صاحل :رواتب املوظفني حق دستوري رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
وجيب أن ال تكون أسرية للصراعات
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ع ّد رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،أن رواتب
املوظفني حق دستوري ،ويجب أن ال تكون اسرية
للرصاعات السياسية.وقال صالح يف ترصيح
صحفي :إن «االتفاق (بني الحكومة االتحادية
واقليم كردستان) مهم جدا نحو حل املشاكل بني
الطرفني وهو مؤقت حتى اقرار املوازنة االتحادية».
وأضاف أن «رواتب املوظفني حق دستوري
ومرشوع ،ويجب ان ال تكون اسرية للرصاعات
السياسية واملصالح الذاتية» ،مشددا ً بالقول «يجب
ان نتوصل برسعة التفاق نهائي وطويل االمد».

العدد 7309 :االربعاء  19آب 2020

البنك املركزي يدعو للتعامل مع
املصارف يف التبادالت النقدية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعا البنك املركزي العراقي املواطنني إىل التعامل مع املصارف ورشكات الوساطة املالية
املجازة ،أثناء التبادالت النقدية الكبرية ،بدالً من «االكتناز يف املنازل».وقال «البنك املركزي
العراقي ،يف بيان :إنه يدعو املواطنني كافة إىل التعامل مع املصارف ورشكات الوساطة املالية
املجازة من هذا البنك ،اثناء التبادالت النقدية الكبرية ،بدالً من االكتناز يف املنازل».وأضاف
البيان أن «البنك املركزي يسعى من خالل ذلك ،للحفاظ عى الكتلة النقدية للمواطنني ،وتجنب
حاالت الرسقة واالحتيال ،وترويج العمالت النقدية املزيفة».وشدد عى «رضورة التقليل من
التبادل التجاري بالعمالت الورقية التي أثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات
والبكرتيا خصوصا ً وأن البلد يمر بأزمة انتشار لفايروس كورونا».وتابع البيان أن «البنك
املركزي يتبنى آليات انتشار الشمول املايل يف العراق الذي يعزز الثقافة املرصفية والتحول إىل
التبادل النقدي ذات التقنيات املالية الحديثة خالل التعامالت املرصفية بأشكالها كافة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7309 Wed 19 Aug 2020

تتضمن نفقات تشغيلية وختلو من املشاريع االستثمارية

املالية تعتزم تقديم موازنة  2020لثالثة أشهر فقط لتأمني متطلبات اإلنفاق احلكومي
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية عن
اس�باب عزم الحكومة تقديم موازنة
عام  2020لثالثة اشهر فقط ،وفيما
اكدت انها ستكون تش�غيلية وتخلو
م�ن النفق�ات االس�تثمارية ،اعلنت
وزارة التخطيط إعداد خطة حكومية
لتأمني متطلبات االنفاق الحكومي ملا
تبقى من اشهر العالم الحايل.
وقال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية،
النائ�ب ش�ريوان م�ريزا ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان وزارة املالي�ة تري�د
ان تنظ�م االنف�اق املايل للع�ام الحايل
م�ن خ�الل اع�داد موازن�ة جدي�دة.
الفت�ا اىل :ان ال�وزارة س�تعد موازنة
تحتوي عى البيانات املالية للواردات
والنفقات لالش�هر املاضي�ة ،وكذلك
مل�ا تبقى م�ن اش�هر للع�ام الحايل.
واضاف :ان البعض يتس�اءل ويعرب
عن اس�تغرابه من اعداد موازنة عى
الرغ�م م�ن العام الحايل ش�ارف عى
االنته�اء او س�نصل اىل الربع االخري
منها ،إال انه يف الحقيقة خطوة ذكية
لتنظي�م النفق�ات املالي�ة يف الدولة،
وهذه احد االس�باب الذي دفع وزارة
املالي�ة إلعداد موازنة جديدة.واش�ار
اىل :ان املوازن�ة س�تكون تش�غيلية
بالدرجة االس�اس ،وس�تخلو من أي

مشاريع استثمارية .مبينا :ان اللجنة
املالي�ة تنتظ�ر مج�يء املوازن�ة من
الحكومة لغرض مناقشتها ومعرفة
محتواه�ا ودراس�تها قب�ل رفعها اىل
رئاسة مجلس النواب لغرض القراءة
والتصويت.ورج�ح عض�و اللجن�ة

املالي�ة النيابية بأن “املوازنة لن تأخذ
وقتا يف املناقشة والقراءة والتصويت
لكونها س�تقترص عى اشهر قليلة”.
الفت�ا اىل :ان اللجنة املالية النيابية لم
تعقد أي اجتماع خالل االيام املاضية
بس�بب ظروف البلد لكن قد تستأنف

اجتماعاته�ا خ�الل االي�ام املقبلة يف
ح�ال ارس�ال املوازنة.م�ن جهته�ا،
اعلن�ت وزارة التخطي�ط اعداد خطة
حكومية لتأم�ني متطلب�ات االنفاق
الحكوم�ي ملاتبقى من اش�هر العالم
الحايل.وقال املتحدث باس�م الوزارة،

ارتفاع اسعار الفواكه واخلضر يف العراق

عب�د الزه�رة الهن�داوي ،يف ترصيح
ل�”ال�زوراء” :ان الحكوم�ة س�تعد
موازن�ة انف�اق مل�ا تبقى من اش�هر
ع�ام  .2020مبين�ا :ان ه�ذه الخطة
س�تكون بالدرج�ة االوىل تش�غيلية
لتأم�ني متطلبات االنف�اق الحكومي
مل�ا تبقى من اش�هر الس�نة الحالية.
واض�اف :ان الخط�ة تتمث�ل بإعداد
موازن�ة جدي�دة مل�ا تبقى م�ن العام
الح�ايل .مبين�ا :ان املوازنة س�تكون
تشغيلية بالدرجة االوىل.وكانت وزارة
املالية اكدت ،االثن�ني املايض ،عزمها
تقديم موازن�ة عام  2020قبل نهاية
شهر ايلول املقبل.يش�ار اىل ان وزير
التخطيط ،خال�د بتال ،اعلن ،يف وقت
سابق ،أن الحكومة سرتسل مسودة
قان�ون املوازن�ة مل�ا تبق�ى م�ن عام
 2020إىل مجل�س النواب.وقال بتال،
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه:
إن “الحكومة سرتسل مسودة قانون
املوازن�ة ملا تبق�ى من ع�ام .”2020
واض�اف بت�ال :ان “الحكومة ملزمة
بتعيني جمي�ع الكوادر الت�ي ينطبق
عليهم�ا قان�ون الت�درج الطبي ،وال
اجتهاد يف ذل�ك”.وكان األم�ني العام
ملجلس الوزراء ،حميد الغزي ،كشف،
يف وقت سابق ،عن وجود توجه إلقرار
موازنة العام الحايل.

الشرطة املوريتانية حتتجز الرئيس السابق حممد ولد عبد العزيز

ص3

تأجيل مباراة منتخبنا الوطين الودية مع سوريا اىل اشعار آخر

ص6

الكاظمي يف واشنطن لبحث التعاون
يف جماالت األمن واالقتصاد والصحة

بغداد /الزوراء:
غادر رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،العاصمة بغداد
متوجها اىل الوالي�ات املتحدة األمريكية،
ع�ى رأس وف�د حكوم�ي ،تلبي�ة لدعوة
رس�مية.وذكر مكتب رئيس ال�وزراء يف
بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :ان
الكاظمي ،س�يلتقي الرئي�س األمريكي
دونالد ترامب ،غدا الخميس ،وس�تجري
خ�الل اللق�اء مباحث�ات بش�أن تعزيز
العالقات الثنائية بني بغداد وواش�نطن،
اىل جانب مناقشة التطورات الراهنة عى
الس�احة اإلقليمية ،وبحث القضايا ذات
االهتمام املشرتك.واضاف :ان الكاظمي
سيعقد خالل زيارته محادثات مع كبار
املس�ؤولني األمريكي�ني ،تتضمّ�ن بحث

الرافدين والرشيد يباشران توزيع
رواتب املوظفني لشهر آب
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصفا الرافدين والرشيد ،امس
الثالث�اء ،مبارشتهم�ا بتوزيع رواتب
وزارات ومؤسس�ات الدول�ة املوطنة
رواتبهم عى املرصفني لش�هر اب عن
طري�ق أدوات الدفع اإللكرتوني.وقال
املكت�ب اإلعالم�ي مل�رصف الرافدي�ن
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة
من�ه :إن “امل�رصف ب�ارش بتوزي�ع
روات�ب موظفي وزارات ومؤسس�ات
الدول�ة م�ن الذي�ن وصل�ت صك�وك
وتموي�ل رواتبه�م والتخصيص املايل

ل�دى املرصف”.وأش�ار البي�ان إىل أنه
“بإم�كان املوظف�ني تس�لم رواتبهم
م�ن أي م�كان يتواج�دون فيه” .من
جهته ،اعل�ن مرصف الرش�يد ،امس
الثالث�اء ،ع�ن رف�ع روات�ب موظفي
دوائ�ر الدولة املتحققة ارصدتهم لدى
امل�رصف ومن حاميل بطاقة (نخيل).
واوضح املكت�ب االعالمي للمرصف يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :انه
“بإمكان املوظفني تسلم مستحقاتهم
م�ن ف�روع امل�رصف ومناف�ذ الدفع
االلكرتوني يف بغداد واملحافظات”.

استئناف املفاوضات الثالثية بني السودان
ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة ال�ري وامل�وارد املائي�ة
الس�ودانية ،أنه تم اس�تئناف املفاوضات
الثالثي�ة بني الس�ودان وم�رص وإثيوبيا
بش�أن م�لء وتش�غيل س�د النهض�ة
واملش�اريع املس�تقبلية عى النيل األزرق.
وأش�ارت ال�وزارة إىل أن وزراء ال�ري يف
ال�دول الثالث خالل االجتماع س�يقدمون
مالحظاته�م االفتتاحي�ة وتصوراته�م
لإلجراءات التي ستتبع خالل هذه الجولة.
ووفق�ا للوزارة س�تعمل ال�دول الثالث يف
املفاوضات الحالية عى دمج مقرتحاتها
لنص�وص االتفاقي�ة املقرتح�ة وتس�ليم
مرشوع مش�رتك لرئيس جنوب إفريقيا،

س�رييل رامافوزا رئيس ال�دورة الحالية
لإلتح�اد اإلفريقي بتاريخ  28أغس�طس
.2020وب�رزت خالل االجتم�اع خالفات
بني الدول الثالث تتعلق بتفسري إجراءات
دم�ج االتفاقي�ات كم�ا ج�اءت يف تقرير
وزارة خارجي�ة دول�ة جن�وب إفريقي�ا.
وتبادلت الدول الث�الث مقرتحاتها للنص
النهائ�ي لالتفاقية بص�ورة متزامنة وتم
اختي�ار ممثل�ني ،قانوني وفن�ي ،من كل
بلد للمش�اركة يف دمج النصوص الثالثة.
وس�تتواصل االجتماع�ات ،الي�وم ،بع�د
تس�لم محرض االجتماع الس�ابق املنعقد
بتاريخ  16أغس�طس  2020من رئاس�ة
االتحاد اإلفريقي.

النزاهة :إتهام  50وزيراً و 480من
الدرجات اخلاصة بقضايا جزائية
بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة عن إتهام 50
وزي�را ً و 480من الدرج�ات الخاصة
بقضايا جزائية .وفيما افصحت عن
تفاصي�ل أوامر االس�تقدام الصادرة
ِّ
بحق عد ٍد من املس�ؤولني الس�ابقني

والحالي�ني يف محافظ�ة واس�ط،
اوضح�ت ان االس�تقدام ج�اء ع�ى
خلفيَّة املخالفات املرتكبة يف تعيينات
تربي�ة املحافظة ع�ام .”2018وقال
رئي�س هيئة النزاه�ة وكالة ،مظهر
ترك�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
الهيئة «حقق�ت يف ملفات تورَّط بها
مس�ؤولون ،فقد بلغ ع�دد املُ َّتهمني

يف القضاي�ا الجزائي�ة يف ع�ام 2019
ً
هم�اِّ ،
وُج َه�ت إليه�م
( )10143مُ َّت
ً
تهم�ة ،بينهم ( )50وزيرا ً
()13649
وم�ن بدرجت�هِّ ،
وُج َه�ت له�م ()73
ً
تهم�ة ،و( )480متهم�ا ً م�ن ذوي
الدرجات الخاصة واملديرين العامِّ ني
وم�ن بدرجتهم ِّ
وُج َه�ت لهم ()711
ً
ً
فض�ال ع�ن ص�دور ()931
تهم�ة،
حكما ً بإدانة ( ،)1231من بينها ()3
ِّ
بحق ( )4وزراء ومن هم
أحكام إدان ٍة
ً
ِّ
بدرجته�م ،و( )54حكما بحق ()45
َّ
الخاصة واملديرين
من ذوي الدرجات
العامِّ ني ومن بدرجتهم».

تفاصيل ص2

سقوط صاروخني ضمن حميط مطار
بغداد الدولي
بغداد /الزوراء:
اس�تهدف مجهولون ام�س الثالثاء
مطار بغداد الدويل مجددا بصاروخي
كاتيوش�ا وف�ق مص�در أمني.وقال

املص�در  :إن صاروخ�ني ،اطلقهم�ا
مجهول�ون ،س�قطا يف محيط مطار
بغداد ال�دويل غرب العاصمة.واضاف
انه «لم يتم معرفة حجم الخسائر».

الصحة :تسجيل  4576إصابة و 82حالة وفاة جديدة

العراق يتجاوز حاجز الـ 6آالف وفاة مع تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيما اك�دت تس�جيل  4576اصابة
و 82حال�ة وف�اة جدي�دة وه�و أعى
مع�دل إصاب�ات يومي�ة من�ذ ظهور
الف�ريوس يف الع�راق ،وش�فاء 2895

العالق�ات الثنائية بني البلدي�ن ،وتعزيز
التعاون املش�رتك يف مج�االت عديدة ،يف
مقدمته�ا األم�ن واالقتص�اد والصحة،
وغريها من القطاعات.

استقدمت مسؤولني يف حمافظة واسط

حالة ،حددت دائرتي صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وقال�ت ال�وزارة يف
بي�ان تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه:
أن�ه «ت�م فح�ص ( )20772نموذجا
يف املخت�ربات املختصة يف العراق ليوم
ام�س ،وبذل�ك يكون املجم�وع الكيل
للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل

املرض يف العراق ( ،»)1325103الفتة
إىل أنها «س�جلت هذا الي�وم ()2895
حالة شفاء يف العراق موزعة كالتايل:
بغ�داد الرصاف�ة  ،345بغ�داد الكرخ
 ،210مدين�ة الط�ب  ،90النج�ف
االٔرشف  ،181الس�ليمانية  ،93أربيل
 ،124دهوك  ،66كربالء  ،236كركوك
 ،142دياىل  ،108واسط  ،224البرصة

 ،363ميس�ان  ،133باب�ل ،132
الديواني�ة  ،89ذي ق�ار  ،112االٔنب�ار
 ،68نين�وى  ،133ص�الح الدين .»46
ونوهت ال�وزارة وفقا للبي�ان ،إىل أن
«اإلصابات الجديدة ليوم امس 4576
حالة ،موزعة كما ييل :بغداد الرصافة
 ،423بغداد الكرخ  ،861مدينة الطب
 ،104النجف  ،199الس�ليمانية ،251

أربيل  ،214دهوك  ،153كربالء ،235
كركوك  ،140دياىل  ،147واسط ،287
البرصة  ،498ميسان  ،186بابل ،135
الديوانية  ،123ذي ق�ار  ،153االٔنبار
 ،145املثنى  ،182نينوى  ،104صالح
الدي�ن  ،»36مش�رية إىل أن «الوفيات
اليوم بلغت  82حالة .

تفاصيل ص2

خالفات قانون احملكمة االحتادية تنتظر عودة جلسات الربملان حلسمها بالتوافقات

الزوراء  /يوسف سلمان:
مع اس�تمرار الحراك النيابي والسيايس
لع�ودة انعقاد جلس�ات مجل�س النواب
التي توقفت قرسيا بسبب تفيش جائحة
كورونا ،اك�دت اللجنة القانونية النيابية
االنته�اء من مناقش�ة قان�ون املحكمة

االتحادية ،واشارت اىل استمرار الخالفات
نفس�ها ح�ول بع�ض فق�رات القانون
س�تتم اعادة مناقش�تها مرة اخرى لدى
عودة جلس�ات مجلس الن�واب .وقالت
عض�و اللجن�ة ،النائ�ب امل�اس فاض�ل،
ل�»ال�زوراء» :ان «اللجن�ة القانوني�ة

اس�تكملت مناقش�ة كل فق�رات ومواد
م�رشوع قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة،
ويبق�ى اتف�اق الكت�ل السياس�ية حول
مرشوع القانون لتمري�ره امام الربملان
«.واضاف�ت ان « الخالف�ات املتبقية هي
نفس�ه�ا تتعلق بنصاب اعضاء املحكمة

أعلنت جناح االمتحانات اإللكرتونية

التعليم تعتمد “التعليم املدمج” يف اجلامعات
خالل العام املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي،
امس الثالثاء ،عن نج�اح االمتحانات اإللكرتونية
النهائية يف الجامعات والكليات الحكومية واألهلية
بمش�اركة  800ألف طالب وطالبة.وقال املتحدث
باس�م ال�وزارة ،حي�در العب�ودي ،يف بي�ان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه :إن “الجامعات والكليات
الحكومية واألهلية س�جلت نجاحا عى مس�توى
أداء االمتحان�ات اإللكرتوني�ة النهائي�ة بوصفها
جزءا رئيس�ا من متطلبات الع�ام الدرايس 2019
.”2020/وأضاف العبودي أن “تجربة االمتحانات
النهائية الرقمية خاضتها أكثر من  100مؤسسة
يف الجامع�ات والكلي�ات الحكومي�ة واألهلي�ة

وبمش�اركة  800أل�ف طالبة وطالب�ة وبمتابعة
 50أل�ف تدرييس من أعضاء الهيئات التدريس�ية،
وإرشاف مب�ارش من وزير التعلي�م العايل والبحث
العلم�ي ،نبي�ل كاظ�م عب�د الصاح�ب ،والدوائر
املختصة يف الوزارة وتشكيالتها الجامعية”.وتابع
أن “املراقبني عى املستويني املحيل والدويل وصفوا
تجربة االختبارات اإللكرتوني�ة بالناجحة” ،الفتا
إىل أن “وزارة التعلي�م الع�ايل س�تعزز هذا املس�ار
عرب اعتماد التعليم املدمج يف العام الدرايس املقبل
بالتنس�يق م�ع منظمة اليونس�كو التي أش�ادت
بتجرب�ة الع�راق يف رسع�ة االس�تجابة ملتطلبات
الظرف الراه�ن وتوفري البدائ�ل والحلول الرقمية
لتخفيف آثار الجائحة العاملية”.

االتحادية واملمثلني فيها ،وآلية التصويت
عى ترشيع�ات القوانني ،وع�دد اعضاء
املحكم�ة الذي�ن يح�ق له�م التصوي�ت
م�ن ممث�يل الفق�ه االس�المي وخ�رباء
القانون ،وصالحية حق النقض الفيتو «
.واوضحت ان « الخالفات حول مرشوع

قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة س�تعرض
للنقاش مرة اخرى بحضور ممثيل الكتل
واالطراف السياس�ية ألج�ل الوصول اىل
اتفاق حول تمرير هذا القانون بعد البدء
بعقد جلسات مجلس النواب «.

تفاصيل ص3

جمموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء املالي وجنل الرئيس

باماكو /متابعة الزوراء:
ألقت جماعة مسلحة يف مايل القبض واعتقلت رئيس
ال�وزراء ونج�ل الرئي�س امل�ايل ،وفقا لوس�ائل إعالم
محلية.وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول
تمرد لوحدات من الجيش يف ثكنة قرب العاصمة املالية
باماكو ،وقالت مصادر إن انقالبا عسكريا جرى ،وتم

اعتقال وزي�ري الخارجية واملالية ورئيس الربملان.إىل
ذلك ،قالت وكالة الصحافة الفرنس�ية من جهتها إن
إطالق نار كثيف س�مع قرب قاعدة عس�كرية قريبة
من العاصمة املالية باماكو.وتشهد مايل مؤخرا أزمة
سياس�ية داخلية حادة ،وتطالب املعارضة باستقالة
رئيس البالد ،رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 22مليونا عامليا
وحصة الدول العربية منها جتاوزت املليون

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطت إصاب�ات ف�ريوس كورونا
حول العالم حاجز  22مليوناً ،فيما
لفتت منظمة الصحة العاملية اىل أن
تفيش الفريوس يقوده الشباب عى
نح�و متزايد.وبلغ�ت اإلصابات 22

مليونا ً و 50ألفا ً و ،472وفق موقع
“ورلدومي�رت” املتخص�ص يف رصد
إحص�اءات الفريوس.وتص�درت
الوالي�ات املتح�دة دول العال�م من
حي�ث ع�دد اإلصاب�ات ،إذ بلغت 5
ماليني و 612ألفا ً و 27حالة ،يف حني

حل�ت الربازيل يف املرتبة الثانية ب�3
ماليني و 363ألفا ً و 235إصابة ،ثم
الهند ب�مليونني و  701ألف و.604
وبلغ عدد ح�االت اإلصابة يف تركيا
 250ألفا ً و.542

تفاصيل ص3

اكدت عدم وجود دليل على ضلوع حزب اهلل وسوريا باغتياله

احملكمة الدولية تدين سليم عياش باغتيال احلريري وترفع اجللسة بعد النطق باحلكم

الهاي /متابعة الزوراء:
رفعت املحكمة الدولية الخاصة باغتيال
رئيس ال�وزراء اللبناني االس�بق رفيق
الحريري جلس�تها ،الت�ي عقدت امس
الثالثاء يف الهاي ،بع�د النطق بالحكم.
وأص�درت املحكم�ة الدولي�ة الخاص�ة
باغتي�ال رئي�س الحكوم�ة األس�بق

رفي�ق الحريري أحكامه�ا ،حيث دانت
املتهم الرئييس بالقضية س�ليم عياش.
واعتربت املتهمني الثالثة اآلخرين حسن
مرعي وحسني عنييس وأسد صربا غري
مذنب�ني ،وت� ّم تحديد  21أيل�ول موعدا ً
إلص�دار العقوب�ة بعد ص�دور الحكم.
واغتيل رئيس الحكومة رفيق الحريري

يف العام  2005بانفجار استهدف موكبه
يف وسط العاصمة اللبنانية بريوت.كما
أكدت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
عدم وجود دليل عى ضلوع قيادة حزب
الله وس�وريا يف اغتيال رئيس الحكومة
اللبنانية السابق رفيق الحريري.

تفاصيل ص3
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الصحة :تسجيل  4576إصابة و 82حالة وفاة جديدة

العراق يتجاوز حاجز الـ 6آالف وفاة مع تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4576
اصابة و 8٢حالة وفاة جديدة وهو أعىل معدل
إصابات يومية منذ ظهور الفريوس يف العراق،
وشفاء  ٢895حالة ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه «تم فحص ( )٢077٢نموذجا يف
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (،»)١3٢5١03
الفتة إىل أنها «سجلت هذا اليوم ( )٢895حالة
شفاء يف العراق موزعة كالتايل :بغداد الرصافة
 ،345بغداد الكرخ  ،٢١0مدينة الطب ،90
النجف االٔرشف  ،١8١السليمانية  ،93أربيل
 ،١٢4دهوك  ،66كربالء  ،٢36كركوك ،١4٢
دياىل  ،١08واسط  ،٢٢4البرصة  ،363ميسان
 ،١33بابل  ،١3٢الديوانية  ،89ذي قار ،١١٢
االٔنبار  ،68نينوى  ،١33صالح الدين .»46
ونوهت الوزارة وفقا للبيان ،إىل أن «اإلصابات
الجديدة ليوم امس  4576حالة ،موزعة كما
ييل :بغداد الرصافة  ،4٢3بغداد الكرخ ،86١
مدينة الطب  ،١04النجف  ،١99السليمانية
 ،٢5١أربيل  ،٢١4دهوك  ،١53كربالء ،٢35

كركوك  ،١40دياىل  ،١47واسط  ،٢87البرصة
 ،498ميسان  ،١86بابل  ،١35الديوانية
 ،١٢3ذي قار  ،١53االٔنبار  ،١45املثنى ،١8٢
نينوى  ،١04صالح الدين  ،»36مشرية إىل
أن «الوفيات اليوم بلغت  8٢حالة وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،6بغداد الكرخ  ،4مدينة الطب
 ،١النجف  ،٢السليمانية  ،١5أربيل  ،١١كربالء
 ،5كركوك  ،6واسط  ،3البرصة  ،9ميسان ،١
بابل  ،6الديوانية  ،3ذي قار  ،١املثنى  ،4نينوى
 ،4صالح الدين .»١
وأضافت ،أن اإلجمايل مع اليوم (امس) كما
ييل :مجموع الشفاء ( ١3١840نسبة الشفاء
 ،)% 7١.4مجموع اإلصابات ،١84709
الراقدين الكيل  ،46833الراقدين يف العناية
املركزة  ،574مجموع الوفيات .»6036
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل 4٢3
اصابة بفريوس كورونا بينها  ٢0١اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة سجلت اليوم 4٢3 ,اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل ٢0١ :حالة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:
قطاع االعظمية  43حالة  /قطاع الشعب
 ٢7حالة  /قطاع الرصافة  5حاالت  /قطاع

النهروان  73حالة  /قطاع ال مدائن  9حاالت
 /قطاع بغداد الجديدة  8حاالت  /قطاع
االستقالل  ١٢حالة  /قطاع البلديات الثاني
 ٢4حالة .
واشار اىل :ان  ٢٢٢حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر 9١
حالة محلة ,5١7 ,57١ ,5٢6 ,5٢7 ,549
 ,530 ,55١ ,5٢١ ,555قطاعات ,79 ,45 ,4
/سجن التسفريات حالة واحدة  /الكرخ
 ١9حالة ضمن مناطق ,حي الجامعة حالة
واحدة ,الغزالية حالة واحدة ,حي السالم حالة
واحدة ,حي الجهاد حالة واحدة ,ابو دشري 3

حاالت ,حي الحسني حالتني ,الدورة  8حاالت,
الصالحية حالة واحدة ,البياع حالة واحدة/ ,
املشتل حالة واحدة  /الشعب  ١7حالة محلة
 ,3١7 ,3٢5 ,338 ,337 ,348 ,3١7البنوك/
الصدرية حالة واحدة محلة  /١١١الحسينية
 4حاالت محلة  / ,٢٢5 ,٢٢3حي القاهرة
حالتني محلة  /3١١ ,309الطالبية حالتني
محلة  / ,3٢3شارع فلسطني  5حاالت محلة
 /5١0 ,503 ,50١العبيدي  4حاالت محلة
 ,759التجاوز /بسماية حالة واحدة قرية
الشيخ هاتف  /زيونة  8حاالت محلة ,7١8
 /7١4 ,7١0 ,7١4حي الكيالني حالة واحدة

محلة  /١43حي السفري حالة واحدة  /حي
الزهراء حالتني محلة  /757بغداد الجديدة
 3حاالت محلة  ,7٢3تل محمد  /محافظة
بابل حالة واحدة املسيب / ,البلديات ١١
حالة محلة  /7١5 ,70١الزعفرانية ١5
حالة محلة ,964 ,96٢ ,950 ,97٢ ,960
 /958الكرادة  7حاالت محلة / ,90١ ,906
النهروان حالة واحدة /االمني  9حاالت محلة
 ,743 ,737 ,745الزراعي  /السعدون حالة
واحدة  /حي النرص حالة واحدة محلة /77١
الوزيرية حالة واحدة محلة  /303محافظة
واسط حالة واحدة الزبيدية  /محافظة
نينوى حالة واحدة بعشيقة  /راغبة خاتون
حالة واحدة محلة  /3٢0االعظمية  9حاالت
محالة .3١0
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  ٢406١تويف
منهم  ١069فيما اكتسب الشفاء ١9706
ومتبقي قيد العالج .»3٢86
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم
من االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف
الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت

املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة االثنني واملعلن
عنها امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان االصابات توزعت كماييل:
أبو غريب  ،١8ابو دشري  ،١9االسكان ،4
االعالم  ،5١البياع  ،34التاجي  ،7الرتاث ،١
الحارثية  ،6الحرية  ،79الخطيب  ،١الدورة
 ،87الدولعي  ،١9السيدية  ،٢5الشالجية
 ،6الرشطة الخامسة  ،6الرشطة الرابعة
 ،5الشعلة  ،38الصالحية  ،4الطارمية
 ،٢3الطوبجي  ،١0العامرية  ،7العطيفية
 ،6الغزالية  ،٢7القادسية  ،١7الكاظمية
 ،٢7الكرخ  ،٢اللطيفية  ،٢املحمودية ،7١
املشاهدة  ،4املعالف  ،4املكاسب  ،١املنصور
 ،٢0املواصالت  ،١4الوشاش  ،١اليوسفية ،4
الريموك  ،9جكوك  ،١٢حي الجامعة  ،9حي
الجهاد  ،30حي الخرضاء  ،6حي العامل ،39
حي العدل  ،٢4سبع البور  ،١سويب  ،١شارع
حيفا  ،٢صدر اليوسفية  ،3كرادة مريم ،٢
ناحية الرشيد  ،١١سكنة جانب الرصافة ،37
محافظة الديوانية  ،4محافظة النجف ،٢
محافظة االنبار  ،١محافظة بابل  ،6محافطة
كربالء  ،5محافظة نينوى  ،4محافظة واسط
 ،١محافظة ذي قار  .٢واضاف :ان عدد حاالت
الشفاء  ، ٢١0 :بينما الوفيات .4 :

استقدمت مسؤولني يف حمافظة واسط

النزاهة :إتهام  50وزيراً و 480من الدرجات اخلاصة بقضايا جزائية

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة عن إتهام  50وزيرا ً

و 480من الدرجات الخاصة بقضايا
جزائية .وفيما افصحت عن تفاصيل
ِّ
بحق عد ٍد
أوامر االستقدام الصادرة
من املسؤولني السابقني والحاليني يف
محافظة واسط ،اوضحت ان االستقدام
جاء عىل خلفيَّة املخالفات املرتكبة يف
تعيينات تربية املحافظة عام .”٢0١8
وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة ،مظهر
تركي ،يف ترصيح صحفي :ان الهيئة
«حققت يف ملفات تورَّط بها مسؤولون،
فقد بلغ عدد املُ َّتهمني يف القضايا

الجزائية يف عام  )١0١43( ٢0١9مُ َّتهماً،
ً
ِّ
تهمة ،بينهم
وُج َهت إليهم ()١3649
( )50وزيرا ً ومن بدرجتهِّ ،
وُج َهت لهم
ً
تهمة ،و( )480متهما ً من ذوي
()73
الدرجات الخاصة واملديرين العامِّ ني
ِّ
وُج َهت لهم ()7١١
ومن بدرجتهم
ً
تهمة ،فضالً عن صدور ( )93١حكما ً
بإدانة ( ،)١٢3١من بينها ( )3أحكام
ِّ
بحق ( )4وزراء ومن هم بدرجتهم،
إدان ٍة
ً
ِّ
و( )54حكما بحق ( )45من ذوي
َّ
الخاصة واملديرين العامِّ ني
الدرجات
ومن بدرجتهم».
وأضاف «بينما بلغ عدد املُ َّتهمني

يف القضايا الجزائية يف العام ٢0١8
( )93٢8مُ َّتهماًِّ ،
وُج َهت إليهم ()١١666
ً
ً
تهمة ،بينهم ( )3١وزيرا ومن بدرجته،
ً
تهمة ،و ( )385متهما ً
ِّ
وُج َهت لهم ()56
من ذوي الدرجات الخاصة واملديرين
ِّ
وُج َهت لهم
العامِّ ني ومن بدرجتهم
ً
تهمة».
()597
ولفت إىل «صدور( )7أحكام إدان ٍة بحقِّ
( )4وزراء وممَّن هم بدرجتهم ،و ()49
حكما ً
ِّ
بحق ( )4١من ذوي الدرجات
َّ
الخاصة واملديرين العامِّ ني ومن
بدرجتهم».
وأكد ،ان «املبدأ الذي تسري عليه الهيئة يف

التحقيق يف قضايا الفساد هو أن الفساد
فساد ،مهما كان حجمه أو منصب
الشخص الذي يقرتفه ،وبينما دعا
إىل مراجعة وتمحيص وتطوير بعض
القوانني الخاصة بمكافحة الفساد كي
تتناسب مع الوضع الراهن للبلد».
من جانب متصل ،كشفت هيئة النزاهة
االتحاديَّـة عن تفاصيل أوامر االستقدام
ِّ
بحق عد ٍد من املسؤولني
الصادرة
السابقني والحاليني يف محافظة واسط.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
استقدام ملحافظ
نسخة منه انه ” :تم
ٍ
واسط السابق ،واملدير العام لرتبية

املحافظة ،ومعاون املدير العام فيها؛ عىل
خلفيَّة املخالفات املرتكبة يف تعيينات
تربية املحافظة عام .”٢0١8
واضافت أن “تحقيقات مكتب الهيئة
يف محافظة واسط قادت إىل وجود
مخالفاتٍ يف إجراءات التعيني برتبية
املحافظة لعام  ،٢0١8ولدى عرض
املوضوع عىل السيد قايض التحقيق
املختص  ،قرر استقدام املسؤولني بنا ًء
عىل أحكام املادة ( )33١من قانون
العقوبات”..
وكانت الهيئة قد أعلنت يف األشهر
املنرصمة عن صدور أوامر استقدام

ِّ
بحق مسؤولني محليني يف
وقبض
عدد من املحافظات ،منها ما يتعلق

بمخالفات يف إجراءات التعيني يف بعض
مديريات الرتبية.
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اكدت عدم وجود دليل على ضلوع حزب اهلل وسوريا باغتياله

احملكمة الدولية تدين سليم عياش باغتيال
احلريري وترفع اجللسة بعد النطق باحلكم

الهاي /متابعة الزوراء:
رفع�ت املحكمة الدولي�ة الخاصة باغتيال
رئي�س ال�وزراء اللبنان�ي االس�بق رفي�ق
الحري�ري جلس�تها ،الت�ي عق�دت ام�س
الثالثاء يف الهاي ،بعد النطق بالحكم.
وأصدرت املحكمة الدولية الخاصة باغتيال
رئي�س الحكومة األس�بق رفي�ق الحريري
أحكامه�ا ،حي�ث دان�ت املته�م الرئي�ي
بالقضية سليم عياش.
واعتربت املتهمني الثالثة اآلخرين حس�ن
مرع�ي وحس�ني عنيي وأس�د صربا غري
مذنبني ،وت ّم تحديد  21أيلول موعدا ً إلصدار
العقوبة بعد صدور الحكم.
واغتي�ل رئيس الحكومة رفيق الحريري يف
الع�ام  2005بانفجار اس�تهدف موكبه يف
وسط العاصمة اللبنانية بريوت.
كما أكدت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
عدم وج�ود دليل عىل ضل�وع قيادة حزب
الل�ه وس�وريا يف اغتيال رئي�س الحكومة
اللبنانية السابق رفيق الحريري.
وق�ال الق�ايض دايفيد راي ،خ�الل قراءته
خالصة الحكم ،إن “قضية اإلدعاء ارتكزت
ع�ىل أدل�ة االتص�االت ونظ�ر املحقق�ون
يف س�جالت مالي�ني االتصاالت الكتش�اف
أدل�ة وت�م التدقي�ق يف س�جالت الهوات�ف
التي اس�تخدمت يف محي�ط مجلس النواب
وم�كان االغتي�ال” ،مضيف�ا ً أن “اغتي�ال
الحري�ري عملي�ة إرهابي�ة ت�م تنفيذه�ا
ألهداف سياسية”.
وتابع راي أنه “يمكن تفسري االعتداء عىل
مروان حمادة بأن�ه كان تحذيرا للحريري
وجنب�الط لع�دم تج�اوز حدوده�م م�ع
سوريا” ،مشريا إىل أن “قرار االغتيال تزامن
مع زيارة وليد املعلم وزير خارجية سوريا
إىل من�زل الحري�ري إضاف�ة إىل اجتماع يف
فندق الربس�تول ملعاريض الوجود السوري
يف لبنان”.
وأكدت املحكم�ة الدولية الخاص�ة بلبنان
أن “غرف�ة الدرج�ة األوىل اس�تنتجت أن
انتحاريا نفذ االعتداء وهو ليس أبو عدس،
واملتفج�رات ت�م تحميله�ا يف مقص�ورة
ش�احنة ميتس�وبييش رسقت من اليابان
وبيع�ت يف طرابل�س لرجل�ني مجه�ويل
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ً
الفت�ة إىل أن “األم�ن اللبنان�ي
الهوي�ة”،
أزال أدل�ة هامة من م�رح الجريمة بعد
التفجري مبارشة”.
وتابع�ت ،أن�ه “ال يوجد دليل ع�ىل ضلوع
قي�ادة حزب الله وس�وريا يف اغتيال رفيق
ً
ماضية إىل القول إن “الس�يد
الحري�ري”،
حس�ن نرصالل�ه ورفي�ق الحري�ري كان�ا
ع�ىل عالقة طيبة يف األش�هر التي س�بقت
االعتداء”.
ونطقت املحكمة الدولي�ة الخاصة بلبنان
بحكمه�ا النهائي ام�س الثالثاء ،يف قضية
اغتيال رئيس حكوم�ة لبنان الراحل رفيق
الحريري ،بعد  15عاما ً من الجدل السيايس
يف البالد.
وتال قضاة املحكمة وعىل رأس�هم القايض
ديفي�د راي ،ملخص�ا للق�رار ال�ذي ج�اء
ب� 2600صفحة وأبرز ما جاء فيه:
 -1س�ليم عي�اش ه�و املذن�ب الرئي�ي
بالجريمة ،وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل
إرهابي فيم�ا يتصل بقت�ل الحريري و21
آخرين.
 -2املتهم�ون الثالث�ة وهم حس�ن حبيب
مرع�ي ،وحس�ني حس�ن عني�ي ،وأس�د
حسن صربا ،تمت تربأتهم.
 -3ال يمك�ن لغرفة الدرجة األوىل أن تقتنع
بأن مصطفى ب�در الدين كان العقل املدبر
الغتي�ال الحريري ،لكنها أك�دت أنه كانت
لديه الني�ة وقام باألفع�ال الالزمة لوقوع
االغتيال.
 -4ال دلي�ل ب�أن قيادة حزب الل�ه كان لها
دور يف اغتيال الحري�ري وليس هناك دليل
مبارش عىل ضلوع سوريا.
 -5العقوب�ة س�تحدد الحق�ا ،واملحكم�ة
س�تواصل النظ�ر بث�الث قضاي�ا أخ�رى
مرتبط�ة بقضية الحري�ري وهي محاولتا
اغتيال مروان حمادة والياس املر ،واغتيال
جورج حاوي ،متحدثة عن مسار لتعويض
املترضرين.
“ -6أب�و عدس” ليس من نفذ االغتيال ،بل
إن االنتح�اري قام بتفجري نفس�ه ولم يتم
التعرف عليه وتبقى هويته مجهولة.
 -7اغتي�ال الحري�ري عملي�ة إرهابي�ة تم
تنفيذها ألهداف سياسية.
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خالفات قانون احملكمة االحتادية تنتظر عودة جلسات الربملان
حلسمها بالتوافقات

الزوراء  /يوسف سلمان:
م�ع اس�تمرار الح�راك النياب�ي والس�يايس
لعودة انعقاد جلس�ات مجل�س النواب التي
توقفت قريا بسبب تفيش جائحة كورونا،
اكدت اللجنة القانوني�ة النيابية االنتهاء من
مناقشة قانون املحكمة االتحادية ،واشارت
اىل اس�تمرار الخالف�ات نفس�ها حول بعض
فقرات القانون س�تتم اعادة مناقشتها مرة
اخرى لدى عودة جلسات مجلس النواب .
وقالت عض�و اللجنة ،النائ�ب املاس فاضل،
ل�”الزوراء” :ان “اللجنة القانونية استكملت
مناقش�ة كل فقرات ومواد م�روع قانون
املحكم�ة االتحادي�ة ،ويبق�ى اتف�اق الكتل
السياس�ية حول مروع القان�ون لتمريره
امام الربملان “.
واضاف�ت ان “ الخالف�ات املتبقي�ة ه�ي
نفس�ه�ا تتعل�ق بنص�اب اعض�اء املحكمة
االتحادية واملمثلني فيها ،وآلية التصويت عىل
تريع�ات القوانني ،وعدد اعض�اء املحكمة
الذي�ن يحق لهم التصوي�ت من ممثيل الفقه
االس�المي وخرباء القان�ون ،وصالحية حق

النقض الفيتو “ .
واوضح�ت ان “ الخالف�ات ح�ول م�روع
قانون املحكمة االتحادية ستعرض للنقاش
م�رة اخرى بحضور ممث�يل الكتل واالطراف
السياس�ية ألج�ل الوص�ول اىل اتف�اق حول

تمرير هذا القانون بعد البدء بعقد جلس�ات
مجلس النواب “.
لك�ن العض�و االخ�ر يف اللجن�ة القانوني�ة
النيابية ،حسني العقابي ،اكد جاهزية قانون
املحكم�ة االتحادي�ة للتصويت عىل تريعه

يف غضون الجلس�ات املقبل�ة ضمن اولويات
الفصل التريع�ي الجديد.
وق�ال العقاب�ي ،يف ترصي�ح ل�” ال�زوراء “
مؤخرا :ان “قانون املحكمة االتحادية مىض
عليه ما يقارب  15عاما وهو يف أروقة مجلس
النواب” .مبينا ان “ القانون اُش�بع نقاش�اً،
وال يوجد اي مربر للتأجي�ل وعدم التصويت
علي�ه ،والح�ل األمث�ل ه�و االرساع بتريع
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة ال�ذي يمكن ان
ينتهي خالل أربعة  -خمسة ايام “.
واض�اف ان “ اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
عازمة عىل تريع قانون املحكمة االتحادية
خالل جلس�ات الفص�ل التريع�ي الجديد،
ألهميت�ه الدس�تورية يف املصادقة عىل نتائج
االنتخاب�ات املبك�رة املزم�ع اقامته�ا العام
املقب�ل” .مبينا ان “إرس�ال قان�ون املحكمة
االتحادي�ة رق�م  30لس�نة  2005اىل مجلس
الن�واب بأرسع وقت ممك�ن إلجراء تعديالت
عىل امل�ادة ( )3الخاصة بتعيني او اس�تبدال
أعضاء ج�دد يف املحكمة االتحادي�ة لتجاوز
الخالفات كافة”.

بعد خضوعه الستجواب بتهم فساد أثناء مدة واليته

الشرطة املوريتانية حتتجز الرئيس السابق حممد ولد عبد
العزيز بعد التحقيق معه
نواكشوط  /متابعة الزوراء:
احتجزت رشطة الجرائم االقتصادية
بموريتاني�ا ،الرئيس الس�ابق محمد
ولد عبد العزيز ،بع�د أن مثل أمامها،
إثر توجيه اس�تدعاء ل�ه من أجل الرد
عىل أس�ئلة تضمنه�ا تحقي�ق لجنة
برملاني�ة ُكلف�ت بالتحقي�ق يف قضايا
فس�اد يف ف�رة حكم ولد عب�د العزيز
(.)2009-2019
وقال مصدر من هيئ�ة دفاع الرئيس
الس�ابق لوكال�ة “س�بوتنيك” ،إنه�ا
“تعد الرئي�س يف حالة احتجاز خارج
القانون” ،مضيفا أن “رشطة الجرائم

االقتصادي�ة رفضت إطالق رساح ولد
عب�د العزي�ز ،كم�ا رفضت الس�ماح
ملحاميه بحضور التحقيق”.
وأدان�ت مجموع�ة م�ن السياس�يني
املقرب�ني من الرئيس الس�ابق محمد
ولد عبد العزيز اس�تجوابه من طرف
رشطة الجرائ�م االقتصادية ،واعتربه
“اختطاف نفذه البوليس الس�يايس”
يف “سابقة خطرية األوىل من نوعها يف
بالدنا واملنطقة”.
ووق�ع ع�ىل البي�ان املذك�ور كل من:
سيدنا عايل ولد محمد خونه ،محفوظ
ولد أعزيز ،إس�لك ولد أحمد إزيد بيه،

محم�د جربي�ل أنيانغ ،باب الحس�ن
أحم�د س�الم ،إبراهيم محم�د بابو،
يحيى محم�ود عثم�ان ،أحمد حماه
الله كامارا.
وج�اء يف البي�ان ،الذي وقع�ه عدد
من الوزراء السابقني والشخصيات
املعروف�ة “ندي�ن بأش�د العب�ارات
ما يتع�رض له الرئي�س محمد ولد
عب�د العزيز ومحيط�ه األرسي من
مضايقات واس�تفزازات واتهامات
جزافي�ة تس�تهدف النيل من رشفه
وتحيي�ده سياس�يا” ،ودع�وا إىل
“اإلط�الق الفوري ل�راح الرئيس

محمد ولد عب�د العزيز واالعتذار له
ووق�ف حم�الت التش�هري الجبانة
الت�ي يتع�رض له�ا ه�و ومحيطه
األرسي”.
وكانت رشطة الجرائم االقتصادية قد
استدعت ولد عبد العزيز مساء االثنني،
وبدأت استجوابه حول شبهات فساد
تضمنها تقرير لجن�ة برملانية ُكلفت
بالتحقيق يف فرة حكمه.
وه�ذه أول م�رة يتم فيها اس�تجواب
رئيس سابق يف موريتانيا.
وش�كل الربملان املوريتاني لجنة قبل
نحو س�تة أش�هر للتحقيق يف ملفات

فس�اد خالل س�نوات حك�م الرئيس
السابق محمد ولد عبد العزيز2009( ،
  )2019وخصلت اللجنة إىل “فس�ادكبري” أحاله الربملان إىل القضاء أواخر
شهر يوليو/تموز املايض.
وحك�م محم�د ول�د عبدالعزي�ز (63
عام�ا) موريتاني�ا  11عام�ا ،بعد أن
وصل إىل الحكم إثر انقالب عس�كري
يف  6أغس�طس/آب  ،2008قب�ل أن
ينتخب الحقا ملأموريتني رئاس�يتني،
وس�لم الس�لطة للرئي�س محمد ولد
الش�يخ الغزواني قبل عام ،وتحديد يف
فاتح أغسطس/آب .2019

ميناء مصراتة “حتت أمر أنقرة”

عسكريون من تركيا وقطر يصلون ليبيا للتباحث مع السراج
أبوظبي /سكاي نيوز:
ْ
وافق�ت حكوم�ة الوف�اق الليبي�ة ع�ىل تحويل
ميناء مرصاتة إىل قاعدة بحرية تركية ،حسبما
كش�فت وس�ائل إعالم محلية وذلك بع�د زيارة
وزيري الدفاع الركي والقطري إىل طرابلس.
كما وافقت الحكومة التي يقودها فائز الراج
عىل وجود عس�كريني أتراك وقطريني يف مناطق
س�يطرتها ،بع�د محادث�ات يف طرابل�س م�ع
الوزيرين خالد العطية وخلويص أكار.
وأجرى وزي�را الدفاع القط�ري والركي مؤخرا
جولة مباحثات مع مس�ؤويل حكوم�ة الوفاق،
خالل زيارتيهما إىل طرابلس.
وكش�فت وس�ائل إعالم ليبية نتائج املحادثات،

ووصفتها ب�”املساعي الركية القطرية لتعزيز
نفوذهم�ا اس�تباقا ألي ح�ل س�يايس” لألزمة
الليبية.
وحس�ب املصادر فقد اتفقت األط�راف الثالثة،
أنق�رة والدوحة وحكوم�ة طرابلس ،عىل تفعيل
مين�اء مرصات�ه كقاع�دة للقط�ع البحري�ة
الركية.
وتوصل الثالثي إىل إنش�اء مركز تنس�يق قطري
تركي ليبي يجتمع ش�هريا عىل مستوى رؤساء
األركان ،مع وجود مستشارين من الدول الثالثة
بمقر املركز يف مرصاته.
واتفق األطراف الثالثة أيضا عىل أن تتكفل قطر
بإع�ادة تأهي�ل كافة املراك�ز األمني�ة ومقرات

التدريب العسكرية يف طرابلس.
الالفت للنظر خالل تلك الزيارة وجود عسكريني
قطري�ني ،وهو ما يكش�ف تحول قط�ر ،ووفق
خرباء ،من الدبلوماس�ية إىل التعاون العسكري
الرسمي بجانب الدعم السيايس واملايل لحكومة
الوفاق وميليشياتها.
ويف م�وازة ذلك ،يرى الجي�ش الوطني الليبي أن
االجتماع الركي القطري األخري يف طرابلس عقد
لبحث مس�ألة التوتر والخالفات بني امليليشيات
التابعة لحكومة الوفاق يف طرابلس.
واعت�رب املتحدث باس�م الجيش الوطن�ي الليبي
الل�واء أحم�د املس�ماري ،أن “اآلل�ة الحربي�ة
اإلرهابية القطرية الركية اجتمعت يف طرابلس

من أج�ل ش�يئني :األول نقل املعرك�ة من رشق
املتوس�ط إىل ليبيا لتخفي�ف الضغط عىل تركيا،
والثان�ي وه�و األه�م أن طرابل�س منذ أش�هر
شهدت توترات ومشاكل بني امليليشيات”.
وتزامنت زيارة الوزيري�ن الركي والقطري مع
وص�ول منظوم�ة دفاع ج�وي تركي�ة إىل ليبيا،
وس�ط أنب�اء عن مس�اع تركية لتجهي�ز قاعدة
الوطية وفق مصادر إعالمية.
واختلف�ت زي�ارة أكار عن س�ابقاتها ،بأنها لم
تحمل تهديدا ووعيدا بشأن رست والجفرة ،وهو
ما اعت�رب رضوخا للضغوط الدولي�ة واإلقليمية
بعدم تج�اوز الخط�وط الحمراء هناك ،وس�ط
ترجيحات بجعلهما مدينتني منزوعتي السالح.

الشباب يقودون تفشي الفيروس على نحو متزايد

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 22مليونا عامليا وحصة الدول العربية
منها جتاوزت املليون
بغداد /متابعة الزوراء:
تخط�ت إصاب�ات ف�ريوس كورونا حول
العال�م حاج�ز  22مليون�اً ،فيم�ا لفت�ت
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة اىل أن تف�يش
الف�ريوس يق�وده الش�باب ع�ىل نح�و
متزايد.
وبلغ�ت اإلصاب�ات  22مليون�ا ً و50
ألف�ا ً و ،472وف�ق موق�ع “ورلدومي�ر”
املتخصص يف رصد إحصاءات الفريوس.
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة دول العالم
م�ن حي�ث ع�دد اإلصاب�ات ،إذ بلغ�ت 5
ً
ألف�ا و 27حال�ة ،يف ح�ني
مالي�ني و612
حل�ت الربازي�ل يف املرتب�ة الثاني�ة ب��3
ماليني و 363ألفا ً و 235إصابة ،ثم الهند
ب�مليونني و  701أل�ف و .604وبلغ عدد
حاالت اإلصابة يف تركيا  250ألفا ً و.542
وعربي�ا ً وص�ل إجم�ايل ع�دد اإلصاب�ات
بف�ريوس كورون�ا إىل ملي�ون وً 120
ألفا
و 41إصاب�ة ،وبلغ ع�دد الوفيات  20ألف
و  580حال�ة ،حي�ث بلغ�ت اإلصابات يف
الس�عودية  299ألفا ً و ،914تبعتها قطر
ب� 115ألفا ً و 368إصابة.
وش�هدت عدد م�ن ال�دول العربية ومنها
األردن ،وتون�س ،واملغ�رب ،ارتفاع�ا ً

ملحوظ�ا يف ع ّداد ف�ريوس كورونا .حيث
كان األردن ،من أقل الدول العربية ترضرا
من ف�ريوس كورونا ،وحت�ى فرة قريبة
كانت حاالت اإلصابة شبه منعدمة.
ويبل�غ إجمايل اإلصاب�ات يف األردن ،حتى

ظه�رية  1398إصاب�ة ،باإلضاف�ة إىل 11
وفاة.
ويص�ف موق�ع ف�ريوس كورون�ا التابع
لوزارة الصحة األردنية الوضع يف اململكة
ب�”املعتدل الخطورة”.

وتظه�ر البيان�ات الصح�ة األردني�ة أن
األرقام عاودت االرتفاع يف آب /أغسطس
الج�اري ،ووصلت حدا مقلقا ،وس�جلت
البالد  39إصابة ،يف أكرب زيادة يومية منذ
أربعة أشهر.

وكان�ت  31م�ن ب�ني ه�ذه اإلصاب�ات
“محلي�ة” بحس�ب تعبري الس�لطات ،أي
أنه�ا ملواطن�ني أردني�ني يعيش�ون داخل
الب�الد ،وليس�وا م�ن القادم�ني للخارج،
الذين يخضعون للحجر الصحي.
أم�ا يف تون�س ،فالوض�ع مش�ابه نوع�ا
ما ،فق�د أعلنت الس�لطات تضاعف عدد
اإلصاب�ات بكورون�ا ع�رات إث�ر فت�ح
الح�دود أمام الس�ياح وتخفي�ف القيود،
األمر الذي دف�ع البعض إىل املطالبة بغلق
الحدود.
وبع�د نح�و  40يوم�ا م�ن دون وفيات،
س�جلت تونس حالة وفاة و 116إصابة،
ويف  16أغسطس  76إصابة ،وذلك بعد أن
حققت “صفر إصابات”.
وبل�غ إجمايل اإلصاب�ات يف تونس ،2185
أما عدد الوفيات فوصل إىل .56
ويف املغ�رب ،تظه�ر األرق�ام الرس�مية
ارتفاع�ا ثابتا يف أع�داد املصابني بفريس
كورونا ،خالل أغس�طس الجاري .ويبلغ
إجمايل اإلصابات يف املغرب  ،43558بينما
وصل إجمايل الوفيات إىل .681
وكان حزي�ران /يولي�و امل�ايض ش�هد
انخفاض�ا يف أع�داد املصاب�ني لتص�ل إىل

ح�دود  200-300يف العديد م�ن أيام هذا
الش�هر ،لكن األرق�ام يف آب /أغس�طس
ب�دأت يف حدود  ،600لكن يف األيام األخرية
تراوحت األرقام بني .1700 1800-
يف س�ياق متص�ل ،ق�ال املدي�ر اإلقليمي
ملنطق�ة غرب املحي�ط اله�ادي بمنظمة
الصح�ة العاملي�ة الثالث�اء ،إن انتش�ار
ف�ريوس كورون�ا يق�وده بش�كل متزايد
أش�خاص أعماره�م ب�ني العريني�ات
والثالثيني�ات واألربعيني�ات ،وال ي�درك
كثريون أنهم أصيبوا بالعدوى.
وق�ال تاكي�يش كاس�اي يف إف�ادة ع�رب
اإلنرنت“ :هذا يزيد من مخاطر التداعيات
عىل الفئ�ات األكث�ر ضعفاً ،كبار الس�ن
وامل�رىض الذي�ن يتلق�ون رعاي�ة طويلة
األمد ،والذين يعيشون يف مناطق مكتظة
بالسكان ومناطق محرومة”.
وانتر ف�ريوس كورونا يف أكثر من 200
دولة ح�ول العالم منذ ظه�وره يف مدينة
ووه�ان الصينية يف  12ديس�مرب/كانون
األول .2019
وتسبب الفريوس يف وفاة  777ألفا ً و459
ش�خصا ً حول العالم ،يف ح�ني تماثل 14
مليونا ً و 793ألفا ً و 398مصابا ً للشفاء.
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التخطيط :أسباب صحية ومالية وراء
تأجيل التعداد السكاني
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة التخطيط ،امس الثالثاء،
عن اسباب تأجيل اجراء التعداد السكاني،
فيما اشارت اىل ان تأجيله لن يؤثر عىل
اجراء االنتخابات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة
الهنداوي ،يف ترصيح صحفي :إن «األسباب
الحقيقية لتأجيل التعداد السكاني هي
أسباب صحية ومالية».
وأضاف أن»السبب الصحي مرهون
بتطورات تأثري جائحة كورونا» ،مشريا ً
إىل أن» تنفيذ التعداد السكاني يتطلب
تجمعات ووجود  150ألف عداد يتحركون
عىل األرس لتسجيل البيانات ،حيث ستكون

هناك عملية اختالط ،ما تتسبب يف انتشار
العدوى».
وتابع أن»وزارة الصحة بعد األخذ برأيها،
أكدت عدم إمكانية إجراء هذه الفعاليات
يف ظل وجود الفريوس» ،الفتا اىل «اننا
ننتظر من الوزارة أن تعطينا الضوء
األخرض للمبارشة».
واكد الهنداوي «أما السبب الثاني فهو
يتعلق بالجانب املايل ،الذي يحتاج إىل
موازنة ال تقل عن  60مليار دينار عراقي
لتنفيذ التعداد» ،موضحا ان «التعداد
السكاني ال يرتبط باالنتخابات ،لذلك فإن
تأجيل عملية التعداد لن يؤثر يف العملية
االنتخابية».

