سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
من اجلسر املعلق
بغداد /الزوراء:
أكدت خلية االعام االمني ،سقوط صاروخ
كاتيوشا بالقرب من الجرس املعلق ببغداد .وقالت
الخلية يف بيان  :إن «صاروخا نوع كاتيوشا
سقط بالقرب من الجرس املعلق ببغداد،امس
الثاثاء دون خسائر تذكر» .وأضافت أن
«املعلومات تشري اىل ان هذا الصاروخ انطلق من
معسكر الرشيد» ،مشرية اىل أن «القوات األمنية
عثرت عىل صاروخ اخر معد لإلطاق يف املكان
ذاته ،وقد تم التعامل معه أصوليا».
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االزمة النيابية لـ
الزوراء /حسن فالح:
ع� ّدت خلية االزم�ة النيابي�ة املوقف
الوبائ�ي لف�ريوس كورون�ا يف العراق
“خط�ريا ج�دا” نظ�را لزي�ادة معدل
االصابات والوفي�ات اليومية ،مؤكدة
ان االصابات الحقيقية اكثر من املعلنة
باضعاف ،وفيما حددت اسباب زيادة
حاالت االصابات الوفيات ،اش�ارت اىل
استعداد وزارة الصحة للتعاقد لرشاء
لقاح للفريوس يف حال ثبت نجاحه يف
أي دولة بالعالم.
وق�ال عض�و خلي�ة االزم�ة النيابية،
النائ�ب عبد ع�ون ع�اوي ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان املوق�ف الوبائ�ي
لجائح�ة كورون�ا يف الع�راق خط�ري
جدا .الفت�ا اىل :ان االصابات والحاالت
املرضية غري املسجلة كثرية.واضاف:
ان اغل�ب املواطن�ن الذي�ن تظه�ر
عليه�م اعراض املرض لس�بب وآلخر
ال يراجع�ون املستش�فيات واملراك�ز
الصحية الخاصة ،فهم مصابون ،ولم
يتم تسجيلهم بشكل رسمي .مؤكدا:
ان االرقام الحقيقي�ة لاصابات اكثر
بكث�ري من االرقام الت�ي تعلنها وزارة
الصح�ة يف املوق�ف الوبائ�ي اليومي.
واوض�ح :ان زي�ادة ع�دد الوفي�ات
يأتي بس�بب زي�ادة االصاب�ات .الفتا
اىل :ان اس�باب زيادة ع�دد االصابات
والوفيات بفريوس كورونا يأتي لعدم
التزام املواطن�ن باالجراءات الصحية

العراق والكويت تنفيان استهداف رتل
عسكري أمريكي قرب احلدود بينهما

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
نفت قيادة العمليات املشرتكة يف العراق ،أن يكون منفذ جريشان الحدودي بن العراق
والكويت ،تعرض لعمل تخريبي ،فيما نفت رئاسة األركان للجيش الكويتي تعرض أحد
املراكز لهجوم تخريبي عىل الحدود الكويتية الشمالية.وقال الناطق باسم العمليات
املشرتكة اللواء تحسن الخفاجي يف بيان « :تناقلت بعض وكاالت االنباء عن تعرض
منفذ جريشان اىل عمل تخريبي تنفي قيادة العمليات املشرتكة هذا الخر وتؤكد ان
هذه االخبار غري صحيحة».ويف وقت الحق ،نفت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي
ما يتم تداوله عر وسائل اإلعام املختلفة حول تعرض أحد املراكز لهجوم تخريبي
عىل الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة.وكانت وكالة رويرتز
لألنباء قد نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجارا قرب معر جريشان الحدودي
استهدف مساء االثنن قافلة تنقل معدات للقوات األمريكية.

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
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حددت اسباب زيادة حاالت االصابات والوفيات بفريوس كورونا

 :املوقف الوبائي يف العراق خطري جدا واالصابات احلقيقية اكثر من املعلنة

والتعليم�ات الت�ي فرضته�ا وزارة
تراخ من قبل
الصحة ،فضا عن وجود
ٍ
االجهزة االمني�ة يف تطبيق االجراءات
الوقائية كحظ�ر التجوال وغريها من
االجراءات.ونصح خلية االزمة النيابية
ب�رورة التعاي�ش م�ع الف�ريوس
اس�وة بأغل�ب دول العال�م املتقدمة،

رشط تشديد االجراءات الوقائية عىل
املواطن�ن ،وف�رض غرام�ات مالي�ة
عىل املخالفن ،كالتباع�د االجتماعي
وارت�داء الكمام�ات والكفوف ،وعدم
املصافح�ة وع�دم اقامة املناس�بات
الدينية ،وكذلك مناسبات الفرح وكل
من ش�انه يس�بب تجمعات.وبش�أن

لقاحات الفريوس ،اش�ار عاوي اىل:
انه من الناحية العلمية لم يتوفر حتى
اآلن لق�اح او ع�اج لجائحة كورونا،
وانما ما زالت هناك دراسات وبحوث
عاملية للبح�ث عن لقاحات وعاجات
رسمية .مؤكدا :انه يف حال ظهر لقاح
يف أية دول�ة متقدم�ة يف العالم وثبت

نجاح�ه ،واعط�ي الرخص�ة العاملية
الس�تخدامه ،ف�إن وزارة الصح�ة
مس�تعدة للتعاق�د ورشائه.واك�د :ان
وزارة الصحة تدرس جميع اللقاحات
الت�ي اعلنت عنها بعض الدول ملعرفة
م�دى فاعليته�ا لغ�رض التعاق�د
ورشائه�ا ،او تصنيع�ه محلي�ا ،لكن
اىل اآلن م يتوف�ر أي عاج او لقاح.اىل
ذل�ك ،أكدت وزارة الصح�ة ان العراق
الي�زال يف املرحل�ة األوىل م�ن جائحة
فريوس كورونا ،ولم يصل اىل املرحلة
الثانية.وق�ال الوكي�ل الفن�ي لوزارة
الصحة ،ح�ازم الجمي�يل ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “املوقف الوبائي اليومي
لكورونا ما زال يس�جل اعدادا كبرية
تتجاوز ال� 3اآلف إصابة ،وهذا يشري
إىل ع�دم الت�زام املواطن�ن بتعليمات
وزارة الصحة واللجنة العليا” .مشريا
إىل أن “أغل�ب املحافظ�ات تس�جل
ارتفاعا كبريا ً يف عدد اإلصابات نتيجة
لع�دم الت�زام املواطن�ن بالتوصيات،
وه�ذا م�ؤرش غ�ري جيد”.وأضاف ان
“الع�راق ما زال يف املرحل�ة األوىل من
الفريوس ولم يصل إىل قمة املرحلة”،
مفصحا ع�ن “وجود اجتم�اع نهاية
األس�بوع الحايل ملناقش�ة اإلجراءات
خال شهر محرم”.وتابع أن “اللجنة
االستش�ارية العليا اع�دت املقرتحات
والت�ي س�تعرض يف االجتم�اع املقبل
للجنة العليا”.

عدنان درجال :الوزارة ستفاتح جملس الوزراء لدعم االندية مالياً وحتويلها إىل شركات

ص6

اغلى كمامة بالعامل يبلغ مثنها مليون ونصف دوالر

االخرية

أكد مشول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء

مال طالل :احلكومة ملتزمة بتخصيص موازنة
االشهر املتبقية والكاظمي سيعني امينا
لبغداد يعيد للعاصمة رونقها

الزوراء /دريد سلمان:
أك�د املتحدث باس�م رئيس ال�وزراء،
احمد ما طال ،أمس الثاثاء ،التزام
الحكومة بتخصيص موازنة لاش�هر
املتبقي�ة م�ن الع�ام الج�اري ،وفيما
لف�ت اىل ان رئي�س ال�وزراء س�يعن
قريب�ا امين�ا لبغ�داد يعي�د للعاصمة
رونقها وتاريخه�ا ،أكد االيعاز لوزير
الكهرب�اء بالب�دء الف�وري بصيان�ة
املحط�ات الكهربائي�ة اس�تعدادا
للموس�م الصيف�ي املقبل.وقال ،ما
طال ،خال املؤتمر االس�بوعي الذي
حرته «الزوراء» :إن الحكومة عر
وزارة املالي�ة عازمة ع�ىل تخصيص
موازن�ة لاش�هر املتبقية م�ن العام
الحايل ،وهي عازم�ة أيضا عىل تنفيذ
التزاماتها وف�ق الرنامج الحكومي،
وخاصة بإج�راء االنتخاب�ات املبكرة
عر تش�كيل لجان مختص�ة للتهيئة
لها.واض�اف م�ا ط�ال :أن الجه�ة
الترشيعي�ة القي�ام عليه�ا باالم�ور
الخاص�ة بها ع�ر ترشي�ع القوانن
واس�تكمال البقي�ة منه�ا .مبين�ا ان
مجلس الوزراء قرر بعد حرص شهداء

انتفاض�ة ترشي�ن وتم�وز امل�ايض
ش�مولهم بقانون مؤسس�ة الشهداء
رقم  2لس�نة  2009وما يرتتب عليه
م�ن حق�وق وامتي�ازات م�ع اإليعاز
ل�وزارة الصح�ة معالج�ة املصاب�ن
منهم ،وسفر من يستعيص عاجه اىل
الخارج وش�مول الضحايا بالضمان
الصحي وقانون التعويضات رقم 20
لس�نة  2009املع�دل واملعاقن ضمن
قانون  39لسنة  2013الخاص بذوي
االعاقة.

تفاصيل ص2

الالمي يؤكد أن القضاء العراقي كان دوماً ضمانة حلرية الصحفيني

القضاء ينتصر للسلطة الرابعة ويوجه بعدم اإلسراع بإصدار مذكرات القبض حبق الصحفيني وإشعار نقابة الصحفيني بأي إجراء
بغداد /الزوراء:
وج�ه رئيس مجل�س القض�اء االعىل،
فائق زي�دان ،املحاكم العراقية بالرتيث
يف اص�دار مذك�رات القب�ض بح�ق
الصحفين واتباع التسلس�ل القانوني،
وفيما اشار اىل اشعار نقابة الصحفين
بأي إجراء يتخذ بحق احد الصحفين»،
أك�د نقيب الصحفين العراقين ،مؤيد
الامي ،ان القض�اء العراقي كان دوما ً

ضمانة لحرية الصحفين وحرية الرأي
والتعبري .وجاء يف وثيقة عممها رئيس
مجلس القضاء االعىل ،فائق زيدان ،اىل
رئاس�ة محاكم االس�تئناف االتحادية
كاف�ة ،واطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء»:
نش�ريكم اىل احكام املادة ( /۳۸الفقرة
ثانية) من الدس�تور الت�ي تنص عىل (
حري�ة الصحاف�ة والطباع�ة واالعان
واالع�ام والنرش)  ،ل�ذا ينبغي التعامل

استشهاد آمري لواء وفوج بقصف
تركي يف منطقة سيدكان

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي ،امس
الثاثاء ،عن استشهاد آمري لواء وفوج
بقص�ف ترك�ي يف منطقة س�يدكان.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان  :ان “اعتداء
تركي س�افر مِ ن خال طائرة مسرية
اس�تهدفت عجل�ة عس�كرية لحرس
الحدود يف منطقة سيدكان”.وأضافت
أن “القص�ف تس�بب باستش�هاد آمر
الل�واء الثاني ح�رس ح�دود املنطقة
االوىل وام�ر الف�وج الثال�ت  /الل�واء
الثاني وس�ائق العجلة”.وكان مصدر
امن�ي قد أفاد ام�س الثاثاء ،بتعرض
اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال

الكردس�تاني لقص�ف ترك�ي ش�مال
اربيل.واف�اد املص�در بارتفاع حصيلة
القص�ف الرتكي ش�مال اربي�ل اىل 20
قتياً
ً
وجريح�ا بينهم آم�ر لواء.وقال
املصدر يف حديث صحفي إن “حصيلة
القص�ف الرتك�ي بلغت خمس�ة قتىل
م�ن ح�رس الح�دود العراق�ي بينهم
ضابط�ن ،و 10قتىل من حزب العمال
الكردستاني ،فضاً عن إصابة خمسة
مدنين”.وأضاف أنه “من ضمن القتىل
ام�ر الل�واء الثان�ي املنس�وب لقوات
حرس الحدود” ،مبينا ً أن “آمر الفوج
الثالث قيادة ح�رس الحدود للمنطقة
الشمالية ُقتل خال القصف”.

الخرطوم /متابعة الزوراء:
اعلن املتحدث باس�م الجيش يف جنوب
السودان ،إن  81شخصا عىل األقل لقوا
حتفهم يف منطقة والي�ة واراب ،وذلك
بع�د قت�ال عني�ف وقع بن مس�لحن
وق�وات حكومي�ة كانت تنف�ذ عملية
لنزع الس�اح.وقال املتحدث لول رواي
كوان�غ ل�”رويرتز” ،إن االش�تباكات،
التي اس�تمرت ليوم�ن ،اندلعت بداية
األس�بوع بع�د أن ب�دأت مجموعة من
الش�باب املس�لحن يف منطق�ة تون�غ
الك�رى االش�تباك م�ع ق�وات األمن.

وأض�اف أن س�بب ان�دالع القت�ال لم
يتضح عىل الفور ،مشريا إىل أن تحقيقا
ق�د ب�دأ يف الواقعة.وتاب�ع كوانغ “من
ب�ن القت�ىل  55من أفراد ق�وات األمن
و 26مدنيا ،كما أصيب  31آخرون من
قوات األمن” ،وأض�اف أن هذه األعداد
قد تش�هد ارتفاع�ا.ورصح بأنه جرى
نق�ل املصاب�ن من ق�وات األم�ن جوا
إىل املستشفى العس�كري يف العاصمة
جوبا لتلقي العاج هناك ،وأن األوضاع
يف املنطق�ة ع�ادت للهدوء م�رة أخرى
مع استعادة السلطات للنظام.

مقتل  81على األقل يف قتال بني قوات
حكومية ومسلحني جنوب السودان

يج�ب ماحظ�ة ع�دم االس�تعجال يف
اصدار مذك�رات القبض بمجرد تقديم
الشكوى ،وانما يفرتض اتباع التسلسل
القانون�ي املنصوص علي�ه يف القانون
كما نشريكم بخصوص ذلك اىل اعمامنا
املرقم (/۱۲۶۷مكت�ب )۲۰۱۸/املؤرخ
- ۱۸/۱۲/۲۰۱۸مراف�ق  -بموج�ب
اش�عار نقاب�ة الصحفين ب�أي إجراء
يتخذ بحق احد الصحفين».يف غضون

بدق�ة مع الش�كاوى التي تق�دم بحق
الصحفين ،وماحظة أن طرق اإلجبار
ع�ىل الحض�ور بموجب قان�ون اصول
املحاكم�ات الجزائية رقم ( )۲۳لس�نة
۱۹۷۱تبدأ أوال باملادة ( )۸۷واملواد التي
تليها باصدار ورق�ة تكليف بالحضور
للمش�كو منه».وأضاف أن «امتنع عن
الحضور بدون سبب مرشوع للمحكمة
يف حين�ه اص�دار مذك�رة القب�ض ،لذا

ذلك ،عر نقي�ب الصحفين العراقين،
رئيس اتحاد الصحفي�ن العرب ،مؤيد
الام�ي ،ع�ن ش�كره لرئي�س مجلس
القضاء االعىل ،فائ�ق زيدان ،لتعاطفه
مع االرسة الصحفي�ة العراقية ودعمه
لحرية الرأي والتعبري ،مؤكدا ان القضاء
العراق�ي كان دوم�ا ً ضمان�ة لحري�ة
الصحفي�ن العراقين.وكتب الامي يف
تغريدة عىل تويرت للتواصل االجتماعي:

«ش�كرا ً رئيس مجلس القضاء االعىل،
االستاذ فائق زيدان ،عىل تعاطفكم مع
االرسة الصحفي�ة العراقي�ة ودعمك�م
لحري�ة الرأي والتعب�ري ،وتأكيدكم عىل
م�ا ج�اء يف امل�ادة  38من الدس�تور «.
مضيفا ان « القضاء العراقي كان دوما ً
ضمان�ة لحرية الصحفي�ن العراقين،
والعمل ع�ىل ايج�اد بيئة آمن�ة للعمل
الصحفي» .

بعد تسجيل  3396إصابة جديدة ووفاة  67آخرين

جمموع االصابات بكورونا يف العراق يالمس الـ  157ألفا ونسبة الشفاء % 71,5

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة ،امس الثاثاء ،تس�جيل 3396
إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا و 2312حال�ة
ش�فاء ،وفيما اش�ارت اىل وفاة  67ش�خصا بس�بب
امل�رض خ�ال  24س�اعة املاضي�ة ،اكدت ان نس�بة

الش�فاء بلغت .71,5%وقالت ال�وزارة انه تم فحص
 18901انموذج�ا ً يف كل املخترات املختصة يف العراق
ام�س الثاثاء ،وبذلك يكون املجم�وع الكيل للنماذج
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق
.1183950وق�ال الوزارة يف املوق�ف الوبائي اليومي

لجائح�ة كورونا املس�تجد يف الع�راق :أن مختراتها
س�جلت ،امس 2312 ،حالة ش�فاء يف العراق موزعة
كالتايل:بغداد  /الرصافة  204-بغداد  /الكرخ 510-
مدينة الط�ب  60-النجف االٔرشف 62-الس�ليمانية
- 46أربي�ل 95-ده�وك - 30كرب�اء 262-كرك�وك

63دياىل 83-واس�ط - 142البرصة - 123ميس�ان52باب�ل - 208الديواني�ة 94-ذي ق�ار 65-االٔنبار- 29نين�وى 88-ص�اح الدين  ، 96وأش�ارت اىل أن
االصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت  3396حالة.

تفاصيل ص2

قانون متليك العشوائيات لساكنيهـا جاهز للتصويت إثيوبيا تنكر حق مصر “التارخيي” يف النيل وترد
النهائي حال استئناف جلسات جملس النواب
على احتمال اللجوء للخيار العسكري
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
تواص�ل اللج�ان النيابي�ة فل�رتة ترشيع�ات
القوانن املهم�ة الرئيس��ة إلدراجه�ا ضمن
جدول اعمال جلس�ات مجلس النواب املقبلة
ح�ال اس�تئناف أعمال الرمل�ان ،التي ال تزال
مؤجلة حتى اشعار اخر يف ظل االزمة الصحية
لجائحة وباء كورونا التي تشهدها الباد .
واكد عض�و لجنة الخدم�ات النيابية ،عباس
العط�ايف ،ل�” ال�زوراء “ :ان “لجنة الخدمات
اعدت قانون الطرق والعش�وائيات الذي تمت

ق�راءة االوىل والثانية وهو مطروح للتصويت
النهائ�ي “.واض�اف ان “ القان�ون س�يعالج
الس�كن العش�وائي ،وس� ُيمَلِّك العش�وائيات
لس�اكنيها ضمن التصميم االسايس للمدينة،
يف حن س�يتم نقل الس�اكنن ضم�ن املباني
العام�ة اىل مناط�ق اخ�رى وتمليكه�م قطع
اراض بديل�ة “ .مش�ريا اىل ان “ الرمل�ان
س�يطرح تلك الترشيعات ع�ىل وجه الرسعة
وضمن جدول اعمال الجلسات “.

تفاصيل ص2

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ق�ال املتحدث باس�م الخارجية اإلثيوبي�ة ،دينا مفتي،
إن باده ليس لديها أي مش�كات مع مرص ،باس�تثناء
طلب وصفه باملستحيل وهو “احتكار مياه نهر النيل”.
وأض�اف يف مقابلة مع صحيف�ة ّ“ذا هريالد اإلثيوبية”،
أن�ه “تظه�ر فقط املش�كلة م�ع مرص عندم�ا تحاول
املطالب�ة باحتكار نهر النيل وهو أمر مس�تحيل .يحق
لجميع البلدان التي يمر فيها النهر االس�تفادة من هذه
الطبيعة التي وهبها الله ،وأي ادعاء بش�أن احتكار أي
بلد للنهر ليس صحيحا”.وأضاف ّ
أن أديس أبابا “تحرتم

القواع�د والقوان�ن الت�ي تحكم م�وارد املي�اه العابرة
للحدود وتدعو إىل االستخدام العادل للموارد”.ولفت أن
 86يف املئة من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا؛ ما يعني
منطقيا أن إلثيوبيا الحق الكامل يف اس�تخدام مواردها
املائي�ة ،بقدر ما يح�ق ملرص والس�ودان .وأضاف“ :لم
تستخدم إثيوبيا النهر بينما كانت مرص تستخدم املياه
بشكل فعال لعدة س�نوات .ونحن ال نفكر أبدا يف فكرة
االحتكار ،نحن باألحرى ندافع عن العقانية واإلنصاف
عندما يتعلق األمر باستخدام نهر النيل”.

تفاصيل ص2

كشف عن أن إحدى بناته تلقت اللقاح الروسي اجلديد

بوتني يعلن تسجيل أول لقاح ضد فريوس كورونا يف العامل
موسكو /متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئيس الرويس ،فاديمري بوتن،
ام�س الثاث�اء ،عن تس�جيل أول لقاح
ضد ف�ريوس كورون�ا يف العال�م ،فيما
كش�ف أن إح�دى بنات�ه تلق�ت اللقاح
الرويس الجديد ضد الفريوس التاجي.
وق�ال الرئي�س ال�رويس أثن�اء اجتماع
م�ع أعض�اء الحكوم�ة ،ع�ر تقني�ة

“فيدي�و كونفرن�س”“ :بلغن�ي أنه تم
تس�جيل لق�اح ض�د ف�ريوس كورونا
ه�ذا الصب�اح ألول م�رة يف العال�م”.
وأض�اف بوت�ن أثن�اء طلبه م�ن وزير
الصح�ة الرويس ،ميخائيل موراش�كو،
تقدي�م تفاصيل ح�ول اللق�اح“ :أعلم
أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية،
ويش�كل مناعة مس�تقرة ،وأك�رر أنه

اجتاز جميع االختبارات الازمة”.وقال
الرئيس ال�رويس ،إن إحدى بناته قد تم
تطعيمها باللق�اح الجديد ضد فريوس
كورونا.وتابع خال اجتماع مع أعضاء
الحكوم�ة“ :آم�ل أن نتمك�ن م�ن بدء
اإلنتاج الضخم لهذا الدواء يف املس�تقبل
القري�ب” ،مش�ددا ع�ىل أن التطعي�م
يجب أن يكون “طوعي�ا” حتى يتمكن

كل م�ن يرغ�ب يف ذل�ك من االس�تفادة
من إنج�ازات العلم�اء الروس.وأضاف
بوت�ن“ :أعل�م أن العمل ع�ىل لقاحات
من ه�ذا الن�وع يف روس�يا مس�تمر يف
مؤسسات أخرى ،أتمنى النجاح لجميع
املتخصص�ن .يجب أن نك�ون ممتنن
ألولئ�ك الذي�ن اتخ�ذوا ه�ذه الخط�وة
األوىل ،وهي مهمة ج�دا لبلدنا ،وللعالم

بأرسه”.ويف الس�ياق ذات�ه ،أعلن وزير
الصح�ة الرويس ،ميخائيل موراش�كو،
أن أول لق�اح لف�ريوس كورون�ا ت�م
تسجيله يف روسيا وأظهر كفاءة عالية.
وقال موراشكو”:بحسب النتائج أظهر
اللقاح فعالي�ة وأمان عالين ،وذلك من
خال اختبارات عىل املتطوعن والتي لم
تظهر عليهم أي مضاعفات خطرية”.
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رئاسة اجلمهورية تدين استهداف تركيا
منطقة سيدكان وتعده انتهاكا خطريا
للسيادة العراقية

بغداد/نينا:
استنكرت رئاسة الجمهورية استهداف احدى الطائرات الرتكية ملنطقة سيد كان يف
اقليم كردستان  ،ووصفته بانه  »:انتهاك خطري للسيادة العراقية « .وقالت رئاسة
الجمهورية ،يف بيان « :ندين االعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خالل طائرة
استهدفت منطقة سيدكان يف اقليم كردستان».واضافت ان «الخروقات العسكرية
الرتكية املتكررة لالرايض العراقية تعد انتهاكا ً خطريا ً لسيادة العراق ومخالفة رصيحة
للقوانني واملواثيق الدولية وعالقات حسن الجوار».وتابعت  »:اننا نشجب هذه االعمال
العدوانية التي اسفرت عن استشهاد عدد من املواطنني االبرياء  ،اضافة اىل ضباط من
حرس الحدود االبطال».ودعت الرئاسة اىل :االيقاف الفوري لهذه االعتداءات ،والجلوس
اىل طاولة الحوار والتفاهم لحل املشاكل الحدودية بني البلدين الجارين بالطرق والوسائل
السلمية  ،بما يحفظ امن واستقرار املنطقة».

حبر العلوم :احلكومة غري قادرة على دفع
رواتب الشهر املقبل

بغداد /الزوراء:
كشف وزير النفط األسبق ،إبراهيم بحر
العلوم ،عن عدم قدرة الحكومة الحالية
عىل دفع رواتب املوظفني خالل شهر
أيلول املقبل ،مشريا إىل أن خسائر العراق
من اتفاق أوبك بلغت  21مليار دوالر.
وقال بحر العلوم ،يف حوار صحفي :إن
“الحكومة ستكون غري قادرة عىل دفع
رواتب املوظفني خالل الشهر املقبل ألن

ليست لديها األموال”.
وأضاف أن “اتفاق أوبك األخري كبل
الحكومة العراقية الحايل برئاسة مصطفى
الكاظمي” ،مشريا إىل أن “خسائر العراق
جراء هذا االتفاق بلغت  21مليار دوالر”.
وبشأن توقعاته بخصوص أسعار النفط،
رجح بحر العلوم أن “تشهد الفرتة
املقبلة ارتفاع أسعار النفط اىل  51دوالرا
للربميل”.

الرتبية تؤكد استمرار امتحانات الطلبة
«اخلارجيني» خالل ايام احلظر الشامل

بغداد /نينا:
اكدت وزارة الرتبية استمرار امتحانات الدراسة االعدادية للطلبة الخارجيني (الدور
التمهيدي)  ،استنادا ً ملوافقة مجلس الوزراء الذي جاء فيها استثناء الطلبة املمتحنني
واملراقبني ومدراء املراكز االمتحانية واملرشفني من الحظر الشامل .وذكرت الوزارة يف
بيان  »:ان مجلس الوزراء وافق امس عىل استمرار االمتحانات خالل ايام الحظر
الشامل (الخميس والسبت ) بحسب الجدول املنشور يف مواقعها الرسمية «.

الضرائب :إيرادات متوز املاضي بلغت 177
مليار دينار
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للرضائب ،امس
الثالثاء ،بلوغ إيرادات شهر تموز املايض
إىل ما يقارب  177مليار دينار ،فيما
أشارت إىل أنها تحقق فائضا ً ماليا لدعم
خزينة الدولة.
وقال مدير عام الهيئة ،شاكر محمود
الزبيدي :إن «إيراداتها لشهر تموز املايض
بلغت ما يقارب  177مليار دينار ،وبمعدل
نمو  15يف املئة مقارنة بشهر تموز من
العام املايض».

وبني الزبيدي أن «الرضائب العامة تحقق
فائضا ً ماليا ً لدعم خزينة الدولة عىل الرغم
من تداعيات فريوس كورونا وتأثريها يف
اقتصاديات العراق والعالم».
وأضاف أن «الرضائب العامة هي صاحبة
أعىل معدل إيراد بنسبة  40يف املئة من
إجمايل إيرادات الجمارك ،الذي يسهم
يف تعزيز املوازنة العامة بعد اإليرادات
النفطية» .مشريا ً إىل أن «هذه اإليرادات
ستمكن االقتصاد الوطني من دعم
االستثمارات والتنمية الوطنية».
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أكد مشول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء

مال طالل :احلكومة ملتزمة بتخصيص موازنة االشهر املتبقية
والكاظمي سيعني امينا لبغداد يعيد للعاصمة رونقها

الزوراء /دريد سلمان:
أكد املتحدث باسم رئيس الوزراء احمد مال طالل،
أمس الثالثاء ،التزام الحكومة بتخصيص موازنة
لالشهر املتبقية من العام الجاري ،وفيما لفت
اىل ان رئيس الوزراء سيعني قريبا امينا لبغداد
يعيد للعاصمة رونقها وتاريخها ،أكد االيعاز
لوزير الكهرباء بالبدء الفوري بصيانة املحطات
الكهربائية استعدادا للموسم الصيفي املقبل.
وقال مال طالل خالل املؤتمر االسبوعي الذي
حرضته «الزوراء» :إن الحكومة عرب وزارة املالية
عازمة عىل تخصيص موازنة لالشهر املتبقية
من العام الحايل ،وهي عازمة أيضا عىل تنفيذ
التزاماتها وفق الربنامج الحكومي وخاصة باجراء
االنتخابات املبكرة عرب تشكيل لجان مختصة
للتهيئة لها.
واضاف مال طالل :أن الجهة الترشيعية القيام
عليها باالمور الخاصة بها عرب ترشيع القوانني
واستكمال البقية منها ،مبينا ان مجلس الوزراء
قرر بعد حرص شهداء انتفاضة ترشين وتموز
املايض شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2
لسنة  2009وما يرتتب عليه من حقوق وامتيازات
مع اإليعاز لوزارة الصحة معالجة املصابني منهم
وسفر من يستعيص عالجه اىل الخارج وشمول
الضحايا بالضمان الصحي وقانون التعويضات
رقم  20لسنة  2009املعدل واملعاقني ضمن قانون
 39لسنة  2013الخاص بذوي االعاقة.
وتابع مال طالل :ان رئيس الوزراء سيعني قريبا
أمينا لبغداد يعيد لها رونقها وتاريخه ،فيما لفت
اىل أن رشكة صينية ستتوىل إنشاء مطار النارصية،
حيث وجه الكاظمي بتخصيص  50مليار دينار
بطريقة عاجلة ملحافظة ذي قار وتخويل رئيس
سلطة الطريان املدني عىل توقيع العقد الخاص
بمرشوع مطار النارصية ،وذلك بعد أن مجلس
الوزراء خالل جلسته التي عقدها أمس ،محافظ
ذي قار ناظم الوائيل وناقش معه نسبة الطرق
املعبدة يف املحافظة التي تبلغ .%28
وبخصوص الطاقة ،لفت مال طالل إىل ان الكاظمي
اوعز لوزير الكهرباء البدء الفوري بصيانة املحطات
الكهربائية استعدادا للموسم الصيفي املقبل
ولتكون جاهزة الي زيادة يف االنتاج والذي تلكؤ
نسبة وتجهيزا بسبب سياسات الحكومة السابقة.
وأشار اىل أن مجلس الوزراء قرر أيضا تشكيل لجنة
تقيص حقائق لتقديم املسؤول عن سقوط الشهداء
واملصابني اىل القضاء.
وبخصوص املواقف الدولية واإلقليمية ،قال مال

طالل :ان العراق ملتزم بمساعدة لبنان الشقيق
وشاحنات الوقود والحبوب مستمرة الغاثة
الشعب الشقيق .منوها اىل مشاركة الكاظمي يف

املؤتمر الدويل الخاص بلبنان واستعداد العراق
للمساعدة ،مؤدا سعي الحكومة لتفعيل القطاع
الخاص لتشغيل اكرب عدد من الخريجني.

وأوضح مال طالل :أن رئيس الوزراء يسعى
لالهتمام بكل املدن والعراقية ،وخاصة الرابطة بني
املحافظات إضافة ملنطقة رشقي القناة.

