الرشيد ينفي إطالقه  100راتب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
للموظفني وحيذر من االستغالل
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
نفى مرف الرشيد ،امس األربعاء ،عما تناولته
بعض مواقع التواصل االجتماعي عن قرض
( )100راتب للموظفن والذي كان معموال به
سابقا .واوضح املكتب اإلعالمي ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «لدى املرف قروضا
للموظفن املوطنة رواتبهم لدى املرف لرشاء
وحدات سكنية من املجمعات االستثمارية فقط،
ونويص باعتماد األخبار التي تصدر من اعالم
املرف عرب وسائل اإلعالم واملوقع الرسمي
والفيس بوك».

النفط :العراق لن يكون قادرا على
اإليفاء بالتزاماته يف 2030

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
حذر وزير النفط ،احسان عبد الجبار ،امس األربعاء ،من أن اسعار النفط ستكون
غري قادرة عى اإليفاء بالتزامات البلد بعد عام .2030وقال عبد الجبار ،يف حوار
صحفي :إن “أسعار النفط ستكون غري قادرة عى اإليفاء بالتزامات البلد بعد
عام  ،2030الفتا اىل أن “البديل للعراق هو العمل عى تنمية داخلية عرب تعظيم
االستفادة من قيمة املنتوج املتمثل يف الصناعة البرتوكيمياوية “.ورجح وزير
النفط «انتهاء أعمال تأهيل مصفى الصمود “بيجي” عام  2023مع دخول مصفى
كربالء اىل الخدمة يف العام نفسه».وأوضح أن “زيارة رئيس الوزراء للواليات املتحدة
االمريكية شهدت االتفاق عى تغيري الفلسفة االقتصادية لعمل تلك الرشكات يف
البالد عى وفق رشاكة يف مجال تطوير املوديل االقتصادي”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7315 :الخميس  27آب 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7315 Thu 27 Aug 2020

خرجيون يواصلون احتجاجاتهم أمام املنطقة اخلضراء للمطالبة بتعيينهم

االقتصاد النيابية لـ  :ال درجات وظيفية يف موازنيت  2020و 2021واحلكومة مطالبة باحتواء اخلرجيني
الزوراء /حسن فالح:
واصل مئ�ات الخريجن احتجاجاتهم
واعتصاماتهم امام املنطقة الخرضاء
وس�ط العاصم�ة بغ�داد للمطالب�ة
بتعيينه�م عى امل�الك الدائ�م ،وفيما
كش�فت لجنة االقتصاد واالس�تثمار
النيابي�ة ع�ن خل�و موازنت�ي 2020
و 2021م�ن أي�ة درج�ات وظيفي�ة،
داعي�ة الحكوم�ة اىل دع�م القط�اع
الخ�اص وضمان حقوقه الس�تيعاب
الخريج�ن العاطل�ن ،رأى خب�ري
اقتص�ادي رضورة اع�داد موازن�ة
لع�ام  2020لوضع الهيكلي�ة العامة
لالقتصاد.
وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابي�ة ،النائب عبد الله الخربيط ،يف
حديث ل�”ال�زوراء” :انه لن تخصص
درجات وظيفية يف موازنة العام 2020
وحتى يف موازنة عام  ، 2021وكل من
يعد الخريجن بدرجات وظيفية جديدة
فإن�ه واهم.واض�اف :ان العراق ليس
لديه ما يكفي من االموال لسد رواتب
املوظف�ن املوجودي�ن بالفعل ،فكيف
تت�م اضاف�ة موظفن ج�دد ،وهذا ما
س�يثقل كاهل الدولة املالية .الفتا اىل:
ان الحكومة امام خي�ار دعم القطاع
الخاص وفتح املصانع واالستثمارات
الس�تيعاب االع�داد الكب�رية م�ن
الخريج�ن العاطلن.واوض�ح :ان
آلي�ة الدعم تك�ون من خ�الل ضمان

حق�وق العامل�ن يف القط�اع الخاص
من ناحي�ة التقاعد واالس�تمرارية يف
العمل اسوة بأقرانهم من املوظفن يف
القطاع العام.واشار اىل :ان اغلب دول
العالم تعط�ي امتيازات حقوقية اعى
للقطاع الخاص ،مم�ا يجعل الخريج
يفض�ل العمل يف القطاع الخاص اكثر

من العام باستثناء العراق ،لعدم توفر
الدعم الحقيقي للقطاع الخاص ،عى
الرغم من توفر االمكانات الكبرية لهذا
القطاع الس�تيعاب جميع الخريجن،
وبالتخصص�ات املختلفة.اىل ذلك ،اكد
الخب�ري االقتص�ادي ،س�الم البياتي،
رضورة اع�داد موازن�ة لع�ام 2020

بالرغم من ان السنة املالية قد شارفت
عى االنتهاء من اج�ل وضع الهيكلية
العام�ة للموازن�ة بإط�ار جديد.وقال
البيات�ي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :انه
م�ن املعي�ب أن دول�ة ذات س�يادة ال
توج�د فيه�ا موازن�ة مالية س�نوية،
وما حصل يف ع�ام  2014يعد جريمة

النه ت�م رصف االموال م�ن دون اطر
قانونية.واض�اف :ان الع�ام الح�ايل،
وبسبب ما رافقه من احداث كاالزمة
املالي�ة وازمة جائح�ة كورونا وتغيري
الحكوم�ة ،حالت دون اق�رار موازنة
للع�ام الح�ايل ،إال ان الفرصة مازالت
متأتية للحكومة الحالية إلعداد موازنة
ملا تبق�ى من العام الح�ايل ،من خالل
عم�ل هيكلة للموازن�ة ،ويوضع فيها
اطار عام لخطة عام  ،2020لكي يتم
اعداد حس�ابات ختامية م�ن جانب،
وتس�تطيع الحكومة ان تخلق مؤرشا
انقاذي�ا من جان�ب اخر.وتابع :يجب
ان نع�د موازن�ة ،عى االق�ل يف االطار
الع�ام تس�مى موازن�ة هيكلية لفرتة
محددة .وبش�أن الدرجات الوظيفية،
اك�د :ان القط�اع الع�ام ال يس�توعب
اع�دادا اضافية من املوظف�ن ،وانما
يجب التفكري بكيفية تحويل العاملن
م�ن القط�اع الع�ام اىل الخ�اص من
خالل وضع اسرتاتيجية تدعم القطاع
الخ�اص بمختل�ف جوانب�ه ،وتفعيل
الترشيع�ات القانوني�ة الت�ي تضمن
حقوق العاملن فيه.وتشهد العاصمة
بغ�داد ،وتحدي�دا عند اح�دى بوابات
املنطق�ة الخرضاء م�ن جهة منطقة
الع�الوي ،احتجاج�ات واعتصام�ات
مس�تمرة لخريجي الكليات بمختلف
االختصاص�ات ملطالب�ة الحكوم�ة
بتعيينهم عى املالك الدائم.