أمانة بغداد تنفذ محالت إلزالة حظائر
األغنام املتجاوزة

بغداد /الزوراء:
اعلنت أمانة بغداد ،امس الثالثاء ،تنفيذ حمالت إلزالة حظائر ومصادرة أغنام جنوبي
بغداد.
وذكر بيان ألمانة بغداد ان «مالكاتها يف دائرة بلدية الرشيد ،وبإسناد دائرة الحراسات
يف امانة بغداد ،قامت بحملة ازالت خاللها عددا كبريا من حظائر االغنام املشيدة تجاوزا ً
عىل االرصفة والساحات العامة ضمن القاطع البلدي ،ال سيما املحلة  881حي الحسني
جنوب العاصمة».
وأضاف البيان ان «الحملة تضمنت ايضا ً مصادرة االغنام وانذار املتجاوزين».

شرطة بغداد حترر خمتطفة وسط العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة بغداد تحرير مختطفة
يف منطقة الصالحية وسط العاصمة.
وقال ،املقدم عزيز نارص ،مدير عالقات
واعالم القيادة ،يف بيان :إن «مفارز فوج

طوارىء بغداد التاسع التابع للقيادة
تمكنت من تحرير احدى املخطوفات من
سكنة محافظة دياىل وبداللة شقيقها».
واضاف« :حيث تم العثور عليها داخل احد
الدور وسط العاصمة بغداد».

اإلطاحة بإرهابيتني مطلوبتني يف
صالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء ،عن القاء القبض عىل ارهابيتني احداهما
مختصة بصناعة العبوات الناسفة يف محافظة صالح الدين.
وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه “استنادا
ملعلومات استخباراتية دقيقة ،وبعد متابعة استمرت عدة شهور ،القت مفارز
وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات صالح الدين القبض عىل ارهابيتني اثنتني
مطلوبتني عىل وفق أحكام املادة /٤ارهاب النتمائهن لعصابات داعش اإلرهابية يف
قضائي الطوز والعلم بمحافظة صالح الدين ،إحداهما مختصة يف تصنيع العبوات
الناسفة”.
وأضاف أن “احدى االرهابيتني من عائلة ارهابية  3من أشقائها وزوجها من
عصابات داعش الذين تم قتلهم من قبل القوات األمنية أثناء عمليات التحرير ،وقد
تم تدوين أقوالهما واحالتهما اىل قضاء إلكمال أوراقهما التحقيقية”.

امام انظار حمافظة بغداد
يتقدم لفيف من اهاىل العمارات السكنية يف السيدية
مجمع  6السكني اىل محافظة بغداد بالشكوى عىل
اصحاب املولدات لعدم التزامهم بالتسعرية التي حددت
من قبل محافظة بغداد  ،مطالبني املواطنيني بعرشين
الف دينار مقابل االمبري الواحد ،وهذا املبلغ يشكل
ضغظا ماديا عليهم .
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حددت ضوابط التقديم ملدارس املوهوبني للعام املقبل

الرتبية تكشف عن خطتها إلمتحانات السادس اإلعدادي
بغداد /الزوراء:
أعدت وزارة الرتبية خطة استباقية خاصة
بامتحانات الطلبة املنتظمني يف مرحلة السادس
االعدادي ،بدورها االول للعام الدرايس - 2019
 ،2020فيما أعلنت عن ضوابط الرتشيح لدخول
االختبارات التشخيصية للقبول يف مدارس
املوهوبني للعام الدرايس  2021 – 2020للصف
الرابع االبتدائي والصف االول املتوسط.
وقال مدير عام تربية الكرخ االوىل ،فالح
القييس ،يف ترصيح صحفي« :تم التنسيق مع
وزارات :الصحة والكهرباء والداخلية والتعليم
العايل ،اضافة اىل الحكومات املحلية ،من اجل
انجاح االمتحانات الوزارية التي من املؤمل ان
تبدأ يف االول من شهر ايلول املقبل ،وتستمر عىل
مدى ثالثة اسابيع تقريبا ،وبشكل متفاوت بني
الفروع العلمي واالدبي واملهني».
وافصح انه «تم التنسيق مع قيادة عمليات
بغداد ووزارة الداخلية لتسهيل اجراء االمتحانات
ضمن املحافظات الجنوبية التي تشهد مشكالت
امنية قد تؤثر سلبا فيها ،كما حدث يف امتحانات
نصف السنة للعام الدرايس الحايل» ،منوها «انه
تم توجيه السيطرات االمنية بتلك املحافظات،
لتسهيل سري وتنقل الطلبة واملالكات الرتبوية
اىل املراكز االمتحانية».
واردف القييس «أنه تم التوجيه بتهيئة
املستلزمات الوقائية ،املتضمنة توفري
الكمامات والقفازات للطلبة واملالكات داخل
املراكز االمتحانية التي ستكون يف الجامعات،
باستثناء بعض املديريات التي طالبت بإجرائها
يف املدارس التي تتوفر فيها الخدمات كافة من
الطاقة الكهربائية واجهزة التربيد وغريها».
وذكر انه «تمت مناقشة قطع خدمة االنرتنت

قبل بدء االمتحانات الوزارية بساعة واحدة
وعودتها بعد انتهائها» ،مبينا «انه ستتم
مخاطبة وزارة االتصاالت بهذا الصدد» ،الفتا اىل
«انه سيتم تخصيص طبيب وطبيبة لكل مركز
امتحاني لفحص الطلبة ،والتأكد من سالمتهم
من االصابة بفريوس كورونا قبل دخولهم
القاعات االمتحانية.
وافاد مدير تربية الكرخ الثانية «أنه تم التأكيد
عىل عنرص التباعد بني الطلبة واخذ مسافات
كافية خالل تهيئة القاعات االمتحانية ،فضال
عن استعمال اجهزة كشف الغش االلكرتوني
خالل مدة االمتحانات لتاليف حدوث حاالت غش
الكرتوني قد يقوم بها بعض الطلبة».
يشار اىل ان وزارة الرتبية كانت قد اعلنت،
االسبوع املايض ،تطبيق االجراءات الوقائية
بنسبة  100باملئة يف املراكز الخاصة باالمتحانات

التمهيدية للطلبة الخارجيني ،ما يشري اىل اجراء
امتحانات املنتظمني بمواعيدها من دون تأجيل،
يف االول من شهر أيلول املقبل».
ويف سياق اخر ،أعلنت الوزارة ،امس
الثالثاء ،ضوابط الرتشيح لدخول االختبارات
التشخيصية للقبول يف مدارس املوهوبني للعام
الدرايس  2021 – 2020للصف الرابع االبتدائي
والصف االول املتوسط.
ونقلت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “الضوابط التقديم عىل مرحلة الرابع
االبتدائي تنص عىل حصول التلميذ عىل درجات
ال تقل عن  10/10لكل من مواد العلوم
والرياضيات واللغة العربية للصفوف االول
والثاني والثالث االبتدائي ،اما فيما يخص
التقديم للصف االول املتوسط للمحافظات
(ميسان  ،نينوى  ،ذي قار) فهو حصول

نقابة األطباء تكشف عن  192عيادة وهمية يف بغداد

بغداد /الزوراء:
كشفت نقابة األطباء العراقيني،
امس الثالثاء ،عن وجود  192مركزا
وعيادة وهمية ومخالفة للرشوط
والضوابط الصحية يف محافظة
بغداد فقط ،مشرية إىل أن معظم
تلك املراكز تدار من قبل كوادر غري
مختصة.
وقالت النقابة يف بيان تلقت

«الزوراء» نسخة منه :إنه “تزايدت
يف اآلونة االخرية اعداد مراكز
وعيادات التجميل الطبية والعيادات
الوهمية وغري املجازة واملخالفة
للرشوط والضوابط الصحية
الصادرة من نقابة االطباء ووزارة
الصحة من ناحية عدم وجود كوادر
طبية مختصة واستخدام عمالة من
غري ذوي املهن الصحية والطبية

وممارسة تداخالت طبية غري
مرخصة وخارج السياقات الطبية
املعتمدة ،مما أدى اىل ترضر عدد
من املواطنني واملواطنات وزيادة
الشكاوى يف هذا املجال”.
وأضاف البيان أنه “استمرارا للدور
الرقابي للنقابة يف هذا املوضوع
وبتوجيه مبارش من املركز العام
رصدت فرقنا التفتيشية وجود

الدفاع النيابية تؤكد إنهاء ملف املركبات
غري األصولية
بغداد /الزوراء:
أكد عضو لجنة األمن والدفاع عن كتلة سائرون
النيابية ،النائب سعد مايع الحلفي ،عىل انهاء
ملف املركبات غري األصولية ،كاشفا ً عن أنها تمثل
خطرا ً عىل األمن العام.وقال الحلفي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «لجنة األمن والدفاع
النيابية استضافت مدير املرور العامة اللواء،
زهري الخفاجي ،بحضور رئيس اللجنة النائب
محمدرضا آل حيدر» ،مبينا ً أنه «تمت مناقشة عدد
من املواضيع املتعلقة بعمل دائرة املرور».وأضاف
الحلفي انه «جرى استعراض أبرز املعضالت التي
تواجه عمل مديرية املرور العامة وتناول أهم
التحديات التي تقف أمام تطوير هذه املؤسسة
الحيوية» ،الفتا ً إىل ا»لدور املهم الذي تؤديه يف
تنظيم وضبط حركة املركبات يف الطرق».واوضح

إن «من بني املحاور التي التطرق إليها هو محور
الزحام املروري الذي تشهده أغلب محافظات
البالد» .عازيا ً السبب إىل «عدم انشاء طرق وممرات
جديدة الستيعاب األعداد املضاعفة من املركبات
التي دخلت البالد بعد .»2003وتابع الحلفي انه
«تم الرتكيز عىل رضورة تجاوز الحلقات الروتينية
الزائدة والتوسع يف استخدام التكنلوجيا املتطورة
لتخفيف االعباء عن املواطنني» .مشددا ً عىل «أهمية
أن تصبح مسألة تأخر انجاز معامالت املواطنني
من املايض».كما أكد الحلفي ،أثناء اللقاء ،عىل
«أهمية انهاء ملف املركبات غري املسجلة والتي
تصل أعدادها إىل أكثر من مئة ألف مركبة دخلت إىل
البالد بصورة غري قانونية عرب املنافذ الحدودية»،
كشفا ً عن «أنها تمثل خطرا ً كبريا ً عىل األمن العام
إلمكانية استغاللها من قبل العصابات االجرامية».

االستخبارات تعلن اعتقال داعشيني يف القائم
بغداد /الزوراء:
اعلنت االستخبارات العسكرية ،امس الثالثاء،
عن اعتقال «ارهابيني» اثنني يف القائم
بمحافظة االنبار.وقالت االستخبارات يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «مفارز شعبة
االستخبارات العسكرية يف الفرقة الثامنة وقوة

من الفوج الثاني لواء املشاة االيل ( 30قيادة
عمليات الجزيرة) تمكنت من القاء القبض عىل
اثنني االرهابيني يف منطقة الخصيم بقضاء القائم
االنبار».وأضاف البيان أن املعتقلني «هما من
املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض عىل وفق
أحكام املادة  ٤إرهاب».

كشف عن تفكيك أخطر شبكة لـ”السطو املسلح” يف دياىل

احلشد الشعيب ينفذ عملية أمنية لتأمني قرى جنوب املوصل
بغداد /الزوراء:
نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية أمنية
لتأمني قرى يف جزيرة الحرض جنوب املوصل.
فيما كشف الناطق االعالمي باسم محور دياىل
للحشد الشعبي يف دياىل عن تفكيك اخطر شبكة
للسطو املسلح يف املحافظة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،امس
الثالثاء ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “اللواء
 25يف الحشد الشعبي نفذ عملية تفتيش لقرى
يف جزيرة الحرض جنوب املوصل لتأمينها من
فلول داعش”.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف للحفاظ عىل
املدن االٓمنة من تسلل داعش واستهداف املدنيني
“.
وكثفت عمليات الحشد الشعبي يف االٓونة االٔخرية
يف قواطع املس ٔوولية من جوالتها التفقدية
لتعزيز وتأمني املدن املحررة وسالمة املدنيني.

الطالب عىل درجات ال تقل عن  %100لكل من
مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام ال
يقل عن ( )582للصف السادس االبتدائي للعام
الدرايس  ، 2020-2019وحصول الطالب عىل
درجات ال تقل عن  %97لكل من مادتي العلوم
والرياضيات للصف الخامس االبتدائي للعام
الدرايس . ”2019-2018
وأشارت اىل “ضوابط اخرى تخص االمتحان
االلكرتوني للتقديم عىل املدارس املوهوبني
وهي تتمثل بإعطاء املراقب قاعة الكرتونية
تضم عرشة طالب ،وعليه ان يُشخص اية حالة
غش اثناء تأدية االمتحان ،حيث سيحرم الذي
ثبت عليه الغش من دخول مدارس املوهوبني
وستهمل ورقة االجابة ،اذ ان التسجيل
الفيديوي سيكون تحت ارشاف لجنة تدقيقية
رقابية وسيتم خزن ُه يف قاعدة بيانات هيئة
رعاية املوهوبني يف حالة االعرتاض ،عىل ان يتم
تنبيه التلميذ  /الطالب بعدم ادارة الوجه يمينا ً
ويسارا ً ويكون الرتكيز عىل شاشة الحاسبة او
املوبايل حرصا ً ”.
ولفتت اىل “وجود تعليمات تخص التلميذ /
الطالب وهي تفيد بأن يكون االعتماد يف االجابة
عىل حصيلة معلوماته السابقة لضيق الوقت،
هذا وسيتم اجراء اختبارين تجريبيني الكتشاف
مواطن الضعف ومحاولة تجاوزها ،وأخريا
سيتم تزويد كل تلميذ برقم رسي للدخول
لالمتحان اإللكرتوني ،وستهمل اجابة التلميذ
 /الطالب يف حالة شك اللجنة االمتحانية
والتدقيقية الرقابية بأي خرق اثناء تأدية
االمتحان االلكرتوني» .يذكر ان باب التقديم
سيكون عرب االستمارة االلكرتونية الخاصة
بكل محافظة .

من جهته ،كشف الناطق االعالمي باسم محور
دياىل للحشد الشعبي يف دياىل ،صادق الحسيني،
امس الثالثاء ،عن تفكيك اخطر شبكة للسطو

املسلح يف املحافظة.
وقال الحسيني يف ترصيح صحفي :ان” تنسيقا
امنيا رائعا بني استخبارات الحشد الشعبي

واستخبارات ومكافحة االرهاب يف دياىل اثمر
عن تفكيك واعتقال افراد اخطر شبكة للسطو
املسلح يف املحافظة”.
واضاف الحسيني ان” التنسيق ما بني
استخبارات الحشد الشعبي وبقية التشكيالت
االمنية عرب تبادل املعلومات حقق نتائج
ايجابية كبرية يف االشهر املاضية من خالل
تفكيك شبكات ارهابية واخرى تتعلق بالجريمة
املنظمة”.
وأشار إىل أن “استقرار دياىل هي امانة يف رقبة
قادة الحشد وهم يسعون من خالل تكثيف
الجهود يف مواجهة اي تحديات تطرا عىل املشهد
االمني”.
وكانت استخبارات الحشد الشعبي حققت
نتائج مهمة وكبرية يف االشهر املاضية من
خالل تفكيك شبكات ارهابية واخرى اجرامية
واعتقال افرادها يف عدة مناطق يف دياىل.

 192مركز وعيادة وهمية ومخالفة
للرشوط والضوابط الصحية يف
محافظة بغداد فقط ،معظمها تدار
من قبل كوادر غري مختصة ،وقد
قامت النقابة بإحالة هذه املراكز
والعيادات اىل الجهات املختصة
ملتابعة االجراءات الالزمة”.
ودعت نقابة االطباء اىل “الحذر
من هذه املراكز املخالفة ومراجعة

املختصة
واملراكز
العيادات
واملرخصة تفاديا لحصول املشاكل
واملضاعفات والتشوهات ،كما نأمل
من الجهات ذات العالقة التعامل مع
املوضوع بجدية وإيالئه االهتمام
الالئق كونه يمس حياة املواطنني،
وان يقوموا بإتخاذ االجراءات
الالزمة ملنع تمدد هذه الظاهرة
املهددة للصحة والسالمة العامة”.

ضبط عجالت حمملة مبنتوج نفطي
خالف الضوابط يف حمافظتني

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء ،عن ضبط ثالث عجالت محملة بمنتوج نفطي مخالف
للضوابط يف نينوى وصالح الدين.
وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه “من خالل توجيهات
الجهات األمنية املختصة بمالحقة وإلقاء القبض عىل مهربي النفط ومشتقاته ،تمكنت مفارز
وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات رشطة الطاقة من ضبط ( )3عجالت ،وإلقاء القبض
عىل سائقيها تحتوي عىل منتوج مجهول الكمية والنوعية”.
وأضاف البيان أنه “تم ضبط عجلتني يف محافظة نينوى ،وعجلة أخرى يف محافظة صالح
الدين ،إذ كانت نوع املخالفة تفريغ املنتوج يف غري املكان املخصص وتغري خط سري العجالت
وحسب الوثائق الرسمية ،وقد تم تسليم العجالت وسائقيها اىل مركز رشطة نفط نينوى وصالح
الدين”.

حتذيرات برملانية من بناء خميم
لداعش يف زمار يضم  32ألف إرهابي
بغداد /الزوراء:
حذرت النائبة عن لجنة الهجرة النيابية،
خالدة خليل ،امس الثالثاء ،من ارصار
وزارة الهجرة واملهجرين عىل االستمرار يف
اتمام تنفيذ مخيم لعنارص وعوائل داعش يف
زمار ،مبينا أن ذلك سيؤدي اىل مخاطر أمنية
حقيقية.
وقالت خليل ،يف ترصيح حصفي :إن “انشاء
مخيم يف زمار ينطوي عىل مخاطر عدة ،حيث
تعد سنجار القريبة من زمار من مناطق
سكن املكون االيزيدي الذين تعرض لالبادة
الجماعية عام  ،”201٤معتربة أن “مكوث
هذا العدد الكبري من عنارص داعش اإلرهابي
وأفراد عوائلهم يف مخيم الهول لعدة سنوات
دون إخضاعهم ألية عملية إصالح أو تأهيل

جعل منه مدرسة للجريمة واإلرهاب”.
وأضافت أن “هناك دالئل تشري اىل احتمال
نشوء جيل جديد من االرهابيني االطفال
الذين ترعرعوا يف هذا املخيم ،وتغذوا بهذه
األفكار التي ستنتقل معهم أينما حلوا”،
مشرية اىل أن “اختيار منطقة العملة يف
ناحية زمار إلنشاء املخيم الذي سيأوي
اآلالف من هؤالء يعني وضع الجاني بالقرب
من ضحاياه وأمام أعينهم وهم الذين فقدوا
أبناءهم وبناتهم وانتهكت أعراضهم عىل يد
داعش اإلرهابي”.
ونبهت اىل أن “املخيم قد يضم  23ألفا من
عنارص داعش ،وبالتايل سيسببون رضرا
معنويا ً بالغا ً لهؤالء الضحايا وتذكريا ً لهم
بمأساتهم”.
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استبعدت اختاذ قرار بتجديد ختويل احلكومة القيام باالقرتاض

املالية النيابية حتذر من انهيار اقتصادي يف حال االستمرار بالقروض
بغداد /الزوراء:
توقع�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية أن يصل حج�م االقرتاض
الخارجي للعراق اىل نحو ملياري دوالر ،محذرة من انهيار
اقتصادي ومايل يف حال االستمرار باالقرتاض.
وق�ال عض�و اللجنة ،عب�د الهادي السع�داوي ،يف ترصيح
صحفي :ان «اللجن�ة وضعت سقفا ً أعىل ال يمكن تجاوزه
لالق�رتاض الخارج�ي يف القانون يبلغ  5ملي�ارات دوالر»،
مبين�ا ً «ان حجم القروض الخارجي�ة سيرتاوح من – 1.5
ملي�اري دوالر بعد ان أب�دت الكثري من ال�دول استعدادها

لالقراض».
وعد السعداوي «االقرتاض الخارجي بأنه االسوأ منذ فرتات
ً
الفت�ا إىل أن «اللجنة املالية استطاعت
طويلة ولغاية اآلن»
إيقاف االقرتاض يف موازنة .»2019
م�ن جانبها ،قال�ت عضو اللجن�ة ،اخ�الص الدليمي «ان
اسباب�ا ً كث�رية ادت اىل اع�رتاض دول عىل اق�راض العراق
خالل املدة السابقة».
وأوضح�ت الدليم�ي ان «ضبابي�ة الرؤي�ة االقتصادي�ة
واستقال�ة الحكوم�ة ،واستم�رار التظاه�رات املطلبي�ة

وحص�ول انهيار جزئي يف البلد ،ادت اىل رفض بعض الدول
اق�راض الع�راق ،إال ان ماحصل من استق�رار نسبي بعد
تشكي�ل حكومة مصطفى الكاظم�ي ادى اىل مد يد العون
من قبل دول كثرية مستعدة إلقراض العراق ،خصوصا ً انه
قادر عىل التسديد لكونه بلدا نفطيا».
وأضافت الدليمي «أنه من غري املنطقي ان يتحمل املوظفون
وباق�ي الفئات يف العراق التأخري الحاصل يف موعد الرواتب
أو املعون�ات االجتماعي�ة بسبب االزمة املالي�ة ،ما ادى اىل
اعداد قانون لالقرتاض الخارجي برشوط صارمة».

يف حني ،أكد عضو اللجنة ،هوش�يار عب�د الله :ان «اللجنة
اق�رت قانون االق�راض ألنها ال تستطي�ع توقيع صك عىل
بياض للحكومة يف هذا الشأن».
واض�اف عبد الله ان «الحكومة بارشت التفاوض مع دول
ومنظمات وش�خصيات سواء من الداخل أوالخارج بشأن
اقراضه�ا بع�د ترشيع القان�ون مبارشة» ،مش�ريا ً إىل «ان
اهم الجهات الت�ي يمكن االعتماد عليها هو البنك املركزي
العراقي».
وبني عب�د الله «أن اعض�اء اللجنة اتفقوا ع�ىل أالّ يوقعوا

أعادت عقارات بــ  46مليار دينار يف كركوك

النزاهة تكشف عن اسرتداد أكثر من  4ترليونات دينار إىل خزينة الدولة

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّ�ة بالنيابة عن
اس�رتداد أكث�ر م�ن  4تريليونات دين�ار خالل
العام�ني املاضي�ني .وفيما أعلنت ع�ن تمكنها
من إع�ادة ثالثة عق�ارات يف محافظة كركوك
إىل ملكيَّ�ة الدول�ة ،بين�ت أن قيم�ة العقارات
التقديرية تبلغ أكثر من ()46,000,000,000
مليار دينار.
وقال رئيس هيئة النزاه�ة االتحاديَّة بالنيابة،
مظه�ر ترك�ي عب�د ،يف ترصيح صحف�ي :إن

«املشاري�ع املُتلكئ�ة الت�ي ُت َع� ُّد م�ن امللف�ات
الب�ارزة والت�ي بلغ�ت أقيامه�ا ( )36ترليون
دينار ،فإن ف�رق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة
والتنسيقيَّ�ة الت�ي ألفته�ا الهيئ�ة؛ ملراقب�ة
مست�وى األداء الحكومي ،قامت بتشخيصها،
إذ بلغ عددها ( )2736مرشوعاً ،فتحت الهيئة
قضايا جزائي�ة يف ( )644مرشوعا ً منها بلغت
قيمته�ا ( )5,486,303,401،793دين�ارا ً
و( )6،546,142,288دوالراً».
أم�ا ما يتعلق باملبالغ املسرتدة ،فقد اكد رئيس

الهيئ�ة أن «اإلجابة ينبغ�ي أن تكون مفصلة،
اس ُ ْ
فهناك األموال العامَّ ة الت�ي ْ
رت ِج َعت أو التي
صدرت أحك�امٌ قضائي ٌَّة بر ِّده�ا ،كما أن هناك
منها ما منعت وأوقف�ت الهيئة هدرها ،فضالً
عن تلك الت�ي تمَّت إعادتها إىل حساب الخزينة
ً
فع�ال ،فقد بل�غ مجموعه�ا يف عامني
العام�ة
فقط أكثر من أربعة تريليونات دينار».
وتاب�ع تركي «حيث تمخضت إجراءات الهيئة
التحقيقي�ة يف الع�ام  2019ع�ن إيقاف ومنع
هدر واسرتجاع أموال لحساب الخزينة العامة
بل�غ مجموعه�ا ()2,848,053,153,892
دين�ارا ،بينم�ا تمكن�ت يف الع�ام  2018م�ن
من�ع وإيق�اف ه�در واسرتجاع م�ا مجموعه
( )1,669,085,047,718دينارا عراقيا».
م�ن جان�ب متص�ل ،أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّة ،امس الثالثاء ،عن تمكنها من إعادة
ثالث�ة عق�ارات يف محافظة كرك�وك إىل ملكيَّة
الدول�ة ،مبينة أن قيم�ة العق�ارات التقديرية
تبل�غ أكث�ر م�ن ( )46,000,000,000ملي�ار
دينار.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه،
أن “مالك�ات مكتب تحقي�ق الهيئة يف كركوك
قام�ت بضبط ح�االت تجاوز ع�ىل عقار تعود
ملكيت�ه إىل مديريَّ�ة بلديَّة كرك�وك ،عرب قيام
َّ�ة عىل أجزاء
أش�خاص بتشييد محالتٍ تجاري ٍ
ٍ

«صكا ً عىل بياض» للحكومة يف مسألة االقرتاض ،بل يجب
ان يكون وفق آليات ومحددات» ،الفتا ً إىل «ان نسبة الفائدة
والجه�ة املعنية الت�ي تقرض الع�راق وبع�ض التفاصيل
االخرى هي التي حددت الرشوط لذلك».
واستبع�د عبد الل�ه «اتخاذ قرار بتجدي�د تخويل الحكومة
القيام باالقرتاض خالل العام املقبل» ،منوها ً بأنه «يف قلب
كل ازم�ة مالية هن�اك فرصة لالصالح م�ن خالل تحسني
وضع البل�د اقتصاديا ،واالبتعاد ع�ن السياسات الخاطئة
التي انتهجت يف السنوات املاضية».