قرارات جلسة جملس الوزراء
بغداد /الزوراء:
أصدر مجلس الوزراء ،امس الثالثاء ،عدة قرارات خالل جلسته االعتيادية،
منها املوافقة عىل توقيع العقد الخاص يف مطار النارصية.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان  :ان «مجلس الوزراء عقد
جلسته االعتيادية ،امس ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،وناقش املجلس الفقرات املدرجة عىل جدول أعماله ،واتخذ
القرارات الخاصة بشأنها.
وأضاف أن «مجلس الوزراء استهل جلسته بمناقشة تطورات جائحة
كورونا ،وآخر مستجداتها ،والجهود الحكومية ملواجهة الزيادة يف اإلصابات،
وخطط وزارة الصحة يف مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية».
وبني املكتب أنه «استكماالً للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي،
املصادق عليه من مجلس النواب يف  7أيار  ،2020قرر مجلس الوزراء الرشوع
بتنفيذ املرحلة الثانية من املنهاج ،واملتعلقة بضحايا الحركة االحتجاجية
السلمية لشهر ترشين األول  ،2019وبعد الحرص الكامل لإلحصائيات
الدقيقة بأسماء الشهداء من بنات وأبناء شعبنا والقوات األمنية ،واعتبارهم
جميعا ً شهداء للوطن ،أق ّر مجلس الوزراء ما ييل:
 -1شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا يف تظاهرات ترشين األول من
العام املايض وما تبعها ،بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم  2لسنة ،2009
ولهم ما يرتتب وفقا ً لهذا القانون من حقوق وامتيازات.
 -2اإليعاز اىل وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف االختصاصات
ملتابعة الوضع الصحي للجرحى .وتوفري العالج الالزم لهم كالً حسب
محافظته.
 -3إحالة املصابني الذين يتعذر عالجهم داخل العراق اىل اللجنة املعنية يف
وزارة الصحة وتسهيل عالجهم خارج العراق.
 -4شمول ضحايا تظاهرات ترشين األول  2019السلمية بالضمان الصحي،
وقانون التعويضات ذي الرقم  20لسنة  2009املع ّدل.
 -5تضمني مرشوع تعديل قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ذي
الرقم  39لسنة  ،2013ليشتمل املعاقني واملصابني من ضحايا الحركة
االحتجاجية السلمية يف ترشين األول  ،2019والذين باتوا عاجزين
جسدياًعن العمل ،بفعل عوق أو حيف جسدي لحق بهم جراء تلك األحدوق ّدم
وزير الكهرباء عرضا ً للمجلس عن واقع منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية
وتوزيعه ،تضمّن إجماالً للجهود املبذولة يف هذا الجانب من أجل تأمني
الطاقة الكهربائية والصيانة للمحطات .
وأق ّر مجلس الوزراء جملة مقررات بهذا الشأن ،بما يخدم عمل الوزارة
وأولوية تقديم الخدمات للمواطنني،
كما ناقش املجلس باقي املواضيع املدرجة عىل جدول أعماله وأقر ما ييل:
 -1قيام وزارة الرتبية بإكمال إجراءات التعاقد مع املطابع الحكومية،

وبعض املطابع األهلية الرصينة املعروفة بإمكانياتها العالية ،ومطابع
شبكة اإلعالم ،ومطابع العتبات املقدسة ،رشط توفر التخصيصات املالية
عىل وفق املادة()13من قانون اإلدارة املالية االتحادية ذي الرقم  6لسنة
.2019
 -2اإلبقاء عىل صيغة التعاقد مع الرشكات املستوردة لآلليات واملكائن
واملعدات املثبتة تفاصيلها يف املحرض املرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية
يف مكتب رئيس الوزراء ،ذي العدد :د.ق ،1741/املؤرخة يف  16كانون األول
،2019عىل وفق آلية البيع بالترصيف املبني عىل أساس تسويق املواد العائدة
لهم.
 -3إقرار املحرض رقم ( )12والتوصيات الخاصة باألمر الديواني ( 45لسنة
)2018املرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ،ذي العدد :و.س،492/2/.1 /
املؤرخ يف  ،2020/7/27الخاصة بمشاريع املستشفيات.
وناقش املجلس يف جانب من جلسته متطلبات محافظة ذي قار ،وسبل
تلبية مطالب أهلها الخدمية ،وأصدر عددا من القرارات بشأن ذلك:
 -1تخصيص مبلغ  50مليار دينار ملحافظة ذي قار وترصف وفقا
للضوابط منها ( 10مليار دينار) ،وتسدد من قبل الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية ،إحدى رشكات وزارة االتصاالت ،عىل أن تحتسب تسديدا ً للديون
السابقة للرشكة املرتتبة عليها لصالح وزارة املالية للسنوات السابقة.
 -2إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة املرقمة  11لسنة  ،2020بشأن
تمديد العمل بقرار املجلس الوزاري للطاقة ،والتوصية املرقمة  35لسنة
 ،2020بشأن إعفاء رشكة نفط ذي قار من تعليمات تنفيذ املوازنة
االتحادية ،وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية املرقمة  2لسنة  ،2014فيما
يخص املبالغ املرصوفة من املنافع االجتماعية لعقود الرتاخيص البرتولية،
وذلك لدعم املؤسسات الصحية يف محافظة ذي قار ،ملواجهة جائحة فايروس
كورونا حرصا ً.
 -3املوافقة عىل تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القري باآلجل من وزارة
النفط يف تنفيذ مشاريع محافظة ذي قار.
 -4اإليعاز اىل وزارة اإلعمار واإلسكان بإنجاز أعمال الصيانة ملجرس ذي
قار الكونكريتي عىل وفق املادة /13ثانيا ً من قانون اإلدارة املالية االتحادية
املع ّدل.
 -5قيام املديرية العامة للمجاري/وزارة اإلعمار واإلسكان بتحويل مبلغ
فائض لديها مقداره  20مليار دينار من املوازنة التشغيلية اىل املوازنة
االستثمارية.
 -6تتوىل وزارة النفط تجهيز الدوائر البلدية يف محافظة ذي قار باملتطلبات
كافة الخاصة بإكساء الشوارع وتأهيلها عرب الدفع باآلجل.
-7املوافقة عىل توقيع العقد الخاص بمرشوع مطار النارصية الدويل من
رئيس سلطة الطريان املدني،وبالتنسيق مع األمانة العامة ملجلس الوزراء.

االولوية لتشريع قوانني االنتخابات واحملكمة االحتادية واخلدمة املدنية

قانون متليك العشوائيات لساكنيهـا جاهز للتصويت النهائي حال استئناف
جلسات جملس النواب

الزوراء  /يوسف سلمـان:
تواصل اللجان النيابية فلرتة ترشيعات
القوانني املهمة الرئيسـة  ،الدراجهـا
ضمن جدول اعمال جلسات مجلس
النواب املقبلة حال استئناف أعمال
الربملان ،التي ماتزال مؤجلة حتى
اشعار اخر يف ظل االزمة الصحية
لجائحة وباء كورونا التي تشهدها
البالد .
واكد عضو لجنة الخدمات النيابية
عباس العطايف لـ» الزوراء « ،ان «
لجنة الخدمات اعدت قانون الطرق
والعشوائيات الذي تمت قراءة االوىل

والثانية وهو مطروح للتصويت
النهائي «.
واضاف ان « القانون سيعالج السكن
العشوائي وس ُيمَلِّك العشوائيات
لساكنيها ضمن التصميم االسايس
للمدينة ،يف حني سيتم نقل الساكنني
ضمن املباني العامة اىل مناطق
اخرى وتمليكهم قطع اراض بديلة «،
مشريا اىل ان « الربملان سيطرح تلك
الترشيعات عىل وجه الرسعة وضمن
جدول اعمال الجلسات «.
وتابع القول ان « أولوية الترشيع
لدى مجلس النواب هي اكمال

القوانني املهمة الرئيسة ،منها قانون
االنتخابات وقانون املحكمة االتحادية
 ،مشريا اىل رضورة امليض بترشيع
هذين القانونني خالل األيام املقبلة .
واوضح ان « قانون الخدمة املدنية هو
االخر من اولويات الترشيع للجلسات
املقبلة  ،بعد تشكيل مجلس الخدمة
االتحادي الذي بارش مهامه ،لكنه
ما زال مقيدا ً يف أداء واجباته ،بسبب
تأخر ترشيع قانون الخدمة املدنية «.
باملقابل اكدت اللجنة القانونية
النيابية ان قانون الخدمة املدنية
االتحادي سيعرض يف جدول اعمال

للتصويت النهائي الحقا «.
واضاف ان « القانون يتعلق بتنظيم
مراكز قانونية الدارة الهيكل
التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز
حقوق وواجبات املوظف  ،وهي
مسائل قانونية بحتة من اختصاص
اللجنة القانونية ال غريها «  ،مبينا ان
« القانون ينظم عمل الوظائف العامة
وادارة القطاع الحكومي  ،بوجود
خربات ادارية عمرها اكثر من 100
عام  ،ابان تشكيل الدولة العراقية ،
والبد من اعادة صقلها بما يتناسب
مع النظام الدستوري الجديد «.

الجلسات املقبلة  ،واشارت اىل وجود
خالفات بني اللجان الربملانية وراء
تأجيل التصويت عىل القانون .
وقال عضو اللجنة النائب حسني
العقابي يف ترصيح سابق لـ» الزوراء
« ،انه « تم سحب القانون واعرتضنا
عىل عرضه للتصويت النهائي  ،الن
القانون موجود منذ الدورة السابقة
لدى اللجنة املالية النيابية وهو خارج
اختصاصها « ،مشريا اىل ان « اللجنة
القانونية طلبت سحب القانون
من جميع اللجان االخرى وحرصه
بعهدتها العادة دراسته وتقديمه

بعد تسجيل  3396إصابة جديدة ووفاة  67آخرين

جمموع االصابات بكورونا يف العراق يالمس الـ  157الفا ونسبة الشفاء %71,5
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة امس الثالثاء،
تسجيل  3396إصابة جديدة
بفريوس كورونا و 2312حالة
شفاء ،وفيما اشارت اىل وفاة 67
شخصا بسبب املرض خالل 24
ساعة املاضية ،اكدت ان نسبة
الشفاء بلغت .%71,5
وقالت الوزارة انه تم فحص 18901
نموذجا ً يف كافة املختربات املختصة
يف العراق امس الثالثاء وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
.1183950
وقال الوزارة يف املوقف الوبا ٔيي
اليومي لجائحة كورونا املستجد يف
العراق  :أن مخترباتها سجلت امس
 2312حالة شفاء يف العراق موزعة
كالتايل:
بغداد  /الرصافة  -204بغداد /

الكرخ  -510مدينة الطب -60
النجف االٔرشف -62السليمانية 46
أربيل -95دهوك 30كربالء -262كركوك -63دياىل-83واسط - 142البرصة 123
ميسان -52بابل - 208الديوانية-94ذي قار -65االٔنبار 29
نينوى -88صالح الدين ، 96وأشارت اىل أن االصابات الجديدة
لهذا اليوم بلغت  3396حالة ،وكما
ييل:
بغداد الرصافة -273بغداد الكرخ
- 123مدينة الطب 90
-244السليمانية
النجف- 167أربيل -398دهوك 88
كربالء -278كركوك - 222دياىل-107واسط 117
البرصة -426ميسان -188بابل-124الديوانية 113
-ذي قار -119االٔنبار -34املثنى

-106نينوى 122
صالح الدين  ، 57أما الوفياتفبلغت بحسب الوزارة 67 ،حالة
وكما ييل :بغداد الرصافة  - 3بغداد
الكرخ -4مدينة الطب 4
النجف -2السليمانية  -4أربيل 9كربالء -2كركوك 8-3البرصة
-3واسط
دياىل-8ميسان - 1بابل -8الديوانية 3
ذي قار -1املثنى - 3نينوى .1وبينت الوزارة أن مجموع الشفاء
منذ تفيش الفريوس بلغ 112102
نسبة الشفاء  ، %71,5ومجموع
اإلصابات  156995 :والراقدين
الكيل 39362 :والراقدين يف العناية
املركزة 545 :ومجموع الوفيات بلغ
.5531
اىل ذلك اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،عن
تسجيل  273اصابة جديدة بفريوس

كورونا بينها  128اصابة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان»:ان االصابات
موزعة كالتايل:
  128حالة خالل الرصد الوبائيللقطاعات الصحية
• قطاع املدائن  17حالة
• قطاع الرصافة  21حالة
• بغداد الجديدة  9حاالت
• قطاع االعظمية حالة واحدة
• الشعب  20حالة
• قطاع النهروان  37حالة
• قطاع البلديات الثاني  20حالة
• قطاع الصدر  3حاالت
  145حالة خالل مراجعة املؤسساتالصحية
• مدينة الصدر  43حالة محلة ,542
,555 ,550 ,529 ,537 ,526 ,551
 ,519قطاعات  ,41 ,75صفر,67 ,
 ,59االورفيل

• االمني  8حاالت محلة ,733 ,745
719 ,737 ,735
• الحسينية  6حاالت محلة ,222
212 ,221 ,227
• جرس دياىل  5حاالت محلة ,102
• شارع فلسطني  5حاالت محلة
502 ,510 ,505 ,506
• الكرخ املحمودية حالة واحدة
• الكفاح حالتان محلة 143
• الكرخ ابو دشري حالتان محلة
854 ,856
• الكرخ الحرية حالة واحدة محلة
420
• االعظمية  14حالة محلة ,314
 ,318 ,316 ,310 ,312شارع 20
• الشعب  13حالة محلة ,357 ,317
 ,325حي اور
• الكرادة  5حاالت محلة ,904 ,909
العرصات
• النهروان حالة واحدة

• الكرخ العامرية حالة واحدة محلة
 •630البلديات  4حاالت محلة ,757
,754
• زيونة 7حاالت محلة ,718 ,710
728 ,716 ,714
• العطيفية حالة واحدة• الكرخ
الحرية حالة واحدة محلة 420
• الكيالني حالتان محلة 133
• حي القاهرة حالة واحدة محلة
324
• الكرخ الدورة حالتان الزراعي
• الغدير حالتني محلة 703 ,701
• حي اكد حالة واحدة محلة 773
• الكرخ املنصور حالتان محلة ,617
• راغبة خاتون حالة واحدة محلة
300
• الزعفرانية  3حاالت محلة ,961
962
• الباب الرشقي حالة واحدة
• حي النرص  3حاالت محلة 709

• الكرخ الغزالية حالة واحدة محلة
665
• الكرخ السيدية حالتان محلة ,835
839
• العبيدي  3حاالت محلة ,765
الجادرية حالة واحدة• سبع قصور
حالة واحدة
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  21649تويف منهم  1038لالسف
فيما اكتسب الشفاء  17732وتبقى
قيد العالج .»2879
بدورها اعلنت صحة الكرخ عن
اصابة  123شخصا كما مبينة
ادناه:
أبو غريب —-2ابو دشري

—-1االعالم
—-4االسكان
—-10التاجي
—-2البياع
—-1الحارثية —-3الحرية —-10
الدورة —-8الدولعي —-2السيدية
—-1الرشطة
—-3الشالجية
—-1الشعلة
الخامسة
—-1الطارمية
—-3الصالحية
—-7العامرية
—-5الطوبجي
—-6القادسية
—-2الغزالية
—-5الكاظمية —5
الكرخ —-1املحمودية —-12املشاهدة —-2املكاسب —1
املنصور —-1النرص والسالم—-1الريموك —-7اليوسفية —1
حي الترشيع —-1حي الجامعة—-4حي
الجهاد
—-1حي
الخرضاء —-1حي العامل —-6حي
العدل —-1سبع البور —-1سكنة
جانب الرصافة —-5محافظة بابل
—-1محافظة كربالء —.1

إثيوبيا تنكر حق مصر «التارخيي» يف النيل وترد على احتمال اللجوء للخيار العسكري

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
قال املتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية،
دينا مفتي ،إن بالده ليس لديها أي
مشكالت مع مرص ،باستثناء طلب
وصفه باملستحيل وهو «احتكار مياه
نهر النيل».
وأضاف يف مقابلة مع صحيفة «ّذا هريالد
اإلثيوبية» ،أنه «تظهر فقط املشكلة مع
مرص عندما تحاول املطالبة باحتكار نهر
النيل وهو أمر مستحيل .يحق لجميع

البلدان التي يمر فيها النهر االستفادة
من هذه الطبيعة التي وهبها الله ،وأي
ادعاء بشأن احتكار أي بلد للنهر ليس
صحيحا».
وأضاف ّ
أن أديس أبابا «تحرتم القواعد
والقوانني التي تحكم موارد املياه العابرة
للحدود وتدعو إىل االستخدام العادل
للموارد».
ولفت أن  86يف املئة من مياه نهر النيل
تنبع من إثيوبيا؛ ما يعني منطقيا

أن إلثيوبيا الحق الكامل يف استخدام
مواردها املائية ،بقدر ما يحق ملرص
والسودان.
وأضاف« :لم تستخدم إثيوبيا النهر
بينما كانت مرص تستخدم املياه بشكل
فعال لعدة سنوات .ونحن ال نفكر أبدا يف
فكرة االحتكار ،نحن باألحرى ندافع عن
العقالنية واإلنصاف عندما يتعلق األمر
باستخدام نهر النيل».
واستنكر دينا ما تزعمه مرص بحقها

التاريخي يف مياه النهر ،قائال ّ
إن
االتفاقيات االستعمارية «ال تصلح ،وال
تطابق اإلنصاف والعقل».
لكنه يف املقابل شدد عىل احرتام أديس
أبابا الستخدام مرص نهر النيل من أجل
أي غرض أو مرشوع طاملا ال يتعارض
مع مصالح وحقوق اآلخرين (الدول التي
تتشارك يف نهر النيل).
وحول مزاعم استخدام مرص للنهج
العسكري ضد إثيوبيا يف حالة عدم

التوصل التفاق حول سد النهضة ،أكد
مفتي ّ
أن بالده ثابتة عىل «النهج السلمي
منذ بداية املفاوضات».
وقال« :النهج الدبلومايس نهج بناء
دائما .هذا هو النهج الذي يصب يف
مصلحة اإلنسانية يف جميع البلدان ،أما
الحرب فهي طريقة مدمرة تأتي بنتائج
عكسية ،تدمر املوارد البرشية واملادية.
لقد شهدنا العديد من الحروب يف تاريخ
العالم ،ولم يستفد أحد منها ،بل دمروا

املمتلكات واإلنسانية وتركوا جراحا
مؤملة تنتقل من جيل إىل جيل .ال يمكن
للعقل الواعي التورط يف الحروب ،وهذا
هو السبب يف أن إثيوبيا تدعو دائما إىل
السالم ،وتتبع نهجا بناء ودبلوماسيا».
وردا عىل سؤال عما إذا كان يعتقد أن
مرص ستبقى متسقة مع املفاوضات
السلمية وتقدر نهج إثيوبيا ،أجاب« :آمل
أن تدرك قريبا أهمية متابعة املفاوضات
الدبلوماسية السلمية .أعتقد أن املرصيني

سيقدرون موقف إثيوبيا الذي يجعل
جميع األطراف مستفيدة».
وأوضح إن إثيوبيا «ملتزمة بالتوصل
لوضع يحقق املصلحة والرضا لجميع
األطراف ،وأن ليس لديها أي نية إليذاء
دول املصب».
كما نوه إىل وجود «بوادر تقدم واعدة»
يف املفاوضات مع مرص والسودان من
التوصل لحلول واتفاقيات مستدامة
يلتزم بها الجميع.

ة الوباء
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وسط إجراءات أمنية وطبية ُمشددة

 63مليون مصري يدلون
باصواتهم الختيار جملس الشيوخ

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
بدأت يف مرص ،امس الثالثاء ،وعىل مدار
يوم�ني ،عملي�ة التصوي�ت يف انتخابات
مجل�س الش�يوخ ،وهو الغرف�ة الثانية
للربملان املرصي ،والتي من املقرر إعادتها
بعد تعديالت دستورية تم إقرارها العام
املايض  ،2019بعد سنوات من إلغائها.
ويص�وت الناخب�ون املرصي�ون البال�غ
عدده�م  63ملي�ون ش�خص ،الختي�ار
 100مرشح عىل املقاعد الفردية ،و100
آخرين بنظام القوائ�م املطلقة املغلقة،
بينم�ا يع�ني الرئيس املرصي ،حس�بما
نص الدس�تور يف تعديالته األخرية100 ،
عضو آخري�ن ليصل إجم�ايل عدد نواب
مجلس الشيوخ الجديد إىل  300نائب.
وتج�رى عملي�ة التصوي�ت يف تل�ك
االنتخابات ،بعد شهرين من إقرار قانون
انتخاب�ات مجل�س الش�يوخ يف البالد يف
منتصف يونيو تم�وز املايض ،من خالل
 14أل�ف لجن�ة انتخابية وب�إرشاف من
الهيئ�ةالوطني�ةلالنتخاب�ات.
وأجري�ت عملي�ة التصوي�ت يف تل�ك
االنتخابات خارج البالد يف مقار البعثات
الدبلوماسية ملرص يف جميع أنحاء العالم
يوم�ي األحد واالثنني  9و 10أغس�طس
آب الجاري.
وتجرى عملي�ة التصوي�ت يف انتخابات
مجلس الشيوخ يف مرص ،وسط مخاوف
م�ن موج�ة ثاني�ة م�ن وب�اء ف�ريوس
كورونا خاصة بعد عودة أعداد املصابني
اليومية بالفريوس إىل التصاعد بعد فرة
من انخفاض أعداد اإلصابات الجديدة.
وتف�رض الس�لطات املرصية ع�د ًدا من
اإلج�راءات للح�د من انتش�ار الفريوس
خالل عملية التصويت النتخاب مجلس
الشيوخ املرصي.
من جانبه دعا املستشار الشني إبراهيم
رئي�س الهيئ�ة الوطني�ة لالنتخاب�ات
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ونائب رئي�س محكمة النقض يف مرص،
قبل س�اعات من بدء عملي�ة التصويت
يف الب�الد ،الثالث�اء“ ،جم�وع الش�عب
املرصي” ،إىل النزول إىل لجان االنتخابات
واملشاركة يف عملية التصويت بكثافة.
وقال حسبما نقلت وسائل إعالم محلية،
موج ًه�ا حديث�ه للش�عب امل�رصي ،إن
“االنتخابات تش�كل الركيزة األساس�ية
يف مسار الديمقراطية ،وإن إقبالكم عىل
صنادي�ق االقراع أبلغ دلي�ل عىل حبكم
لوطنك�م ،وحرصك�م عىل إعالء ش�أنه،
حيث أن مش�اركتكم يف هذا االستحقاق
ه�ي تلبي�ة لن�داء الواج�ب وممارس�ة
لحقكم الدستوري” ،بحسب وصفه.
وأوض�ح رئي�س الهيئ�ة الوطني�ة
لالنتخابات يف مرص ،أن الهيئة “تعاقدت
م�ع إحدى الجه�ات للعمل ع�ىل تعقيم
اللج�ان الفرعية والعام�ة صباح يومي
االق�راع األول والثان�ي” ،للح�د م�ن
ً
مش�ريا إىل أنه
انتش�ار فريوس كورونا،
سيتم اتباع جميع اإلجراءات االحرازية
الخاص�ة بالتباع�د االجتماع�ي خ�الل
عملية التصويت.
وتش�مل مهم�ات مجل�س الش�يوخ
الجديد ،أخذ رأي�ه يف االقراحات الخاصة
بتعدي�ل مادة أو أكثر من مواد الدس�تور،
باإلضاف�ة إىل م�رشوع الخط�ة العام�ة
للتنمي�ة االجتماعي�ة واالقتصادي�ة،
ومعاه�دات الصل�ح والتحال�ف ،وجميع
املعاه�دات التي تتعلق بحقوق الس�يادة،
ومرشوع�ات القوان�ني ومرشوع�ات
القوان�ني املكمل�ة للدس�تور الت�ي تحال
إلي�ه م�ن رئي�س الجمهوري�ة أو مجلس
النواب ،وما يحيل�ه رئيس الجمهورية إىل
املجلس من موضوعات تتصل بالسياسة
العامة للدولة ،أو بسياس�تها يف الش�ؤون
الخارجية ،حسبما نص الدستور املرصي
يف تعديله األخري العام املايض .2019
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الرئيس األمريكي يقطع مؤمترا صحفيا عقب إطالق نار خارج البيت األبيض
واشنطن /متابعة الزوراء:
َ
أطل�ق عن�ارص الخدم�ة الرسّي�ة
األمريكي�ة النار عىل ش�خص كان
مس�لّحا عىل ما يب�دو خارج البيت
األبي�ض ،وف�ق م�ا أعل�ن الرئيس
دونال�د ترمب بعدما تم إجالؤه ملدة
وجي�زة بينم�ا كان يعق�د مؤتمرا
صحفيا.
وأفاد قائ�د فرقة الخدم�ة الرسّية
املكلف�ة بحماي�ة البي�ت األبي�ض
ت�وم س�وليفان أن رج�ال يبلغ من
العم�ر  51عاما اق�رب من عنرص
يف الجهاز عند منعطف بني الشارع
 17وشارع بنس�لفانيا قرب البيت
األبيض.
وقال املشتبه به للعنرص إنه يحمل
س�الحا ورك�ض بش�كل “عدائي”
باتجاهه واخرج اداة من مالبس�ه،
وفق ما أفاد سوليفان يف بيان نرش
عىل توير.
وأض�اف س�وليفان أن الش�خص
ّ
اتخذ وضعي�ة “مطلق للن�ار” ،ما
دفع عنرص الخدمة الرسّية إلطالق
الن�ار علي�ه يف منطق�ة الص�در،
بحسب سوليفان.
وق� ّدم عن�ارص األم�ن يف امل�كان
االس�عافات األولية وتم اس�تدعاء
خدم�ة الط�وارئ الصحي�ةُ .
ونقل
املشتبه به وعنرص الخدمة الرسّية
إىل املستشفى.
وق�ال س�وليفان إن “مكت�ب
املس�ؤولية املهنية التاب�ع للخدمة
الرسية س�يجري مراجع�ة داخلية
بشأن طريقة تعامل الضابط” مع
الحادث�ة ،مضيفا أنه ت�م التواصل

مع قسم رشطة واشنطن.
وبينم�ا كان الرئي�س يتح� ّدث إىل
الصحفي�ني يف القاع�ة املخصصة
لذل�ك يف البي�ت األبي�ض ،اق�رب
ح�ارس تابع للخدم�ة الرسّية منه
وقاطع�ه قائال بص�وت منخفض
“سيدي ،هل يمكنك مرافقتي”.
وغ�ادر ترم�ب واملوظف�ون ،بينما
أقفلت أب�واب القاعة التي كانت ال
تزال مكتظة بالصحفيني.
وأم�ا يف الخارج ،فش�وهد عنارص
م�ن الخدم�ة الرسي�ة يحمل�ون
بنادق آلية وهم يس�ارعون ّ
التخاذ
مواقعهم خلف األش�جار .وأفادت
ش�بكة “فوك�س ني�وز” التي كان
فريق التصوير التابع لها يف الخارج
عن سماع طلقني ناريني.

وبعد دقائ�ق ،ظهر ترم�ب مجددا
يف قاع�ة املؤتم�ر وأعلن أن عنارص
الخدم�ة الرسّية أطلق�وا النار عىل
ش�خص م�ا خ�ارج مق�ر البي�ت
األبيض.
وق�ال “أطلق عنارص جه�از إنفاذ
القان�ون الن�ار عىل أحد م�ا ،يبدو
أنه املش�تبه به .وهو يف طريقه إىل
املستشفى”.
“هل أبدو مرتبكا؟”
وأك�د الرئي�س الجمه�وري ال�ذي
يواج�ه معرك�ة انتخابية صعبة يف
 3نوفمرب أنه ال يملك أي معلومات
عن هوية أو دوافع الش�خص الذي
تم إطالق النار علي�ه .وقال “قد ال
يكون لألمر عالقة بي”.
ول�م تص�در أي معلوم�ات دقيقة

بعد بش�أن نوع التهدي�د الذي كان
الشخص يشكله.
لكن ر ّدا ً عىل ما إذا كان املش�تبه به
مس�لّحاً ،أجاب الرئيس “بحس�ب
م�ا فهم�ت ،نع�م” ،مش�ريا ً إىل ّ
أن
الحادث�ة وقع�ت “خارج” س�ياج
البي�ت األبيض ال�ذي يت�م تعزيزه
بحاجز حدي�دي جديد أعىل بمرّتني
مما كان عليه يف السابق.
وأض�اف ترم�ب “ال أعتق�د أنه تم
اخ�راق أي يشء ،كان�وا بعيدي�ن
نسبيا”.
يجر
بدوره ،أكد س�وليفان أنه “لم ِ
اخراق مجمع البيت األبيض إطالقا
خالل الواقعة ،ولم يتعرض أي من
عنارص الخدم�ة الرسي�ة املعنيني
بالحماية إىل الخطر إطالقا”.

وبدا ترم�ب هادئا ل�دى عودته إىل
املنصة.
واس�تأنف انتقادات�ه ملعارضي�ه
الديموقراطيني وإش�ادته بطريقة
تعاطي�ه م�ع أزم�ة كوفي�د،-19
والت�ي تش�ري اس�تطالعات الرأي
إىل أن ثلث�ي األمريكي�ني يعتربونها
فاشلة.ولدى سؤاله بشأن إن كانت
الحادثة األمني�ة أربكته ،رد ترمب
“ال أعرف ،هل أبدو مرتبكا؟”.
وتاب�ع “م�ن املؤس�ف أن العال�م
هكذا ،لكن لطاملا كان العالم مكانا
خطريا”.
“رصاخ”
من جهته ،أك�د فيليبوس ميالكو،
وه�و ب�ني مجموعة صغ�رية من
املتظاهري�ن الذي�ن يعتصم�ون
بش�كل متواص�ل ق�رب البي�ت
األبيض ،أنه سمع إطالق نار.
وقال لفرانس برس “سمعت صوت
طل�ق ن�اري بعدم�ا كنت س�معت
رصاخا”.
وأضاف “كان صوت رجل .بعد ذلك
فورا ،ظهر ثمانية أو تس�عة رجال
كان�وا يركض�ون وه�م يرفع�ون
بنادقهم من طراز +أيه آر.”-15+
وأم�ا ترم�ب ،فأش�اد بعن�ارص
الخدم�ة الرسّي�ة املس�ؤولني ع�ن
حماي�ة الرئي�س واصف�ا إياه�م
بأنه�م “رائع�ون واألفضل من بني
األفضل”.
وقال “أش�عر باألم�ان مع الخدمة
الرسّية” ،متحدثا عن اس�تعدادهم
ملواجه�ة أي ط�ارئ “يف ح�ال لزم
األمر”.

برغم التهديد اليوناني ...تركيا تنشر خريطة مكان تنقيب
سفينة “أروج رئيس” يف املتوسط
انقرة /متابعة الزوراء:
ْ
ن�رشت وزارة الخارجي�ة الركي�ة ،خريط�ة
املنطق�ة الت�ي تق�وم س�فينة “أروج رئيس”
بأعمال مس�ح زلزايل ضمن حدودها البحرية
يف املتوسط.
ويف تغريدة للمدير العام للش�ؤون السياس�ية
الثنائي�ة والبحري�ة  -الجوي�ة والحدودي�ة يف
الخارجية الركية ،السفري تشغطاي أرجيس،
أش�ار من خاللها إىل املنطق�ة التي تعمل فيها
الس�فينة الركية “أروج رئيس” ،وذلك حسب
وكالة “األناضول” الركية.
وأكد أرجيس أن “املطال�ب اليونانية املتطرفة
تقف وراء التوتر يف املنطقة” ،س�اردا ملخصا
ألطروح�ات تركي�ا القانوني�ة يف ه�ذا اإلطار،
كم�ا أوض�ح أن “أروج رئي�س” ب�دأت أعمال
املسح الزلزايل ضمن حدود الصالحية البحرية
الركية الت�ي أعلمت بها أنقرة مس�بقا األمم
املتحدة.
وقال إن “اليونان أثارت ضجيجا فارغا بزعمها
أن املنطقة التي تنش�ط فيها السفينة “أروج
رئي�س” تابعة لها” ،وذك�ر أن اليونان تحاول

إيقاف “أروج رئيس” وإغالق رشقي املتوسط
أم�ام تركي�ا ،من خ�الل مطالبتها بمس�احة
صالحية بحرية تبلغ  40ألف كيلومر متذرعة
بجزيرته�ا كاس�تيلوريزو (مي�س) البال�غ
مس�احتها  10كيلومرات مربع�ة والتي تبعد
عن الرب اليوناني مسافة  580كيلومرا.
وأردف أرجيس“ :لك�ن اليونان تريد الحصول
ع�ىل دعم االتحاد األوروب�ي والواليات املتحدة
له�ذا االدع�اء ،والضغ�ط ع�ىل تركي�ا لتوقف
أنش�طتها الهيدروكربوني�ة املرشوع�ة ،وهذا
األمر غري مقب�ول وال معقول” ،مؤكدا أن عىل
هذه ال�دول مطالبة اليون�ان بوضع حد لهذه
االدع�اءات الظاملة وغري العادلة والس�خيفة،
مش�ريا إىل أن م�ن يخل�ق التوت�ر يف املنطق�ة
ليست تركيا وإنما اليونان عرب هذه االدعاءات
املتطرفة.
وذك�رت صحيفة “إيكاثيمريين�ي” اليونانية،
أن “الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات
الحربية مستعدة لإلقالع يف أي وقت” ،مؤكدة
أن “الجي�ش اليونان�ي أع�د الس�فن الحربية
والطائ�رات ،للرد عىل أي ط�ارئ من تركيا يف

البحر املتوسط”.
وأص�درت البحري�ة الركية ،إخط�ارا مالحيا
قالت فيه إن الس�فينة الركية “أروج رئيس”
س�تجري عمليات مس�ح زلزايل رشقي البحر
املتوسط خالل األسبوعني املقبلني.
وكانت م�رص واليونان قد وقعت�ا مؤخرا عىل
اتفاق حول ترس�يم الح�دود البحرية بينهما،

والقى االتفاق معارضة من قبل تركيا.
والقاه�رة وأثينا ع�ىل خالف مع أنق�رة فيما
يتعل�ق بمس�ألة التنقيب ع�ن م�وارد النفط
والغ�از يف رشق املتوس�ط ،وكان�ت تركي�ا قد
أبرم�ت ،العام املايض ،اتفاقا لرس�يم الحدود
البحرية م�ع حكومة الوفاق الليبي�ة ،ما أثار
حفيظة اليونان ومرص.