كل يوم معلومة  ..ماذا يعين الرمز « »SSSSعلى تذكرة السفر
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روبوت جديد ميكنه اجراء مسحة كورونا للمرضى يف  5دقائق

االخرية

بعد تسجيل  3837إصابة و 72حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 215
ألفا ونسبة الشفاء تالمس % 73
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  3837اصاب�ة
جدي�دة و 72حالة وفاة ،ح�ددت دائرة
صح�ة الرصاف�ة التوزي�ع الجغ�رايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :انه تم فحص (  )20359نموذجا
يف جميع املخت�ربات املختصة يف العراق
لي�وم ام�س ؛ وبذل�ك يك�ون املجموع
ال�كيل للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية
تس�جيل املرض يف العراق ( 1502546
).واضاف�ت :انه�ا س�جلت ()3454
حالة ش�فاء يف الع�راق موزعة كالتايل:
بغ�داد  /الرصافة  ،383بغداد  /الكرخ
 ،210مدينة الطب  ،80النجف االٔرشف
 ،289الس�ليمانية  ، 69أربي�ل ، 280
كرب�الء  ،292كركوك  ،257دياىل ،154
واس�ط  ، 208الب�رة  ،262ميس�ان
 ،167باب�ل  ، 222الديواني�ة ، 115
ذي ق�ار  ،210االٔنب�ار  ،63املثنى ، 94
نينوى  ، 50صالح الدين . 49واش�ارت

اىل ان االٔصاب�ات الجدي�دة ليوم امس :
 3837حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ،442بغداد الك�رخ  ،225مدينة الطب
 ،148النج�ف  ،110الس�ليمانية ، 109
أربي�ل  ،264ده�وك  ، 90كربالء ،335
كرك�وك  ، 191دياىل  ،91واس�ط ،229
البرة  ،320ميس�ان  ، 96بابل ، 163
الديواني�ة  ، 192ذي ق�ار  ،270االٔنبار
 ،85املثن�ى  ،278نين�وى  ، 150صالح
الدي�ن . 49واوضحت :ان عدد الوفيات
 72حال�ة وكما ي�يل  :بغ�داد الرصافة
 ،6بغ�داد الك�رخ  ، 4مدين�ة الطب ، 1
الس�ليمانية  ،6أربي�ل  ،8كرب�الء ،9
كركوك  ،3دياىل  ، 2واس�ط  ، 2البرة
 ، 8باب�ل  ، 4الديواني�ة  ،5ذي ق�ار ، 1
 ،نين�وى 6
االٔنب�ار  ، 1املثن�ى 4
 ،ص�الح الدين  ،2مؤك�دة ان مجموع
الش�فاء  ( 157215 :نس�بة الش�فاء
 ، )% 72.9بينم�ا مجم�وع االٔصاب�ات
 ، 215784 :ام�ا الحاالت الكلية تحت
الع�الج  ، 51901 :وكذل�ك الراق�دون
يف العناي�ة املرك�زة ، 595 :ومجم�وع
الوفيات.6668 :

تفاصيل ص2

أكدت أن الفساد ما زال مستشريا ويسرق موارد العراقيني

أعلن إلغاء تفريغ املوظفني امللتحقني باحلشد الشعيب

بالسخارت :جندد دعمنا لشعب العراق
وحكومته يف التصدي جلائحة كورونا

مال طالل :موازنة العام املقبل اكتملت تقريبا واألولوية للتعيني بعد إكمال احلذف واالستحداث
الزوراء /دريد سلمان:
أك�د املتح�دث باس�م رئي�س مجل�س
ال�وزراء ،أحم�د م�ال ط�الل ،أم�س
األربعاء ،ان رئيس الحكومة ،مصطفى
الكاظمي ،قدم الش�كر والعرفان خالل
جلس�ة مجل�س ال�وزراء للمرجعي�ة
العلي�ا بن�ا ًء ع�ى م�ا ملس�ه م�ن تأثري
لتوجيهاته�ا بخصوص إجراء مراس�م
عاش�وراء ،وفيما لف�ت اىل الغاء القرار

الخ�اص بتفري�غ املوظف�ن امللتحقن
للقت�ال ضد داعش بالحش�د الش�عبي،
لف�ت اىل ان موازنة العام املقبل اكتملت
تقريب�ا واالولوي�ة للتعين بع�د اكمال
درج�ات الح�ذف واالس�تحداث.وقال
مال ط�الل ،يف املؤتمر االس�بوعي ،الذي
حرضت�ه «ال�زوراء» :إن رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ق�دم
الش�كر والعرفان خالل جلسة مجلس

الزوراء /يوسف سلم�ان:
انتق�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية عدم
تعاون الحكومة لتقيص مصري قانون
املوازن�ة العامة ،متعهدة باس�تضافة
مس�ؤويل وزارة املالي�ة للوق�وف ع�ى

الوض�ع املايل يف الب�الد ،وحجم االنفاق
واالي�رادات املتوقعة ،مؤك�دة رضورة
تس�ليم موازن�ة  2021قب�ل كان�ون
األول املقب�ل .وق�ال مق�رر اللجن�ة
النائب ،احم�د الصف�ار ،ل�»الزوراء»:

ال�وزراء للمرجعي�ة العليا بن�ا ًء عى ما
ملس�ه من تأثري لتوجيهاتها بخصوص
إج�راء مراس�م عاش�وراء.واضاف :ان
الكاظمي زار مدينة الكاظمية املقدسة
وملس تاثريا ً لتوجيهات املرجعية العليا،
وتلمس أيض�ا ً اإللتزام الكب�ري من قبل
املواطن�ن .مبين�ا ان مجل�س ال�وزراء
حث القائمن واملش�اركن يف الش�عائر
املقدس�ة باالستمرار يف االلتزام حفاظا ً

عى أرواح املواطنن.وبخصوص القمة
الثالثي�ة ،قال مال ط�الل :إن الكاظمي
أطل�ع مجل�س ال�وزراء ع�ى نتائ�ج
مش�اركته والتي تم فيها تبني مقرتح
الع�راق يف القم�ة الثالثي�ة بتش�كيل
س�كرتارية متابعة تعق�د اجتماعاتها
دوريا ً وستكون الرئاس�ة األوىل للعراق
برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسن.

