفاج�ي أن «غلق الحدود
أمام املنتج�ات الزراعي�ة املستوردة
سيخض�ع للروزنام�ة الزراعي�ة،
وسيتم وفق�ا ً لقاع�دة بيانات يطلع
عليها الجميع للتعرف بكل ش�فافية
عى كمية املنتجات الزراعية النباتية
والحيواني�ة الت�ي يمك�ن توفره�ا
للمستهلك وتحدي�د الحاجة الفعلية
ً
واصف�ا «العالق�ة م�ع
لالست�راد»،
القط�اع الخ�اص باملهم�ة بعد تغر
االقتص�اد العراقي إىل نظ�ام السوق

وم�ادة دبس التم�ر وامل�واد األخرى
لرف�د السوق باملنتج�ات املحلية» ،يف
حني أعرب عدد م�ن املستوردين عن
«استعدادهم لاللتزام بأي اتفاق يتم
مع ال�وزارة واستغ�الل األرايض غر
املزروعة باملحاصي�ل إلنشاء معامل
تصنيع املواد الغذائية وتشغيل االيدي
العامل�ة وتوف�ر العمل�ة الصعب�ة
للبالد».
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة سبق
وأن أوقفت استراد  28مادة زراعية
وحيواني�ة ،بع�د حص�ول االكتف�اء
الذاتي لها ودعما ً للمنتج الوطني.

النفط تعلن اعتماد البطاقة االلكرتونية
للشركات الناقلة

التنفي�ذي لرشك�ة “أرامك�و”
السعودي�ة ق�ال ،األح�د ،إنه يلحظ
انتع�اش الطلب يف آسي�ا مع إعادة
فت�ح االقتص�ادات تدريجي�ا عقب
إغالقات مكافحة فروس كورونا.
وعى صعيد املعروض ،قال العراق،
الجمع�ة ،إن�ه سيخف�ض إنتاج�ه
النفط�ي  400أل�ف برمي�ل يومي�ا
أخ�رى يف أغسط�س وسبتمر من
 2020للتعوي�ض ع�ن إنت�اج فوق
املستهدف يف األشهر الثالثة األخرة،
مما سيساعده عى االلتزام بنصيبه
من تخفيضات “أوبك.”+

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة النفط ،امس االثنني،
اعتم�اد البطاق�ة االلكرتوني�ة
{باج} للرشكات الناقل�ة املتعاقدة
معه�ا لنق�ل املنتج�ات النفطي�ة
بني املحافظ�ات ،فيما اك�دت انها
ستقوم بإصدارها قريبا ً.
وق�ال مدي�ر مكت�ب التصاري�ح
االمني�ة يف وزارة النف�ط ،عب�د
اله�ادي فيصل ،يف بي�ان صحفي:
ان�ه «بع�د موافق�ة وزي�ر النفط،
وبهدف تسهيل االج�راءات االمنية
وتحقي�ق انسيابية عالية يف حركة
ونق�ل املنتج�ات النفطي�ة ب�ني

املحافظات ،وخصوصا ً من املؤانى
واملستودع�ات اىل محط�ات تعبئة
الوق�ود وغره�ا ،سيق�وم املكتب
بإص�دار البطاق�ة االلكرتوني�ة
للرشك�ات الناقل�ة تتضمن الصور
واملعلومات املطلوب�ة عن العاملني
يف هذه الرشك�ات ،وهي نافذة ملدة
عام».
وأض�اف فيص�ل أن «ه�ذا االجراء
سيسه�م يف القضاء عى االجراءات
الروتينية والبروقراطية والتخفيف
م�ن املراجعات ومعان�اة الرشكات
الناقلة والدوائر املعنية يف آن واحد،
فضالً عن تسهيل وانسيابية عملية

مرور الحوضيات ع�ر السيطرات
االمنية بني املحافظات».
وتاب�ع فيص�ل أن «ال�وزارة دع�ت
الرشك�ات الناقل�ة املتعاق�دة م�ع
رشكة توزيع املنتجات النفطية اىل
مراجعة مكت�ب التصاريح االمنية
لتزويدها باملعلومات املطلوبة عى
وفق استم�ارة اعدت لهذا الغرض،
يتم توزيعها مجانا ً لغرض االرساع
يف اتم�ام عمليات اص�دار البطاقة
االلكرتوني�ة» ،مؤك�دا ً ان «مكت�ب
التصاريح االمني�ة يف وزارة النفط
ك�ان ق�د اع�د برنامج�ا ً الكرتونيا ً
متكامالً لهذا الغرض».

أكدت أن احلكومة فشلت يف اجملال اخلدمي

اخلدمات النيابية :الكهرباء مل تشهد أي تطور على يد الشركات األمريكية
بغداد /الزوراء:
بني عضو لجنة الخدمات النيابية،
عباس يابر العطايف ،ان الرشكات
االمركي�ة ورغ�م التعاق�د معها
من�ذ اكثر م�ن  9سن�وات  ،لكنها
ل�م تح�دث اي تط�ور ع�ى واقع
الكهرباء ،الفتا اىل ان هناك تواقيع
ت�م جمعها من اج�ل عقد جلسة
للرمل�ان ملناقشة واق�ع الكهرباء
ومحاسبة املقرين.
وقال العطايف يف تريح صحفي:
ان “اللجن�ة تعمل كل اسبوع عى
اجراء  3استضاف�ات وتحقيقات
وتدقي�ق للدوائر املعنية الخاضعة
لرقابة لجنة الخدمات ،والكهرباء
م�ن اه�م امللف�ات الت�ي يج�ري
متابعتها”.

واض�اف ان “هن�اك مطالب�ات
وتواقي�ع ت�م جمعه�ا م�ن اج�ل
مناقشة ملف الكهرباء ومحاسبة
املقري�ن خالل جلس�ة للرملان
مخصصة لهذا الشأن”.
وب�ني ان “وزارة الكهرب�اء يجب
ان تنس�ق م�ع ال�وزارات االخرى
لحماي�ة رشك�ة سيمن�ز يف حال
تعرض عمله�ا للعرقل�ة من قبل
جهات اخرى” ،الفتا اىل ان “هناك
عقودا مع الجان�ب االمركي منذ
مايق�رب  9سن�وات  ،لكن يحدث
اي تط�ور يف واق�ع الكهرباء رغم
ان الرشك�ات االمركي�ة معني�ة
بهذا الغرض”.
واكد العطايف :أن حكومة الكاظمي
فشل�ت فش�ال ذريع�ا يف تقدي�م

الخدمات للمواطنني .محمال اياه
مسؤولي�ة اختي�ار وزراء اثبت�وا
فشلهم يف انقاذ الخدمات.
وقال إن “تدني مستوى الخدمات
يمثل كابوسا يخيم عى العراقيني
منذ سن�وات دون إيج�اد الحلول
املناسب�ة” .وأض�اف أن “حكومة
الكاظم�ي فشلت فش�ال ذريعا يف
تقديم الخدم�ات للمواطنني ،مما
دفعه الخ�رتاع كذب�ة االنتخابات
املبك�رة بإش�عال ال�رأي الع�ام
ب�دال م�ن املطالب�ة بالخدم�ات
املفقودة”.
وأشار العطايف إىل أن “الخدمات يف
عموم محافظات البالد يرثى لها،
وقد تستفيق حكومة الكاظمي يف
الوقت بدل الضائع”.

او انتخابيا ً  ،سيما ان ما يجري
م�ن سب�اق محم�وم لوض�ع
حلول غر صحيحة وترقيعية
ستكون نتائجها غر مجدية»،
مش�را اىل ان «هن�اك مناطق
سكني�ة حديث�ة اهمل�ت م�ن
جانب ال�وزارة وال توجد رؤية
او مشاري�ع مستقبلي�ة  ،م�ا
ادى اىل تفاقم نقمة الشارع».
وطال�ب علي�وي ب��»إرشاف
وزارة الكهرب�اء ع�ى املولدات
الحكومية واالهلية املنترشة يف
االقضية والنواحي واستحداث
دائرة لها».

الذهب يهبط وسط
الرتكيز على اخلالفات
األمريكية  -الصينية

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار الذهب ،امس االثنني ،مع تمسك
الدوالر باملكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل
من املتوق�ع للوظائف األمريكية ،يف حني يواصل
املستثم�رون الرتكي�ز ع�ى العالق�ات الصينية
األمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة.
وبحلول الساع�ة  0545بتوقيت جرينتش ،كان
السعر الف�وري للذهب منخفض�ا  0.2باملئة إىل
 2030.10دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة) .وزادت
عق�ود الذه�ب األمريكي�ة اآلجل�ة  0.6باملئة إىل
 2040.80دوالرا .وأس�واق الياب�ان وسنغافورة
مغلقة امس االثنني يف عطالت عامة.
وك�ان الذهب بلغ ذروة قياسي�ة عند 2072.50
دوالرا الجمع�ة ث�م تراج�ع نح�و اثن�ني باملئ�ة
م�ع انتع�اش الدوالر بفع�ل بيان�ات تظهر نمو
الوظائف األمريكية غر الزراعية  1.763مليون
وظيفة يف يوليو /تموز.
وقال ،ستيفن إين�س ،كبر اسرتاتيجيي السوق
لدى أك�ي ك�ورب للخدم�ات املالي�ة” :ارتفاع
ال�دوالر يضغط عى ق�رارات املستثمرين ،فضال
ع�ن أن الن�اس سيكون�ون أكثر (مي�ال) لجني
األرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.
”احتماالت التصحيح كبرة للغاية .يتوقف األمر
ع�ى رؤي�ة السوق لل�دوالر عموم�ا ،يف ضوء أن
التصعيد التجاري ب�ني الواليات املتحدة والصني
يف صالح الدوالر نوعا ما“.
وتراجع�ت الفض�ة  0.2باملئ�ة إىل  28.24دوالرا
لألوقية ،يف حني صعد البالتني  1.2باملئة مسجال
 972.93دوالرا ،واستقر البالديوم عند 2177.04
دوالرا لألوقية.
العدد/414:ب2019/
جمهورية العراق
التاريخ2020/8/9:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة
إعالن
عطف�اً َعى ق�رار محكمة ب�داءة الشط�رة املرقم اع�اله سيتم بيع العق�ار املرقم
 8/1905مستشف�ى باملزايدة العلنية فعى الراغب بالرشاء املراجعة خالل مدة 15
يوم�اً م�ن اليوم التايل لنرش هذا االع�الن يف صحيفتني محليت�ني يوميتني واسعتي
االنتش�ار مستصحباً مع�ه تأمينات قانونية بنسبة  %10م�ن القيمة املقدرة وقت
وض�ع الي�د والبطاق�ة الوطني�ة ويتحمل م�ن ترسو علي�ه املزايدة اج�ور االعالن
والداللية.
القايض
بسيم شنان خلف
موقع العقار :مدينة الشطرة
مميزات العقار :دار سكن مشيدة
الوص�ف العام للعقار :دار متكونة من ترك جانبي ومساحة امامية وغرف وغرفة
فوقاني تقع يف حي سكني.
القيمة املقدرة :مائة وواحد وثالثون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي
مبلغ افتتاح املزايدة:

أصفر وأمحر
تدهور الوضع الصحي للمدرب ناظم
شاكر بعد اصابته بكورونا

بغداد /متابعة الزوراء
أصيب الالعب الدويل السابق واملدرب الحايل ،ناظم شاكر ،بفريوس كورونا.
وق�ال مصدر مقرب من املدرب إن “الوضع الصحي للمدرب ناظم ش�اكر صعب جدا بعد التأكد
من اصابته بفريوس كورونا”.
وأضاف ان “املدرب يخضع للحجر الصحي االن يف احد مستش�فيات أربيل وعائلته تناش�د وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل ومساعدته يف محنته”.
يذكر ان ش�اكر س�بق وان درب املنتخب الوطني لكرة القدم وعدد من األندية املحلية مثل القوة
الجوية والكرخ واربيل.
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مقر االوملبية حيتضن االجتماع

حراك رياضي وطين إلجناح املؤمتر االستثنائي املقبل للجمعية العمومية
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أبدت االتحادات الرياضية املركزية
االعضاء يف الجمعية العمومية
للجنة األوملبية الوطنية العراقية،
أبدت تفاعالً مهنيا ً عاليا ً يف التعاطي
مع التحضري النعقاد ،وإنجاح،
املؤتمر االستثنائي املقبل للجمعية
العمومية.
أعلن ذلك مدير املكتب االعالمي
للجنة األوملبية العراقية حسني
عيل حسني مؤكدا ً توافد رؤساء
االتحادات املركزية ،وممثلوها ،ملقر
اللجنة األوملبية واستالمهم منهاج
ومفردات االجتماع املقبل الذي
ستنطلق جلسته االفتتاحية بمقر
اللجنة االوملبية بشارع فلسطني عند
الساعة الحادية عرشة من صباح يوم
االربعاء املوافق للسادس والعرشين
من شهر آب الجاري.
و أوضح حسني ان التحضريات تجري
لعقد املؤتمر االستثنائي املقبل «عىل
وفق النظام االسايس للجنة األوملبية
وقانونها ذي الرقم ( )٢٩لسنة
(.»)٢٠١٩
ومىض حسني للقول ان االجتماع
سيدرس ،بتدبّر كبري ،آليات تنفيذ
خارطة الطريق التي رسمتها رسالة
األوملبية الدولية األخرية يف السابع
من تموز املايض «وبما ال يتعارض،
مطلقاً ،مع القضاء الوطني والقوانني
العراقية النافذة».
ولفت حسني اىل ان االتحادات
الرياضية املركزية تتعاطى مع جدول
أعمال املؤتمر االستثنائي املقبل
«برويّة ونضج عاليني هذه املرة» عرب
عقد لقاءات تحضريية جانبية ترمي
ّ
«رص الصف األوملبي الوطني يف
اىل
املرحلة املقبلة بما يكفل إنهاء جميع
التقاطعات».

الالمي :روبرتو كارلوس نصح مهند
علي باللعب يف تركيا

بغداد /متابعة الزوراء
كشف الوسيط العراقي وليد الالمي ،تفاصيل
حديث أسطورة كرة القدم الربازيلية روبرتو
كارلوس لالعب املنتخب الوطني بكرة
القدم مهند عيل.وقال الالمي إنه «خالل
مفاوضات نادي باشاك شهري الرتكي
لضم مهند عيل عندما كان يف الرشطة،
تحدث روبرتو كارلوس مع الالعب بشكل
شخيص».وأضاف ،أن «كارلوس ،نصح
مهند عيل باللعب يف الدوري الرتكي ملوسم
واحد فقط وبعدها سيطلب من زميله
رونالدو جلبه ا ٕىل ناديه بلد الوليد يف الدوري
االسباني».وتابع« ،لألسف املفاوضات
لم يكتب لها النجاح الن إدارة الرشطة لم
ترد عىل اتصاالت النادي الرتكي للتعثر

وختم حسني حديثه بالقول» ان
تقريب وجهات النظر يف مواضع
ّ
سيعضد توحيد الخطاب
االختالف
والعمل األوملبيني ،ويدعم نظرية
تحقيق االنجاز العايل ،ويضعها
بموضع التنفيذ الذي يبتغيه
الجميع».
وكان رئيس اللجنة االوملبية الوطنية

جثري :معسكر كربالء كان ناج ًحا وسندخل
املرحلة الثانية من اإلعداد الداخلي

بغداد /الزوراء
أشاد مدرب منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم ،قحطان جثري ،باملعسكر
الداخيل للمنتخب والذي أقيم يف محافظة كربالء املقدسة للفرتة من التاسع
والعرشين من الشهر املايض ولغاية التاسع من الشهر الجاري ،وذلك
تحضريا ً لبطولة كأس آسيا للشباب تحت  ١٩عاما .وقال املدرب قحطان
جثري « :املنتخب أنهى املرحلة األوىل من التحضري لبطولة آسيا ،بعد ختام
معسكر كربالء ،والذي كان ناجحا ً بكل املقاييس ،وركزنا من خالله عىل
االهتمام بالجانب البدني لالعبني بوحدتني تدريبيتني صباحية ومسائية».
وأضاف جثري  :املنتخب سيعاود تدريباته يف العاصمة بغداد خالل األيام
املقبلة ،ومن ثم سندخل يف مرحلة اإلعداد الثانية للمنتخب بإقامة معسكر
تدريبي بداية االسبوع املقبل يف محافظة كربالء أو أربيل ،والذي سيكون
من خالله التحضري للمباريات الودية التي من املؤمل أن يخوضها املنتخب
خالل الشهر املقبل ،ضمن املنهاج اإلعدادي له للبطولة القارية» .ووجه
املدرب قحطان جثري شكره وتقديره إىل وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،لتكفله بمعسكر منتخب الشباب الداخيل ،وكذلك الشكر والتقدير
إىل محافظ كربالء ،نصيف الخطابي ،ونائبه جاسم الفتالوي ،والشكر
موصول أيضا ً إىل رشطة محافظة كربالء والعتبة الحسينية ،وكذلك
مديرية شباب ورياضة كربالء ،وإىل عيل شمس الدين الشهرستاني ،مدير
عام دائرة االستثمار والتمويل الذاتي يف وزارة الشباب والرياضة ،وإىل
جميع من ساهم بنجاح معسكر منتخب الشباب تحضريا ً لبطولة آسيا.

مهاجم االفريقي التونسي الشماخي يقرتب
من متثيل الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
اقرتب نادي الرشطة من التعاقد مع
الالعب التونيس ياسني الشماخي،
قادمً ا من صفوف اإلفريقي ،هذا
الصيف.وقال عضو الهيئة اإلدارية
للرشطة ،تحسني اليارسي ان «اإلدارة
فتحت قنوات التفاوض مع الالعب
التونيس ياسني الشماخي».وأضاف
«الشماخي أبدى رغبته يف تمثيل
الرشطة رغم تلقيه عدة عروض
من أندية تونسية ،لكنه يفضل

خوض تجربة االحرتاف الخارجي».
وتابع «الرشطة ينتظر املشاركة يف
دوري أبطال آسيا ،والتي تعد بوابة
حقيقية للشماخي ،من أجل التعبري
عن قدراته بشكل جيد».
وأشار إىل أن الرشطة يواصل تدريباته
اليومية ،تحض ً
ريا للمشاركة يف
البطولة القارية.يشار إىل أن الرشطة
يسعى لتعزيز صفوفه بالعبني
محرتفني بارزين ،قبل استئناف
البطولة اآلسيوية.

العراقية رعد حمودي قد حدد يف وقت
سابق يوم األربعاء املوافق للسادس
والعرشين من شهر آب الجاري
موعدا ً لعقد االجتماع االستثنائي
للجمعية العمومية للجنة االوملبية.
و قال حمودي للمكتب االعالمي يف
اللجنة األوملبية «ان املؤتمر سيعقد
بصالة االجتماعات بمقر اللجنة

األوملبية الكائن يف شارع فلسطني»،
مبينا ً «ان الجلسة االفتتاحية
للمؤتمر ستبدأ أعمالها عند الساعة
الحادية عرشة من صباح يوم
األربعاء املوافق للسادس والعرشين
من آب الجاري».
وكان حمودي قد ّ
وجه الدعوة ،بكتاب
رسمي ،يف السادس والعرشين من

شهر تموز املايض لالتحادات األوملبية
االعضاء يف الجمعية العمومية طالبا ً
من املمثلني القانونيني املخوّلني من
إتحاداتهم باستالم الدعوة ،مرفقة
بجدول أعمال املؤتمر االستثنائي
املقبل ،من مقر اللجنة االوملبية
بحسب السياقات املعمول بها يف
النظام األسايس.

الصفقة يف نهاية املطاف وينتقل مهند عيل
اىل الدحيل القطري».وبني الالمي ،ان رئيس
رابطة مشجعي نادي الرشطة ،كان يجري
مفاوضات لنقل الالعب مهند عيل «ميمي»
اىل تركيا.وتابع الالمي ان «نادي باشاك
شهري الرتكي ،تفاوض بشكل رسمي من
اجل ضم الالعب مهند عيل لصفوفه».
وزاد ان «ادارة النادي تفاوضت مع ميمي
وكان رئيس رابطة مشجعي القيثارة عيل
الصبيحاوي هو من يجري املفاوضات».
وخلص اىل ان «ادارة نادي الرشطة طالبت
بمبلغ مليونني دوالر ومعسكر تدريبي
السبوعني باالضافة اىل حافلة ،لكن بشاك
شهري قدم مليون ونصف مليون دوالر
باالضافة اىل معسكر تدريبي لعرشة ايام».

توزيع مناصب اهليئة املؤقتة
لنادي القوة اجلوية
بغداد /متابعة الزوراء
اختارت الهيئة اإلدارية املؤقتة للقوة الجوية ،املناصب اإلدارية ،يف اجتماع
عقد بحضور رئيس النادي ،اللواء شهاب جاهد ،وجميع األعضاء.وجرى أثناء
االجتماع ،توزيع املناصب ،إذ تم تسمية اللواء الركن مهدي يارس ،نائ ًبا لرئيس
ً
أمينا للرس ،وهيثم كاظم يف منصب
الهيئة اإلدارية املؤقتة ،والعميد وليد الزيدي
األمني املايل.وتم بحث كافة السبل للنهوض بالقوة الجوية ،مع اإلشادة بالكوادر
التدريبية ،وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.كما تم مناقشة تشكيل اللجان العاملة
بالنادي ،والتهيئة لالنتخابات املقبلة ،التي سيحدد موعدها يف االجتماع املقبل.

منتخب ُعمان يعتذر عن مواجهة اسود الرافدين وديا يف اربيل
بغداد /امري رسول
اكد نائب رئيس االتحاد العماني لكرة
القدم محسن املرسوري اعتذار اتحاده
رسميا ً عن مواجهة منتخبنا الوطني
وديا ً يف املباراة التي كان مقررا لها ان
تقام يف مسقط يف الثالث من الشهر
املقبل استعدادا للمشاركة يف التصفيات
املزدوجة لكاس العالم وكاس آسيا .