م�ن العقار وتأجريه�ا للمواطنني ،الفتة إىل أن
قيمة العقار الذي تبلغ مساحته ( )228دونما ً
تصل إىل أكثر م�ن ( )27,000,000,000مليار
دينار”.
وأضافت البيان أن “فري�ق عمل املكتب تمكن
عملي�ة منفصل� ٍة من ضبط ح�االت تجاوز
يف
ٍ
عق�ار آخر عائ ٍد
من قب�ل بعض املواطنني عىل
ٍ
ملديريَّة بلديَّة املحافظة وقيامهم بمسح العقار
وتسييجه؛ بغية الرشوع يف بيعه خالفا ً للقانون،
موضح�ة أن�ه تمَّ�ت إزال�ة املشي�دات وإعادة
العق�ار البالغة مساحت�ه ( )95دونما ً وقيمته
التقديريَّة أكثر من ( )15,000,000,000مليار
دينار إىل ملكيَّة الدولة”.
وتاب�ع ان�ه “يف عملي� ٍة ثالث ٍة ،ت�م ضبط متهم
خ�الل قيام�ه بتشيي�د دار سكن َّي ٍة ع�ىل عقار
تبل�غ مساحت�ه ( )5دوان�م وقيمت�ه أكثر من
( )4,000,000,000ملي�ارات دين�ار ،علما ً أن
العق�ار يدخل ضم�ن الت�ل األث�ري ،و ُي َع ُّد من
املحرمات التي ال يجوز البناء عليها”.
وأكدت الدائرة “تنظيم محارض ضبط أصوليَّة
بالعملي�ات الت�ي ُن ِّف َ
�ذت بن�ا ًء ع�ىل مذكراتٍ
قضائي ٍة ،وعرضها ع�ىل السيد قايض محكمة
تحقي�ق كرك�وك املُختص�ة بقضاي�ا النزاهة،
ال�ذي قرَّر توقيف املتهم يف العمليَّة الثالثة وفق
أحكام القرار  154لسنة .”2001

العدد26732 :
التأريخ2020/8/17 :

جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية النارصية
الشعبة :الواردات

اعالن
ُ
تعلن لجنتنا عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري العقار املدرج اوصافه ادناه والعائد اىل مديرية بلدية النارصية وفق
احك�ام قانون بيع وايجار اموال الدولة رق�م  21لسنة  2013املعدل وملدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
االع�الن يف الجريدة الرسمية فع�ىل الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتري اللجن�ة ومحاسب البلدية اعاله وخالل
م�دة االع�الن مستصحبني معهم التأمينات القانوني�ة وقدرها  %20ولكامل مدة االيجار م�ن القيمة التقديرية
بموج�ب صك مصدق للمستأج�ر واملنافس وستجري املزاي�دة باليوم االخري من مدة االع�الن ويف تمام الساعة
الثانية عرش صباحا يف مبنى ديوان بلدية النارصية شعبة الواردات واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد
اىل الي�وم ال�ذي يليه من ايام العم�ل الرسمية عىل ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمت�ه من الرضيبة لعام 2020
والبلدية اعاله مع هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وان يلتزم املساطح باقامة املشيدات خالل املدة املحددة
باملساطحة ويلتزم بتقديم ضمان مايل للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويدفع قبل االش�رتاك يف املزايدة
ويف حال�ة ع�دم التشييد يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد املساطحة الغيا وي�ؤول ما هو قائم من مشيدات اىل
الجهة املالكة دون مقابل ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة  %2من بدل االيجار .
املهندس
قحطان عدنان عنرب
مدير بلدية النارصية
رئيس اللجنة
نوع العقار وموقعه

الرقم

املساحة

التقدير السنوي

مدة
االيجار

املالحظات

تأجري قطعة ارض يراد
ملعب
عليها
انشاء
خمايس موقعه يف مدينة
الصدر تسلسل العقار
 61573/110جزيرة

99

800م2

2500000
مليونان
وخمسمائة الف
دينار

ثالث
سنوات

ينفذ املستأجر الكشف الفني
املعد من قبل البلدية والبالغ
قيمته  63090000ثالث وستون
مليون وتسعون الف دينار تدفع
قبل االشرتاك باملزايدة عىل ان
تعود االرض واملشيدات للبلدية
بعد نهاية العقد وبدون عوض

أصفر وأمحر
الشرطة يتعاقد مع مدرب اللياقة
االسباني غونزالو
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطة الريايض ،تعاقده بشـكل رسـمي مع مدرب اللياقة االسـباني غونزالو
رودريغز ،لالنضمام اىل الكادر التدريبي لفريق الكرة بالقيثارة الخرضاء.
وذكر النادي يف بيان مقتضب ان «مدرب اللياقة االسـباني ،غونزالو رودريغيز ،وقع عقده
بشكل رسمي لالنضمام اىل الجهاز التدريبي لكرة الرشطة حتى نهاية املوسم».
يذكـر ان غونزالو ابدى سـعادته يف العمـل مع الرشطة خاصة وانه سـبق له وان عمل مع
املدرب عبد الغني شهد وعدد من العبي الفريق مع املنتخب االٔوملبي العراقي.

العدد 7309 :االربعاء  19آب 2020

No: 7309 Wed 19 Aug 2020

اجلمعية العمومية جتتمع االربعاء

وزير الشباب ورئيس اللجنة االوملبية ينهيان تعديالت النظام االساسي
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ،انهى رئيس اللجنة
االوملبية الوطنية العراقية رعد
حمودي التعديالت الرضورية االخرية
للنظام االسايس للجنة األوملبية.
أعلن ذلك حسني عيل حسني مدير
املكتب اإلعالمي للجنة األوملبية
الوطنية العراقية مؤكدا ً «االتفاق عىل
تلك التعديالت خالل إجتماع مطوّل
إستمر لساعة متأخرة من ليلة أمس
املوافق للسابع عرش من شهر آب
الجاري».
وبني حسني «ان اعضاء الجمعية
العمومية كانوا تسملوا ،يف وقت
سابق ،نسخ النظام املطلوب تعديله
طبقا ً لقانون اللجنة االوملبية
الجديد» ،موضحا ً ان أعضاءالجمعية
العمومية ،وبعد إجتماعات مكثفة
ق ّدموا الكثري من مقرتحات التعديل
التي صوّبت النظام األسايس،
و»رفدت السيد حمودي بافكار
ساعدت يف انجاز مهمة التعديالت
األخرية».
وأضاف حسني قوله « إن حمودي
إثنى عىل دور السادة وزير الشباب
والرياضة وأعضاء لجنة الشباب
والرياضة بمجلس النواب ،وأعضاء
الجمعية العمومية للجنة األوملبية
ّ
الخرية والتعاون
الفتا ً اىل «جهودهم
املثمر الخراج الحركة االوملبية من
أزمتها التنظيمية» ،واصفا ً خطوة
إنهاء التعديالت بـ «املهمة».
وأضاف أيضا ً « إن حمودي حثّ
أعضاء الجمعية عىل مزيد من
التكاتف والتعاون الخراج إجتماعهم
االستثنائي املقرر عقده بتاريخ ٢٦
من هذا الشهر بشكل يليق باللجنة
األوملبية ويعزز دورها املجتمعي

الفاعل»  ،واصفا ً االجتماع املقبل بـ
«التأريخي الذي سيؤسس اىل حركة
أوملبية عراقية معافاة».
وطالب رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية رعد حمودي
السادة أعضاء الجمعية العمومية
ملراجعة مقر اللجنة الستالم جدول
أعمال االجتماع ،ونسخا ً من النظام
األسايس بعد تعديالته األخرية.

الرياضة النيابية تطالب بعودة
النشاطات الرياضية يف العراق

بغداد /متابعة الزوراء
خاطب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ،عباس عليوي ،لجنة
الصحة والبيئة النيابية ،من اجل مفاتحة اللجنة العليا للصحة
والسالمة الستئناف األنشطة الرياضية يف العراق.
وتوقف النشاط الريايض يف العراق منذ منتصف اذار املايض بسبب
جائحة كورونا.
وكان االتحاد العراقي لكرة القدم ،قد حدد الـ ٢٠من شهر أيلول املقبل،
موعدا ً النطالق دوري الكرة املمتاز.
ومن املؤمل ان تعود األنشطة الرياضية يف البالد بعدما قررت اللجنة
العليا فرض حظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الخميس
والجمعة والسبت.

تأجيل مباراة منتخبنا الودية مع
سوريا اىل اشعار آخر
بغداد /الزوراء
خاطبت الهيأة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم
االتحاد السوري للعبة ،بشأن
تأجيل املباراة الودية بني
املنتخبني ا ٕىل ا ٕشعار اخر .
وقال الناطق االٕعالمي للهيأة
التطبيعية ،هشام محمد« :ان
الهيأة التطبيعية ،سبق ان
اتفقت مع نظريها السوري
عىل تأمني مباراة ودية بني
املنتخبني بالثامن من الشهر
املقبل يف أربيل ،ضمن تحضريات

املنتخبني للتصفيات االٓسيوية
املزدوجة».
وأضاف محمد« :طلب الهيأة
التطبيعية بتأجيل املباراة مع
منتخب سوريا ا ٕىل ا ٕشعار اخر،
يأتي بعد قرار االتحاد االٓسيوي
لكرة القدم بتأجيل مباريات
التصفيات ا ٕىل العام املقبل بسبب
جا ٔيحة فريوس كورونا ،عىل أن
يتم تحديد موعد جديد لخوض
املباراة الودية مع منتخب
سوريا يف وقت الحق وقبل موعد
است ٔيناف التصفيات».

وأبدت االتحادات الرياضية املركزية
االعضاء يف الجمعية العمومية
للجنة األوملبية الوطنية العراقية،
أبدت تفاعالً مهنيا ً عاليا ً يف التعاطي
مع التحضري النعقاد ،وإنجاح،
املؤتمر االستثنائي املقبل للجمعية
العمومية.
واكد مدير املكتب االعالمي للجنة
األوملبية العراقية حسني عيل حسني

توافد رؤساء االتحادات املركزية،
وممثلوها ،ملقر اللجنة األوملبية
ومفردات
منهاج
وإستالمهم
االجتماع املقبل الذي ستنطلق جلسته
االفتتاحية بمقر اللجنة االوملبية
بشارع فلسطني عند الساعة الحادية
عرشة من صباح يوم االربعاء املوافق
للسادس والعرشين من شهر آب
الجاري.

و أوضح حسني ان التحضريات
تجري لعقد املؤتمر االستثنائي
املقبل «عىل وفق النظام االسايس
للجنة األوملبية وقانونها ذي الرقم
( )٢٩لسنة (.»)٢٠١٩
ومىض حسني للقول ان االجتماع
سيدرس ،بتدبّر كبري ،آليات تنفيذ
خارطة الطريق التي رسمتها رسالة
األوملبية الدولية األخرية يف السابع

من تموز املايض «وبما اليتعارض،
مطلقاً ،مع القضاء الوطني والقوانني
العراقية النافذة».
ولفت حسني اىل ان االتحادات
الرياضية املركزية تتعاطى مع جدول
أعمال املؤتمر االستثنائي املقبل
«برويّة ونضج عاليني هذه املرة» عرب
عقد لقاءات تحضريية جانبية ترمي
ّ
«رص الصف األوملبي الوطني يف
اىل

املرحلة املقبلة بما يكفل إنهاء جميع
التقاطعات».
وختم حسني حديثه بالقول» ان
تقريب وجهات النظر يف مواضع
ّ
االختالف
سيعضد توحيد الخطاب
والعمل األوملبيني ،ويدعم نظرية
تحقيق االنجاز العايل ،ويضعها
بموضع التنفيذ الذي يبتغيه
الجميع».

التنفيذي اآلسيوي للمالكمة يقرر تأجيل اربع بطوالت
بغداد  /محمد الخفاجي
قرر املكتب التنفيذي لالتحاد
االٓسيوي للمالكمة ا ٕعادة جدولة
أجندة البطوالت القارية التي كان
من املقرر لها أن تقام يف عام ،٢٠٢٠
لتقام جميعها يف العام املقبل ،٢٠٢١
باستثناء بطولة جراند سالم التي
ستقام يف موعدها املحدد لها وهو
ديسمرب  ٢٠٢٠بالصني.
واكد ر ٔييس االتحاد العراقي وعضو
املكتب التنفيذي لالتحاد االسيوي
عيل تكليف ان التنفيذي االسيوي
وافق عىل تقسيم قارة آسيا ا ٕىل 5
مناطق موزعة عىل دول الغرب،
والرشق ،وجنوب الرشق ،والوسط،
والجنوب ،من أجل توزيع املهام
عليها وا ٕيجاد آليات معتمدة لتعزيز
التعاون املشرتك يف كل منطقة ،سواء
يف مجال ا ٕقامة البطوالت ،أو تأهيل
الكوادر ،أو التسويق واالستثمار أو
تبني برامج نرش وتطوير اللعبة،
خاصة ان القارة االٓسيوية هي

أكرب قارات العالم وأكثرها كثافة
سكانية ،فضال عن أنها تضم معظم
دول العالم املصنفة يف املراكز العرش
االٔوىل باالتحاد الدويل للعبة.
واضاف تكليف ان االجتماع عقد
عن بعد بر ٔياسة انس العتيبة ر ٔييس
االتحاد االٓسيوي ،وشهد حضور كافة
أعضاء املكتب التنفيذي ،وتم التطرق
لعدة بنود عىل أجندة النقاش.
واشار اىل أن االجتماع كان مثمرا
وشهد نقاشات ا ٕيجابية من الجميع،
الفتا ا ٕىل أن بطولة آسيا تحت ٢٢
سنة التي كان من املقرر أن تقام
يف أوزبكستان مارس  ،٢٠٢٠تم
االتفاق عىل تأجيلها ا ٕىل  ٢٠٢١يف
موعد تحدده لجنة املسابقات
باالتحاد االٓسيوي بالتنسيق مع
أوزبكستان /الدولة املنظمة ،/وأن
بطوالت الواعدين التي كان من املقرر
ا ٕقامتها يف البحرين تموز املايض،
والشباب والشابات تحت  ١8سنة
بالصني التي كان من املقرر ا ٕقامتها

شهر ايلول املقبل ،وآسيا للرجال
والسيدات بالهند يف ترشين الثاني

شنيشل :لن اقبل مهمة املنتخب االومليب اال بشروط
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح املدرب رايض شنيشل أن قبول مهمة تدريب املنتخب االٔوملبي العراقي
ستكون مرشوطة بتوفر عدد من العوامل املهمة.
وقال شنيشل ا ٕنه عرف بطريقة غري مبارشة أن اسمه من بني عدد من
االٔسماء املرشحة لقيادة املنتخب االٔوملبي.
وأكد« :ال أمانع يف تدريب املنتخب االٔوملبي لكن ضمن رشوط معينة تضمن لنا
أجواء عمل جيدة».
وأشار ا ٕىل أن العمل مع الف ٔيات العمرية ومن بينها االٔوملبي ليس سهال مثلما
يتصور البعض.وأوضح« :بالتايل يجب أن تكون االٔرضية خصبة ووفق سقف
زمني يتيح لنا تشكيل فريق مميز ،وعىل أال ينتهي العمل مع انتهاء عمل
ّ
التطبيعية».وبني« :االٔمور مازالت غامضة لكن يف حال تعييني يف
الهي ٔية
املنصب رسميا سيكون هناك نقاش مفصل قبل املوافقة عىل املهمة وال يمكن
أن أوافق دون االتفاق عىل تلك التفاصيل».
ٔ
يشار ا ٕىل أن الهي ٔية التطبيعية أعلنت يف وقت سابق ترشيح عدد من االسماء
لتويل تدريب املنتخب االٔوملبي.

املقبل ،كلها تم تأجيلها أيضا لعام
 ٢٠٢١عىل أن تحدد مواعيدها لجنة

املسابقات بالتنسيق والتعاون مع
الدول املستضيفة.

مجال علي :تأخر بدء الدوري يؤثر
سلبا على املنتخبات

بغداد  /متابعة الزوراء /أكد مدرب كرة نفط الوسط جمال عيل أن تأخر
اإلعالن عن منافسات الدوري سيؤثر بشكل سلبي عىل املنتخبات الوطنية
السيما التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأيس أسيا والعالم.
وقال عيل أن خلية األزمة مازالت ترص عىل إغالق املدن وبالتايل منع تدريبات
األندية سيؤخر انطالقة الدوري ما ينعكس عىل سلبيا عىل املنتخبات وحتى
األندية التي مرتبطة يف البطوالت الخارجية .وأشار إىل أن وزارة الشباب
والرياضة والهيئة التطبيعية مطالبتان بإيجاد الحلول الالزمة من خالل
التباحث مع خلية األزمة وتحديد موعد لبدء التدريبات الجماعية تحضريا
للموسم املقبل.وأوضح أن نفط الوسط أكمل تعاقداته وهناك مفاوضات
مع العب محرتف سنغايل من املمكن أن يكون أخر تعاقدات الفريق للموسم
املقبل ،منوها بأن جميع األمور جاهزة فقط ننتظر الضوء األخرض للمبارشة
باإلعداد للموسم الجديد.يشار إىل أن نفط الوسط تعاقد مع العبني محرتفني
بوقت سابق هما السرياليوني شيكا فوفانا واملغربي عمر املنصوري.
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صراع التأهل اىل نهائي دوري األبطال جيمع بايرن ميونيخ وليون
بع� َد اقتصار املنافس�ة يف املربع
الذهبي ل�دوري أبط�ال أوروبا،
ع�ى مواجهت�ني ب�ني الك�رة
األملانية ونظرتها الفرنسية ،ما
زال املرشح األقوى للتتويج ،هو
بايرن ميونيخ.
ً
وقبل عام واحد فقط وتحديدا يف
 16آب/أغسطس  ،2019افتتح
بايرن ،حملة الدفاع عن لقبه يف
الدوري األملان�ي ،بتعادل مخيب
لآلم�ال  2-2م�ع ضيف�ه هرتا
برلني.
واآلن أصبح الفريق هو املرشح
األب�رز للف�وز بلق�ب دوري
األبطال ،خاص�ة أنه الوحيد من
ب�ني الف�رق الت�ي بلغ�ت املربع
الذهب�ي للبطول�ة هذا املوس�م،
ال�ذي س�بق ل�ه الف�وز باللقب
األوروبي.
ويش�هد املرب�ع الذهب�ي،
مواجهت�ني ب�ني الك�رة األملانية
ونظرته�ا الفرنس�ية ،حي�ث
التقى اليبزيج مع باريس س�ان
جرم�ان ليلة أمس ،ث�م يلتقي
اليوم بايرن نظره ليون.

ويتطلع باي�رن إىل اجتياز عقبة
ليون اليوم ،ثم الفوز بالنهائي،
ليح�رز لق�ب البطول�ة للم�رة

السادسة يف تاريخه واستكمال
الثاثية ،للم�رة الثانية يف تاريخ
البافاري.

وكتب الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون ،يف تغري�دة عى موقع
تويرت“ :يف بروكس�ل وعى أرض

امللع�ب ،أملاني�ا وفرنس�ا هم�ا
محركا أوروبا”.
وبخ�اف باي�رن ميوني�خ ،لم
يس�بق ألي فريق آخر يف املربع
الذهب�ي للبطول�ة الحالي�ة ،أن
بلغ نهائي البطولة.
وخال هذا املوسم ،سجل بايرن
 155هدفا يف مختلف البطوالت،
وبل�غ الفري�ق املرب�ع الذهب�ي
ل�دوري األبط�ال بج�دارة ،بعد
الفوز الكاس�ح عى برش�لونة
.8-2
وم�ن املؤك�د أن باي�رن ،رغ�م
توخيه الحذر قبل هذه املواجهة،
ال يخىش ليون ً
أيضا ،حيث سبق
وتقاب�ل معه يف املرب�ع الذهبي
للبطولة عام  ،2010وفاز عليه
 1-0ذهابا يف ميونيخ ،و 3-0يف
ليون إيا ًبا.
وضاع�ف الفوز الكاس�ح عى
برش�لونة يوم الجمعة املايض،
من معنوي�ات وثقة بايرن قبل
املباراة أمام ليون.
وحذر فليك ،العبيه من التمادي
يف االحتفال بالفوز عى برشلونة

قائ�ا“ :إنه�ا مب�اراة واح�دة.
انته�ت بالف�وز  ،8-2املب�اراة
القادمة ستبدأ من الصفر”.
وق�ال توم�اس مول�ر مهاج�م
بايرن“ :لس�نا هن�ا للفوز بدور
الثماني�ة .نحن هنا للفوز بلقب
البطولة .عليك أن تتوخى الحذر
بعد مثل هذه االنتصارات”.
ويواجه ليون ،مهمة عصيبة يف
مباراته املقبلة أمام بايرن ،لكن
الفري�ق الفرن�يس لن يستس�لم
للي�أس أو الخ�وف ،خاص�ة
أن�ه أط�اح بيوفنت�وس اإليطايل
وبمانشسرت سيتي.
وقال رودي جارسيا املدير الفني
للي�ون“ :ثقتن�ا تتزاي�د .ولكننا
نحت�اج اآلن إىل تحقي�ق نتيج�ة
صادمة أمام بايرن”.
وج�اء الق�رار بعدم اس�تكمال
املوسم بالدوري الفرنيس ،لينهي
ليون املوس�م يف املركز الس�ابع
بالدوري املح�يل ،ويصبح الفوز
بلقب دوري األبطال هذا املوسم
هو األم�ل الوحي�د املتبقي لديه
لضمان املشاركة األوروبية.

فرتة الراحة كلمة سر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
َ
كان�ت عام�ة االس�تفهام الك�ربى قبل
انط�اق البطول�ة املصغ�رة الحاس�مة
ل�دوري أبطال أوروبا ،ت�دور حول ما إذا
م�ا كانت الفرق التي تمتع�ت بقدر كبر
من الراح�ة أو تلك التي خاضت عددا من
املباريات ،س�تكون صاحبة الحظ األوفر
يف العاصمة الربتغالية لشبونة.
ويف النهاي�ة فإن الدور قب�ل النهائي من
املس�ابقة يشهد تواجد ناديني من فرنسا
ونادي�ني م�ن أملاني�ا ،وهي األندي�ة التي
كان لديها وق�ت كاف للتحضر أكثر من
نظرائهم يف إيطاليا وإنجلرتا وإسبانيا.
ويف حال�ة فرنس�ا كان هن�اك ق�در كبر
من عدم اليقني ،خاصة أن باريس س�ان
جرمان ولي�ون ح�رضا إىل الربتغال بعد
أن خاض كل منهم�ا مباراتني فقط منذ
شهر آذار  /مارس املايض.
وكان لدى بايرن ميونيخ األملاني ،منافس

لي�ون املقبل يف املس�ابقة ،ش�هرا ما بني
تتويجه بكأس أملاني�ا يف الرابع من تموز
 /يولي�و امل�ايض ،واكتس�احه تش�يليس
اإلنجلي�زي  1 / 4يف ثمن النهائي بدوري
األبط�ال يف الثام�ن م�ن آب  /غس�طس
الجاري.
فيما حرض فريق اليبزج (منافس باريس
س�ان جرمان) إىل العاصم�ة الربتغالية
لش�بونة من دون خ�وض أي مباراة منذ
نهاي�ة (بوندس�ليجا) يف  27حزي�ران /
يونيو املايض.
يف غضون ذلك انتهت منافس�ات الدوري
اإلنجلي�زي يف  19تم�وز  /يوليو املايض،
فيما اختتم الدوري اإلسباني يوم  26من
الش�هر ذاته ،وال�دوري اإليطايل يف الثاني
من آب  /أغس�طس الجاري ،فيما حفلت
البط�والت الث�اث بمباري�ات إضافية يف
منتصف االسبوع.

وكان�ت بطول�ة ال�دوري الفرن�يس ت�م
تأجيلها ث�م إلغاءها تماما بس�بب أزمة
انتش�ار فروس كورونا املس�تجد ،فيما
عاد باريس س�ان جرم�ان ملباريات كرة
الق�دم بالفوز عى س�انت إيتي�ان يف 25
تم�وز  /يولي�و امل�ايض يف نهائ�ي كأس
فرنس�ا ،قبل أن يتغلب عى ليون بركات
الرتجيح بعد ذلك بأسبوع يف نهائي كأس
الرابطة.
من جانبه خاض ليون إياب دور الس�تة
ع�ر خ�ارج ملعب�ه أم�ام يوفنت�وس
اإليط�ايل ،ليتأهل إىل املنافس�ات النهائية
يف العاصم�ة الربتغالي�ة لش�بونة والتي
ش�هدت تأهل الفريق للدور قبل النهائي
بالفوز عى مانشسرت سيتي اإلنجليزي 3
 1 /يف دور الثماني�ة ،فيم�ا حقق باريس
س�ان جرمان ف�وزا صعبا عى حس�اب
أتاالنتا اإليطايل .1 / 2

الوتارو :حتقق ما كنت أحلم به
أع�ربَ مهاج�م إن�رت مي�ان ،الوت�ارو مارتيني�ز عن
سعادته باملساهمة يف تأهل فريقه إىل املباراة النهائية
من مس�ابقة ال�دوري األوروبي ،بفوزه عى ش�اختار
دونتسك .5-0
وس�جل مارتينيز ،هدف�ني يف اللقاء ،ليصب�ح الفريق
اإليطايل عى بع�د خطوة من التتويج ،حيث س�ياقي
إش�بيلية يف املب�اراة النهائية ،يوم  21أغس�طس/آب
الجاري.
وق�ال مارتيني�ز ،يف ترصيح�ات نقلها موق�ع االتحاد
األوروب�ي ،عقب املباراة“ :كان�ت ليلة مذهلة ،أمر كنا

نحلم ب�ه ،أثبتنا أن إنرت جاهز لفع�ل أمور عظيمة،
نح�ن جاه�زون للنهائي”.وأض�اف“ :س�عيد جدا
بالهدف�ني؛ ألنن�ي عانيت م�ن فرتة صعب�ة تتعلق
بتس�جيل األه�داف ،لكني س�عيد أكث�ر لفريقي،
نتط�ور يوم�ا بع�د ي�وم ،لدين�ا مزيج مث�ايل من
العبي الخربة والش�باب”.وعن املب�اراة النهائية،
خت�م“ :إش�بيلية فريق جيد جيدا ،لكن س�نكون
مس�تعدين جي�دا وس�نحاول التع�ايف م�ن ه�ذه
املب�اراة ،س�نفعل ما بوس�عنا لنقدم هذا
الكأس إلنرت ميان”.

فاتسكه :جيل بايرن احلالي
قد يكون األفضل تارخييًا

َي�رى هانز يواكيم فاتس�كه ،الرئي�س التنفيذي لبوروس�يا دورتموند ،أن
الفري�ق الحايل لغريمه التقليدي بايرن ميونيخ ،ربما يكون األفضل يف تاريخ
النادي.
وقال فاتس�كه ،خال املؤتمر الصحفي الخاص بالوضع امل�ايل لدورتموند ،بعد  3أيام من
الفوز الكاس�ح لبايرن ع�ى برش�لونة ( ،)8/2يف دور الثمانية لدوري أبط�ال أوروبا ،إن
منافيس الفريق البافاري “لم يعودوا فقط يتعرضون للهزيمة ،بل يتم تدمرهم”.
وأضاف أن العبي املدرب هانز فليك “ربما يكونون أفضل فريق لعب لبايرن ميونيخ”.
وس�يواجه العماق الباف�اري ليون الفرنيس ،يف نصف نهائ�ي دوري األبطال ،اليوم
األربع�اء ،فيما س�يكون للكرة األملاني�ة ممثل آخر ،وهو اليبزي�ج الذي القى أمس
باري�س س�ان جرمان ،الذي أق�ى بدوره بوروس�يا دورتموند من دور الس�تة
عر.
وتاب�ع فاتس�كه“ :كرة القدم األملانية ل�م تعد تمثل إش�كالية ،مثلما كان يريد
البعض أن نعتقد ذلك” ،مضيفا أن اإلنجليز الحظوا “أن الكرة األملانية يف صعود
خال الفرتة املاضية ،وهو ما يعد قصة جيدة للغاية”.
وتعرض�ت األندي�ة النتق�ادات عدي�دة يف أملانيا ،بعد خ�روج كل ممث�يل الكرة
املحلية ،من دور الستة عر لدوري أبطال أوروبا عام  ،2019فيما كان نهائي
املسابقة إنجليزيا خالصا ،بني ليفربول وتوتنهام.
وينطبق الش�أن ذاته ع�ى نهائي الدوري األوروبي يف نفس العام ،بني آرس�نال
وتشيليس.

7

اعالم الكرتوني

رومينيجه :الفيفا تراجع عن
إلغاء جائزة األفضل

َ
كش�ف كارل هاين�ز رومينيج�ه ،الرئي�س التنفي�ذي لبايرن
ميونيخ ،عن عزم االتح�اد الدويل لكرة القدم ،عى إقامة حفل
جوائز “األفضل” مع نهاية العام الحايل.
وكان مس�ؤولو باي�رن ق�د عربوا ع�ن امتعاضه�م من إعان
مجل�ة “فرانس فوتبول” إلغاء حفل الكرة الذهبية لهذا العام،
اعتق�ا ًدا منهم ب�أن البولندي روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم
باي�رن ،كان األقرب لنيلها.ورغم إعان الفيفا يف وقت س�ابق
إلغاء حفله السنوي ،الذي كان مقررًا إقامته يف سبتمرب/أيلول
املقب�ل ،إال أن رومينيجه أك�د يف ترصيحات لصحيفة كيكر أن
جوائز “األفضل” ستقام هذا العام.
وق�ال رومينيجه“ :بحس�ب م�ا أخربني به جيان�ي إنفانتينو
رئي�س الفيف�ا ،فإن حفل جوائز األفضل س�يقام ه�ذا العام،
وستقدم جائزتي أفضل العب وأفضل مدرب ،وهذا أمر مرحب
به”.
وي�رى رومينيج�ه ،أن إلغ�اء الجائ�زة ه�ذا الع�ام سيفس�د
تقاليده�ا ،حال الع�ودة للوراء بعد س�نوات لرؤي�ة الفائزين
يف الس�نوات الس�ابقة ،من دون رؤية املتوج به�ا عام .2020
وبسؤاله عما إذا كان ليفاندوفسكي سيتوج بها ،فأجاب“ :ال
أعلم هل سيفوز بالجائزة أم ال ،لكنه لديه فرصة كبرة بعدما
ً
مذها”.
قدم موسمًا
يذكر أن ليفاندوفسكي هو الهداف األول يف أوروبا هذا املوسم
ً
هدفا خال  45مباراة بكافة املسابقات ،منها
بعدما سجل 54
 14يف دوري أبطال أوروبا.