تفاصيل ص2

انتقادات نيابية لتأخر إقرار موازنة  2020ووعود حكومية مبوازنة تعويضية جديدة للعام املقبل

بغداد /الزوراء:
أك�دت ممثلة األم�م املتح�دة يف العراق،
جن�ن هيني�س بالس�خارت ،ام�س
األربع�اء ،أن الحكومة العراقية مصممة
ع�ى إبقاء قنوات للتواص�ل والحوار بن
ال�دول ،وفيما اعلنت ان الفس�اد ما زال
مس�ترشيا وي�رق م�وارد العراقي�ن،
اش�ارت إىل تجديد دعمها لشعب العراق
وحكومت�ه يف جهودهم�ا الرامي�ة إىل
التصدي لجائحة كورونا”.وقالت املمثلة
االممي�ة الخاص�ة ،رئيس�ة بعث�ة االمم
املتحدة ملساعدة العراق (يونامي) جينن
هيني�س بالس�خارت يف كلمته�ا أم�ام
مجل�س األمن ال�دويل بش�أن التطورات
يف الع�راق“ :نش�يد بخط�وات حكوم�ة
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبناء
العالقات الخارجية والحوار مع الدول”.
واكدت بالسخارت ان “الحكومة العراقية
مصمم�ة ع�ى إبق�اء قن�وات متع�ددة

للتواص�ل والتب�ادل مفتوح�ة واختي�ار
الحوار بن الدول وبن�اء العالقات أوال”.
وقال�ت ”:ان الفس�اد ما زال مس�ترشيا
وي�رق م�وارد العراقي�ن “.واضاف�ت
بالس�خارت “رضورة الوصول اىل اتفاق
نهائي بن املركز واالقليم بشأن القضايا
العالقة”.واك�دت أن “التصعيد األخري يف
املناط�ق الحدودي�ة العراقي�ة – الرتكية
مصدر قلق كبري” ،الفتة إىل أنه “نواصل
حث البلدين عى حل الخالفات من خالل
الح�وار والتع�اون مع االح�رتام الكامل
للس�يادة الوطنية” .وأش�ارت إىل “نجدد
دعمن�ا لش�عب الع�راق وحكومت�ه يف
جهودهم�ا الرامي�ة إىل التصدي لجائحة
كورون�ا” .وتابع�ت أن�ه “يج�ب تعزيز
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
وتحريره�ا م�ن الضغ�وط السياس�ية
املس�تمرة” .داعية مفوضية االنتخابات
اىل اتخاذ خطوات “عملية” .

بغداد /متابعة الزوراء:
مع ارتفاع ح�دة التصعيد بن الطرفن ،دعا
حلف الناتو تركيا واليونان إىل تخفيف التوتر
والجل�وس إىل طاولة الحوار .وقال أمن عام
الحلف ،ينس س�تولتنربغ ،قب�ل بدء اجتماع
وزراء الدف�اع لدول االتح�اد األوروبي ،امس
األربع�اء“ :يج�ب ح�ل األزم�ة عى أس�اس
القانون الدويل وروح التضامن بن الحلفاء”.
واضاف :أن الحلف قلق من تطورات الوضع
ً
قائ�ال “نحن يف حاجة إىل
يف رشق املتوس�ط،
خف�ض التوت�ر ،وأن يجل�س الطرف�ان عى
طاولة الحوار”.مش�ددا عى ترحيبه بجهود
الوس�اطة التي تبذلها أملاني�ا من أجل إيجاد
مخرج لألزم�ة ،قائالً “نتواص�ل من جانبنا
أيض�ا بانتظ�ام مع كب�ار املس�ؤولن يف كل

م�ن أنق�رة وأثينا”.أتى ذل�ك ،بعدما أطلقت
أملاني�ا وس�اطة ب�ن البلدين يف ظ�ل احتدام
ال�راع ع�ى الث�روات رشق�ي املتوس�ط.
وزار وزير خارجيته�ا ،هايكو ماس ،أمس،
كال البلدي�ن ،مؤك�دا ً أن الطرف�ن ال يريدان
تسوية نزاعهما حول موارد الطاقة يف رشق
البحر املتوس�ط بالسبل العس�كرية ،مشريا
إىل اس�تعداد الجانب�ن للحوار.وق�ال ماس،
يف مؤتم�ر صحفي م�ع نظ�ريه الرتكي بعد
أن زار اليون�ان يف وقت س�ابق“ :أس�مع من
الجانبن أن االستعداد للحوار موجود ونعترب
لهذا الس�بب أنه أمر يمك�ن تحقيقه”.إال أن
تريحات ح�ادة صدرت مجددا ،امس ،عن
الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان ،بما قد
ييش بالعودة إىل نقطة الصفر.

الناتو يدعو تركيا واليونان إىل ختفيف
التوتر واجللوس على طاولة احلوار

ان «مجلس الن�واب صوت عى صيغة
ق�رار ملزم للحكوم�ة بانجاز مرشوع
املوازن�ة العام�ة  2020لغاي�ة 30
حزي�ران امل�ايض ،لك�ن الحكوم�ة لم
ت�رد ال س�لبا وال ايجاب�ا « .مش�ريا اىل

روسيا تطلق اختبارات سريرية واسعة
النطاق للقاحها ضد كورونا

موسكو /متابعة الزوراء:
أعلنت روس�يا إط�الق اختب�ارات رسيرية
واس�عة النط�اق للقاحه�ا ض�د ف�ريوس
كورونا املس�تجد “سبوتنيك  ”Vتشمل 40
ألف ش�خص وتجري يف العاصمة موسكو.
وق�ال عمدة العاصمة موس�كو ،س�ريغي
س�وبيانن ،يف بي�ان“ :نبدأ م�ع زمالئنا يف
مركز غاماليا الوطني البحثي لعلم األوبئة
واألحي�اء الدقيق�ة ،وبدع�م م�ن صندوق

«رضورة االنتهاء من تسليم املوازنة يف
موعدها املحدد  15ترشين األول املقبل
».واض�اف ان « املوازنة العامة لس�نة
 2020س�تكون مخت�رة وتركز عى
الجانب التش�غييل ،لذلك لن تس�تغرق

وقت�ا كب�ريا إلقراره�ا  ،ويعتم�د ذلك
عى إرس�الها من قب�ل الحكومة ،لكن
املوازن�ة العامة الجدي�دة للعام املقبل
ستكون مختلفة».

تفاصيل ص2

ترامب :إذا فاز بايدن يف االنتخابات فإن أسواق املال ستنهار

االس�تثمارات املبارشة ال�رويس اختبارات
للق�اح يف مرحل�ة م�ا بع�د التس�جيل،
س�تجري يف موس�كو”.وأوضح سوبيانن
أن “االختب�ارات س�تجري ع�ى أس�اس
املؤسس�ات الطبي�ة يف املدينة” ،مش�ريا إىل
أن “ه�ذه املرحل�ة هي الثالث�ة لالختبارات
الريرية ،ومن املهم أنها ستجري بالتزامن
مع إدخال املصل إىل االستخدام املدني”.

تفاصيل ص3

واش�نطن /متابعة الزوراء:
اك�د الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،إنه يف حال فوز
منافسه جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية األمريكية،
فإن أس�واق املال س�تنهار.ونرش ترامب تغريدة قال
فيها :إن وس�ائل اإلع�الم الحكومي�ة الصينية وقادة
الص�ن يريدون أن يف�وز باي�دن باالنتخابات.ووجه
الرئي�س األمريك�ي تغريدته إىل الناخب�ن األمريكين،
بالتأكيد عى أن “فوز بايدن إن حدث وهو لن يحدث،
فإن الصن س�تمتلك بلدنا ،وس�تنهار أسواق األسهم
الت�ي تحدد األرق�ام القياس�ية لدينا”.وقب�ل يومن،
رفض املرش�ح بايدن ( 77عامً ا) تشكيك ترامب (74

عاماً) يف قدرت�ه العقلية ،معتربا ً يف مقابلة تلفزيونية
أنه “س�ؤال مرشوع” أن نس�أل عن الق�درة العقلية
ألي مرش�ح يزيد عمره ع�ن  70عامً ا.وقال املرش�ح
الديمقراط�ي يف الليل�ة الختامي�ة للمؤتم�ر الوطني
لحزب�ه :إن�ه “ب�رشف وتواض�ع كبريي�ن أقب�ل هذا
الرتش�يح ملنصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية”.
ّ
يخط�ن أح�دّ ،
باتحادنا يمكنن�ا تجاوز
وأض�اف “ال
هذه املرحلة القاتمة يف أمريكا وسنفعل ذلك”.وهاجم
بايدن ترامب ،قائالً“ :لقد فش�ل رئيسنا الحايل يف أداء
واجبه األس�ايس تجاه األمة ،ويف حمايتنا ...لقد فشل
يف حماية األمريكين ،وهذا أمر ال يغتفر”.