وقال محسن املرسوري» إن إلغاء املباراة
بسبب عدم بدء استعداد املنتخب العماني
واستمرار توقف االنشطة الرياضية
يف البالد من قبل اللجنة العليا ملكافحة
كورونا.
وأضاف  :كنا نتمنى ان نواجه املنتخب
العراقي كونه من املنتخبات اآلسيوية
الكبرية لكن الوضع الحايل حتم علينا

إلغاء املباراة.
وأكد سلطنة ُعمان اتخذت اجراءات عديدة
للحد من فريوس كورونا  ،ومطار مسقط
الزال مغلقا ً وال توجد فيه رحالت  ،وكنا
نأمل عودته للعمل خالل األيام املقبلة لكن
لم يصدر القرار الرسمي حتى االن مما
يعني صعوبة وصول املنتخب العراقي إىل
مسقط لخوض هذه املواجهة.

وزير الشباب يناقش مع ممثلي اندية املمتاز معوقات انطالق الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
بحث وزير الشباب والرياضة ،عدنان درجال ،امس االثنني ،مع
ممثيل اندية الدوري املمتاز ،ابرز املعوقات قبل انطالق املوسم
الجديد.
وذكر درجال عرب موقعه الرسمي عىل “فيسبوك” أنه “اجتمعنا
مع االندية املشاركة يف دوري الكرة املمتاز عىل قاعة الرتبية
البدنية يف وزارة الشباب والرياضة ،امس االثنني”.
وأضاف ان “االجتماع ياتي ملناقشة واقع االندية واستعرضنا
ابرز املعوقات التي تواجهها ،والتطرق اىل الدورات التطويرية
والورش التدريبية التي تقيمها الوزارة من اجل تحسني االداء
يف املجالني اإلداري واملايل ،فضالً عن املوعد املحدد لبدء انطالق
منافسات املوسم الحايل .”٢٠٢١-٢٠٢٠
وتابع أن “االجتماع بحث ايضا ً رضورة مناقشة موعد انطالق
الدوري مع الهيئة التطبيعية لإلتحاد العراقي لكرة القدم التخاذ

القرار املناسب بشأنه”.
يذكر ان اغلب اندية الدوري املمتاز ،اكدت خالل االجتماع عدم
قدرتها عىل املشاركة يف املوسم املقبل بسبب االزمة املالية التي
تعاني منها.
ويف سياق منفصل أعلنت الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي
لكرة القدم ،اعفاء ضياء حسني من مهامه يف لجنة املسابقات
بالهيئة.
وذكرت الهيئة يف بيان أن “الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم ،قررت إعفاء ضياء حسني من مهامه يف لجنة
املسابقات”.
وأضافت ان “ذلك يأتي بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات
املعمول بها يف عمل املؤسسة”.
يذكر ان حسني تم اختياره امينا لرس لجنة املسابقات من قبل
الهيئة منذ شهر أيار املايض.

احتاد السلة  :مل نتلق كتابا رمسيا بشأن انسحاب امليناء من املربع الذهيب
بغداد /محمد خليل
كشف االتحاد العراقي لكرة السلة،
حقيقة انسحاب نادي امليناء من املربع
الذهبي بالدوري املمتاز.
ويضم املربع الذهبي اندية النفط
والرشطة ونفط الجنوب وامليناء.
وقال رئيس اتحاد السلة حسني العميدي
ان «اتحاد السلة لم يصله اي كتاب رسمي
او إشارة او ترصيح حول انسحاب نادي
امليناء من املربع الذهبي».
واضاف «حتى اللحظة يعترب امليناء
مشاركا ً يف املربع الذهبي ويف حال
تلقينا كتابا ً رسميا ً من ادارة السفانة،

حينها ستجتمع االدارة التخاذ القرار
املناسب».
وقرر االتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل
استئناف الدوري املمتاز بكرة السلة من
 ٢ايلول اىل  ٢١من الشهر ذاته بسبب
حظر التجوال الحايل يف البالد والكتمال
املوافقات الرسمية من خلية االزمه
الصحية وإعطاء فرصه اكرب لالعداد.
وقررت إدارة نادي امليناء العراقي
االعتذار عن عدم املشاركة يف دوري كرة
السلة ،لهذا املوسم.
وأعلنت اإلدارة تجميد فريق كرة السلة،
والعمل عىل تشكيل فريق شبابي ،من

أبناء املحافظة حرصا ،تحضريا للموسم
ما بعد املقبل.
وبررت إدارة امليناء عدم مشاركتها يف
منافسات هذا العام ،بالعجز املايل الذي
تمر به أغلب أندية العراق.
وقال مصدر مقرب من النادي إن اإلدارة
كانت تضطر لدفع  4٠٠مليون دينار
سنويا ،بمعدل  45مليون شهريا لفريق
كرة السلة.
وأكد املصدر أن كادرا جديدا سيقود
الفريق ،يتألف من عيل عاشور ،وحيدر
ناجي ،وعيل هاتو ،تمهيدا لتهيئة جيل
جديد بتكاليف قليلة.

الرياضي

الربيد االلكرتوني alzawraanews@yahoo.com
املوقع االلكرتوني www.alzawraapaper.com
No: 7303 Tue 11 Aug 2020

العدد 7303 :الثالثاء  11آب 2020

الضغوط حتاصر سيتني  ...وجوارديوال يطارد ذكرياته
ل ْم يتوقف يوفنتوس بط�ل إيطاليا طويال،
لبح�ث أس�باب ومالبس�ات الخ�روج من
دوري أبطال أوروب�ا ،ورسيعا اتخذ القرار
باالس�تغناء عن خدمات املدرب مارويسيو
ساري ،وتعيني أندريا بريلو بدال منه.
وجاء قرار التخيل عن املدرب ،بعد أسبوعني
فقط من فوزه بلقب الدوري املحيل ،ليذكر
بأن نجاح كربى األندي�ة األوروبية ،يتحدد
فقط بنا ًء عىل دوري األبطال.
وينطب�ق ه�ذا الواق�ع أيض�ا ع�ىل بايرن
ميوني�خ ،الفائز بآخر  8ألق�اب يف الدوري
األملاني ،وباريس سان جريمان الذي حصد
 7من آخ�ر  8ألقاب يف الدوري الفرني ،إذ
يتعني عليهما تحقيق النجاح عىل املستوى
األوروبي ،لتأكيد تفوقهما الفعيل.
وس�تكون الضغوط يف البطول�ة األوروبية
األوىل لألندية ،هذا املوس�م ،مركزة بصورة
أك�رب ،بينم�ا تتجم�ع ف�رق رب�ع النهائي
يف لش�بونة هذا األس�بوع ،لحس�م اللقب،
م�ع إقام�ة النهائي يوم  23أغس�طس آب
الجاري.
وسيواجه سان جريمان ،الذي لم يسبق له
تجاوز الدور قبل النهائ�ي ،أتالنتا األربعاء
املقبل.

ومن شأن فوز الفريق القادم من بريجامو
ع�ىل الن�ادي الباري�ي ،صاح�ب اإلنفاق
الضخم ،فتح باب النقاش حول مس�تقبل
مدربه توماس توخيل.

ولم يكن الفوز بلقب الدوري املحيل ،كافيا
ملدرب�ي س�ان جريم�ان الس�ابقني ،كارلو
أنش�يلوتي ول�وران ب�الن وأون�اي إيمري،
عندم�ا فش�لوا يف تحقيق النج�اح بدوري

يوفنتوس يراهن على بريلو على
خطى زيدان وغوارديوال

َ
ح�ني أعلن يوفنتوس ع�ن تعيني نجمه الس�ابق أندريا
بريلو مدربا ً لفريق تحت  23عاما نهاية الشهر املايض،
قال رئي�س النادي أندري�ا أنيييل أن “أندري�ا بريلو يبدأ
مس�ارا ً ق�د يق�وده يف يوم من األي�ام إىل قي�ادة الفريق
األول”.
أح�د لم يتوقع أن يك�ون هذا اليوم ال�ذي توقعه أنيييل
قريب�ا ً اىل هذه الدرجة ،لكن ظروف الخروج املخيب من
ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا عىل يد ليون الفرني،
دفعت إدارة النادي اىل التخيل عن ماوريتس�يو س�اري
بعد موس�م فقط م�ع الفري�ق ،وذلك عىل رغ�م قيادة
عمالق تورينو إىل لقبه التاسع تواليا يف الدوري املحيل.
الق�رار ال�ذي اتخذه أنيي�يل بتعيني “املايس�رتو” مدربا ً
للفريق ،يعيد إىل األذهان ما قام به برش�لونة اإلسباني
عام  2008حني عني العبه الس�ابق جوسيب غوارديوال
مدربا ً للفري�ق األول رغم خربت�ه التدريبية املتواضعة،
أو م�ا فعله عم�الق العاصمة اإلس�بانية ري�ال مدريد
ع�ام  2016حني أوكل مهمة االرشاف عىل الفريق األول
لنجم وسطه السابق زيدان بعد عامني فقط عىل توليه
مهمته التدريبية األوىل مع فريق الشباب.
وأظه�ر العمالق�ان اإلس�بانيان أن خيارهم�ا كان�ا يف
محلهما ،إذ أصبح برشلونة أحد أفضل الفرق األوروبية
أداء وجمالي�ة مع غوارديوال الذي قاده إىل لقب الدوري
ثالث مرات والكأس مرتني والكأس السوبر ثالث مرات،
واأله�م دوري أبط�ال أوروب�ا عام�ي  2009و2011
بصحب�ة لقبي الكأس الس�وبر األوروبية وكأس العالم

لألندية خالل العامني ذاتهما.
واألمر ذاته بالنس�بة لزيدان ال�ذي قاد النادي امللكي اىل
لق�ب دوري األبطال ثالث م�رات تواليا ،والدوري املحيل
مرت�ني ،ومثلهما الكأس الس�وبر األوروبي�ة ومونديال
األندية.
بالنسبة ألنيييل فإن “الفريق هو كناية عن ديناميكيات،
عالقات ش�خصية وتعبريات” ،وبريلو يتحدث من دون
ش�ك لغة الالعب�ني ،إذ ف�از بأربع�ة ألقاب لل�دوري يف
صف�وف يوفنت�وس بني عام�ي  2011و ،2015قبل أن
ينهي مسريته الكروية يف ترشين الثاني/نوفمرب 2017
بعد ثالثة مواسم قضاها يف الدوري األمريكي.
يؤك�د الع�ب ميالن الس�ابق أن�ه “حتى خالل س�نوات
االبتع�اد عن الن�ادي ،حافظت عىل العالق�ات .كان من
الطبيعي بالنسبة يل أن أعيش يف تورينو .ومن الطبيعي
أن أعود اىل العمل هنا”.
وأوضح“ :أفضل أن أتوىل مسؤولية كبرية ،فهذا يجعلني
أشعر بأني عىل قيد الحياة” ،مضيفا أن طموحه “تكرار
املسرية التي حققتها كالعب”.
الف�ارق بني بريلو وزي�دان وغوارديوال الذي لم تنحرص
مس�ريته التدريبي�ة الناجح�ة بربش�لونة ب�ل امت�دت
لبايرن ميونيخ األملاني وفريقه الحايل مانشسرت سيتي
اإلنكلي�زي ،أن األخريي�ن أمضي�ا ف�رتة م�ع الفريقني
الرديف�ني قب�ل ترقيتهم�ا اىل الفري�ق األول ،يف حني أن
“املايس�رتو” يب�دأ مبارشة م�ن القمة م�ن دون تدرج
املراتب.

َ
رشح لوثار ماتيوس ،أسطورة الكرة األملانية وبايرن
ميونيخ ،النادي البافاري للتتويج بلقب دوري أبطال
أوروبا.
وخالل عموده عرب ش�بكة “سكاي سبورتس” ،كتب
ً
شيئا واح ًدا يف البداية ،بالنسبة
ماتيوس“ :أريد أن أقول
ً
يل ،بايرن املرشح األوفر حظا يف دوري األبطال”.
وأضاف“ :روبرت ليفاندوفسكي انعكاس ألداء بايرن،
ورغبته العارمة يف التتويج بالثالثية ،فهو ال يعد اآلن
الالع�ب األفضل يف العالم فحس�ب ،بل أن ش�خصيته
وحض�وره وتركيزه الكبري ع�ىل تحقيق األهداف ،أمر
فريد ،وال يضاهيه العب آخر”.
وأردف“ :أح�اول دومً �ا البح�ث ع�ن إب�رة يف كوم�ة
الق�ش ،عند تحليل أداء الفرق ،لوضع يدي عىل نقاط
ً
ش�يئا حال ًيا يف بايرن ،ال داخل
الضعف ..لكني ال أجد
أو حتى خارج امللعب”.
وتطرق ماتيوس إىل برشلونة ،الذي سيواجه العمالق
الباف�اري يف ربع النهائي ،الجمع�ة املقبل ،حيث قال:
“البارسا ظهر بمواطن ضعف عديدة أمام نابويل”.
وأكم�ل“ :بالطب�ع ،ليونيل مي�ي ما زال ق�ادرًا عىل
تفكي�ك أي دفاع يف العالم ،لك�ن األمر يعود يف النهاية
للفري�ق واللعب الجماعي ،لتحقيق األهداف الكربى..
وه�ذا ما يفتقده برش�لونة بش�دة ،نظ�رًا ملعاناته يف
الجانب الدفاعي”.
وأش�ار نج�م منتخ�ب أملاني�ا الس�ابق ،إىل خ�روج
كريس�تيانو رونالدو رفقة يوفنتوس من دور ال�،16
ً
واصفا هذا اإلقصاء باملفاجأة الكربى ،رغم ثنائه عىل
ما قدمه ليون أمام البيانكونريي.
تحقي�ق لي�ون معج�زة
واستبعدماتيوس

الت�ي كانت متبقي�ة ..لكننا س�نعمل عىل تقدي�م كل يشء
مثلما نفعل دائمًا ،وسنعود أكثر قوة”.
وت�وج املريينج�ي هذا املوس�م بلقبي الس�وبر
وال�دوري اإلس�باني ،بينم�ا خ�ر الكأس
ودوري األبطال.
وكان الريال قد ودع التش�امبيونز ليج
من ثم�ن النهائي أيضا ،يف النس�خة
املاضية ،عىل يد أياكس أمسرتدام.

دي ليخت يعتذر جلماهري يوفنتوس
َ
ع�رب ماتي�اس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن آس�فه لخروج فريقه من منافس�ات دور ال�
 16ب�دوري أبط�ال أوروبا ،عىل يد لي�ون الفرني.وفش�ل يوفنتوس يف التأه�ل لربع نهائي
دوري أبطال أوروبا ،رغم تغلبه عىل ليون ( ،)2-1يف لقاء اإلياب ،وذلك يف ظل هزيمته ذها ًبا
( .)0-1وكتب دي ليخت ،عرب حس�ابه عىل موقع إنس�تجرام“ :يف هذا املوسم الغريب الذي
عانى فيه الكثري ،يظل الش�عور بالرضا الكبري بعد فوزنا بلقب الدوري اإليطايل”.وأضاف:
“أنا آسف ألننا لم نتمكن من بلوغ هدفنا يف دوري األبطال ،لكن لدينا اآلن قناعة متجددة
وتصمي�م ع�ىل تقديم املزيد يف الع�ام املقبل”.ويواجه دي ليخت ،الغي�اب لفرتة قد تمتد إىل
نوفمرب/ترشين الثاني املقبل ،حيث سيخضع لعملية جراحية يف الكتف يف األيام املقبلة.

ليالرد يدك سلّة فيالدلفيا بـ 51نقطة
قا َد نج�م بورتالن�د ترايل بالي�زرز فريقه
للف�وز عىل فيالدلفيا س�فنتي س�يكرز
.124-121
س�جل نجم بورتالند ترايل باليزرز داميان
ليالرد  51نقطة ليقود فريقه إىل الفوز عىل
فيالدلفي�ا س�فنتي س�يكرز 124-121
واالحتفاظ بأمله يف بلوغ األدوار اإلقصائية
م�ن ال�دوري األمريكي للمحرتف�ني يف كرة
الس�لة.وهي املرة الخامس�ة التي يتخطى
فيه�ا ليالرد حاج�ز الخمس�ني نقطة هذا
املوس�م والعارشة يف مس�ريته ليبقى عىل
مقرب�ة م�ن ممفي�س غريزلي�ز صاح�ب
املركز الثامن األخري املؤهل إىل البالي أوف.
وكان لي�الرد تعرض لحمل�ة انتقادات عىل
مواق�ع التواصل االجتماعي بعد فش�له يف
ترجم�ة رميت�ني حرتني حاس�متني خالل
خس�ارة فريقه أمام لوس انجليس كليربز
السبت لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة عىل
منتقديه يف مواجهة سيكرز.وقال ليالرد
“كانت هذه املباراة مختلفة ألن موس�منا
كان عىل املحك .ل�و خرنا هذه املباراة ملا
كان مصرين�ا بأيدين�ا .اعتقد بأنن�ا ردينا
بأفضل طريقة ممكن�ة وكنا عىل املوعد”.

وأض�اف “لق�د أظهرن�ا روح�ا قتالي�ة يف
الوقت املناس�ب” .وأش�اد مدرب بورتالند
تريي س�توتس بليالرد بقول�ه “لقد اظهر
التصميم الذي يلعب به خالل مس�ريته .ال
اعتقد بأن أحدا كان يكرتث كيف س�تكون
ردة فعله الليلة” .أما نجم الفريق املخرضم
كارميل�و انتوني فق�ال “كان فوزنا الليلة
صعب�ا للغاية ،كان يتعني علينا بذل جهود
إضافي�ة لتحقيقه وق�د نجحن�ا يف ذلك”.
وخر سيكرز جهود نجمه الكامريوني
جوي�ل امبيي�د إلصاب�ة يف كاحله منتصف
الرب�ع األول بعد س�قوطه بش�كل خاطئ
من دون ان يديل اي مس�ؤول يف فريقه عن
وضعه الصحي ومدى خطورة اصابته بعد
املباراة .ويف حال غياب امبييد عن مواجهة
فريق�ه ضد بوس�طن يف األدوار اإلقصائية
ستصبح مهمته معقدة بكل تأكيد .وتأتي
إصاب�ة امبيي�د لتزيد من محن س�يكرز
ال�ذي يعاني أيضا من إصابة أخرى لنجمه
االسرتايل بن س�يمونز يف الركبة سيخضع
ع�ىل اثره�ا لعملي�ة جراحي�ة يف األي�ام
املقبلة.
وتبدو املنافسة حامية الوطيس بني أربعة

اعالم الكرتوني

ويدخل س�يتي ،ال�ذي تفوق بج�دارة عىل
ري�ال مدري�د يف دور الس�تة ع�رش ،ه�ذه
املرحلة كمرشح للفوز عىل ليون.
وإذا تجاوز س�يتي املنافس الفرني ،فإن
جوارديوال س�يواجه يف قبل النهائي واحدا
من فريقيه السابقني ،برشلونة أو بايرن.
وس�ينافس أيضا يف هذه املرحلة بلشبونة،
األرجنتين�ي املخرضم دييجو س�يميوني،
م�درب أتلتيك�و مدريد ،الذي يع�رف جيدا
هذه األجواء.
وسبق لسيميوني الوصول إىل نهائي دوري
األبط�ال ،مرت�ني ،إىل جان�ب ف�وزه مرتني
بلق�ب ال�دوري األوروب�ي ،كما أن�ه خالل
املوس�م الح�ايل ،تف�وق عىل حام�ل اللقب
ليفربول.
وس�يلتقي أتلتيكو مدري�د الخميس املقبل
مع اليبزي�ج ،الذي يظه�ر يف دور الثمانية
ألول مرة يف تاريخه.
وس�يرضب فري�ق س�يميوني موع�دا مع
أتالنت�ا أو باري�س س�ان جريم�ان ،إذا ما
تجاوز املنافس األملاني.
وس�تقام املباري�ات خل�ف أب�واب مغلقة
ودون جمهور ،يف ملعبي سبورتنج لشبونة
وبنفيكا.

ماتيوس يتوقع فوز بايرن على برشلونة

فالفريدي :اخلروج األوروبي يشعرنا باملرارة
يش�ع ُر األوروجوايان�ي في�دي فالفريدي العب وس�ط ريال
مدريد باملرارة نتيجة الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وودع ريال مدريد بطولت�ه القارية املفضلة من دور ال�،16
للموس�م الثان�ي عىل الت�وايل ،بعد هزيمته أمام مانشس�رت
سيتي ذها ًبا وإيا ًبا ،بنفس النتيجة (.)2�1
وكت�ب فالفريدي ،عرب حس�ابه عىل “توي�رت”“ :لقد أنهينا
موسمًا استثنائ ًيا وصع ًبا للغاية”.
وأض�اف“ :لدينا طع�م مرير ،لعدم تحقيقن�ا لقب البطولة

األبطال.
واملواجه�ة األبرز يف دور الثمانية س�تكون
ي�وم الجمع�ة ،وس�تجمع ب�ني برش�لونة
وباي�رن ميونيخ ،املت�وج كل منهما بلقب
البطولة خمس مرات.
وبالتأكي�د ،فعل هانز فليك م�درب بايرن،
الذي توىل املهم�ة يف نوفمرب ترشين الثاني
امل�ايض خلفا لنيك�و كوفاتش ،م�ا يكفي
خالل هذه الفرتة القصرية ،من أجل تجاوز
آثار أي خيبة أمل.
لكن األمر ربما ال ينطبق عىل كيكي سيتن،
مدرب برشلونة.
فق�د ت�وىل املهمة قبل أش�هر فق�ط ،لكن
الخروج م�ن دور الثمانية بدوري األبطال،
بعد احتالل املركز الثاني يف الدوري املحيل،
بالتأكيد سيثري تساؤالت حول مدى جدارته
باالستمرار يف املهمة.
وال تث�ار أس�ئلة م�ن ه�ذا القبي�ل ،ح�ول
مس�تقبل مدرب برش�لونة األس�بق ،بيب
جوارديوال ،املدير الفني ملانشسرت سيتي.
لكن�ه أيض�ا يتوق ب�كل قوة للف�وز بلقب
البطول�ة م�ن جدي�د ،بع�د تس�عة أع�وام
م�ن تتويج�ه بلقب�ه األوروب�ي الثاني مع
البلوجرانا.