في اطار حربها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر

النهضة تستغل املشهد الثقايف التونسي لتصفية حساباتها مع موسي
تونس/متابعة الزوراء:
َتسعى حركة النهضة اإلسالمية الستغالل
الشأن الثقايف يف البالد وذلك بهدف تصفية
الحس�ابات السياس�ية م�ع الخص�وم
السياسيني تحت ذريعة حرية التعبري.
ومثل قيام املرسحي التونيس لطفي العبديل
باستهداف رئيسة الحزب الدستوري الحر
عبري م�ويس يف أح�د مقاط�ع مرسحيته
وردود األفع�ال املن�ددة بذل�ك وس�يلة
مناس�بة للحركة اإلس�المية للتحذير من
عودة االس�تبداد وقمع الحريات ،يف ادعاء
ال يمك�ن الوثوق به عندما يأتي من حزب
مرجعيت�ه معادي�ة للحري�ات بم�ا فيها
الثقافية والفنية.
وكان العب�ديل ق�د خص�ص  10دقائق يف
مرسحيته التي عرضها يف مهرجان رادس
بداي�ة الش�هر الجاري للتهج�م عىل عبري
مويس بعب�ارات وصفت من قب�ل أنصار
الدس�توري الح�ر بأنها خادش�ة للحياء
ومهينة للمرأة التونسية.
ّ
وعرب أنصار الدستوري الحر عن غضبهم
من العبارات املس�تعملة يف املرسحية ضد
زعيمته�م خاص�ة انته�اك خصوصيتها
وذل�ك بالحدي�ث ع�ن مالبس�ها الداخلية
(التب�ان) ،متهم�ني العب�ديل بممارس�ة
العنف اللفظي ضد مويس بعيدا عن النقد
الحقيقي.
ورغ�م أن العب�ديل ق�د ب�رر موقف�ه بأن
انتقادات�ه ض�د م�ويس ج�زء م�ن حرية
التعبري التي كفلها الدستور التونيس وأنه
ال يمك�ن محاس�بته عىل أف�كاره بمنطق
“أخالقوي” ،لكن منظمات نسوية عربت

عن مس�اندتها ملويس واصف�ة املرسحية
بأنه�ا اعتداء صارخ عىل املرأة التونس�ية
وبأنها جزء من العنف املمارس ضدها.
ورغ�م أن موق�ف العبديل لق�ي تأييدا من
البعض ومعارضة م�ن أطراف أخرى ويف
مقدمته�ا املنظم�ات املدافعة ع�ن املرأة،
لكن املثري لالس�تغراب ه�و موقف حركة
النهض�ة الت�ي حملت مش�عل الدفاع عن

العب�ديل برفع ش�عار الحري�ات يف موقف
وصف باملصلحي البحت.
وشن أنصار الحركة انتقادات ضد مديري
املهرجان�ات الذين ق�رروا إلغ�اء عروض
لطف�ي العبديل بع�د اتهامه�م باالنصياع
ألوامر الحزب الدس�توري الح�ر ،رغم أن
الح�زب يف املعارض�ة وبعيد ع�ن مفاصل
الدولة التونس�ية وال يمل�ك بالتايل القدرة

عىل إلغاء عروض مرسحية.
كم�ا حاول�ت حرك�ة النهضة اس�تغالل
ق�رارات إلغاء ع�روض العب�ديل للتصعيد
ضد مويس والتحذير من عودة االس�تبداد
وبقايا النظام البائد وما يش�كله ذلك من
مخاط�ر ع�ىل الحري�ات يف وق�ت تعرض
فيه العبديل نفسه للتهجم من قبل أنصار
الحركة عندما انتقد يف مرسحياته رئيسها

راشد الغنويش.
ووق�ف اإلس�الميون بكل ق�وة ضد حرية
التعب�ري واإلب�داع والف�ن عندما أمس�كوا
بالس�لطة بعد الثورة ،ب�ل وهاجم أنصار
التي�ار اإلس�المي لفظي�ا ومادي�ا أعماال
فني�ة مناوئ�ة لهم عىل غ�رار عرض قناة
نس�مة للفيلم اإليراني “برسيبوليس” أو
قيام متطرفني باقتحام معرض العبدلية
لالحتج�اج ع�ىل مجموع�ة م�ن األعمال
الفنية اعتربوها مسيئة لإلسالم.
وتع�رض لطف�ي العب�ديل نفس�ه للعنف
والتهديد من قبل تيارات دينية متشددة يف
الس�نوات املاضية ملنع عرض مرسحياته
بحجج ديني�ة وأخالقوية ،لكنه حينها لم
يل�ق نرصة ودعما من حرك�ة النهضة بل
وجد الدعم من التيارات املدنية والتقدمية
التي دافعت عنه بكل قوة
والي�وم يرف�ع أنص�ار التيار الدين�ي لواء
الدف�اع عن حرية التعبري وعن حق لطفي
العبديل يف اس�تعمال مصطلحات “املالبس
الداخلية” لسياسية أرقت حركة النهضة
طوي�ال ومثل�ت مواقفه�ا الثابت�ة مأزقا
لرئيسها ورئيس الربملان الغنويش.
ومثل ترصيح القي�ادي يف حركة النهضة
العجم�ي الوريمي االثنني أب�رز مثال عىل
ازدواجي�ة خط�اب ق�ادة النهض�ة يف ما
يتعل�ق بالحري�ات ،حيث أف�اد يف تدوينة
عرب صفحته الرس�مية عىل الفيسبوك أنه
يتضامن م�ع العبديل وأنه يرفض توظيف
اإلدارة ملنعه.
وح�اول الوريم�ي إعطاء انطب�اع بأن ما
يقدم�ه العبديل ليس انته�اكا لخصوصية

سياس�ية تونس�ية صاع�دة له�ا عائل�ة
وأنص�ار وإنم�ا جزء م�ن الحري�ات التي
تعيش�ها البالد وال يمكن بالتايل محاسبة
الفن�ان عم�ا يقدم�ه إال ع�رب الهيئ�ات
القضائية.
وق�ال الوريم�ي يف تدوينة ع�رب صفحته
الرسمية عىل الفيسبوك إن “استعمال كل
الطرق لفرض الرضوخ والتس�ليم لطرف
حزب�ي أو س�حل أي فن�ان بال ش�فقة أو
رحمة واستضعافه ألن ال حامي له رسالة
سيئة إىل املبدعني يف كل الفنون”.
لكن موق�ف الوريم�ي عارض�ه عدد من
الحقوقي�ني والسياس�يني والناش�طات
يف املج�ال النس�وي ،حيث أفادت رئيس�ة
االتحاد الوطني للمرأة راضية الجريبي يف
ح�وار عرب إذاعة موزاييك الخاصة االثنني
أن�ه يف تون�س ال ننق�د سياس�ات امل�رأة
ومواقفه�ا وتصوراتها بل نس�تهدفها يف
جسدها.
ووصفت الجريبي مرسحية العبديل بأنها
بعي�دة ع�ن العم�ل الفن�ي ،موضح�ة أن
ممارس�ات بهذا الش�كل ال تش�جّ ع املرأة
التونسية عىل خوض تجارب سياسية.
ومع تصاعد الجدل حول املرسحية وحدود
حرية التعبري وجهت الناشطة الحقوقية
برشى بالحاج حميدة انتقادات للمرشعني
الذي�ن لم يوضحوا بش�كل قاط�ع حدود
الحري�ات يف الب�الد والعالقة م�ع املقدس
وجس�د امل�رأة واالنطباع�ات األخالقي�ة.
وطالب�ت بالح�اج حمي�دة باالبتع�اد عن
االصطفاف الس�يايس يف قضية مجتمعية
تستحق الروي والنقاش بكل عقالنية.
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اهلجرة :عودة أكثر من ألفي أسرة نازحة
ملناطقها يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس
الثالثاء ،عن عودة ( )٤5١ارسة نازحة
بواقع ( )2,255نازحا من مخيمات
النزوح يف محافظة دياىل اىل مناطق
سكناهم االصلية يف قرى شمال املقدادية،
وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية االمنة
التي تنظمها الوزارة .
وقال مدير عام دا ٔيرة ش ٔوون الفروع
يف الوزارة ،عيل عباس جهاكري ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه ”بإرشاف
ومتابعة وزيرة الهجرة واملهجرين السيدة

ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة
من النازحني بواقع ( )٤5١ارسة نازحة
من مخيمات الوند االول والثاني ومخيم
قرة تو اىل مناطق سكناهم االصلية يف
قرى شمال املقدادية ” ،مشريا اىل «ان
هناك دفعات اخرى للعودة ضمن برنامج
العودة الطوعية التي تنظمها الوزارة».
واضاف جهاكري ان ” االيام القليلة
القادمة ستشهد دفعات جديدة للعودة
الطوعية بعد اتمام التدقيق االمني لهذه
االرس ،وستشمل العودة اىل ناحية السعدية
وجلوالء وجبارة وبني زيد “.

أمانة بغداد تنفذ محلة تعفري يف احلرية

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،تنفيذ حملة تعفري يف منطقة الحرية شمايل
العاصمة.
وذكر بيان لألمانة :ان «مالكاتها يف دائرة الوحدات االنتاجية قامت بحملة لتعفري
املحلتني (  ،) ٤٣8 ، ٤2٤ال سيما االزقة النموذجية منها ضمن منطقة الحرية شمايل
العاصمة».
واضاف البيان ان «الحملة نفذت بواسطة مدافع التعفري املصنعة يف امانة بغداد لدعم
املالكات الصحية يف مواجهة جائحة كورونا ،وبالتنسيق مع الجهات املختصة».

بعد احرتاق  7خيام يف دهوك خالل أسبوع

حقوق اإلنسان تدعو إىل غلق املخيمات
وإعادة النازحني طوعا

بغداد /الزوراء:
اكدت مفوضية حقوق االنسان ،امس
الثالثاء ،ان  7خيام يف مخيمات النازحني
بمحافظة دهوك تعرض لحوادث حريق
خالل اسبوع واحد.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان،
فاضل الغراوي ،يف بيان صحفي :ان
«حريقا ً نشب يف مخيم كربتو للنازحني
يف محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي
ادى اىل حرق خيمتني مساء أمسدون
تسجيل ارضارا برشية».
واضاف الغراوي ان «هذا الحريق هو
الثاني خالل اسبوع ،حيث نشب حريق
سابق يف نفس املخيم ادى اىل احرتاق

خمس خيم ،حيث تمت السيطرة عىل
الحريق من قبل فرق الدفاع املدني
يف محافظة دهوك ،وتم نقل العوائل
الذين تعرضت خيمهم للرضر اىل خيم
جديدة ،وتم تجهيزهم باملعونات الغذائية
والصحية من قبل ادارة فرع وزارة الهجرة
واملهجرين يف دهوك».
وتابع ان «تكرار الحرائق واستمرار
املعاناة االنسانية للنازحني واصابة عدد
منهم بفايروس كورونا وقلة املساعدات
املقدمة لهم ،يدعو اىل مطالبة الحكومة
بغلق كافة املخيمات واعادة النازحني
طوعا اىل مناطقهم ،وتقديم كل اشكال
املساعدات لهم».

القبض على مروج للمخدرات يف
أيسر املوصل
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة من رشطة محافظة نينوى ،امس الثالثاء ،القبض عىل أحد مروجي
وبائعي الحبوب املخدرة وبحوزته رمانة يدوية يف الجانب األيرس ملدينة
املوصل.
وقال قائد الرشطة العميد ،ليث خليل الحمداني ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «مديرية مكافحة املخدرات التابعة لقيادة رشطة نينوى ،وبنا ًء عىل
معلومات دقيقة وتعاون املواطنني ،ألقت القبض عىل أحد مروجي وبائعي
حبوب املوثرات العقلية واملواد املخدرة {ش ب ع ا} الصادر بحقه أمر قبض عىل
وفق املادة  ١ \ 28من قانون املخدرات».
وأشار البيان اىل ان «املتهم قام بمقاومة املفرزة القابضة وسحب قنبلة يدوية
{دفاعية} وبعدها تمكنوا من القبض عليه وضبط القنبلة بحوزته يف منطقة
{شقق الخرضاء} يف الجانب األيرس ملدينة املوصل».
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أدوية سامراء تستعد إلنتاج وجبة حبثية من الدواء الروسي

الصحة :الوقاية السبيل الوحيد للتعايش مع «كورونا» وعودة احلياة الطبيعية
الصحة :الوقاية السبيل الوحيد للتعايش مع
«كورونا» وعودة الحياة الطبيعية
بغداد /الزوراء:
أكدت دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة أن
الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب عىل موجة
زيادة االصابات بفريوس كورونا ،بينما أكدت
الوزارة وجود تواصل مع الرشكات األربع
العاملية املتقدمة يف إنتاج لقاح فريوس كورونا.
فيما تستعد الرشكة العامة لصناعة االدوية
واملستلزمات الطبية يف سامراء ،احدى رشكات
وزارة الصناعة واملعادن ،إلنتاج وجبة بحثية
من الدواء الرويس (فافيبريافري )Favipiravir
خالل شهر آب الجاري.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة ،رياض
الحلفي ،يف حوار صحفي :إن “مواجهة
زيادة االصابات بفريوس كورونا تأتي عرب
اعتماد رشوط الوقاية ،وعرب االلتزام بالحظر
الجزئي ،وارتداء الكمامات ،االلتزام بالتباعد
االجتماعي ،واالمتناع عن االختالط ،وإالّ فإن
األزمة ستستمر ولن نتخلص منها”.
وأضاف أن “التعايش مع الفريوس وعودة
الحياة الطبيعية ال سبيل لهما ،وان العديد
يفرس التعايش بشكل خاطئ ،فضال عن أن
املواطن يجهل معناه ويفرسه بأن الوباء
انتهى رافضا االلتزام بالوقاية الشخصية”.

مبينا أن “حقيقة االمر يف مفهوم التعايش
تعني تخفيف إجراءات االغالق والحظر مع
وجود اجراءات وقائية صارمة ورفع الحظر
تدريجيا”.
وأوضح الحلفي ان “أكثر من  20دولة أخذت
تتسابق بانتاج اللقاح ،وطرحت حاليا أكثر من
 ١50لقاحا ،وتمر تلك اللقاحات بثالث مراحل
إلثبات فعاليتها ،ويف كل مرحلة تمر بعدد من
املتطوعني ،وبلغ عددهم لحني وصولهم اىل
املرحلة الثالثة بني  ٤0 – ٣0الف متطوع”.

وأشار إىل أن “الوزارة تسعى باستمرار لتوفري
العالجات واللقاحات التي ثبتت فعاليتها
عامليا وعلميا ،وأن العالجات التي تعطى يف
مستشفياتنا هي مقرة من قبل اللجان العلمية
االستشارية وتتابع كل التطورات العلمية
العاملية بشأن اللقاحات”.
ويف سياق متصل ،تستعد الرشكة العامة
لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء،
احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ،إلنتاج
وجبة بحثية من الدواء الرويس (فافيبريافري

 )Favipiravirخالل شهر آب الجاري.
وقال مدير عام الرشكة الصيديل ،عبدالحميد
عبدالرحمن السالم ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن “الرشكة بصدد انتاج وجبة
بحثية من الدواء الرويس تخضع للدراسة
واملتابعة ملدة ترتاوح بني شهر او شهرين للتأكد
من استقرارية ونجاح الدواء ،وبمايضمن
جاهزية الرشكة لالنتاج الفعيل للدواء يف حال
قررت وزارة الصحة اعتماده كعالج ملرىض
كورونا”.
وأضاف السالم أن “الرشكة تمتلك االمكانيات
والقدرات التي تؤهلها إلنتاج اي دواء تحتاجه
وزارة الصحة يف عالج املصابني بفايروس
كورونا او مختلف االمراض االخرى بفاعلية
عالية واسعار مناسبة جدا” .مشريا بهذا
الصدد اىل انه “سبق للرشكة ان قامت بانتاج
االدوية املساعدة والداخلة ضمن بروتوكول
العالجات الخاصة بفايروس كورونا ،ومن
بينها مستحرض (ازثرومايسني) والذي
يستخدم كمضاد حيوي لعالج االلتهاب
البكتريي يف الجهاز التنفيس ،حيث تم التربع
بكميات منه اىل وزارة الصحة ،وانتاجه نمطيا
بكميات كبرية تجاوزت الـ( )٣00الف عبوة
وتسويقها اىل القطاع الخاص الستخدامها من
قبل املصابني يف الحجر املنزيل”.

أعلنت قرب اإلعالن عن موعد بدء العام املقبل

الرتبية تقرر تشكيل جلنة لدراسة مقرتحات تقليص املنهج الدراسي
بغداد /الزوراء:
قررت الوزارة تشكيل لجنة لدراسة
مقرتحات تقليص املنهج الدرايس
للعام  .202١ – 2020فيما وجهت
إدارات املدارس األهلية يف املحافظات
كافة برضورة االلتزام بالتعليمات
الوزارية الخاصة ببدء الدوام
الرسمي فيها.
وقررت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء،

تشكيل لجنة لدراسة مقرتحات
تقليص املنهج الدرايس للعام 2020
– .202١
وجاء يف كتاب وجهته الوزارة
إىل املديريات العامة للرتبية يف
املحافظات كافة  /أقسام اإلرشاف
الرتبوي واالختصايص :أنه «تقرر
تشكيل لجان من املرشفني الرتبويني
واالختصاصيني يف مديرياتكم العامة

يف مختلف التخصصات حول تقديم
مقرتحات لتقليص املنهج الدرايس
للعام .202١ – 2020
من جانب متصل ،وجه وزير
الرتبية ،عيل حميد الدليمي ،امس
الثالثاء ،إدارات املدارس األهلية يف
املحافظات كافة ،برضورة االلتزام
بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء
الدوام الرسمي فيها.

وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعالمي
للوزير :ان «الوزارة ستقوم بسحب
اإلجازة املمنوحة للمدارس االهلية
ورياض االطفال ومعاهد التقوية،
يف حال مخالفتها للتعليمات
الوزارية املنصوص عليها ،وااليعاز
اىل طلبتها بالدوام او اي شكل من
اشكال تواجدهم يف املدارس ،وتحت
اية ذريعة كانت ،فضالً عن االلتزام

برشوط ومقررات وزارة الصحة
ولجنة الصحة والسالمة الوطنية.
ونقل البيان عن الوزارة تأكيدها عىل
ان «الدوام الرسمي للعام الدرايس
املقبل  ،202١ - 2020يف املدارس
الحكومية واألهلية سيتم تحديد
موعد انطالق ُه يف االيام القادمة
بشكل يتناسب مع املوقف الوبائي
للبلد».

إجرام كركوك تقبض على عصابة متخصصة ضبط عجالت وإرسالية «جبس» خالف
بالسطو املسلح
الضوابط يف أم قصر

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك ،امس
الثالثاء ،عن اعتقال عصابة مختصة بالسطو
املسلح بحوزتها مواد مخدرة.
وذكر بيان للمديرية تلقت «الزوراء :نسخة
منه :إنه «بإرشاف قائد رشطة محافظة كركوك
واملنشآت ،اللواء عيل كمال عبد الرزاق ،القت مفارز
مديرية مكافحة اجرام كركوك بإمرة العميد قيس
عامر ناجي ،وضباط شعبة مكافحة إجرام العدالة
القبض عىل عصابة مختصة بالسطو املسلح عىل

الدور السكنية وهم كل من ( ر -ع – ا ) و ( م
 ع  -ق ) ويرتأس العصابة املتهم الهارب املدعو(خ – ع – خ)».
وأضاف البيان أنه «بعد التحقيق معهم اعرتفوا
برسقة عدة دور سكنية ورسقة مبالغ مالية كبرية
ومخشالت ذهبية ،وكان بحوزتهم مواد مخدرة
من مادة (الكرستال) ،وصدقت أقوالهم قضائيا ً
وأجري كشف الداللة عىل محل الحادث من قبل
قايض التحقيق املختص عىل وفق أحكام املادة
( ٤٤٣ق.ع)».

اإلطاحة بـ  3إرهابيني مطلوبني يف السليمانية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،أن وكالة
االستخبارات اعتقلت ،بالتعاون مع السلطات
األمنية يف إقليم كردستان ،ثالثة «إرهابيني» من
داعش يف أحد أقضية محافظة السليمانية.
وقالت الوزارة يف بيان :إنه «تم تشكيل فريق
عمل من مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات الرد الرسيع وبالتنسيق مع
األسايش وجهاز مكافحة االرهاب يف إقليم
كردستان ،من خالل املتابعة املستمرة

لعصابات داعش اإلرهابية وبعد ورود معلومات
استخباراتية عن تواجد  ٣إرهابيني يف محافظة
السليمانية».
وأوضحت أن «املعتقلني الثالثة هربوا من مدينة
اللطيفية يف بغداد ،وتم إلقاء القبض عليهم يف
قضاء جمجمال».
وبني ان «املعتقلني من املطلوبني عىل وفق
أحكام املادة  ٤ارهاب النتمائهم لتنظيم
داعش ،وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم اىل جهة
الطلب».

عثر على أسلحة وعبوات ومتفجرات يف جزيرة الكرمة وسامراء

احلشد الشعيب يعلن تفكيك أخطر خاليا داعش “النائمة” يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي تفكيك اخطر خاليا
تنظيم داعش االرهابي بعملية نوعية جرت
يف محافظة دياىل .وفيما أعلنت قيادة قاطع
عمليات سامراء العثور عىل عدد من العبوات
الناسفة واملتفجرات التابعة لتنظيم “ داعش”
االجرامي ،عثرت قوة من اللواء  27بالحشد
الشعبي عىل مخبأ للسالح بجزيرة الكرمة يف
محافظة األنبار.
وقال الناطق االعالمي ملحور دياىل يف الحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،امس الثالثاء ،يف
حديث صحفي :ان” الحشد الشعبي بالتنسيق
مع استخبارات ومكافحة االرهاب يف دياىل
نجح يف تفكيك واعتقال افراد خلية نائمة
مرتبطة بداعش االرهابي هي االخطر عىل
مستوى املحافظة”.
واضاف الحسيني ان” عملية االعتقال جرت
نتيجة التنسيق املميز بني الحشد واالستخبارات
وصوال اىل تنفيذ عملية املداهمة واالعتقال
والبدء بتفكيك الخلية املتورطة بالعديد من
الجرائم اإلرهابية”.
وأوضح أن “تطور البعد االستخباري للحشد
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الشعبي حقق نتائج مهمة خالل االشهر
املاضية يف املشهد االمني من ناحية تفكيك
خاليا خطرية جدا كانت عىل وشك تنفيذ جرائم
ارهابية يف دياىل”.
وينترش الحشد الشعبي يف مناطق واسعة
من دياىل ،وهو يؤدي فعاليات امنية مهمة يف

مواجهة خاليا داعش اإلرهابي.
من جهتها ،أعلنت قيادة قاطع عمليات
سامراء املقدسة للحشد الشعبي ،امس
الثالثاء ،عن العثور عىل عدد من العبوات
الناسفة واملتفجرات التابعة لتنظيم “ داعش”
االجرامي بمنطقة البو رفاعي يف جزيرة غرب

مدينة سامراء داخل قاطع املسؤولية.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “معلومات
استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات
اللواء  ٣١٤أفادت بوجود عدد من العبوات
الناسفة واملتفجرات كان التنظيم اإلجرامي
يستخدمها يف عملياته اإلرهابية ضد املواطنني
والقوات األمنية”.
وأضاف البيان أن “الهندسة العسكرية التابعة
إىل اللواء  ٣١٤قامت بعملية البحث والتفتيش،
حيث تم العثور عىل تلك العبوات ومعالجتها
بشكل فوري”.
من جانبها ،عثرت قوة من اللواء  27بالحشد
الشعبي ،امس الثالثاء ،عىل مخبأ للسالح
بجزيرة الكرمة يف محافظة األنبار.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من اللواء 27
بالحشد الشعبي نفذت عملية امنية استباقية
بنا ًء عىل معلومات استخباراتية دقيقة يف
جزيرة الكرمة”.
وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عم العثور
عىل مخبأ للسالح من مختلف األنواع”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس الثالثاء ،ضبط عجلة (براد) تحتوي مواد مخبأة لغرض تهريبها
وعجالت محملة للبضاعة منتهية الصالحية يف منفذي أم قرص االوسط والجنوبي.
وذكرت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «منفذ ميناء أم قرص االوسط يف محافظة البرصة
تمكن من ضبط عجلة نوع (براد) محمل بمادتي (الجبن والحليب) حسب ما تم ذكره يف املعاملة
الكمركية واملنجزة من قبل مركز كمرك أم قرص الشمايل» ،مبينة انه «تم اخفاء مادة القشطة
لغرض تهريبها ،وعدم دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة».
وتابعت« :تمت عملية الضبط يف من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي
بعد تدقيق معامالتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني وجود مادة (القشطة) وبواقع
(5بكج) سكيبات مخبأة خلف البضاعة الرئيسية لغرض تهريبها ،وعدم دفع رسوم حماية املنتج
مما سببت هدرا ً باملال العام».
وبينت انه «تم ضبط ( )5عجالت محملة بمادة (االندومي) املنشأ اندونييس بوزن إجمايل ( 6٣طنا ً
و٣8١كغم) يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي بعد تدقيق معامالتها الكمركية تبني وجود تباين يف
تاريخ الصنع والنفاذ يف شهادة املطابقة وما مثبت فعليا ً عىل البضاعة الرئيسية».
واشارت اىل انه «تمت إحالة ما تم ضبطه يف املخالفتني عىل وفق محرض أصويل إىل قايض تحقيق
محكمة أم قرص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها وبحق املقرصين املنجزين للمعاملة الكمركية يف
املنفذ الحدودي».
وايضا ،أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء ،عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك
ام قرص الشمايل من ضبط حاوية حجم ( )٤0قدما ً تحتوي جبس البطاطا ممنوع من االسترياد
لحماية املنتج املحيل مستورد خالفا ً للضوابط والتعليمات النافذة .واضافت يف بيان تلقت «»الزوراء»
نسخة منه« :انه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسب قانون الكمارك رقم  2٣لسنة
 ١٩8٤النافذ» .
وكذلك ،اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء ،عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإتالف
ارسالية مواد اولية لصناعة املنظفات مخالفة للضوابط وتعليمات االسترياد.واضافت ان «عملية
االتالف تمت بعد تشكيل لجنة من ممثيل الجهات املختصة العاملة يف املنفذ املذكور عىل وفق احكام
املادة ( / 68ثانيا )من قانون الكمارك رقم  2٣لسنة  ١٩8٤املعدل».

اعتقال متهم حبوزته ( )30سبيكة
ذهبية معدة للتهريب

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة
الداخلية ،امس الثالثاء ،إلقاء القبض عىل
متهم بحوزته ( )٣0سبيكة ذهبية معدة
للتهريب لداخل العراق عرب كردستان.
وذكر بيان للوزارة ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه «من خالل تكثيف الجهد االستخباري،
وعىل وفق معلومات دقيقة ،القت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة باستخبارات الحدود يف

وزارة الداخلية القبض عىل متهم يف قضاء
بنجوين الحدودي ،حيث ضبط داخل عجلته
( )٣0سبيكة ذهبية تزن جميعها ( )20كيلو
غرام من الذهب ،كان ينوي إدخالها من إحدى
دول الجوار اىل االرايض العراقية بصورة غري
قانونية».
وأضاف أنه «تم ضبط السبائك الذهبية
بمحرض ضبط اصويل ،وإحالة املتهم اىل
الجهات املختصة».

أسواق
العدد 7304 :االربعاء  12 -آب 2020

الدوالر يسجل استقرارا يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس الثاثاء ،استقرارا ً بسعر
رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة ،كاآلتي:
س�عر البيع للدوالر الواح�د  1242.5ديناراً ،أي  124ألف�ا ً و 250دينارا ً
للمائ�ة دوالر .أما س�عر الراء لل�دوالر  1232.5دين�اراً ،أي  123ألفا ً
و 250دينارا ً للمائة دوالر.

العقاري :تأجيل استيفاء األقساط
الشهرية ملبادرة البنك املركزي
بغداد /الزوراء:
أعلن املرصف العقاري العراقي
عن تأجيل اس�تيفاء األقساط
الشهرية ملبادرة البنك املركزي
وملدة ثاثة اشهر.
وذك�ر امل�رصف يف بي�ان ل�ه،
امس الثاثاء :أنه يعلن تأجيل
اس�تيفاء األقس�اط الشهرية
املرتتبة ع�ن املس�تفيدين من
قروض مب�ادرة البنك املركزي
فقط وملدة ثاثة اشهر (يوليو

وأغسطس وسبتمرب) ،عى أن
ال يرتتب عن التأجيل أي فوائد
تأخرية.
واضاف :أن ذلك يأتي اس�تنادا
اىل م�ا ج�اء يف كت�اب البن�ك
املرك�زي بس�بب الظ�روف
االستثنائية التي يمر بها البلد
ج�راء جائح�ة كورون�ا ،مما
س�بب جمود اغلب القطاعات
االقتصادي�ة ،وضع�ف امل�ورد
املايل للمواطنني.
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انتقدت عدم تقديم الورقة اإلصالحية إىل الربملان

املاليــة النيابيـة :احلكومـة أخلـت بوعودهــا وال اقتـراض دون موازنـة
بغداد /الزوراء:
انتق�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،ام�س
الثاث�اء ،الحكوم�ة الحالي�ة باالخ�ال يف
وعوده�ا بش�أن تنفيذ اإلصاح�ات املالية،
مش�رة إىل أن قراره�ا كان واضح�ا بعدم
منح الحكومة أي نوع من االقرتاض ،سواء
كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم املوازنة.
وقال مق�رر اللجنة املالي�ة ،أحمد الصفار،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن�ه “م�ن املفرتض
أن تق�دم الحكوم�ة ورقته�ا اإلصاحية اىل
الربملان ،وأن تعقد جلس�ة اس�تثائية خال
األسبوعني املقبلني”.
وأضاف الصف�ار أن “اللجن�ة املالية تعمل
ع�ى ورق�ة إصاحي�ة ،ومن املف�رتض أن
يكون هناك اجتماع م�ع الحكومة لتوحيد
الورقتني والخروج بورقة إصاحية تنهض
باالقتص�اد وتعظ�م من االيرادات ،وترش�د
النفق�ات للتخل�ص م�ن الق�روض ،إذ إن

الدولة بإمكانها الس�يطرة ع�ى مواردها
بشكل صحيح”.
وأوض�ح ان “قان�ون االق�رتاض خ�ول
الحكوم�ة اق�رتاض مبال�غ تكف�ي لثاثة
ش�هور كرواتب للموظفني ،وم�ع ارتفاع
أس�عار النفط يف�رتض أن ت�زداد واردات
الدول�ة ،وعليه فإنه من املفرتض أن تكون
لدى الحكومة أموال لدفع الرواتب” ،مؤكدا ً
أن�ه “ال يوج�د اقرتاض خارج�ي ،وقانون
االقرتاض ال�ذي صوت علي�ه الربملان كان
عى مضض”.
وتاب�ع أن “اللجنة املالي�ة قرارها واضح،
وه�و أن ال تمن�ح الحكوم�ة أي ن�وع من
االقرتاض ،سواء كان داخليا أو خارجيا إذا
لم تق�دم املوازنة ،وباملقابل فإن الحكومة
وع�دت بأن تك�ون هناك اصاح�ات ،وتم
منحه�ا ف�رتة  60يوم�ا ،واىل اآلن ال يوجد
جواب منها”.

اقتصادي :التوجه حنو شركة سيمنس سيسهم بإنهاء أزمة الكهرباء
بغداد /الزوراء:
اكد الخب�ر النفطي ،حمزة
الجواه�ري ،ام�س الثاثاء،
ع�دم امكاني�ة اس�تغناء
الع�راق ع�ن رشاء الغ�از
االيران�ي والكهرب�اء يف حال
وج�ود رب�ط م�ع الخلي�ج،
مبينا ان التوجه نحو رشكة
س�يمنس يس�هم يف انه�اء
ازمة الكهرباء اىل االبد.
وقال الجواهري ،يف ترصيح
صحف�ي :ان “الحدي�ث عن
امكاني�ة اس�تغناء الع�راق
من كهرباء وغ�از ايران بعد
الربط الخليجي العراقي غر

الرشيد يباشر إصدار بطاقة
خنيل ملنتسيب الدفاع
بغداد /الزوراء:
ً
بطاقة
أعلن مرصف الرش�يد ،ام�س الثاثاء ،مبارشت�ه بإصدار
(نخيل) ملنتسبي وزارة الدفاع لشمولهم بالسلف والقروض.
وذك�ر املرصف ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :أنه بارش
«بإص�دار بطاقات نخيل ملنتس�بي وزارة الدف�اع ممن تم توقيع
عقد معهم».
وأوضح أن «تلك الخطوه تتيح للمنتسب االستفادة من الخدمات
التي يقدمها املرصف من سلف وقروض ،وتوفر الرسعة واالمان
يف تسلم رواتبهم».

ممكن وغر فعال مطلقا”.
واض�اف ان “الح�ل االمث�ل
ألزمة الكهرباء هو االعتماد
ع�ى ال�ركات العاملي�ة ،ال
س�يما س�يمنس االملاني�ة
املتخصص�ة يف الكهرب�اء،
فضا ع�ن نص�ب محطات
لاس�تفادة م�ن الطاق�ة
الغازية يف العراق”.
واوض�ح الجواه�ري ان
”الع�راق بحاج�ة لجمي�ع
ال�ركات واالس�تثمارات يف
مج�ال الطاق�ة والكهرب�اء
لتقوي�ة البن�ى التحتي�ة
الصحية”.

العراق األول باسترياد األلبان من إيران بنحو الكشف عن خطط إسرتاتيجية الستثمار الغاز املصاحب
 75مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
أعلن متحدث مصلحة الجمارك
االيراني�ة ع�ن تصدي�ر 153.7
مليون دوالر من منتجات األلبان
ل��  30بلدا يف غضون  4ش�هور
ماضي�ة فرتة  20م�ارس /آذار
حتى  20يوليو /تموز .2020
وأوض�ح املتح�دث “روح الل�ه

لطيف�ي” يف ترصي�ح ،ام�س
الثاث�اء ،بأن حج�م الصادرات
س�جل  152الفا و 514طنا من
أصناف منتجات االلبان.
وأش�ار اىل :أنه ،ورغم املش�اكل
الناجم�ة ع�ن تف�ي ف�روس
كورون�ا وتعلي�ق االنش�طة
بالح�دود والقي�ود التجاري�ة

يف العال�م ،ف�إن منتج�ات
األلب�ان االيراني�ة تتدفقت عى
 30بل�دا منه�ا كن�دا وأملاني�ا
وبريطانيا واس�رتاليا وروس�يا
وتركي�ا وماليزي�ا واالم�ارات
والبحرين والعراق وأفغانستان
وكازاخستان.
نّ
وبني املتحدث :أن العراق تصدر
قائم�ة الدول املس�توردة بأكثر
م�ن  75.998ملي�ون دوالر،
تلته أفغانس�تان بم�ا يربو عن
 18.825مليون دوالر وباكستان
ب�  13.411مليون دوالر.
ولف�ت اىل :أن املنتجات املصدرة
ش�ملت األجب�ان الطازج�ة
واملبش�ورة والده�ون املش�تقة
م�ن الحلي�ب والزب�دة املعلب�ة،
إضاف�ة اىل القش�طة واللب�ن
والحليب الجاف سيما املخصص
لاطفال.