وسط هدر ملليارات الدوالرات ومغادرة شركة لوكهيد مارتن

تقرير أمريكي :طيارون عراقيون يزعمون انهيار برنامج طائرات  F-16باهظ الثمن

بغداد /متابعة الزوراء:
اعترب طيارون عراقيون ،أن برنامج
طائ�رات  F-16األمريكي�ة باه�ظ
الثم�ن الت�ي تعاق�د علي�ه العراق
ق�د انه�ار ،وس�ط ه�در مللي�ارات
ال�دوالرات يف هذه الصفقة.وذكرت
ش�بكة فوك�س ني�وز األمريكية يف
تقرير لها أن “بغداد ّ
وقعت صفقة
تاريخي�ة بقيمة  4.3ملي�ار دوالر
قب�ل تس�ع س�نوات مض�ت لدعم
األسطول الجوي العراقي بطائرات
 F-16املقاتلة ،م�ع رشكة لوكهيد
مارت�ن تدعمها الوالي�ات املتحدة،

وبالفع�ل وصل�ت الدفع�ة األوىل
بعد ثالث س�نوات ،م�ن الصفقة”.
واضاف�ت ان “طياري�ن عراقي�ن
يخش�ون من قلة الطاقم املس�تعد
للقت�ال ملواجهة موج�ة أخرى من
داعش أو أي تهديد ناش�ئ جديد”.
وبعد التهديدات للقواعد األمريكية
بعد مقت�ل قائ�د الح�رس الثوري
االيراني قاسم سليماني ،اضطرت
امريكا إىل س�حب بعض املتعاقدين
والقوات م�ن مجموعة من املواقع
 بم�ا يف ذل�ك الخ�رباء املرشف�نع�ى  ،F-16يف قاعدة بل�د الجوية

ش�مال العاصمة.لتؤكد البنتاغون
أن مقاويل رشكة لوكهيد مارتن قد
انسحبوا من القاعدة يف الفرتة بن
 4و  8كان�ون الثاني بعد تعرضهم
إلط�الق صواري�خ .وأف�اد تقري�ر
الش�بكة األمريكية ب�أن “طيارين
عراقي�ن تحدثوا رافضن الكش�ف
ع�ن هويته�م بالق�ول ان القضية
ه�ي أن لوكهي�د مارت�ن س�حبت
موظفيه�ا ،وأن كل هذه الطائرات
“إف  ”-16تحت�اج للصيان�ة
واإلرشاف”.

تفاصيل ص3

تأجيل موعد انعقاد منتدى
“دافوس” االقتصادي

دافوس /متابعة الزوراء:
ق�رر منظمو املنتدى االقتصادي العاملي “دافوس” ،الذي يعقد عادة س�نويا
يف الش�تاء بمدين�ة دافوس الس�ويرية ،تأجيل انعقاده هذا العام ،بس�بب
جائح�ة كوفي�د -19والظروف املحيط�ة بها.وأعلن منظم�و املنتدى ،امس
األربعاء ،أن املنتدى س�ينعقد أوائل الصي�ف املقبل ،عى أن يتم تحديد تاريخ
انعقاد املنتدى يف وقت الحق.ويس�تقطب املنتدى بش�كل سنوي نخبة رجال
األعمال والسياسن يف العالم ،وانطلق املنتدى يف  ، 1971ويهدف إىل “تحسن
وضع العالم”.
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أعلن إلغاء تفريغ املوظفني امللتحقني باحلشد الشعيب

مال طالل :موازنة العام املقبل اكتملت تقريبا واألولوية للتعيني بعد إكمال احلذف واالستحداث
الزوراء /دريد سلمان:
أكد املتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء ،أحمد
مال طالل ،أمس األربعاء ،ان رئيس الحكومة،
مصطفى الكاظمي ،قدم الشكر والعرفان خالل
جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بنا ًء عىل
ما ملسه من تأثري لتوجيهاتها بخصوص إجراء
مراسم عاشوراء ،وفيما لفت اىل الغاء القرار
الخاص بتفريغ املوظفني امللتحقني للقتال ضد
داعش بالحشد الشعبي ،لفت اىل ان موازنة العام
املقبل اكتملت تقريبا واالولوية للتعيني بعد اكمال
درجات الحذف واالستحداث.
وقال مال طالل ،يف املؤتمر االسبوعي ،الذي
حرضته «الزوراء» :إن رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي قدم الشكر والعرفان خالل
جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بنا ًء عىل
ما ملسه من تأثري لتوجيهاتها بخصوص إجراء
مراسم عاشوراء.
واضاف :ان الكاظمي زار مدينة الكاظمية
املقدسة وملس تاثريا ً لتوجيهات املرجعية العليا،
وتلمس أيضا ً اإللتزام الكبري من قبل املواطنني.
مبينا ان مجلس الوزراء حث القائمني واملشاركني
يف الشعائر املقدسة باالستمرار يف االلتزام حفاظا ً
عىل أرواح املواطنني.
وبخصوص القمة الثالثية ،قال مال طالل:
إن الكاظمي أطلع مجلس الوزراء عىل نتائج
مشاركته والتي تم فيها تبني مقرتح العراق يف
القمة الثالثية بتشكيل سكرتارية متابعة تعقد
اجتماعاتها دوريا ً وستكون الرئاسة األوىل للعراق
برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسني.
وأوضح مال طالل :أن الكاظمي أطلع مجلس
الوزراء عىل نتائج زيارته إىل واشنطن وطبيعة
املباحثات التي جرت هناك خاصة فيما يخص