ارتفاع أسهم ليون املالية بعد
قهر مانشسرت سييت
ْ
ارتفعت أس�هم أوملبيك ليون ،املالي�ة ،بعد فوزه املفاجئ عى
مانشسرت سيتي اإلنجليزي وتأهله لقبل نهائي دوري أبطال
أوروبا ،مطلع األسبوع الحايل.
وزادت أس�هم النادي الفرنيس بواقع  6.9%خال التعامات
الصباحية أمس.
وبعك�س التوقع�ات ف�از ليون  3-1عى مانشس�رت س�يتي
الس�بت امل�ايض يف دور الثماني�ة للبطول�ة األوروبي�ة األوىل
لألندية ليضمن الظهور يف الدور قبل النهائي.
ويلتق�ي لي�ون يف قب�ل النهائي م�ع باي�رن ميوني�خ اليوم
األربعاء.

باريال :إنرت ميالن يف بداية حقبة جديدة
أبْ�دى نيكول�و باري�ا ،العب وس�ط إنرت
م�ان ،س�عادته الكب�رة بتأه�ل فريق�ه
لنهائ�ي الدوري األوروب�ي ،يف الوقت الذي
اعترب في�ه أن الكتيبة اإليطالي�ة “تتطور
يوما بعد يوم”.
واكتسح “النراتزوري” منافسه شاختار
دونيتس�ك األوكران�ي بخمس�ة أه�داف
نظيف�ة يف اللق�اء ال�ذي احتضن�ه ملعب
(اس�ربت أرين�ا) بمدين�ة دوس�لدورف
األملانية ،ليتأهل لنهائي
بطول�ة
أول
قارية للمرة
األوىل منذ

 2010عندم�ا توج بلق�ب دوري األبطال مع
مدربه األسبق الربتغايل جوزيه مورينيو.
وأك�د باريا يف ترصيحات لش�بكة (س�كاي
س�بورت) عقب اللقاء“ :نح�ن فريق يتطور
يوما بعد يوم ،بمزيج بني الش�باب وأصحاب
الخ�ربة ،وبجمي�ع العب�ي الفري�ق الذي�ن
يساهمون يف هذه النتائج”.
وأض�اف الاعب الش�اب ،ال�ذي صنع هدف
تمهيد االنتص�ار الكبر برأس�ية األرجنتيني
الوت�ارو مارتيني�ز“ :ه�ذه هي بداي�ة حقبة
جدي�دة .األم�ور ل�م تكن س�هلة من�ذ بداية
املوس�م ،ولكن هذا س�اعدنا ع�ى التعلم .يف
ناد بهذا الحجم من الس�هل أن تقوم باألمور

بش�كل جيد”.كم�ا ش�كر الاع�ب املنض�م
لصف�وف “النرات�زوري” يف صي�ف 2019
قادم�ا من كالياري ،مدرب�ه أنطونيو كونتي
الذي ساعده عى التطور فنيا وذهنيا.
وقال“ :كونتي س�اعدني عى التحسن يف كل
يشء ،وأيض�ا ع�ى مس�توى العقلي�ة .كنت
ألعب م�ن قبل معتمدا عى حاس�تي ،ولكني
اآلن ألعب أكثر بعقيل”.
وس�يرضب وصيف “الس�ري آ” هذا املوسم
موعدا ناريا مع إش�بيلية اإلسباني ،صاحب
الرق�م القي�ايس يف البطول�ة ( 5ألقاب) الذي
أق�ى مانشس�رت يونايت�د اإلنجلي�زي ،يف
النهائي يوم الجمعة املقبل.

نافاس :بكينا من السعادة هلذا السبب
أك َد قائد أشبيلية ،خيسوس
نافاس ،أنه الفريق بكى من
الفرح بع�د التأهل لنهائي
ال�دوري األوروب�ي ،بالف�وز
 2-1عى مانشسرت يونايتد يف
كولوني�ا (أملانيا).وقال نافاس،
لوس�ائل إعام الن�ادي“ :بكينا من
الفرح�ة بعد ع�ام صع�ب للغاية؛ ألن
الفري�ق يعطي كل م�ا لديه له�ذا النادي،
والجماه�ر يج�ب أن تكون فخ�ورة للغاية
بنا”.وأش�اد نافاس باملدرب جولني لوبيتيجي،
ال�ذي يلعب دورا رئيس�يا داخل وخ�ارج امللعب،
وكذلك يف األوق�ات الصعبة ،مثل خال فرتة التباعد
االجتماع�ي الت�ي فرض�ت جراء ف�روس كورونا املس�تجد
(كوفي�د .)19وأعرب عن أمله يف فوز النادي باللقب الس�ادس لهذه

البطولة ،مش�را إىل رضورة خوض املباراة بهدوء ،ألنها ستكون مباراة
صعب�ة وقوية.وخت�م“ :لدينا حماس كب�ر وعلينا الفوز به�ا .إنه عام
صع�ب للجميع والوحدة املوجودة داخل وخ�ارج الفريق ،تجعل الفريق
يتجاوز األوقات الصعبة ولذلك يجب أن نكون فخورين جميعا”.

مفكرة الزوراء
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إخالء سبيل الصحفي املصري حممد
عيسوي

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
قررت نيابة كوم حم�ادة بمحافظة البحرية
ش�مايل م�رص ،إخ�الء سبيل مراس�ل موقع
«القاهرة  »24بالبحرية ،محمد عيسوي ،بعد
القبض عليه ،ي�وم الخميس  13أغسطس/
آب ،أثناء تغطيته لحادث غرق معدية بمركز
كوم حمادة.
وكانت النيابة ،قد وجهت لعيسوي ،اتهامات
«بن�رش أخب�ار كاذب�ة ومشارك�ة جماع�ة
يف تحقي�ق أهدافها ع�رب الب�ث لصالح قناة
الجزي�رة» ،وقررت حبس�ه  15يومً ا ،قبل أن
تقرر إخالء سبيله.
وناشد موقع «القاهرة  »24اإلخباري املقرب
من األجه�زة األمنية ،النائ�ب العام ،اإلرساع
ً
مراسال
يف اإلفراج عن عيس�وي ،ألنه «يعمل
للموقع يف محافظ�ة البحرية فقط وال يعمل
لصالح قناة الجزيرة أو أي صحف أو مواقع
أخ�رى ،ومشه�ود ل�ه باملهني�ة والوطني�ة
والكفاءة وليس ل�ه أي توجهات سياسية»،

No: 7309 Wed 19 Aug 2020

حسب بيان للموقع.
ويقب�ع عى األق�ل  29صحفي�ا ً يف السجون
ً
وفق�ا إلحصائيات نرشتها منظمة
املرصية،
«مراسلون بال حدود» ،بينما يرتفع العدد ملا
يقرب من  80صحف ًي�ا وإعالم ًيا يف تقديرات
حقوقي�ة محلية ،تحيص جمي�ع العاملن يف
مجال الصحافة واإلعالم من النقابين وغري
النقابين.
ً
وطبقا ألح�دث تصنيف ملنظم�ة «مراسلون
بال حدود» ،بشأن حرية الصحافة يف ،2020
أظهر تراجع مرص للمرتبة  166يف التصنيف
العامل�ي لحرية الصحافة ،برتاج�ع  3مراكز
عن ترتيبها ،يف العام املايض.
وحسب وصف املنظم�ة ،تعد مرص من أكرب
سج�ون الصحفي�ن باملنطق�ة .واعت�ربت
املنظم�ة ّ
أن م�رص والسعودية الت�ي احتلت
املرتب�ة  170متقدم�ة مركزي�ن ع�ن العام
امل�ايض ،قد تحولت�ا ألكرب سج�ون يف العالم
بالنسبة للصحفي�ن ،بعد الصن التي ترتبع
عى الصدارة يف هذا املضمار.

مقال لصحفية جزائرية تدعو للتطبيع خيلف االستنكار واالستهجان

الجزائر /متابعة الزوراء:
خلّ َ
�ف مق�ال نرشت�ه مدي�رة
صحيف�ة «الفج�ر» ،ح�دة
ح�زام ،يف افتتاحي�ة الصحيفة
دع�ت في�ه رصاح�ة السلطات
الجزائري�ة إىل االنخ�راط يف
مسع�ى التطبيع الس�اري بن
عدد م�ن ال�دول العربية ودولة
االحت�الل اإلرسائييل ،ردود فعل
مستهجن�ة ،وصف�ت الدع�وة
بأنها تضليل وانحراف سيايس.
واعت�ربت ح�زام أن�ه ل�م يع�د
هناك أي مربر لرف�ض الجزائر
االع�رتاف بإرسائي�ل «ما دامت
السلط�ة الفلسطيني�ة نفسها
تعرتف بها».
وجاءت الردود املستاءة عى ما
كتبته حدة حزام ،وهو ما تضمّ ن
ذرائ�ع غريب�ة وواهي�ة دارجة
حاليا ً يف التسوي�ق للتطبيع ،إذ
تساءلت« :ثم ماذا عن الجزائر؟
هل نبقى مع فلسطن ظاملة أو
مظلومة؟ وأين نحن من كل ما
يح�دث يف العال�م ،ومن السباق
املحموم نحو التطبيع ،ونرفض
االع�رتاف بإرسائي�ل ومحم�ود
عباس نفسه اعتى من سنوات
من�رب األم�م املتح�دة وأعل�ن
اع�رتاف ب�الده بدول�ة الكي�ان
الصهيوني؟» .وأضافت «أعتقد
أنه آن للجزائر الجديدة أن تعيد
النظ�ر يف بع�ض الثواب�ت ،وأن
تح�دد عالقاتها ب�كل الشعوب
وكل البلدان عى أساس ما يخدم
مصالحنا ،فلسن�ا فلسطينين

أكث�ر م�ن الفلسطيني�ن ،ولن
نق�دم للقضي�ة إال م�ا ينتظره
الشعب الفلسطيني منا».
ووص�ف النائ�ب يف الربمل�ان
الجزائري ،شافع بوعيش ،هذه
الدع�وة بأنها «انحراف سيايس
وأخالق�ي ،ح�دة ح�زام تدع�و
السلطات الجزائرية إىل التطبيع
مع إرسائي�ل!» .وعلق�ت مريم
بن قارة ع�ى هكذا كتابات بأن
«ه�دف م�ن يدع�و إىل التطبيع
هو إعطاء بعد جزائري للفكرة
أم�ام الرأي الع�ام هدفه تدويل
الفكرة بحجة حقوق األقلية يف
التعايش».

فيم�ا طالب الصحف�ي حسن
بولحية بوجوب «منع اإلش�هار
العموم�ي ع�ى الصح�ف التي
تدع�م التطبي�ع م�ع الكي�ان
الصهيون�ي .اإلش�هار يدف�ع
م�ن م�ال الشع�ب الجزائ�ري،
والجزائري�ون لن يقبلوا بذهاب
أموالهم إىل جيوب املطبعن».
وكت�ب األست�اذ الجامع�ي عيل
لكح�ل عم�ا وصفه�م «فل�ول
التطبي�ع يف بالدنا ،ب�دأ يتكون،
ولنق�ل بدأ يخ�رج للعل�ن تيار
التطبي�ع يف الجزائ�ر ،جدودن�ا
كان�وا تح�ت سلط�ة االحتالل
الفرن�ي وأسس�وا لجن�ة دعم

نقابة الصحفيني التونسيني تطالب السلطات مبوقف
واضح من التطبيع اإلماراتي

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنتِ النقابة الوطنية للصحفين
التونسي�ن ،رفضه�ا القاط�ع
ل�كل أش�كال التطبيع م�ع الكيان
ً
معت�ربة ّ
أن ما قامت
الصهيون�ي،
ب�ه اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة
«خطوة خطرية» لتصفية القضية

الفلسطينية.
ورفض�ت جمل�ة م�ن التربي�رات
السياسية واالقتصادية التي ُ
سو َِّقت
لتربير خط�وة التطبيع ،مؤكدة ،يف
بي�انّ ،
أن «ذل�ك ال يمك�ن أن ّ
يغري
م�ن طابع هذه الخط�وة الخطرية
الت�ي تسته�دف تصفي�ة القضية
الفلسطيني�ة ،وتشج�ع االحت�الل

الصهيون�ي عى مواصل�ة جرائمه
بحق الشعب الفلسطيني».
واعت�ربت ّ
أن م�ا أقدم�ت علي�ه
اإلم�ارات «يأت�ي ىف سي�اق مسار
تطبيع عديد االٔنظم�ة العربية مع
الصهاين�ة ،ال�ذي ش�كلت صفقة
الق�رن أحد أه� ّم تعبريات�ه للمزيد
من تعبيد طري�ق تصفية القضية

الفلسطيني�ة وا ٕع�الن «دول�ة
االحتالل» كمعطى أم�ر واقع عى
أنقاض دولة فلسط�ن التاريخية
ونضاالت ش�عبه املرشوعة».
وطالبت الرئاسات الثالث يف تونس
ب�»الرفض العلن�ي والواضح لهذه
الخط�وة التطبيعي�ة م�ع كي�ان
يع ّد ع�دوا ً لتونس ول�كل الشعوب
العربي�ة ،ويمث�ل التطبي�ع مع�ه
خيانة».
كذل�ك دع�ت كل الق�وى املدني�ة
والسياسي�ة والشعبي�ة التونسية
للتجن�د لرف�ض ه�ذه املؤام�رة
بح�ق الشع�ب الفلسطين�ي ،بم�ا
فيه�ا املشاركة بكثاف�ة يف الوقفة
االحتجاجي�ة أم�ام سف�ارة دولة
االٕمارات بتونس امس الثالثاء.
ودع�ت النقاب�ة مجل�س ن�واب
الشع�ب ا ٕىل االٕرساع بالتصديق عى
قان�ون يجرّم كل أش�كال التطبيع
والتواصل مع الكي�ان الصهيوني،
ً
معت�ربة أي تباط� ٔو وتلك� ٔو يف ذلك
ٔ
توفري مظ�الت قانوني�ة واخالقية
للمطبعن ،للتنصل من كل أشكال
تبييض جرائم الكي�ان الصهيوني

بحق الشعب الفلسطيني والشعوب
العربية.
وانتق�دت النقاب�ة تعاط�ي بعض
وسائل اإلع�الم العربية مع خطوة
اإلم�ارات التطبيعي�ة م�ن تهلي�ل
وتمجيد لهذه الخطوة تحت مسمّى
ً
معتربة أن ذلك
«سالم الشجعان»،
تنصل واضح م�ن التزامات مهنية
وأخالقية بنرصة القضايا العادلة،
وعى رأسها القضية الفلسطينية،
ّ
وتنك�ر واض�ح ل�أدوار الحقيقية
لإلعالم يف رفض االحتالل والتقتيل
والتهج�ري التي يبدع فيها االحتالل
الصهيوني.
ورفض�ت انخ�راط ج�زء م�ن
الصحاف�ة العربي�ة يف التسوي�ق
لجريمة التطبيع االٕماراتية ،ودعت
االتحاد الع�ام للصحفي�ن العرب
إىل تحمّ�ل مس ٔووليات�ه الكاملة يف
التصدي لهذه «الجرائم الصحفيّة»،
واتخاذ االٕجراءات الرضورية تجاه
النقاب�ات الصحفي�ة الت�ي يمكن
أن تنخ�رط يف ه�ذه «الكورون�ا
التطبيعي�ة» ،ووض�ع قائم�ة يف
الصحفين املطبعن.

فلسط�ن يف ح�زب الشع�ب،
ثم جمعي�ة العلم�اء املسلمن،
ومنه�م م�ن اسه�م يف الح�رب
العربية اإلرسائيلي�ة األوىل عام
1948م .يعني أن واقع االحتالل
ل�م يغ�ري نظرته�م للصهيونية
ومنط�ق ال�رصاع .الجماع�ة
تنطلق من أفكار مضللة للفكر
قافزة ع�ى التاري�خ» ،مضيفا ً
«إذا ً ال داع�ي للتمسح باملوقف
الفلسطين�ي ،ولتمل�ك نخبن�ا
املطبع�ة الشجاع�ة لإلع�الن
ع�ن قبولها بإرسائي�ل لتسمح
للشعب الجزائري بفرز املواقف
واملواق�ع ،ومعرف�ة م�ن يري�د

اإلساءة لتاريخنا ومواقفنا التي
طامل�ا افتخرن�ا بها .ف�ال داعي
لتربي�ر الخيان�ة بجع�ل موقف
النخ�ب الفلسطيني�ة ج�را
للعب�ور إلرسائيل ،فادخلوا بيت
الخيانة من أبوابها الواسعة».
ودع�ا األست�اذ الجامعي يحيى
جعف�ري إىل تجاه�ل ه�ذه
األصوات الخارجة عن اإلجماع
الوطن�ي واملح�يل ،معت�ربا ً أنها
تسع�ى م�ن خ�الل مخالف�ة
ذل�ك إىل إث�ارة الج�دل حوله�ا،
وكت�ب «إن الشع�ب الجزائري،
ولل�ه الحمد ،ض�د التطبيع مع
الكيان الصهيوني ،فال تصنعوا
م�ن بع�ض النك�رات رم�وزا
وترش�حوهم ألدوار ه�م أق�ل
منها حت�ى يف طاب�ور الخيانة
والتطبي�ع ،صمّ �وا اآلذان ع�ن
سماعهم ،وأميتوا ترصيحاتهم
وترصيحاته�ن بالسكوت عنها
وعدم نرشها أو تداولها».
وهذه م�ن املرات الن�ادرة التي
ت�ربز فيه�ا أص�وات جزائري�ة
معزولة تربر التطبيع وتدعو إىل
ذلك .وكان�ت ردود فعل مماثلة
قد أثارته�ا تغري�دة للصحفية
الجزائرية التي أبعدت من قناة
«الجزي�رة» حسين�ة أوش�ان،
والت�ي كان�ت وصف�ت اتف�اق
التطبي�ع اإلمارات�ي اإلرسائييل
بأنه «قرار شجاع من اإلمارات،
يفهم�ه م�ن ي�درك تغ�ريات
الح�ارض ويعي�ش ويتعاي�ش
معه».

النيابة العامة اجلزائرية تطلب حبس
الصحفي عبد الكريم زغيالش  3سنوات
الجزائر/أ.ف.ب:
طلبَ م ّدعي عام محكمة والية قسنطينة
يف ش�مال رشق الجزائ�ر ،االثن�ن ،إن�زال
عقوبة الحبس ثالث سنوات بحق الصحفي
عبد الكريم زغيالش ،مدير محطة «راديو
رسبكان» اإلذاعية والناشط يف الدفاع عن
الديمقراطي�ة ،وف�ق م�ا أعلنت�ه «اللجنة
الوطنية لتحرير املعتقلن».
وزغيالش املوقوف منذ  24حزيران /يونيو
ّ
متهم ب�»اإلس�اءة إىل رئيس الجمهورية»
عبد املجي�د تب�ون ،و»املس�اس بالوحدة
الوطنية» يف منشورات عى فيسبوك ،وفق
اللجنة.
وسيتم النطق بالحكم يف القضية يوم 24
آب /أغسطس.
ويأت�ي طلب إن�زال عقوب�ة الحبس ثالث
سن�وات بح�ق زغيالش ،يف خض�م حملة
قم�ع تسته�دف الصحفي�ن واملدون�ن
والسياسين املعارضن وناشطي الحراك
الشعبي املناهض للنظام.
واالثنن املايضُ ،حكم عى الصحفي خالد
درارن�ي بالحب�س ث�الث سن�وات بتهمة
«املساس بالوحدة الوطنيّة» و»التحريض
عى التجمهر غري املسلّح».
وصدم الحكم الق�ايس زمالءه الجزائريّن
وأثار احتجاجات ش�ديدة ل�دى املدافعن
عن حقوق الصحافة وحماية الصحفين.
وأع�رب االتح�اد األوروبي ع�ن قلقه إزاء

الحكم ودعا الجزائر إىل الحوار.
وزغي�الش مالح�ق يف عدد م�ن القضايا.
وسب�ق أن طلب النائب العام يف قسنطينة
إن�زال عقوبة الحب�س ستة أش�هر بحق
زغي�الش وزميلت�ه لين�دا ن�ارص ،بتهمة
«التجمه�ر غ�ري املسلّ�ح» ،إث�ر الدع�وة
العتصام احتجاج�ا عى الوالية الخامسة
للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأوقف�ت السلط�ات ع�ددا ً كب�ريا ً
م�ن الصحفي�ن الجزائري�ن تج�ري
محاكمتهم.
وتحت�ل الجزائر املرك�ز ( 146ضمن 180
دولة) يف مجال حري�ة الصحافة ،بحسب
تصنيف منظم�ة «مراسلون ب�ال حدود»
بعدم�ا حل�ت يف املرتب�ة  141يف 2019
واملرتبة  119يف .2015

إعالميــــــو بيالروسيـــــا فــــي قلــــب االحتجاجــــات
مينسك/متابعة الزوراء:
ع�ى خلفي� ِة االحتجاج�ات املتواصلة
يف بيالروسي�ا ،ت�زداد ح�االت استقالة
الصحفي�ن م�ن محط�ات التلف�زة
الرسمي�ة ،وترتف�ع ب�ن اإلعالمي�ن
األص�وات املؤي�دة للح�راك الشعب�ي
ضد إع�ادة انتخاب الرئي�س ألكسندر
لوكاشينكو للمرة السادسة ،املتهم من
قب�ل املعارضن لحكم�ه بتزوير نتائج
االنتخابات وقمع الحريات واإلعالم.
ومن غري املستبعد أن يتعرض الصحفي
للمضايق�ات واالعتق�ال يف بيالروسيا
الت�ي تم�ارس سلطاته�ا قمع�ا ً بحق
الصحفين واإلعالمين املعارضن .ويف
تقرير «مراسلون بال حدود» الصادر يف
إبريل /نيسان  ،2020حلّت بيالروسيا
يف املرك�ز ال� 153حس�ب مؤرش حرية
الصحاف�ة (م�ن أص�ل  180دول�ة).
وأوضح التقري�ر أن «آخر دكتاتوريات
أوروب�ا تواص�ل املالحق�ات القضائية
بح�ق الصحفي�ن املستقل�ن وتش�دد
الرقابة ع�ى اإلنرتنت» .وانتقد التقرير
ترصف�ات السلطات بح�ق الصحفين
واملدونن وترهيبهم واعتقالهم ،وأشار
إىل أن «الدولة تفرض قبضتها بقوة عى
جميع املحط�ات التلفزيونية ..وتوجد
وسائل إعالم مستقلة ،لكن كثريا ً منها
أجرب عى العمل م�ن الخارج ،وتواصل
السلطات مالحقتها».
والسب�ت املايض ،تجمّ�ع ما ال ّ
يقل عن
ثالثة آالف شخص أمام مقر التلفزيون

الع�ام يف العاصمة مينس�ك ،للمطالبة
ب�»الحقيق�ة» واالحتجاج ع�ى إعادة
انتخ�اب الرئي�س ،بحس�ب وكال�ة
«فرانس برس» .وكرر املحتجون عبارة
«انتخابات نزيهة! حرية!» ،فيما لوّحوا
بأعالم حم�راء وبيضاء ،وهم�ا لونان
يرم�زان إىل املعارض�ة البيالروسي�ة.
وقالت املعارض�ة ماريا كوليسنيكوفا،
حليف�ة منافسة الرئيس لوكاش�ينكو
يف املنف�ى سفيتالن�ا تيخانوفسك�ا،
خ�الل االحتج�اج« :ليس م�ن الصعب
قول الحقيقة .ألولئك الذين يعملون يف
التلفزيون :قولوا الحقيقة!».
وانضم موظفون يف التلفزيون العام إىل
املحتجن ،فيما خرج آخرون من املبنى
رافع�ن قبضاتهم وسط تصفيق حاد.
وق�ال أندريه ياروش�فيتش املوظف يف
التلفزي�ون الع�ام« :مث�ل أي ش�خص
آخ�ر ،نحن نطال�ب بإج�راء انتخابات
ح�رة وإطالق رساح األش�خاص الذين
أوقفوا خالل التظاهرات».
وك�ان  500صحفي من وسائل اإلعالم
الحكومي�ة البيالروسي�ة ق�د وقع�وا
رسالة يطلبون فيها تقريرا ً صادقا ً عن
الوضع يف البالد .وجمع آخرون تواقيع
لتنفي�ذ إرضاب اعتبارا ً م�ن اول امس
االثنن.
وأعلن عدد من الصحفين استقاالتهم
من اإلعالم الرسمي .وبعد خمس سنن
قضاه�ا يف تقدي�م برنام�ج أسبوع�ي
ع�ى قن�اة «بيالروسي�ا  »1الحكومية

ع�ن الجي�ش والق�درات العسكري�ة
البيالروسي�ة ،أعل�ن املذي�ع فالديم�ري
ّ
وحض
بوركو ،استقالت�ه من املحطة،
العسكري�ن ع�ى «التمع�ن يف التفكري
وع�دم تنفي�ذ أوامر السلط�ات» لقمع
املتظاهرين السلمين.
بوركو ال�ذي يقدم برنام�ج «أرسنال»
العسك�ري األسبوع�ي كش�ف ع�ن
استقالت�ه عرب فيديو نرشه يف صفحته
ع�ى «إنستغ�رام» م�ن دون أن يح�دد
مكان إقامته .وناش�د عنارص الجيش
يف بيالروسي�ا أن «يفك�روا قب�ل فوات
األوان» ،قائالً« :أنت�م تنتظرون أوامر.
وأنتم تعلم�ون تماما ً ما ه�ي األوامر،
وعى األرجح تعون تماما ً العواقب عى
البالروسين الذين يريدون فقط العدالة
ويواجه�ون بالرصاص ...فك�روا قبل
فوات األوان» .ومع إش�ارته إىل أنه كان
«الوج�ه اإلعالمي م�ن وراء الكواليس
ل�وزارة الدفاع ملدة خمس سنن» ،وأنه
تح�دث «بجدية ع�ن أن جيشن�ا يملك
معدات هي األح�دث ،وجميع ضباطنا
مث�ال يحتذى» ،قال بورك�و« :لم أفكر
مطلقاً ،حتى يف الكوابيس ،يف أن الجنود
والتقني�ات التي تحدثت عنها يمكن أن
تستخدم ضد شعبنا».
ولم يكن بورك�و أول الصحفين الذين
استقال�وا م�ن عمله�م م�ن محط�ة
«بيالروسيا  ،»1ففي  12أغسطس /آب
الج�اري ،أعلن مق� ّدم الربامج يفغيني
بريلن ال�ذي يقدم برامج عى الهواء يف

املحطة من�ذ  2009مثل «صباح الخري
بيالروسيا!» وغريها م�ن برامج «توك
ش�و» .سريغ�ي كازلوفيت�ش مراسل
ومق�دم األخب�ار السياسي�ة يف وكالة
«رادي�و وتلفزي�ون بيالروسي�ا» أعلن
أيض�ا ً استقالته يف وق�ت سابق ،وقال
يف فيديو ن�رشه عى «إنستغرام» يف 11
أغسطس /آب إنه اتخذ قرار االستقالة
بش�كل مستق�ل ،وزاد الصحفي الذي
يعم�ل يف الوكالة منذ نح�و  10سنن:
«التلفزي�ون ك�ان حل�م الطفول�ة،
وأعجبني العمل والظهور عى الشاشة،
لك�ن يوم أم�س ،كن�ت أجل�س للمرة
األخرية يف االستوديو» ،ولم يستبعد أن
يلتحق بالعمل يف مكان آخر الحقاً.
ورغ�م أن اإلعالمي�ن يخشون الكشف
ع�ن األسباب الحقيقي�ة الستقاالتهم،
تكش�ف صفحاته�م ع�ى مواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي أنه�م يدعمون
«بحذر» االحتجاجات ،وينرشون صور
التظاه�رات ،ومقاطع فيدي�و للحراك
املتواصل منذ أسبوع ضد لوكاشينكو.
ول�م تقت�رص استق�االت الصحفي�ن
يف قن�وات التلف�زة البيالروسي�ة ع�ى
مقدمي الربامج السياسية ومراسليها،
فقد أعلن�ت تاتيان�ا بوردكينا ،مقدمة
برنام�ج من�وع ع�ن الطب�خ والتغذية
مع بعض األطف�ال يف محطة «إس تي
يف» بع�د استقالتها مع  10من املذيعن
ومقدمي الربامج يف القنوات الحكومية،
أنها ال تستطيع هي وأطفالها الضحك

يف برنامجه�م .ودع�ت مواطنيه�ا يف
بيالروسيا يف رسال�ة إىل عدم الخوف»،
مؤك�دة أنه�ا ال تخ�اف ألنه�ا اتخذت
«القرار» بدعم االحتجاجات ،وناشدت
البيالروسي�ن ،قائل�ة« :ال تخاف�وا وال
تحرموا أطفالنا املستقبل» .من جانبها،
ن�رشت مقدم�ة الربام�ج واألخب�ار يف
محطة «او إن تي» أولغا بوغاتريفيتش
يف صفحته�ا عى «إنستغ�رام» صورة
عن كتاب استقالتها مع تعليق« :لسنا
كثريين ولكننا موجودون».
وحس�ب موق�ع  TUT.BYاملع�ارض،