فرق ه�ي باليزرز
وممفيس وس�ان
انطونيو وفينيكس
حيث ال يفصل بينها
س�وى ف�ارق ضئيل
النتزاع احدى بطاقات
البالي اوف .وأدى فوز
بورتالند ترايل باليزرز إىل
خروج نيو اورليانز بيليكانز
وس�اكرامنتو كينغ�ز م�ن
الس�باق النتزاع إحدى بطاقات
البالي أوف.
وسجل صانع األلعاب الكامريوني
باس�كال س�ياكام  26نقطة ليقود
تورونت�و رابت�ورز إىل الف�وز ع�ىل
ممفي�س غريزلي�ز  108-99ليحس�م
املركز الثاني لفريقه حامل اللقب املوس�م
امل�ايض يف املجموع�ة الرشقي�ة وراء
املتصدر ميلووكي باكس.أما أفضل
مسجل يف صفوف الخارس فكان
ديلون بروكس مع  25نقطة.
ورف�ع رابتورز رصي�ده إىل 50
فوزا مقابل  19خسارة.

7

حمادثة حامسة بني زيدان وبرييز
عقب وداع دوري األبطال

َ
كش�ف تقرير صحفي إس�باني عن كواليس الح�وار الذي دار
ب�ني فلورنتينو برييز ،رئي�س ريال مدريد ،وامل�درب الفرني
زي�ن الدين زيدان ،عىل متن الطائرة يف أثناء عودتهم من رحلة
إنجل�رتا ،عقب وداع دوري األبطال.وخر ريال مدريد يف إياب
دور ال� 16لدوري األبطال أمام مانشس�رت س�يتي  ،2-1وهي
نفس النتيجة الت�ي خر بها يف الذهاب ً
أيضا ،ليودع البطولة
مبكرًا.وترددت شائعات حول احتمالية رحيل زيدان عن تدريب
ريال مدريد ،بعد إخفاقه يف تحقيق اللقب األوروبي.وبحس�ب
موقع “ديفينس�ا س�نرتال” اإلس�باني ،فإن فلورنتينو برييز
طالب زيدان بأال يلتفت للشائعات ،مؤكدا له أنه سيظل مدر ًبا
لريال مدريد يف املوس�م املقبل ،خاصة بع�د التتويج ببطولتي
الدوري والسوبر.وأش�ارت الصحيفة إىل أن برييز تحدث كث ً
ريا
مع زيدان خالل رحلة العودة إىل مدريد ،وأبلغه بأنه سعيد بكل
ما حققه هذا املوسم ،وأنه سيواصل االعتماد عليه.

كورونا يهاجم أتلتيكو مدريد
قبل أيام من موقعة اليبزيج

أخ�رى ،عند مواجهة مانشس�رت س�يتي يف دور ال�،8
وال سيما بعد تجاوز األخري عقبة ريال مدريد ،وقرب
استعادته لنجمه األرجنتيني ،سريجيو أجويرو.
لكنه اع ّد أن مان س�يتي س�يكون تحت ضغط هائل،
بع�د خس�ارة لق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از ،ما
س�يمنح بايرن فرصة للتأهل عىل حس�ابه ،يف نصف
النهائي.
ويف ختام عموده ،توقع ماتيوس وصول باريس سان
جريم�ان ملواجه�ة أتلتيكو مدريد ،يف نص�ف النهائي
اآلخر ،مع تأهل الفريق الفرني للنهائي ملالقاة بايرن
ميونيخ ،الذي سيكون األوفر ً
حظا للظفر باللقب.

َ
أعل�ن أتلتيك�و مدريد ،ظه�ور حالتني مصابتني بف�ريوس كورونا
املس�تجد دون الكشف عن األس�ماء ،وذلك بعد اختبار الكشف عن
الف�ريوس ( )PCRال�ذي أجراه الالعبون و”جمي�ع أعضاء الفريق
األول”.وأوضح النادي املدريدي عرب موقعه الرس�مي عىل اإلنرتنت
أنه تم عىل الفور “إبالغ الس�لطات الصحية يف إس�بانيا والربتغال،
وكل م�ن االتح�اد األوروبي (يويفا) واإلس�باني والربتغ�ايل الكرة
القدم ،واملجل�س األعىل للرياضة” بالحالت�ني اإليجابيتني.وأضاف
البيان“ :كما تم تفعيل بروتوكول العمل املتفق عليه والخاص بهذه
الحاالت ،والذي يتطلب إجراء اختبارات ( )PCRجديدة للفريق األول
وأعضاء البعثة املتجهة إىل لشبونة ،وللمتواصلني بشكل مبارش مع
الح�االت اإليجابية ،ويقتيض وجود تغيري يف مواعيد التدريبات ،ويف
ترتيب�ات الرحلة واإلقامة يف العاصمة الربتغالية.وس�يقوم النادي
بتنس�يق املواعيد الجديدة مع اليويفا ،وبمجرد وجود خطة جديدة
س�يتم اإلعالن عنها.كما يدعو الن�ادي إىل “أقىص درجات االحرتام
لهوية الحالتني اإليجابيتني”.ويستعد األتلتي الستئناف مشواره يف
بطولة دوري األبطال عندم�ا يواجه اليبزيج ،الخميس املقبل ،عىل
ملعب (جوزيه ألفاالدي) يف لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية.
وتحتضن العاصمة الربتغالية لشبونة مباريات “التشامبيونزليج”
بداية من دور الثمانية وحتى النهائي ،حيث س�تقام مباريات دور
الثماني�ة واملربع الذهبي بنظام خروج املهزوم مبارشة من مباراة
واحدة ،وذلك بسبب تفيش جائحة كورونا.

مبابي يعزز فرصه األوروبية
ع�ز َز كيلي�ان مباب�ي ،مهاج�م باري�س
س�ان جريمان ،فرص مشاركته يف مباراة
أتاالنت�ا ،األربع�اء املقب�ل ،لحس�اب دور
الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
فق�د ذك�رت صحيف�ة
“ليكي�ب” الفرنس�ية ،أن

مبابي شارك يف جزء من املران الجماعي.
ولفت�ت إىل أن نج�م الديوك ت�درب منفردا
بالكرة ،بينم�ا أدى اليوم عمليات اإلحماء،
ثم ش�ارك يف جزء م�ن مران بالك�رة ،قبل
أن ينف�ذ تدريبا خاصا تح�ت إرشاف املعد
البدني.

وأضافت الصحيفة أن مبابي انضم بعدها
مجددا لزمالئه ،ليختتم فقرات التدريب.
ويتعاىف املهاجم الشاب من التواء ،يف كاحل
الق�دم اليمن�ى ،تعرض ل�ه خ�الل مباراة
سانت إيتيان ،يوم  24يوليو/تموز املايض،
يف نهائي كأس فرنسا.

مانشيين :مل أتوقع إقصاء يوفنتوس  ..وبريلو حمظوظ
شد َد روبريتو مانش�يني املدير الفني ملنتخب
إيطالي�ا عىل أنه لم يتوقع إقصاء يوفنتوس
من دوري أبطال أوروبا.
وودع الي�ويف ،دوري األبطال عىل يد ليون
الفرن�ي ،بالرغم من ف�وزه إيا ًبا بنتيجة
( ،)2-1إال أن�ه كان ق�د خ�ر ذها ًب�ا
(.)0-1
وقال مانش�يني يف ترصيحات لصحيفة
الجازيت�ا ديللو س�بورت“ :ل�م أتوقع
إقص�اء يوفنتوس ،كن�ت متأك ًدا من
أنه سيجتاز دور ال� .”16
وأضاف“ :لكن عشنا موسمًا فظي ًعا ال
يمك�ن التنبؤ به ،خاصة عىل أولئك الذين غريوا مس�اراتهم مثل
يوفنتوس ،ساري لم يستطع إظهار أسلوبه بشكل كامل”.
وحول مدى قدرة أتاالنتا عىل عبور باريس س�ان جريمان ،علق:
“الفريق الفرني رائع ولديه املزيد من الخربة”.
وتاب�ع“ :باري�س ليس يف القم�ة ،لقد خر كافان�ي ودي ماريا

وفرياتي وهناك ش�كوك حول مبابي ،وتوقفت بطولته�م يف مارس/آذار،
لكن بغض النظر عن ذلك ،أتاالنتا قادر عىل اللعب الجيد”.
وعن تعيني بريلو مدر ًبا لليويف ،قال“ :إنه محظوظ ،س�يبدأ من أعىل نقطة
ً
طريقا جدي ًدا ،دعونا نتبعه ،وحظ س�عيد
وم�ع أقوى فريق ،بريلو يفتتح
له”.

مفكرة الزوراء
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“بي بي سي” تعتذر عن عبارة عنصرية
يف أحد التقارير اإلخبارية
لندن/أسوشييتد برس:
ْ
اعتذرت هيئة اإلذاع�ة الريطانية
(بي بي يس) ،عن بث عبارة تحمل
إهان�ة عنرصية يف تقرير إخباري،
قائل�ة إن�ه كان خط�أ تس�بب يف
انزعاج كثرين.
وأوردت “ب�ي ب�ي يس” العبارة يف
تقرير الش�هر امل�ايض عن هجوم
عنيف عىل ش�اب أس�ود يف مدينة
بريستول جنوب غربي إنكلرتا.
وبحسب ما ورد يف التقرير ،رصخ
مهاجمون بعبارة مس�يئة عندما
صدموا ش�ابا يبلغ م�ن العمر 21
عامً ا بس�يارة .احتاج الضحية إىل
ع�اج يف مستش�فى بع�د إصابته
بكرس يف الساق ،وإصابات أخرى.
واس�تقال س�ايدمان ،املمث�ل
الكوميدي واملذي�ع يف محطة (بي
ب�ي يس  1إكس�رتا) املوس�يقية،
بسبب استخدام هذه العبارة.

وكان�ت “ب�ي ب�ي يس” دافعت يف
الس�ابق ع�ن قرارها باس�تخدام
ً
قائل�ة إنه�ا تري�د نق�ل
العب�ارة،
الطبيع�ة العنرصي�ة للهج�وم،
وبأنه�ا ح�ذرت املش�اهدين م�ن
اس�تخدام لغة مزعج�ة يف املقطع
املصور.
وقال املدير الع�ام ل�”بي بي يس”،

توني هول ،يف مذكرة للموظفني إن
نية الش�بكة “كانت تسليط الضوء
ع�ىل هج�وم عن�رصي مزع�وم”.
وأضاف “رغم هذه النوايا الحسنة،
أدرك أننا تسببنا يف مضايقة للكثر
م�ن الن�اس .كل منظم�ة يجب أن
تكون ق�ادرة عىل االع�رتاف عندما
ترتكب خطأ .لقد ارتكبنا خطأ”.

الصحفيون األتراك يساقون إلى المحاكم بالجملة

أوتكو شاكر أوزار :حنو  60صحفيا مثلوا
أمام القضاء خالل شهر يوليو املاضي
أنقرة /متابعة الزوراء:
َ
ق�ال الرملان�ي الرتكي املع�ارض عن
ح�زب الش�عب الجمه�وري ،أوتك�و
ش�اكر أوزار ،أن نح�و  60صحفي�ا
مثلوا أمام القضاء خال ش�هر يوليو
املايض ،مضيف�ا أن الصحفيني قضوا
عيد األضحى يف أروقة املحاكم وداخل
الس�جون.وأضاف ش�اكر أوزار أن
الس�لطات الرتكية اعتقلت وس�جنت
صحفي�ني وأج�رت تحقيق�ات بحق
البعض بس�بب أخب�ار نروها ،وأن
ش�هر يوليو ش�هد مطالبات االدعاء
الع�ام بالس�جن  22عاما و 3أش�هر
بحق صحفيني.كما أن هناك عرات
آالف من الدع�اوى القضائية وجهت
ض�د أش�خاص بتهم�ة “اإلس�اءة”
للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان،
كان معظمه�ا ع�ىل مواق�ع التواصل
االجتماعي.واعتق�ل م�ا ال يق�ل عن
 11ش�خصا مطل�ع يولي�و ،لنرهم
تعليق�ات مس�يئة البن�ة أردوغ�ان
وصه�ره وزي�ر املالي�ة الرتك�ي ،وقد
عر أردوغ�ان عن غضبة قائا “ لهذا
يجب إحضار األم�ر إىل برملاننا ،إلزالة
الشبكات االجتماعية تماما ،للسيطرة
عليها”.وأش�ار ش�اكر أوزار إىل تزايد
التحقيق�ات والعقوب�ات املفروض�ة
عىل الصحفيني بمرور الوقت ،منوها
بأن العرات من الصحفيني اضطروا
لقض�اء العي�د داخل الس�جون ،ومن
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الرئيس الربازيلي يتّهم حمطة تلفزيونية بـ”اجلنب”
برازيليا/ا.ف.ب:
وجّ َه الرئي�س الرازييل جاي�ر بولس�ونارو انتقادات
ح�ادة لش�بكة التلفزي�ون األكث�ر ش�عبية يف الب�اد
ع�ىل خلفية تحميلها إياه مس�ؤولية كب�رة عن وفاة
أكثر من مئة ألف ش�خص بكوفي�دّ ،-19
متهما إياها
ب�”الجبن”.
ّ
واته�م بولس�ونارو اليميني املتط�رّف محطة “تي يف
غلوبو” بالتعاطي مع خر بلوغ حصيلة الوفيات مئة
أل�ف وكأنه “نهائي كأس العال�م” ،وجاء يف تغريدة له
أن املحطة “جبانة وال تحرتم املوتى”.
وليل الس�بت ،بعيد اإلعان رسميا ً عن تخطي حصيلة
وفيات كوفي�د -19يف الرازيل عتبة مئة ألف ،افتتحت
محط�ة “ت�ي يف غلوبو” نرته�ا اإلخباري�ة بمق ّدمة
مطوّل�ة وجّ ه�ت فيها انتق�ادات حادة لطريق�ة إدارة
بولسونارو لألزمة الصحية.
وأش�ار ّ
مقدما الن�رة إىل مادة يف الدس�تور الرازييل
تن�ص عىل أن “الصح�ة من حق الجمي�ع ومن واجب
الحكوم�ة الوطني�ة” .وتس�اءال “ه�ل ق�ام رئي�س
الجمهورية بواجبه؟”.
واألح�د ج�اء يف تغري�دة بولس�ونارو أن “التضلي�ل
ّ
واع�د أن “تي يف
اإلعام�ي أكثر فتكا م�ن الفروس”،
غلوب�و” تس�تخدم كوفي�د -19لغايات سياس�ية من
شأنها أن تؤدي بدورها إىل وفيات.
ومنذ بدء تفيش ف�روس كورونا قلّل الرئيس الرازييل
م�ن خطورت�ه واع� ّده “إنفلونزا خفيفة” مش�ككا يف
دواع�ي أوام�ر اإلغ�اق الت�ي ّ
اتخذه�ا ح�كام واليات
برازيلية عدة ،ومش�ددا عىل أن التداعيات االقتصادية
له�ذه الخط�وات يمك�ن أن تك�ون “أكث�ر فت�كا من
الفروس”.

واألح�د ،قال الرئي�س الرازييل إنه “مرت�اح الضمر”
وإنه “فعل كل ما بوسعه إلنقاذ األرواح”.
والس�بت وجّ ه سياسيون كثر رس�ائل ملواساة عائات
املتوفني منتقدين طريقة إدارة الحكومة لألزمة.
وع�ىل عك�س الس�لطة التنفيذية ،أعلنت املؤسس�تان
التريعي�ة والقضائية ،الكونغ�رس واملحكمة العليا،
حدادا رس�ميا ع�ىل أرواح مئة ألف برازي�يل أودى بهم
الفروس .لكن بولسونارو اكتفى بإعادة نر تغريدة
للمكت�ب اإلعام�ي للرئاس�ة ،جاء فيها “نأس�ف لكل
الوفي�ات الناتج�ة من كوفي�د -19وتل�ك الناتجة من
بقية األمراض” .وأُرفقت التغريدة بجدول يتحدث عن
“ 3مايني ش�خص جرى إنقاذه�م أو (مرىض) بصدد

التعايف”.
ويش�مل هذا الرق�م مليونني و 94ألف�ا و 293مريضا
تعافوا من كوفيد -19و 817,642مصابا آخرين تتابع
األجه�زة الصحية أوضاعه�م ،وفق أرق�ام الحكومة،
لكن الج�دول تجاهل تجاوز الباد الس�بت عتبة 100
أل�ف وفاة ج�راء الوب�اء .ويتحدث الج�دول أيضا عن
“معدل وفاة ل�كل مليون مواطن هو األدنى بني الدول
الكبرة”.
وأحص�ت الرازيل  478وفاة لكل مليون س�اكن ،وهو
رقم يكاد يعادل نظره األمركي ( ،)487لكنه أدنى من
اإلسباني ( )609واإليطايل ( .)583وأصيب بولسونارو
( 65عاما) نفسه بكوفيد -19الشهر املايض.

بموجب قانون األمن القومي

سلطات هونغ كونغ تعتقل قطب اإلعالم املؤيد للدميقراطية جيمي الي
بينهم مي�رس يلديز وباريش بهليفان
وم�راد أغرال وخوليا كيليتش وأحمد
ألت�ان ،وف�ق م�ا ذك�ر موق�ع زمان
الرتكي .وأضاف “املش�هد كارثي .تم
فرض رقابة عىل القنوات التلفزيونية
وفرض غرامات قياس�ية عىل األخبار
املنش�ورة .ال ب�د م�ن إص�دار حزمة
قضائية ح�ول الصحفيني واملعتقلني
السياسيني خال أقرب وقت ممكن”.
وأف�اد الرملاني يف تقري�ر أعده حزبه
تحت عنوان “حرية الصحافة لش�هر
يولي�و” ،أن ح�زب العدال�ة والتنمية
الحاك�م ف�رض حظ�را ع�ىل العدي�د
م�ن األخبار يف الفرتة الت�ي كان فيها
الرمل�ان يناق�ش فيها قان�ون حظر
مواقع التواصل االجتماعي.واستنكر
تق�دم رئاس�ة الرملان بباغ�ات ضد
الصحفي�ني ،قائا “األم�ر لم يقترص

فق�ط عىل يلماز أوزدي�ل ،ففي يوليو
امل�ايض أيضا تم فت�ح تحقيقات ضد
الكات�ب بصحيفة س�وزجو أيتونش
أرك�ني واملراس�ل – بالصحيف�ة
ذاتها -جان أوزش�اليك بس�بب أخبار
نروه�ا .اس�تمرار التحقيق�ات
والضغوط املمارس�ة عىل الصحفيني
الذي�ن يكش�فون املؤام�رات أم�ر
يدع�و للقلق .ت�م االعت�داء عىل ثاثة
صحفي�ني يف تونج�ايل وإس�طنبول
بسبب أخبار نروها”.وخال الشهر
امل�ايض عاقبت الهيئ�ة العليا لإلذاعة
والتلفزي�ون قنات�ني تلفزيونيت�ني
بإيق�اف الب�ث م�دة خمس�ة أي�ام،
كم�ا فرضت حظر ن�ر عىل صحف
كجري�دة جمهوري�ت وبرج�ون
وسوزجو ومعاقبة صحيفة أفرنسال
بقطع اإلعانات عنها.

هونغ كونغ/ا.ف.ب:
ْ
اعتقل�ت س�لطات هونغ كون�غ امس
اإلثنني ،قطب اإلع�ام جيمي الي املؤيد
للديمقراطية وأحد أشد معاريض بكني،
وذل�ك بموج�ب قان�ون األم�ن القومي
الجدي�د ،بعد اتهامه بالتواطؤ مع قوات
أجنبية.
وق�ال أح�د مس�اعديه مارك س�يمون
“اعتقل�وه يف منزل�ه ح�وايل الس�اعة
الس�ابعة صباحا .محامونا يف طريقهم
اىل مرك�ز الرطة” ،مضيف�ا أنه جرى
اعتقال أعض�اء يف مجموعته اإلعامية
ايض�ا .واعتقل الي بتهم�ة التواطؤ مع
ق�وات أجنبي�ة ،وه�ي إح�دى الجرائم
التي ينص عليها قان�ون األمن القومي
الجديد ،إضافة اىل تهمة االحتيال.
وأف�ادت الرط�ة يف بيان ع�ن توقيف
س�بعة أش�خاص لاش�تباه بتواطئهم
م�ع ق�وى أجنبي�ة ،وهو ج�رم يعاقب
عليه قانون األمن القومي الذي فرضته
بك�ني يف هونغ كونغ يف نهاية حزيران/
يونيو.
ويملك الي صحيفة “آبل داييل” ومجلة
“نيكس�ت” اللتني تن�ران مواد مؤيدة

للديمقراطي�ة ومعارض�ة لبكني .وقال
س�يمون ع�ىل تويرت إن أف�راد الرطة
كانوا ينفذون مذكرتي تفتيش يف قرص
الي ومنزل أحد ابنائه.
والي ال�ذي يملك صحيفة ش�عبية من
قلة يف هونغ كونغ تملك الجرأة لتوجيه
النق�د ال�اذع والرصي�ح لبك�ني ،حيث
ينظ�ر إلي�ه الكثر م�ن س�كان املدينة
شبه املستقلة باعتباره بطا مشاكسا
وعصاميا .لكن وسائل اإلعام الرسمية
الصيني�ة تع� ّده “خائن�ا” وتصفه بأنه
أك�ر “ي�د س�وداء” وراء االحتجاجات
الضخمة يف هون�غ كونغ العام املايض،
ورئيس “عصابة األربعة” الجديدة التي
تتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن
األم.وكان�ت فران�س ب�رس ق�د أجرت
حديثا مع الي منتصف ش�هر حزيران/
يونيو املايض ،قبل أس�بوعني من فرض
قان�ون األمن الجدي�د يف املدين�ة .وقال
الرجل البالغ  72عاما حينها “أنا مستعد
لدخ�ول الس�جن” ،و”يف ح�ال ح�دث
ذل�ك س�تتاح يل فرص�ة ق�راءة كتب لم
أتمكن من قراءتها .اليشء الوحيد الذي
بإمكان�ي فعله هو أن أك�ون إيجابيا”.