املرحلة الثانية من الحوار االسرتاتيجي .مشريا
اىل ان مجلس الوزراء استمع لعرض تفصييل
من وزير الصحة بشأن أوضاع البلد يف ظل وجود
جائحة كورونا وناقش موضوع امتحانات
السادس اإلعدادي ودرس جميع املقرتحات
وبشأن امتحنات الصف السادس االعدادي ،قال
مال طال :إن مجلس الوزراء خول وزير الرتبية
وهيئة الرأي يف الوزارة باتخاذ القرارات املناسبة
فيما يخص امتحانات السادس اإلعدادي.
واعلن مال طالل :ان مجلس الوزراء الغى قرار 197
لعام 2015الخاص بتفريغ املوظفني امللتحقني
للقتال ضد داعش بعد صدور قرار رقم  40لسنة
 2016الخاص بالحشد الشعبي.
وتابع :ان موازنة العام املقبل اكتملت تقريبا
واالولوية بالتعيني بعد اكمال درجات الحذف
واالستحداث بنا ًء عىل تقديرات اسعار النفط
لحاميل الشهادات العليا والعقود واالجراء
اليوميني.
وأكد مال طالل :أن الحكومة تحرتم رأي القضاء
بالقرار الوالئي الخاص بتجديد عقود رشكات
الهاتف النقال وهو قرار والئي لحني حسم
املسالة .مبينا :ان قرار الحكومة حول املوضوع
جاء بعد دراسات معمقة.
وفيما يتعلق بالتواجد األمريكي يف العراق ،قال
مال طالل :ان القوات العسكرية االمريكية
املوجودة يف العراق غري قتالية والرئيس االمريكي
اعلن ان سحبها سيكون خالل  3سنوات ،مؤكدا
استقاللية القرار العراقي وأنه الياخذ اي ضوء
اخرض من اية جهة.
وأشار اىل :ان الكاظمي يويل اهمية قصوى للجيش
وفرض سلطته عىل الحدود وهيبة الدولة وهو من
سيؤمن االنتخابات وسيختفي السالح املنفلت.

وبني مال طالل :ان القمة الثالثية يف عمان هي
الثالثة بعد القمة االوىل بفرتة الحكومة السابقة
والثانية ضمن اجتماعات دولية شاركت فيها
الدول الثالث .مبينا :ان نهج الحكومة التواصل مع

االشقاء والجريان ودول العالم عىل وفق االنفتاح
املتوازن املبني عىل املصالح املشرتكة واالصالح
االقتصادي.
وحول قضية التطبيع مع ارسائيل ،قال مال طالل:

إن عالقات بعض الدول مع ارسائيل شأن داخيل.
مؤكدا أن القانون العراقي يمنع اقامة عالقات مع
ارسائيل.
وأكد :ان الحكومة الحالية تتقبل النقد ووعمرها

لفرتة  100يوم سيكون منتصف الشهر املقبل.
مؤكدا ان رئيس الوزراء يطلب من جميع املواطنني
الصرب والوقت ،وستنجح الحكومة عىل وفق دعم
الناس لها.

الكاظمي يوجه الوزراء بتكثيف لقاءاتهم بنظرائهم من األردن ومصر
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،امس
االربعاء ،الوزراء بتكثيف لقاءاتهم بنظرائهم
من األردن ومرص ،وفيما اكد ان االبتعاد عن
ّ
اختطه العراق
سياسة املحاور هو النهج الذي
لنفسه ،قرر مجلس الوزراء الغاء قرار تفريغ
موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد
الشعبي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان مجلس الوزراء ،
عقد جلسته االعتيادية ،برئاسة رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،وقدم رئيس
مجلس الوزراء ،عرضا ً عن نتائج القمّة الثالثية
التي شارك بها يف العاصمة األردنية عمّان.
وكذلك زيارته اىل العاصمة األمريكية واشنطن،
وما ّ
تمخض عنها من تفاهمات ثنائية.
وقال الكاظمي :إن االبتعاد عن سياسة
ّ
اختطه العراق لنفسه،
املحاور هو النهج الذي
وإن العراق يؤكد عىل التزام التوازن والوسطية
 ،فضالً عن االعتماد عىل التعاون والرشاكة يف
املجاالت االقتصادية واالستثمارية ،كسبيل
لبناء جسور الرتابط بني شعوب املنطقة.
وتابع :كما وجّ ه الوزراء اىل تكثيف لقاءاتهم

بنظرائهم من األردن ومرص ،من أجل تفعيل
جوانب التبادل والتعاون يف مختلف املجاالت
التي تخدم مصلحة العراق ،مثلما تخدم
مصالح الشعوب األخرى.
وق ّدم وزير الصحة ،بحسب البيان ،عرضا ً
عن آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا،
والسبل الكفيلة بتقليل فرص انتقال العدوى
وتقديم الخدمات الطبية للمصابني ،وشدد
املجلس عىل أهمية التزام األجهزة املكلّفة

باإلجراءات الوقائية ،خاصة فيما يرتافق مع
املناسبات الدينية وطقوس عاشوراء.
ويف قطاع الطاقة ،ق ّدم وزير الكهرباء عرضا ً
للمجلس عن واقع العمل الحايل ملنظومة إنتاج
الطاقة الكهربائية وتوزيعها ،وآخر الجهود
املبذولة يف هذا الجانب من أجل إدامة اإلنتاج،
وتقديم أفضل الخدمات املتاحة للمواطنني.
وبحث املجلس يف القضايا واملواضيع املدرجة
عىل جدول أعماله ،واتخذ القرارات واإلجراءات

الالزمة بشأنها ،و جاء يف مقرراته:
 -1إلغاء قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 197
لسنة  ،2015واملتعلق بتفريغ موظفي الدولة
عند التحاقهم بصفوف الحشد الشعبي ،وذلك
النتفاء الحاجة إليه بعد إصدار قانون هيئة
الحشد الشعبي ذي الرقم  40لسنة ،2016
والذي توىل تنظيم عمل منسوبي الهيئة
املذكورة آنفا ً.
 -2إطفاء املبالغ املرتتبة بذمة مديرية حوانيت
الجيش عن األرباح املتحققة للسنوات السابقة
لصالح الخزينة العامة ،واستخدام مبلغ
مقداره ملياران وخمسمائة مليون دينار،
لغرض قيام وزارة الدفاع بتسديد املبلغ املذكور
اىل الرشكة املنفذة ملرشوع املستشفى العام
للقوات املسلحة بسعة  400رسير يف بغداد.
 -3تخويل السيد وزير املالية صالحية التفاوض
ّ
اتفاقية(،تجنب
والتوقيع عىل مرشوع
االزدواج الرضيبي ،ومنع التهرّب من دفع
الرضائب املفروضة عىل الدخل ورأس املال)،
بني حكومة جمهورية العراق ،وحكومة
االتحاد السويرسي ،بصيغتها املع ّدلة من قبل
مجلس الدولة ،استنادا ً اىل أحكام املادة /80
البند سادسا ً من الدستور.