تق�دم أكثر من عرشة م�ن الصحفين
ومقدمي الربامج واألخبار يف املحطات
الحكومية البيالروسية باستقالتهم.
وتتواص�ل االحتجاج�ات يف بيالروسيا
من�ذ مس�اء األحد امل�ايض بع�د إعالن
السلطات فوز لوكاشينكو ( 65عاماً)
ال�ذي يحك�م بيالروسي�ا من�ذ 1994
باالنتخاب�ات الرئاسي�ة ،بحصوله عى
أكثر من  80يف املائة من األصوات ،فيما
تتهمه املعارضة بتزوير النتائج ،وتؤكد
فوز املرشحة سفيتالنا تيخانوفسكايا،
معلمة اللغة اإلنكليزية التي ترش�حت

بع�د سج�ن زوجه�ا امل�دون املعروف
سريغ�ي تيخانوفسك�ي وحرمان�ه
املشارك�ة يف االنتخاب�ات الحالي�ة.
وتق�ول تيخانوفسكايا إنها ترش�حت
من أج�ل الفوز إلطالق رساح املعتقلن
السياسين وتنظي�م انتخابات جديدة
يف غض�ون ستة أش�هر .ومعل�وم أنها
غ�ادرت الب�الد إىل ليتواني�ا االسب�وع
امل�ايض .وكانت قد أرسل�ت طفليها إىل
روسي�ا عند أقاربه�ا قب�ل االنتخابات
خوفا ً م�ن أي ترصفات ق�د تلجأ إليها
السلطات يف بالدها.
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علي لفتة سعيد
الكث�ري م�ن الرواي�ات يجعل�ك
يف
ِ
العن�وان يف حالت�ن متناقضت�ن اما
انه مفهوم وتحاول ربط االحداث او
مبهم فتح�اول البحث ع�ن االحداث
لربطه�ا ...وبالت�ايل يك�ون العنوان
يف الحالت�ن هو الب�اب الرئيس الذي
يسم�ح بالدخ�ول دون استئ�ذان اىل
عالم م�ن الحكي والرسد وما بينهما
م�ن أعم�ال وعمليات تدوي�ن مبنية
عىل اساس الفكرة وطريقة املنتج.
يف رواية (دوكن ومارينجو) للروائية
الجزائري�ة زهرة كشاوي (ش�مس)
والصادرة ع�ن دار الفؤاد املرصية...
وبعي�دا ع�ن فوزه�ا علين�ا مالحقة
بنية الكتابة الت�ي انتهجتها املنتجة
ألنه�ا تمتل�ك االدوات الفني�ة الت�ي
تبعده�ا عن ط�رح الحكاية مبارشة
وارت�داء ث�وب ال�رسد وال�ذي يكون
واضحا وجليا منذ اللحظة االوىل التي
انطلق�ت منها الرواي�ة يف استهاللها
ال�ذي يجرنا اىل معرف�ة الخيط االول
لنكتشف ان الرواية قائمة عىل ثالثة
خيوط مرموزة ببهاء اللغة مثلما هي
محتشدة ببه�اء الرسد وم�ا بينهما
تسك�ن الحكاي�ة العم�ود الفق�ري
للرواية عىل جانبيه�ا براحة تامة...
ورغ�م ان القارئ العرب�ي قد يحتاج
اىل است�دالالت مكانية ومعرفة بيئية
س�واء كان ما ه�و متص�ل بالرواية
او م�ا متص�ل باملعلوم�ات الخاصة
للمنتج.
ولهذا ف�ان اإلهداء سيبق�ى غامضا
للمتلق�ي الن (جرج�رة) التي ظنتها
الكاتبة انها جب�ل وحيد ال تعدو عن
كونه�ا هي الجبل أص�ال بالقرب من
جبل اىل جوار جبل فتلك عالمات دالة
عاطفية مكانية لتأتي املقدمة لتلعب
دورا ايضاح�ا اكثر منه استدالل عىل
عنارص الرصاع وثيماته .لكن الخيط
االول ه�و االسته�الل االول هو باقة
الورد التي تعطى للمتلقي عند عتبة
الب�اب ليق�ول له تعال ادخ�ل ...ثمة
لغة هناك تطري بك اىل حيثيات املكان
ورصاعات�ه .,الشخ�وص والفع�ل
الدرامي الحوار والغناء الداخيل.

الرواية تسحب املتلقي من هذا الرداء
ليك�ون مبارشة معه ..فهي انتهجت
اسلوب املخاطب الذي يكون منطقة
وسط�ى بي�ت املنول�وج الداخ�يل ملا
تمنح�ه صيغ�ة املتكل�م والرك�ض
راو
وراء الوص�ف او مط�اردة الفعل ٍ
ومخت�ف خل�ف الروائ�ي يف صيف�ة
ٍ
الغائب.
وهي الصيغة التي بدأت فيها املقدمة
الت�ي تمنيت لو لم تطلق عليها كلمة
(املقدم�ة) ألنه�ا مدخ�ل م�ا ورائي
ساب�ق ...أو نافذة اخ�رى من نوافذ
البيت الذي يدخله املتلقي وكأنه يبدأ
ّ
بالتلصص ع�ىل ما يجري
م�ن هناك
من رصاع هدفه الحب ...الحب بأعىل
مراميه ومسامع�ه وغاياته وأهدافه
حتى لو كان خسارات.
املقدمة واالستهالل يستدالن الطريق
اىل الحب (حدث وأن جففت حبك وردة
ماض ،أوهاما متفتحة بن صفحتن
للهفة يف كتاب للذاكرة) وهي مفتتح
ملا ست�ؤول إليه االح�داث وما يمكن
الحصول علي�ه من نات�ج الفكرة يف
منتهى التلق�ي ..خاصة وان املقدمة
تق�ر بع�ض االرسار وتعط�ي أكل
التأويل لكل مات يأتي باالرتباط مع
ت�م رسده من قامة اللغة وغاياتها يف
تلك املقدمة (الصفحتن) التي حفلت
باألجزاء لتب�ث تفاصيلها الحقا (لذا
ما ع�ادت صفحات لكت�اب بقدر ما
هي صفحات جففت بينها أشياءك
وحدك .هنا ستجد يوما ،مدنك ،بيتك
أش�ياءك عىل ،زج�اج نافذتك ،الرف،
عطرك ،وسادتك ،رسيرك  ،ساعاتك،
أوراق عملك).
ويف االسته�الل ما يُنب�ي عىل املقدرة
اللغوي�ة للكاتب�ة يف است�الب الرؤية
وتحويرها نحو املعنى وجذب املعنى
لغاوية الفك�رة .استهالل فائق ليس
ملبارشته يف القول والدخول يف معرتك
ال�رصاع فحسب بل ألن�ه يحمل لغة
جاذبة ايض�ا (سأمنحك وحدي موتا
فرعونيا باذخا يليق بك هكذا يصبح
موتك أنت مدهشا .م�اذا لو اختلقنا
مع�ا للح�ب بداي�ات أخ�رى .دعني

قصيــــدة

احتفال اخلطايا

فاضل الغزي
يوسوسني هاجس ال يغيب
ويرتكني صبحه كاملغيب
مضاعا
ألم خطاي إىل بقاياي يف مقفرات الدروب
وأشد عىل آفالت السنن
وأحمل منها بقايا ندوب
وأرشب كأيس عىل راحة
أصابعها املوت
موت كذوب
وليس لها غري ذم الحضور
وليس بها غري رجم الغيوب
فتنسج من لهفتي ثوبها
وتحملني فوق وجه يذوب!
فيا نكهة الليل هيا إشهدي
احتفال الخطايا عىل موعد
وعدي ألثمي صدى مهرجان
وقويل إذا جف كأيس:
زد
فما كان منى سوى أن يظل نهارك حتفي
أال فأشهدي
وليست بنا رغبة للبقاء
إىل حن يزهو صدى مجهد
وما كان أنقى إليك املسيل
من الصحو يف لحظة الحشد
سؤال ايل يمد النداء
و أنت صدى خطوتي فأهتدي !!

أوهمك أني كنت هناك يف معبد آمون
 ،ألمنح هذه الجراح ش�يئا من العزاء
الكب�ري ،ولتواج�ه تلك الت�ي ما زالت
مفتوحة منها أملا أقل.)..
وملا تكون الفكرة التعكز عىل أسماء
واماكن ماضوي�ة (كاهن...أمون...
قدس االق�داس .معبد ) فان الهدفية

ه�ذا البعد ممتدا من اللحظة الراهنة
اىل اللحظ�ة الجذرية الق�ارة يف عمق
ووجدان املجتم�ع املختص باملكان..
فالح�ب ليس مسكن�ا هوائيا بل هو
ج�راح ورصاع واثبات وج�ود ..وهو
امت�داد لحبل الفرعون�ي لذا فان ردة
الفعل هي ايجاد موت فرعوني ايضا

منه�ا ليس كينونة ارتباط بما يحفل
به التاريخ ،بقدر ما يمكن اعطاء ثوب
الرصاع بعدا تاريخيا ممتدا من ذبلك
الع�رص اىل الوق�ت الراهن او العكس
فهو الح�ب الذي يمن�ح (الحب) كل

حيث يتم التخليد ..فالربط بن الحب
واملوت الفرعوني�ن يعني يف اجتذاب
التأوي�ل ومس�ك القصدية ه�ي تلك
الت�ي تمنح الخل�ود وتحوي�ل الحبل
اىل (مومياء خال�دة) بكل الجراحات

الت�ي تحملها القصة ب�دال من ذهب
امللوك والشم�س املتعامدة ...لذا فان
الرج�وع اىل املايض ه�و إلعطاء هذه
(القدسي�ة) ان ص�ح التعب�ري لتل�ك
العالقة املتصارعة ب�ن (انا) الرواية
و(أن�ت) املروي ل�ه لتكوي�ن صيغة
ال�روي النهائي�ة املتعلق�ة بعملي�ة
تسط�ري اللغ�ة التي تف�وق يف الكثري
م�ن االحيان الفك�رة ذاتها وأن اللغة
أخ�ذت الحي�ز االكرب م�ن االستدالل
ع�ىل الوص�ف لكنه�ا اي اللغة كانت
واحدة من (ش�يئية) ال�رسد وابطال
الرواي�ة يف متنها الرسدي لكي تكون
الحكاية وفق ماهية الحدث مرهونة
بجم�ع حاص�ل تأوي�الت اللغ�ة..
وغائي�ة التاريخ ربم�ا تطلبت اللعب
عىل اللغ�ة ..وغائي�ة الحبكة تطلبت
ان تك�ون اللغة متمي�زة ...وقصدية
الحكاي�ة تطلب�ت ان تجع�ل اللغ�ة
قادرة ع�ىل تلوي�ن التفاصيل (يعود
كهنة معب�د آمون بعدم�ا خرج ذلك
القائد املقدوني منتشي�ا وقد أعلنوه
ابن�ا آلمون .بعد أكث�ر من ألفي سنة
ه�م يع�ودون ألب�دأ مج�ددا قصتي
معك .آخذ منه�م ،تنبؤات ،اعرتافات
حقائق وأق�دارا ستح�دث بيننا كما
هو مكتوب منذ األزل) ص14
وله�ذا فه�ي تلع�ب لعب�ة الرب�ط يف
املتواليات ..التأكيد عىل الخسارات...
ليس خسارات التاريخ كونها ربطت
حارضه�ا ب�ه ب�ل خس�ارات الواقع
الذي تمثل بخس�ارات الحب (أكانت
يف “سيوة” مصادف�ة أن تبدأ قصتنا
روائيا مرة أخرى منذ هذا الصباح هنا
يف مدينة جر فيها ذلك الرجل عرباته
ع�ىل وقع أوه�ام أجمل عائ�دا منها
بأق�دار ،أخ�رى وأتيته�ا بخساراتي
كلها ألعيد بك انتصارات لن تجيء).
ص 14ثم�ة مكان توضح وثمة ربط
بدأ وخيوط خرج�ت رؤوسها وبدأت
تخيط الحكاية واملتن عرب لغة عربت
بالفكرة اىل مديات اوسع
انها قراءة اولية عرب شاشة لم نتعود
عليها ..لكنها كان�ت مرهونة محبة
بالفؤاد وساملينا.

قراءة يف رواية اجلرمية والعقاب لـ«دوستويفسكي»
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سيد محمد
بمج�ر ِد انتهائي من ق�راءة رائعة دوستويفسكي
الخال�دة – الجريمة والعقاب – ب�دأت يف تلخيص
األفك�ار واألطروح�ات الفلسفية الت�ي ناقشتها
الرواية ،لكن قبل أن أعرض جز ًءا من هذه األفكار
التي بال ش�ك قد قتلت بحثا ً ونقاشا ً وأهمها فكرة
البطل التي تدور حولها الرواية.
أود أن أشارككم سؤاالً قد طرحته كثريا ً عىل نفيس،
من املعروف أن الكثريين قد يصلون لدرجة ما من
التقمص يف القصة الت�ي يقرءونها؛ فريى القارئ
نفسه نظريا ً للبطل ،فيفرح لفرحه ويحزن ويتألم
لحزن�ه وأمل�ه ،لكن ه�ل تصل درج�ة التقمص إىل
ِ
انتقال عدوى من بطل الرواية إىل القارئ؟!
أن�ا هنا ال أتبن�ى وجه�ة نظ�ر راسكولينكوف –
الت�ي أراه�ا ش�بيهة إىل ح�د بعيد بفك�رة نيتشه
ومصطلحه الشهري «اإلنسان األعىل» ،ومن املعلوم
تأث�ر نيتشه بكتاب�ات دوستويفسكي– ال أتحدث
هن�ا ع�ن اإلنس�ان املتفوق ال�ذي يجوز ل�ه دون
اآلخرين ارتكاب ما يراه مناسبا ً حتى إذا كان هذا
مخالفا ً للقانون مث�ل ارتكاب جريمة القتل بحق
م�ن يعتقد هو أنهم مجرد «حرات» أو عوائق يف
مسرية من هم أحق منهم بالحياة ،بل أقصد هذه
الحمى التي عصف�ت بعقله وجعلت عقابه األليم
هو التفكري الزائد عن الحد.
أؤكد لكم أنن�ي قد مسني قبس من تلك النار التي
أرضمت يف عقله ،هذه الحمى العقلية التي ظهرت
أعراضها َّ
ع�يل قبل قراءتي للرواية لكنها تفاقمت
خ�الل قراءت�ي لها ،ال لج�رم يؤرق ضم�ريي؛ بل
ألن عق�يل عىل م�ا يبدو ق�د سئم قوال�ب الروتن
التي وضعته�ا متطالبات الحي�اة اليومية ،ولعله
أغ�ار أيضا ً من ه�ذا العقل الذي أعل�ن تمرده عىل
صاحبه فأح�ال حياته جحيماً ،لكن من له الغلبة
ع�ىل ترصفاتنا أهي املشاعر أم األفكار أهو القلب
أم العق�ل؟ وه�ل هم�ا وح�دة مرتبط�ة أم أنهما
منفص�الن؟ ه�ذا الط�رح يقودن�ا إىل الدخ�ول يف
أدغ�ال فلسفة العق�ل و آراء الفالسفة عن ثنائية

العقل والجسد «األحادية واملثنوية» وهو موضوع
ش�ائك ال مجال للحديث عنه هنا ،لذلك دعكم من
إرهاصات�ي الفكرية يف ه�ذا السياق فه�ذا املقال
ليس عن شخيص عىل أي حال .لنعود للرواية.
نبذة عن الرواية
الجريمة والعقاب رواي�ة للكاتب الرويس فيودور
دوستويفسك�ي ،ن�رت يف مجلة أدبي�ة روسية
يف اثن�ي عر مقاالً ش�هر ًيا ع�ام  ،1866وبعدها
ن�رت كرواي�ة .يتمي�ز أسل�وب دوستويفسكي
بقدرته عىل التعبري عن مكنونات النفس البرية،
فقد عرف بتوجهه اإلنسان�ي وبنزعته الفلسفية
الت�ي بدت واضح�ة يف أعماله األدبي�ة ،كما يحلو
للنق�اد دائمًا أن يصفوه .أهم م�ا ناقشته الرواية
والذي سأتتناوله هنا بعد استعراض الشخصيات
املحوري�ة يف الرواية «دواف�ع الجريمة من منظور
بط�ل الرواي�ة» نظرية راسكولينك�وف – الرصاع
النفيس الدائر رحاه يف عقل راسكولينكوف – األلم
والحزن املخيم عىل القصة منذ بدايتها.
الشخصيات املحورية يف الرواية
 .روديون رومانوفت�ش راسكولينكوف :هو بطل
الرواي�ة ،ش�اب يبل�غ م�ن العمر ثالث�ة وعرين
عام�اً ،طالب جامعي سابق ،ذو ش�خصية فريدة
فهو مثق�ف حالم يمتلك أفك�ارًا جريئة تدفعه يف
النهاية لقتل عجوز مرابية.
 .صوني�ا سيمونوفن�ا مارمي�الردف :ه�ي االبنة
الك�ربى لرجل سك�ري ،فتاة خجول�ة ،وبريئة عىل
الرغم من أنها تضطر إىل ممارسة البغاء ملساعدة
أرستها.
 .ديم�رتي بروكوفيت�ش رازميخ�ن :صدي�ق
راسكولينكوف.
 .بروفريي بيرتوفيت�ش :املحقق املسؤول عن حل
قضي�ة اليون�ا إيفانوف�ا املرابية العج�وز وأختها
إليزبيث.
نظرية راسكولينكوف
تتحدث الرواية عن مقال منسوب لراسكولينكوف

أمحد إبراهيم

الذي صاغ فيه فكرته عن تقسيم البر إىل نوعن
«عادي�ن وغ�ري عادي�ن» ،ه�ؤالء غ�ري العادين
هم املتفوق�ون الذين يح�ق لهم تج�اوز القانون
وارتك�اب م�ا يرونه ه�م أسمى وأفض�ل ،فنجده
يق�ول« :أما الفئ�ة الثانية فهي تتأل�ف من رجال
يتميزون بأنهم جميعا يك�رسون القانون ،بأنهم
جميع�ا مدمرون ،أو بأنهم جميع�ا ميالون إىل أن

يصبح�وا كذلك بحك�م ملكاته�م .جرائ�م هؤالء
الرجال تتفاوت خطورتها وتتنوع أش�كالها طبعا
وأكثره�م يريدون ،بأسالي�ب متنوعة ج ًدا ،تدمري
الح�ارض يف سبي�ل يشء أفض�ل ،ف�إذا وجب عىل
أحدهم من أج�ل تحقيق فكرت�ه ،أن يخطو فوق

احلـــــي الالتينـــــي

تعد رواية الحي الالتيني للكاتب اللبناني سهيل إدريس التي
ّ
صدرت فى عام  1953واحدة من أشهر الروايات العربية ،وتم
اختيارها من قبل اتحاد الكتاب العرب لتكون ضمن أشهر 100
رواية عربية صدرت في القرن العشرين.
الحي الالتيني
تروي “الح�ي الالتيني” قصة ش�اب
يبحث عن ذاته بشكل أو بآخر ،فيجد
ذات�ه يف املرأة التي ُح�رم منها يف بلده
“لبن�ان” ،فاتج�ه إىل الح�ي الالتيني
أو باري�س يف فرنس�ا ،م�ن أج�ل أن
ّ
يغط�ي الفراغ
يج�د ذاته ،ويج�د من

جثة ،أو فوق بركة دم ،فأن يستطيع أن يعزم أمره
عىل أن يخطو فوق جثة وفوق بركة الدم وضمريه
مرت�اح؛ كل يشء رهن بمضمون فكرته ،وبما لها
من أهمية طبعا» (.ج1-ص .)467-468
وكأن راسكولينك�وف يري�د أن يقول بما أن هناك
من يرتكب جريم�ة القتل بحق آالف البر بحجة
أنه يف صالح السواد األعظم من البر ملاذا إذا ً نجرم
ه�ذا الفعل؟! هل يج�ب امتالك ترصي�ح الجدارة
بالقتل كي نربر هذا الفعل ،وقد دلل عىل ذلك أيضا ً
مستشهدا ً بالقائ�د الفرنيس نابليون فيقول« :إن
السيد الحقيقي الذي يُسمح له بكل يشء يرضب
طول�ون باملدافع وينظم مذبحة يف باريس وينىس
جيش�ا ً كامالً يف مرص وينف�ق نصف مليون رجل
يف معرك�ة موسكو ثم ينسحب من امليدان بلغز يف
فيلنا إن هذا عند موته تقام له التماثيل وكل يشء
إذا ً مسموح له».
كال إن ه�ؤالء الرجال ليسوا من لحم ودم بل إنهم
م�ن الربون�ز .هك�ذا يرى بط�ل الرواي�ة اإلنسان
املتفوق ال�ذي يتجاوز كل القي�ود والعقبات التي
يفرضه�ا املجتمع – بأعرافه وقوانينه – يف سبيل
تحقيق هدفه األسمى ،هذه الفكرة التي سيطرت
عيل كامل كيانه أراد تطبيقها عمليا ً ليثبت لنفسه
الحاملة أنه أحد هؤالء البر املتفوقن ،فأقدم عىل
قتل تل�ك العجوز املرابية لرسقته�ا بداعي الفاقة
واحتياج�ه املال الستكمال دراست�ه ،هذه الحجة
الت�ي لم تقنعه هو ش�خصيا ً والدليل هو إخفاؤه
لتل�ك لألم�وال وعدم إنفاقه�ا ،فنجده م�ربرا ً تلك
الجريمة بقوله «إنه ليس مخلوقا بريا ً ذلك الذي
قتلته .بل هو املبدأ ،املبدأ ،ولقد قتلته كما يجب».
الرصاع النفيس
تحدثت يف البداية عن ه�ذه الحمي التي عصفت
براسكولينك�وف بط�ل الرواي�ة فعق�ب قتل�ه
للعجوز املرابية وش�قيقتها بدأت ظهور أعراض
ه�ذه الحمى الت�ي جعلته طريح الف�راش ،لكنه
رغم تعافيه من حمى الجسد الزمته تلك الحمى

العقلي�ة فصار يه�ذي دائمً�ا ،هذا ك�ان عقابه
األلي�م الذي حول�ه تماما ً من ذل�ك القاتل للمبدأ
ال�ذي ال يخالج�ه ذرة ندم من قت�ل تلك الحرة
– ع�ىل ح�د تعب�ريه – إىل الذه�اب يف النهاية إىل
القسم لالع�رتاف بجريرته ،رغ�م تعقد القضية
وع�دم وج�ود أدل�ة عىل إدانت�ه ،لقد ص�ار عقل
راسكولينك�وف بع�د ارتكاب�ه ه�ذه الجريم�ة
كطحونة هوائي�ة ال تتوقف ،بل تحول إىل محرك
دي�زل يضج بصخ�ب عنيف ه�ذا الضجيج الذي
ظهر جليا ً يف ترصفاته فجع�ل من يلقاه يختاله
مجنوناً ،إن هذا اإلنسان الذي رأى نفسه متفوقا ً
ً
وأه�ال لتجاوز القانون ش�عر بالفش�ل يف نهاية
املط�اف ورأى حلم�ه يتحول ل�رساب ،فندم عىل
هذه الجريمة التي أضحت بال مربر .
األلم والحزن
«أن�ا ال أسج�د أمام�ك أن�تِ  ...ب�ل أم�ام معاناة
البري�ة كلها» هكذا تح�دث راسكولينكوف إىل
صونيا تل�ك الفتاة البائسة الت�ي باعت جسدها
م�ن أجل أطع�ام إخوة له�ا من أبيه�ا الذي ترك
وظيفت�ه املرموق�ة بع�د إدمانه الخم�ر ،هؤالء
األطف�ال وأمهم املريضة بالس�ل كان يرتصدهم
ش�بح املوت جوعاً ،لكنه�ا كانت مالذهم اآلمن–
هذا املشه�د املؤثر يف أحداث الرواي�ة ليس غريبا ً
ع�ىل دوستويفسكي املع�روف بتبجيله للمتأملن
فنجده يقول يف موضع آخر «إن أعظم رجل ،هو
صاحب أعظم حزن يف هذه الدنيا»– باإلضافة إىل
ذلك فهو بتلك العبارة واإلشارة إىل معاناتها يريد
أن يلق�ي الض�وء عىل مس�اوئ املجتمع الرويس
يف ه�ذه الحقب�ة وتف�اوت طبقاته .نج�ده أيضا ً
يقول ع�ن صوني�ا يف واحدة من أعم�ق عباراته
«الجم�ال سينقذ العالم» بالطب�ع ال يتحدث عن
جم�ال وجهها فقط ،ب�ل الجمال ال�ذي يقصده
هو انسج�ام الشكل واملضمون ،فجمالها يتجىل
يف عظ�م إنسانيتها التي دفعته�ا للتضحية بهذا
الجسد من أجل إطعام الصغار.

ال�ذي يشعر به ،وذلك م�ن خالل املرأة
واالنفتاح يف فرنسا.
خاض بطل الرواية تجارب عديدة مع
امل�رأة الغربي�ة ،منها الفاش�لة ومنها
الناجح�ة ،وم�ن خالل ه�ذه التجارب
الفاش�لة والناجح�ة ،تمك�ن م�ن أن
يفهم ما كان يقوله صديقه فؤاد “لقد

أضح�ت املرأة أح�د هموم�ى ،ولكنها
ليس�ت همي الرئي�س” ،ويف الحقيقة
ّ
توص�ل من خالل هذه التجارب إىل هم
العروب�ةوالوطني�ةوالنهض�ة.
ق�د تكون رواي�ة الح�ي الالتيني ،هي
ما تص�ف أن اإلنسان ال ُيمكن أن يجد
ذات�ه ويصل إليها ،م�ن دون أن يكفي
حاجات�ه الطبيعي�ة ،والت�ي ال ب ّد من
ملئهاّ ..
وأن املرأة والحب هي أهم هذه
الحاجات.
امتألت الرواية بفلسفة عميقة للحب،
تح�وي التفان�ي واإلخ�الص وغريها،
وذلك م�ا تخترصه هذه العب�ارة ربما
“”وك�ان اللي�ل مملكتهم�ا األث�رية،

ّ
يركنان إليه
ليتلذذا فيه بالدفء والظالم
والح�ب .هذا الحب ال�ذي لم يعرف إال
أحد ش�طريْه :فإمّ ا النش�وة الروحية
وحدها ،وإم�ا اللذة الجسدية وحدها،
ب�ل هو ل�م يع�رف أي الشطرين إال يف
ّ
وتأكل،
أسوأ أشكاله :إما كبت وانغالق
وإما أناني�ة وحيوانية وانحطاط .ولم
يكن يتصوّر أن بوسع إنسان أن يدرك
إىل جانب أنثى ،اللذت�ن كلتيهما ،كما
أدركهما هو إىل جانب “جانن”.
وكانت هي من رهاف�ة األنوثة بحيث
كانت تعي كيف ُتعالج األخذ والعطاء،
وكي�ف تدفع الضج�ر واملل�ل بتغليب
إحدى اللذتن يف الوقت املناسب.
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لطلة ابهى

حنو مستقبل افضل...هلا

ما الـــذي ميكــن أن تتعلمــه املـرأة مــن الرجــل؟؟

َ
هناك العديد من الصفات االيجابية التي
يمكن أن تتعلمها املرأة من الرجل ،ولعل
أهمها:
التح�دث برصاح�ة ،يمي�ل الرج�ال إىل
التح�دث بش�كل رصي�ح و واضح حول
كل م�ا يشعرهم باإلحب�اط والضيق من
األش�خاص الذي�ن أمامهم ,أم�ا النساء
فعادة ما يفضل�ون إخفاء هذه املشاعر
عىل الرغم من وجودها ,فاملرأة تستطيع
أن تتعلم ه�ذه الصفة من الرجل ,لرتيح
نفسها من عناء كتمان إحباطها.
النظرة العامة ،إن دخول املرأة بتفاصيل
األم�ور ,يؤث�ر بش�كل كب�ري يف وجه�ة
نظرهم ,بعكس الرج�ال ,الذين يميلون
لرؤي�ة األم�ور م�ن منظ�ور أك�ر ,كما
يقللون اهتمامه�م بالتفاصيل الصغرية
و اململ�ة ,ل�ذا يفض�ل أن تب�دأ النس�اء
بتطبيق هذه النظرية ,للشعور بالراحة,
و تقليل احتمال التعرض للصداع.
ع�دم وجود ضغينة ،يجب ع�ىل املرأة أن

تتعل�م كيفي�ة السيطرة ع�ىل غضبها و
التخلص من�ه كما يفع�ل الرجل تماما,
فبمج�رد قيام�ه بالحدي�ث عن�ه أو
اإلفص�اح عن ما يف قلبه ,تج�ده يهدأ ,و
ينىس كل يشء ,أما املرأة بطبعها تستمر
يف غضبه�ا و ال تسمح لألمور بأن تفلت
من بني يديها.
الوقوف بجانب اآلخري�ن ،يتميز الرجال
بوقوفهم إىل جانب أصدقائهم أو أي أحد
يف أي وق�ت ,و ألي ظرف ,بعكس بعض
النس�اء ,اللوات�ي يفضل�ن مصلحته�م
الشخصية عىل مصالح اآلخرين.
الرتكيز ع�ىل النفس ،املرأة مفطورة عىل
االهتم�ام بغريه�ا ,كال�زوج و األطفال
و الغ�ري ,أما الرج�ل فبالرغ�م من تعدد
مسؤوليات�ه إىل أن�ه ق�ادر ع�ىل أن يدير
ش�ؤون منزل�ه و عمله و يهت�م بأموره
الخاص�ة التي تسعده ,لذل�ك ينبغي عىل
امل�رأة أن ترك�ز ع�ىل نفسها كم�ا يفعل
الرجل إىل جانب اهتمامها بالجميع.