واعتر الي أن القانون الجديد “سيدمر
حك�م القانون لدينا ويدمر وضعنا املايل
الدويل” ،معربا عن خشيته من ماحقة
الس�لطات للصحفي�ني الذي�ن يعملون
لديه .ويس�تهدف قانون األمن القومي
يف هون�غ كون�غ الدع�وات االنفصالي�ة
والتخري�ب واإلره�اب والتواط�ؤ م�ع
الق�وات األجنبي�ة ،وت�م إق�راره بع�د
تظاهرات العام املايض العنيفة.
ويعتقد معارضون إىل جانب العديد من

ال�دول الغربي�ة أن هذا القان�ون ينهي
الحكم الذات�ي لهونغ كونغ الذي وعدت
بك�ني باملحافظ�ة علي�ه بعد تس�لمها
املدينة من بريطانيا عام .1997
وه�ذه ليس�ت املرة األوىل الت�ي يتعرض
فيها الي لاعتقال ،إذ قبض عليه العام
املايض ملش�اركته يف التظاهرات والحقا
لتحديه حظر الرطة يف يونيو /حزيران
ع�ىل إحياء ذكرى أحداث تيانانمني عام
.1989

اإلجراءات التقشفية خيار ال بد منه ملؤسسات اإلعالم العربية للبقاء يف املشهد

جناة الصحافة األملانية ...خارطة طريق لنجاة الصحافة العربية
برلني /متابعة الزوراء:
تق�دمُ الصحاف�ة األملاني�ة انموذج�ا
إيجابيا وأخبارا متفائلة حول نتائجها
وقلة خس�ائرها خ�ال وب�اء كورونا
مقارنة بالصحافة العاملية والصحافة
العربي�ة الت�ي عليه�ا إع�ادة النظر يف
انموذجها االقتصادي ،واتخاذ إجراءات
تقش�ف أكثر جدية ،إىل جانب محتوى
موضوعي يحرتم عقل القارئ.
تؤك�د تجرب�ة الصحاف�ة األملانية أنها
اس�تطاعت احتواء تداعيات فايروس
كورون�ا بأق�ل الخس�ائر مقارنة بما
تكبدت�ه الصحاف�ة يف ال�دول األخرى،
بينما يدعو محللون الصحافة العربية
إىل اس�تلهام ال�دروس والع�ر منه�ا
للخ�روج بنتائ�ج مقاربة تت�اءم مع
الواقع العربي.
وعان�ت الصحافة األملاني�ة من انهيار
اإليرادات اإلعانية خال مرحلة الحجر
املنزيل ،بنس�بة وصلت أحيانا إىل  80يف
املئة ،كما أن ثلث املوظفني أجروا عىل
البطالة ،وهذا الواقع مش�ابه ملا حدث
م�ع مثياته�ا ح�ول العال�م ،وعملت
املؤسس�ات الصحفي�ة بجهد للخروج
منترصة م�ن أزمة وب�اء كوفيد – 19
التي ع�ززت مصداقيتها وأس�همت يف
تطوير نموها الرقمي.
وأش�ارت األخصائية يف شؤون اإلعام
يف نقاب�ة “ف�ردي” موني�ك هوفمان،
لوكالة فرانس برس إىل أن “الصحافة
صم�دت بصورة جي�دة نس�بيا خال
األزم�ة يف أملانيا” ،البل�د األول أوروبيا
لناحية مبيعات الصحف.
وقالت “نظن أن الحاجة إىل املعلومات
س�تبقى مرتفع�ة ج�دا كم�ا أن ه�ذا

القطاع سيخرج أقوى من األزمة”.
وبالفع�ل ،ف�إن األرق�ام ال�واردة من
ه�ذا القط�اع يف أوج األزم�ة خ�ال
أش�هر م�ارس وأبريل وماي�و “تبعث
عىل األمل” ،بحس�ب اتح�اد الصحافة
املكتوب�ة واملرئي�ة ،بينما لج�أت دول
أخ�رى خصوص�ا العربي�ة ،إىل وق�ف
طباع�ة الصح�ف الورقي�ة واالكتفاء
بنس�خ “ب�ي.دي.أف” ع�ىل مواقعها
اإللكرتوني�ة ،واضطرت صحف أخرى
للتوقف نهائيا.
وتمنح التجربة األملانية أما للصحافة
املطبوع�ة باالنتع�اش واالس�تمرار

اس�تنادا إىل أهميتها ل�دى القراء أوال،
ثانيا اعتمادها نماذج تمويل ساعدتها
عىل االس�تمرار .وتقول أنيا باسكاي،
العض�و يف االتح�اد ،إن الصح�ف
“اس�تمرت يف الص�دور واس�تقطاب
القراء”.التجرب�ة األملاني�ة تمن�ح أما
للصحاف�ة املطبوع�ة باالنتع�اش من
خ�ال ثق�ة الق�راء واعتم�اد نم�اذج
تمويل تضمن االستمرار
كم�ا أن االش�رتاكات الرقمية حققت
نتائج باهرة بعدما تأخرت طويا عن
مجاراة مبيعات النسخ الورقية.
وتضي�ف باس�كاي “كل دور الن�ر

تقول لنا إن مشاريع التطوير الرقمي
املوضوعة أساس�ا ألش�هر أو سنوات
مقبل�ة تحقق�ت يف غض�ون بضع�ة
أسابيع”.
ولفت االتح�اد يف تقرير أصدره حديثا
إىل أن رب�ع أعضائ�ه يتحدث�ون ع�ن
اس�تقرار يف ع�دد النس�خ املباع�ة ،إذ
نجح النصف يف حرص الرتاجع بنس�بة
ت�رتاوح ب�ني  1و 5يف املئ�ة ،وهي تع ّد
نتائج جيدة للغاية إذ ما أخذ باالعتبار
حجم الخس�ائر الت�ي تكبدتها صحف
كبرة يف أوروبا والواليات املتحدة ،أدت
لتوقف الع�رات منها ،فيما تكبد 10

يف املئ�ة من هذه املنش�ورات خس�ائر
فادحة يف أملانيا.
وتح�دث فريدريت�ش كابل�ر ،املتحدث
باسم مجموعة “أكسل سرينغر” ،عن
“مستويات قياسية من االشرتاكات يف
مارس وأبريل” يف “بيلد” أبرز إصدارات
املجموع�ة وأكث�ر الصح�ف ق�راءة يف
أملانيا ،وأيضا يف صحيفة “داي فيلت”
املحافظة ،من دون إعطاء أرقام.
وتقدم هذه النتائج فرصة للمؤسسات
الصحفي�ة العربي�ة إلع�ادة النظ�ر يف
سياساتها التقشفية ونموذج التمويل
الخ�اص به�ا ،حي�ث تب�دو م�رتددة
يف إج�راءات التقش�ف الت�ي ب�دأت يف
الخليج بالتقليص من عدد املستكتبني
واملتعاونني يف حني أن من تم االستغناء
عنهم هم صحفي�ون وافدون ،يف حني
أن تدابر الترسي�ح والبطالة الجزئية
وتخفيض�ات الروات�ب تزاي�دت يف
وسائل اإلعام العاملية مع تفيش أزمة
كوفي�د –  19وعىل وقع انهيار س�وق
اإلعان�ات ،بالرغم م�ن اهتمام القراء
الكبر باألخبار.
وتتقل�ص الخيارات أمام املؤسس�ات
اإلعامي�ة العربية الت�ي تريد الحفاظ
ع�ىل بقائها يف املش�هد اإلعامي ،فهي
غالب�ا م�ا س�تكون خيارات تقش�ف
قاس�ية ،أو البحث عن مصادر جديدة
للتموي�ل م�ن االش�رتاكات كم�ا ه�و
الحال يف الصحف األملانية التي تش�ابه
مشاكلها مش�اكل الصحافة يف العالم
العربي.
وي�ويص خ�راء اإلع�ام بأن تش�جع
الحكوم�ات ع�ىل توس�يع نم�وذج
االش�رتاكات يف املؤسس�ات الحكومية

والفن�ادق واملقاه�ي واملؤسس�ات
البحثية واملكتبات.
يف املقاب�ل ،ف�إن الصحاف�ة العربي�ة
مطالب�ة ه�ي األخ�رى بب�ذل جه�ود
الس�تقطاب الق�راء واس�تعادة الثقة
ع�ر محت�وى مهن�ي ج�اد واح�رتام
عق�ل الق�ارئ باملوضوعي�ة ،وتوف�ر
املعلوم�ات املوثوق�ة ،ب�دال م�ن ت�رك
الجمهور عرضة للشائعات والتضليل
عىل مواقع التواصل االجتماعي بسبب
التعتي�م ع�ىل القضاي�ا الحساس�ة يف
وسائل اإلعام التقليدية.
وقدم�ت الصحاف�ة األملاني�ة نتائ�ج
واعدة يف هذا املجال ،فأظهر استطاع
ن�ر نتائج�ه معه�د “زي.أم.ج�ي”
املتخص�ص ،يف نهاي�ة ماي�و ،أن أكثر
م�ن  90يف املئة من العينة املس�تطلعة
آراؤها ،البالغ عدد أفرادها أربعة آالف
ش�خص ،اعتروا معلوم�ات الصحف
اليومية “موثوقة بش�كل خاص” كما
أنها املرجع األفضل يف سيل املعلومات
بشأن الوباء.
وم�ع االرتف�اع الكبر يف االش�رتاكات
الرقمي�ة بفض�ل األزم�ة ،يب�دو أن
الصحاف�ة الورقي�ة ال ت�زال صام�دة
وف�ق اختصاصي�ني ،ما يط�رح أيضا
إشكاليات بش�أن مستقبل هذا الفرع
من الصحافة.
ويقول رئيس اتحاد الصحفيني األملان
فران�ك أوب�رال “ق�راء كث�ر ال يزالون
يرغبون يف أن يتمتعوا بملمس الصحف
الورقية” ،خصوصا لدى املسنني الذين
يشكلون األكثرية السكانية يف أملانيا.
ويش�ر االتحاد إىل أن  22يف املئة فقط
من األش�خاص فوق س�ن الخمس�ني

يب�دون اس�تعدادا للتع�وّد ع�ىل قراءة
الصحف بنسخها اإللكرتونية.
وه�ذه اإلش�كالية الت�ي تق�ع فيه�ا
دور الن�ر الت�ي تعتمد ع�ىل مداخيل
اش�رتاكاتها الورقي�ة لكنه�ا ترغب يف
التح�رر منها بس�بب تكاليف التوزيع
الباهظ�ة ،فيم�ا م�ن غ�ر املمك�ن
اس�تقطاب الفئ�ات الش�ابة وبالت�ايل
زيادة الزبائن إال باملنتجات الرقمية.
وتق�ول أني�ا باس�كاي “س�نصل إىل
مرحلة ل�ن نتمك�ن فيها م�ن إيصال
الصح�ف إىل بع�ض املناط�ق بس�بب
تكالي�ف التوزي�ع” ،الفت�ة إىل أن 40
يف املئة م�ن املناطق س�تصبح يف هذه
الدائ�رة يف الس�نوات الخم�س املقبلة.
وت�رى باس�كاي أن الحف�اظ ع�ىل
املشرتكني سيتطلب عىل األرجح تقديم
عروض هجينة تمزج بني االشرتاكات
الرقمية والصحف الورقية.
وال ت�زال أملاني�ا تض�م  327صحيف�ة
يومي�ة يب�اع منه�ا ح�وايل  14مليون
نس�خة كل ي�وم ،بحس�ب بيان�ات
رس�مية ن�رت الع�ام امل�ايض ،رغم
الرتاجع املتواصل يف السنوات األخرة.
ويض�اف إليها  17صحيفة أس�بوعية
وس�ت نس�خ للصحف اليومية تصدر
أيام اآلحاد.
وتتقدم الباد بفارق كبر عىل بريطانيا
(أكثر من تسعة مايني نسخة يوميا)
وفرنسا ( 6مايني نسخة).
ويع ّد نارش مجلة “سترن” اإلخبارية
فرانك تومس�ن ،أن أزم�ة كوفيد – 19
أوجدت حاجة للحصول عىل معلومات
موثوقة كما أدت إىل “نهضة يف وسائل
اإلعام الكاسيكية”.
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الكون السردي عند الكاتب علي لفتة سعيد
«ما بعد جلجامش» أمنوذجا
اهلادي عرجون
مَ �ا قب�ل الق�ول :يف الفص�ل الثان�ي م�ن «ف�ن
الشعر»يميز أرسطو بني األعمال التخييلية استنادا
إىل مستوى الشخصيات من حيث التسامي .فريى
أن األبطال يف األعمال التخييلية قد يكونون «أفضل
منا أو أسوأ أو مساوون لنا».
وعندم�ا تلتق�ي روح الكات�ب ب�روح ش�خصية
تاريخي�ة له�ا صداه�ا يف التاريخ ،لتتجس�د كائنا
موج�ودا أمام�ه يح�اول أن يعرف أرساره�ا ،ليبدأ
التواص�ل الروح�ي بالتحذي�ر« :إي�اك أن تتخط�ى
حدودك وتستغل نومي العميق ..فإن استيقظت فال
راد لغضبي»(ص ،)20فهو الشغوف لكشف أرسار
امللحمة بمحاورة ش�خصياتها «ولكن الش�خوص
الذي أخذوا يخرجون يل واح ًدا واحدا ،أو أنا من خرج
له�م إىل عرصهم ألحاوره�م(»..ص ،)33فالكاتب
هنا حني يتخذ من الشخصية موقف املتحدث إليها
مس�تخدما لها ضمري املخاطب ،فإن�ه قد يحتفظ
للشخصية بمالمحها الرتاثية مستغال هذه املالمح
يف توليد اإلحس�اس باملعرفة لدى املتلقي ،بني هذه
املالمح وبني الجانب املعارص من الشخصية املشار
إليها .ليك�ون الحوار قد أعطى حركية للنص ،مما
جع�ل الق�ارئ يتفاعل تفاع�ال إيجابيا م�ع أفكار
النص ومرامية وما يري�د الكاتب إيصاله بني ثنايا
األس�طر ،ليتقمص الق�ارئ دور الراوي تارة ودور
غريه من الش�خصيات الرئيسة تارة أخرى ،فيكون
التماهي بني الراوي العليم بالحوار وبمسار األحداث
والق�ارئ املتعاطف مع ميوالت بعض الش�خصيات
والفاعل اإليجابي يف الحوار الدائر بينها.
تب�دأ املجموعة القصصية بقصة «بعد أن رأى كل
يشء» وكذلك امللحمة تبدأ بعبارة» هو الذي رأى كل
يشء فغن�ي بذكره يا ب�الدي ،وهو الذي خرب جميع
األش�ياء وأفاد م�ن عربها» ويف ترجم�ة أخرى «هو
ال�ذي رأى كل يشء إىل أقايص األرض ،ألخربن بالدي
بمن رأى األعماق»(.)1
فه�و مج�رد قارئ يس�رب أغوار الواق�ع ليصل إىل
نتيجة -عىل حد تعبريه -فم�ن هنا يضعنا وينبهنا
الكاتب لإلطار الزمان�ي واملكاني ألحداث املجموعة
القصصية ،كما يرس�م جغرافية مرور القارئ عرب
ثنايا نصوصه.
وه�و ينقش يف أوراقه ويرتوي من امللحمة ليصنع
قارب�ا ورقيا للنجاة من طوف�ان أفكاره ،فيلتقي يف
رحل�ة الذاكرة بجلجامش وهو يف�ك أرسار التاريخ
ويف�كك طالس�م الكتاب�ة املس�مارية ع�ىل ألواحه
الحجري�ة ليفت�ح بابا يليه ب�اب من قبل�ه الرصاع
والح�رب وباطنه فيه الحقيقة اإلنس�انية والرحمة
ونق�د الواقع ،وهو ينظر إىل س�فينة الوطن يتالطم
املوج من تحتها ويعلوها الطوفان ،لتولد املجموعة
القصصي�ة» ما بعد جلجامش»رصخة إنس�انية يف
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رحاب عزل ٍة

نرجس عمران
وكلمَا  ...يف رحاب عزلة
استضافتني القصيدة
أجدني أرزح تحت وطأة قوافيك
مرتف بالهجر
أي
ٍ
رت بالشوق
اي مغ ٍ
أي مكتم ٍل يف حلمي
ح ّد النقصان يف يومي
جلعتني أمتطي جيد السهاد
كليل ٍة من ليايل
وجنون ...
وجنوح
أرق
ٍ
ٍ
ٍ
يقتات روح االنتظار
حتى يباغت يومي
ٌ
ضيف من صباح ثقيل ...

أستقبله
عىل رشف مرار ٍة من ُبن
من أنت يا عالقا
يف ثنايا الوتني ؟
كاملارق بني النبض
ً
نبضة من موتٍ تمقتني ...
فكم معها اصطحبتني
ولم أصطحبها قط
يوما معي ..

وجه الظلم لكش�ف أبع�اد الحقيق�ة االجتماعية و
السياسية.
هكذا جاء العنوان الذي لن أقف عىل عتبته طويال،
فالعنوان لوح�ده يحمل من اإلث�ارة اليشء الكثري،
فاس�م جلجامش وما تحمله هذه امللحمة الخالدة،
ل�وح طيني م�ن ألواحها
من�ذ أن ت ّم اكتش�اف أوّل
ٍ
االثن�ي عرش يف عام  1853يف موق�ع أثري يف نينوى
س�نوات
العراقي�ة ،حي�ث احتاج�ت تل�ك اللواح إىل
ٍ
لرتجمته�ا م�ن اللغة األكادي�ة إىل اللغ�ة اإلنكليزية
ومن ثم اللّغات األخرى ومنها العربية ،وقد قام عدد
من الكت�اب اس�تغالل امللحمة يف كتاباته�م األدبية
ً
بوابة العبور من
كالقصة والرواية والش�عر لكونها
ً
ً
تأويلية ملحاولة أسطرة
وعتبة
األسطورة إىل الواقع
الواق�ع املعيش-إن صح التعبري-وتحويل الفكرة إىل
أف�كار معجونة بعبق التاري�خ لتثري الواقع وتنقده
سياس�يا واجتماعي�ا وم�ا أنتجته تل�ك امللحمة من
أدوات فكري ٍة وفلسفي ٍة وحياتية ،لتخرتق املسكوت
ٍ
عن�ه يف مجتمعاتنا الت�ي تعد األس�طورة جزءا ً من
الخراف�ة الت�ي بقي�ت أحداثه�ا التاريخي�ة عالق�ة
بالذاكرة.
ّ
والتذك�ر هو األيقون�ة التي بنيت
ففع�ل الذاك�رة
عليه�ا املجموعة القصصي�ة» ما بع�د جلجامش»
والت�ي ج�اءت يف ش�كل أف�كار وومضات يف ش�كل
«فالش باك» إن صح تسميتها.

«وتلك اللحظات الرهيبة التي تعلن نفس�ها أن أبقى
هادئ�ا وصامتا وت�اركا مل�ا أفكر به..لكن األش�ياء
ترافقني مثل روح..مثل فكرة(»..ص.)19
«رغ�م ما أتمتع به من قدرة ع�ىل الغوص يف األمور
التي أفكر بها (ص.)26
«أتقاس�م التفك�ري ب�يشء م�ن الخ�وف ك�ي
أنجح»(ص.)26
«هناك سريتقي باختالط الذكريات»(ص.)96
«يوزع�ن أحاديثه�ن يف ثناي�ا ال�دروب و
الذكريات»(ص.)96
« لكنه مؤمن أن ثمة شيئا مخفيا هو الذي يحركه وأن
نضوجفكرتهيج�بأنتكتم�لالليل�ة»(ص.)102
«ويمس�ح عن جبينك ع�رق الخط�وات والذكريات
الغائرة يف نصف الذاكرة الحي(»..ص.)106
«ماال�ذي أيق�ظ في�ك هذه الج�ذوة التي حس�بتها
انطف�أت لذكري�ات ل�م يع�د باإلم�كان الب�وح
بتفاصيلها»(ص.)115
«تحم�ل مع�ك عدت�ك الحزين�ة وذكريات�ك الت�ي
طمرتها الس�نوات تحت رمالها ،لتعيد ترتيب ذرات
عقلك»(ص.)117
وقد عرب س�عيد عن هذه األفكار وطرق تصويرها
وبثه�ا للمتلق�ي بقول�ه يف إح�دى حوارات�ه بأن»:
الكتاب�ة تحت�اج إىل معرف�ة طرق التدوي�ن وبالتايل
معرفة ماهية التعبري لكي تصل اىل املتلقي بما تريد
من قصديات الكتابة وت�رك الحرية له-أي املتلقي-
لكي يجد منطقت�ه التأويلية الخاص�ة به..ال يوجد
خ�ط فاصل ب�ني االجن�اس االدبية م�ن كان يمتلك
حرفة طرح عملية التعبري وإيجاد املعن».
وهو ما يجعل «ما بعد جلجامش»قصص تتجاوز
الرمز إىل خلق الواقع ،تجسد بساطة الحياة ونكهة
األس�طورة وواقعية األجواء وسالسة الرسد ليعري
ويفض�ح الواق�ع ال�ذي تعم�م بعمام�ة املعتقدات
الدينية وائتزر بعباءة العادات التي تمارس للوصول
إىل غايات ومآرب أخرى.
وس�عيد الذي أش�به قلمه بالعصا الت�ي يهش بها
ع�ىل جس�د الوطن ول�ه به م�آرب أخ�رى تتمثل يف
فضح الواق�ع وتعرية املجتمع .ليصنع الحدث حني
يربك القارئ باس�تغالله اآللهة وشخصيات ملحمة
جلجام�ش يف صن�ع عامل�ه الس�حري الخ�اص به.
فيك�ون بس�حره وعبق أفكاره قد أس�س لقصص
حياتي�ة تحمل معاناة املواط�ن العراقي بصفة أوىل
ويحم�ل هموم املواط�ن العربي عىل وج�ه العموم.
فهو ينطلق من الخيايل واألس�طوري لريسو بقلمه
ومداده بشاطئ الواقع ،ذلك الواقع املربك.
و بم�ا أن املؤل�ف ع�ادة يتغ�ذى باس�تمرار م�ن
كتابات اآلخرين وكالمهم وأفكارهم لذلك فإنه ليس
م�ن الغريب أن يك�ون العمود الفق�ري للمجموعة
القصصية» ما بعد جلجامش»مبنية عىل أس�طورة