انتقادات نيابية لتأخر إقرار موازنة  2020ووعود حكومية مبوازنة تعويضية جديدة للعام املقبل
الزوراء /يوسف سلمـان:
انتقدت اللجنة املالية النيابية عدم
تعاون الحكومة لتقيص مصري
قانون املوازنة العامة ،متعهدة
باستضافة مسؤويل وزارة املالية
للوقوف عىل الوضع املايل يف البالد،
وحجم االنفاق وااليرادات املتوقعة،
مؤكدة رضورة تسليم موازنة 2021
قبل كانون األول املقبل .
وقال مقرر اللجنة النائب ،احمد
الصفار ،لـ»الزوراء» :ان «مجلس

النواب صوت عىل صيغة قرار
ملزم للحكومة بانجاز مرشوع
املوازنة العامة  2020لغاية 30
حزيران املايض ،لكن الحكومة لم
ترد ال سلبا وال ايجابا « .مشريا اىل
«رضورة االنتهاء من تسليم املوازنة
يف موعدها املحدد  15ترشين األول
املقبل ».
واضاف ان « املوازنة العامة لسنة
 2020ستكون مخترصة وتركز عىل
الجانب التشغييل ،لذلك لن تستغرق

وقتا كبريا إلقرارها  ،ويعتمد ذلك
عىل إرسالها من قبل الحكومة،
لكن املوازنة العامة الجديدة للعام
املقبل ستكون مختلفة» .متوقعا
ان «يتم بناء موازنة  2021عىل
سعرين للنفط ،االول ثابت يشمل
الجانب التشغييل والنفقات الثابتة،
واالخر متحرك يعتمد للموازنة
االستثمارية».
واوضح ان « يف حال ارتفعت أسعار
النفط ووصلت إىل السعر الخاص

باملوازنة االستثمارية سيتم البدء
باالستثمارات ،واذا بقيت األسعار
عىل وفق السعر الخاص باملوازنة
التشغيلية فسيكون االعتماد عليها
يف االلتزامات األساسية كالرواتب
واألدوية والبطاقة التموينية «.
واضاف ان «وزير املالية الحايل
طلب من الربملان انذاك املوافقة عىل
االقرتاض الخارجي والداخيل ،وابلغنا
ان الحكومة التملك امكانية دفع
الرواتب ،ولذلك وافق مجلس النواب

بعد تسجيل  3837إصابة و 72حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  215ألفا ونسبة
الشفاء تالمس %73
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 3837
اصابة جديدة و 72حالة وفاة ،حددت دائرة
صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص (  )20359نموذجا يف
جميع املختربات املختصة يف العراق ليوم
امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
( .) 1502546
واضافت :انها سجلت ( )3454حالة شفاء
يف العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،383بغداد  /الكرخ  ،210مدينة الطب ،80
النجف االٔرشف  ،289السليمانية  ، 69أربيل
 ، 280كربالء  ،292كركوك  ،257دياىل ،154
واسط  ، 208البرصة  ،262ميسان  ،167بابل
 ، 222الديوانية  ، 115ذي قار  ،210االٔنبار
 ،63املثنى  ، 94نينوى  ، 50صالح الدين . 49
واشارت اىل ان االٔصابات الجديدة ليوم امس :
 3837حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة ،442
بغداد الكرخ  ،225مدينة الطب  ،148النجف
 ،110السليمانية  ، 109أربيل  ،264دهوك 90
 ،كربالء  ،335كركوك  ، 191دياىل  ،91واسط
 ،229البرصة  ،320ميسان  ، 96بابل ، 163
الديوانية  ، 192ذي قار  ،270االٔنبار ،85
املثنى  ،278نينوى  ، 150صالح الدين . 49
واوضحت :ان عدد الوفيات  72حالة وكما ييل
 :بغداد الرصافة  ،6بغداد الكرخ  ، 4مدينة
،
الطب  ، 1السليمانية  ،6أربيل 8
كربالء  ،9كركوك  ،3دياىل  ، 2واسط  ، 2البرصة
 ، 8بابل  ، 4الديوانية  ،5ذي قار  ، 1االٔنبار 1
 ،نينوى  ، 6صالح الدين ،2
 ،املثنى 4
مؤكدة ان مجموع الشفاء  ( 157215 :نسبة
الشفاء  ، )% 72.9بينما مجموع االٔصابات
 ، 215784 :اما الحاالت الكلية تحت العالج
 ، 51901 :وكذلك الراقدون يف العناية املركزة:
 ، 595ومجموع الوفيات.6668 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 442اصابة بفريوس كورونا بينها  314اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي لقطاعات
الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت امس 442 ,اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 314 :حالة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية/
قطاع الشعب  22حالة مقطاع الرصافة 53
حالة  /قطاع بغداد الجديدة  24حالة  /قطاع
النهروان  34حالة  /قطاع املدائن  76حالة /
قطاع الصدر  32حالة  /قطاع االستقالل 34
حالة  /قطاع البلديات االول  3حاالت  /قطاع
البلديات الثاني  26حالة /قطاع االعظمية 10
حاالت .
واشار اىل ان  128حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر  39حالة
محلة ,532 ,555 ,535 ,555 ,565 ,560
 /541 ,529 ,556 ,540 ,554الكرخ  12حالة
ضمن املناطق التالية ,الكاظمية حالتني,
حي الجهاد حالتني ,الصالحية حالة واحدة
 ,الدورة حالة واحدة ,السيدية حالة واحدة,
املحمودية حالة واحدة ,حي العامل حالة
واحدة ,حي القادسية حالة واحدة ,شارع
حيفا حالة واحدة ,العامرية حالة واحدة/،.
االمني  7حاالت محلة ,744 ,741 ,735 ,747
/ ,746االعظمية  8حاالت محلة ,339 ,320
 ,306 ,314الزراعي /الشعب  7حاالت محلة
 ,365 ,337 ,327حي البساتني  /شيخ عمر
حالة واحدة محلة  /137الحسينية  5حاالت
محلة /214 ,215 ,213 ,217شارع فلسطني

 7حاالت محلة  ,503 ,502 ,505العقاري/
الكيالني حالة واحدة محلة  /143فضوة عرب
حالة واحدة محلة  /121الزعفرانية  8حاالت
محلة  ,964 ,945شارع املدارس/966 ,
العبيدي حالتني محلة  /754 ,764الغدير 4
حاالت محلة / ,706 ,717القاهرة حالتني
محلة  /322 ,309املشتل حالتني محلة ,729
 /729حي النرص  3حاالت محلة ,751 ,771
 /الكرادة  3حاالت محلة  ,925 ,911قرب
مرصف االتحاد /الوزيرية حالة واحدة محلة
 /307ام الكرب حالتني محلة  / ,345سبع
ابكار حالة واحدة  /املعامل حالتني محلة
 /777زيونة حالتني محلة  /716 ,718القناة
حالة واحدة محلة  /311الصليخ حالة واحدة
محلة  /326حي اكد حالة واحدة محلة /758
حي الرئاسة حالة واحدة محلة  /765الطالبية
حالة واحدة محلة  /323املدائن حالتني  /باب
الرشقي حالة واحدة محلة .109
واضاف الساعدي انه تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل» ،مشريا اىل ان العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  28080تويف منهم 1109
فيما اكتسب الشفاء  22173ومتبقي قيد
العالج .»4798
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماعي لحمايتهم
من االصابة وتقليل تفيش الوباء».