طبيبك يف بيتك

اجلزر والبطاطا تقي من اإلصابة بالسرطان
كشف�ت دراسة أمريكية ُن�رشت مؤخرا ً
ْ
عىل موق�ع رعاية الصح�ة األمريكي أن
تن�اول األطعم�ة ذات الل�ون الرتقايل
يحد من خطر اإلصابة بأمراض
الرسطان املختلفة.
وأك�دت الدراس�ة الت�ي
ن�رشت ع�ىل موق�ع
رعاي�ة الصح�ة

األمريك�ي وأرشف عليه�ا باحث�ون م�ن
جامع�ة هارف�ارد األمريكي�ة ،أن تناول
األطعم�ة الطبيعية ذات الل�ون الرتقايل
مثل الجزر والبطاطا واملشمش واملانجو
والق�رع العسيل والخ�وخ يسهم يف الحد
م�ن خط�ر اإلصاب�ة بالرسط�ان بنسبة
 ،32%وهو ما يعد أمرا ً مثريا ً للغاية.
ّ
وف�رس الباحث�ون ذلك مشريي�ن أن هذه

األطعمة ع�ىل مركب�ات البيت�ا كاروتني
“ ”beta-caroteneاملض�ادة لألكس�دة،
وكذل�ك مركب�ات “ ”luteinو” -lyc
 ،”peneوالتي تتمتع بخصائص ممتازة
مض�ادة ل�ألورام ،وه�و م�ا يساه�م يف
النهاية بشكل نظري يف الحد من معدالت
الوفاة الناجمة ع�ن أمراض الرسطانات
املختلفة.
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فرشاة تنظيف الوجه من
السيليكون هي األفضل

ُ
يتمث�ل الهدف م�ن تنظيف برشة
الوجه كخطوة أساسية من روتني
العناي�ة اليومي�ة يف إزالة األوساخ
والشوائب والبكترييا املرتاكمة من
الليلة أو الي�وم السابق .ويصحب
عملي�ة التنظي�ف كذل�ك التقشري
اللطي�ف وتحفي�ز تج� ّدد خالي�ا
البرشة.
أدوات
وتع�د
لتنظي�ف
ا
املختلفةجزءا
أ سا سي�ا
م�ن نظام
ا لعنا ي�ة
با لب�رشة
م�ن أجل
تنظي�ف
أعمق يمكن
مع�ه إزال�ة
خالي�ا الب�رشة
امليّت�ة واملس�ام املليئ�ة
بإفرازات الدهون ،التي ترتاكم مع
الوقت .وم�ع تطور أدوات تقنيات
تنظيف البرشة ،ل�م يعد استخدام
أط�راف األصابع كافي�ا للحصول
عىل تنظي�ف عميق وف ّع�ال .لذلك
يعد من ال�روري اختي�ار األداة
الصحيحة لضم�ان الحصول عىل
التنظيف العميق املرغوب.
وهن�اك العدي�د م�ن الفوائ�د يف
استخ�دام أداة م�ن السيليك�ون
لتنظي�ف ب�رشة الوج�ه يومي�ا،
ومن أه�م ه�ذه الفوائ�د أن مادة
السيليك�ون غ�ري مسامي�ة؛ ل�ذا
فهي تتفوق عىل غريها من أدوات
التنظي�ف بش�كل فائ�ق من حيث
نظاف�ة سطحه�ا .وباملقارنة مع
الفرش�اة العادية ذات الشعريات،

فإن الفرشاة العادية يمكنها جمع
مقدار من الجراثيم والبكترييا يزيد
عن فرش�اة السيليك�ون املقاومة
للبكترييا يف األساس بنحو .35%
وبالنظ�ر إىل أن الهدف من تنظيف
الوجه هو يف األساس التخلص من
األوساخ بأنواعها ،تصبح فرش�اة
السيليكون هو االختيار
املث�ايل .لتتجنب�ي
املخاط�رة بنرش
البكترييا عىل
وجهك عند
تنظي�ف
برشت�ك ،
يو صي�ك
ا لخ�ر ا ء
باستب�دال
فر ش�ا تك
العادي�ة ذات
الشع�ريات كل 3
أش�هر؛ نظ�را لرتاك�م
البكترييا عىل سطحها.
وإذا أردت اختي�ار األفض�ل،
ففرشاة السيليكون ال تحتاج إىل
االستبدال ،كما أنها تدوم طويال،
كم�ا أنه�ا أكث�ر نظاف�ة؛ حي�ث
تحمي�ك م�ن انتش�ار البكتريي�ا
وتعمل بفعالية لتنظيف برشتك.
كم�ا أن الفرش�اة مصمّم�ة
لتتناسب مع أكث�ر أنواع البرشة
حساسي�ة ،دون حرمانه�ا م�ن
الرتطي�ب الطبيع�ي .ويبلغ عدد
ال�رتددات أكث�ر م�ن  8000تردد
متناه�ي الصغ�ر يف الدقيق�ة،
تتغلغ�ل يف الب�رشة لتنظي�ف
املسام�ات وتدلي�ك الب�رشة
وتقشريها بلطف لترتكها نظيفة
ومرشقة ومتوهجة.

نصائح طبية

تعرف على املنتج األكثر ضرراً للكلى

تدبري منزلي

إزالة رائحة الثالجة الكريهة
يوج� ُد العديد م�ن الطرق التي يمكن م�ن خاللها التخلص من
رائحة الثالجة الكريهة.
وتساع�د بيكربون�ات الصودي�وم املعروفة بص�ودا الخبز عىل
التخل�ص من رائح�ة الثالج�ة الكريهة ،إذ يمك�ن استخدامها
بع�دة طرق للحصول عىل نتائج فعال�ة يف تنظيف تلك الرائحة
ومنها:
إذاب�ة ملعقة كبرية م�ن بيكربونات الصودي�وم يف لرت من املاء
الداف�ئ ،ث ّم البدء ب�رش ذلك عىل املحلول عىل ج�دران الثالجة،
واألرف�ف ،وح�واف األب�واب ،واألرضي�ة ،ث ّم مسحه�ا بقطعة
قماش نظيفة.
وضع عبوة مفتوحة م�ن بيكربونات الصوديوم داخل الثالجة
ّ
مل�دة تصل إىل ثالث�ة أش�هر ،واستبدالها بعد م�رور تلك الفرتة
الزمنية ،إذ تساعد عىل امتص�اص الروائح القوية قبل تكونها
داخل الثالجة.
استخدام عبوات مزيل الروائ�ح الكريهة املخصصة للثالجات،
واملتوف�رة يف األس�واق ،يف ح�ال الرغب�ة الستخ�دام حل رسيع
وعميل للتخلص من رائحة الثالجة الكريهة.
استخدام القهوة املطحونة
ق�د تساعد القهوة عىل امتص�اص الروائح الكريهة يف الثالجة،
لك�ن ذلك يحت�اج وقت طويل قد يمتد لبضع�ة أيام ،أما كيفية
استخدامها فهي عىل النحو اآلتي:
ويف أدراجها ،بحيث تكون
الثالجة،
وضع ورق الخبز عىل رفوف
يِ
كالً منها عىل مستوى مختلف عن األخرى.
وض�ع من ملعقتني إىل ثالث مالعق م�ن القهوة عىل كل ورقة،
وتوزيعها عليها بالكامل.
ت�رك أوراق القه�وة يف الثالج�ة مل ّدة ترتواح من ثالث�ة إىل أربعة
أيام.
التخل�ص م�ن األوراق املحتوي�ة عىل القه�وة بعد م�رور امل ّدة
الزمنية املحددة ،ث ّم تنظيف الثالجة جيداً.
استخدام الفحم النشط
يساع�د الفحم ع�ىل امتص�اص الروائح الكريه�ة املنبعثة من
الثالج�ة ،ويمكن استخدامه أثناء وج�ود الطعام فيها ،ويكون
ذلك باتباع الخطوات التالية:
وض�ع كوب من الفح�م يف كيس صغري ،وعم�ل ثالثة إىل أربعة
أكياس منه.

توزي�ع األكي�اس اململ�وءة بالفح�م ع�ىل رف�وف مختلف�ة يف
الثالجة.
ضب�ط درجة حرارة الثالجة ع�ىل درجة منخفضة ،مع مراعاة
ترك الباب مغلقا ً قدر اإلمكان.
ترك الفحم يف الثالجة مل ّدة ترتواح من  3إىل  4أيام.
استخدام السائل املبيض وسائل غسل الصحون
تح�دث الرائحة الكريهة القوي�ة يف الثالجة نتيجة فساد بعض
األطعم�ة فيها ،لذا ،لعل م�ن أوىل الخط�وات للتخلص من تلك
الرائحة هي اللجوء لتنظيفها باستخدام السائل املبيض وسائل
غسل الصحون ،أما الخطوات فهي عىل النحو اآلتي:
تنظي�ف الثالج�ة بمحلول مك�ون من سائل غسي�ل الصحون
واملاء بشكل مبدئي.
غسل رف�وف الثالجة ،وجدرانها ،وأدراجها بمحلول مكوّن من
ملعقة كبرية من املبيض مذاب يف لرت من املاء ،مع رضورة فصل
الثالجة عن التيار الكهربائي يف أثناء القيام بهذه املرحلة.
ت�رك ب�اب الثالج�ة مفتوحا ً مل� ّدة ترتواح م�ن ي�وم إىل يومني
لتهويتها.
استخدام مطهر عام ملسح زوايا الثالجة ،وجوانبها.
طرق تنظيف مجمد الثالجة
يمكن تنظيف مجمد الثالجة (الفري�زر) للتخلص من الروائح
الكريهة املنبعثة منه باتباع الطرق اآلتية:
استخدام خل التفاح
يساع�د خل التفاح عىل التخلص من رائح�ة الفريزر الكريهة،
ويح�ل مكانها رائحة التف�اح املنعشة ،أما كيفي�ة استخدامه
فهو عىل النحو اآلتي:
خلط خل التفاح مع املاء يف وعاء بنسبة .3 :1
رفع املحلول عىل النار ّ
حتى يصل ملرحلة الغليان.
وض�ع املحل�ول يف كوب مقاوم للح�رارة ،أو وع�اء معدني ،ث ّم
وضع الوعاء داخل الفريزر ،وإغالقه جيداً.
ترك الوعاء مل ّدة ترتواح من  4إىل  6ساعات.
استخدام ورق الصحف
تساعد ورق الصحف عىل إزالة الروائح القوية من الثالجة ومن
مجمد الثالجة بفعالية ،إال ّأنها تحتاج لوقت طويل ،أما كيفية
استخدامها فهو عىل النحو اآلتي:
تجعي�د عدد م�ن ورق الصحف ،ووضعه�ا يف مجمد الثالجة أو
عىل الرفوف الداخلية فيها.
رش أوراق الصح�ف بامل�اء ّ
حت�ى تتبل�ل ،وتوزيعه�ا يف أنحاء
املجمد.
ترك أوراق الصحف يف الفريزر مل ّدة ترتواح من  5إىل  6أيام.
نصائح للمحافظة عىل رائحة جيدة للثالجة
فيما ييل بعض النصائح للمحافظة عىل نظافة الثالجة ،ومنع
ّ
تكون رائحة سيئة فيها عىل النحو اآلتي:
تنظي�ف الثالجة بش�كل مستمر ،م�ع رضورة مسح الرفوف،
واألسطح ،واألدراج ،واملساحة املوجودة أسفل األدراج جيداً.
تفق�د األطعمة بش�كل يومي ،والتخلص م�ن األغذية املتعفنة
والفاسدة املوجودة فيها.
تغطي�ة بقاي�ا الطع�ام بقطع م�ن النايلون ،ملن�ع انسكابه يف
الثالجة.
ترتي�ب األغذية الطازج�ة يف مقدمة الثالج�ة لتجنب نسيانها،
كالفواك�ه ،والخض�ار ،واألجب�انّ ،
حت�ى تبق�ى يف متن�اول
النظ�ر ،ويمك�ن بذل�ك تقدير تاري�خ صالحيته�ا ،ومتى يجب
استخدامها.
تخزي�ن بقايا الطع�ام يف أوعية محكمة اإلغ�الق ،وتجنب لفه
بأكي�اس ورقي�ة ،أو أطباق مكشوفة ،وذل�ك ّ
ألنها تساعد عىل
االحتفاظ بالطعام لفرتات أط�ول ،وتمنع من اختالط الروائح
داخل الثالجة مما يتسبب بظهور رائحة قوية فيهاّ ،
حتى وإن
لم يكن الطعام فاسداً.

ْ
أفادت اختصاصية أمراض الكىل الروسية ،ليودميال
أرتيوخين�ا ،عبأن عدو الكىل ،حت�ى السليمة منها،
هو ملح الطعام.
وأش�ارت الطبيبة أرتيوخينا إىل مشكلة االستهالك
املفرط لهذا املنتج الغذائي بسبب ش�عبية الوجبات
الرسيع�ة واملنتج�ات ش�به املصنع�ة يف املجتم�ع
الحديث ،وكذلك املنتجات التي يتم وضع امللح فيها
بسخاء.

املطبخ

وأضافت أرتيوخينا“ :باإلضافة إىل أن الناس لديهم
ً
أيضا درجة عالية من الحساسية تجاه امللح”.
وأكدت أنه ال توجد يف كثري من األحيان أعراض مؤملة
مع مشاكل الكىل ،لذل�ك غالبا ما يذهب املرىض إىل
املستشفى يف مرحلة خطرية من املرض.
وأوضح�ت الطبيب�ة أن�ه يف بعض األحي�ان تظهر
أعراضه�ا عندم�ا يكون امل�رض “قب�ل رسيري”.
ويتج�ىل ذلك يف الضعف والتعب والتورم عند امليش.

وربما
ضغط
ا رتف�اع
ويمك�ن أن
ال�دم الرشيان�ي.
تظه�ر أمراض الكىل نفسها مع ارتفاع ضغط الدم
الرشياني”.

الكنافة بالشوكوال
مكونات:
نصف كيلو كنافة
 400غرام زبدة
شوكوال
القطر
طريقة التحضري:
سخن�ي الفرن يف  200درجة
مئوية يجب أن يكون الفرن
مسخ�ن مسبق�ا ً للحص�ول
عيل كنافة مقرمشة.

قوم�ي بتقطي�ع العج�ني إىل
قط�ع صغ�رية ج�داً ،يف حالة
استخ�دام عج�ني الكناف�ة
املجم�د يجب االنتظ�ار حتى
ي�ذوب الثلج لبض�ع ساعات
حتى يسهل تقطيعه.
قومي بص�ب الزبدة السائحة
ع�ىل الكناف�ة ويج�ب ع�دم
اإلف�راط يف استخ�دام الزبدة
حتى ال تشكل قرشة دهنية.

جهزي صيني�ة الخبز لوضع
طبقة م�ن الكنافة واضغطي
عىل الجوانب جيداً.
ضعي طبق�ة م�ن الشوكوال
ث�م ضع�ي طبقة أخ�رى من
الكنافة.
قوم�ي بوض�ع الصيني�ة يف
الف�رن لبض�ع دقائ�ق حت�ى
تتحول الطبقة العليا إىل اللون
الذهبي.

سلوكيات

 7خطوات لتعليم طفلك استخدام فرشاة األسنان
يواج ُه أكث�ر األهايل مشاكل يف أثناء محاولتهم
لتعلي�م أطفاله�م الصغ�ار كيفي�ة استخدام
فرش�اة األسنان؛ حيث تتكرر شكوى األمهات
مثالً من بك�اء األطفال ،وعالمات الخوف التي
تظهر عليهم ،ومحاولتهم إبعاد الفرش�اة عند
تقريبها إىل الفم.
نق�دم فيما ييل بع�ض الخط�وات واإلجراءات
التي ينصح األه�ل باتباعها عند رفض الطفل
القيام بعملية التفريش:
 ق�م بإحض�ار طفلك إىل الحم�ام ،وحاول أنتق�وم بتفري�ش أسنان�ك أمام�ه ،واعمل عىل
خل�ق ج�و مناسب لرتغيب�ه بالتفري�ش؛ ذلك
أن�ه سيقوم بتقليدك يف الي�وم التايل ويف الوقت
املناسب.
اجعل فرش�اة األسنان لعبة ،وحاول أن تحثطفلك ع�ىل اللعب معها؛ لتحقي�ق ذلك ،يوجد
الكثري من األش�كال املختلفة لفرايش األسنان
يف الصيدلي�ات وبمختلف التصامي�م واأللوان
والنكهات ،عىل سبي�ل املثال ،حاول أن تسمح
له بتفريش أسنانك؛ ملساعدته عىل أخذ انطباع
إيجاب�ي ح�ول كون فرش�اة األسن�ان ممتعة
وغري مخيفة.
ح�اول أن تخدع طفلك؛ لك�ي توضح له ،ملاذافرشاة األسنان مهمة ،قل له بأن هناك أشياء
سيئة عىل أسنانك ،إذا بقيت موجودة لفرتة عىل
األسنان؛ فإنها ستقوم بأكل األسنان ،وسوف
يصبح منظرها سيئاً ،ولونها غري أبيض.

 ضع أصابعك ع�ىل أسنان الطفل ،وحاول أنتق�وم بحركة مماثلة لعملية التفريش ،بعدها
حاول أن تضع الفرشاة يف فم الطفل.
 أنص�ح األه�ل باختيار معج�ون لألطفالبالفلوراي�د ،لكن بكمية قليلة جدا ً «بحجم
حب�ة البازالء» ،ولك�ون الفلورايد محلوالً
قاعدياً؛ فإنه يقوم بمنع البكترييا من فرز
األحماض ع�ىل السن؛ مما يعيد الحيوية
التسوس.
إلي�ه ،ويحميه من
لطف�ل
ا
ح�اول تعليماملضمض�ة،
كيفي�ة
ا ملعج�و ن
وطريقة بصق
ذل�ك أن�ه
وع�دم بلع�ه؛
ا ل�ذ ي
يحتوي عىل الفلورايد،
يف طبيع�ة
سوف ي�ؤدي إىل تغيري
األسنان.
ح�ا ول
وأخ�رياً،
لطفلك
إعط�اء هدي�ة
حسن
كمكافأة عىل
سلو ك�ه
ونجاح�ه
يف تفريش
أسنانه.
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صــــورة و حــــدث

قـــــــصة وعربة

األم هي احلياة

الحمل

مهنياً :تتغلب عىل بعض املصاعب وتستعيد الحيوية
وكامل النشاط املهني املعهود وتحقق اإلنجازات
عاطفياً :تتخلص من العصبية الزائدة التي ال تنفع يف
معالجة املشكالت مع الرشيك ،بعدما أدركت أنها تولّد العناد
صحياً :متى فقدت القدرة السيطرة عىل أعصابك فأنت حتما ً
ستقع يف مشاكل صحية

الثور

مهنياً :تتلقى تأثريات إيجابية طوال اليوم ،والعوامل
اإليجابية املتضافرة تجعلك تنطلق بثقة عالية بالنفس
عاطفياً :تتأثر بأحد املقربني منك وتربطك به عالقة
مبنية عىل األفكار الفريدة والخالقة التي ال يغيب عنها بعض
الفكاهة واملرح
صحياً :أنت بأحسن حال وال مشكلة صحية لديك .حافظ عىل هذا
الوضع قدر اإلمكان

الجوزاء

مهنياً :إذا أقدمت عىل مجاالت جديدة فقد تستفيد
منها جداً ،ربما تجهد إلنجاح حركة اجتماعية،
وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة  .عاطفياً :مساعدة
الرشيك تجعلك قادرا ً عىل الخروج من الدوامة التي أنت فيها
وتحملك عىل التفاؤل بالواقع ورؤية املستقبل بأمل وتفاؤل
صحياً :تميل إىل اإلكثار من تناول املنبهات وتعرض نفسك ملزيد
من العصبية

السرطان

مهنياً :كل يشء يسري يف مصلحتك ،فكن عىل استعداد
لتقبل ما يعرض من مشاريع قد تعود عليك بفائدة كبرية
 .عاطفياً :وجود أشخاص يدعمونك اجتماعياً قد يولد بينك
وبني أحدهم عالقة مميزة يمكن أن تتحول إىل حب
صحياً :أنت معرض إلصابة بالتعب نتيجة االنهماك املتواصل يف
العمل ،لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول املغذيات
القادرة عىل تزويدك بالطاقة

األسد

مهنياً :الحظوظ إىل جانبك ،فال خوف عليك من
الفشل ،قد تميل اىل ممارسة هواية جديدة أو ّإتقان
لغة أو موهبة أو طاقة جديدة  .عاطفياً :تشهد حياتك
العاطفية تطورا ً ملحوظاً ،وتجد ومتعة يف التعرف إىل
أشخاص جدد تربطك بهم عالقة سطحية أو مسلية تنسيك
همومك املهنية .صحياً :تشعر أنك بحالة جيدة جداً ،وعندك ثقة
بنفسك ،وهذا يعطيك رسعة وقدرة عىل الشفاء إذا كنت مريضا ً

العذراء

مهنياً :تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس
ّ
تتعثر
بعد معاناة سابقة ،لن تظل وحي ًدا ولن
خطواتك
عاطفياً :كأنك تعيش يف صحراء عاطفية ،ال ماء فيها وال
كأل ،ولكن ما سبب كل ذلك؟
صحياً :عليك االنتباه إىل عدم اإلكثار من الطعام الدسم

الميزان

مهنياً :تستغل أفكارك وقراراتك لبلوغ أهدافك
املرسومة بدقة ،وتتخلص من املنافسة غري
الرشيفة واملزاحمة الالأخالقية
عاطفياً :يحمل هذا اليوم إيجابيات عاطفية ،ذلك بسبب
اهتمام الحبيب بك أكثر من أي وقت مىض
صحياً :عىل الرغم من كل الضغوط واإلرهاق تعرف كيف
تمايش الظروف وتحافظ عىل رونق صحتك وهدوء أعصابك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1263ملك األراجون (يف إسبانيا) جيمس األول
يصدر أمرا ً بمراقبة الكتابات اليهودية ،ويعد
هذا واحدا ً من أقدم ما ُسجل من أشكال الرقابة
املسيحية عىل اإلنتاج الديني اليهودي.
 - 1913الفرنيس أدولف بيجو يقوم بأول عملية
قفز باملظلة يف العالم.
 - 1934انتخاب أدولف هتلر الذي كان يشغل
منصب املستشار رئيسا ً ألملانيا يف تطور لم يسبق
له مثيل يف تاريخ الجمهورية.
 - 1940القوات اإليطالية تستويل عىل منطقة
الصومال الربيطانية وذلك خالل الحرب العاملية
الثانية.
 - 1949إنقالب يف سوريا بقيادة أديب الشيشكيل
ضد سامي الحناوي الذي حاول توحيد سوريا مع
العراق.
 - 1953الجيش اإليراني يقوم بدعم ومساعدة من
الواليات املتحدة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء
محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي
شاها ً إليران.
 توىل رئاسة الوزراء اإليراني الجنرال فضل اللهزاهدي الذي عينه الشاه بدال من مصدق.
 - 1973فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة عىل بعد
سبعمائة وخمسني كيلو مرتا ً من جزيرة تاهيتي
باملحيط الهادي.
 : 1980مقتل  301شخصا لدى تحطم طائرة
سعودية من طراز “ترايستار” يف أثناء هبوطها يف
العاصمة الرياض.
 - 1988أُوقفت بصفة فعلية ونهائية الحرب
العراقية اإليرانية التي بدأت يف الثاني والعرشين من

ألف وتسعمائة وثمانني.
شهرسبتمرب عام ٍ
 - 1991إنقالب يف االتحاد السوفيتي قادة نائب
الرئيس جينادي ياناييف يطيح بالرئيس ميخائيل
غورباتشوف وتكوين لجنة للرئاسة رأسها ياناييف
إال أن اإلنقالب فشل وعاد غورباتشوف إىل السلطة
خالل أيام.
 - 1992تم توقيع أول اتفاقية تجارية بني الصني
ودولة الكيان الصهيوني (إرسائيل)
 - 1998ويل العهد األردني األمري الحسن بن طالل
(ولد عام  )1947يكلف فايز الطراونة (ولد عام
 )1949بتشكيل حكومة جديدة خلفا ً لحكومة
رئيس الوزراء عبد السالم املجايل (ولد عام
 )1925الثانية .صدر أمر التكليف بعد تفويض
امللك الحسني بن طالل ( )1999 – 1935شقيقه
صالحيات واسعة يف غيابه عن البالد للعالج يف
الواليات املتحدة.
 - 2003القاء القبض عىل طه ياسني رمضان عىل
يد قوات البيشمركة الكردية وتسليمه للقوات
األمريكية.
 السلطات السعودية تقوم بتسليم أربعة سجناءللسلطات اليمنية كانوا موقوفني يف السعودية يف
قضايا أمنية.
 - 2009تفجريات يف بغداد تستهدف منشآت
حكومية وأخرى خاصة أسفرت عن مقتل 95
ً
شخصا وإصابة  565آخرين.
 - 2010آخر الوحدات القتالية األمريكية تغادر
العراق قبل نحو أسبوعني من املوعد النهائي
النسحابها وإنهاء املهام القتالية للجيش األمريكي
بالعراق وذلك بعد حوايل سبعة أعوام ونصف العام
عىل الغزو األمريكي.

اختبارات شخصية

ماذا يقوله زوجك عنك ؟ اختيارك هلذا املفتاح يكشف عنه

العقرب

مهنياً :يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل
قراراتك إىل ما بعد االنتهاء من بعض األمور
البسيطة  .عاطفياً :تربز بعض القضايا العائلية
واالهتمامات بأحد األوالد أو أحد أفراد األرسة ،وقد تضطر
إىل االهتمام بالرشيك أكثر من املايض
صحياً :إعمد إىل الراحة الجسدية وإىل تخفيف الضغوط عنك
قدر اإلمكان

القوس

مهنياً :تحاول منع بعضهم من التالعب بأعصاب
اآلخرين ،ألن ذلك قد يرتك انعكاسات سلبية عىل
العالقة يف العمل
عاطفياً :تتحىل بالقدرة الكافية لسرب أعماق الرشيك
ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر
ّ
التشنج الجسدي
صحياً :اعمد إىل مراقبة صحتك وابتعد عن
والفكري

الجدي

مهنياً :تتميز برسعة بديهتك وبأفكارك املقنعة
وتنجز أعماالً ناجحة ،وتعيش انفعاالت شخصية
مهمة واحالما ً خاصة ووردية.
عاطفياً :تستعيد مع الرشيك ذكريات املايض وتستحرض
أرسارا ً باتت اليوم مضحكة
صحياً :تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك ،وابتعد
عن صب غضبك عىل اآلخرين.

الدلو

ّ
مبرشة بالخري،
مهنياً :ثمة ما يشري إىل أجواء
وطباعك تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة.
عاطفياً :بعض األسئلة التي كنت تود طرحها عىل
الحبيب منذ وقت طويل ،تجد لها األجوبة الشافية.
صحياً :عليك اتخاذ األمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل يف
جميع شؤونك حتى يف قيادة السيارات.

الحوت

مهنياً :تواجه ضغوطا ً كبرية يف العمل ،لكنك قادر
عىل تجاوز الصعوبات مهما بلغت.
عاطفياً :تجد االنسجام يف حياتك العاطفية وال سيما
إذا كنت تعيش مع رشيك منفتح العقل ورحب الصدر.
صحياًّ :
حصن نفسك ضد الحساسية يف فصل الربيع وتناول
األدوية الكفيلة بتجنيبك اإلصابة بها.