جلجام�ش ،فمن حق اإلنس�ان س�واء كان كاتبا أو
إنس�انا عاديا من أن يعيش يف الخيال ،يقول روسو:
«أن يخل�ق بق�وة ال�ذات أم�ورا ليس له�ا وجود ،و
يضعه�ا يف منزل�ة أعىل من كل ما ه�و موجود «فال
ب�د لنا من البحث عن الكلم�ات واملعاني واألفكار يف
املختزنات الذهنية أو يف املعاجم أو يف األساطري ليعيد
إليه�ا الكات�ب الحي�اة ،أو ليعيد صياغته�ا صياغة
جديدة بغية إخراجها يف ثوب جديد كأنما نراه ألول
مرة مهما كان ش�كله أو لون�ه غريبا ومختلف عن
السائد.
وهو ما يجعلنا نالحظ من البداية أن الكاتب يرسم
مالمح ملحم�ة موازية مللحم�ة جلجامش ،ولكنها
ملحم�ة معارصة تجس�د الواق�ع وتفت�ح ذراعيها
لتك�ون الوالدة م�ن رحم نص س�ابق لتكون عبارة
«م�ا بعد» بمثاب�ة زر إلثبات أح�داث واقعية حدثت
بع�د جلجامش تدور حول ما يعانيه الوطن يف قالب
س�يايس نق�دي ،وقد اس�تعمل الكاتب ش�خصيات
ملحمة جلجامش وم�ا تحمله من مضامني ورموز
ترمي إىل فضح املسكوت عنه بتأليه السلطان»تعيش
اآللهة ..يعيش امللك..يعيش األقوياء»(ص.)72
فالتاري�خ ه�و الذي يجب أن نحاس�به كما يقول
ال�راوي « إذا أردت محاكمة الواق�ع عليك محاكمة
التأريخ ألنه صاحب الفتنة ،وهو الذي يجعل السلطة
والقوة هي صاحبة االنتص�ار النهائي(»..ص.)24
يف إش�ارة إىل الشعوب والحضارات التي تعاقبت عىل
العراق « الجمهور ال�ذي يراه خليطا غري متجانس
من برشة الوجوه واملالبس التي لم يعهدها يف عهده
فهي ما ب�ني جلود تغطي نصف الجس�د إىل قماش
غري مرتب يحيط بالظهر إىل مالبس ملونة مزركشة
وأربطة توضع حول األعناق ..ثم رأى نساء متلفعات
بالس�واد فال يظه�ر منهن س�وى العي�ون ورجاال
وضعوا عمائم مختلفة عىل رؤوسهم وبدا تنافرهم
حتى يف ش�كل الجلوس عىل الك�رايس(»...ص.)72
والح�روب الت�ي عاناها وم�ا زال يعانيه�ا العراق «
نحن الجيل الجديد نبحث عن إجابة عن أس�باب ما
يمر بنا وما نخوضه من حروب ونبحث عن أس�باب
استغالل الدين ومن هي اآللهة وأين الحقيقة منها»
(ص )76وهو إقرار من الكاتب بقسوة الواقع.
م�ع أن ه�ذا الواق�ع هو ج�زء من تاري�خ العراق
ال�ذي يتكرر ع�رب الزمن م�ع تغري الش�عوب ولكن
الواق�ع والظل�م هو نفس�ه وم�ا يتبعه من فس�اد
أخالق�ي واجتماع�ي وس�يايس .وما يصحب�ه هذا
الفس�اد من تكميم لألفواه س�واء كان ذلك بالقمع
أو ف�رض ال�والء والطاعة..».اس�قاط أص�وات
ورغبات وتهلك احتجاجات وتثري الصمت وتعرب عن
الطاعة»(ص.)77
راو عليم
للحرية،
هنا
املتعطش
سعيد
فالراوي لدى
ٍ
بخفايا شخصياته التي يزرع أرواحها يف ثنايا النص

تجمع يف طياتها ومشاعرها مشاعر الوطن الحزين
بآالمه وحروبه وأوضاع�ه ،فال تخلو أقصوصة من
أقاصيص�ه من هذه اإلش�ارات س�واء كانت إيحاء
أو ترصيح�ا ،باس�تثناء نص»:ذاك�رة للضوء» التي
وصف فيها معاناة الراوي لفقد والدته وهو صغري،
والتي يش�ري إليها يف مجموعته الشعرية» أختفي يف
الضوء «بنص تحت عنوان »:تراقص شيبتي» يحمل
التصدير الت�ايل »:إىل أمي حني رحلت قبل خمس�ني
عاما»(ص  )48الذي يقول فيه»:لم أمسك الحولني/
ل�م أر وجها رسق�ه العمر/كان يقب�ض الفرح بني
أصابعه/لم أك�ن أدنو من باحة الدار/كانت الغرفة
أضيق من رصاخ النس�وة/و أن�ا املهموم بعطش/
أبحث عن حلمة».
ي�ا له�ا من حنك�ة ويا له م�ن تمك�ن ،أن ترقص
الكلمات عىل نص ش�عري ليس�تحيل نصا قصصيا
يمس القارئ رسدا كما يثري فيه اإلحس�اس شعرا،
بسالسة وليونة قلم س�عيد الذي يطوعه كما يشاء
وكيفما شاء ،ليقول للنص كن كما أشاء ،مع العلم
أن�ه يمكن ل�ألم التي يبح�ث عنها ال�راوي أن ترمز
للوطن والرضيع هو ذلك اإلنسان الذي فقد الوطن.
كم�ا اعتم�د الكات�ب باإلضاف�ة إىل التن�اص م�ع
«ملحم�ة جلجاش» ،التناص القرآن�ي إلثبات فكرة
تارة ونقدها تارة أخرى ،يقول »:أيمم شطر العيش
هن�اك(»..ص )32كما يق�ول يف موض�ع آخر»:كم
لبثنا يف نومنا يابن اآللهة .
ويف الختام يمكن القول أن املجموعة القصصية «ما
بعد جلجامش» مربكة تفتح نوافذ وأبواب الحارض
الواقعي عىل املايض األسطوري لنقد الواقع وتطرح
األس�ئلة وتثري الدهش�ة ل�دى الق�ارئ فيبحث عن
إشباع فضوله بما تحمله هذه األسطورة وما يحمله
مضمونها املوظف يف أقاصيص س�عيد والتي طوع
فيها العنارص األسطورية ووظفها أحسن توظيف،
مما ولد نصا فنيا جديدا جاء لتعري واقعا اجتماعيا
وسياس�يا معجون�ا بالخي�ال وبنكه�ة أس�طورية
رسمت بعناية ودقة لالختفاء وراء الزمن سعيا منه
لنقد الواقع األخالقي واالجتماعي والس�يايس الذي
يم�ر به الوط�ن العربي عموما ووطن�ه العراق عىل
وجه الخصوص تغيريه.
فحكاي�ات س�عيد حكاي�ات معجون�ة بالخي�ال
والالمعق�ول تثري التاريخ وتحاكي الواقع برمزية ال
تتقاط�ع مع الوضوح ،بل تفض�ح الفكرة وتعريها
وق�د س�عينا للوق�وف عىل بعضه�ا ولم نق�ف عند
البعض منها فنصوصه تحتاج إىل الكثري من البحث
والتنقيب يف أغوارها لكش�ف مكنوناتها وما تحمله
من مدلوالت ومعاني ،عىل الرغم من الفارق الشاسع
ب�ني ش�خصيات ملحم�ة جلجامش وش�خصيات
الواق�ع ،إال أنني رأيت أن هذه الش�خصيات تعكس
شخصيات واقعية بذاتها يف أفكارها وترصفاتها.

املكتبات الشخصية بني الكم والنوع
د .جـودت هوشيار
َيتباهى بع�ض املثقف�ني يف بالدنا
بضخام�ة مكتباته�م الش�خصية
أو املنزلي�ة وكث�رة العناوين فيها.
ولك�ن هل تق�اس أهمي�ة وقيمة
أي مكتب�ة م�ن ه�ذا الن�وع بعدد
الكت�ب املوجودة فيه�ا ،أم ان ثمة
معاي�ري أخرى أكث�ر علمية ودقة؟
س�أقص عليك�م أوال حكايتي مع
الكت�ب الثقافية واالدبي�ة ،وليس
الكتب العلمية ،التي لها شأن آخر
مختلف اىل حد كبري.
عندم�ا وصل�ت موس�كو يف أواخر
اكتوب�ر عام  1959يف بعثة علمية،
دهش�ت لكث�رة املكتب�ات العامة،
ومتاج�ر الكت�ب فيه�ا اضافة ،اىل
آالف األكش�اك الت�ي تبي�ع الكتب
اضاف�ة اىل املج�الت والصح�ف.
وبعد عدة أش�هر حني تعرفت عىل
الحياة املوسكوية  ،بحكم الدراسة
والصداق�ة ،رأيت ل�دى كل عائلة -
برصف النظر عن موقعها يف السلم
االجتماع�ي ،ومس�تواها الثقايف-
مكتبة منزلية تضم الكتب املحببة
اىل اف�راد العائلة ،بينه�ا عدد كبري

م�ن كتب األطف�ال ،وتع�د املكتبة
املنزلي�ة أثمن م�ا تملك�ه العائلة.
ذلك ألن الحصول ع�ىل كتاب أدبي
قي�م وممت�ع كان أم�رأ يف غاي�ة
الصعوبة ،رغم كثرة متاجر الكتب
يف موسكو ويف بقية املدن الروسية،
حيث كانت الكت�ب األدبية املتاحة
واملعروض�ة للبي�ع ايديولوجي�ة
ممل�ة ،ذات طابع فك�ري معني ال
يشجع عىل قراءتها.
كان خ�رب ع�رض كت�اب جدي�د
لكب�ار الكتاب األجان�ب أو ّ
الكتاب
والش�عراء ال�روس الطليعي�ني،

ينت�رش يف الوس�ط األدب�ي ،وب�ني
الق�رّاء ،كالن�ار يف الهش�يم ،حيث
تصطف منذ الصباح الباكر طابور
طويل من املتلهفني لرشاء الكتاب
الجديد ،وكانت النس�خ املعروضة
للبي�ع تنفذ خالل اقل من س�اعة،
وال يحص�ل من ج�اء متأخرا عىل
نس�خة من الكتاب ويرجع بخفي
حن�ني ،رغ�م أن كل كت�اب يف تلك
الفرتة كان يطبع بخمس وسبعني،
أو مائة ألف نسخة أو أكثر .وكنت
احصل عىل نس�ختي من مثل هذه
الكتب بشق األنفس أو من السوق

السوداء.
اذن الع�ربة لي�س بكث�رة الكت�ب
والعناوي�ن ب�ل القيم�ة الفكري�ة
والفنية للكتاب.
ان عم�ر األنس�ان قص�ري والكتب
باملالي�ني حتى الجي�دة منها .ومن
املس�تحيل عىل فرد واح�د ،أن يقرأ
ولو جزءا يس�ريا مما انتجه الفكر
اإلنس�اني .ومن حسن الحظ انني
أدركت هذا الحقيقة يف وقت مبكر
 .وتوصل�ت اىل طريق�ة تتي�ح يل
االط�الع عىل ج�زء غري يس�ري من
االنتاج الفكري العاملي  .وتتلخص
الطريق�ة ب�أن تح�اول الحص�ول
ع�ل كتب ع�رشة مفكري�ن وأدباء
وش�عراء وفالس�فة يمثلون ذروة
الفكر واألدب يف كل بلد  .وهذا يعني
انك س�تطلع عىل الرتاث اإلنساني
كله  ،ألن الرتاث اإلنس�اني بأرسه
مرتجم الىلغ�ات العالم الرئيس�ة.
يكف�ي أن تتقن لغ�ة أو لغتني من
اللغات العاملي�ة لتكون مطلعا عىل
خرية وذروة الرتاث اإلنساني .
وال يت�م االختي�ار حس�ب ش�هرة
الكاتب أو املفكر أو الفيلسوف ،أو

رواج الكتاب ،فقد ال يكون الكتاب
الذي يتصدر الئح�ة املبيعات كتابا
قيما وجديرا بالقراءة .
اذا اتبعت ايها القارئ العزيز هذه
الطريقة سيكون لديك مكتبة ثرية
تعد كنزا ال يق�در بثمن  .يكفي أن
يك�ون لديك أل�ف كت�اب أو ألفني
عىل أكثر تقدير لتكون مطلعا عىل
خ�رية ما أبدع�ه الفكر اإلنس�اني
يف امل�ايض والح�ارض .ولك�ن ثمة
عقبة واحدة جادة قد تنسف هذه
الطريق�ة أو الخط�ة  ،وه�ي عدم
معرف�ة لغة أجنبي�ة عاملية واحدة
يف األق�ل  ،ألن م�ا ترج�م ويرتجم
اىل اللغ�ة العربي�ة م�ن االعم�ال
االدبية ،يخض�ع ألذواق املرتجمني
واجتهاداته�م و ملتطلبات الس�وق
 .ف�دور الن�رش العربي�ة تطبع ما
يالئم ذوق الجمهور العريض الذي
ال يمي�ل اىل قراءة الكت�ب الجادة ،
ويقبل عىل الكتب الخفيفة
ان الذي�ن يقرأون الروائ�ع االدبية
بعمق كانوا باألمس قلة ،واصبحوا
اليوم عملة ن�ادرة يف بالدنا ،ويقل
عددهم بميض الزمن.

هانس كريستيان أندرسن  ..أديب األطفال والكبار
براهيم املوسوي
هانس كريستيان أندرسن (:)1875- 1805
ٌ
أدي�ب دنمارك�ي ول�د ألبوين فقريي�ن ،فقد
كان أب�وه ماس�ح أحذي�ة مُ ع�دم ،وأم�ه ال
تحس�ن الق�راءة والكتابة ،وتعمل يف غس�ل
وكي املالبس .وكان�ت األرسة كلها تعيش يف
حج�رة واحدة صغ�رية يف فقر مدق�ع .وقد
أثر هذا الفقر كثريا ً عىل شخصية اندرسون،
ووُصفت حيات�ه املبكرة من قبل الدارس�ني
بأنه�ا كانت مليئ�ة بالحزن ال�ذي ال يبدده
سوى والده الذي كان يقرأ له يوميا ً قصة يف
تمام الس�اعة الثامنة مسا ًء ينام عىل إثرها
بمخيلة ب�دأت تنتعش يوما ً بع�د يوم .األمر
الذي بذر يف داخله حب « فن القص والروي «
الذي تطوّر الحقا ً إىل منهج أدبي وفني أفىض
ب�ه إىل كتاب�ة قص�ص لألطف�ال واليافعني،
تن�اول فيها حكاي�ات الج�ن ،والعفاريت يف
األرض املس�حورة الت�ي حقق�ت ل�ه الحقا ً

نجومي�ة لم يبزه�ا أحد من أدب�اء الدنمارك
الس�ابقني أو الالحقني .يف ع�ام  1816مات
أب�وه و كان ع�ىل الول�د الصغ�ري أن يبدأ يف
كسب عيش�ه؛ فعمل صبيا ً لنساج «حائك»،
وعم�ل فيما بع�د يف مصنع للس�جائر حيث
كان زم�الؤه يف العم�ل يهينون�ه ويصفونه
بالغري�ب األطوار ،ألن�ه كان أخرقاً ،ويرتدي
مالب�س مهرتئ�ة .التقى أندرس�ن بالصدفة
بملك الدنمارك فردريك الس�ادس الذي أبدى
اهتماما بالفت�ى الغريب وألحقه بمدرس�ة
ابتدائية ودفع مصاريف الدراسة عنه .كان
أندرس�ن قد نرش أوىل روايات�ه حتى قبل أن
يلتحق باملدرس�ة االبتدائية ،وهي شبح قرب
بالنات�وك ،ع�ام  .1822و بالرغ�م من كونه
طالب�ا ً بلي�دا ً ومتأخ�را ً إال أنه تابع دراس�ته
يف مدرس�ة يف إلس�ينور حت�ى  ،1827وهي
فرتة ق�ال عنها فيم�ا بعد أنه�ا كانت أحلك
وأمّ �ر س�نوات حيات�ه ،حي�ث كان اضط�ر

9

للعيش يف منزل ناظر املدرس�ة ،الذي أس�اء
معاملت�ه بحجة «صقل ش�خصيته» .توالت
اعم�ال اندرس�ون الواحدة تل�و االخرى وقد
حققت له ش�هرة عاملية ،وهيأت له الطريق
للول�وج إىل القص�ور امللكي�ة ،وإىل النخ�ب
الثقافي�ة األوروبي�ة .وي�كاد يجم�ع النقاد
والدارسون ألدب أندرسون بأن كل القصص
الت�ي كتبها كانت ته�دف إىل إضحاك الناس
مقرونة برغبته الكبرية يف إدخال الفرحة إىل
قلوبهم.
وق�د كتب هذه القصص أيض�ا ً ألنه لم يكن
يريد لألطفال أن يعيشوا الحياة املحزنة التي
عاش�ها هو ،كما أراد أن يمأل قلوب األطفال
ّ
وامل�رسات .تميّ�ز أس�لوبه بنفس
باألف�راح
فكاه�ي مخادع وماكر .وتعلّ�ق به القراء يف
كل م�كان حتى بعد وفاته .وم�ا زال الناس
يتذكرونه يف كل مكان ،ويؤلفون عنه الكتب
والسري الذاتية.

اجياز لرتتي ٍل ما
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

حنو مستقبل افضل...هلا

الطهو مبشاركة زوجك يفيد عالقتكما بأربع طرق

ُ
الحف�اظ ع�ىل حياة زوجية مس�تقرة
وس�عيدة لي�س أم�را ً س�هالً ،ولكن�ه
يس�تحق ب�ذل الجه�د .والتواصل مع
زوج�ك ه�و الحج�ر األس�اس إلقامة
حي�اة زوجي�ة صحي�ة ،إذ يس�هل
التواصل والتفاه�م بينكما ويجعلكما
أكث�ر قرباً ،لذا علي�كِ البحث عن طرق
مبتك�رة للتواصل م�ع زوجك ،وإحدى
الطرق التي تسهل التواصل بينك وبني
زوجك ه�ي الطهو مع�اً .ويف ما ييل 3
فوائ�د تع�ود عىل حيات�ك الزوجية من
الطهو مع زوجك.
 1الطه�و مع�ا ً يمنحكم�ا مهم�ةمشركة
ع�ادة م�ا ُتقس�م املهمات بين�ك وبني
زوجك ،بحيث يؤدي كل منكما مهماته
منفرداً ،لذلك فإن مشاركة الطهو معا ً
يمنحكما مهمة مشركة.
 2الطهو معا ً يمنحكما فرصة إلجراءمحادثة عميقة
عن�د تجربة الطهو مع�ا ً ألول مرة ،قد
تجدين صعوب�ة يف الحديث مع زوجك
نظرا ً لتعودك عىل إدارة املطبخ بمفردك،
ولكن مع تكرار التجربة ،س�تصبحني

أكث�ر راحة واس�رخاء ،وس�تتمكنني
من إج�راء محادث�ات طويلة وعميقة
معه ،وقد تخططني للطهو معا ً عندما
ترغبني يف فتح باب للنقاش مع زوجك
عن أمر مهم.
 3الطه�و مع�ا ً يع�زز روح التع�اونبينكما
يف املطبخ؛ هناك العديد من املهمات التي
تحت�اج إىل املس�اعدة ،فبينما تقطعني
الخ�رضوات ،يمك�ن أن يجه�ز زوجك
اللحم مثالً ،وم�ع تكرار تجربة الطهو
مع�اً ،س�وف تصبح�ان أكث�ر تفاهما ً
وتعاوناً ،فيصبح كل منكما أكثر فهما ً
مل�ا يحتاج إليه اآلخر ،وبالتايل س�تعزز
روح التعاون واملشاركة بينكما.
 4الطهو معا ً يق� ّدم انموذجا ً إيجابيا ًألطفالكما
عندم�ا يراكم�ا أطفالكم�ا وأنتم�ا
تتعاون�ان يف املطبخ ،فأنتم�ا تقدمان
لهم�ا انموذج�ا ً إيجابي�ا ً يف التع�اون
واملش�اركة والتفاه�م والص�ر ،وهذا
يس�اعدهم عىل التعامل بصورة أفضل
مع�اً ،ويف عالقاته�م م�ع أصدقائهم،
ومع رشكائهم يف ما بعد.

للحامل ..عدم غسل الفواكه
واخلضروات يع ّرض محلك للخطر

ّ
ح�ذ ْ
رت مجلة “الطف�ل واألرسة”
األملاني�ة الس�يدات الحوام�ل من
تناول الخرضوات أو الفواكه من
دون غس�لها جي�داً ،حيث تحمل
أسطح الفواكه والخرضوات غري
املغس�ولة جي�داً ،جراثي�م ومواد
ّ
تشكل خطرا ً عىل الحمل.
سامة
وأوضح التقرير الطبي أن أسطح
الثم�ار غري املغس�ولة ق�د تحمل
جراثي�م الليس�ريا ،وإف�رازات
س�امة ُتس�مّى توكس�وبالزما،
والتي تسبب أرضارا َ كبرية للجنني
إذا تناولتها األم.

التقرير أشار إىل أن هذه الجراثيم
والس�موم املوج�ودة عىل س�طح
الثم�ار غ�ري املغس�ولة ،يمك�ن
إزالتها بالغس�يل الجيد ،أو بطهو
الطعام ،حي�ث تؤثر فيها درجات
الحرارة العالية.
ّ
وح�ذر التقرير م�ن األدوات التي
ُتغس�ل الثمار فيه�ا ،حيث نصح
بغس�يلها وتطهريها جيداً ،وعدم
غسيل ثمار الفواكه والخرضوات
يف نفس مكان اللح�وم والدجاج،
حت�ى ال تنتق�ل امليكروب�ات
الخطرية إىل الثمار.