مضطرا عىل االقرتاض الخارجي،
الذي اوقفناه سابقا منذ موازنة
 2019بسبب خطورة تزايد الديون
الخارجية عىل العراق ،واشرتطنا عىل
الحكومة ان تقدم ورقة اصالحية
خالل  60يوما ،تتضمن اجراء
اصالحات باتجاه ترشيد االنفاق
وتعظيم االيرادات لعدم اللجوء اىل
االقرتاض مرة اخرى «.
واوضح «تجاوزنا اآلن اكثر من
 50يوما ،والنعلم شيئا عن الوضع

املايل للبالد ،والحكومة لم تتعاون
معنا ،وحتى وزارة املالية التستجيب
التي
واالتصاالت
للمخاطبات
تجريها اللجنة النيابية ،وعندما
نريد استضافة اي مسؤول مايل عرب
منصة برنامج زووم ال احد يحرض
منهم» .مبينا ان «اللجنة املالية
طلبت وضع كل الترصفات املالية
للحكومة ضمن اطار قانوني ،وهو
قانون املوازنة العامة غري املرسل
حتى اآلن ،كما ابلغنا الحكومة

بإعداد مرشوع مخترص ال يتجاوز 5
اوراق رسمية لتكون اطارا قانونيا
عن املرصوفات وتخمينات االيرادات
املتوقعة لالشهر املقبلة ولم يقدموها
«.
وتابع القول ان «موازنة حكومة
املستقيل ،عادل عبد املهدي ،انتهت،
وحكومة الكاظمي لم تقدم أية
موازنة حتى اآلن عدا طلب االقرتاض
الذي وافقنا عليه ،وال نعرف نتيجة
رصف االموال».

م( /املناقصة املرقمة )5L /2020
جتهيز أجهزة خاصة بالفحص اهلندسي
إعالن للمرة الثانية
يرس (وزارة النفط /الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقديم عطاءاتهم (تجهيز اجهزة خاصة بالفحص الهنديس) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )637,542,500فقط
ستمائة وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف وخمسمائة دينار فقط ال غريها من حساب
البحث والتطوير ،ومالحظة مايأتي:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني بالحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة لتعبئة
وخدمات الغاز) عن طريق الربيد االلكرتوني  . pd.taji@gfc.oil.gov.iqجميع ايام االسبوع .
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة  :مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية (قانونية ،فنية ،مالية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نسخة
مصورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل بإسم املخول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية
للمخول اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 250مئتان وخمسون
الف دينار) نقدا او عىل شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد.
 -4تقديم تأمينات اولية البالغة  %3من مبلغ الكلفة التخمينية بإسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني
يف الرشكة بموجب عقد مشاركة بمبلغ ( )19,126,275فقط تسعة عرش مليون ومئة وستة وعرشون الف
ومائتان وخمسة وسبعون دينار ال غري عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
من البنك املركزي وحسب نرشة البنك املركزي ومعتمد من وزارة النفط ،وان تكون التأمينات نافذة بعد  28من
نفاذ العطاء.
 -5يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (بغداد/التاجي /مقابل مديرية رشطة التاجي) الساعة الواحدة ليوم
الغلق ( ،)2020/9/16العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر الرشكة) يف الزمان يف اليوم التايل للغلق ( )2020/9/17وال
يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي.
 -6اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة.
 -7يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من يوم الغلق اعاله يف مقر الرشكة العامة
لتعبئة وخدمات الغاز /التاجي /بغداد ،واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم
من مهندسني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات الفنية .
 -8للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات
املصلحة العامة ،وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -9مدة نفاذية العطاء  120يوم من تأريخ غلق املناقصة.
 -10يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
 -11يتم ملئ القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياسية سيتم استبعاد
العطاء.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.
 -13باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط ( )www.oil.gov.iqوموقع
رشكة تعبئة الغاز (. )www.gfe.gov.iq
 -14عىل مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثائق القياسية وتثبيت ذلك يف
عطاءاتهم املتقدمة.
عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام

تقارير
العدد 7315 :الخميس  27آب 2020

الفياض يسلم األسد رسالة من
الكاظمي

بغداد /الزوراء:
وص�ل رئي�س هيئ�ة الحش�د الش�عبي ،فال�ح
الفياض ،اىل دمشق.
وذك�ر مكتبه االعالمي يف بي�ان مقتضب ،امس
االربع�اء :ان “رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي،
فالح الفياض ،وصل اىل دمش�ق وسلم الرئيس
السوري بشار األس�د رسالة من رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي”.
من جانبها ،أعلنت الرئاس�ة السورية مضمون
رس�الة رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،إىل الرئيس السوري بشار األسد والتي
نقلها مبعوث رئيس الوزراء فالح الفياض.
وذك�رت الرئاس�ة يف بي�ان  :إن “األس�د تلق�ى
رس�الة م�ن الكاظم�ي نقله�ا فال�ح الفياض
مبع�وث رئيس ال�وزراء ورئيس هيئة الحش�د
الشعبي يف العراق”.
وأضاف�ت أن “الرس�الة تمحورت ح�ول تعزيز
التعاون الثنائي يف مختلف املجاالت ،واس�تمرار

التش�اور والتنسيق بشأن مس�تجدات األوضاع
السياسية واألمنية يف املنطقة ،وجهود مكافحة
اإلره�اب ،وتعزي�ز أم�ن الحدود ب�ن البلدين”.
وأوضحت الرئاس�ة أنه “تم خالل اللقاء التأكيد
ع�ىل أن دحر اإلرهاب الذي عانى وما زال يعاني
من�ه الش�عبان الس�وري والعراق�ي ل�ن يكون
إال عىل أيديهما وبس�واعد الجيش�ن الس�وري
والعراق�ي اللذين حققا إنجازات كبرية عىل هذا
الصعيد ،وتمكنا من تحرير معظم األرايض التي
كان اإلرهابيون يس�يطرون عليه�ا رغم الدعم
الخارج�ي الكبري ال�ذي تلقوه طوال الس�نوات
املاضية”.
وأش�ارت إىل أن “الطرف�ن أك�دا أن التحدي�ات
االقتصادي�ة واألمني�ة الت�ي تواجهه�ا املنطقة
واملخططات الخارجية الخطرية التي ُترسم لها
تستلزم تعاونا ً وثيقا ً بن دولها من أجل إفشال
هذه املخططات ،ووضع حد للتدخالت األجنبية
يف شؤونها”.