الصناعة تعلن تصدير وجبة جديدة من الربايم
كوت إىل اإلمارات
بغداد /الزوراء:
اعلنت الركة العام�ة للصناعات
التعديني�ة ،اح�دى رشكات وزارة
الصناعة واملع�ادن ،امس الثاثاء،
ع�ن تصدير وجبة جديدة من مادة
الرباي�م ك�وت اىل دول�ة االم�ارات
العربية املتحدة.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة ،عدنان
الغن�ام ،يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :إنه “تم تصدير كمية
( )1711طن�ا م�ن م�ادة الرباي�م
ك�وت املنتج�ة يف معم�ل املنتجات
االس�فلتية يف محافظ�ة االنبار اىل
دولة االمارات العربية املتحدة”.
وأضاف الغنام أن “معمل الطاءات
االس�فلتية يف محافظ�ة االنب�ار
يعد م�ن املعام�ل الجدي�دة واالوىل

م�ن نوعه�ا يف املحافظ�ة بموجب
عقد املش�اركة بني الركة العامة
للصناعات التعدينية ورشكة الدال
لاستثمارات الصناعية ،اذ يتكون
املعم�ل من ثاثة خط�وط إنتاجية
أوربي�ة املنش�أ تعم�ل بتكنولوجيا
متقدم�ة إلنت�اج ثاث�ة ان�واع من
املنتجات االسفلتية تشمل منتجات
الرباي�م ك�وت والس�وبر برايم�ر
والكات باك بطاقة إجمالية ()225
الف طن/سنويا”.
وأوض�ح أن “الرك�ة اس�تأنفت
عملي�ة التصدي�ر ي�وم االربع�اء
امل�ايض ،املواف�ق  5آب ،بتصدي�ر
( )600ط�ن م�ن م�ادة الرباي�م
ك�وت املنتج�ة يف معم�ل املنتجات
االس�فلتية يف محافظ�ة دي�اىل اىل
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دول�ة االمارات” ،منوه�ا يف الوقت
نفسه« :ان الركة قامت يف العام
امل�ايض بتجهي�ز دول�ة االم�ارات
بكميات كبرة من منتجات الربايم
ك�وت والربايم�ر والكات ب�اك من
معامله�ا يف بغ�داد والب�رصة ،وقد
توقف�ت بس�بب تداعي�ات تف�ي
جائحة كورونا”.
من جانبه ،ذكر معاون املدير العام،
ماج�د حمي�د غضي�ب :أن “ه�ذه
الوجبة تع�د اول وجب�ة تصديرية
من معم�ل املنتجات االس�فلتية يف
محافظة االنب�ار اىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة” ،مبديا “اس�تعداد
الرك�ة لتلبية الحاجة املحلية من
مختل�ف املنتج�ات االس�فلتية إىل
جانب طلبات التصدير”.

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة النف�ط والغ�از
والث�روات الطبيعي�ة يف مجل�س
الن�واب ،امس الثاث�اء ،عن خطة
الس�تثمار الغ�از املصاح�ب خال
املرحل�ة املقبل�ة ،مش�رة اىل ان
وزير النفط احس�ان عب�د الجبار
فات�ح عددا من ال�ركات العاملية
بخصوص هذا االمر.
وأوض�ح عض�و اللجن�ة ،ص�ادق
الس�ليطي :ان�ه «س�بق للجنة ان
طالب�ت رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ب�رورة
االهتم�ام بملف الغ�از املصاحب،
اذ اليمكن للعراق ان يتقدم خطوة
واح�دة اذا لم يركز ع�ى هذا امللف
املهم ويوق�ف هدر ه�ذه الثروة»،
الفت�ا اىل أن «وزي�ر النف�ط الحايل
ش�كل لجنة ،وبانتظار اس�تكمال
الدراس�ة الكاملة الس�تثمار الغاز
املصاحب».

وأض�اف الس�ليطي ان «ال�وزارة
فاتح�ت رشكات عاملي�ة وبانتظار
موافقتها الس�تثمار الغاز ،عى ان
يظهر عملها بش�كل واقعي خال
االش�هر الس�تة املقبل�ة» ،محماً
«وزارات النفط السابقة مسؤولية
اه�دار امللي�ارات م�ن ال�دوالرات
بحرق الغاز يف الهواء والرتكيز عى
اس�تخراج الث�روة النفطي�ة وبيع
الخام فقط».

وتاب�ع ان�ه «كان م�ن املف�رتض
وضع خطة متتابعة لعدة س�نوات
للوص�ول اىل االكتف�اء الذات�ي من
الغاز ،الن العراق يمكنه اس�تثمار
هذه الث�روة التي تحرتق يف حقوله
النفطية لتغطي�ة الحاجة املحلية،
اضاف�ة اىل امتاك�ه حق�ول الغاز
الح�ر ال�ذي باالم�كان اس�تثماره
بشكل مبارش».

العدد210 :
التأريخ2020/8/11 :

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
لجنة البيع وااليجار
م /اعان كرس قرار
عما بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل ونظرا ً لحصول كرس قرار عى
االماك العائدة اىل مديرية بلدية قلعة س�كر واملوضح تفاصيلها أدناه تعلن لجنة البيع وااليجار
يف مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية  ،فعى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب
البلدي�ة خال مدة ( )7ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنر االعان لدفع التأمينات القانونية بنس�بة
التق�ل عن ( )%20من قيمة مبلغ الضم االخر مع نس�بة ( %15كرس ق�رار) والحضور يف اليوم
التايل من مدة انتهاء االعان يف ديوان البلدية حس�ب الوقت املحدد ( 10صباحا) مع جلب هوية
االح�وال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نر االعان والداللي�ة البالغة  %2واية
مصاريف اخرى .
ت
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مديرية بلدية رقم امللك
قلعة سكر

/2/985
بمساحة
 448,5م2

نوع امللك

مدة االيجار

بيع ساحة
االسماك

سنة واحدة

اىل الشريكة

فقدان
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من فقدتمنيالهويةالصادرة (نج�اة عب�د الزه�رة كاظ�م)
املديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعية من جامع�ة الكوفة كلية اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة
ملعم�ل املن�ار إلنت�اج الدب�س ورقم الط�ب بأس�م (مصطفى بلدية النج�ف االرشف لغرض
اص�دار اج�ازة البن�اء للريك
اإلجازة  89857يف  2014/6/2بأسم
(نبي�ل فيصل عسك�ر حسني) فعى فاض�ل محم�د) فعى من (مري مجيد عزي�ز) للقطعة
م�ن يعثر عليه�ا تسليمه�ا اىل جهة يعث�ر عليه�ا تسليمها اىل املرقمة ( )3/30667يف النجف
جهة االصدار .
حي الجامعة مقاطعة 4
االصدار .

مبلغ الضم االخر +
نسبة  %15كرس قرار
 8,050,000ثمانية
مايني وخمسون الف
دينار

عبد الناصر غالب عطشان
رئيس جلنة البيع وااليجار

اىل الشريك

النفط يرتفع بفضل آمال يف
حتفيز أمريكي وانتعاش الطلب

رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط الخام،
ام�س الثاث�اء ،بدع�م م�ن
توقع�ات بتحفي�ز أمريك�ي
سيس�اعد يف انط�اق أك�رب
مس�تهلك للنف�ط يف العال�م،
وانتع�اش يف الطلب اآلس�يوي
يف الوق�ت الذي يع�اد فيه فتح
االقتص�ادات وتس�جل س�وق
األسهم أداء أقوى.وأضاف خام
برنت  29سنتا أو ما يعادل 0.6
باملئة إىل  45.28دوالرا للربميل
بحلول الساعة  0819بتوقيت
جرينت�ش .وارتف�ع خام غرب
تكساس الوسيط األمريكي 38
سنتا أو ما يعادل  0.9باملئة إىل
 42.32دوالرا للربميل.وكت�ب
الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د
ترام�ب ،ع�ى تويرت قائ�ا :إن
كب�ار األعض�اء الديمقراطيني
يف الكونج�رس يرغب�ون يف
االجتم�اع مع�ه بش�أن اتفاق
لتخفي�ف اآلث�ار االقتصادي�ة
لف�روس كورون�ا .وانه�ارت

املحادث�ات ب�ني الديمقراطيني
وإدارة ترامب األسبوع املايض.
كم�ا تلقت األس�عار الدعم من
مؤرشات عى انتع�اش الطلب
عى النفط يف آسيا.ويوم األحد،
ق�ال ،أم�ني الن�ارص ،الرئيس
التنفي�ذي ألرامك�و إن�ه ي�رى
الطل�ب ينتع�ش يف آس�يا م�ع
فت�ح تدريج�ي لاقتص�ادات.
وتراجع مؤرش أسعار املنتجني
يف الص�ني يف يولي�و /تم�وز،
مدفوعا بصعود أس�عار النفط
العاملية يف الوقت الذي ارتفعت
فيه األنشطة الصناعية مجددا
ص�وب مس�تويات م�ا قب�ل
ف�روس كورونا ،مم�ا يضاف
إىل م�ؤرشات ع�ى التع�ايف يف
ثاني أك�رب اقتص�اد يف العالم.
كم�ا دع�م ارتف�اع لألس�هم
األوروبية التي صعدت للجلسة
الثالثة ع�ى التوايل يوم الثاثاء
مع مكاس�ب حققتها أس�هم
صناع�ة الس�يارات بفض�ل
بيانات مبيعات يف الصني.

شكر وتقدير
يتقدم السيد يارس أسعد هادي بالشكر
والتقدي�ر والعرف�ان لألطب�اء املبينة
أس�مائهم املنس�وبني اىل مستش�فى
الكاظمية التعليمي – قس�م الجراحة
البولية عى ما قدموه خال مراجعته
املستش�فى املذك�ورة واملعامل�ة
اإلنس�انية الرائع�ة والتش�خيص
الصحيح لحالت�ه  ..متمنيا ً لهم دوام
املوفقية يف عملهم .
(الدكت�ور رعد عبد املنع�م  -الدكتور
أرشف عادل  -الدكتور حس�ن حافظ
 الدكت�ور رائ�د محم�ود  -الدكتورالجراح بشار عباس).

(ع�ي رزاق حس�ني) اقت�ىض
حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة
النج�ف االرشف لغرض اصدار
اج�ازة البناء للري�ك (حاكم
عبد الحسن حصيني) للقطعة
املرقمة ( )3/86356يف النجف
حي النداء مقاطعة 4

اىل الشريك

(حي�در قحطان جابر) اقتىض
حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة
النج�ف االرشف لغرض اصدار
اج�ازة البناء للري�ك (احمد
عب�د االم�ر عبي�د) للقطع�ة
املرقمة ( )3/59427يف النجف
حي النداء مقاطعة 4

أصفر وأمحر
حبر :رابطة مشجعي احد االندية
طلبت مبلغا ماليا إلمتام صفقة انتقالي
بغداد /متابعة الزوراء
كشف الالعب الدويل السابق وليد بحر ،ان رابطة احد األندية الجماهريية يف العراق ،طالبت منه بان
يقوم برشاء اربع سمكات ومبلغ مايل من اجل اكمال صفقة انتقاله للفريق.
وقال بحر إن “رابطة أحد األندية الجماهريية ،جلسـت معي وقالت يل (هل ترغب باللعب يف فريقنا
املوسـم املقبل)”.وأضاف “قلت لهم نعم ،فأجابوني بانه يتوجب عيل رشاء اربع سمكات وان ادفع
مبلغ مئة الف دينار لستة أعضاء يف الرابطة من اجل اكمال عملية انتقالك لصفوف فريقنا”.
وتابـع بحـر ،ان “اغلب األندية العراقية حني تتعاقد مع الالعبني تبلغهم بان العقد سـيكتب بمبلغ
وتستلم مستحقاتك بمبلغ اقل ،لكني رفضت ذلك”.
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مطالبات بتأجيل الدوري اىل تشرين االول

درجال :الوزارة ستفاتح جملس الوزراء لدعم االندية مالياً وحتويلها إىل شركات

بغداد /الزوراء
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال أن الوزارة وضمن خطتها
للنهوض بواقع األندية الرياضية،
بصدد الرشوع من أجل تفعيل قانون
االستثمار وتحويلها إىل رشكات تابعة
للقطاع الخاص ،عىل أن يشمل جميع
األندية بسقف زمني ال يتجاوز الخمس
سنوات ،جاء ذلك خالل اجتماع الوزير
برؤساء وممثيل أندية فرق الدوري
املمتاز بكرة القدم الذي أقيم عىل قاعة
دائرة الرتبية البدنية يف مقر الوزارة.
وقال الوزير درجال أن الوزارة ستضع
القوانني واللوائح الخاصة باستثمار

األندية بالشكل الذي يحقق استقالليتها
لتتمكن من تحسني مردودها املايل دون
الحاجة للدعم الحكومي ،كما هو الحال
مع األندية املحرتفة يف البلدان املجاورة
واإلقليمية التي تطورت رسيعا بفضل
اعتمادها عىل املستثمرين.
ويف الجانب املايل أيضا أضاف درجال
أن الوزارة ستفاتح مجلس الوزراء
من أجل إطالق الدعم املايل لألندية التي
تستعد حاليا ً للمشاركة يف منافسات
الدوري املمتاز ،إىل جانب مفاتحة
اللجنة التطبيعية التحاد كرة القدم
من أجل التأكيد عىل وضع جدول ثابت
يتضمن موعدا ً محددا ً النطالق واختتام

نادي الديوانية يعزز صفوفه
باملهاجم البلجيكي موامبا

املنافسات  ،مع إلزام جميع الفرق
املشاركة بإجراء الفحوصات الخاصة
بــ ڤريوس كورونا واتباع اإلرشادات
الصحية من اجل سالمة الجميع ،إىل
جانب البدء بأنشطتها من تدريبات
ومباريات تحضريية لرفع جاهزيتها
ملنافسات الدوري ،ما يعني رفع
جاهزية العبي املنتخب الوطني الذي
تنتظره مباريات تصفيات كأس العالم
يف شهر ترشين اول املقبل.
كما حث الوزير إدارات األندية اىل
االلتزام بمعايري ورشوط أندية الدوري
املمتاز وبخالف ذلك يتم إنزال الفريق
إىل درجة أدنى ،مع توجيه الفرق التي

لها مشاركات خارجية إىل االلتزام
برشوط الرتاخيص لألندية املعتمدة لدى
االتحادين اآلسيوي والدويل واستعداد
الوزارة ملد يد العون لهذه األندية
لتحقيق ذلك.
كما بني الوزير أن الوزارة حريصة عىل
النهوض بواقع األندية إداريا وقانونيا
وماليا وبالتايل كانت حريصة عىل تنظيم
دورات تطويرية إلدارات األندية من قبل
مالكات مختصة بالوزارة عرب املنصات
اإللكرتونية ،وبعد نجاح املرحلة األوىل
منها فإن الوزارة بصدد تقديم دورات
عال من أجل خلق
متقدمة عىل مستوى ٍ
كوادر إدارية محرتفة تسهم بالنهوض

بواقع األندية.
كما استمع الوزير إىل املشاكل واملعوقات
التي تعاني منها األندية بما يتعلق
باألمور اإلدارية واملالية والقانونية
واعدا بحلها وفق حدود وإمكانيات
الوزارة.
ومن جهة اخرى ناقشت الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم
مع ممثيل أندية دوري الكرة املمتاز
موعد انطالق الدوري العراقي ملوسم
.2021-2020
واستمعت الهيأة التطبيعية إىل مقرتحات
االندية فيما يخص انطالق الدوري
املمتاز للموسم الجديد ،وإمكانية

التأجيل اىل شهر ترشين االول املقبل،
نتيجة االوضاع التي تشهدها البالد
بسبب جائحة فريوس كورونا ،وكذلك
األزمة املالية التي تعاني منها االندية.
وستناقش التطبيعية جميع املقرتحات
التي طرحت يف االجتماع يف األيام املقبلة،
للخروج بقرار نهائي يصب يف مصلحة
الجميع ،وال يؤثر سلبا ً عىل االندية،
وكذلك املنتخبات الوطنية.
ويف سياق منفصل تقدم العبا املنتخب
الوطني لكرة القدم ،رضغام إسماعيل
وعالء مهاوي ،بطلب رسمي إىل الهيئة
التطبيعية يف اتحاد الكرة من أجل رفع
العقوبة عنهما.

وظهر الالعبان باإلضافة إىل الالعب
وليد سالم يف مقطع فيديو خالل حفل
زفاف إسماعيل يف شهر حزيران املايض،
وهم يخالفون إجراءات السالمة التي
اوصت بها لجنة الصحة والسالمة مما
دفع التطبيعية إىل معاقبة الالعبني
بحرمانهم من اللعب للمنتخب الوطني
فضالً عن غرامة مالية.
وتواجد الالعبان يف مقر الهيئة والتقى
بهم كل من رئيس الهيئة أياد بنيان
وعضو الهيئة أسعد الزم.
ومن املقرر أن تقوم التطبيعية باإلجابة
عىل طلب الالعبني خالل األيام القليلة
املقبلة.

عدي جفال  :من الصعب ان ينجب العراق خليفة ليونس حممود
بغداد  /امري رسول
قال العب املنتخب السوري بكرة القدم
عدي جفال إن تجربتي يف الدوري
العراقي تجربة ناجحة بعد ما قضيت
ثالث مواسم مع فرق النجف و نفط
الوسط و الزوراء.
و أضاف جفال ان املنتخب العراقي

ما يمتلكه من شعب يعشق هذه اللعبة.
وأكد ان الالعب الدويل السابق يونس
محمود هو اسطورة عربية و اسيوية
و ال اعتقد ان هنالك العب سوف يكون
خليفته حيث يصعب عىل العراق ان
ينجب العبا ً بمواصفاته الفنية ومهاراته
وقوة شخصيته داخل امللعب.

يمتلك حظوظ كبرية يف التاهل للمونديال
من خالل ما يمتلكه من اسماء كبرية و
طاقة شبابية و مهارة.
وأشار اىل ان العراق قادر عىل استضافة
بطوالت كبرية عىل ارضه بما يمتلكه من
مالعب كبرية واعتقد ان العراق هو يف
املرتبة االوىل يف كرة القدم و التشجيع و

االسباني غونزالو يصل بغداد لالنضمام اىل اجلهاز الفين
لكرة الشرطة

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الرشطة الريايض ،تعاقده مع
مدرب اللياقة االسباني غونزالو رودريغز،
لينضم اىل الكادر التدريبي لفريق الكرة.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي غالب
الزاميل إن “مدرب اللياقة االسباني
غونزالوا رودريغز ،وصل اىل العاصمة
بغداد من اجل االمضاء عىل العقود
الرسمية ليضاف اىل الكادر التدريبي
للفريق” ،مشريا ً إىل ان “غونزالو سيشكل
إضافة كبرية للفريق”.
تجدر اإلشارة اىل ان غونزالو سبق وان
عمل مع مدرب الرشطة الحايل عبد الغني
شهد يف املنتخب األوملبي.

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الديوانية الريايض ،ضم مهاجم بلحيكي لتعزيز
صفوف فريقه الكروي يف املوسم املقبل.
وذكر النادي يف بيان ان “حسني عيل كريم العنكويش رئيس الهيئة
اإلدارية لنادي الديوانية الريايض ،اعلن التعاقد مع املهاجم الدويل
البلجيكي نيثان كاباسييل موامبا لتمثيل األحمر الديواني”.
تحت
موامبا سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا
سن” 16,17,18,19,21عام واندية اندرلخت البلجيكي وتورينو
اإليطايل ويونيون السويرسي وغازي عنتاب الرتكي.
يذكر ان الالعب االسمر يبلغ من العمر  26عاما ً.

االنيق يسعى إلمتام ملف احملرتفني
بالتعاقد مع السوري بركات
بغداد /الزوراء
اكد مدير الجهاز الفني لفريق
الطلبة لكرة القدم احمد خلف
ان فرتة االعداد لالعبي الفريق
االول ابتدأت من خالل التمارين
الفردية ،
وبني ان الكادر التدريبي لالنيق
وضع منهاجا خاصا لالعبني من
خالل اجراء الوحدات التدريبية
االنفرادية وارسال مقاطع
فيديو اىل الكادر التدريبي لغرض
املتابعة والتوجيه ،
واكد خلف انه بإنتظار موافقة
خلية االزمة لجائحة كورونا
من اجل استكمال التدريبات
الجماعية والتهيؤ للموسم

القادم.
ومن جهة اخرى يبحث نادي
الطلبة الريايض ،عن مهاجم
جديد لتعزيز صفوف فريقه
الكروي يف املوسم املقبل.
وقال املنسق االٕعالمي للنادي
وائل العنزي ا ٕن “ا ٕدارة نادي
الطلبة تعاقدت بشكل رسمي
مع الالعبني التونيس حمزة
عبده والبوركيني موىس داوو”.
وأضاف ان “ا ٕدارة الطلبة تواصل
بحثها عن العبني جدد وهي
االن يف مفاوضات متقدمة مع
املهاجم السوري عبد الرحمن
بركات عىل امل ان يتم التوصل
التفاق نهائي بضمه”.

اليوم  ..وزارة الشباب والرياضة حتتفي بيوم الشباب العاملي
بغداد /محمد خليل
أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنهاء
جميع التحضريات لالحتفال بمناسبة
يوم الشباب العاملي يف جميع محافظات
البالد.
وقال مدير اعالم الوزارة موفق عبد
الوهاب إن «وزارة الشباب والرياضة،
تحتفي اليوم األربعاء ،بمناسبة يوم
الشباب العاملي وستكون هذه املناسبة
مميزة بكل يشء هذا العام حيث وضعنا
برنامجا ً متكامالً يتضمن فعاليات
وأنشطة يف جميع محافظات العراق

بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة
فضالً عن دوائر الوزارة الرئيسة التي
ستقوم بتنفيذ فعاليات عدة باإلضافة إىل
برامجها حوارية ملدة  10ساعات متواصلة
يف املحافظات وتوقيتاتها وفق برنامج تم
إعداده مسبقا ً».
وأضاف عبد الوهاب ،أن «يوم الشباب هو
يوم عاملي منذ أن أقرته الجمعية العامة
لألمم املتحدة عام  1965والجميع يعي
دور الشباب وأهميتهم يف بناء املجتمع
لذلك يف كل عام يحصل تقصري من ناحية
اإلعالم يف تسليط األضواء عىل هذه

املناسبة وهذه السنة ارتأينا بالتنسيق
مع القنوات ووسائل اإلعالم ،إىل أن تكون
لهم مشاركة يف االحتفال مع أهمية
ورضورة الحفاظ عىل إجراءات السالمة
والوقاية والتباعد االجتماعي».
ومن جهته نظم االتحاد العراقي املركزي
للبليارد والسنوكر باكورة اعماله بالتعاون
مع قسم االعالم واالتصال الحكومي ،وبني
رئيس االتحاد شمس الدين عبد العال ان
النشاط عبارة عن دورة شبابية تقام
للمرة االوىل عرب الدائرة االلكرتونية املغلقة
بمشاركة  22متدربا من تسع محافظات

ولثالثة ايام متتالية ،الفتا ً اىل ان عنوان
املحور االول هو «موهبة الالعب الشاب
وتطويرها» ،ويتضمن اليوم الثاني تناول
ويف اليوم
محور «صفات املدرب الناجح» ،يِ
الثالث «تاريخ العاب البليارد والسنوكر
وفعالياتها الرسمية» للمحارض ا.د عيل
حسني هاشم الزاميل تخصص علم
النفس الريايض جامعة القادسية  -كلية
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
واملحارض ا.د خالد اسود تخصص
االدارة الرياضية جامعة املثنى ،مشريا
بان االنشطة ُتقام بالتعاون مع الوزارة

وتحديدا قسم االعالم للعام السادس عىل
التوايل ،ولكنها ستكون متميزة جدا خالل
العام الحايل بفعاليات وبطوالت شبابية
متنوعة .
وثمن عبد العال التعاون الكبري املثمر بني
الوزارة واالتحادات ومنها اتحاد البليارد
والسنوكر وتواصله مع قسم االعالم
واالتصال الحكومي وتفاعل مدير اعالم
الوزارة الدكتور موفق عبد الوهاب مع
جميع الطروحات التي تقدم باتجاه
تنمية الفعاليات الشبابية وتكثيف
االنشطة بهذا االتجاه.
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مانشسرت يونايتد وانرت يصالن إىل نصف النهائي الدوري األوروبي
َعانى مانشستر يونايتد اإلنكليزي كثريا ً قبل
أن ينترص عىل كوبنهاغتن الدانماركي بهدف
نظيف “بعد التمديتد” ويقطع بطاقة العبور
إىل نصتف نهائي التدوري األوروبتي “يوروبا
ليغ”.
وستجّ ل الربتغتايل برونتو فرينانديتز هتدف
مانشسر يونايتد الوحيد من عالمة الجزاء يف
الدقيقة الخامستة من الشوط اإلضايف األول،
بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل السلبي من
دون أهداف.
وستيطر مانشستر يونايتتد عتىل املبتاراة
باملجمل وأهدر الكثري جدا ً من الفرص بستبب
تألق حارس كوبنهاغن جون جونستون وقلة
تركيتز مهاجمتي الفريق اإلنكليتزي يف الثلث
األخري من امللعب.
وستيواجه مانشستر يونايتتد يف التدور
املقبتل الفائز من مباراة إشتبيلية اإلستباني
وولفرهامبتتون اإلنكليتزي التتي انتهتت يف
ساعة متأخرة من ليلة أمس الثالثاء.
وتقترّر إقامتة ما تبقى من مستابقة الدوري
األوروبتي بتدءا ً من ربع النهائتي يف أملانيا من
دون جمهتور بعدمتا أوقفت جائحتة كورونا
النشاطات الرياضية حول العالم لعدة أشهر.
ويف ظتل أجواء حارة حيث بلغتت الحرارة 32
درجة مئويتة ،فرض رجال املتدرب النروجي
أويل غونتار سولستكاير ستيطرتهم يف بداية
اللقاء ،لكن رسعتان ما دخل الدانماركيون يف
األجواء رغم الرضبة املبكرة التي تعرضوا لها
باصابة الستويدي بيار بنغتستون واستبداله
بنيكوالي بويليسني بعد ربع ساعة فقط عىل
البداية.
وعتىل الرغتم من بعتض املحتاوالت الخجولة

متن الفريقني ،بقيت النتيجة عىل حالها حتى
الوقتت بدل الضائتع من الشتوط األول ،حني
نجح يونايتد يف الوصول إىل الشتباك بتسديدة
من زاوية ضيقة لغرينوود ،إال ّ
أن الحكم ألغاه
بعد االحتكام إىل تقنية حكم الفيديو املستاعد
“يف أيه آر” بداعي التسلل.
وأعتقتد يونايتتد أنه وجتد طريقه أختريا ً إىل
الشتباك بعتد  10دقائتق عتىل بداية الشتوط
الثاني ،لكن الحكم ألغى الهدف مجددا ً بداعي
التسلل عىل راشفورد ،ثم تدخل القائم األيمن
لحرمتان فرينانديتز من هدف التقتدم (،)62
والحتارس جونستون لصتد محاولتة أخرى
للربتغايل ومتابعة الفرنيس بول بوغبا (.)68
وبتدا واضحتا ً ّ
أن الفريقتني يف طريقهمتا إىل
التمديتد يف ظتل تألتق الحتارس الستويدي

لكوبنهاغن الذي تعملق مجددا ً يف الدقيقة 84
بصده تسديدة صاروخية ملارسيال.
وهتذا ما حصتل ،إذ اضطتر يونايتتد لخوض
شتوطني إضافيتني لكنته نجح وبعتد دقائق
معتدودة عتىل بدايتة التمديتد متن افتتتاح
التستجيل عترب فرينانديتز متن ركلتة جتزاء
انتزعها مارسيال من أندرياس بييالند (.)95
ورغتم الفترص العديتدة التتي حصتل عليها
للتعزيز ،أبرزها يف الدقيقة األخرية من الشوط
اإلضايف األول عرب السويدي فيكتور لينديلوف
الذي سدد يف القائم األيرس ،بقيت النتيجة عىل
حالها حتى صافرة نهاية اللقاء.
وتخطتى إنتر ميالن اإليطتايل منافسته باير
ليفركتوزن األملانتي  2-1يف ربتع نهائتي
الدوري األوروبي عىل ملعب إستربيت أرينا يف

دوسلدورف األملانية.
وستجل إلنتر نيكولتو باريتال  15والهتداف
البلجيكتي روميلو لوكاكتو  21فيما وقع عىل
هدف ليفركوزن الوحيد كاي هافريتز .24
وستيلعب إنر يف نصف النهائي مع الفائز من
مباراة بازل السويرسي وشتاختار دونيتسك
األوكرانتي التي انتهت يف ستاعة متأخرة من
ليلة أمس الثالثاء.
وخالفا للنستخات الستابقة تقام املستابقة
األوروبية ،بنظام اإلقصاء متن مباراة واحدة
بعدمتا ادخل االتحتاد القاري للعبتة (يويفا)
تعديالً بستبب تبعات جائحة فريوس كورونا
املستجد.
واتختذ “يويفا” قترارا ً يف شتهر تموز/يوليو
الفائت الستتكمال املنافستات بنظام خروج
املغلتوب متن مبتاراة واحتدة يف متدن كولتن
ودويستبورغ وغيلسنكريشتن ودوستلدورف
األملانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول
صحي صارم ،اعتبارا متن الدور ربع النهائي
حتتى املبتاراة النهائيتة املقتررة يف  21آب/
أغسطس.
وخضتع الالعبتون واملدربتون والعاملتون
لفحوصات الكشتف عتن “كوفيتد ”-19قبل
السفر إىل أملانيا وعشية املباراة وسيخضعون
للعتزل يف فنادق خاصة حتتى انتهاء البطولة
من أجل تفادي أي انتقال محتمل للعدوى.
ونجح الت”نرياتسوري” بمواصلة املشوار نحو
اللقب الرابع ليصبح رفقة أتاالنتا الذي يواجه
باريس سان جريمان الفرنيس األربعاء ضمن
التدور ربتع النهائي لدوري األبطتال ،املمثلني
الوحيديتن للكترة اإليطاليتة يف املستابقتني
القاريتني.استهل رجال مدرب منتخب إيطاليا

اعالم الكرتوني

الستابق أنتونيو كونتي املبتاراة بضغط كبري
عىل منطقتة ليفركوزن بطل عتام  ،1988ما
منحهتم التقدم بهدفني مع انتصاف الشتوط
األول ،ستجلهما باريال من تستديدة قوية من
ختارج منطقتة الجتزاء ( )15ولوكاكو الذي
تستلم الكرة من اإلنكليزي اشيل يونغ يف عمق
منطقتة الجزاء حيث تعترّض لعرقلة ،غري أن
ذلك لم يمنعه من التستديد يف مرمى الحارس
الفنلندي لوكاس هراديسكي (.)21
وهي املبتاراة التاستعة عىل التتوايل التي يهز
فيها لوكاكو الشباك يف يوروبا ليغ ( 12هدفاً)
ليحطم رقتم اإلنكليزي الن شترير أستطورة
نيوكاستل ( 8مباريتات يف موستم 2004-
.)2005
وقلّتص هافرتز النتيجة رسيعا ً بعد تستديدة
خادعتة متن مستافة قريبتة عجتز الحارس
املخرضم السلوفيني سمري هاندانوفيتش عن
صدها (.)24
واحتستب الحكم اإلستباني كالوس دل كريو
ركلة جتزاء ملصلحتة إنر جراء ملستة يد عىل
الهولنتدي دايل ستينكغرافني ،لكتن العتودة
لتقنيتة حكتم الفيديتو املستاعد أظهترت ان
الكرة ارتطمت بأستفل الكتف وليس الساعد
(.)26ورغم تحستن مستتوى الفريق األملاني
يف الشتوط الثانتي ،إال أن إنتر ظتل محافظا ً
عتىل تقدمته حتى صافترة النهايتة ،علما ً أن
الحكم ألغى لهتم ركلة جزاء ثانية بعد العودة
للفيديتو يف الدقيقتة األخرية.يذكتر أن الهدف
الثانتي الذي أحترزه لوكاكو أظهترت االعادة
أنته غري صحيح ،كونه أمستك بفانيلة مدافع
ليفركوزن وستجل ،لكن تقنية  VARلم تنتبه
لذلك لتؤثر عىل نتيجة املباراة النهائية.