لطلة ابهى

جربي بنفسك ..سر طول شعر نساء اهلند

املطبخ

طريقة عمل البسبوسة احملشية بالقشطة

املكوّنات
لتحضري البسبوسة:
بيض 3 -
فانيليا – نصف ملعقة صغرية
لبن زبادي – كوب
زيت – كوب
جوز الهند – كوب
سميد – كوب
بايكنغ باودر – ملعقتان كبريتان
زبيب جاف منقوع – بحسب الرغبة
مكرسات متنوعة – بحسب الرغبة
قط�ر (أي ش�رية) جاه�ز – بحس�ب
الحاجة
لتحضري القشطة:

كريمة خفق للحلويات – علبة صغرية
ماء – كوب
سكر – نصف كوب
نشاء مذوّب باملاء –  3مالعق كبرية
طريقة العمل
 يف وع�اء ،أخلط�ي ج�وز الهن�د م�عالسميد والسكر والبايكنغ باودر .أتركي
املكونات الجافة جانبا ً.
 يف وعاء آخر ،ضعي البيض مع الفانيلياواخلطي بيديك أو بالخالط الكهربائي.
 أضيفي الزيت واللبن الزبادي. أضيف�ي املكون�ات الجاف�ة واخلط�يجيدا ً.
 ّريص نصف الكمية يف طبق بريكس.

 أدخيل الصينية إىل فرن محمّى مسبقا ًعىل ح�رارة  200درجة مئوية وحمّريها
من األسفل ملدة  10دقائق تقريبا ً.
 لتحض�ري القش�طة :يف ق�در ،ضع�يالكريم�ة م�ع امل�اء والس�كر والنش�اء
املذوّب.
 أخلط�ي املقادير واس�تمري بالتحريكحتى تجمد.
 إفردي القش�طة عىل الطبقة األوىل منالبسبوسة بعد إخراجها من الفرن.
 و ّزع�ي الكمي�ة املتبقي�ة م�ن خلي�طالبسبوسة.
 أدخ�يل الصينية م�ن جدي�د إىل الفرنلبعض الوقت.

 ضعي املك�رسات عىل الوجه بعد دهنهبالقليل من القطر.
 أعي�دي الصيني�ة إىل الف�رن واخبزيهاجيدا ً ل� 30دقيقة تقريبا ً.
 حم�رّي الوج�ه واملك�رسات من األعىلمل�دة دقيقت�ني (تختل�ف املدة م�ن فرن

سلوكيات

 5نصائح لتتمكّين من رعاية طفلني أحدهما رضيع

إذا كن�تِ ِيف انتظار مولودكِ الثاني ،بالتأكيد تراودكِ
مخ�اوف بش�أن رعاي�ة طفل�ني يف نف�س الوقت،
أحدهم�ا رضي�ع .فم�ا ب�ني تغي�ري الحفاض�ات،
الرضاع�ة الطبيعي�ة ،التدري�ب ع�ىل النوني�ة ،أو
املش�اركة يف األنش�طة املختلفة ،س�وف تشعرين
بتش�تت وح�رية ،والكثري من مش�اعر الذنب تجاه
الطفل�ني ،ولكن�كِ مع الوق�ت ،وبع�ض النصائح،
س�وف تتمكنني من خلق الت�وازن املطلوب لرعاية
طفلني يف آن واحد ،أحدهم�ا حديث الوالدة .وفيما
ييل  5نصائح قد تساعدكِ يف مهمتك أيتها البطلة..
ّ 1خصيص وقتا ً لطفلك األكر
الطف�ل األول يحصل ع�ىل وقت كب�ري بمفرده مع
األم ،له�ذا تك�ون العالق�ة بينهم�ا خاص�ة ،وهذا
يتس�بب بصدمة له عندما يصب�ح هناك فرد جديد
يحص�ل عىل ج�زء كبري من وق�ت ومجه�ود األم،
له�ذا احريص عىل تخصيص وق�ت يومي ينفرد بكِ
في�ه طفلك األكر ،تدلّلينه وتش�اركينه األنش�طة،
الحدي�ث معه عن مش�اعره وأفكاره تج�اه املولود
الجديد ،هذا يش�عر طفل�ك بالطمأنينة ،ف�”ماما”

ما زالت موجودة من أجله.
 2أنشئي جدوالً يوميا ً جديدا ًبالطب�ع وجود مول�ود جديد يحت�اج إىل وقت كبري
نظ�را ً إىل احتياجات�ه املتكررة ،س�وف يتطلّب منكِ
تعدي�ل جدولك الزمني ،وجدول طفلك طبعاً ،افعيل
هذا برسعة حتى يعتاد الطفل عىل جدوله الجديد،
وال تقلق�ي من هذا التغيري ،فال ب�د منه ،واألطفال
يتأقلمون رسيعا ً.

 3أنشطة خاصةاملول�ود الجدي�د احتياجاته كثرية ،ع�دة مرات من
الرضاع�ة ،وأخرى م�ن تغيري الحف�اض وغريها،
يجب أن تفكري يف أنشطة خاصة يمارسها الطفل
األك�ر بينما تكونني مش�غولة بتلبي�ة احتياجات
املولود ،حتى ال يشعر باإلهمال ،ويظل منشغالً وال
يشعر بامللل.
 4اقبيل املساعداتقد يعرض عليكِ أصدقاؤك أو أفراد عائلتك املساعدة
يف رعاي�ة أح�د الطفل�ني أو كالهما ،ال ت�رددي يف
قبول املساعدة ،واحصيل عىل وقت خاص بكِ  ،وإذا
لم يعرض عليكِ أحد املس�اعدة ،فال بأس يف طلبها،
فهذا حقك.
 5تبسيط املهماتأع ّدي وجب�ات س�هلة ،واجعيل مهم�ات التنظيف
ّ
ليتس�نى ل�كِ رعاية
صغ�رية ،ه�ذا يوف�ر طاقت�ك
املول�ود الجديد ،م�ع االهتمام بطفل�ك األكر الذي
يمر بمش�اعر متضاربة ويكون بحاجة إليكِ يف هذا
الوقت.

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

ملاذا ينتشر فريوس (كورونا) أسرع من اإلنفلونزا؟
أص�ابَ فريوس (كورونا) أكثر من  19مليون ش�خص ،يف غضون أش�هر
وسط تساؤل حول سبب انتشاره الرسيع مقارنة باإلنفلونزا العادية التي
يصاب بها الناس بني الفينة واألخرى.
الع�دوى التي ظهرت يف الصني ،أواخ�ر العام املايض ،تنتقل برسعة فائقة
ج�دا ،كما أنه�ا غالبا م�ا تعلق عىل األس�طح ،وتبقى س�اعات طويلة يف
األماكن املغلقة التي ال تخضع لتهوية كافية.
وتبعا لذلك ،فإن شخصا واحدا مصابا بكورونا قد ينقل العدوى إىل عرشات
االشخاص ،أو ربما املئات ،والسيما يف التجمعات البرشية الكبرية.
وقال الباحث يف علوم ونماذج الحس�اب ودراسة األمراض املعدية يف مركز
فريد هاتشينس�ون لبحوث الرسطان ،جوش�وا ش�يفر :إنه يرى أن نسبة
األشخاص الذين ينقلون العدوى إىل عدد كبري ما زالت محدودة.
وأشار األكاديمي األمريكي ،أن ما يراوح بني  10و 20%من املصابني هم
املسؤولون عن  80%من حاالت العدوى الجديدة.
واعتر جوش�وا أن فهم األس�باب التي ترسّ ع انتش�ار فريوس (كورونا)،
من شأنه أن يعني عىل تطويق املرض الذي أودى بحياة أكثر من  721ألف
شخص يف العالم.
وكش�ف الباحث جوش�وا ،يف دراسة أولية ،أن الش�خص املصاب بكورونا
ين�رش الع�دوى بش�كل أك�ر يف البداي�ة حينما يك�ون الف�ريوس يف أعىل

مستوياته ،أي خالل يوم أو يومني من اإلصابة ،وهذه املدة قصرية جدا.
وأضاف :لكن الشخص املصاب يظل قادرا عىل نقل املرض بعد هذه الفرة،
ولذل�ك ينبغي االلت�زام دائما بإج�راءات الوقاية مثل التباع�د االجتماعي
وارتداء الكمامة.

سر االعشاب

ماذا تفعل لكي تفقد وزنك الزائد يف أثناء العمل؟
ع�ادة مَ ا نميض تقريب�ا ً نصف اليوم يف
مقرات أعمالنا ،وهن�اك بعض األعمال
التي ق�د يميض فيها الش�خص تقريبا ً
أكثر من نصف يومه ،عىل األغلب جالساً
أمام جه�از الكمبيوتر ،بينما يلتهم من
آن آلخر بعض الوجبات الخفيفة.
وبع�د ع�دة أش�هر يب�دأ الش�خص يف
التس�اؤل“ ..ملاذا يزيد وزني؟ أنا تقريباً
ال أتناول وجب�ات كاملة معظم اليوم..
فم�ا أتناول�ه ال يع�ادل ه�ذه الزيادة يف
وزني!”
ويف كثري من األحيان ،نوعية العمل الذي
نقوم به قد تتحكم فينا ..فاألعمال التي
قد تحتوي عىل ضغ�ط عصبي كبري قد
تؤث�ر فين�ا وتنعك�س يف ص�ورة تناول
لألطعمة بشكل الشعوري وغري صحي،
مما ينتج عنه أيض�ا ً زيادة تدريجية يف
الوزن.
ويحذر األطباء وخ�راء التغذية من أن
الجل�وس ع�ىل املكتب لف�رات طويلة،
يقل�ل من مس�توى التمثي�ل الغذائي يف
الجسم ،كما أنه يزيد من خطر اإلصابة
بالس�منة و أمراض القل�ب واملفاصل،
وغريها من املشاكل الصحية.
هناك وصفة من  10نقاط تجنبك خطر
اإلصاب�ة بالس�منة أو اكتس�اب الوزن
الزائد يف أثناء ساعات العمل ..فاحرص
ع�ىل اتباعها م�ن أجل صح�ة أفضل و
جسم مثايل:
1ارشب الكثري من املاء
ف�رشب امل�اء بكث�رة يجنب�ك الش�عور

آلخر) .
 أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبيعليها القليل م�ن القطر إلعطائها ملعانا ً
وتثبيت املكرسات.
 أتركي البسبوسة لترد قليالً وتتماسكقبل تقطيعها وتقديمها.

تحل ُم كافة الفتيات بش�عر طويل ال يتساقط وخال من القرشة ،فهو حلم
يصعب عىل الكثريات تحقيقه ويبحثن دومً ا عن حل جذري كافة مش�اكل
الشعر ،ويلجأن إىل بعض املنتجات الجاهزة واألدوية لكنها ال تفيد الشعر
بشكل كامل.
وعن رس جمال شعر نساء الهند سواء من حيث الطول أو القوة أو اللمعان
او الصحة وعدم التساقط ،من خالل وصفة طبيعية منزلية.
املكونات :اثنني من أوراق الكاري  +ملعقة طعام من بذور الحلبة 50 + +
مل من زيت الخردل.
الطريقة :
ضعي مق�الة عىل النار وأضيفي ملعقتني من زيت جوز الهند وضيفي له
ملعقة طعام من بذور الحلبة مع أوراق الكاري
عىل مقالة عىل اللهب واستمري يف التقليب ملدة ساعة عىل النار ثم اتركيها
ت�رد وقوم�ي بتصفيتها ثم ضيف�ي زيت الخ�ردل للخلي�ط وقلبيه جي ًدا
وقومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط واتركيه ملدة ساعة أو طوال الليل
حسب الرغبة ،ثم اغسليه بالشامبو.

بالتع�ب واإلره�اق ،ويقي�ك م�ن خطر
الجف�اف واإلصاب�ة بالص�داع ويبقيك
بعيدا ً عن تناول الوجبات الرسيعة التي
يمكن االس�تغناء عنها ،كم�ا أنه يعزز
م�ن طاق�ة الجس�م .وينص�ح الخراء
برشب  2.7ل�ر من املاء للنس�اء و2.8
لر للرجال يوميا ً.
2امضغ العلكة
يقول خ�راء التغذي�ة إن مضغ العلكة
يبقيك يقظا ً ويخفف من التوتر والضغط
ويخف�ف م�ن إف�راز ال�”كورتي�زول”
وه�و الهرمون املس�بب للتوتر -الذييحفز الخاليا الدهنية ويس�اعدها عىل
الراكم يف منطقة البط�ن ،وبالتايل يبدأ
“الكرش” يف الظهور والنمو التدريجي.
3ح�رض وجبات�ك باملن�زل واصطحبها
للعمل
ال تتن�اول الوجب�ات الرسيع�ة بش�كل

يوم�ي يف العمل ،فهذه األطعمة تحتوي
عىل العديد من السعرات الحرارية ،التي
س�يصعب التخل�ص منها فيم�ا بعد..
ل�ذا أفض�ل يشء هو تحض�ري الوجبات
الصحية املش�بعة باملنزل واصطحابها
معك إىل العمل بشكل يومي.
4ارشب الشاي األخرض
عادة ما نرسع لرشب فنجان القهوة
يف الصب�اح ،لك�ن إذا ما اس�تبدلناه
بفنج�ان م�ن الش�اي األخ�رض،
فس�يختلف األم�ر كث�رياً .فالش�اي
األخرض يمت�از بخصائصه الحارقة
للدهون ،والتي ستساعدك يف فقدان
الوزن عىل مدار يوم العمل الطويل.
 5اصعد الدرج بدالً من املصعد
ح�اول قدر املس�تطاع أن تس�تخدم
الدرج بدالً من املصعد ،إذا أردت فعالً
أن تفق�د ال�وزن الزائ�د يف أثناء يوم

العمل .فإذا فعلت ذلك ،فإنك س�وف
تفق�د أضع�اف الس�عرات الحرارية
التي تفقدها باستخدام املصعد.
 6قف إىل جانب مكتبك
خلص�ت الدراس�ات الحديث�ة إىل أن
الوق�وف إىل جان�ب مكتب�ك يجعل�ك
تتخلص من الس�عرات الحرارية التي ال
تس�تطيع التخلص منها أثناء جلوسك.
فالوق�وف يحرق  50س�عرا ً حراريا ً كل
ساعة أكثر من الجلوس.
 7تناول السلطة بني الوجبات
فتن�اول الس�لطة ب�ني الوجب�ات
الرئيسة س�يجعلك تش�عر باالمتالء
ويحمي�ك من “هجم�ات الجوع” يف
أثناء ي�وم العمل .وح�اول أن تكون
السالطة غنية بالروتني مثل الدجاج
أو البي�ض واأللي�اف والف�وكادو
ً
مث�ال .كم�ا يمكن�ك
والفاصولي�ا
أيض�ا ً إضاف�ة الطماط�م املجفف�ة
واملكرسات.
 8احتفظ بحبوب الشيا داخل الجرار
فحب�وب الش�يا غني�ة بالعن�ارص
الغذائي�ة املفي�دة ،فه�ي تحت�وي عىل
أحماض “أوميغ�ا ”-3وألياف وبروتني
وكالسيوم ،كما أنها سهلة االمتصاص
يف الجسم.
 9امليش ملدة دقيقتني كل ساعتني
ح�اول أن تم�يش مل�دة ال تزي�د ع�ن
الدقيقتني كل ساعتني تقريبا ً يف أثناء
ي�وم العم�ل ..فلتتنقل ب�ني املكاتب
وتحادث زمالءك مثالً.

فوائد زيت الليمون كمهدئ وطارد للغازات

ُ
زي�ت الليم�ون أح�د الزي�وت التي
اس�تخدمها الطب البدي�ل يف عالج
العدي�د م�ن األم�راض والتجمي�ل
ً
أيضا ،تش�مل فوائد زي�ت الليمون
قدرته عىل عالج اضطرابات الجلد،
وظ�روف الش�عر ،واضطراب�ات
اإلجه�اد ،والحم�ى ،وااللتهاب�ات،
والربو ،والسمنة ،واألرق ،ومشاكل
ىف املعدة ،والتعب.
وباإلضافة إىل ما سبق تشمل فوائد
من زيت الليمون أنه يعمل كمهدئ،
وطارد للغازات ،ومكافحة العدوى،
مطهر ،باإلضاف�ة إىل احتوائه عىل
خصائص مضادة للفطريات.
ويع�د الليم�ون واح� ًدا م�ن أكث�ر
الحمضي�ات ش�عبية يف العال�م
وتس�تخدم ع�ىل نط�اق واس�ع
ألغراض الطهي ألنها تس�اعد عىل
تس�هيل عملية الهض�م باإلضافة
إىل طعمها ورائحت�ه املميزة عالوة
عىل ذلك ،فإن عص�ري الليمون هو
واحد من املرشوبات األكثر شعبية
ىف العالم.
فوائد زيت الليمون
مع خصائص إزالة وطرد السموم
م�ن الجس�م التي يتمي�ز بها زيت
الليم�ون هن�اك مجموع�ة م�ن
الفوائ�د الخاص�ة بزي�ت الليمون
والتي تشمل:
فوائ�د زي�ت الليم�ون يف العناي�ة

بالبرشة والشعر
زي�ت الليم�ون يع�د عالج�ا جيدا
الس�تعادة بري�ق الجل�د كم�ا أن�ه
قابض للمسام ،ويعمل عىل تجديد
مظه�ر الجل�د املجه�د ،باإلضافة
إىل خصائص�ه املطه�رة يس�اعد
زي�ت الليم�ون ع�ىل ع�الج البثور
واالضطرابات الجلدية املختلفة.
ً
أيض�ا يف
زي�ت الليم�ون فع�ال
التخل�ص من ق�رش ال�رأس ويع ّد
منشطا طبيعيا للشعر ،يستخدمه
الكثري يف الحصول عىل شعر صحي
وقوي.
فوائ�د زي�ت الليم�ون يف الحد من
التوتر

زيت الليم�ون هو مه�دئ طبيعي
وبالتاىل يس�اعد عىل إزال�ة التعب،
واإلره�اق ،والدوخ�ة ،والقل�ق،
والعصبي�ة والتوت�ر العصب�ي،
ويعتق�د ً
أيض�ا أن استنش�اق هذا
الزيت يس�اعد عىل زي�ادة الركيز
واليقظة وبالتايل ،يمكن اس�تخدام
زي�ت الليم�ون كمعط�ر غرف�ة ىف
املكاتب لزيادة كفاءة املوظفني.
فوائد زيت الليمون يف تعزيز الجهاز
املناعي
زي�ت الليم�ون يحتوي عىل نس�بة
عالي�ة م�ن فيتامني  ،Cم�ا يجعله
مثالي�ا لتعزي�ز جه�از املناع�ة يف
الجس�م ،كما أنه يحفز خاليا الدم

البيضاء ،وبالتايل زيادة قدرتك عىل
محارب�ة األمراض ،ويس�اعد زيت
الليمون ً
أيضا عىل تحس�ني الدورة
الدموية يف جميع أنحاء الجسم.
فوائد زيت الليمون يف عالج الربو
يعتقد الطب البديل أن زيت الليمون
مفي� ًدا يف ع�الج الربو ،م�ن خالل
استنشاق رائحة الليمون التي تمر
داخل الجيوب األنفية ،وتعزز تدفق
اله�واء الجيد وتعمل عىل تحس�ني
عملية التنفس.
فوائد زيت الليمون يف تنظيم النوم
الفوائد الصحي�ة من زيت الليمون
تش�مل تنظي�م النوم ،باس�تخدام
ه�ذا الزي�ت يضم�ن الحصول عىل
نوم جيد ويساعد كثريا األشخاص
الذين يعانون من األرق.
فوائ�د زي�ت الليم�ون يف ع�الج
اضطرابات املعدة
زيت الليمون طارد للريح ،ويمكن
اس�تخدامه يف ع�الج مش�اكل
مختلفة يف املع�دة بما يف ذلك عرس
الهض�م ،والحموض�ة ،واضطراب
املعدة ،وتشنجات.
فوائ�د زي�ت الليم�ون يف خس�ارة
الوزن
عص�ري الليمون مفيد ج ًدا يف تقليل
ال�وزن ع�ن طري�ق قمع الش�هية
وتقلي�ل فرص�ة اإلف�راط يف تناول
الطعام بصورة كبرية.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تبذل كل جهودك اليوم من أجل إتمام مهمة ما،
ولكنك ستكتشف يف النهاية أنك لم تحقق شيئا.
عى الرغم من التجارب السيئة التي تمر بها اليوم،
إال أنك تستطيع أن تتعامل بحكمة .تقرأ اليوم بعض
املقاالت املتعلقة بمجال عملك رغبة يف تطوير مهاراتك
الذاتية.

الثور

ستتأثر بشكل أو بآخر بشخصية والدك.
املناقشات غر الهادفة قد تؤدي اليوم إىل
رصاع دائم بينك وبني الطرف اآلخر .اضطراب
بعض األمور قد يجعلك تشعر بالقلق .دافع عن
نفسك وارشح مربراتك لآلخرين إن أخطأت يف حقهم.

الجوزاء

استغل طاقتك اليوم يف االهتمام باحتياجات
ومطالب الرشيك .قد ال تخوض بعض التجارب
بسبب خوفك من الفشل .تبدو مرتددا أيضا وال
تستطيع أن تتحرك ولو خطوة واحدة لألمام .تأكد
انك بهذه الطريقة لن تستطيع أن تحقق أي تقدم يف
حياتك.

السرطان

ال تجعل تهديدات اآلخرين تؤثر فيك أو عى
شخصيتك .ال تشك يف قدراتك .تخلص من
القلق الذي تشعر به .ال تكن ساخطا وغر راض
عن كل ما يحدث حولك .ابدء بنفسك وحاول أن تغر
ما تكره بقدر املستطاع من دون أن تؤذي اآلخرين.

األسد

ستقوم بعملك عى أكمل وجه اليوم وتحاول
أن توازن بني حياتك الشخصية وحياتك
املهنية .تريد أن تقوم برحلة استكشافية ولكنك
ما زلت مرتددا .اتصل بأصدقائك واطرح عليهم
الفكرة .تهتهم بقراءة الكتب الروحانية والدينية هذا
اليوم.

العذراء

القواعد واألسس التي تتعلق بحياتك
العاطفية قد يعرتض عليها الرشيك اليوم.
التواصل مع الرشيك أفضل بكثر من اتخاذ أي
خطوة قد ترضكما .كن صبورا وانتظر حتى تعود
األمور إىل طبيعتها .تبدو عنيدا اليوم ولذلك من الصعب
التعامل مع أفراد األرسة.