دائما ً ما تتسأيل ماذا يقوله زوجك
عنك؟ إختيارك لهذا املفتاح يجيب
عىل تساؤل ماذا يقول زوجك عنك
عندما يتواجد مع األخرين  .بالرغم
من أن هذه النتائج قد تختلف
من شخص ألخر ولكن ستكون
النتائج مفاجأة إليك بالتأكيد .كل
ما عليك هو اختيار املفتاح الذي
ينال إعجابك من هذه املفاتيح فهو
يعرب عن الالوعي الخاص بزوجك.
ويثري دهشتك بما يكفي  .ولكن
من الرضوري أن تختاري مفتاح
واحد من هذه املفاتيح فقط وليس
أكثر من ذلك لتعبري عن النتائج التي
ترغبي فيها.
املفتاح األول :
اختيار هذا املفتاح يرمز للبساطة
وأنكي من أكثر أنواع النساء بساطة
 .هذا النوع من النساء منترش بكثرة
ألنه يعرب عن الشخصية البسيطة .
يرى زوجك بأنكي إمرأة بسيطة جدا ً
ال تحب كثرة التزيني بأدوات املكياج
بل تعتمد عىل جمالها الطبيعي  .حتى
أن الخالفات بينكم تتمكني من حلها
بسهولة وبدون أي تعقيدات ألنكي

تعتمدي فيها عىل العقل والحكمة
لكي تتجاوزي الصعاب مع زوجك.
يقدر الزوج هذا الترصف وال يعتقد
بأن هذا الترصف ضعف منك بل
ألنكي زوجة حكيمة.
املفتاح الثاني :
عند اختيار املفتاح الثاني ،فإن زوجك
يرى بأنكي شخصية يمكن االعتماد
عليها يف الكثري من األمور يف الحياة
فهو يثق يف قدرتك عىل الترصف
عندما تواجهي املشاكل .وهذا يعني
بأنكي شخصية قوية ومستقلة
ومن السهل جدا ً الحصول عىل ما
تريديه يف حياتك .حتى أنكي عندما
تقطعي الوعود ،تتمكني من الوفاء
بها لرشيك حياتك وهذا ما يجعلك
متميزة يف نظره.
املفتاح الثالث:
هذا املفتاح له شكل غري معتاد
ومتميز .يكشف بأن زوجك يقول
عليكي بأنكي تتمتعي باملزيد من
الثقة بالنفس .حتى أنكي تقومي
بتجربة الكثري من األمور بدون
الخوف من املخاطر وذلك بسبب روح
املغامرة .كما أنه يري بأن زوجتك

دائما ً ما تتمتع بالكثري من األفكار
املمتعة والقرارات الجرئية حتى
أنكي تتقلبي التحديات بدون الوقوف
للتفكري فيها .يؤدي ذلك إىل القبول
بأي فكرة يطرحها الزوج خصوصا ً
تلك األفكار املرتبطة بقضية وقت
جيد معا ً مثل الذهاب للتنزه مع
األرسة فهي من أفضل األنشطة التي
تسعي للقيام بها.
املفتاح الرابع :
يبدو شكل هذا املفتاح مثل الزهور
التي تمتلك أربعة أوراق يمكنك
مالحظة هذا الشكل بالتفصيل عند
التدقيق مرة أخرى يف صورة املفتاح.
يرمز هذا املفتاح إىل أن الزوج يقول
عليكي بأنكي شخصية مرحة
ومتفائلة كثريا ً ال تفضيل الحزن
أبداً .تحاويل التخلص من الحزن
ورؤية الجانب املرشق يف األمور .يف
بعض األحيان يجعلك هذا التفائل
شخصية مندفعة وينتج عنه تشتت
الذهق قليالً وهذا ما يجعلك تقعي
يف املشاكل بسهولة بدون أن تدركي
ذلك.
املفتاح الخامس :
اختيار املفتاح الخامس ،يكشف
بأن زوجك يقول بأنكي شخصية
رومانسية للغاية وتفضل سماع
القصص الرومانسية منه .وهذا ما
يعني أنكي حاملة جدا ً بشأن عالقاتكم
معا ً وترغبي الوصول بها إيل أقيص
مراحل الحب .ألن خيالك العاطفي
يتميز باإلبتكار والبحث عن األفكار
التي تسعد زوجك  .ولكن يرى زوجك
بأن ترصفاتك يف بعض األحيان يساء
األخرين فهمها بشكل خاطئ .
املفتاح السادس:
يمكن أن يكون اختيار هذا املفتاح
هو األسوأ من بني املفاتيح السابقة
ألنه يرمز بأن زوجك يقول عليكي
بأنكي شخصية كالسيكية تفضل
األشياء القديمة وال تسعي الختيار
األشياء الجديدة يف حياتك مما يجعله
يشعر بامللل من عالقاتكم العاطفية.
بالرغم من ذلك فهو يرى أن هذه
املرأة مخلصة جدا ً يف حياتها ودائما ً
ما تتوقع الخري من األخرين املحطني
بها وال تتوقع أي غدر يمكن أن يصدر
منهم.

11

صورة حقيقية بعد
العملية مبارشة ،والتي
استمرت مدة  7ساعات.
طفل حديث الوالدة يف أحضان
أمه عىل اليمني طبيب يبكي.
كانت األم مريضة بمرض خطري
وال يمكن أن يولد الطفل.
انتظرت مدة  11عامً ا من الصرب
والتوسل اىل الله تعاىل أن يمنحها
طفالً ،
كانت نتيجة العملية إما انقاذ
الطفل او أمه...
وعىل الرغم من أن الطبيب فعل
ما يف وسعه ملدة  7ساعات ،فإنه
ال يستطع انقاذ الطفل واألم معا.
ويف النهاية قرر الطبيب تنفيذ ما طلبت
األم منه ،وهو انقاذ طفلها عىل حساب
حياتها.
تقرتب األم من الطفل تأخذه يف حضنها
آلخر مرة وتقبله وتحضنه ملدة دقيقتني وتبتسم ثم تغلق عينيها وتفارق
الحياة .
يرتفع صوت الطفل بالبكاء بال شعوربل هو الشعور بالفقد اىل األبد
ملن منحته الحياة التي لن يراها مرة أخرى ..ما أقرص اللقاء وما أطول
العذاب حياة بال أم...
تموت اآلالف من األمهات كل عام يف أثناء الوالدة يف جميع أنحاء العالم
من أجل أن يعيش األبناء..كم أنت عظيمة أيتها األم .

F

من الفيسبوك

acebook

غزل عراقي
عارشنه النحبهم أحىل األيام
نشتاك بعطش للعارشونــــه
موإحنه َ
الكطعنه ويا األحباب
الزمن هو الغدرنه وفاركونه
َ
الفــراكـ...
ما غري طبعنه طول
وال إحنه نسينه والنسونـــه
عىل الغالني تعمه هاي العيون
إذا طال الغياب وماإجونــــــه
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«فيصل» نجل الكابتن الراحل أحمد راضي يكمل مسيرة والده

رانيا يوسف تثير الجدل
مجددا

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
قريبا ..باحثون يدمجون أجهزة الجسم
بالكمبيوتر لمراقبة الصحة وتتبع األورام

تم تطوير تقنية جديدة لدمج
األجه�زة اإللكرتوني�ة بأمان
مع األنسجة البرشية لتحسني
مراقبة الصحة وتتبع األورام،
إذ اكتش�ف علماء من جامعة
ديالوير طريق�ة لربط أجهزة
داخل جسم اإلنسان عن طريق
توصيلها بأنسجة باستخدام
طالء أكثر كفاءة يف استخدام
الطاقة ،ويق�ول الباحثون إن
رب�ط اإللكرتونيات باألنسجة
ً
كب�ريا ،ألن املواد
يمث�ل تحد ًيا
املستخدم�ة يف التكنولوجي�ا
مث�ل الذه�ب والسيليك�ون
تسب�ب ندوبا يمك�ن أن تعيق
تدفق البيانات.
وأوضح الفريق أن�ه بالنسبة
للتطبيق�ات التي يتم إدخالها

يف أنسج�ة العض�الت أو املخ،
يج�ب أن تتدف�ق اإلش�ارات
الكهربائية حتى تعمل بشكل
صحيح ،لك�ن الن�دوب تعيق
هذا النشاط.
وطور الباحث�ون األمريكيون
طال ًء جدي ًدا ألجهزة «اإلنسان
واآلل�ة» الت�ي تتص�دى
للمش�كالت الناتج�ة ع�ن
الندب�ات الت�ي تسببه�ا املواد
املستخدم�ة يف اإللكرتوني�ات
الدقيقة.
وق�ال الربوفيس�ور ديفي�د
مارتن ،من جامع�ة ديالوير،
ال�ذي ق�اد الدراس�ة ،إنه�م
توصل�وا إىل فك�رة استخ�دام
طالء أثن�اء محاول�ة توصيل
جهاز بالدماغ.

تحديث كبير وممتع من واتسآب..
لتعبير أسهل!

ميزة جدي�دة قادمة من واتسآب ستجعل م�ن السهل التعبري
عن نفس�ك باستخدام امللصقات .فامللصق�ات هي عبارة عن
ص�ور كرتونية صغرية يمكن�ك إدراجه�ا يف محادثة واتساب
كتغيري ع�ن الرم�وز التعبريية القديم�ة ،كما يأت�ي التطبيق
م�ع العديد من حزم امللصقات للفنان�ني ،ويمكنك تنزيل حزم
إضافية إلضافة املزيد من التنوع.
ولسوء الح�ظ ،يمكن أن يمث�ل العثور ع�ىل امللصق الصحيح
تحدي�اً ،خاصة بع�د الحصول ع�ىل بعض اإلضاف�ات ،ألنه ال
يمكنك التصفح إال حسب الحزمة .وإذا كنت تبحث عن ملصق
«تهنئ�ة» ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،فق�د تحتاج إىل التمرير
ع�رب العرشات من امللصقات األخ�رى للعثور عىل امللصق الذي
يناسب مزاجك.
لك�ن اآلن يبدو أن هذا عىل وش�ك التغيري م�ع إضافة عالمات
التبويب التي ستجمع امللصقات املتعلقة بشعور معني.
فق�د تم اكتشاف املي�زة الجديدة من قبل الخ�رباء املهتمني يف
موق�ع  ،WABetaInfoواملتخصص�ني يف البح�ث ع�ن ملفات
التثبي�ت إلص�دارات تطبيق واتساب التجريبي�ة للحصول عىل
تلميحات حول التحديثات املستقبلية.
إىل ذلك ال ت�زال عالمات تبويب امللصقات قيد التطوير وليست
متاح�ة لالختب�ار بعد ،وسط أم�ل أن يتم تقديمه�ا إىل جانب
أداة البح�ث ع�ن امللصقات التي تم التلمي�ح إليها ألول مرة يف
نوفم�رب ،والتي ستجعل من السه�ل العثور عىل صور الرسوم
املتحركة مثل الرموز التعبريية.

في عيد ميالده السابع« ..تلغرام» يطلق
خدمة االتصال عبر الفيديو

شاركت الفنانة ،رانيا يوسف،
جمهوره�ا بفيدي�و جديد يف
أحدث ظهور له�ا ،وذلك من
خ�الل حسابه�ا الشخ�ي
بموقع الصور والفيديوهات
الشهري (إنستجرام).
وظهرت راني�ا يوسف خالل
الفيديو بإطاللة مثرية للجدل
مرتدي�ة بدلة رق�ص زرقاء،
وعلق�ت عىل الفيدي�و قائلة:
«ت�م التحقق ش�كرًا معجبي
ع�ىل الفيدي�و ،داعم�ون

أعل�ن مصمم�و تطبي�ق
«تلغ�رام» عن إط�الق خدمة
االتص�االت ع�رب الفيدي�و يف
التطبي�ق ،وذل�ك بمناسب�ة
الذك�رى السنوي�ة السابع�ة
لتدشينه.
وأش�ار املوق�ع الرسم�ي
ل�»تلغ�رام» يف تدوين�ة له إىل
أنه سيكون بإمكان املستخدم
االنتقال بني االتصال الصوتي
واالتصال ع�رب الفيديو أثناء
املكاملة.
كم�ا ستسم�ح الخدم�ة

دائمًا».
وأث�ارت الفنانة رانيا يوسف
الج�دل عرب مواق�ع التواصل
اإلجتماع�ي املختلفة ،بعد أن
قام�ت بنرش صوره�ا وهي
ترت�دي ك�اش ماي�وة ع�رب
حسابها ع�ىل «إنستجرام»،
األمر الذي جعل رانيا يوسف
تتص�در الرتين�د ومحرك�ات
البح�ث جوج�ل بع�د ت�دول
إطاللته�ا الجريئ�ة بني رواد
مواقع التواصل اإلجتماعي.

«لميس البشوتي» تخوض أول تجاربها في التمثيل بـ « 11شارع النخيل»
تخ�وض الفنان�ة واإلعالمي�ة،
ملي�س البشوت�ي ،أول تجاربها
يف عال�م التمثي�ل ،م�ن خ�الل
مسلسل سيت ك�وم كوميدي،
يحم�ل إس�م « 11ش�ارع
النخيل» ،وال�ذي سيتم عرضه
عرب منصة «شوفها» من إنتاج
رشكة «بالك أند وايت».
وتجس�د ملي�س خ�الل العمل،
ش�خصية الدكت�ورة «غدير»،
وه�ي إح�دى الشخصي�ات
الرئيسية يف املسلسل.

 11ش�ارع النخي�ل ..بطول�ة
الفنانني نضال الشافعي ،مروة
اللبناني�ة ،باإلضافة ملجموعة
م�ن النج�وم الشب�اب ،وم�ن
تألي�ف نه�اد وحي�د ،وإخراج
أيمن خطاب.
الجدي�ر بالذك�ر أن ملي�س
البشوتي عملت خالل مشوارها
اإلعالم�ي كمذيعة أخب�ار ،ثم
قدمت عد ًدا من الربامج الفنية
الشهرية عرب قنات�ي «روتانا»
و».»lbc

هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري لحظر النشر
في قضاياها
تقدمت الفنان�ة اللبنانية ،هيفاء
وهب�ي ،بطل�ب للنائ�ب الع�ام
امل�رصي ،بحظ�ر الن�رش فيم�ا
يتعل�ق بالقضاي�ا الخاصة بينها
وب�ني مدي�ر أعماله�ا الساب�ق،
محمد وزيري.
وق�ال محام�ي
هيف�ا ء ،
ا ملستش�ا ر
ي�ا رس
قنطوش:
إن تل�ك
الخط�وة
ج�ا ء ت
بعدترسيب
مستن�د ا ت
م�زورة يزع�م
وزيري م�ن خاللها
زواجه من موكلته.
وك�ان قنط�وش ح�رر مح�را ً
ضد إحدى الصح�ف التي نرشت
قسيم�ة زواج م�زورة ملحم�د
وزيري من هيفاء وهبي ،بتاريخ
 23م�ارس (آذار)  2017وبمه�ر
ألف جنيه مرصي.
كما أك�د أن «عق�د زواج وزيري
مصطن�ع ومزور ،ول�و كان معه
من�ذ البداي�ة مل�اذا ل�م يقدمه يف
املحكم�ة؟» ،مش�ريا ً إىل أن م�ا

يفعل�ه محم�د وزي�ري حالي�ا
هو ش�غل ال�رأي الع�ام ،مضيفا
أن�ه سيسجن�ه بتهم�ة تزوي�ر
مستندات.
يُذك�ر أن محم�د وزي�ري خ�رس
قضي�ة إثب�ات زواج�ه من
هيفاء وهبي يف يوليو
(تموز) ،ورفضت
الدعوى املتقدم
بها لعدم وجود
أص�ل العق�د،
حي�ث قضت
ا ملحكم�ة
بجلس�ة
28/7/2020
قب�ول
بع�دم
الدع�وى وإل�زام
باملصاري�ف
رافعه�ا
وأتعاب املحاماة.
كما رفض ق�اىض غرفة املشورة
بمحكمة جنايات جنوب الجيزة،
االستئناف املقدم من قبل محمد
وزي�رى ،األسب�وع امل�ايض ،عىل
قرار تجديد حبسه  15يوما ً بتهمة
رسقة األم�وال وخيانة االئتمان،
واستمرار الحبس ،وقال محامي
هيف�اء يف ترصيحات صحفية أن
النياب�ة ستستكم�ل التحقيقات
مع وزيري خالل األيام القادمة.

روجينا في لبنان لتصوير
«إسود فاتح»
تتواج�د الفنان�ة ،روجينا ،يف لبن�ان حاليا لتصوي�ر عدد من
مشاهد مسلسل «إسود فاتح» الذى تشارك يف بطولته مع عدد
من الفنانني ،منهم هيفاء وهبي وأحمد فهمي وصربى فواز
وآخرين ،واستأنف أبطاله منذ أيام قليلة تصوير املشاهد بعد
االنفجار الضخم الذي حدث يف لبنان وتسبب يف تلفيات كبرية
باملن�ازل واملنشآت وأيضا ً إصاب�ات املواطنني هناك ،ويواصل
فري�ق العمل التصوير بشكل يومي لالنتهاء من آخر مشاهد
العمل قبل انتهاء شهر أغسطس الجارى.
وت�دور أح�داث مسلس�ل «إسود فات�ح» يف إط�ار اجتماعي
تشويق�ي ح�ول سيدة أعم�ال تتع�رض للخيانة م�ن أقرب
صديقاتها ،وتبدأ رحلة الرصاعات يف العمل الذي توقف العمل
 4أش�هر؛ بسبب أزمة ف�ريوس كورونا ،وق�رار إغالق حركة
الط�ريان يف مرص ولبنان ،وتسبب ذلك يف خروجه من العرض
ىف شهر رمضان املايض.
مسلسل «أسود فاتح» بطولة كل من :هيفاء وهبي ،وروجينا،
وأحمد فهمى ،ومعتصم النهار ،وصربى فواز ،وعمر السعيد،
وف�راس سعيد ،وراني�ا منص�ور ،وحسام الجن�دى ،وحنان
سليم�ان ،وناني صالح ،ون�ارص سيف ،ونبيل ن�ور الدين،
وت�دور أحداث العمل يف إطار اجتماعي ال يخلو من التشويق،
وهو من تأليف أمني جمال وإخراج كريم العدل.

الشخصية “العلي وردية”
محزة مصطفى
كن�ت كتب�ت قبل أكث�ر من خم�س سن�وات مق�اال يف جريدة
“املرشق” بعنوان “عيل الوردي  ..شخصيته كعراقي” ..جوهر
م�ا أردت قوله يف ذلك املقال ان الوردي تخصص عىل مدى أكثر
من نصف قرن بشخصية الف�رد العراقي ..ألّف عرشات الكتب
فيها وعنها ،قدم مئات املحارضات وشارك يف مثلها من ندوات..
نصف قرن والراحل الوردي “شايل سيفه” ويجلد بالشخصية
العراقية حق باطل إن صح أو جاز التعبري.
ويف مقابل كل هذا الجلد ،وربما القسوة ،فإننا كعراقيني ،ومنذ
أكثر من ثالث�ة أرباع القرن ،نتغنى ب�ل ونفتخر ليس بالوردي
بوصفه واحدا من أبرز علماء اإلجتماع العرب وليس العراقيني
فقط ،ب�ل كيف جلدنا و”طلع حيفه منا” كم�ا لو كان يطلبنا
بثأر وليس كباحث أكاديمي حصل عىل أعىل الشهادات يف مجال
تخصصه من جامعة تكساس بالواليات املتحدة األمريكية ..ماذا
قال الوردي عن الشخصية العراقية سواء يف كتبه أو محارضاته
أو ندوات�ه عىل كثرة م�ا ألف وحارض وش�ارك؟ ..ملخص رأيه
فين�ا كعراقيني م�ن مختلف الطوائ�ف واألديان واألع�راق إننا
محكومون بما أسماه التناشز اإلجتماعي وإزدواج الشخصية
ورصاع البداوة والحضارة ..ولكي يعزز نظريته فقد أتى بما لم
يأت به األوائل من األدلة والوقائع واألمثلة واألمثال إن كان من
واق�ع حياة الن�اس أو من خالل التح�والت الكربى سواء كانت
حروب�ا أو أوبئ�ة ،وما يمك�ن أن يرتتب عليها م�ن متغريات يف
السلوك البرشي والعقل الجمعي.
الوردي يف الواقع لم يتحدث عن العقل الجمعي أبدا ،بينما كتب
عن�ه غوستاف لوب�ون الفرن�ي ،وأقصد كت�اب “سايكلوجيا
الجماهري” الذي أثبت فيه أن ما وقع يف أوربا يف القرنني الثامن
والتاس�ع عرش م�ن وقائع إجتماعية ال تختل�ف عن أية وقائع
يمكن أن تحص�ل يف أي مجتمع آخر متقدما أو متخلفا ..ولعل
ما وقع مؤخرا يف الواليات املتحدة األمريكية بعد مقتل الرشطي
األسود ،جورج فلويد ،عىل يد رشطي أبيض أثبت مصداقية كل
م�ا قاله غوبون ،وربما ّ
فن�د يف املقابل الكثري مما جعله الراحل
الوردي وكأنه سل�وك حرصي للفرد العراقي ..مع ذلك ،وبرغم
أن أوساطا كث�رية كانت قد رفضت أفك�ار وطروحات الوردي
وعارضت�ه بشدة ،لكن هؤالء ،وحتى م�ن وجهة نظره هو ،لم
يكونوا أكثر من وعاظ سالطني ،وقد كتب عنهم واحدا من أهم
ب�ل وأخطر كتبه “وعاظ السالطني” ،والذي ال يقل كتابه اآلخر
“أسطورة األدب الرفيع” أهمية عنه يف مجاله وميدانه.
أق�ول برغ�م ذلك ،فإنن�ا يف األعم األغل�ب ما زلنا نق�ول -نحن
العراقيني املجلودين بموجب تلك األفكار والطروحات الوردية-
إن أح�دا لم ي�أت بعد ال�وردي ليكمل دوره يف الجل�د والتعذيب
والقس�وة ..هل يعني ذلك أن كل ما قال�ه الوردي عنا صحيحا
أو إن�ه مثلنا يعاني تناش�زا إجتماعي�ا أو رصاعا من نمط آخر
ب�ني بداوت�ه التي حملها مع�ه اىل تكساس بالوالي�ات املتحدة،
وحضارت�ه التي جلبه�ا من هن�اك؟ ..يف رأي�ي أن كال األمرين
صحيح ..نحن كعراقيني مجلودين بموجب ما إكتشفه الراحل
فين�ا من نقص أو خلل يف القيم واملفاهيم ،وعيل الوردي كعالم
إجتم�اع إج�رتح طريقا ل�م يكمل�ه أو يقطعه أح�د آخر غريه
فين�ا منه وفيه منا ..بمعنى أن يف ال�وردي جزء منا وفينا جزء
عراقيا ل�م يتخل عن
م�ن ال�وردي بوصف�ه
له حت�ى آخر يوم
إنتمائ�ه بل ظل وفيا
ذلك ،من وجهة
م�ن حيات�ه ..أدى
ش�خصية
نظري ،اىل ظهور
أ ستطي�ع
عراقي�ة ثالث�ة
“ ا لشخصية
أن أسميه�ا
و ا لت�ي
العيل وردية”
ربم�ا ،اىل
تحت�ا ج ،
أخرى.
و قف�ا ت

كنده علوش تعود للسينما والدراما بعد غياب  3سنوات
ابتع�دت الفنانة ،كندة عل�وش ،عن املشاركة يف
أعمال فنية جديد ،س�واء عىل مستوى السينما
أو الدرام�ا ،ط�وال السن�وات الث�الث املاضي�ة،
وتحدي�دا ً من�ذ ع�ام  ،2017وش�هدت السنوات
الث�الث املاضي�ة احتفالها بزفافها م�ن الفنان
عم�رو يوسف ،وبعده�ا أنجب�ت طفلتها األوىل
حياة ،وقررت االهتم�ام بحياتها األرسية لفرتة
قب�ل أن تعود للمشارك�ة نشاطه�ا الفني مرة
أخرى هذا العام.
وتع�ود كندة عل�وش إىل السينم�ا والدراما مرة
واحدة ه�ذا العام ،إذ تعاقدت ع�ىل املشاركة يف

بطول�ة فيلم جديد يحمل اس�م «باللني» تأليف
ع�ادل صلي�ب وإخ�راج عص�ام عب�د الحميد،
ويشارك يف بطولته سوس�ن بدر ،باسم سمرة،
محمد س�الم ،أحمد كم�ال ،عال رش�دي ،هدى
مجدي ومق�ررد بدء تصوي�ر منتصف سبتمرب
املقبل.
كما يشه�د هذا العام أيضا ً ع�ودة كندة علوش
إىل الدرام�ا بعد غياب ،حيث تعمل عىل التحضري
لبطول�ة حكاية «يض القمر» م�ن مسلسل «إال
أن�ا» الذي يعتم�د عىل حكاي�ات كل حكاية من
 10حلقات وه�ي إخراج مريم أحمدى ويشارك

فادي الشمري

كل احلديث عن تشريع قانون #اخلدمة_االلزامية ماهو
اال كذبة تتكرر كل دورة برملانية او حكومية الشغال الرأي
العام فقط..
لدينــا قرابــة مليوني عنصــر امن يف خمتلــف االجهزة
متجاوزة نسبة االحتياج الفعلي.
الحاجة الي جيوش احتياط شــعيب كما تفعل الدول اليت
تدرب ابناءها لالستفادة منهم يف اي طارىء.
ســنني واحنا انطالب بقانون محايــة الطفولة وبكل دورة
برملانيــة ان َكول يا اهلل راح يقــر القانون وتنتهي الدورة
وماكو شيء ...

هشام الذهبي

يف بطولته محمد ش�اهني ،نهى
عابدين ومحمد عالء وعدد آخر
من الفنانني.
وكان آخر أعمال كندة علوش يف
الدراما مسلسل «حجر جهنم» مع
إياد نصار وأروى جودة وش�ريين رضا
وفرييال يوسف وأحمد مجدي وفراس سعيد
وأمرية هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان،
وإخراج حات�م عىل ،كما ظه�رت كضيفة
رشف يف مسلس�ل «واكلينه�ا والع�ة» مع
مي سليم ورشيف رمزي.

 200مليون مشاهدة ..جديد أغنية «مافيا» لمحمد رمضان

تغريدات
الجدي�دة بتب�ادل الرسائ�ل
النصي�ة ع�رب التطبي�ق أثناء
االتصال عرب الفيديو من دون
إنهاء االتصال.
يذك�ر أن تطبي�ق «تلغ�رام»
أطلقه الرويس بافيل دوروف،
مؤسسة أكرب موقع للتواصل
االجتماعي يف روسيا ،vk.com
يف عام .2013
ويبل�غ ع�دد مستخدم�ي
«تلغرام» يف الوقت الحايل أكثر
م�ن  400ملي�ون مستخ�دم
حول العالم.

هـــــــامش

أعلن النجم املرصي ،محمد رمضان،
تخط�ي أغنيته الثاني�ة «مافيا» أكثر
2 0 0
م�ن

مليون مشاه�دة عرب قناته الرسمية
ب�»يوتيوب».
ويأتي هذا الرقم بعد نحو  20ش�هرا
من إصدار األغنية ،حيث عرب رمضان
ع�ن سعادته قائ�ال يف تدوينة عىل
فيسب�وك وانستغ�رام« :الحمد
لله مافيا تاني أغنية يل فوق
ال�  200ملي�ون مشاهدة
عىل يوتيوب».
وك�ان رمض�ان ح�ني
أص�در ه�ذه األغني�ة
وه�ي م�ن ن�وع
املهرجانات ،قد تعرض
النتق�ادات وصلت إىل
حد اتهامه بالتحريض
ع�ىل «الخ�روج ع�ىل
القانون» ،وطلب نقيب

املهن املوسيقية ،الفنان هاني شاكر،
من األجهزة املختص�ة التدخل لوقف
هذه النوعية من األغاني.
ويف فرباير الع�ام الجاري ،صدر قرار
من النقابة بمنع مطربي املهرجانات
م�ن العمل ،وع�دم إص�دار تصاريح
بالغناء لهم داخل املنشآت السياحية
واملالهي الليلي�ة ،ليشمل بذلك النجم
رمضان.
لكن رمض�ان يتباهى من وقت آلخر
بأن أغاني�ه ،وأعل�ن أن أغنيته «بوم
ب�وم» الت�ي أصدره�ا بداي�ة الع�ام
الجاري ،حققت أكثر من  132مليون
مشاه�دة حتى الثاني من أغسطس،
كم�ا أعلن عن أن كليب تيك توك الذي
أص�دره الشهر املايض حقق أكثر من
 10ماليني مشاهدة.