يغي خطط أتلتيكو
مخاسي الشامبيونزليج يشعل األجواء يف الربتغال  ...وكورونا رّ
 / EFPمتابعة الزوراء
مَ ع اقراب بطولة دوري أبطال أوروبا من فصل النهاية يف موسم استثنائي؛
بسبب تفيش جائحة كورونا ،كان فريقا بايرن ميونيخ األملاني وباريس سان
جريمتان الفرنيس ،أول الوافديتن إىل األرايض الربتغالية ،وتحديدا العاصمة
لشبونة التي ستحتضن مواجهات البطولة.وكانت رشارة االنطالق من خالل
مقطتع فيديو انترش رسيعا عرب وستائل التواصل االجتماعي ،لالعبي بطل
فرنستا ،الربازييل نيمار دا سيلفا واإلستباني أندير إيريرا ،حيث يُظهر فيه
النجم الربازييل مهاراته يف أثناء تدريبات فريقه بمدينة فارو ،بينما يستدد
إيريرا عىل املرمى.ووصلت بعثة الفريق البارييس بقوام ضم  28العبا ،ولكن
مع شكوك تالحق بعض األسماء املهمة بداعي اإلصابة ،مثل اإليطايل ماركو
فرياتي والنجم كيليان مبابي ،حيث تبدو حظوظ النجم اإليطايل صعبة ،بينما
يستابق مبابي الزمن للحتاق بمواجهة أتاالنتا اليوم األربعتاء ،بعد إصابته
القوية يف كاحل القدم اليمني خالل مباراة نهائي كأس فرنستا أمام سانت
إيتيان نهاية الشتهر املايض.كما يغيب النجتم األرجنتيني أنخيل دي ماريا،
عتن مباراة دور الثمانية؛ بستبب اإليقاف.عىل الجانتب اآلخر ،يدخل فريق
مدينة بريجامو املواجهة بغياب مهم يف صفوفه والحديث هنا عن حارسته
بيريلويجي جوليني ،الذي يغيب بداعي اإلصابة يف الرباط الصليبي الخلفي.
ولم تتوقف خسائر كتيبة املخرضم جيان بيريو جاسبرييني عند هذا الحد،
بتل إن نجم الفريق الستلوفيني جوستيب إليتشتيتش ستيغيب أيضا ،وقد
ينضم للثنائي الستابق املدافع األرجنتيني خوسيه لويس بالومينو؛ بسبب
إصابة عضلية.ووصلت بعثة الفريتق اإليطايل بالفعل للعاصمة الربتغالية،

ويتتدرب الفريق يف مركز تدريبتات بينا مانيكي يف لشتبونة.ووصلت بعثة
أتلتيكو مدريد اإلستباني أمس الثالثاء ،إىل الربتغال لخوض ثاني مواجهات
ربع النهائي أمام اليبستيتش األملاني يوم غد الخميس ،عىل ملعب (جوزيه
ألفاالدي).وتأختر وصول الفريتق املدريدي للربتغال بستبب ظهور حالتني
إيجابيتتني مصابتني بفريوس كورونا بني العبيه ،وهو ما ستيؤثر قطعا يف
برنامتج تدريباته قبل مواجهتة يوم غد الخميس ،حيث سيستافر بقائمة
قوامهتا  21العبا من الفريق األول ،باإلضافة لالعبي الفريق الرديف أليكس
دوس ستانتوس ومانو سانشيز وريكيلمي وتوني مويا.أما الفريق األملاني
فوصل بالفعل إىل لشبونة ،حيث يقيم معسكره يف ملعب أنطونيو كويمربا دا

هل يلعب نيمار الليلة دور البطولة مع سان جيمان أمام أتاالنتا؟
ُ
يختوض باريس ستان جريمان الفرنتيس األدوار
مترّة جديدة
االقصائيتة متن دوري أبطتال أوروبتا لكترة القتدم مثخنتا ً
بإصاباتته ،لكتن نجمته الربازييل نيمار ستيكون جاهتزا ً ليلة
اليوم األربعاء لقيادة الفريق أمام أتاالنتا اإليطايل يف ربع نهائي
البطولة الذي سيقام يف لشتبونة.يف أوىل مباريات ربع النهائي،
تستضيف لشتبونة “املحايدة” بطل فرنستا ومفاجأة الدوري
ّ
مصغرة تستتمر حتتى  23الجاري،
اإليطتايل أتاالنتا ،يف بطولة
نتيجة العودة من توقف لنحو خمستة أشتهر بستبب فريوس
كورونا املستجد.ستتقام املباراة وراء ابواب موصدة عىل ملعب
“دا لوز” ،لكن ستان جريمان ستيكون معتادا ً عىل ذلك ،إذ كان
متن أوائل مختتربي هذه التجربتة يف املستابقة ،عندما تخطى
بوروسيا دورتموند األملاني يف إياب ثمن النهائي يف اذار/مارس
املايض قبل تعليق املنافسات بسبب “كوفيد.”-19آنذاك ،سجل
نيمتار هتدف االفتتتاح ليحقق فريتق العاصمة فتوزا ً بهدفني
معوضا ً خستارته ذهابا .1-2بعد املباراة التي احتفل بنتيجتها
مشتجعو النادي الفرنيس خارج أستوار ملعبهم ،جلس نيمار
عىل املدرجات العالية وبكى فرحاً.يف أول موستمني بعد انتقاله
القيايس من برشتلونة اإلسباني مقابل  222مليون يورو ،دفع
فريقه ثمنا ً باهظا ً إلصابته يف املراحل الحاستمة من املستابقة
القارية.أوال تعرض لكرس يف مشتط قدمته ليغيب عن االقصاء
أمام ريال مدريد اإلستباني يف  .2018تكرّر الستيناريو املحبط
يف  2019بإصابة أخرى يف املشط واقصاء جديد أمام مانشسر
يونايتتد اإلنكليتزي برغم تفتوق الباريستيني ذهابتا ً بهدفني.
منتذ ذاك الوقت ،انصتبّ الحديث عىل عتودة محبطة لنيمار إىل
برشتلونة ،وال تشتري التكهنات اىل حصولهتا يف فرة االنتقاالت
الحاليتة التي يخيّم عليها شتبح كورونا.وتأتي مباراة االربعاء
قبل يوم من الذكرى الثالثة لقدوم مهاجم برشتلونة السابق إىل
سان جريمان.يبدو أن النجم البالغ  28عاما قد تأقلم يف باريس
وبت”فورمة” جيدة تؤهله إىل التألق أمام أتاالنتا وإيصال الفريق
إىل نصتف نهائي دوري األبطال ،ولعل ذلك ما جعل نيمار يقول
يف مقابلة مع املوقع الرستمي للنادي األستبوع املايض“ :أعتقد
أني أعيش يف أفضل أيامي منذ قدومي إىل باريس”.ويف أستبوع

يحتفل فيه ستان جريمان بالذكرى الخمسني لتأسيسه ،يجد
املدرب األملاني توماس توخيل نفسته أمتام معضلة لتعويض
إصابات أبرز نجتوم تشتكيلته.يُتوقع أن يجلس نجم هجومه
اآلختر كيليان مبابي عتىل مقاعد البتدالء ،إذ يقاتل بطل العالم
للتعتايف من إصابتة يف كاحله تعترّض لها ختالل الفوز عىل
سانت إتيان الشهر املايض يف نهائي مسابقة الكأس.
يغيتب عتن املبتاراة األرجنتينتي أنختل
دي ماريتا ،فيمتا رحتل الهداف
التاريختي للنتادي املهاجم
األوروغويانتي أدينستون
كافانتي يف حزيتران/
يونيتو النتهتاء عقتده.
ولستخرية القتدر ،كان
كافاني مرشحا ً لالنتقال
ا لتو ا ن
اىل مدينة لشبونة لحمل
يعتزز قلق
أبرز انديتها بنفيكا.وما
لعمتال ق
توخيتل ،اإلصابة األخرى
ما ر كتو
الوسط الدفاعي االيطايل
و تشتري
فرياتتي بربلتة ستاقه.
يكتو ن
تقاريتر إىل أن فرياتتي لن
املباراة
جاهتزا ً حتتى يف موعتد
النهائية بحال بلغها سان
بذ ا ته
جريمان.والالفت أن توخيل
أن كترس
سيكون أيضا ً عىل العكازات ،بعد
العظمة الخامستة يف مشط قدمه وتعرضه اللتواء
بكاحله خالل احد التمارين.إزاء كل ذلك ،يعوّل سان
جريمان بشتكل كبري عىل نيمار لقيادة الباريسيني
إىل نصتف النهائي ملالقاة الفائتز بني أتلتيكو مدريد
اإلستباني واليبزيتغ االملاني.قتال توخيل لقنتاة النادي
التلفزيونية هذا األستبوع“ :نحن فريق متماسك ،أحرزنا
أربعتة ألقاب هذا املوستم ،وأنا ستعيد جدا ً لكونتي مدربا ً
لباريس سان جريمان ..هذه هدية بالنسبة يل”.

سيفرين خيضع لفحوصات كورونا
 / DPAمتابعة الزوراء
َ
أعلتن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ،خضوع كبار مستؤوليه ،وعىل رأستهم
الرئيس ألكستندر ستيفرين ،لفحوص فريوس كورونا املستتجد ،عىل هامش استئناف
منافسات الدوري األوروبي ودوري األبطال.
وأوضح يويفا أن الفحوص ستتجرى بشتكل منتظم ملسؤوليه ،الذين يحرضون مباريات
دوري األبطال يف لشبونة ،وكذلك دوري األبطال للسيدات يف إسبانيا ،والدوري األوروبي يف
أملانيا.وذكر يف بيان“ :قادة االتحاد سيخضعون للفحوص ،قبل التوجه لحضور أول مباراة،
وملرات أخرى بشكل منتظم خالل املنافسات ،بنا ًء عىل طلب السلطات املحلية املعنية”.
وأضاف“ :باإلضافة إىل ذلك ،سيخضع ألكسندر سيفرين رئيس يويفا ،الذي سيسلم الجوائز
وامليداليتات للفرق الفائزة ،وثيودور ثيودوريديس األمني العام لالتحاد ،للفحوص قبل يومني
من كل من املباراتني النهائيتني (للدوري األوروبي ودوري األبطال)”.
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موتا يف مدينة إشتوريل.وستيفتقد اليبسيتش لخدمات أبرز نجومه وهداف
الفريتق هذا املوستم يف البوندستليجا ( 28هدفا) ،تيمو فرينتر ،الذي انتقل
رستميا لصفوف تشيليس اإلنجليزي.فريق أملاني آخر بدأ يعتاد بالفعل عىل
األجواء يف الربتغال ،وهو العمالق بايرن ميونيخ الذي أمطر شتباك تشيليس
يف إياب ثمن النهائتي بأربعة أهداف لواحد ،ويتواجد العبوه حاليا يف مدينة
الجوس استتعدادا للمواجهة املرتقبة أمام برشتلونة اإلسباني الذي تخطي
عقبة نابويل بإجمتايل املواجهتني (.)4-2وستيكون ملعب (النور) مرسحا
للموقعة املنتظرة بني العمالقني الكاتالوني والبافاري الجمعة املقبل ،حيث
سيدخل الفريق الكتالوني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة اثنني من
أهم عنارصه وهما رسجيو بوستكيتس والتشييل أرتورو فيدال ،حيث غاب
الثنائي عن مواجهة نابويل األخرية.أما آخر مباريات هذا الدور فستجمع بني
أحد املرشحني بقوة لرفع الكأس “ذات األذنني” هذا املوسم وهو مانشسر
ستيتي ،الذي أطاح بصاحب املقام الرفيع يف البطولتة ريال مدريد ،وأمامه
فريق حقتق مفاجأة من العيتار الثقيل كان ضحيتهتا يوفنتوس اإليطايل،
وهتو أوملبيك ليون الفرنيس.وستيقيم الفريتق اإلنجليتزي بمدينة أويرس
استتعدادا للمباراة التي ستيحتضنها ملعب (جوزيه ألفاالدي) يوم السبت
القتادم ،فيما ستيخوض الفريق الفرنيس تدريباته عىل ملعب (ريستتيلو)
يف لشتبونة.ووفقا للربوتوكول املفروض من االتحتاد األوروبي لكرة القدم
(يويفا) ،ستتكون هناك تعزيزات أمنية قوية ،وإجراءات احرازية صارمة
لضمتان ستالمة جميع املتواجديتن يف العاصمتة الربتغالية ،وال ستيما أن
املباريات ستقام بحضور جماهريي محدود.

ناغلسمان :سنتخطى أتلتيكو

أك َد متدرب اليبزيج ،جوليان ناغلستمان ،أن كل الالعبني يؤمنون
بإمكانيتة النجتاح ،وتخطتي مواجهة ربتع نهائتي دوري أبطال
أوروبتا أمام أتلتيكو مدريد ،مشتريا إىل أن الفريتق يعمل لتحويل
هتذا االعتقاد إىل واقع.وقال ناجليستمان ،يف ترصيحات لوستائل
إعالم النتادي“ :هناك روح جيتدة واألوالد يستتمتعون” ،ولم يبد
اهتماما بشتأن ثبوت إصابة العبي منافسه ،أنخل كوريا وشيمي
فرستاليكو بفريوس كورونا.وأضاف“ :ليتس لديها أي تأثري عىل
استتعدادنا بأي حتال .لن نجعل هذه األنباء تؤثر فينا .سنستتمر
بشكل طبيعي وتركيزينا عىل مباراة غدا الخميس”.وتابع“ :يويفا
لديته بروتوكول يحدد ما يجتب فعله .األندية أبلغتت وتم تطبيق
الربوتوكول .هناك الئحة ستارية ،وإذا انحرس األمر يف حالتني فلن
يكتون لهما تأثتري عىل مباراة يتوم غتد الخميس”.وكثف الفريق
األملانتي تدريباتته ،مؤكتدا أن ذلك رضوريتا لكي يثبتت الالعبني
أنفستهم يف األيام املقبلة.وختم“ :سنستعى إليجتاد وتريتنا ،التي
تجمع بني الهجوم والديناميكية وإحباط هجمات املنافس”.

بايرن يدفع ميسي ملخالفة
قرار سيتني

ُ
يضتع األرجنتينتي ليونيل مييس نجتم وقائد برشتلونة ،كامل
تركيتزه عىل مواجهتة بايرن ميونخ يوم الجمعتة املقبل ،بربع
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحستب صحيفة “ستبورت” الكتالونية ،فإنه عىل الرغم من
منح املدرب كيكي ستيتني الفريق راحة أول أمس اإلثنني ،إال أن
النجم األرجنتيني ذهب إىل املدينة الرياضية ملواصلة التعايف من
الرضبة التي تعرض لهتا يف الكاحل بمواجهة نابويل بعد تدخل
كاليدو كوليبايل عليه.
وأضافتت الصحيفة“ :ذهتاب مييس دليل عىل تركيزه الشتديد
عىل املباراة ،حيث أمىض حوايل ستاعة ونصف يف مرافق النادي،
وتحدث مع األطباء ثم غادر”.ومن املُقرر أن عاد الالعبون أمس
ً
صباحا ،عىل أن تطري بعثة البارستا إىل مدينة
الثالثتاء للتتدرب
لشبونة صباح الخميس املقبل.

ليفاندوفسكي الرائع حيلم بلقب األفضل
ُ
يلعب الهداف روبرت ليفاندوفستكي أفضل
املواستم يف مستريته عتىل اإلطتالق ،وبعتد
مباراة تشتيليس أصبحت أربعة أهداف فقط
تفصله عتن الرقم القيتايس املتواجد بحوزة
كريستتيانو رونالدو.وانهالتت عتىل
اله ّداف البافاري عبارات اإلطراء
واملديح وشتهادات متن داخل
فريقته وخارجه تشتدد عىل
كونته “ظاهترة” كرويتة
فريتدة.ويف الحقيقتة متن
اإلجحتاف الركيتز عتىل
مبتاراة الستبت املتايض
فقتط ،ألن متا قدمته
ليفاندوفستكي طيلتة
هتذا املوستم بتني
صناعتة األهتداف
وإحرازها ( 55هدفا
متن مجمتوع 43
مباراة) ،تجاوز حتى
ما ستطره لنفسته
عند انطالق املوستم.
وبلسان رئيس النادي
كارل هاينتز رومينيجه:
“قدم (الالعب) أفضل موسم
عىل اإلطالق”.
وأوروبيتا أمامته فرصتة
كبرية ليزيح حتى رونالدو
ومييس من عرش لقب
األفضتل عامليتا.يف
مباراتتي الذهتاب
واإلياب للدور ثمن
النهائتي ،أحترز
ليفاندوفسكي يف
شتباك تشتيليس
اإلنجليزي ثالثة
أهداف وشتارك
يف األخترى
ا ملتبقيتة ،

لريتفع رصيتده من أهداف تشتامبيونزليج
منتذ انطالق مستريته لت 66هدفتا ،ليصبح
رابع أفضل ه ّدايف املستابقة عىل اإلطالق.ولم
يعد أمامه سوى راؤول صاحب املركز الثالث
بمجموع  71هدفا ،وبفارق أكرب بكثري يأتي
مييس بمجمتوع  115هدفا يف املركز الثاني،
وكريستيانو رونالدو متصدرا بت 130هدفا.
غري أن ليفاندوفكيس حاليا يمكنه عىل األقل
وبمجمتوع  13هدفتا يف هذا املوستم إزاحة
كريستتيانو رونالدو من قائمة أفضل ه ّدايف
املوستم الواحد ،فالنجم الربتغايل سبق له أن
أحرز بقميص ريال مدريد  17هدفا يف موسم
األبطتال .2013/2014متا يعنتي أن أربعة
أهداف فقط تفصلته عن هدفه هذا ،خاصة
أن النجتم الربتغايل و ّدع املستابقة األوروبية
مع فريقه يوفنتوس.
أمتا مييس وللتذكتري فلم يحرز هذا املوستم
ستوى ثالثتة أهتداف فقتط.يف املقابتل ،ويف
ترصيحاته األخرية رك ّز روبرت ليفاندوفسكي
عتىل رضورة تحستني أداءه من أجل فريقه،
وليس متن أجل حصتد األلقتاب أو األرقام،
وهو ما أثنتى عليه مدربه هانز فليك بقوله:
“نحن لن نعارض ليفاندوفستكي إذا ما أراد
الرفتع من مستتوى أدائه”.غري أنه ويف عالم
كترة القدم يدرك الجميع أن ليفاندوفستكي

الذي لم يستطع استمه يوما كما هو الشأن
لتدى رونالتدو أو ميتيس ،لتن يفتوٍّت عليته
الفرصة وسيميض من أجل مقارعة رونالدو
وتحتدي ميتيس ورفاقه يتوم الجمعة املقبل
( 15أغسطس /آب) موعد مباراة الدور ربع
النهائي بني الكاتالوني والبافاري.من ستوء
حظ ليفاندوفستكي أن أمامه ثالث مباريات
فقط إلحراز األهتداف األربعة املتبقية ،وذلك
بعد اختتزال مباريتات دور ختروج املغلوب
بتدء من الدور ربع النهائتي يف مباراة واحدة
فقتط ،بستبب تفتيش وبتاء كورونا.لكتن
مستتوى البايترن وه ّدافه يف الوقتت الراهن
لن يجعل األمر مستتحيال.وعندها سيصبح
الطريتق معبّدا لليفاندوفستكي حتى للفوز
بجائتزة أفضل العتب يف العالتم ،رشيطة أن
يبقتي االتحاد الدويل لكترة القدم عىل جائزة
هتذا العام.فكمتا هو معلتوم جائتزة الكرة
الذهبية التي تنضمها مجلة فرانس فوتبول
الفرنستية ألغيت ،ومن غري الواضح إىل غاية
اللخطتة أما إذا كان الفيفا ستيميض يف ذات
الطريق.ومن وجهة نظر رئيس البافاري فال
أحد يستحق هذه الجائزة يف هذا املوسم سوى
ه ّداف فريقه ،كما أنه ال يجد ّ
أي سبب إللغاء
الجائزة ،إذ “وباستتثناء التدوري الفرنيس،
جميع الدوريات أقيمت إىل نهايتها”.

مفكرة الزوراء
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املرصد العراقي للحريات الصحفية يرحب
باعمام جملس القضاء بعدم االستعجال
بإصدار مذكرات قبض حبق الصحفيني

بغداد/نينا:
رح�ب املرص�د العراقي للحري�ات الصحفية يف نقاب�ة الصحفيني العراقي�ني باإلعمام الذي
وجهه مكتب رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان اىل محاكم اإلس�تئناف بعدم
اإلستعجال يف إصدار مذكرات القبض بحق الصحفيني .
وق�ال بيان للمرصد  ”: :ان املرصد العراق�ي للحريات الصحفية يرحب باإلعمام الذي وجهه
مكت�ب رئي�س مجلس القض�اء األعىل الق�ايض فائ�ق زي�دان اىل محاكم اإلس�تئناف بعدم
اإلس�تعجال يف إصدار مذكرات القبض بحق الصحفيني ،وإتب�اع اإلجراءات القانونية ،والتي
تبدأ بإبالغ نقابة الصحفيني أوال قبل الرشوع باإلجراءات األخرى”.

هيئة الصحفيني السعوديني تضبط
حسابات مواقع التواصل

بعد تغيير سلوكيات وطرق إنجاز األعمال الصحفية
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نصائح لصانعي األفالم الوثائقية يف زمن “كوفيد ”١٩-
بغداد /متابعة الزوراء:
تس�تم ُر جائحة “كوفيد ”١٩-يف
تغي�ري س�لوكيات وط�رق إنجاز
األعم�ال الصحفي�ة امليداني�ة،
واألم�ر يكاد يزداد تعقيدا ً يف عالم
إنتاج األفالم الوثائقية واإلخراج.
لق�د أصبح عىل العامل�ني يف هذا
القطاع التخطيط الدقيق ملس�ائل
عدي�دة ،منها :احتس�اب الدقائق
الت�ي يقضونه�ا يف تعقيم معدات
التصوير ،النقل ،الدخول والخروج
م�ن عن�د الضيوف...أي�ن توضع
املع�دات وكي�ف يت�م التعقي�م...
ولتقديم إجابات شافية للعاملني
يف ه�ذه امليادين تواصلت ش�بكة
الصحفي�ني الدوليني م�ع املخرج
اللبناني فيليب بجايل ،وهو مخرج
أفالم وثائقية وعىل تماس مستمر
مع الناس.
يف الفرتة األوىل للجائحة كان الهم
األول بالنس�بة لبجايل هو “الحق
يف الخروج ومخالفة قرار الحجر
املنزيل” ،فاإلع�الم والفن يعمالن
يف األزمات لذا فقدت املهنة عاميل
الرسعة والبداهة ،إال أن “تعريض
الذات والعائل�ة واآلخرين للخطر
أم�ر ال يغتفر” .ويردف“ :العامل
األس�اس يف هذا كله هو الخوف،
تصوي�ر الف�راغ والنظ�ر م�ن
حولن�ا يف محاول�ة لتحديد مكان
الفريوس واالبتعاد عنه”.
وأمام ه�ذا كله عم�ل بجايل عىل

حل�ول بديل�ة يف الف�رتة األوىل إذ
عمد إىل تغيري اسرتاتيجية اإلنتاج
والعم�ل ع�ىل قن�وات تواص�ل
مختلفة مع فري�ق عمله .وفيما
ي�يل خالص�ة التجرب�ة ومعه�ا
نصائح لصانعي األفالم:
اعتماد مبدأ التخطيط متوس�ط
املدى وغري من نمط املشاريع:
ع�ىل الرغ�م م�ن أن ه�ذا االم�ر
بديه�ي يف املؤسس�ات الك�ربى
إال ّ
أن األم�ر يختل�ف بالنس�بة
للمس�تقلني .ينص�ح بج�ايل هنا
باعتم�اد اس�رتاتيجية التخطيط
متوس�ط املدى نظرا ً للوقت الذي
سيس�تغرقه إنت�اج عم�ل م�ا يف
زمن “كوفيد .”١٩-هذا الترصف
ّ
التحكم يف
يتيح لصانع�ي األفالم

مواردهم بشكل أفضل خصوصا ً
يف ح�ال ش�حّ ها” يضي�ف بجايل.
إضاف�ة إىل ذل�ك ،ينص�ح بج�ايل
بخلق مشاريع مرتبطة بالظرف
العام.
مقاربة الضيوف :اعتماد منصات
الكرتونية
الضي�وف أو الش�خصيات الت�ي
يس�تضيفها أي فيل�م ال غن�ى
عنه�م يف الكث�ري م�ن األحي�ان،
خصوصا ً يف األفالم ذات الطبيعة
االس�تقصائية .ينص�ح بج�ايل
صانعي األفالم باعتماد املقابالت
ع�ن بعد ،مع تس�جيل الشاش�ة
كح�ل مبدئ�ي يف ح�ال تع�ذر
الوص�ول إىل الضي�ف” .يمك�ن
اس�تخدام منصات مث�ل Zoom،

 ،Google Meetأم�ا يف ح�ال
اس�تطاع صانع األفالم الوصول
إىل الضيوف فيجب اعتماد معايري
السالمة العامة الخاصة بجائحة
“كوفيد.”١٩-
معاي�ري تعقيم قاس�ية :ال تنىس
تعقيم املعدات!
يمك�ن لف�ريوس “كورون�ا” أن
يعي�ش ع�ىل األس�طح املختلفة
ألي�ام ع�دة .ويمك�ن أن تك�ون
هذه األسطح هي لوحات الضوء
القريب�ة م�ن ش�خص حام�ل
للف�ريوس ،أو ببس�اطة رشيحة
الذاكرة الخاص�ة بالكامريا .عىل
صانع�ي األف�الم التنب�ه لتخزين
ونق�ل املعدات وينص�ح بجايل أن
يقوم ش�خص من فري�ق العمل

“بمهمة إضافية للتنظيف الدوري
وهي عملية التعقيم باس�تخدام
املناديل املشبعة بالكحول الطبي
أو أي م�ادة تعقي�م مخفف�ة”.
يجب القي�ام بهذه العملية مرات
عديدة ،االمر الذي يس�تغرق وقتا ً
لكنه يجنب نقل العدوى.
ال تخ�ى م�ن مس�توى نق�اوة
الصورة:
يميل صانعو األف�الم عىل الدوام
إىل تحس�ني ورف�ع ج�ودة ودقة
الصورة وهم يس�تثمرون مبالغ
طائل�ة يف مع�دات التصوي�ر .إال
أن لجائح�ة “كوفي�د ”١٩-رأي�ا ً
آخ َر يف هذا اإلطار .ويقول بجايل:
ّ
“إن ص�ورة الي�وم ه�ي صادقة
وبسيطة :الضيف يف خانة الراحة
الخاصة ب�ه والجميع بأمان ،أما
ما يهم فهو الفحوى واملضمون،
جمالية الص�ورة هي ترف لوقت
الحق”.
معدات أقل وفريق عمل أصغر:
ال يمكن ملواق�ع التصوير يف هذه
الف�رتة أن تك�ون مكتظ�ة وهذا
تطبي�ق عم�يل ملفه�وم التباع�د
االجتماع�ي .تبق�ى نصيح�ة
أخ�رية يقدمها لنا بج�ايل هي أن
“نح�اول خلق ظروف عمل حيث
مبدئية واالس�تغناء عن العنارص
اإلضافي�ة كأخذ معدات ال حاجة
لنا بها أو حتى العمل مع شخص
آخر فقط ال غري”.

صدمة وحزن في اوساط الصحافة الجزائرية

احلكم على الصحفي خالد درارني بالسجن  3سنوات
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنتِ “هيئة الصحفيني الس�عوديني” اتخاذها عددا من اإلجراءات الهادفة لضبط املمارسة
اإلعالمية وحماية املهنة من “الذين ينتحلون صفة إعالمي”.
وقالت الهيئة إنها قامت بمخاطبة جهات االختصاص ،وبحثت آليات محاس�بة “من ييسء
ملهنة اإلعالم ويخالف النظم والضوابط” التي تنظم املمارسة اإلعالمية.
وبيّنت أنه�ا اتخذت هذه اإلجراءات عقب متابعتها “لبعض املمارس�ات الخاطئة التي يقوم
بها بعض من مش�اهري مواقع التواصل االجتماعي ،وانتحالهم صفة “إعالمي” إذ يلجؤون
إىل أعمال هدفها كسب أكرب رصيد من املتابعني البسطاء الستقطاب املعلنني”.
وتبحث الهيئة مع املستش�ارين القانونيني آليات محاس�بة من ييسء ملهنة اإلعالم ويخالف
النظم والضوابط التي تنظم املمارس�ة اإلعالميةّ .
وعربت “هيئة الصحفيني السعوديني” عن
ثقتها يف تطبيق اللوائح املنظمة للنشاط اإلعالمي.
وانترشت يف السنوات األخرية ظاهرة التجييش اإللكرتوني عرب حسابات عىل مواقع التواصل
االجتماعي ألشخاص منحوا أنفسهم الحق بالتكلم باسم جهات رسمية وتوجيه النقد الالذع
ومهاجمة شخصيات لديها آراء مخالفة لتوجهاتهم.
ويرى متابعون أن هذه اإلجراءات تهدف إىل توجيه االهتمام نحو وس�ائل اإلعالم الس�عودية
باعتباره�ا املنرب الرئي�س لعرض الرؤية الس�عودية والتعبري عن وجهة نظره�ا يف القضايا
املختلف�ة العربي�ة والعاملية .وع�رب تلفزيون اإلخبارية الرس�مي ،يف وقت س�ابق عن رفضه
لسياس�ة التش�كيك والتخوين ،التي انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي من قبل بعض
الناش�طني ع�ىل تويرت خصوصا ،الذي�ن اختزلوا الوطنية يف بضع تغري�دات قديمة قد يكون
تغري موقف صاحبها.وقال مذيع “اإلخبارية” يف يونيو املايض“ ،ال تزال املعرفات الوهمية يف
منصة تويرت تقلق الكثري من املغردين الس�عوديني ،التي أصبحت حس�ب املختصني يسودها
السب والشتم ،بدال من الحراك الثقايف والعلمي واألدبي”.
وأضاف أن هؤالء املغردين بمعرفات وهمية يقومون بتش�ويه أي ش�خص ملجرد اختالفهم
مع�ه باألفكار .وقال باح�ث ومهتم باللس�انيات الجنائية يف حديث مع قن�اة اإلخبارية :إن
الحس�ابات الوهمية أو األش�خاص الذين يمارس�ون حمالت التش�ويه والتش�هري مخالفة
للقانون يف اململكة العربية السعودية.

اجلزائر/متابعة الزوراء:
عم ْ
ّ�ت صدمة كب�رية الوس�ط الصحفي يف
الجزائ�ر ،بعدما أص�درت محكمة جزائرية
حكم�ا ً بالس�جن ملدة ثالث س�نوات يف حق
الصحفي خالد درارني ،بعد خمس�ة أشهر
من اعتقاله بتهم “التحريض عىل التجمهر
وع�رض منش�ورات م�ن ش�أنها اإلرضار
بالوحدة الوطنية وتهديدها”.
ونطق�ت محكم�ة س�يدي امحمد وس�ط
العاصمة الجزائرية بالحكم ثالث س�نوات
ضد درارني ،بعد جلسة محاكمة افرتاضية
كانت قد تمت يف الثالث من أغس�طس/آب
الجاري ،وشملت املحاكمة أيضا ً الناشطني
السياس�يني س�مري بلعرب�ي وس�ليمان
حميطوش اللذين وجهت لهما نفس التهم،
لكنهما اس�تفادا من حكم بسنتني سجنا،
بينها أربعة أش�هر ناف�ذة كانا قد قضياها
يف الس�جن ،ما يعني تنفي�ذ العقوبة وعدم
الع�ودة إىل الس�جن ،بخ�الف خال�د ال�ذي
س�يفرض الحكم عىل هيئة الدفاع التوجه
نحو الطعن فيه يف غضون ثمانية أيام.
ويف السابع من مارس/آذار املايض ،اعتقل
الصحف�ي خال�د درارني ،ال�ذي كان يقدم
ن�رشة األخبار وبرامج يف ع�دد من القنوات
الجزائري�ة آخرها قناة “ال�رشوق” ،عندما
كان يقوم بتغطية مس�رية للحراك الشعبي
بالق�رب م�ن مس�كنه وس�ط العاصم�ة

الجزائرية ،برفقة الناشطني سمري بلعربي
وس�ليمان حميطوش ،واللذي�ن تم اإلفراج
عنهما يف الثان�ي يوليو/تموز املايض فيما
لم يفرج حينها عن خالد.
وخالد درارني ( 40س�نة) هو مدير موقع
“قصب�ة تريبون” ومراس�ل قن�اة “تي يف5
مون�د” الفرنس�ية ومنظمة مراس�لون بال
ح�دود يف الجزائر .كما أن�ه الصحفي الذي
تمك�ن م�ن انت�زاع االع�رتاف الش�هري من
الرئي�س الفرن�يس إيمانوي�ل ماك�رون يف
ح�وار صحف�ي خ�الل زيارت�ه إىل الجزائر
عام  ،2017بجرائم االس�تعمار الفرنيس يف
الجزائ�ر .وبات درارني رمزا ً للنضال لحرية
الصحافة بعد اعتقاله.