الميزان
ال تكن متشائما وإال فقدت كل الفرص
املتاحة أمامك اليوم .حلق يف الهواء وانظر
إىل الكون نظرة إيجابية .اذهب لعملك سرا عى
األقدام لرتى جمال الطبيعة الساحرة .ستصل اليوم
إىل أهدافك التي كنت تسعى لتحقيقها منذ فرتة.

العقرب

ال تثق باآلخرين كثرا وال تملك الكثر من
الصرب .تتبع اليوم خطى معينة ويف اليوم التايل
يتغر تفكرك وترتدد وترتاجع للخلف .عندما يقلل
أحد من شأنك واحرتامك اليوم ،سرتد عليه بشكل
جارح وقد تنتقم أحيانا .تحب الربوز دائما وتكره أن
يتجاهلك أحد ،ولذلك ستقع يف العديد من املشاكل مع
الحاقدين اليوم.

القوس

حياتك ليست مملة عى اإلطالق اليوم كما
تتصور ،بل هناك مغامرة جديدة كل يوم
تمأل وقتك بها ،فهل أنت مستعد ملغامرة اليوم.
انفعاالتك تساوي تماما ردات فعلك ،ورغم أنك
مزاجي أحيانا وال ترى األمور بصورة واضحة وكما
يجب ،إال أنك متفائل اليوم بشكل ملحوظ ولم تفقد
حبك للحياة.

الجدي

اندفاعك ورفضك لالستسالم اليوم يجعلك صديقا
محبوبا ومفضال يف لقاءات الرفاق االجتماعية.
الحركة الدائمة وتجربة األشياء الجديدة أكثر ما
تهواه اليوم خاصة يف املساء ،فاملخاطرة ال تشكل حاجزا
لك .تعطي كل انتباهك لكل ما يجلب لك الوحي واالبتكار
ولكل ما يروي شغفك .اعرتافك بأخطائك أمام اآلخرين يدل
عى قوة شخصيتك وليس ضعفك.

الدلو
أمامك فرصة لتحقيق أهدافك وطموحاتك
ولكن اليوم ستتخى عن كل ذلك من أجل
الحبيب .قراراتك يف الوقع غر صائبة اليوم.
حاول أن توازن بني حياتك العاطفية وبني حياتك
املهنية .ال تتخذ قرارك وقت الفرح أو الحزن ،ويجب أن
تفكر فيه أكثر من مرة.

الحوت

ليست لديك أي نية ملحاربة أي شخص اليوم،
فأنت شخص ليس لديك أعداء ،ولكن عليك أن
تنظر حولك جيدا ،فمهما كنت شخصا محبوبا،
فبالتأكيد لديك عدو ولكنك ما زلت حتى اآلن ال
تعرفه.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 843توقييع معاهيدة فيردان التيي قسيمت
بموجبها أرايض إمرباطورية الفرنجة.
 - 1798وقيوع “معركية الصالحية” بالقرب من
بلبيس بني املماليك والحملة الفرنسية.
 - 1807األمريكيي روبرت فلتيون يبحر يف “نهر
هدسون” بواسطة أول قارب بخاري.
 - 1863فرض الحماية الفرنسية عى كمبوديا.
 - 1929العيراق وإيران توقعيان معاهدة صداقة
ً
قرونا من العداء بينهما.
أنهيا فيها
 - 1934افتتاح “سجن ألكرتاز” املوجود يف جزيرة
ألكرتاز بوسط خليج سان فرانسيسكو.
 - 1937اغتييال الفرييق بكر صدقيي ،وهو أول
عسكري تدخل يف شؤون السياسة يف العراق.
 - 1945قيوات الحلفاء بقييادة الواليات املتحدة
توافق عيى استسيالم اليابان يف الحيرب العاملية
الثانية.
 - 1952مجلس األمة األردنيي يتخذ قرارا بإنهاء
والية امللك طالل ومناداه ويل عهده األمر حسيني
ً
ملكا دستور ًيا عى األردن.
 - 1960استقالل جمهورية تشاد عن فرنسا.

 - 1963إشهار نادي القادسية الكويتي رسم ًيا.
 - 1970االتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي
“كوزميوس  ”356الذي يدور حيول األرض دورة
كاملة كل  92دقيقة.
 - 1999كسيوف كيل للشمس شيوهد يف مناطق
كثرة من أوروبا وآسيا الوسطى.
- 2003رئييس ليبريا تشيارلز تايلور يتخى عن
الرئاسية ويلجأ إىل نيجريا وذلك بسيبب الضغط
املتزايد عليه من قبل املتمردين واملجتمع الدويل.
حلف شيمال األطليس /الناتو يتوىل قيادة القوات
الدولية للمساعدة يف إحالل السالم يف أفغانستان.
 - 2008مليك األردن عبيد الله الثاني يقيوم بزيارة
إىل العاصمة العراقيية بغداد ،ليكون بذلك أول زعيم
عربي يزورها منذ اإلطاحة بنظام صدام حسني.
 - 2009الكوييت تعلين إلقياء القبض عى سيتة
أعضاء يف خلية إرهابية مكونة من سته أشخاص
ذات صلية بتنظييم القاعيدة كانيوا يخططيون
للهجوم عى قاعدة عسكرية أمريكية عى أرايض
الكويت وعى مبنى أمن الدولة وأماكن حساسية
أخرى.

أفقيا ً :
 – 1ممثلة مرصية –
 – 2شاعر عراقي راحل –
 – 3ماركية سييارات – نبيرص
{مجزومة} – 4
– متشيابهان – أحيد األقيارب –
متشابهة –
 – 5عكسيها صندييد – فيلسيوف
يوناني –
 – 6متشيابهان  +قصد – أشيد متانة
وصالبة –
 – 7عكسها إحدى اإلمارات العربية –
 – 8عكسيها مين األبجديية – ابيغ –
سقي –
 – 9والية أمركية .

عاموديا ً :
 – 1املوسيقار الدكتور –
 – 2شاعرة فلسطينية –
 – 3أجييب – عاصمة أوروبية
–
 – 4مؤسف ومؤجع من الحزن
– اسم موصول –
 – 5رشكية برتولية – جنون –
علو ومجد –
 – 6عكس يرس – عكسها فقر
–
 – 7متشابهان – يصل إىل –
 – 8مدينية سيورية – عالمية
موسيقية –
 – 9دولة أوروبية.

من الفيسبوك

F
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قصة وعربة

رسالة تلميذ أبكت املعلمة
َذات ييوم بعيد أن انتهيت املعلمة مين رشح اليدرس اليومي
طلبيت من طالب صفها ان يكتبوا موضيوع تعبر بعنوان ”
مياذا تحب ان تكيون “ ،وأعطت للتالميذ وقتيا ً كافيا ً لكتابة
هيذه املوضيوع ،وبعد انتهياء الوقيت قامت املعلمية بجمع
االوقيات وذهبت إىل منزلهيا لرتاجع ما كتبيه الطالب ،لفتت
نظرهيا رسيالة معينية وما أن بيدأت قراءتها حتيى امتألت
عيناها بالدموع تأثرا ً بما قرأت ،ويف هذه اللحظة دخل عليها
زوجها عائدا ً من عمله وشاهد دموعها وتأثرها الشديد وهي
ممسيكة بهذه الورقة ،فسألها الزوج عما حدث وملاذا تبكي
فميدت يدها له بالورقة وطلبت منيه أن يقرأها  ..بدأ الزوج
يقرأ الرسالة التي كان نصها كاآلتي:
يا الله سأطلب منك الليلة شيئا ً خاصا ً جداً ،أتمنى أن تحولني
إىل جهاز تليفزيون وأن آخذ مكان جهاز التليفزيون املوجود
لدينيا يف املنيزل ،وأنا اعيش مثليه بيننا تمامياً ،وأن يكون يل
ميكان خاص يف املنزل يجمتيع حويل كل العائلية وأن اعامل

بكل جديية وانتباه عندما اتحدث وأن اكيون مركز االهتمام
يف االرسة وأال اقاطيع عندما أسيال ،وأن اتلقى نفس العناية
والرعاية التيي يحظى بها التليفزيون ،وأن اسيتمتع برفقة
واليدي عندما يعيود مسياء إىل املنيزل عندما يكيون متعباً،
وأن تتعليق بي أمي يف كل وقت حتى يف أشيد لحظات حزنها
ومللها ،بدالً من كل عدم االهتمام الذي القاه اآلن ...كما أنني
أرييد أن يتعارك أخي من أجل قضاء الوقت معي وأن اشيعر
أن عائلتيي تيرتك كل يشء فقط لتقيض بعيض الوقت معي،
وأخرا ً أتمنى أن أجعلهم جميعا ً سيعداء  ..فقط كل ما أريده
أن اعيش كجهاز التليفزيون املوجود لدينا يف املنزل .
عندميا انتهى الزوج من قراءة الرسيالة قيال وهو متأثر :يا
ليه من يشء محزن جيداً ،فهو طفل يعيش وحييدا ً وحزيناً،
ولكننيي يا عزيزتيي ال أرى أن االمر يسيتحق كل هذا الحزن
والدميوع ،فردت علييه زوجته قائلة :كانت هيذه املقالة هو
ابننا.

هل تعلم

من طائفة األميش؟ وملاذا
توقف الزمن عندهم؟

اختبارات شخصية

اختبار شخصية يكشف درجة التفاؤل وتأثريها على املصري
ُ
يمكن اختبار شخصية بسيط ان يكشف
درجة التفاؤل التي يتسم بها االشخاص
يف ميا يتعليق بنظرتهم اىل الحيياة .وهو
يحدد مدى تأثر هيذه النظرة اىل مختلف
املواقف والظروف واالحيداث عى املصر
عمومياً .ويف اختبار الشيخصية هذا مثالً
يجيب النظر اىل الرسيم وتحديد ما جرت
رؤيته من النظرة االوىل وخالل ثوان قليلة
جدا ً اي من دون التفكر لوقت طويل.
يساعد اختبار الشخصية هذا عى تحديد
بعض صفاتها ومنها درجة التفاؤل التي
يتسيم بها صاحبها .ولخوضه يجب اوالً
النظر اىل الرسم مع تحديد ما تمت رؤيته
منيذ الثوانيي االوىل اي مين دون التفكر
مطوالً.
الطائر والحجار
اذا تمت رؤية الطائر عند النظر اىل الرسم،

فهذا يشير اىل ان الحياة بالنسيبة اىل من
يخوضيه هي عبارة عين مراحل .ويعني
ان هيذا الشيخص ال يتوقف مطيوالً عند
املواقف الصعبة وال يجعلها سببا ً لشعوره
بالحزن واالكتئياب الدائمني .بل انه يرى
فيها مجرد غيمة عابرة وسيحابة صيف
ال بد من ان تبددها اشعة الشمس .ولهذا
فإنيه يتوخى الصرب والهيدوء والعقالنية
طريقة للتعامل ميع املعوقات والظروف
العصيبية .كميا انه يميل اىل نقيل تفائله
وايجابيتيه اىل اآلخرين وخصوصا ً يف حال
كانيوا يواجهيون بعض املشياكل .ولهذا
يقدم لهم النصائح التي يمكن ان تساعد
عى تحسيني مزاجهيم وحالتهم املعنوية
وعى تشجيعهم عى االنتقال من مرحلة
االحباط اىل مرحلية النجاح .ولهذا يعتقد
الكثرون انه ال يعاني من اي مصاعب يف

الحياة .بل ان بعضهم قد يشيعر بالغرة
منه ويسيعى اىل الحاق الرضر به واالذى
اليذي يمكين ان ييرسق ابتسيامته منه.
ورغيم هذا ليس علييه التخيل عن تفاؤله
وعن نظرته املرشقية اىل تفاصيل الحياة
وظروفها ايا ً كانت طبيعتها.
وجه الرجل
يمكين ان يرى من ينظر اىل الرسيم وجه
الرجيل اوالً .وهيذا ميا ييدل عيى التمتع
بشيخصية تراوح بني التفاؤل والسلبية.
فمين املمكن ان ينتقيل صاحبها برسعة
مين مسيتوى االيجابيية اىل النظيرة
السوداوية يف مدة قصرة .وهذا يتبع ثقل
الظيروف وطبيعة االحداث التي يواجهها
ويرتبط بكونه متقليب املزاج .كما يعني
هيذا الخيار انيه يمكن ان يؤجيل الكثر
من املشياريع وان يعلن التوقف عن بناء
العالقات املهمة يف حال الشيعور بالخطر
وان كان هذا االحسياس غير مبني عى
اسيس متينية .ويشير ايضيا ً اىل ان من
يخيوض االختبيار ال يثق بنفسيه اىل حد
كبير ويعانيي من القليق اليدوري الذي
يمكين ان ينتج عن عيدم اصدار االحكام
العقالنيية عيى املواقف والظيروف وعن
االعتماد عى العاطفة واالنفعال يف النظر
اليهيا .وهو ميا يمكن ان يكيون منطلقا ً
للنظيرة السيوداوية يف بعيض االحييان.
كذلك تيدل رؤية وجه الرجيل فور النظر
اىل الرسيم عى انه من املهيم تعلم بعض
التقنيات النفسية التي تساعد عى تعزيز
النظيرة االيجابيية .كميا يفييد بأنه من
املهم الحرص عى االسيرتخاء والبعد عن
اسيباب القلق غر املبنية يف معظمها عى
اسيباب منطقية .ويعنيي ايضا ً انه يجب
دائميا ً ان يتيم تذكر املثال الذي يشير اىل
ان الصرب هو مفتياح الفرج وان التفاؤل
بالخر ييؤدي الييه .اذا ً يف حيال االزمات
وبحسيب ما يدل عليه اختبار الشخصية
هذا يجب الغاء كل الفرضيات املتشيائمة
والتأكد ان الحياة ال تستقيم اال بوجهيها
املعتيم وامليرشق .فهيذا يحفيز التفكير
املتفائل وااليجابي ويؤثر بشكل جيد عى
املستقبل واملصر.

ُ
طائفة األميش ،هي طائفة مسيحية .نشأت يف العصور الوسطى
وال تيزال موجيودة حتيى اآلن رغيم عددهيا القليل .كثير منا لم
يسيمعوا بهذه الطائفة أو يعرفوا عنها املعلومات ،ولذلك سينقدم
لكم يف اآلتي أبرز الحقائق حول طائفة األميش:
طائفية األميش ال تؤمين بالتجديد ،فهيم يؤمنيون باالنعزال عن
العالم الخارجي وعن أي محاوالت دمج يف املجتمعات األخرى ،لذلك
توقف الزمن عندهم ويعيشون اآلن وكأنهم يف العصور القديمة.
ال تؤمين الطائفة بالكهرباء وال السييارات وال النقود وال الهواتف
وال أي وسييلة تكنولوجيية ،يركبيون االحصنة والعربيات اجماالً
للتنقل.
ال يؤمنيون بالدخيول اىل امليدارس وتيم اسيتثنائهم مين التعلييم
االلزاميي ،تم انشياء بعض امليدارس الخاصة بهيم ،اال أن االقبال
عليها ضعيف جداً.
النسياء يلبسين زييا ً محافظيا ً يتضمين أكماميا ً طويلة ولباسيا ً
فضفاضياً ،وهين متحجبيات وال يسيمح لهن بقص شيعورهن.
يلبسين غطياء رأس أبيض اذا كين متزوجات وأسيود إذا كن غر
متزوجات .أما الرجال فال يحلقون لحاهم أبداً.
كان يعييش أتبياع األميش يف مسيتوطنات موزعية يف بعض دول
أوروبيا لكين بسيبب االضطهياد لجيأوا اىل واليية “بنسيلفانيا”
األمركيية .كل مسيتوطنة عندهم تتمتع بإسيتقاللية تامة وفقا ً
لقوانينها الخاصة غر املكتوبة واملعروفة باسم “أوردنانغ”.
قوبلت الحركة بالتكفر من قبل طوائف الكاثوليك والربوتستانت
وتيم الحكم عليهيم باإلعدام ،وبالفعل أعدم الكثير منهم بداية يف
سوسرا وفرنسا وأملانيا وأمركا .لديهم مجلس فتوى يطلق عليه
اسيم “اولد اوردر” وهم مجموعة من كبار السين املتدينني الذين
يدرسون أي طارئ ويصدرون الفتاوى والتعاليم.
الطائفة تحرم التصوير ،حتى ألعاب الباربي للبنات تكون وجوهها
ممحيية .كذليك هم يحرميون املوسييقى والعزف عيى االالت .ال
يؤمنون بالتأمني الصحي ،فهم يع ّدون أن كل يشء قضاء وقدر.
يجتميع األميش عند حصول مصيبة الحدهيم ،كاحرتاق حظرته
مثالً ،فيقومون جميعهم باملشاركة ببناء حظرة جديدة.
تربعيت الحكومية االمركيية لهم وبنيت كبائن عى شيكل أكواخ
لالتصال يف حال وجود أي طارئ

األخيـرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

قرار صادم من “نادين نجيم” بعد
إصابتها بانفجار بيروت

بمقدار  444مليار دوالر

قال�ت منظم�ة الصح�ة العاملية،
امس االثن�ن ،إن فريوس كورونا
املستج�د ال�ذي يجت�اح العال�م
ل�م تظه�ر ل�ه أنم�اط موسمية،
وسيع�ود م�ن جدي�د إذا تخل�ت
السلط�ات الطبية ع�ن ضغوطها
ملقاومته.
وقال الطبي�ب ،مارك راين ،رئيس
برنام�ج الط�وارئ باملنظمة ،إنه
يتعن عىل غ�رب أوروبا ومناطق
أخرى التعامل برسعة مع موجات
التفيش الجديدة.
وتفي�د إحص�اءات ب�أن أكثر من
 19.92ملي�ون ش�خص ع�ىل
مست�وى العالم أصيب�وا باملرض
ال�ذي أودى بحياة نحو 729,883
شخصا.
يأت�ي ذل�ك فيم�ا توق�ع رئي�س
منظمة الصح�ة العاملي�ة ارتفاع
حصيل�ة ضحايا ف�ريوس كورونا
املستج�د ه�ذا األسب�وع إىل 20

أعلن�ت رشك�ة “توش�يبا” ع�ن
خروجه�ا م�ن قط�اع صناع�ة
أجه�زة ال�الب توب ،حي�ث أنهت
الركة نشاطها يف مجال أجهزة
الالب ت�وب البالغ م�ن العمر 35
عامً �ا ،ونقلت حصتها املتبقية يف
أعم�ال الكمبيوت�ر الشخيص إىل
 ،Sharpحي�ث باعت “توش�يبا”
 80.1٪م�ن حصته�ا يف قط�اع
أجه�زة الكمبيوتر إىل  Sharpقبل
عام�ن مقابل  36ملي�ون دوالر،
بحسب موقع  TOIالهندى.
وبعد ذلك ،أعادت  Sharpتسمية
القس�م باس�م  Dynabookوهو
اسم أحد حواسب توشيبا الناجحة
يف اليابان ،واآلن ،مارست Sharp
حقه�ا يف رشاء النسب�ة املتبقية
البالغة  19.1٪م�ن األسهم ،كما
أص�درت “توش�يبا” ً
بيانا رسم ًيا
بعد إتمام الصفقة .وقد احتفلت
توش�يبا بدخ�ول قط�اع أجه�زة
الكمبيوت�ر الشخصية من خالل
صنع أول كمبيوتر شخيص لها يف
ع�ام  1985باسم  ،T1100وكان
الجه�از م�زود ببطاري�ات قابلة

للتبديل ،وذاكرة  256كيلو بايت،
ومحرك أقراص مرن مقاس 3.5
بوصة ،ويف ذلك الوقت ،تم إطالق
“توش�يبا”  T1100بسعر 2000
دوالر ،وكان�ت توش�يبا م�ن بن
أك�رب الركات املصنع�ة ألجهزة
الكمبيوت�ر الشخصي�ة خ�الل
الفرتة من  1990وأوائل .2000
ويف الوق�ت نفسهً ،
وفق�ا لتقرير
 IDCاألخ�ري ،نم�ا س�وق أجهزة
الكمبيوتر العاملية بنسبة 11.2٪
عىل أس�اس سنوي ،ش�هد الربع
الثان�ي م�ن ع�ام  2020نم�وًا
بنسب�ة  11.2٪يف الشحن�ات
العاملي�ة لتصل إىل إجم�ايل 72.3
مليون وحدة ،وقال مدير األبحاث
 Jitesh Ubraniيف �IDC’s Mo
“ :bile Device Trackersلق�د
تج�اوز الطل�ب الق�وي املدفوع
باحتياج�ات العم�ل م�ن املنزل،
باإلضاف�ة إىل احتياج�ات التعلم
اإللكرتون�ي التوقع�ات السابقة
ووض�ع الكمبيوت�ر الشخ�يص
م�رة أخ�رى يف قل�ب محفظ�ة
التكنولوجيا للمستهلكن.

واتسآب يتيح تغيير شكل وتصميم الرسائل

ق�ررت النجم�ة اللبناني�ة ،نادين نسيب
نجي�م ،مغ�ادرة لبنان برفق�ة أطفالها
والعي�ش يف بلد آخر ،وذلك بعد إصابتها
يف انفجار مرفأ بريوت.
ونرت الفنانة اللبنانية ،تغريدة عرب
حسابها الرسمي عىل “تويرت” ،عربت

ط�رح تطبي�ق واتس�آب أخ�ريا ً
خاصي�ة جدي�دة لهواتف آيفون،
ستغري شكل وتصميم الرسائل.
الخاصي�ة الجدي�دة عب�ارة ع�ن
تخصي�ص صور وخلفي�ات لكل
محادثة م�ن محادثات واتساب،
س�واء يف الدردش�ة الجماعي�ة،
أو املحادث�ات الفردي�ة مع األهل
واألصدقاء.
وتتي�ح الخاصية الجديدة اختيار
الص�ور والخلفي�ات للرسائ�ل،
م�ن ب�ن  39تصميمً�ا للخلفية،
باإلضاف�ة إىل ً 36
لون�ا ً
ثابتا ،كما
توف�ر اختي�ار أي�ة ص�ورة م�ن
الصور املخزنة عىل هاتفك.
وتتن�وع الص�ور والخلفي�ات
والرسوم�ات املوج�ودة يف املي�زة

فيه�ا عن استيائها من الظ�روف الصعبة التي
تمر بها بالدها.
وأك�دت نادي�ن نجي�م أنها تعرض�ت إلصابات
بالغة بسب�ب االنفجار ،وأرفق�ت ذلك بمقطع
فيدي�و يظه�ر حج�م الدم�ار الذي تع�رض له
منزلها بسبب التفجري.

ريما الرحباني ترد مجددا على مطلقي شائعة
وفاة فيروز
ردت املخرج�ة ،ريم�ا الرحبان�ي ،ع�ىل
ش�ائعة وفاة والدتها السيدة فريوز التي
انترت عىل مواقع التواصل االجتماعي
خالل الساع�ات القليل�ة املاضية وقالت
”:ملُطلق�ي الشائعات ال�يل بيضل عندن
رغب�ة ْ
ونف ْ
�س ووَق�ت ب�كل الظ�روف
َ
َ
مهما كانت سودا يف رِربكوا الخرب ذاتو!
وكأن�و ه�وّي َ
رغبات أكرت م�ا هوّي

مُ جرّد إش�اعات! إقرتاح..ش�و رأيكن ما زالكن
هلق�د فاضي�ن ورايق�ن ،تتسلّ�وا بهالوقائع
الحقيقيّة” .وأضافتَ “ :ب َدل ما تضلّوا تموّتونا
ً
ُ
متلكن؟..
باط�ال و َزهق باإلش�اعات الرخيصة
صب�اح الخ�ري واألل�ف التال�ت!” .وباتت هذه
الشائع�ة غ�ري محمول�ة وه�ي تنطل�ق م�ن
اش�خاص مرىض نفسين هدفهم نر االخبار
السيئة عن أجمل ما يف لبنان “فريوز”.

أول رد من حسين الجسمي على وصف المتابعين له بـ “فال سوء”
فاج�أ الفن�ان الفلسطيني ،محم�د عساف،
الجمه�ور بزواج�ه ،وذل�ك دون أن يكش�ف
تفاصي�ل هذا ال�زواج أو الحديث عنه سابقاً،
وهو األمر الذي أثار جدالً كبريا ً بن املتابعن.
وت�داول ع�دد كب�ري م�ن املتابعن ع�ددا ً من
الفيديوه�ات الت�ي ت� ّم ترسيبه�ا م�ن حفل
الزف�اف ال�ذي أقي�م يف دبي وس�ط أصدقائه
وأقاربه ،إذ ظهر عساف يف الفيديوهات وهو
يراق�ص زوجته .وع�ن هوية الع�روس التي
ش�غلت إهتمام الجمه�ور ،تب�ن أنها تحمل
الجنسي�ة الفلسطيني�ةُ ،
وتدع�ى ريم عودة،
وه�ي من خ�ارج الوسط الفني .فيما أش�ار
البعض إىل أن والدي محمد عساف سافرا من
فلسطن إىل دبي يف زي�ارة إىل محمد عساف،
ثم ج�اءت أزمة فريوس كورون�ا التي منعت
عودتهم�ا إىل فلسط�ن .وأوض�ح البعض أن
محمد عساف استغ�ل وجودهما وأقام حفل
الزف�اف ال�ذي اقت�رص عىل ع�دد م�ن أفراد
العائلتن واملقربن من العروسن فقط.

تص�در هاش�تاغ “#حسن_الجسمي_كلنا_نحب�ك” توي�رت فور
تداول أنباء عن تفكري الفنان حسن الجسمي يف االعتزال
إث�ر م�روره بحالة نفسي�ة سيئة بسب�ب السخرية
والتنمر عليه بعد ربط تغريدته عن لبنان بحادث
انفج�ار بريوت .من جانب�ه ،ر ّد الفنان حسن
جسم�ي عىل الذين أس�اؤوا إليه خالل األيام
املاضية عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وعرب حسابه ع�ىل “تويرت” غرّد الجسمي
كاتب�اً“ :صمتن�ا احرتام�اً تربّين�ا عليه..
نسام�ح ونحسن الظن كرم�اً ..ونتجاهل
شموخاً ..جميعكم نحب”.
وكان�ت قد تناقلت العديد من الحسابات الفنية
أخب�ارا ً تفيد بأن حس�ن الجسمي يمر بحال�ة اكتئاب ،وأنه
يفك�ر يف االعتزال ،بع�د الهجمة الرس�ة التي انطلقت
علي�ه واتهام�ه بأن�ه “فأل س�وء” ع�ىل لبنان،
نظرا ً ألن�ه غنى يف حفله الذي أقيم يف “دبي
أوب�را” أغنية “بحبك ي�ا لبنان” للسيدة
ف�ريوز ،كما أج�رى مكامل�ة هاتفية
يف قن�اة  mtvاللبناني�ة أثن�ي فيها
عىل الشعب اللبنان�ي وصموده،
ث�م غرد قبل يوم�ن من حادث
انفج�ار بريوت ع�رب حسابه
ً
قائ�ال“ :بحبك يا
ع�ىل تويرت
لبنان لتخلص الدني”.

خريجة جامعية من غزة يزفها والدها على جرافة
احتفل�ت خريج�ة فلسطيني�ة من قط�اع غزة،
بتخرجه�ا ،بطريق�ة استثنائي�ة ،حيث جابت
شوارع مدينة غزة ،وهي جالسة عىل مقدمة
جرافة .وتخرجت الطالب�ة ،انتصار البطش،
م�ن كلي�ة اإلع�الم وتكنولوجي�ا االتص�ال،
وتكريمًا لها من والدها العامل ،تم رفعها عىل
مقدم�ة الجراف�ة ،التي يعمل عليه�ا كسائق،
يف إش�ارة إىل أن عمل والدها ه�و الذي أوصلها

إىل ه�ذا العلم والتخ�رج .ويف تعقيبها ع�ىل رفعها عىل
مقدم�ة الجرافة ،قالت انتص�ار البطش عرب حسابها
بموقع (فيسبوك)“ :أشكر أبي الكادح وأعمامي ،الذين
كانوا معي لحظة بلحظة أثناء الزفة اليوم” #سنوات_
الدراسة_حملتها_الجراف�ة .وأضافت يف منشور آخر،
“تنويه ..الجرافة ليست ً
ملك�ا ألبي ..أبي يعمل عليها
فقط ،وه�و تابعٌ ل�وزارة األش�غال واإلسك�ان ،وأبي
ً
كادحا ،حتى لو امتلك مركبات فارهة”.
سيظل

طارق حرب

تع�ددت اجهزة الرقابة االدارية ببغ�داد يف العهد العبايس ،إذ تم انشاء أجهزة ادارية
متخصص�ة للقي�ام بمه�ام الرقاب�ة االدارية مع استم�رار وسائل الرقاب�ة الذاتية
والرئاسي�ة ،فلقد كان ديوان الربيد واالخبار يأتي يف مقدمة اجهزة الرقابة االدارية
املتخصصة الضطالعه بمهمات املراقبة واالستخبار املتناهية الدقة والتنظيم ،وعىل
كل مراف�ق الدولة العباسية ،فلق�د كانت رقابته تشمل ال�والة والقضاة وأصحاب
ال�رط والقادة العسكري�ن واملؤسسات املالية ،وجهاز الرقاب�ة الثاني هو ديوان
النظر يف املظالم يف حاالت تعدي الوالة عىل الرعية ،ورد الغصوب السلطانية ،والنظر
يف سج�الت الدواوين ،والنظ�ام الرقابي الثالث هو الحسب�ة التي تقوم عىل اساس
األم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر للرقابة عىل املكايي�ل واالوزان والتعامل النقدي
والصيارف�ة وعمليات البيع والراء وغريها ،وهنال�ك الرقابة القضائية ،وقد وجد
يف بغ�داد الدواوي�ن املتع�ددة ،منها بي�ت املال والخ�راج والدار والنفق�ات والضياع
واملص�ادرات واالزمن ،وأخريا ً ديوان الجهبذ ..واختص مجلس الجهبذ بمراقبة سري
العمل يف ديوان الخراج وتدقيقه ألن ايرادات االقاليم ترد اىل ديوان الخراج من خراج
وجزي�ة وزكاة وعشور واخماس ،وبما ان مجلس الحساب كان يقوم بتنظيم هذه
االصناف وتحديد أقيامها بإعداد قوائم حسابية بكل صنف منها ،فكان عىل مجلس
الجهب�ذة ان يراق�ب هذه البيانات ويدققه�ا من خالل دراست�ه للقوائم والكشوف
الحسابي�ة ،وت�وىل مجلس الجهب�ذة السيطرة عىل االم�وال والعين�ات املوجودة يف
الخزان�ة ،والجهبذة مصطلح يع�رب عن حرفة ووظيفة ترتب�ط باالمور املالية ذات
االختص�اص الحسابي واملرصيف (نسبة اىل املرصوفات) ،وعرفها آخرون انها مهنة
معروف�ة يف نق�د الذهب ،وان الجهبذ هو النقاد للذه�ب والفضة الذي يميز الدنانري
والدراه�م ،فيح�دد جيدها م�ن رديئها ،ويع�رف بهرجها وزائفها م�ن صحيحها،
وتبس�ط البع�ض يف تعريف�ه ،فق�ال هو كات�ب مختص باالم�ور الحسابي�ة التي
تتطلبه�ا االدارة املالي�ة للدولة برسم استخراج املال وقبض�ه ،وكتب الوصوالت به،
فالجهابذة هم خرباء ماليون أسهموا يف جمع الرضائب وتقويمها ،وقد استخدمت
ه�ذه الوظيفة ع�ىل نطاق واسع ببغ�داد يف العهد العبايس ومارس�ت مهاما ً ادارية
ومالي�ة واعم�االً صريفية ،ويمكن تصنيف ما قدمه الجهاب�ذة من مهام رقابية اىل
ثالث�ة انواع ،اولها رقاب�ة فرعية ضمن نطاق الدواوين املختص�ة بالشؤون املالية،
ورقاب�ة مركزية اضطلع بها ديوان الجهبذة ،ورقابة عليا ضمن هيئات تشكل لهذا
الغرض وترتبط بمكتب الوزير ،فالصنف االول يتحقق من دور الجهابذة يف الرقابة
املالي�ة ضم�ن حدود بيت املال من خ�الل اصدارهم للختم�ات الشهرية التي تصدر
ع�ادة بشكل متوال نهاية كل ش�هر ،مثبتن فيها جميع املعام�الت املالية الجارية
يف ه�ذا الدي�وان واملتعلق�ة باالموال الواردة ،وم�ا ينفق منها مع ذك�ر تفاصيل كل
معامل�ة وكتابة الوصوالت بجميع هذه االموال املقبوضة واملرصوفة ،ثم اثبات ذلك
يف الختم�ات التي يتم حفظها بالديوان ،ويروي لنا مسكويه ما حصل عام 315ه�
 927م زم�ن الخليفة املقتدر من اع�ادة التدقيق يف سجالت الجهابذة لتبيان ملعرفة
مصري مبلغما.
ويعم�ل ديوان الجهاب�ذة يف ديوان الخراج التي تبدأ بتقدي�ر الرضيبة بشكل دقيق،
وهذا يتطلب االملام بطرق الجباية ،خاصة ان املعامالت متعددة االشكال ،فقد تكون
نوعية املال نقودا او غلة وكشوفات الحسابات الجارية يف الديوان عىل وفق تقارير
مالي�ة دورية ،وكان ملسك الجهبذ للسجالت يف هذا الديوان أثر يف التوثيق والتدقيق،
ويف سج�الت ال�ربات التي يقدمها الجهبذ لتأييد دفع املبلغ ويف سجالت االش�خاص
الذي�ن لهم عالقة بديوان الخراج كتثبي�ت االرايض واملبالغ املتسلمة باعتبار الجهبذ
املس�ؤول امل�ايل عن الجباي�ات ،وللجهب�ذ دور يف سج�ل العريضة الشبي�ة للتاريخ
بتنظي�م اصول االموال واملستخرجة منها ،وللجهابذة دور يف ديوان النفقات بإعداد
ختمات مثبت�ة فيها بيانات لفصول املبالغ املنفقة ع�ىل املهمات التي تدخل ضمن
اختصاص هذا املجلس.
وقد حصل تطور كبري يف عمل الجهبذة ببغداد يف عام  315ه� زمن الخليفة العبايس
املقت�در ،إذ أصبح أعىل هيئة للرقابة للدولة العباسية ببغداد ،وغدا ارتباطه بمكتب
الوزي�ر مب�ارشة ،وذلك أثر تكليف الوزي�ر عيل بن عيىس صاحب دي�وان الجهبذة،
وه�و الجهبذ ابراهيم بن أي�وب بمهمة تدقيق اعمال صاحب بي�ت املال ومراقبته،
ير فعه�ا
واالرشاف ع�ىل كل التقاري�ر املالي�ة الت�ي
صاح�ب بي�ت امل�ال اىل الوزي�ر أسبوعيا ً
بم�ا
تتضمنه من كشوف بالحسابات اليومية
هدا
من االي�رادات والنفق�ات ،وبذلك خول
الجهب�ذ صالحي�ة اثب�ات أم�ر امل�ال
بحرضت�ه ،ويف موافق�ة صاحب بيت
امل�ال عىل ما ينفقه كل يوم من اموال
ديوان�ه ومطالبت�ه بالوصوالت يف كل
اسبوع ملعرف�ة ما دخل بيت
امل�ال ،واع�الم الوزي�ر
بذل�ك اسبوعي�ا ً
ب�دالً مم�ا كان
مو ج�و د ا
سابقا ً يف رفع
الختم�ات يف
النصف الثاني
من كل شهر.

مي عمر تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها “لؤلؤ”
تب�دأ الفنان�ة ،مي عم�ر ،وأبط�ال مسلسلها
الجدي�د “لؤل�ؤ” ،تصوي�ر أول مشاهد العمل
يوم السبت املقبل املوافق  16أغسطس ،حيث
تم تأجيل انطالق لعمل أسبوعا ً لحن االنتهاء
من بعض التفاصيل الخاصة بالعمل.
وب�دوره انته�ى مخ�رج العم�ل محم�د عبد
الس�الم من معاينة أماك�ن التصوير وتجهيز
الديك�ورات األوىل الت�ي سيت�م فيه�ا بدء أوىل
املشاه�د ،كما انتهت مي عم�ر من الربوفات
التي أجرتها عىل الغناء واالستعراض ،خاصة

أنه�ا تظه�ر يف األحداث ب�دور مطرب�ة تحلم
بالنجومي�ة إىل أن تحققه�ا وس�ط رصاعات
كبرية.
مسلس�ل “لؤلؤ” تأليف زين�ب عزيز وإخراج
محم�د عبد السالم وإنت�اج رشكة سينرجى،
ومق�رر عرضه يف بداية املوسم الشتوي ،وهو
بطولة مي عمر ،أحمد زاهر ،نجالء بدر ،نرمن
الفقي ،محمد الرنوبى ،ادوارد ،هيدي كرم،
سل�وى عثمان ،عم�اد زيادة ،حم�دي هيكل
وعدد آخر من الفنانن.

شهد الراوي

حنن خرباء يف تصور حجم الكارثة ،خرباء يف الدموع
الــيت تعقبها ،خــرباء يف احلزن الذي ال تســتطيع
شاشــات العامل أن تقوله بوضوح .لذلك نفتش على
وجوه الضحايا ال على األرقــام ،على فجيعة األمهات
قبل تصريح اخلبري العســكري.نفتش يف التفاصيل
عن اإلنســان غري السياسي ،اإلنسان على هيئة دخان
حبجم غيمة.
ونشكو بالعيون اذا التقينا ..
فأفهمه بعيين ويعلم ما ُ
ُ
أردت
أقول مبقليت أني ُ
مت شوقاً ..
ُ
طرفه أني قد علمت ...
فيوحي

مصطفى اآلغا

وك�ان آخ�ر أعم�ال م�ي عم�ر مسلسل
“الفتوة” وال�ذي قدمت فيه دور البطولة
النسائية أمام النجم يارس جالل ،وشارك
يف بطول�ة العمل أحمد ص�الح حسنى،
نج�الء ب�در ،ري�اض الخ�ويل ،هن�ادي
مهني ،أحمد خالد صالح ،أحمد خليل،
ضي�اء عبد الخالق ،إنع�ام سالوسة،
مها نص�ار ،عايدة ري�اض ،محمود
حافظ ،ليىل أحمد زاهر ،أحمد جمال
سعيد ،مجدي فكري ،عهدي صادق.

جنات تزيل الستار عن مالمح ألبومها الجديد “أنا في انتظارك”

تغريدات
الجديدة من واتس�اب ،لتتناسب
مع جمي�ع املستخدم�ن ،فمنها
م�ا يناس�ب العائل�ة ،وأخ�رى
لألصدق�اء ،كما أن هن�اك صورًا
ملجموعات الدردشة الجماعية.
كما تمنح املي�زة الجديدة تجربة
جديدة لواتس�اب مليئة بالصور
والرسومات والخلفيات الجديدة،
م�ا يعط�ي انطباع�ا بالبهج�ة
داخ�ل التطبي�ق ،كما أنه�ا تميز
املحادث�ات الكث�رية م�ن خ�الل
الصور املختارة.
ويص�در واتس�اب ،الخاصي�ة
الجدي�دة ع�ىل هوات�ف أندوريد،
يف الف�رتة املقبل�ة ولكنها متاحة
حال ًي�ا لهواتف آيف�ون ،يف أحدث
إصدار لنظام بيتا.

منمنمات

“اجلهبذ” أعلى هيئة رقابية
يف بغداد عام  927م

محمد عساف يفاجئ
بعد  35عاما“ ..توشيبا” تخرج من الجمهور بزواجه
صناعة أجهزة الالب توب
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عـين على العالم
الصحة العالمية :كورونا سيهاجمنا
مجدداً إذا أوقفنا مقاومته
مليون إصابة ،ونحو  750ألف
حالة وفاة.
وأق�ر تي�دروس أدهان�وم
غيربيسوس ،يف املؤتمر الصحايف،
ب�أن “وراء هذه اإلحصائيات قدرا
كبريا م�ن األلم واملعان�اة” ،لكنه
ق�ال إن�ه ال ت�زال هن�اك “براعم
خرضاء لألمل” بغ�ض النظر عن
مرحل�ة تف�يش امل�رض يف بل�د أو
منطقة.
ول�م يع�رض غيربيس�وس أي�ة
اسرتاتيجي�ات جدي�دة ملكافح�ة
الف�ريوس ،لكنه قال م�رة أخرى
إن “ع�ىل الق�ادة التق�دم التخاذ
اإلج�راءات ،وع�ىل املواطنن تبني
ً
مش�ريا إىل
إج�راءات جدي�دة”،
نيوزيلن�دا كمث�ال يحت�ذى ب�ه
للعالم.
واحتفل�ت البالد مؤخ�رًا بمرور
 100ي�وم ع�ىل ع�دم انتش�ار
الفريوس محل ًيا.
وق�ال تي�دروس :إن اإلج�راءات
التي تم تبنيها مؤخرًا يف دول ،من
بينه�ا بريطاني�ا وفرنس�ا ،والتي
فرضت عمليات إغالق مستهدفة
واسرتاتيجي�ات الرت�داء األقنع�ة
ً
مثاال
يف األسب�وع املايض ،كان�ت
جي ًدا ع�ىل االسرتاتيجيات املحددة
الالزمة للحد م�ن زيادة جديدة يف
الحاالت.

هاتف هيئة التحرير

07810090003

ش�اركت املطرب�ة ،جن�ات ،متابعيه�ا
وجمهوره�ا بمقطع فيدي�و قصري عرب
حسابه�ا الشخ�يص بموق�ع الص�ور
إنستج�رام ،لإلع�الن عن اق�رتاب طرح
ألبومه�ا الجديد “أنا يف انتظارك” ،املقرر
طرحه خ�الل الف�رتة القادم�ة .وكتبت
جن�ات ع�رب الفيدي�و الذي ض�م بوسرت
األلب�وم“ :أن�ا يف انتظ�ارك ..قريب�اً”،

ورسعان ما حصدت ع�ىل عدد كبري من
التهنئات واملباركات عىل األلبوم الجديد.
وتتع�اون جن�ات م�ع عزي�ز الشافعي
يف أغنيت�ن م�ن كلماته وألحان�ه ،األوىل
بعن�وان “إوع�ى” من توزي�ع املوسيقي
هان�ي يعق�وب ،والثاني�ة “أقول�ك” من
توزي�ع وس�ام عبداملنع�م ،وم�ن املقرر
أن يت�م طرح�ه األغاني م�ع وقت نزول
األلبوم يف األيام املقبلة عىل يوتيوب.
ولم تك�ن املرة األوىل ال�ذي يتعاون فيها
عزيز الشافعي م�ع جنات ،حيث تعاونا
م�ن قبل يف عدد من األغاني ،من ضمنها
أغني�ة” 100دليل”من كلمات�ه وألحانة
وتوزيع أسام�ة عبد اله�ادى ،من ألبوم
بنفس الكالم ،وغريهما
كم�ا ش�ارك جن�ات ف�رتة قب�ل موسم
رمض�ان أغني�ة ع�ىل طريق�ة الفيدي�و
كلي�ب تحمل اسم “أبط�ال بلدنا” والتي

جمعت�ه باملط�رب محمد عدوي�ة وأبرز
الفيدي�و كليب الخ�اص باالٔغنية كمائن
الرطة التي ترعى الشوارع خالل فرتة
حظ�ر التجول بجان�ب ا ٕظه�ار االٔطباء،
جيش مرص االٔبيض وهم يرعون املرىض
بفريوس كورونا.
االٔغني�ة كلم�ات تام�ر حس�ن ،وألحان
عزيز الشافع�ي ،وتوزيع أحمد ا ٕبراهيم،
وتق�ول كلماته�ا“ :تسل�م الن�اس ال�يل
صاحية ..ش�ادة حيلها ليل نهار ..واليل
بيساعد بقلبه دوال متعدش كتار”.
وكان آخر أعمال املطربة جنات مسلسل
“بخ�ط اإلي�د” م�ن بطول�ة أحم�د رزق
وسوس�ن بدر وي�رسا الل�وزي واخرين،
وال�ذى ك�ان يعرض ع�ىل يس بي يس يف
ف�رتة املاضي�ة ،وإخراج ش�ريين عادل،
واألغنية من كلمات الشاعر تامر حسن،
ومن ألحان وليد سعد.