وأب�دى عضو هيئ�ة الدف�اع ع�ن درارني،
املحام�ي عبد الغاني ب�ادي رفضه للحكم،
واعت�رب أن�ه بتأث�ري من خ�ارج املؤسس�ة
العدلي�ة .وقال إن ه�ذا “دوس عىل القضاء
والصحافة واملواط�ن يف آن واحد وباألقدام
وبتأثري من هوى السلطة ،ال يجب أن نبقى
مكتويف األيدي ،فقد بلغ السيل الزبى”.
وع�م االس�تياء األرسة الصحفي�ة بع�د
ص�دور الحكم الذي وصف بالقايس .وكتب
الصحف�ي محمد ايوانوغ�ان عىل صفحته
ع�ىل فيس�بوك أن “الحك�م ثالث س�نوات
للصحف�ي خال�د درارني س�ابقة يف تاريخ
الجزائر املس�تقلة” .وعلق الصحفي محمد
س�يدمو “صدم�ة كب�رية ،إنه ي�وم الحزن

والح�داد عىل الصحاف�ة يف الجزائ�ر ،إدانة
خال�د هي إدانة لكل صحفي حر يف الجزائر
والعالم أجمع”.
وكتب�ت الصحفي�ة نرسي�ن جعف�ر“ :م�ا
يح�دث م�ع الصحف�ي خالد درارن�ي ظلم
ب�واحُ ،ينهي آمال وج�ود صحافة فعلية يف
الجزائر .الرس�الة واضحة ،كل من يفكر يف
ممارس�ة الصحافة بمهنية خارج الحدود
الت�ي تضعه�ا الس�لطة س�يكون مص�ريه
السجن”.
ووصف�ت منظمة “مراس�لون ب�ال حدود”
الت�ي يمثله�ا درارن�ي يف الجزائ�ر ،الحكم
بأن�ه “اضطه�اد قضائ�ي” .وق�ال أمينها
العام كريس�توف ديل�وار يف تغريدة ّ
إن هذا
الحك�م “يفطر القلوب والعق�ول بطبيعته
التعسفية والعبثية والعنيفة”.
وقب�ل أس�بوع ،كان�ت مجموع�ة م�ن
الصحفي�ني يف العال�م قد طالب�ت باإلفراج
عن خالد درارني ،ووصفت محاكمته بأنها
محاكم�ة للصحاف�ة .وطالب�ت منظم�ات
مهني�ة وصحفية محلية ودولي�ة باإلفراج
عن�ه ،بينه�ا العفو الدولية ومراس�لون بال
ح�دود واالتحاد ال�دويل للصحفيني .ودعت
“لجن�ة حماي�ة الصحفي�ني” ومقره�ا
نيويورك “الس�لطات الجزائري�ة إىل إطالق
رساح خال�د درارن�ي ف�ورا ،خاص�ة أنه ال
يوج�د أي دليل عىل أنه فعل ش�يئا آخر غري
عمله كصحفي” كما جاء يف بيان سابق.

وباء كورونا يسرع بانهيار الصحافة الرحبية

الصحافة يف الواليات املتحدة ال تقوم على مبدأ أن يدفع القراء بل تعتمد على املعلنني
باريس/ميدل ايست اونالين:
تج�زمُ نائب�ة الرئي�س الس�ابقة
ل�”نيويورك تايمز” و”وول سرتيت
جورن�ال” بينيلوب�ي أبرناث�ي بأن
“الصحاف�ة الباغية الرب�ح انهارت
ولم تنجح الصحف يف إنش�اء بدائل
رقمية” ،رغم اعتبارها أن املستقبل
ال ي�زال واع�دا لبع�ض الصح�ف
واملجالت الكربى.
وتع� ّد أن�ه يف بل�دان كث�رية ،بن�ت
الصح�ف تاريخي�ا نفس�ها ع�ىل
نموذج ربحي.
وت�رى ان الصحاف�ة يف الوالي�ات
املتح�دة ال تقوم ع�ىل مبدأ أن يدفع
الق�راء يف مقابل تلقيهم املعلومات،
بل هي تعتمد عىل املعلنني.
اال انها تؤك�د أن هذا النموذج انهار
ولم تنجح الصحف يف إنش�اء بدائل
رقمية .وحتى يف األسواق الصغرية،
تس�تحوذ فيس�بوك وغوغ�ل ع�ىل
ثالثة أرباع اإليرادات الرقمية ،فيما
تتقاس�م وس�ائل اإلع�الم الفتات،
وهذا ال يكفي لبناء صحافة صلبة.

وت�رى نائب�ة الرئي�س الس�ابقة
ل�”نيوي�ورك تايم�ز” ان وب�اء
كوفي�د -19أمع�ن يف رضب ه�ذا
النموذج القائم ع�ىل اإلعالن  ،نحن
نعي�ش امت�دادا ألزم�ة اقتصادي�ة
قائم�ة أصال .وس�ائل اإلعالم كانت
تصمد باالعتم�اد عىل هوامش ربح
هزيلة ،وق�د أتى كوفيد -19ليرسّ ع
انهيارها.
حتى يف األسواق الصغرية ،تستحوذ
فيس�بوك وغوغ�ل عىل ثالث�ة أرباع
اإلي�رادات الرقمي�ة ،فيما تتقاس�م
وس�ائل اإلع�الم الفت�ات ،وه�ذا ال
يكفي لبناء صحافة صلبة.
وتؤكد بينيلوبي أبرناثي يف الواليات
املتح�دة ،فقدنا رب�ع الصحف التي
كانت موجودة سنة  .2004أكثرية
املنشورات التي توقفت عن الصدور
كان�ت م�ن الصح�ف اليومي�ة أو
األسبوعية الصغرية .هي لم تتوقف
عن العمل ب�ني ليل�ة وضحاها ،بل
تحولت يف مرحلة أوىل إىل مطبوعات
أس�بوعية ،م�ن دون ج�دوى ،ث�م
انتقل�ت إىل الص�دور بنس�ق رقمي

حرصا ،ثم أوقف�ت عملها بالكامل.
وبنتيجة ذل�ك ،جرى ترسيح نصف
العامل�ني يف الصحافة املكتوبة منذ

.2008
واضافت “ال ت�زال لدينا حوايل 150
صحيف�ة إقليمية ك�ربى .ورغم أن

مس�تقبلها كان يبدو واعدا يف بداية
تحوله�ا الرقم�ي ،لكنها ل�م تنجح
يف أن تحق�ق إي�رادات ع�ن طري�ق

اإلعالنات أو االشرتاكات”.
وتع� ّد نائب�ة الرئي�س الس�ابقة
ل�”نيويورك تايمز” و”وول سرتيت
جورن�ال” ان ما حصل تغيري جذري
يف هوي�ة أصحاب هذه املؤسس�ات:
فأكثرية مجموعات الصحف الكربى
كان�ت مدرج�ة يف البورص�ة ،وكن�ا
نعلم ما طبيعة عملها .أما مالكوها
الجدد فه�م من ال�رشكات الخاصة
أو صنادي�ق املضارب�ة .واألولوي�ة
لهؤالء تكمن يف توزي�ع األرباح .هم
قد يتسلمون اإلدارة ويقتطعون من
امليزانية بطريقة قاسية ربما.
وت�رى ان ما يثري القل�ق يف الواليات
املتح�دة ه�و املي�ل نح�و توق�ف
صح�ف عن الص�دور يف املجتمعات
الت�ي تواجه مش�كالت ك�ربى ،مع
مس�تويات كبرية م�ن الفقر ،فيما
ه�ي األكثر حاج�ة للمعلومات من
أجل تحضري مستقبل أفضل”.
اال انها ترجح قدرة صحيفة وطنية
مث�ل “نيوي�ورك تايم�ز” أو “وول
سرتيت جورنال” تطبيق اسرتاتيجية
لبلوغ عدد كاف من القراء وإقناعهم

بالدف�ع .لك�ن صحيف�ة إقليمية لن
تنجح يوما يف استقطاب  5,5ماليني
مشرتك.
وتقول يف هذا الص�دد يمكن لنماذج
ربحي�ة أو غري ربحي�ة أو هجينة أن
تثبت فاعلية تبعا للحاالت .ففي حال
وجود مال�ك صحيفة مبدع ومجتهد
يرغب يف االستثمار عىل املدى الطويل
يف س�وق تتمتع بمق ّدرات نمو ،ثمة
فرص يف النجاح.
وختمت اإلعالمية املتنقلة بني كربى
الصح�ف العاملي�ة حديثه�ا بن�ربة
متفائل�ة واعت�ربت ان الصحاف�ة
الورقية س�تصمد بش�كل أو بآخر.
وان�ه قبل عرش س�نوات كنا جميعا
نتوق�ع أنن�ا س�نقرأ الي�وم الكت�ب
الرقمية .لك�ن هذه املنتجات وصلت
إىل أوجه�ا قب�ل خم�س س�نوات! ال
ي�زال هن�اك مس�تقبل للمطبوعات
األس�بوعية والش�هرية .م�ع بعض
االس�تثناءات ،س�نظل نتذكر بحنني
زم�ن الصح�ف اليومي�ة وامللخ�ص
ع�ن الس�اعات األرب�ع والعرشي�ن
املاضية”.
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أورهان باموق والرواية االسطورية
جاسم الطليحي الشمري
مَ ن يصدق االساطري؟ من يعتقد بها؟
وه�ل ال تزال تحمل نف�س الصدى لو
طرح�ت او س�مح بان تط�رح؟ هذا
يجع�ل مح�ل التس�اؤل لكل م�ن قرأ
رواي�ة ذات الش�عر االحم�ر للكات�ب
الرتك�ي أوره�ان بام�وق؛ والحاصل
عىل جائ�زة نوب�ل  2006وهو روائي
واكاديم�ي م�ن موالي�د  1952يع�د
من اب�رز الكتاب االت�راك حيث بيعت
اعمال�ه اكثر م�ن احد ع�ر مليون
نسخة وترجمت اىل ثالث وستني لغة؛
بعضهم او كلهم يعرف ان االسطورة
ه�ي حكاي�ة أو قص�ة قديم�ة أو
مجموعة من القصص تعود إىل الزمن
القديم ،ولكنها ال تكون دائما ً قصص
حقيقية بالواقع ،فهي تكون متعلقة
بأح�داث مح�ددة ،أو بأش�خاص
معيّنني ،وتش�به األساطري الحكايات
الش�عبية من ناحية املحتوى  ،ففيها
أشخاص خارقني ،وتفسريات لظواهر
طبيعية مختلفة عن الواقع .يتناقلها
الناس من جيل آلخ�ر ،ويختلف رسد
األس�اطري فمنها ما يت�م رسدها من
خالل الشعر املرسحي مثل مرسحية
كلكامش البابلية أو الروايات املروية
شفهيا ً أو املدوّنة منها ،وتهدف معظم
ّ
معني لكن
األس�اطري إىل تقديم درس
يف االغلب هي لتس�لية املستمعني أو

الق�رّاء ،ومن األمثلة عىل األس�اطري؛
أوديسة هومر()Homer>s Odyssey
أو قص�ص املل�ك آرث�ر لكريتيان دي
ت�روا Chrétien de Troyes> tales :
 . of King Arthurام�ا اش�هرها الف
ليل�ة وليل�ة وه�ي م�ن ليايل بغ�داد.
وحكاي�ات الس�ندباد؛ وهناك تعريف
آخر لألس�طورة وهو انها رواية يشء
من الخيال او قصة قديمة مكتوبة او
مس�موعة ،وهي قديمة قدم االنسان
حي�ث ترتب�ط في�ه ارتباط�ا وثيق�ا،
فه�ي لي�س خاص�ة يقوم م�ن دون
اخري�ن فهي يف ال�رق كما يف الغرب
فهي توج�د حيثما يعتقده�ا الناس؛
فالهنود مثال لديهم االس�اطري كذلك
اليونانيون لكن اطولها واش�هرها يف
العالم العربي هي الف ليلة وليلة.
كي�ف وصلت الينا االس�طورة؟ وما
اله�دف م�ن تناقله�ا ع�ر االجيال؟
وهل هي صناعة خياالت كتاب امللوك
ليخلق�وا انتص�ارا م�ن دون الواق�ع
رصاح�ة االس�ئلة كث�رية ومتعددة؟
يب�دو ان االس�طورة الت�ي نعرفه�ا
كان�ت ع�ىل لس�ان االمه�ات وه�ي
تق�ص لألطف�ال يف اللي�ايل الطوال او
ع�ر الحكواتي او حت�ى عر املرسح
ولك�ن هل الخوف م�ن هكذا قصص
او الخ�وف منه�ا او تداوله�ا تجعلها
تحصل عىل ارض الواقع الجواب نعم

انها رواية ذات الشعر االحمر للكاتب
اورهان بام�وق :للوهلة االوىل عندما
نق�رأ رواي�ة ذات الش�عر األحمر انها
رواي�ة ذات رسد قص�ي اال انه يبدأ
اس�تدراج القارئ من دون ان يش�عر
الق�ارئ اىل االس�اطري وم�ن دون ان
يش�طح الق�ارئ يف خياله ب�ل يبقى
مش�دودا ملعرف�ة الح�دث الحقيق�ي
يف الرواي�ة وهنا قم�ة االبداع ورضبة
الكات�ب فرغ�م ذك�ره ألس�طورتني
احداهم�ا قريبة اىل حض�ارة الكاتب
لكي ال يرد ذهن القارئ اىل ابعد من
بيئته مستفيدا من حضارة مهمة اال
وهي الحضارة الفارس�ية التي اوجد
فيها وجه من الرتابط عمل عليه لكي
ال يق�ع يف حي�ز االنحي�از او يتهم يف
زمن اتهام الدولة اىل فرادها سهل جدا
فالحي�اة وامل�وت مرتادف�ات كرتادف
االب�ن واالب فخت�ار الكات�ب لعم�ق
الحي�اة وظلمتها الرء؛ وش�قائها يف
رفع االثقال من داخل البرئ حيث رفع
السطل او الدلو وهو يحمل مرة رمال
مرة حىص م�رة قواقع متفحمة مرة
تراب رطب واحيان�ا تعرتضه صخرة
قد يكمن تحتها املاء وهنا رس الحياة.
رواي�ة حقيقة االح�داث قريبة الزمن
اماك�ن م�ا زال�ت قائم�ة وان تغريت
بع�ض االس�ماء هن�ا تثب�ت مقال�ة
التاري�خ يعي�د نفس�ه فبن�ى الكاتب

روايت�ه عىل رواي�ة اخ�رى ليقول ان
األسطورة؛ فالرسد القصي يف كثري
م�ن الرواي�ات ق�د يحتاج اس�طورة
وبما ان االس�طورة م�ن الخيال فهي
تثري ش�غف وحماس�ة املس�تمع او
الق�ارئ الن احداثها رسيعة ومخيفة
احيانا مس�تفيدا من كل نقاط الش�د
واالنج�ذاب اىل املخف�ي غ�ري املتوقع
كما يف مسلسل باب الحارة عىل سبيل
املثال عندما نرى املستمعني جالسني
محدق�ني النظ�ر يف اب�و محم�ود
الحكوات�ي فيصحوا يا باط�ل ....الن
ابو محمود س�يكمل القصة يف الليلة
التالية وهكذا يستمر العرض كل يوم
لكن السؤال هي حقيقة ام من نسج
الخي�ال طبعا بني يبن كما فعلت ذات
الش�عر االحم�ر عىل امل�رسح يف اكثر
يف رواية اورهان بام�وق؛ هنا عرض
لن�ا الكاتب حقيقة ما اال وهي رصاع
الس�لطة م�ن دون الش�عور اىل ذل�ك
واالقتت�ال بدافع االنتق�ام فحني عاد
اوديب لالنتقام ألبي�ه لم يعلم بحجم
الكارث�ة او الخطيئ�ة عندم�ا يقت�ل
ابها ليفق�أ عينه بعد ذلك انتقاما من
نفس�ه  .فقتال ملك م�ن قبل فرد ال
يمكن لفرد يف الحقيقة وال يس�تطيع
الكات�ب ان�ي يأت�ي بفكرت�ه اال م�ن
خالل االسطورة فكنا بحاجة اىل ذلك
برغ�م اننا يف زمن بعي�د كل البعد عن

االس�اطري؛ فأوديب ابن ال يوس ملك
ثيبه االغريقية و سهراب ابن روستم
هن�ا ب�رز دور امل�رسح ال�ذي كان له
الدور البارز يف مطلع السبعينيات من
القرن املايض وتضمين�ه االفكار من
خالل االساطري خوفا من الحكومات
فاليس�اريون والعلماني�ون يف تركيا
والت�ي تته�م العلماني�ة يف تمك�ني
نفوذها من خالله�ا وتقليد الغرب يف
حني العرب حاربوا الشيوعية والدعوة
للقومي�ة العربية التي ل�م يجنوا منا
اال الوي�الت فهل كان�وا مغفلني؟؟ يف
رواي�ة الكات�ب باموق ع�رض الكثري
م�ن تط�ور االعم�ار والقض�اء ع�ىل
مساحات واس�عة وانتشار الصناعة
بش�كل واس�ع وكبري جدا ومتسارع
هذا التسارع هو تس�ارع حياة ،وبدأ
فقدان االش�ياء ق�د يكون بس�هولة
حت�ى املب�ادئ ،فاملالحق�ة م�ن قبل
الدول�ة واالعتق�االت والتعذي�ب ه�و
نف�س ال�راع يف االس�طورة حينما
جع�ل الدولة اب والش�عب هم االبناء
فال يمكن العي�ش احداهما بعيدا عن
االخر فكالهما بحاجة ليقوم االخر.
هنا يقن القارئ اننا نعيش يف اسطورة
قد تكون خي�ال واحيانا نحن بحاجة
اىل صناعتها لنقنع انفسنا اننا نعيش
حياة حقيقة .الرواية تستحق القراءة
لنخرج من الخيال.

نثيث الدفء ..قصص جتسد معاناة اجملتمع للقاص  /مجال نوري
اياد خضري
نثي�ث ال�دفء القصة الت�ي احتل�ت الصدارة يف
املجموعة القصصية وتحم�ل عنوان املجموعة
الصادرة عن دار االبداع  /صالح الدين /تكريت
قصة قصرية جداً،
والت�ي تحتوي ع�ىل65
ينتمي القاص جمال نوري اىل جيل الثمانينيات،
بعد ان صدرت له الجدران عام  1985مجموعة
قصص مشرتكة مع القاصة ملياء االلويس
أحيانا التاريخ ال يمث�ل كتابة القصص بقدر
م�ا يمث�ل الزم�ن التوثيق�ي لالٕص�دار ،كتب
القاص قصص�ا يف س�بعينيات القرن املايض
لكنها غري موثقة.
قص�ة (نثيث ال�دفء) تتخذ بع�ض االٔلوان يف
رسد الق�اص جم�ال ن�وري اىل مس�عى داليل
يكش�ف عن جمالي�ة الصورة ،نثي�ث الدفء
تحك�ي قصة حب (كان ذل�ك يف يوم تريني
ق�ارس الرد يصاحب�ه نثيث ناع�م ملطر ظل
يغ�ازل االٔرض العطىش) ص . 7يصور هطول
املط�ر م�ع ص�وت املط�رب الك�ردي حس�ن
كرميان�ي ،ه�ذه الص�ورة تمنحه اس�رتخاء
االعصاب وتبعث االمل يف لقاء حبيبته .
(م�د كف�ه ليحتضن كفها وش�عر بالش�تاء
يس�تحوذ ع�ىل أنامله�ا ،رشع يع�ر كفها
واناملها عل الدفء ان ينتقل اليها)
( ق�ال  :جميل هو املط�ر  ..أنه يفرق الجميع
لكي نستمتع بعزلتنا) ص8
ربما كانت االٔلوان بدالالتها املتحركة والثابتة
تعط�ي الحياة اط�را جميلة فالق�اص جمال
ن�وري وم�ن خالل املط�ر ال�دال ع�ىل النماء
والخري يكرر هطوله أكثر من مرة.
(تواص�ل املط�ر م�درارا ً يف الخ�ارج بينم�ا

تواصل نثيث الدفء يغمرهما وهما يقتفيان
ارتعاشة احالمهما املحلقة يف فضاء االمنيات
ويلتمس�ان بهج�ة اللق�اء ال�ذي غمرهم�ا
بالسكينة والدفء والغناء) ص9
قصة :كانه هو /يف طياتها رمزية عالية ،كثري
من الجالدين يف س�جون الطغاة عندما أحيلوا
عىل التقاعد بسبب كر سنهم ،بعضهم منهم
يلجا ٔ اىل املس�اجد لشعوره بالذنب عندما كان
يعذب السجناء ويهينهم ،أحد السجناء سمع
ص�وت ذلك الس�جان الذي جلده م�راراً ،كان
موتا ً بطيئا ً آنذاك .
ٔ
(كانت لحيته البيضاء قد اضفت عىل مالمحه
بعض الوقار واملهابة ولكن ابتسامته املريضة
الت�ي أفتعلها لم تس�عفه فقد غاضت بهجته
وانطف�أت مالمح�ه وه�و يواجهن�ي وكأنه
لم يص�دق أطالق�ا ً بقا ٔيي عىل قي�د الحياة...
خاطبته بنرة ح�ادة :أهذا انت؟ ماذا تريد ان
تفعل االن؟؟ أطرق برأس�ه ث�م أنهض قامته
وس�ط حرية مريديه ومىض تاركا املس�جد ال
يلوي عىل يشء) ص11
قصة :أمنيات  //كثرية هي االمنيات ...أحيانا ً
رجل يش�اهد طف�ال يلعب ويذهب اىل املدرس�ة
ٔ
املس�وولية
يتمنى ان يكون بعمره مرتاحا من
وم�ن اعب�اء الحي�اة وباملقابل الطفل يش�اهد
الرج�ل ويتمن�ى ان يكون بعمره ،ه�ذا التبادل
الوجودي أضفى عىل القصة جمالية يف الحكي.
(كن�ا نتطل�ع اىل بعضن�ا وم�ا زلنا نحل�م يف ان
نستبدل االدوار ونستعجل الخطى) ص13
قص�ة امل�رآة  //الكثري منا ين�ى ان يلتفت اىل
نفسه النشغاله يف امور الحياة الصعبة واملربكة
بعد ف�رتة طويلة من التعب والش�قاء ينظر اىل

وجهه باملرآة يتفاجأ ...فيش�اهد التجاعيد التي
أفقدته نظارته وما فعله هذا الكم من العمر...
(ح�ني وق�ف يتأم�ل نفس�ه يف امل�رآة ،أدرك أن
الغض�ون التي جرحت مالمحه لم تعد تس�عفه
يف اع�الن ش�بابه ونضارت�ه التي كان�ت تلفت
الفراشات .أستدرك وقال يف رسه  ...عجبا كيف
فات االٔوان !!!) ص15
قصة :الس� ٔوال  //الزمن يم�ر رسيعا وتتحطم
االمنيات وتش�يخ مبكرة ،يرس�م القاص لوحة
زاهية رسعان ما تتبدد عندما يش�اهد طفولته
وق�د غادرت�ه رسيع�اً ...عبأ الس�نني وصعوبة
الحي�اة جعلت�ه يش�يخ مبك�راً ...قص�ة را ٔيعة
مح�اكات الرج�ل م�ع طفولت�ه الت�ي غادرته
برسعة ...قصة ذات خيال واسع.
(ل�م أعرف ذل�ك الطفل النزق ال�ذي جلس اىل

جانبي وأثار كل ذلك اللغط اال عندما سألته...
من انت؟
ً
طوي�ال مش�فقا ً ع�ىل ش�يخوختي
فضح�ك
املبكرة ثم قفز من الكريس مطوحا ً بجس�ده
وفاردا ً ذراعيه..
ألم تعرفني أنا جمال نوري) ص24
قصة :س�خرية  //القاص جم�ال نوري يقف
دا ٔيم�ا ً وراء ابطال�ه ،فه�و يتقمص ش�خصية
البط�ل ،قص�ة س�خرية تحك�ي ش�خص كبري
بالس�ن يت�زوج م�ن فت�اة ش�ابة ،ال ادري هل
القاص لدية رغبة بالزواج كما البطل؟
الح�ب اليفرق بني كبري وصغ�ري وليس عيبا ً ان
يتزوج الرجل الكبري من شابة يقول االٔملان الحب
الٕيقاس بالعمر ،القصة س�خرية حرية االنسان
يف الزم�ن وال�ذي البد م�ن االنتص�ار عليه النه
يكون عرضة للنقد الالذع من قبل االش�خاص،
كث�ري من كبار الس�ن يتزوجون بش�ابة يحبها
وتحبه بالرغم من فارق السن.
( ق�ررا ان يس�خرا م�ن الزم�ن وان يخ�ذاله
ويهزماه ليس بيشء ع�ادي بل بحبهما رغم
ف�ارق الس�نني وب�دا تحديهما ب�ان يضحكا
كلم�ا س�خر منهما اح�د او علق مس�تنكراً..
ٔ
يم�ال الفض�اء
وكان ص�دى ضحكاتهم�ا
بهج�ة وحبورا ...ق�ال با ٔيع الخض�ار احميل
االٔكي�اس بدال من ابي�ك ..انفجرا ...ضاحكني
مستبرين من رهافة قلبيهما وهما يتلقيان
كلمات جارحة ومزعجة قاال معاً...هههههه
سننتر عليك ايها الزمن )ص48
قص�ة  :البح�ر  //تط�رق الق�اص يف ه�ذه
القصة اىل قواف�ل الهجرة القرسية اىل البلدان
تهرب�ا ً م�ن البط�ش يف مدنه�م ازاء االوضاع

املزري�ة الت�ي يمر به�ا البلد ..اله�روب اىل بر
االم�ان الوص�ول اىل الضفة االخ�رى لينعموا
او ينج�وا من البطش فتنقلب قواربهم ويعلو
رصاخه�م ،م�وج البح�ر الها ٔيج كث�رية هي
الضحاي�ا ،أطفال ونس�اء وكبار الس�ن قتلوا
يف أكث�ر من حادثة اصط�دام او انقالب لكثرة
االش�خاص الذين ال يتحملهم القارب ،مأساة
حقيقي�ة ومش�اهد م ٔومل�ة جس�دها القاص
جمال نوري يف هذه املجموعة.
(رشع يس�بح مكافح�ا ً رعون�ة االم�واج
وصخبها ...س�بح اىل ان هده التعب ،لم يجد
ما يتش�بث ب�ه بينما كان ينظر بانكس�ار اىل
ع�رات الجث�ث العا ٔيم�ة عىل وج�ه البحر).
ص25
أخرياً ...مجموعة نثيث الدفء معبأة بالصور
والخي�ال الذي يحرك املش�اعر مع وجود نرة
مأس�اوية م�ن خالل ص�ور قاس�ية لواقعنا
املرير ...الزمن يمر يف أغلب قصص املجموعة
وكذل�ك امل�كان م�ن خ�الل قص�ص واقعية
وأخرى خيالية تداعب احاسيس�نا .قسم من
القصص ذات منحى عاطفي جميلة وممتعة
ب�رسد تفاصيله�ا ومنه�ا تحم�ل ا ٕنس�انية
متنوع�ة ذات ص�ور واحاس�يس رومانس�ية
تتأرج�ح بني الحب والجف�اء وقصص تحكي
الوج�ع والقهر والظل�م والغربة داخل الوطن
والتي تصور عذاب الهجرة خارج الوطن الذي
يالقيه االٔشخاص املهجرين.
املجموع�ة تتمي�ز بالس�هل املمتن�ع دون أي
غموض للمتلقي ،استمتعت بقراءتها بالرغم
م�ن كث�رة مواضيعها فق�د كان�ت مرتابطة
تجسد معاناة املجتمع.

اللوحة

ق

صة
قصرية

حيدر علي اجلبوري
ِيف ذلك الحني ،قبل عقدين من الزمن ،كانت رؤانا ش�فافة
غ�ري مثقل� ٍة بالتجربة .و كن�ت ُّ
أحب الق�راءة واطمح أن
أص�ري كاتبا ً مثل عبدالس�تار نارص و ماركي�ز و محمود
مس�عدي  .كان عبد الس�تار نارص يبدو يل أرضا مُ طلقة،
ال ح�دود لها ،و بدون أفق تضع خطوطا يف نهايتها .و يف
مصادفات كثرية ،كنت أجد له كتبا مختلفة و منترة يف
كل مكان ،وجدت رسائل الحب يف مكتبة اختصت بالكتب
العلمي�ة ،و أوراق رج�ل عاش�ق يف كش�ك بي�ع الصحف
اليومية ،وج�دت الحب رميا بالرص�اص ،و زهرة واحدة
تكف�ي  ،و رواية الطاطران عىل ش�كل مقاطع منش�ورة
ُّ
أق�ص لصديقي عن جرأة عبد
يف جريدة القادس�ية .كنت
الس�تار ،وع�ن خياالت�ه و حريت�ه يف كتابة م�ا يحلو له.
أرادني أن اعرّفه عنه عر كتبه .أعطيته ليلة السحلب  ،و
مقابالت له يف الجرائد أذهلت صديقي واحدة من إجاباته
عن املوت ،فقد قال بأن الجحيم س�يكون فيه نجوم الفن
والسينما  ،وحتما سيكون سعيدا لو انه التقى بهم هناك.

كان صديقي مثل رشنقة يع ُّد نفسه كما أنا لنيل التجربة
عر الحياة ،و الحظت تحوالته يف جماليات رس�ومه كلما
قرأ لداروين ،و ماركيز و دستوفيس�كي .رس�م ذات مرة
صورة فتاة رأيتها يف حلم ،كنت ال اعرفها ،ولم اقدر حتى
عىل رشح كل تفاصيلها حينما حكيت له ذلك الحلم ،لكنه
ق ّدم يل كل املواساة وهو يرى إحباطي الكبري بعد تمنياتي
بأن تكون تلك الفتاة حقيقة ال حلم .قال يل :
إنها طموحاتك يا صديقي ،تلك الفتاة طموحاتك .ث�م جاءني بع�د يوم يحمل لوحة ذات مقاس تس�عني يف
سبعني سنتيمرتا ،و كانت فتاة الحلم نفسها ،بل هي بكل
تفاصيل وجهها الناتئ الش�بيه بمثل�ث مقلوب ،وعينيها
الكبريتني .كنت مبهرا وأحاول تفس�ري م�ا يحصل .لكنه
أزال كل دوائ�ر دهش�تي بقول�ه انه قد تمك�ن من فهمي
جي�دا ،وصار عر كل الكتب التي نهلنا منها معا أن يفهم
رس�م الش�عور .كانت مقولته تلك األل�م املعيق لنئ أكون
رس�اما ،و لطاملا حاولت ،و رحت ملعه�د الفنون الجميلة
إليجاد طريقة أتعلم فيها الرس�م .لكنهم ّ
حطموا مجداف

طموحي بقولهم إن الرسم يبدأ باملوهبة .
بع�د ف�راق العقدين بين�ي وبني صديق�ي  ،لعبت صدفة
دور اللقاء من جديد .سألته قبل كل يشء إن كانت أحوال
غريت�ه و ّ
الب�الد قد ّ
لفته املوجة و كش�فت عن أهوال ما
حص�ل يف حقائ�ق الكثريين ،أو قد اقفل ب�اب عقله أمام
األفكار الجميلة الكامنة يف الكتب .تجاهل س�ؤايل و طلب
أن ارشح ل�ه عري�ن عاما من الغياب ،قل�ت له بأني لم
أتغ�ري ،و لم أتح�ول ،لم أغلق عقيل ،و ما زل�ت اقرأ ،اقرأ
لبثينة العيى ،و ماركيز واحمد س�عداوي .تس�اءل :مَ ن
أولئك؟ .أجبته بس�ؤال إن كان ما زال يرسم .قال :كم أنت
قديم ،لقد نس�يت حمل الفرش�اة  ،و كيفية مزج األلوان
 ،لق�د تقرت أصابع�ي وما ع�اد يف رأيس أي مكان لتلك
الرتهات ،ما فائدة الرسم و القراءة الفارغة والكتب التي
تروي األكاذيب.
حينما أرسلت له صورة من لوحة فتاة الحلم عر املراسلة
 ،ر َّد يل برس�الة كان فيها رجا ًء ثقيال يف أن أمزقها وانهي
وجودها ،كي ال تكون واحدة من الذنوب التي س�رتافقه

لعنته�ا إىل األبد .واىل األبد ،أيقنت بأن لوحة فتاة الحلم لم
لم قديم.
يرسمها احد ،وإنها آتية من ُح ٍ

(املومس الفاضلة)
اثري جليل ابو شبع
ُ
يتط�رق س�ارتر يف مرسحيت�ه ((املوم�س
الفاضل�ة)) اىل حادثة يقوم به�ا رجل ابيض
ابن اخت الس�يناتور بالتعرض لرجلني س�ود
فيقوم بقتل احدهما ويهرب الثاني
تحت انظار عيني املومس ليقوم الس�يناتور
بالطلب من املومس بادالء شهادة مزيفة ترئ
اب�ن اخته االبي�ض فرتفض لي�زي (املومس)
رفض�ا قاطعا الن ش�هادتها املزيفة تؤدي اىل
قتل انسان بريء وترئة انسان مجرم ،فيقوم
السيناتور (وهو املشهود له باستخدام الكالم
املعس�ول) باقناعها من خالل مايومن به هو

م�ن اخالق وفضائل االمة االمريكية وان هذه
االم�ة ل�ن تس�تطيع ان تنهض ب�دون وجود
الرج�ال البيض ضمن كوادرها وان اعدام ابن
اخته يؤدي اىل توقف معمله وتعطيل العاملني
فيه.
وان وجود الزنوج والهنود يف املجتمع االمريكي
مرض وبال فائدة وبالت�ايل فمماتهم انفع من
بقائه�م احياء وان ليس الحق يف البقاء اال ملن
هو انفع للمجتمع واكيد هو الرجل االبيض.
ليزي او املومس تقع بني رصاعني
بني ما طرحه الس�يناتور حول ما هو مقتنع
ب�ه من رضورة تزوير ش�هادتها ضد الس�ود

9

النق�اذ الرجل االبي�ض وبني انس�انيتها التي
تناديه�ا بانقاذ الرجل االس�ود النه بريء مما
نسب اليه.
تعرض�ت املرسحية اىل مس�ألة العنرية بني
السود والبيض يف املجتمع االمريكي
كم�ا وتعرض�ت ملس�الة الطبقي�ة ورصاع
الطبق�ات وكذل�ك تعرضت اليه هي مس�ألة
االخالق وكيفية تكونها
يتبادر اىل الذهن عدة مس�ائل مختفية مابني
السطور.
 .1ما املرتكز الذي تستند اليه البرية للتعامل
االخالقي .

 .2ه�ل االخ�الق بري�ة وضعي�ة تختل�ف
باختالف االمم ام انها س�ماوية دينية تختلف
باخت�الف الرائ�ع ام انها عقلي�ة ال تختلف
والتتخلف.
 .3اذا كان�ت االخ�الق برية فل�كل امة ولها
الحق يف وضع منظومتها االخالقية
فمث�ال يحق للمجتم�ع االمريكي قتل الس�ود
ألنهم وحس�ب ماقال�ه الس�يناتور عالة عىل
املجتمع االمريكي وليس فيهم من فائدة.
واذا كان�ت ديني�ة فالدين مختل�ف بني االمم
ويف نف�س الدين هنالك مذاهب ش�تى فماهو
مرتكزهم يف وضع املنظومة االخالقية.

ق
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل ..له

جتنب بعض التصرفات مع زوجتك أمام اآلخرين

ً
مث�ال ،ح�اول أن تتجاه�ل األمر وأال
خالف
ُتظه�ر أمام الن�اس أنك ع�ى
ٍ
معها أو أن بينكما أي سوء تفاهم.
 -4ال تتجاهلها أو تهمش�ها ،مثل أن
ش�خص آخر
تبال�غ يف الحدي�ث مع
ٍ
وتتجاه�ل التحدث معها (وال س�يما
إن كنت تتحدث امرأة) أو أال تراقصها
لو كنتم�ا يف حف ٍل راقص ،فهذا األمر
ستع ّده تقليالً من شأنها.
ُ
 -5ال تنظ�ر إىل امرأة غريها أو تظهر
اهتمام�ك بامرأة أخرى من خالل أي
تعليق إيجاب�ي أو مديح تقوله عنها
أم�ام الجمي�ع ،فهذا األمر س�يزعج
زوجت�كب�كلتأكي�د.
 -6ال ُتف�ي رسا ً أخربت�ك زوجتك به
عندما تكونا بصحبة أصدقائكما.
 -7ال تطل�ق الن�كات عليه�ا فاألمر
سيبدو وكأنك تستهزأ بها.
 -8ال تهم�س يف أذنيه�ا وال تح�اول
التح�دث معه�ا رسا ً أو بص�وت
منخف�ض ؛ فاألم�ر غري محب�ذ أمام
الناس.

ُ
الترصف�ات التي يقوم بها الرجل مع
زوجته يف األماكن العامة وأمام أعني
اآلخرين تعك�س طبيعة العالقة التي
تجمعهم�ا ومدى نجاحه�ا؛ لذا نربز
ل�ك عزيزي الرجل يف الس�طور اآلتية
 8ترصفات عليك تجنبها مع زوجتك
أمام العامة:
 -1ال تب�دي أي مالحظ�ة بخصوص
إطاللتها أو شكلها الخارجي بصوتٍ
مرتفع أم�ام الجميع مث�ل أن تقول
ً
جمي�ال أو
له�ا أن مكياجه�ا لي�س
ترسيح�ة ش�عرها ال تلي�ق به�ا أو
ظفرها مكس�ور ،فاألمر س ُيشعرها
بالحرج.
 -2ال تنفع�ل أو ترصخ يف وجهها إذا
مكان عام مهما كان السبب
كنتما يف
ٍ
ال�ذي دفعك لذلك ،فاألفضل أن تؤجال
مش�اكلكما إىل الوقت ال�ذي تعودان
فيه إىل املنزل ،وعندها ُيمكنكما حلها
معاً.
 -3إن كنتم�ا قد تش�اجرتما يف اليوم
نفسه الذي تخرجان به مع األصدقاء
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نصائح بسيطة للتخلص من
صراصري املطبخ

مِ �ن املعروف ،أن الح�رشات تنترش
بش�كل خ�اص يف فص�ل الصي�ف،
بينم�ا تس�كن الرصاص�ري املطابخ
بحثا عن بقاي�ا الطعام لتخزينه يف
فرة الشتاء.
ويمكن�ك التخل�ص منه�ا بطريقة
آمن�ة ومن�ع دخوله�ا البي�ت م�ن
األس�اس ،نقدم لك بعض النصائح
الت�ي يج�ب اتباعه�ا املتخصص يف
شؤون املنزل.
 يج�ب تخزين الطع�ام يف أكياسبالس�تيكية محكمة اإلغ�الق ،ملنع
انج�ذاب الرصاص�ري إىل روائ�ح
األطعمة.
 -تنظيف الدرف والخزائن واألدراج،

والتخلص يوميا من بقايا الطعام.
 يج�ب الحفاظ عى املطبخ نظيفا ًباس�تمرار ،والتخلص من القمامة
يوميا.
 مس�ح األرض والرابي�زة يومي�اباملنظف�ات م�ن بقاي�ا األطعم�ة
والسوائل.
 تجفي�ف املطبخ بعد تنظيفه ،معمراعاة التأكد من عدم وجود ترسب
للماء من الخزانة.
 يجب إصالح مكان الترسيب فورايف ح�ال وج�وده ،والتأك�د من عدم
وجود فراغات تحت الخزائن.
 ع�دم ترك أواني الطعام متس�خةعى طاولة املطبخ.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

املطبخ

احم نفسك من الس ّم األبيض...
بدائل صحية للسكر

طريقة عمل القرنبيط بالباشاميل
طريقة عمل القرنبيط بالباشاميل
املكوّنات
قرنبيط مفصول الزهرات  1 -كيلوغرام
جبن موزاريال مبشور  -كوب
لتحضري البشاميل:
دقيق  50 -غرام
زبدة  50 -غرام
حليب سائل  3 -أكواب
جوزة الطيب مبشورة طازجة  -نصف ملعقة
صغرية
فلفل أبيض  -بحسب الرغبة
ملح  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 -1أسلقي القرنبيط يف ماء مملّح حتى ينضج.

يع� ّد تناول الس�كر م�ن العوامل
األساس�ية التي ت�ؤدي إىل املعاناة
من الس�منة .وتشري دراسة إىل أن
السكر يزيد من خطر املعاناة من
الس�منة ومرض السكري ،فضالً
ع�ن تراج�ع ق�وة جه�از املناعة
وظه�ور عالم�ات الش�يخوخة
املبك�رة وزي�ادة احتم�ال املعاناة
من مختلف انواع الرسطانات.
ومن املعروف أن السكر ال يحتوي
ع�ى أي فائدة غذائي�ة .ولهذا من
األفض�ل يف حال ع�دم القدرة عى
ّ
التخيل عن املذاق الحلو ،استبداله
بمكون�ات طبيعي�ة أخ�رى .م�ن
أبرزه�ا العس�ل ال�ذي يحت�وي

ّ
صفيه وضعيه يف صينية بريكس.
 -2لتحضري البشاميل ،ذوّبي الزبدة يف قدر عى
نار خفيفة ،ثم أضيف�ي الدقيق وحرّكي جيّدا ً
ّ
تتجنبي ّ
تكتل الدقيق.
ملدة دقيقتني حتى
ً
 -3أضيف�ي الحلي�ب تدريجي�ا ،م�ع التحريك
باس�تمرارّ .
نكه�ي بج�وزة الطي�ب ،الفلف�ل
األبي�ض واملل�ح ،واطه�ي الصلص�ة ع�ى نار
خفيفة حتى تكثف قليالً.
 -4أس�كبي صلصة البشاميل فوق القرنبيط.
ّ
رش الجبن املبشور عى وجه الغراتان ،أدخيل
ً
الصيني�ة إىل ف�رن محمّ�ى مس�بقا عى 220
درج�ة مئوي�ة ،واخبزيها حتى ت�ذوب الجبنة
وتحمرّ.
 -5ق ّدميها ساخنة.

ع�ى نس�بة مهمة م�ن مضادات
األكس�دة ومن الخصائص املفيدة
لعمل الجهاز الهضمي وللبرشة.
كذلك يمك�ن االعتماد ع�ى التمر
الغني باملغذيات والذي قد يقي من
أمراض الرسطان وم�ن العدوى.
وه�و أيضا ً مص�در للبوتاس�يوم
ال�روري للعدي�د م�ن وظائف
الجسم.ومن املفيد االعتماد أيضا ً
عى عصري القيقب الغني باملعادن
مثل الزنك واملنغنيز واملفيد لصحة
القل�ب وجهاز املناعة .ورغم هذه
الفوائ�د الكثرية ،من األفضل عدم
اس�تهالك هذه املكونات بكميات
كبرية.

نصائح طبية

سلوكيات

كيف أجعل طفلي ينام ؟
ُ
يحتاج جس�م اإلنس�ان الطبيعي البالغ إىل ما يعادل ثمانية س�اعات من
النوم من أجل تجديد نشاطه وزيادة قدرته عى العمل ،ولكن ما يحتاجه
الطفل هو أكثر من ذلك بقليل؛ حيث يختلف احتياج األطفال للنوم حسب
اخت�الف األعم�ار فمن�ذ والدة الطفل إىل عم�ر ثالثة أش�هر يحتاجون إىل
س�اعات نوم من ثماني س�اعات إىل  18ساعة ويستيقظون عند الشعور
ّ
متقطع ،ومن ثالثة أشهر إىل ستة أشهر ينامون
بالجوع فسيكون نومهم
األطفال يف هذا العمر إىل ثماني ساعات ويستيقظون مر ًّة أو مرتني لرشب
الحليب.
ومن بعد عمر الس�تة أش�هر س�يصبح ن�وم األطفال متواص�ل أكثر ،ويف
مرحلة نمو األسنان سيؤثر يف نموهم بسبب األلم املصاحب لنمو األسنان
فيجب إعطائه األدوية املناس�بة ،لذلك يجب عى األم مساعدة الطفل عى
الن�وم بهدوء حتى يس�تطيع أن ينمو بطريق ٍة س�ليمة ،ولك�ن قد تعاني
بعضهم من األمهات من صعوبة نوم أطفالهم ،لذلك يجب ّ
اتباع مجموعة
من األمور التي تساعد الطفل عى النوم من دون الشعور.
مس�اعدة الطفل عى النوم يجب عليك تعليم الطفل ّ
أن النهار يختلف عن
الليل وذلك بفتح الس�تائر يف النهار ومش�اركة الطفل يف اللعب والجلوس
ع�ى التلفاز وعدم الس�ماح له بأخذ قيلولة أكثر من نصف س�اعة ،وعند
حلول الليل أغلقي الستائر.
يجب عليك إبقاء األضواء منخفضة وعدم إحداث ضجة ،والتح ّدث بصوتٍ
منخفض ،واجعيل طفلك يتناول وجبة العش�اء أو الحليب واالستحمام يف
م�اء دافئ ،وب ّديل مالب�س الطفل النهارية ،واجعلي�ه يرتدي مالبس النوم
وضعي�ه يف رسيره ،واروي ل�ه حكاية ما قبل الن�وم ،فاحريص دوما ً عى
أن ت�روي لطفلك حكاية قبل أن ينام وانتق�ي ّ
قص ًة مفيدة وفيها حكمة،
وابتع�دي ع�ن القصص املخيف�ة التي تخي�ف طفلك من املحي�ط حوله،
واختاري القصة حس�ب عمر طفل�ك وتفكريه ،وي ّ
ُفض�ل أن تحتوي عى

ص�ور ،ومن األفضل أن تروي له قصص األنبياء ويمكنك إيصال أي فكرة
لطفلك من خالل القصة حتى تجذب انتباه طفلك.
إذا كان الطف�ل م�ا زال رضيعا ً يف األشهرالس�تة األوىل فيجب وضع رسير
صغري معك يف نفس الغرفة ليس�هل ترضيعه وسماع صوته عندما يبكي،
ّ
وتجنبي وضع�ه يف نفس رسيرك حتى ال يختنق ،وانتبهي إىل عدم تغطية
وجهه.
اح�ريص ع�ى تعوي�د طفلك م�ن عمر ّ
الس�نة عى روت�ني معين�ا ً للنوم؛
كاالستحمام ،وتفريش األسنان ،وإعطائه قبلة وعناقا ً قبل النوم .يمكنك
تشغيل قرآن يف غرفة الطفل بصوت خفيف حتى ينام.
عوّدي الطفل عى أن ينام يف حال عدم وجودك بجانبه وأن يغفو من تلقاء
نفسه ،وأن يعتمد عى نفسه.
ّ
تجنب�ي ه�ز الطفل إذا كان رضيعا ً حتى ال يعت�اد عى ذلك أو تعويده عى
ّ
ألم راجعي الطبيب حتى
أي
من
يعاني
الطفل
كان
إذا
ذراعيك.
ب�ني
النوم
ٍ
يشخص حالته.

لطلة ابهى....

احلل املثالي ملنع تساقط الشعر
يع ُّد الش�عر م�ن أهم مقوم�ات جم�ال املرأة
فقديما قالوا إن تاج املرأة ش�عرها ..لذلك كان
اهتمام املرأة بش�عرها شيئا ً طبيعيا ً جدا حتى
يف العص�ور القديم�ة ،لذلك فإن أكرب مش�كلة
تواجه املرأة اآلن هي مش�كلة تس�اقط الشعر
ومن اهم اس�باب تساقطه هو ضعف جذوره
وتلفها وتك�ون غري قادرة ع�ى إنباته مجددا
مم�ا يؤدي اىل ضعفه مما قد ينتج عنه حدوث
الصلع .
ولتجن�ب هذه املش�كلة إليك بع�ض النصائح
التي تس�اعدك ع�ى االحتفاظ بش�عرك كثيفا ً
وجذابا :
 1الغ�ذاء املناس�ب  :تناول األطعم�ة الغنيةبمادة البيوتني وهي مثل االرز البني والشوفان
تس�اعد عى تقوية ج�ذور الش�عر وبصيالت
الش�عر وايضا مضادات االكسدة مثل فيتامني
 eاملوج�ود يف كثري من الفاكهة مثل األفوكادو
وزي�ت الزيت�ون اىل جانب الخ�روات الغنية
بالحدي�د والزنك مثل الس�بانخ كله�ا اطعمة
غني�ة بالفيتامينات واملعادن التي تس�اعد يف
عالج التساقط .
 2تخل�ي من التوت�ر غري الطبيع�ي التوتروالقلق فعليك باالس�رخاء يوميا باخذ حمام

داف�ئ وتن�اول الش�اي االخ�ر فه�و مهدئ
طبيعي لالعصاب.
 3تخلي من املش�ط ذي االس�نان الضيقة.جربي استخدام أمشاط ذات األسنان الواسعة
وتجن�ي الفرش�اة الغليظ�ة فه�ي تعمل عى
تكس�ريه وت�ؤدي اىل زيادة التس�اقط وإخراج
الشعرة من البوصيالت وبضعف جذور الشعر
وقلة حيويتها.
 4تدليك فروة الرأس بصفة مستمرة بالزيوتالطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز يعمل
عى تنشيط الدورة الدموية وتغذية الشعر من

جذورة ويكون التدليك بحركات دائرية وبرفق
ويفضل بعد الحمام حتى يكون قد تخلص من
االتربة التي تمنع تغذيته بصورة طبيعية.
 5استخدمي منتجات العناية الطبيعية ومنعتساقطه باستخدام منتجات العناية املحتوية
ع�ى فيتام�ني  b5وه�و متوزان م�ع طبيعية
الش�عر باألضافة اىل البانثين�ول الذي يع ّد من
الربوتين�ات املكونة لبنية الش�عر فتعمل عى
زيادة كثافته وملعانه.
 6عص�ري الكرنب مفيد جدا رشب كوب واحديومي�ا م�ن عصري الكرن�ب يعمل ع�ى تغذية
ف�روة ال�رأس ويس�اعد ع�ى تطويل الش�عر
طبيعيا والحفاظ عى صحتة وملعانة.
 7الصب�ار لتقوية وزي�ادة الكثاف�ة الصبارمعروف بتقوية الجذور وتس�اعد عى تطويل
الش�عر برسعة وزيادة نمو ويمكنك استخدام
الصبار أو املستخلص ويسمى عصري األلوفريا
بش�كل منتظم عى ف�روة ال�راس وتالحظني
تحسن ملحوظ يف زيادة كثافة الشعر.
وأخريا باتباع هذه النصائح واس�تخدام بعض
الزيوت التي تحافظ عى ش�عرك وتغذيه مثل
زي�ت الخ�روع وزي�ت الجرجري وزي�ت اللوز
ستجعلك تتمتعني بشعر رائع.

نصائح مهمة ملن يصاب بتسمم غذائي

غال ًبا مَ ا تتحس�ن الحالة الصحية
بعد اإلصابة بالتسمم الغذائي دون
عالج خ�الل  48س�اعة ،ولكن قد
يحت�اج املص�اب إىل تدخل طبي يف
بعض األحيان.
وللمساعدة يف تحسني وضعك بعد
إصابتك بالتس�مم من غذاء ملوث
ننصحك بهذه العالجات املنزلية:
 للسيطرة عى القيء واالستفراغ:دع معدت�ك ترتاح وتس�تقر لفرة،
ه�ذا يعن�ي التوق�ف ع�ن األكل
وال�رشاب تمام�ا ً لبضع س�اعات
وتجن�ب األطعم�ة الصلب�ة حت�ى
يتوقف القيء.
 عندم�ا تش�عر أن�ك ق�اد ٌر ع�ىاالحتف�اظ بالطع�ام إب�دأ الع�ودة
إىل تن�اول الطعام تدريجي�ا .وإبدأ
بتن�اول األطعم�ة الخفيف�ة قليلة
الدهون واأللياف وس�هلة الهضم،
حي�ث يصع�ب عى معدت�ك هضم
الده�ون عندما تك�ون مضطربة،
وتوقف عن األكل إذا عاد الغثيان.
 ال تتناول األدوية املضادة للغثيانأو األدوي�ة املض�ادة لإلس�هال من
دون استش�ارة الطبي�ب .قد ينتج
عن هذه األدوية آث�ا ٌر جانبية وقد
تبطئ خروج البكترييا من جسمك،

كم�ا تجع�ل بعض أنواع اإلس�هال
أس�وأ ،وق�د يعطي�ك طبيب�ك دوا ًء
ً
معرضا
مض�ا ًدا للغثيان إذا كن�ت
لخطر اإلصابة بالجفاف.
 حاف�ظ عى نفس�ك من الجفافإذ إن امتصاص رقائق من الثلج أو
أخذ رش�فات صغرية من املاء يُعد
نقطة انطالق جي�دة ،واملرشوبات
الرياضي�ة الت�ي تحت�وي ع�ى
إلكرولي�ت ه�ي أفض�ل طريق�ة
للوقاي�ة م�ن الجفاف خ�الل هذا
الوقت.
 إذا استمر القيء واإلسهال ألكثرم�ن  24س�اعة ،ارشب محل�ول
معالج�ة الجف�اف ( -Oral Reh
 )dration Solutionع�ن طري�ق
الفم واملتوافر يف الصيدليات.

 قم بمضمضة فمك ،حيث يمكنأن يؤدي طرد حمض املعدة يف أثناء
القيء إىل إتالف مينا أسنانك.
 ق�م باالس�تحمام إذ يس�اعداالس�تحمام ع�ى نظافة الجس�م
ويمنع إنتقال العدوى.
 التأك�د من الحصول عى قس�طكاف من الراحة والنوم ،فالحصول
عى ذل�ك يمكن أن يجعلك تش�عر
بتحسن أرسع.
األطعم�ة واملرشوب�ات يُنص�ح
بتناولها:
 تش�مل األطعم�ة الخفيف�ة عىاملعدة م�ا يأتي :امل�وز ،والحبوب،
وبياض البيض ،والعس�ل ،ودقيق
الشوفان ،وزبدة الفول السوداني،
والبطاط�س املهروس�ة ،واألرز،

والخبز املحمص.
كم�ا أن تناول الزبادي الطبيعي أو
كبسوالت الربوبيوتيك ملدة أسبوعني
عى األقل سيس�اعد جس�مك عى
تجديد البكترييا الصحية املفقودة
يف التس�مم الغذائ�ي واإلس�هال
وإعادة الجه�از الهضمي والجهاز
املناعي إىل املسار الصحيح.
 رشب الكثري من السوائل :ارشبامل�اء أو م�رق الدج�اج والخضار،
ال�ذي س�يزودك باملع�ادن الت�ي
تفقدها مع القيء واإلسهال.
 تن�اول املرشوب�ات الس�اخنةالخالية من الكافيني ،التي تساعد
يف تهدئة املعدة.
األطعمة واملرشوبات التي ننصحك
بتجنبها:
 تجنب األطعمة الحارة واألطعمةاملبهرة.
 تجن�ب تناول األطعمة الدس�مةكاألطعم�ة املقلي�ة والزي�وت
والحلويات.
 تجن�ب األطعم�ة الت�ي تس�بباالنتفاخ كالبصل وامللفوف.
 تجنب املرشوبات عالية الكافينيالت�ي تس�بب الجف�اف ،مث�ل
املرشوبات الغازية.

سر االعشاب..؟؟؟

 9فوائد تدفعك لالكثار من تناول اهلندباء
ُتع� ّد الهندب�اء من أصن�اف الخ�روات التي
تحتل موقعا ً
ّ
تنبت بوفرة يف فصل الشتاء .وهي
ضمن النظام الغذائي املتوس�طي الذي ينصح
به خرباء التغذية ح�ول العالم ،للتمتع بصحة
جيدة.
تع�رّيف ع�ى أب�رز فوائ�د الهندب�اء يف القائمة
اآلتية:
_ تنشيط الكبد وتنظيفه من السموم.
_ تنقية الدم.
_ تعديل مستوى السكر يف الدم.
_ تعوي�ض الجس�م ع�ن نق�ص البوتاس�يوم
والكالسيوم.
_ عالج دائي النقرس والروماتيزم املفصيل.
_ عالج عرسالهضم.
_ مفيدة يف ح�االت ال�”رجي�م” ،كونها فقرية
بالوحدات الحرارية.
_ طاردة للديدان.
_ عالج للحمى.
نصيح�ة :لس�لق الهندب�اء اتبع�ي الخط�وات
اآلتي�ة :اغيل املاء داخل طنجرة .قومي باطفاء
النار ،وأضيف�ي الهندباء املقط ّع�ة مع ملعقة

صغرية من الس�كر وأخرى من امللح ،للحفاظ
عى الل�ون األخ�ر .دعيها مغط�اة ملدة ربع
ساعة داخل املاء .اسكبيها بمصفاة ،ثم قومي
بعرصها جيدا ً بواسطة اليدين عى شكل كرات

صغرية.
ه�ذه الطريق�ة الرسيع�ة والصحي�ة تضم�ن
الحفاظ عى خصائص الهندباء الصحية شبه
كاملة.
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كلمات متقاطعة

أصح�اب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج
الحمل مهني�اً:ال تفريض آراءك ع�ى اآلخرين وبادري
اىل االستماع لوجهة نظرهم عاطفياً :الحبيب متمسك بك
ويحي�ك ال داعي للتوتر.الرجل من برج الحمل :مهنياً :الكثري
من الفرص مازالت أمامك اليوم عليك أن تس�تغلها عاطفياً:
أعطي املزيد من وقتك للحبيب وال تهمل مشاعره.

الثور

أصح�اب برج الث�ور حظك لليوم :امل�رأة من برج
الث�ور مهنياً :أن�ت قادرة عى اإلقناع فا تخش�ني
الب�وح بم�ا يجول بخاط�رك عاطفي�اً :اس�تمعي اىل
آراء الحبي�ب فق�د تك�ون صائبة ولصالح�ك .الرجل من
ب�رج الثور :مهني�اً :يمر اليوم برسعة بس�بب كثرة األحداث
املتاحقة من حولك عاطفياً :تتحسن األمور كثريا ً بينك وبني
الحبيب خال هذه الفرتة.

الجوزاء

أصح�اب برج الجوزاء حظك لليوم :املرأة من برج
الج�وزاء مهنياً :نف�ذي التعليم�ات بحذافريها وال
تتمرددي عى قوانني العمل عاطفياً :تترصيف بمزاجية
م�ع الحبيب خال هذه الفرتة مما يثري اس�تيائه .الرجل
م�ن برج الج�وزاء :مهنياً :تتكلم بنربه ح�ادة اليوم مما يثري
اس�تياء بعض زماء العمل عاطفياً :تطوي فرتة التوتر بينك
وبني الحبيب وتتحسن األمور.

 - 1898تح�ول ملكي�ة ج�زر ھ�اواي يف املحيط
الھادي إىل الواليات املتحدة.
 - 1928ب�دأ أول ب�ث تلفزيون�ي منتظ�م م�ن
مدين�ة نيوي�ورك وكان ملدة س�اعتني يف  3أيام يف
األسبوع.
 - 1940ب�دء «عملية إيجل» ،وھ�ي العملية التي
دم�ر فيھا الط�ريان األملاني س�اح الج�و امللكي
الربيطاني ودفاعاته الجوية خال الحرب العاملية
الثانية.
 - 1945االتح�اد الس�وفيتي يحت�ل كوري�ا
الشمالية.
 - 1946اململك�ة املتح�دة تأم�ر بوق�ف الھج�رة
اليھودية إىل فلسطني وتقرر سجن الذين يقومون
بتسھيلھا يف قربص.
 - 1949توقي�ع اتفاقية جني�ف املتعلقة بحماية
املدنيني يف أوقات الحرب.
 1952أملاني�ا الغربي�ة والياب�ان تنضم�ان إىلصندوق النقد الدويل.
 - 1953االتح�اد الس�وفيتي يفج�ر قنبلت�ه
الھيدروجينية األوىل.
 - 1981ظھور الحاسب الشخيص من قبل رشكة
آي بي إم.
 - 1995وزي�ر التصني�ع العراق�ي حس�ني كامل
حس�ن وأخوه صدام وزوجتيھم�ا رغد ورنا بنات
رئي�س النظام الس�ابق ص�دام حس�ني وأبنائھم
ينشقون عليه ويلجأون إىل األردن.
 - 2000غ�رق الغواص�ة الروس�ية ك�ي-141

السرطان

أصحاب ب�رج الرسط�ان حظك للي�وم :املرأة من
ب�رج الرسطان مهني�اً :ال تبثي ع�ى روتني العمل
ذاته بل اعتمدي أس�اليب جديده ل�ل عاطفياً :الحبيب
مفتون بك ومس�تعد لتنفيذ كل مطالبك .الرجل من برج
الرسطان :مهنياً :تق�وم اليوم بالكثري من التعديات التي قد
تس�اعد عى نجاح عملك عاطفياً :حياتك العاطفية يف أوجها
وتنسجم مع الحبيب.

األسد

أصح�اب برج األس�د حظك لليوم :امل�رأة من برج
األس�د مهني�اً :ادريس قراراتك جي�دا ً وال تترسعي
به�ا حي�ث ال ينفع الن�دم عاطفي�اً :أعط�ي الحبيب
املجال كي يترصف عى طريقته .الرجل من برج األس�د:
مهنياً :لديك فرصة إلنجاز األعمال املرتاكمة اليوم فحاول أن
تس�تغلها عاطفياً :لقاء يجمعك مع فتاة تشعر أنها ستكون
رشيكة املستقبل.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

أصحاب برج العذراء حظ�ك لليوم :املرأة من برج
الع�ذراء مهني�اً :تبحثي ع�ن طرق واس�تثمارات
جديدة قد تزيد من أرباح�ك عاطفياً :ال تنظري فقط
اىل سلبيات الحبيب وتذكري أنه وقف اىل جانبك يف مواقف
ع�دة .الرجل من ب�رج العذراء :مهنياً :علي�ك أن تفكر بهدوء
أكثر كي تتخذ القرارات السليمة عاطفياً :مشاعر صداقة قد
تتبدل اىل مشاعر حب.

الميزان
أصح�اب برج امليزان حظك للي�وم :املرأة من برج
املي�زان مهنياً :توقعي اليوم عقود مهمة س�تكون
س�ببا ً يف نجاح الرشكة عاطفياً :ال تستخدمي أسلوب
التهدي�د مع الحبيب وأنت تدركني أن هذا لن ينفع .الرجل
من ب�رج امليزان :مهنياً :كن حيادي�ا ً يف قراراتك وحكم عقلك
فيم�ا تقوم به عاطفياً :ال ترغ�ب يف لقاء الحبيب هذه الفرتة
وترغب باالنفراد بنفسك.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم :املرأة من برج
العق�رب مهني�اً :تقاب�ي اليوم أش�خاص مثريين
لاهتم�ام وأصح�اب خ�ربة تعلمي كيف تس�تفيدي
منه�م عاطفي�اً :ل�ن تجدي قل�ب يرعاكي غ�ري الحبيب
فتمس�كي به .الرجل من برج العقرب :مهنياً :أنت يف طريقك
اىل القمة ونحو النج�اح عاطفياً :عاقتك تتطور مع الحبيب
نحو األفضل و تتقرب منه أكثر.

القوس

أصح�اب برج القوس حظك للي�وم :املرأة من برج
الق�وس مهني�اً :عليك�ي أن تهتمي أكث�ر بأمورك
املادي�ة ومرصوفات�ك عاطفي�اً :أنت غارق�ه يف الحب
ف�ا تنك�ري ه�ذه الحقيق�ة .الرجل م�ن ب�رج القوس:
مهنياً :مس�ؤولياتك كثرية اليوم مم�ا يؤخرك عن أداء الكثري
م�ن املهمات عاطفياً :ال مباالة الحبيب بمش�اعرك تش�عرك
بالغضب لم ال تصارحه؟

الجدي

أصحاب ب�رج الجدي حظك للي�وم :املرأة من برج
الجدي مهنياً :يوم مضغ�وط وحافل باالجتماعات
مما يش�عرك بالتع�ب عاطفياً :ترصيف ع�ى طبيعتك
م�ع الحبيب فلس�ت بحاجة اىل التصن�ع .الرجل من برج
الج�دي :مهنياً :ته�دأ األم�ور تدريجيا ً الي�وم وتتخليص من
الكث�ري من الضغوط�ات عاطفياً :ترصفات�ك العفوية تقرب
الحبيب منك أكثر.

الدلو
أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك لليوم :امل�رأة من برج
الدل�و مهني�اً :تق�ي الي�وم الكثري م�ن الوقت يف
مراجعة ملفات مهم�ة عاطفياً :تعريف أنك لن تقدري
عى الفراق أكثر بادري وكلم�ي الحبيب .الرجل من برج
الدل�و :مهنياً :كن أكثر حكمة الي�وم يف قراراتك التي تتخذها
عاطفياً :حب قديم يظهر يف حياتك ويطلب منك العودة.

الحوت

أصحاب ب�رج الحوت حظك للي�وم :املرأة من برج
الحوت مهنياً :ال تضعي أحكاما ً مسبقه عى بعض
األمور من دون مراجعتها عاطفياً :الحبيب يشتاق اىل
كام�ك الحلو فا تحرميه منه .الرج�ل من برج الحوت:
مهنياً :أحدهم يعرض عليك الرشاكة يف مرشوع ما فكر جيدا ً
قب�ل أن تعطي أي ق�رار عاطفياً :قد تنفع�ل وتفقد أعصابك
عى الحبيب اليوم كن حذراً.

كورسك.
 - 2008حكوم�ة الوحدة الوطني�ة اللبنانية تنال
ثق�ة الربملان بمئة صوت م�ن أصل حضور ،107
حيث رف�ض إعطاء الثقة  5نواب وامتنع نائبان،
والنائب الرئيس حسني الحسيني يعلن استقالته
من عضويه الربملان احتجاجا عى سوء األوضاع.
 - 2012الرئيس املرصي محمد مريس يحيل وزير
الدفاع املش�ري محمد حس�ني طنط�اوي ورئيس
األركان الفري�ق س�امي عن�ان للتقاع�د ويع�ني
الفري�ق أول عبد الفتاح الس�ييس قائ�د ا للقوات
املس�لحة ووزي�را للدف�اع واإلنت�اج الحربي ،كما
قام بتعيني املستش�ار محمود مكي نائبا لرئيس
الجمھورية.
  2015انفج�ارات ضخم�ة يف مدين�ة تيانج�نيبالصني تؤدي ملقتل  50شخصا عى األقل وإصابة
املئات.
 - 2016عالم األحياء الدنماركي يوليوس نيلسن
ؤكد بأن ق�رش غريناند ھو
ين�رش بحثه ال�ذي ُي ِ
أطول الفقاريات عمرا ،إذ إن متوسط حياة الفرد
منھا يصل إىل نحو  400سنة.
 - 2017مقت�ل  3أش�خاص وإصابة أكثر من 30
آخري�ن ج�راء أعمال عن�ف ب�ني متظاھرين من
القومي�ني البيض (اليم�ني املتط�رف األمريكي)
ومحتجون مناوئني لھم يف مدينة شارلوتس�فيل
بوالية فرجينيا األمريكية.
  2018وكال�ة ناس�ا ُتطلق مس�بار باركر نحوالشمس لدراسة ھالتھا الخارجية.

مشاكل وحلول

أخاف أن يصاب زوجي بامللل مين ..كيف أتصرف؟
أنا ٌ
فتاة متزوجة مع أن حياتي
الزوجي�ة خالية من املش�اكل
والحمدلل�ه إال أنن�ي أعان�ي
م�ن الصمت م�ع زوجي ومع
الناس ال يوج�د لدي أصدقاء،
فأن�ا ال أتح�دث كث�ريا ً حت�ى
وإن خرجن�ا للتن�زه ،وأخاف
أن يص�اب زوج�ي بامللل ماذا
افعل.
الحلول والنصائح:
 1لست وحدك التي تعاني من
هذه املش�كلة فكثريات تربني
يف أج�واء بعي�دة ع�ن الحياة
االجتماعي�ة مم�ا جعله�ن
يعش�ن يف عالم مغلق ،خاصة
أن جانب�ا ً من تربيتنا يش�جع
ع�ى صم�ت البن�ت بحج�ة
تحليها بالحياء.
 3ه�ذا املفهوم خاط�ئ تماما ً
ألن الحي�اء يمك�ن أن يك�ون
أدب�ا ً لطيف�ا ً يف أثن�اء الحديث
مما يعكس ذكاء البنت ويربز
شخصيتها ،هذا من جهة أما

من جهة أخ�رى فكثريات من
الزوج�ات ه�ن ع�ى عكس�ك
تمام�ا ً أي ثرث�ارات وتص�ل
رس�ائل ش�كوى م�ن أزواج
ينزعج�ون م�ن كث�رة كام
الزوجة.
 4أما يف حالتك فالحل بس�يط
وه�و أن تنظم�ي حيات�ك
بالتواص�ل م�ع صديق�ة أو
اثنتني وتعززي العاقة عائليا ً
بحي�ث تش�كي أن�ت وزوجك

معهما حلق�ة اجتماعية مما
يجدد حياتكما ويضفي عليها
الحيوية.
 5أنصح�ك أيض�ا ً بمتابعة ما
يحدث حول�ك ،لي�س األخبار
فحس�ب ب�ل مج�االت عديدة
خاصة الرياضة واالخرتاعات
وغريها ،ابدئ�ي بمعرفة ماذا
يح�ب زوجك وما هي هواياته
حتى ولو ال يمارسها ،واقرئي
عنه�ا بني وق�ت وآخر وأثريي

عنها سؤاالً فينجذب للحديث
مما يس�اعدك عى اس�رتجاع
معلوماتك ومشاركته بها.
 6طبعا ً هذا األمر يتطلب وقتا ً
لك�ن النتائج مضمون�ة بإذن
الل�ه ألن الق�راءة بح�د ذاتها
توس�ع عامل�ك وتش�غلك ومع
مش�اركة زوج�ك بالحدي�ث
عنه�ا س�تصبحان صديق�ني
وه�ذه قم�ة الحي�اة الزوجية
السعيدة.
 7أنصح�ك أيضا ً إذا كان وقتك
يس�مح بالتط�وع يف جمعي�ة
خريية ليوم واحد يف األس�بوع
تكس�بني فيه ثوابا ً وتكتشفي
عاملا ً جديدا ً تشاركني به زوجك
مم�ا يقربكم�ا م�ن بعضكما
بعضه�م بإذن الل�ه ،وال تنيس
أن الفكاه�ة وامل�رح ألد أعداء
امللل فاحفظي طرائف لطيفة
وظريف�ة (إياك م�ن الطرائف
السخيفة) وشاركيه بها ،فهي
ال تبعد امللل بل تلغيه أيضاً.

اختبارات شخصية

تعرف على شخصيتك من رقمك املفضل
ْ
تخيلت بأن رقمك املفضل يمكن أن يعرب
هل
عن شخصيتك ؟ ويحدد مجموعة من األمور
عنك وعن مش�اعرك  .لذلك قمنا بعرض لك
م�اذا يقول رقم�ك املفضل عن ش�خصيتك
تعرف عى الصفات املختلفة يف أدناه:
الرقم واحد :
ي�دل الرقم واحد عى أن�ك محبوب وتحظي
بش�عبية كب�رية ب�ني اآلخري�ن .ق�د يعتقد
بعضهم بأن هذا الرقم يدل عى الوحدة ولكن
يجب أن يفك�ر الجميع بأنه يعرب عن جمال
شخصيتك وأنك تتمتع بشخصية فاتنة .
الرقم اثنني :
يش�ري هذا الرق�م عى أنك تمتع بش�خصية
كريم�ة وترغ�ب دائم�ا ً يف التغ�ري األماكن
التي تذه�ب إليها .كما أن�ك تفضل االلتزام
باملعايري والقيم يف حياتك .
الرقم ثاثة :
يمك�ن أن ي�دل رق�م ثاث�ة ع�ى أن لدي�ك
ش�خصية ذكية جدا ً وتتف�وق يف حياتك .قد
تشعر أنك محاط دائما باألغبياء وجميعهم
يحتاجوا إىل بذل املزيد من الجهد لكي يصلوا
إىل مستواك .
رقم أربعة :

يعطي رق�م أربعة مجموعة م�ن العامات
ع�ن س�ماتك الش�خصية ومنه�ا أن لدي�ك
ش�خصية رائع�ة وتح�اول دائم�ا ً أن تهتم
بمظهرك لظهور بشكل جميل وأنيق .
رقم خمسة:
إذا كن�ت تفضل رقم خمس�ة فهذا يدل عى
أنك شخصية منفعلة وتشعر أنك بإستمرار
تحت ضغ�ط يف العمل والحياة الش�خصية
 .كما أنك تتمت�ع بحماس قوي عند القيام
باألمور املختلفة .
رقم ستة :
رقم س�تة م�ن األرق�ام املرحة ولك�ن لديه
املزيد م�ن الخبث والخدع التي تس�اعدك يف

تخط�ي الصعوبات  .وتتمكن من التخطيط
الجيد للمهمات املتعددة .
رقم سبعة :
غالبا ً األطفال الذين يفضلوا رقم سبعة هم
األفض�ل يف املدرس�ة  .ولك�ن البالغني الذين
يفضلوا ه�ذا الرقم غالب�ا ً ال يتمتعوا بحياة
هادئ�ة ويس�عوا دائم�ا ً إىل تحقي�ق الهدوء
والتخلص من الفويض يف حياهم .
رقم ثمانية :
هل تفضل رقم ثمانية ؟ مربوك عليك فأنت
تس�تمتع بحيات�ك وناضج بم�ا يكفي لكي
تق�وم بالتخطي�ط جي�داً ،وتحق�ق النجاح
العمي يف وظيفتك .
رقم تسعة :
صاحب ه�ذا الرقم يتمتع بمزايا ش�خصية
فري�دة فهو ل�ه كاريزما خاص�ة به وطاقة
عالي�ة عن�د أداء املهمات املختلف�ة والقدرة
عى إنجازها يف وقت قصري .
رقم صفر :
يش�ري ه�ذا الرق�م إىل أن لدي�ك ش�خصية
مبتهج�ة وتح�ب الن�كات والضح�ك م�ع
أصدقائك وأفراد عائلتك وتش�عر بالنش�اط
الدائم .

أفقي
املوت�ور
1مخ�رتع
الكهربائي  oسحب
2مخرتع الغسالة.
النظ�ارة
3مخ�رتع
الطبية.
o
4متش�ابهان
ال�كل يس�عى إلي�ه يف
السباقات.
5ق�ام بهمة ونش�اط o
نصف نرحل.
6ش�جر معم�ر معروف
يف لبن�ان  oس�ال  oزهر
نذكره يف تحية الصباح.
7متش�ابهان  oمخرتع
الاسلكي.
8رفاهية زائدة  oعشب
(معكوسة).
9دواء لوجع الرأس
املدف�ع
10مخ�رتع
الرش�اش  oلعب�ة ك�رة
املرضب.

رأيس
1مخ�رتع
فهرنهايت.
2إله الشمس والريح والخصوبة عند
قدماء املرصيني  oمخ�رتع التكييف
(معكوسة).
3رج�ل (مبعث�رة)  oح�رك وخ�ض
بشدة.
4من هم يف مستواه يف التفكري  oغري
ناضج.
5ضع�ف (عامي�ة م�ن االجنبي�ة) o
موقع النزال واملنافسة (معكوسة).
6يزي�د قلي�ا  oلرب�ط اط�راف
القميص.
7ه�دوء  oحي�وان أليف م�ن العائلة
السنورية.
8مخرتع البندقية  oمخرتع فرش�اة
األسنان.
9املورث الحامل للصفات الوراثية يف
األحياء  oنرشب به القهوة
10غري ذي لياقة يف الترصف وغري ذي
هندام يف الشكل  oمخرتع املنطاد.
مقي�اس

الح�رارة

غزل عراقي
لعيون��ك الح���لوات بس اك��تب اشعار
وحته الكلب مرات من عدهن يغار
ثاري الكلب بالشوف اقوى من العيون
يعني التضيعة العني بالكلب مدفون
يم بيتي ريت����ك كون واشمرلك العني
تشبعي منك شوف وترديل بعدين
أشم��رلك الع�ين�ني لو ي��مي بيت�������ك
وانت�����حر ست مرات لو ما لكيتك
هاك اخذ كل اعضاي صفط�����هة بيدك
واحسبني دم محروم يميش بوريدك
خ�اف الل�ه يامل�������ريت ما ك�ل�م�ت�ن�ي
ل�ي�تك حجي���ت اوياي لو ش�ت�م�ت�ن�ي
كل�ب�ي ع�ل�ي�ك ي�ن�وح مان���������ام ل�ي�ل�ه
مسألتي انا وياك صارت ط������وي�ل�ه
جيت����ك بقايا انسان ايدي عى خ������دي
ك�ل�ب�ك صخ�ر ماالن يالع�ف��ت ودي
ترجع ت�رد ال�روح ياكام�����������ل ال�زي�ن
انا ارد ام�وت اليوم وتكي بعدين

من الفيسبوك

F

acebook

قصة وعربة

األحالم والواقع
َ
كان هناك بائعة حليب يف طريقها إىل الس�وق كي تبيع الحليب الذي
أنتجته بقرتها .وبينما كانت تس�ري حاملة جرة الحليب عى رأس�ها،
راودتها أحام اليقظة بما يمكنها أن تفعل بعد أن تبيع الحليب .بدأت
تفكر “سأشرتي بذلك املال مئة كتكوت وأربيها يف الحظرية الخلفية.
وعندما تكرب ،سأبيعها بسعر جيد يف السوق”.
اس�تمرت بالحل�م بينما كانت تق�رتب من الوصول إىل الس�وق“ ،ثم
سأش�رتي نعجت�ني
صغريت�ني وأربيهم�ا
يف حق�ل األعش�اب
القري�ب م�ن املن�زل.
تك�ربان
عندم�ا
يمكنني بيعهما بسعر
أفضل!”
وظلت تحل�م ،فقالت
لنفس�ها “وقريب�ا ً
س�أصبح ق�ادرة عى
رشاء بق�رة أخ�رى
وأحصل عى املزيد من الحليب لبيعه .عندها سيصبح لدي الكثري من
املال”.
انقادت وراء ذلك التفاؤل املفرط حتى بدأت تقفز من ش�دة السعادة
الت�ي غمرته�ا وكأن ذل�ك كان حقيق�ة .وفج�أة وقعت ع�ى األرض
وانك�رست الج�رة وس�ال الحلي�ب ع�ى األرض .ال أحام بع�د اآلن،
فجلست وبدأت بالبكاء.
الحكمة :قم بخطوتك الحالية وركز عليها بعد أن تضع خطة واضحة
لحياتك ،لكن ال تعيش املستقبل قبل أن تنهي مهمة الحارض.

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
أغلى كمامة بالعالم يبلغ ثمنها مليون
ونصف دوالر

ب�دأت رشك�ة مجوه�رات ُتدعى
«إيف�ل» تصنيع أغىل كمامة وجه
يف العالم ،والتي س�يبلغ س�عرها
 1.5ملي�ون دوالر .ويقول مالكة
الرشكة ومصمم الكمامة ،إسحاق
ليفي ،أنها ستكون مصنوعة من
الذهب األبيض عي�ار  18قراطا،
وس�تكون مرصع�ة ب�� 3600
ماسة ،وسيتم وضع مرشح هواء
«فل�ر» من ط�راز «إن ،»-99هذا
حس�ب ما ذكرت وس�ائل اإلعالم.
وبع�د أن تس�اؤل وس�ائل اإلعالم

عن س�بب صن�ع ه�ذه الكمامة،
قال إس�حاق ليفي أن هناك رجل
أعم�ال صيني يعي�ش يف الواليات
املتح�دة هو من طل�ب إنتاج هذه
الكمام�ة وطلب�ت أن تنتهي قبل
نهاي�ة  .2020ون�رش ليف�ي عدة
قطع من القناع املغطى باألملاس،
ً
قائ�ال« :أنا س�عيد ألن هذا
وعل�ق
القن�اع أعطان�ا العم�ل ال�كايف
ملوظفين�ا ليكون�وا قادري�ن عىل
توفر وظائفه�م يف أوقات صعبة
للغاية يف مثل هذه األوقات».

موظفون جدد يقتحمون الوظائف ..لن
يمرضوا أبداً!

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

رحمة رياض :ما نعيشه اآلن أبشع وأخطر
مخاوف الحياة
كش�فت الفنان�ة العراقي�ة،
رحمة رياض ،عن أن ما تكتبه
أو تن�رشه عىل حس�اباتها يف
مواق�ع التواص�ل االجتماعي
هو عبارة عن كل ما تفكر به.
معترة ان له�ا كل الحرية يف
التعبر عن رأيها ومشاعرها
عىل منصتها الخاصة.
وم�ن ه�ذا املنطل�ق ،غ�ردت
رياض عر حسابها الرسمي
ع�ىل توير بالق�ول :منصتي
الح�رّه ،أكت�ب ُهنا ما أش�عر
ب�ه وما أفكر ب�ه بال قيود وال
حواجز ...
وأردف�ت :م�ا نعيش�ه اآلن

أث�رت جائح�ة وب�اء كورونا عىل
س�وق العمل بش�كل كبر ،وقلبته
رأسا ً عىل عقب ،فقد خرس املاليني
ح�ول العمل وظائفه�م وأصبحوا
عاطل�ني ،وت�م من�ح وظائفه�م
ملوظف�ني ج�دد ل�ن يمرض�وا أبدا ً
ألنهم «روبوتات» .فقد تم استبدال
موظف�ي خدم�ة العم�الء وأمناء
الصن�دوق وموظف�ي الفن�ادق
بالروبوت�ات أو برام�ج ال�ذكاء
االصطناع�ي يف أم�ركا ،بس�بب
االضطراب�ات االقتصادي�ة الت�ي
س�ببها الوباء .وذك�ر أن ما حدث
لي�س ناجما ع�ن تف�ي فروس
كورون�ا فق�ط ،ولك�ن الجائح�ة
رسعت فق�ط من فك�رة االعتماد
ع�ىل الروبوتات بدال م�ن البرش يف
عدد م�ن التخصصات ،مضيفة أن
الن�اس كانوا قلقني بش�أن فقدان
وظائفهم بسبب تقدم التكنولوجيا

كلمات مرور إياك أن تستخدمها لحماية
حساباتك اإللكترونية

تع�د الكلم�ات الرسي�ة أو
رموز امل�رور من أه�م األدوات
املستخدمة لحماية خصوصية
الحس�ابات اإللكروني�ة ،لكن
االختي�ار الخاطئ لهذه الرموز
أحيانا قد يحولها ألداة تس�هل
اخراق الحسابات.
وح�ول ه�ذا املوض�وع ق�ال
الخب�ر التقن�ي ومدي�ر رشكة
«االحتياط�ي الفك�ري» ،بافل
مياس�وييدوف« :لطامل�ا كانت
كلمات املرور التي يس�هل عىل
الهاكرز اخراقها هي الكلمات
الت�ي يس�هل تخمينه�ا ،مث�ل
الكلم�ات التي تكت�ب بحروف
متسلس�لة خل�ف بعضها عىل
لوحة املفاتيح يف الحاسب مثل
 qwertyعىل س�بيل املث�ال ،أو
حتى تل�ك التي تح�وي أرقاما
متسلسلة ،لذا يجب تجنب هذا
النوع من كلمات املرور لحماية
الحسابات».
وأضاف «يجب عىل املس�تخدم

عدم اس�تعمال كلم�ات مرور
تح�وي رق�م هاتفه أو اس�مه
أو تاري�خ مي�الده ،فه�ذه
البيان�ات ق�د تك�ون معروفة
للبع�ض ،وقد تس�تغل الخراق
حس�ابه اإللكروني ،ولحماية
املس�تخدمني م�ن هجم�ات
القرصن�ة اإللكروني�ة تطلب
العديد من املواقع من املستخدم
وضع كلمات مرور أكثر تعقيدا
قد يصل ع�دد رموزه�ا إىل 15
رم�زا ،وتض�م أحرف�ا كب�رة
وصغرة بالوقت نفسه».
ونص�ح الخب�ر مس�تخدمي
اإلنرنت ومن يملكون أكثر من
حس�اب إلكروني باس�تخدام
كلم�ات م�رور مختلف�ة ل�كل
حس�اب ،ففي حال اس�تعمال
املس�تخدم كلم�ة امل�رور ذاتها
لعدة حسابات وتمكن قراصنة
اإلنرن�ت م�ن معرفته�ا ق�د
يس�تغلوها الخ�راق جمي�ع
الحسابات.

ه�و أبش�ع وأخط�ر مخاوف
الحي�اة ،نح�ن ج�زء من كل
خريط�ة عربي�ه وج�زء م�ن
معاناة الحروب التي يعيشها
عاملنا.
وتس�اءلت :هل نح�ن نحمل
نصف مس�ؤولية م�ا يحصل
بنا ؟
وكان�ت رحم�ة ق�د غ�ردت،
يف وق�ت س�ابق ،تعقيبا عىل
تفج�ر ب�روت ،بالق�ول:
صارلن�ا يوم�ني م�و نايمني
قلبن�ا موج�وع ع�ىل #لبنان
الله يرحم الشهداء ويصركم
يارب.

فنانة عراقية تربت في ملجأ أيتام وتبحث عن أهلها
ملجأ ع�ىل اعتبار أن والدته�ا متوفية ووالدها
بالس�جن ،ثم ج�اءت عائل�ة عراقية مس�لمة
وتبنتها ألنه�ا ليس لديها أطفال .منوهة بأنها
عاش�ت معهم طفولة س�يئة وكانت تردد« :يا
ريت م�ا رحت وكن�ت فضلت يف امللج�أ ..كنت
عايش�ة يف بغ�داد وملا وصلت  10س�نوات توىف
(األب) اليل رباني وفاجأني بعدها أحد أقربائه
وقتها أن هذه األرسة ليست أهيل الحقيقيني».
وتابعت قائلة« :عشت طفولة قاسية ولم يكن
أحد بجانب�ي ،وكنت احس بالغربة بس الوالدة
ال�يل ربتني مع أبويا كانت طيب�ة بس ال تقدر
تتكلم م�ع زوجها وكلما كان�ت تتكلم وتدافع
عني كانت بتتعرض للعنف والرب ..معروف
إن امل�رأة العراقي�ة ال تس�تطيع أن تقف بوجه
زوجها وتعرض عىل يشء».
واضاف�ت انه�ا م�ا زال�ت تبح�ث ع�ن اهلها،
وتحاول جمع معلومات توصلها بهم.

ستار سعد يساند اللبنانيين

وه�ذا التق�دم الكب�ر يف مج�ال
ال�ذكاء الصناع�ي .وقد يكتس�ب
اس�تبدال البرش باآلالت مزي ًدا من
الرسعة يف األش�هر املقبلة بس�بب
وب�اء كورون�ا وف�رض إج�راءات
العزل املن�زيل والتباعد االجتماعي،
فيمك�ن للروبوت�ات أن تحل محل
ما يص�ل إىل مليون�ي عامل إضايف
يف التصني�ع وح�ده بحل�ول ع�ام
ً ،2025
وفق�ا لورقة بحثية حديثة
أعده�ا االقتصادي�ون يف معه�د
ماساتشوس�تس للتكنولوجي�ا
وجامع�ة بوس�طن .وق�ال دانييل
سس�كيند ،الخبر االقتصادي من
جامعة أكس�فورد ومؤل�ف كتاب
«عالم ب�ال عمل»« :ه�ذا الوباء قد
خل�ق حاف ًزا قو ًي�ا للغاية ...اآلالت
ال تم�رض ،ال تحت�اج إىل العزل�ة
لحماية أقرانه�ا ،ال تحتاج إىل أخذ
إجازة من العمل «.
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كش�فت الفنانة العراقية الشابة «أشكي ناز»
عن العديد من األرسار يف حياتها الخاصة.
وأوضح�ت الفنان�ة العراقي�ة ،الت�ي قالت إن
اسمها الحقيقي «شيماء» ولكن اسمها الفني
أش�كي ناز انطالق�ا من أول عم�ل فني قامت
ببطولته يف العراق ،أنها عاش�ت طفولة قاسية
يف العراق ،وتعرضت للعنف والرب عىل مدار
 15عاما؛ إذ تربت يف ملجأ لأليتام منذ أن كانت
طفلة رضيعة.
وأضاف�ت أش�كي ن�از ،يف مقابل�ة له�ا ع�ر
اإلنرن�ت من محل إقامتها الحالية يف الس�ويد
مع اإلعالمي الكويتي صالح الراش�د عىل قناة
 atvالكوي�ت :أن أرسة عراقية تبنتها منذ كان
عمره�ا  10أش�هر ،وكان األب ال�ذي يربيه�ا
يربه�ا يومي�ا دون رحمة ،منوه�ة بأنها ال
تعرف من هم أهلها حتى اآلن.
وأردف�ت الفنان�ة العراقي�ة :أنه�ا وُضع�ت يف

س�اند النجم العراقي ،ستار
سعد ،الش�عب اللبناني بعد
جول�ة ق�ام به�ا يف أرج�اء
بروت املدمّ رة.
ّ
س�تار
تجدر اإلش�ارة إىل أن

لي�س مصاب�ا ً بكورونا بعد
اللغ�ط ال�ذي تع�رّض ل�ه
إث�ر وصول�ه إىل لبن�ان منذ
أس�بوعني جرّاء إجرائه عدة
فحوصات. PCR

هاتف هيئة التحرير

07810090003

إليسا تواصل نجاحها رغم األزمات
تواصل ملكة اإلحساس ،إليسا،
دعمه�ا للش�عب اللبنان�ي قوالً
ً
وفع�ال؛ فل�م ت�رك لحظ�ة إال
وطالبت فيها الحكومة اللبنانية
باالس�تقالة وت�رك الش�عب
اللبنان�ي يحص�ل ع�ىل حقوقه
املرشوعة.
ورغ�م أنه�ا ل�م ُتس�عد بطرح
ألبومها الغنائي األخر «صاحبة
رأي» وبنجاح�ه الق�وي ع�ر
ال�دول العربية وع�ر اليوتيوب
أيض�ا ً بعد انفج�ار مرفأ بروت
وتدم�ر منزله�ا ،لكنها حققت
نجاح�ات كب�رة خ�الل الفرة
املاضية.
اًنشاطها املتواصل مع متابعيها
وحرصه�ا عىل التواص�ل الدائم
معهم من خالل التعليقات عر
صفحته�ا الخاصة ع�ىل موقع
التدوين�ات القص�رة «توي�ر»
جعله�ا تحظ�ى بلق�ب النجمة
ً
عربي�ا م�ن حي�ث ع�دد
األوىل
املتابعني عر توير ،حيث لديها
 15ملي�ون متابع م�ن كل دول
العالم عر التطبيق.
وكانت إليس�ا قد ت ّ
رعت بمبلغ
مادي ضخم لجمعية -Solida

 ityمن أجل مس�اعدة الش�عب
اللبنان�ي إث�ر انفج�ار مرف�أ
مؤك ً
ّ
دة أن ه�ذا أقل ما
ب�روت،
يمك�ن تقديم�ه لبلده�ا لبن�ان
الذي تفخر به دائماً.
عىل الرغم من األزمات التي يم ّر
بها لبنان خ�الل الفرة املاضية
والتي شغلت إليسا عن االحتفال
بنجاح ألبومها الجديد «صاحبة
رأي» ،م�ا زالت أغني�ات األلبوم
تواصل نجاحها يف حصد ماليني
املش�اهدات ،حي�ث حققت «أنا
َ
مليوني مشاهدة
شبه نسيتك»
وقارب�ت أغنية «حب�ة اهتمام»
عىل تحقيق امللي�ون الثاني ،أما
«ليك لوح�دك» «هعترك مت»،
«عظيمة» ،و»مباحة ليك» فقد
نجحت يف تحقيق املليون األول.
أم�ا أغني�ة «هنغن�ي كم�ان
وكمان» فأوشكت عىل تحقيق
 9ماليني نسبة مشاهدة عر
اليوتيوب.
وجاء األلب�وم ليحقق 35
مليون استماع عر قناة
روتان�ا ع�ىل اليوتي�وب
يف األس�بوع األول م�ن
إطالقه.

هــــامش

امللح والزاد “ما غزر وال فاد”
محزة مصطفى
قب�ل أي�ام “س�وربت عيون�ي” ،فلج�أت اىل جه�از فح�ص الس�كر
بإعتباري من حديثي الوالدة يف دخول عالم الس�كريني ..كان السكر
طبيع�ا ،حمدت الله عىل هذه النعمة التي يمكن أن توفر يل وجبة من
الحلويات ،ولو عىل الخفيف ..وحيث أن عيوني بقيت “تسورب” فإن
املته�م الرئيس الثاني هو الضغ�ط ..تصورت أن ضغطي ارتفع ألني
عضو جمعية امللحيني العرب ..جهاز الضغط عطالن ..ليس بوسعي
س�وى اإلنتظار حتى الس�اعة الرابعة عرصا لكي أذه�ب اىل املضمد
الصح�ي املج�از ال�ذي كتب قطع�ة عىل محل�ه يتعهد فيه�ا بإجراء
عمليات صغرى أيضا.
يف ه�ذا األثناء تناولت طعام الغداء ..وبما أن أية وجبة غذاء نتناولها
ال تخلو من األدوية التي توفر املناعة للجسم بدءا من البصل وإنتها ًء
بأن�واع الخ�روات م�رورا ب� “الزالط�ة” وكميات ال ب�أس بها من
الفلف�ل األخر ،فإن إحداها تعهدت بإحداث توازن يف الضغط ..بعد
تناول الشاي املحىل بالسكرين ،ال السكر ،اكتشفت أن عيوني عادت
اىل طبيعتها ..مع ذلك ألح إبني ّ
عيل اإل أن يأخذني اىل املضمد الصحي
املج�از لكي “يجيك” ضغطي من باب اإلطمئن�ان ليس أكثر ..أجرى
املضم�د الصحي املج�از اإلجراءات الالزم�ة لتجيي�ك الضغط ،وبعد
ظه�ور النتيجة ،نظر ايلّ قائال :هل أنت ت�أكل الطعام فاهيا؟ أجبته:
ال أص�ال أن�ا عضو جمعي�ة امللحيني الع�رب ..قال يل بع�د أن تجاهل
نكتتي البايخة ،خصوصا أن حال العرب بسبب سنجار وأدلب ورست
وط�رق ال يرس صديق�ا وال يغيض عدوا :إن الضغ�ط الواطي عندك
هابط ..مستأنفا ال فض فوه :إن “ضغطك حجينا  14عىل  ..”6قلت
له “جا خوش” ..قال يل ،متجاهال مرة أخرى فطاريتي الزايدة“ :أكل
مل�ح هواي” ..ويف رسه يقول يل :ردها إن إس�تطعت ..رددتها يرسى
خاطفة كأني السفاح يونس محمود“ :أصال أنا متهم بأني من أشهر
العرب يف تناول امللح” ..نهض بعد أن نظر اليل ش�زرا ،قائال“ :إشكد
خبصنا بالعرب” ،ثم إس�تأنف قائال ،وكأنه يريد أن يقول “رحم الله
والدي�ه م�ن زار وخفف” ..هل تأمر يش حج�ي؟ ..قلت له نعم ..هنا
“ب�اوع” ّ
عيل دون أن ينبس ببنت ش�فة ..وقفت ع�ىل حييل والقيت
علي�ه املحارضة التالية “ :كش�ف الروفيس�ور يف عل�م التغذية ،تيم
س�بكتور ،يف كتابه الجديد مجموعة من الخراف�ات املتعلقة بالغذاء
والطع�ام ،والتي توصل إليها ع�ىل مدى الس�نوات الثماني املاضية،
مث�ال ال يوجد دلي�ل يدعم نظرية أن تخطي وجب�ات اإلفطار يجعلك
تكتس�ب الوزن أو يقلل عكس�يا من معدل األيض ..وهنا سألته هل
تحب السمك؟ أجابني ،وقد إس�تبد به الغضب “أموت منه” ،قلت له
إذن أن�ت محظوظ ..أخ�ذه الفضول ليقول يل “ش�لون” ..أجبته ألن
الروفيس�ور صاحبنا يقول إن تقريرا صادما كش�ف عن أنها ليست
كما نعتقد ،حيث وجدت تجربة رسيرية حديثة عىل  259امرأة حامال
أن مكمالت زيت الس�مك أثناء الحمل ليس�ت لها فائدة عىل األطفال،
كما ال يوجد دليل عىل فائدة مكمالت أوميغا  ..3وحيث أن موضوعنا
األس�ايس هو امللح ،قلت له إنه طاملا أن الخراء يش�رون إىل رضورة
تقليل امللح باعتباره املفتاح لخفض ضغط الدم والسكتات الدماغية
فإن الدراس�ة أثبتت انه ال عالقة
وأمراض القلب،
تقلي�ل املل�ح وانخف�اض
أب�دا ب�ني
مخاطر اإلصابة بالنوبات
القلبي�ة والس�كتات
الدماغي�ة وامل�وت..
بعد ه�ذه املحارضة،
صفقت بيدي ،قائال
ل�ه :يعن�ي “املل�ح
وال�زاد ما غزر وال
ف�اد” ..إنفج�ر
ضاح�كا حت�ى
إ غر و ر ق�ت
عين�اه من..
البكاء.

مي عز الدين داخل استوديوهات شبرامنت بسبب
«خيط حرير»
يواصل فريق عمل مسلس�ل «خيط حرير»
تصوير عدد من مش�اهد العمل داخل إحدى
االس�تديوهات بمنطق�ة ش�رامنت بالهرم
عىل أن يستمر التصوير عدة أيام يف املنطقة
نفس�ها ،وبعده�ا ينتق�ل إىل م�كان آخ�ر،
وتجم�ع املش�اهد بني معظم فري�ق العمل،
منه�م الفنانة مي عز الدي�ن وهنادي مهنا
وآخ�رون وهو م�ن تأليف محمد س�ليمان
عبدامللك وإخراج إبراهيم فخر.
ويتبقى لفريق عمل املسلس�ل ما يقرب من
ش�هر ،وينتهي فري�ق العمل م�ن التصوير

بالكام�ل ،لتق�رر بعده�ا رشكة س�ينرجي
موعد عرض�ه ،عق�ب االنتهاء م�ن مراحل
املونت�اج واملكس�اج ووض�ع املوس�يقى
التصويرية وأعمال الجرافيكس وخالفه.
وتع�ود مي عز الدي�ن ىف «خي�ط حرير» إىل
نوعية املسلس�الت االجتماعية التى نجحت
فيه�ا خالل الس�نوات املاضية ،حيث قدمت
ه�ذه النوعي�ة يف «وع�د» و»حال�ة عش�ق»
و»رسايل» والشك» ،وذلك بعدما اتجهت إىل
الكوميديا يف مسلسلها األخرة «الرنسيسة
بيسة» الذي عرض يف شهر رمضان املايض.

سهر الصايغ تودع «قوت القلوب» بعد أسبوع من التصوير

تغريدات

عبد الحسين عبطان

علي الخالدي

وكان آخ�ر أعم�ال م�ي ع�ز
الدي�ن يف رمض�ان امل�اىض
«الرنسيس�ة
مسلس�ل
بيس�ة» تأليف فاروق هاشم
ومصطف�ى عمر إخ�راج أكرم
فريد ،وإنتاج رشكة سينرجى،
وش�ارك يف بطولته ب�ويس ،أمر
امل�رصي ،ومحمد أنور ،س�ليمان
عي�د ،وإيمان الس�يد ،حج�اج عبد
العظي�م ،وحس�ام داغ�ر ،وس�امي
مغاوري ،وضياء املرغني.

اإلنسان حر يف اختيار املعتقد وعلى األخرين احرتام
ذلك  ،جيــب ان اليتحول اىل خــالف ومعرتك بل من
غــر الصحيح الدخول يف نزاعات تؤثر ســلبا» على
وحدة اجملتمع .
#وجادهلم_بالليت_هي_أحسن
خذها قاعدة يف حياتك ال تتســول احلب وال تفرض نفســك
،فقط عش كرمياً بذاتك ،ال تتوقع أن يقبل بك من قبلت به
 ،أو أن حيبك من أحببته
القلوب نبض فال جتربها أن تتدفق ألجلك
عــش من أجــل نفســك وأدر ظهرك ملــن ال يســتحقك فمن ال
يشعربسعادة يف قربك
تأكد أن سعادتك ستكون يف بُعده
ال متسك يداً أفلتت يدك

تواص�ل الفنان�ة ،س�هر
الصايغ ،تصوير مش�اهدها
األخ�رة يف مسلس�ل «قوت
القلوب» مع الفنانة ماجدة
زك�ي ،حي�ث انته�ت م�ن
تصوي�ر  % 80يف أح�داث
دوره�ا ويتبقى لها أس�بوع
فقط وت�ودع العم�ل نهائيا ً
وتنتظ�ر ع�رض النص�ف
الثان�ى م�ن حلقات�ه بعدما
عرض النصف األول عىل قناة
الحي�اة قبل ش�هر رمضان
امل�ايض ،مسلس�ل «ق�وت
القلوب» من نوعية أعمال ال�
 45حلق�ة ،من تأليف محمد
الحن�اوي وإخ�راج مجدي
أب�و عم�رة وإنت�اج رشكة
س�ينرجي وبطول�ة ماجدة

زكي ،خال�د زكي ،رانيا فريد
شوقي ،سهر الصايغ ،إسالم
جمال ،محمد أنور ،نورهان،
كارولني عزمي ،ديانا هشام،
هيدي رفعت ،فراس س�عيد،
س�امي مغ�اورى ،أحم�د
حالوة.
ويف سياق آخر ،تواصل سهر
عروض مرسحية «املتفائل»
عىل خش�بة املرسح القومي
بالعتبة ،بعد انطالق عروض
املوس�م الثانى يوم الس�بت
امل�اىض املواف�ق األول م�ن
أغس�طس – ثاني أي�ام عيد
األضحى ،وتش�هد العروض
حض�ورا جماهري�ا كب�را
تسببت يف رفع املرسح الفتة
كامل العدد.