دعته إلى عدم اإلقرار بالهزيمة من البداية

كلينتون توجه نصيحة لبايدن للتعامل
مع نتيجة االنتخابات

واشنطن /متابعة الزوراء:
قال�ت املرش�حة الس�ابقة لالنتخابات الرئاس�ية
األمريكية ،هيالري كلينت�ون ،والتي خرست عام
 2016أمام دونالد ترامبّ ،
إن عىل مرش�ح الحزب
الديمقراط�ي جو بايدن ع�دم اإلق�رار بالهزيمة
إىل أن يت�م االنته�اء من ف�رز جمي�ع األصوات يف
االنتخاب�ات املقبل�ة التي م�ن املحتم�ل أن تكون
نتيجتها متقاربة جداً.وتأتي ترصيحات كلينتون
يف وق�ت ب�دأت فيه املنافس�ة تش�تد ب�ن ترامب
وبايدن ،مع قرب االنتخابات الرئاسية األمريكية
املزم�ع عقدها يف بداي�ة نوفمرب/ترشي�ن الثاني
املقبل.
كلينت�ون أضاف�ت أن التأخ�ري يف ف�رز األصوات،
حيث من املتوقع أن يصل التصويت عرب الربيد إىل
مس�تويات غري مس�بوقة ،يعني ّ
أن عىل بايدن أن
يُحجم عن اإلقرار بالهزيمة يف البداية.
كالم كلينت�ون ج�اء يف مقابل�ة م�ع برنامج “ذا
سريكس” عىل قناة شوتايم ،حيث أكدت أنه يجب
عىل “جو بايدن أال يق ّر بالهزيمة تحت أي ظرف،
ألني أظن ّ
أن العملية سوف تطول ،وبالتايل أعتقد
أنه سيفوز يف حال لم نرتاجع قيد أنملة ،وإذا كان
تركيزنا وصالبتنا بمستوى الطرف اآلخر”.
كلينت�ون ،التي فازت بالتصويت الش�عبي بفارق
نح�و  3مالين ص�وت عن ترام�ب ّ
لكنها خرست
أمامه يف إحصاء املجمّعات االنتخابية ،أشارت إىل

ّ
أن الجمهوري�ن يأملون يف الحصول عىل النتيجة
التي يس�عون إليها من خالل التصويت الشخيص
خالل اليوم االنتخابي ،ولي�س بالرضورة انتظار
فرز أصوات متأخرة عرب الربيد.
“الجمهوري�ون أمام عدة س�يناريوهات” ..تأتي
تعليق�ات كلينت�ون بع�د تحذيرات م�ن الجانبن
بأن النتيجة قد ال ُتعرف مساء الثالث من ترشين
الثاني/نوفمرب.
كما أوضح�ت كلينت�ون أن الجمهورين أمامهم
عدة سيناريوهات يتطلعون إليها ،أحدها“ :العبث
بأص�وات الغائبن ..ه�م يعتق�دون ّ
أن هذا األمر
ق�د يس�اعدهم يف الحصول عىل هام�ش ضيّق يف
أصوات املجمّعات االنتخابية يف يوم االنتخاب”.
ودعت الديمقراطين إىل االس�تعداد ل�”عملية
قانوني�ة هائل�ة ..يج�ب أن تك�ون لدين�ا
فرقن�ا الخاص�ة ملواجهة ق�وة التخويف الذي
سيمارسه الجمهوريون وترامب خارج مراكز
االقرتاع”.
ّ
املتوقع أن يق�رتع األمريكيون بأعداد هائلة
ومن
املق�ررة يف
ع�رب الربي�د يف االنتخاب�ات الرئاس�ية
ّ
الثالث م�ن ترشين الثاني/نوفمرب املقبل بس�بب
جائحة كوفيدّ ،-19
لكن ترامب عارض منح مزيد
من التمويل لخدمة الربيد التي تعاني من ضائقة
أن ه�ذه األم�وال ُ
مالي�ة ،مش�ريا ً إىل ّ
ستس�تخدم
للمساعدة يف عمليات االقرتاع.
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تقرير أمريكي :طيارون عراقيون يزعمون انهيار برنامج
طائرات  F-16باهظ الثمن
بغداد /متابعة الزوراء:
اعترب طيارون عراقيون ،أن برنامج
طائ�رات  F-16األمريكي�ة باه�ظ
الثم�ن الت�ي تعاق�د علي�ه العراق
ق�د انهار ،وس�ط ه�در مللي�ارات
الدوالرات يف هذه الصفقة.
وذك�رت ش�بكة فوك�س ني�وز
األمريكية يف تقرير له�ا أن “بغداد
ّ
وقع�ت صفق�ة تاريخي�ة بقيم�ة
 4.3مليار دوالر قبل تس�ع سنوات
مض�ت لدع�م األس�طول الج�وي
العراقي بطائ�رات  F-16املقاتلة،
مع رشكة لوكهي�د مارتن تدعمها
الواليات املتح�دة ،وبالفعل وصلت
الدفعة األوىل بعد ثالث سنوات ،من
الصفقة”.
واضاف�ت ان “طياري�ن عراقي�ن
يخش�ون من قلة الطاقم املس�تعد
للقت�ال ملواجهة موج�ة أخرى من
داعش أو أي تهديد ناشئ جديد”.
وبعد التهديدات للقواعد األمريكية
بع�د مقتل قائ�د الح�رس الثوري
االيراني قاسم سليماني ،اضطرت
امريكا إىل سحب بعض املتعاقدين
والقوات م�ن مجموعة من املواقع
 بم�ا يف ذلك الخرباء املرشفن عىل ،F-16يف قاعدة بلد الجوية شمال
العاصمة.
لتؤكد البنتاغون أن مقاويل رشكة
لوكهي�د مارت�ن قد انس�حبوا من
القاعدة يف الفرتة بن  4و  8كانون
الثان�ي بع�د تعرضه�م إلط�الق
صواريخ.
وأف�اد تقري�ر الش�بكة األمريكية
ب�أن “طياري�ن عراقي�ن تحدث�وا

رافض�ن الكش�ف ع�ن هويته�م
بالقول ان القضية هي أن لوكهيد
مارتن س�حبت موظفيها ،وأن كل
هذه الطائ�رات “إف  ”-16تحتاج
للصيانة واإلرشاف”.
واضاف�وا بحس�ب التقري�ر ان�ه
“بس�بب نق�ص بع�ض املع�دات،
ب�دأت وزارة الدف�اع العراقي�ة يف
صنعه�ا وتوفريها ،وه�و أمر غري
مس�موح ب�ه ،ماي�ؤدي إىل إبطال
الضمان عىل الطائ�رات ،وبالفعل
ق�د وضعت قطع غي�ار داخل احد
املحركات”.
أح�د الطياري�ن ا ّدع�ى أن “معظم
الطائرات مهجورة اآلن ،ألن طاقم
القوات الجوية ال يعرفون ما الذي

يقوم�ون به إلعادة الصيانة ،وهذا
بدوره يعني أن الطيارين العراقين
ال يمكنه�م القي�ام برحالته�م
املعتم�دة الش�هرية وبالت�ايل يت�م
تس�ليمها وه�ي ليس�ت جاه�زة
للقتال” .
واعت�رب محل�ل عس�كري عراق�ي
أن “ه�ذا الوضع مث�ري للقلق ،ألن
طائ�رات  F-16ه�ي يف األس�اس
أق�وى س�الح ض�د داع�ش والتي
مات�زال تش�ن هجماته�ا يف كث�ري
من األحيان” ،الفتا اىل “اننا اعتدنا
أن نط�ري يف  16طلع�ة جوي�ة يف
الي�وم بطائرت�ن نفاثتن يف وضع
االستعداد للقتال ،ولكن اآلن مابن
طلعت�ن إىل أرب�ع طلعات جوية يف

اليوم”.
وع�زا س�بب ذل�ك اىل “االفتق�ار
للصيان�ة املناس�بة و قط�ع غيار
الطائ�رات” ،مش�ريا اىل أن “هناك
الكث�ري م�ن األم�وال امله�دورة،
والصيانة ضعيفة عليها”.
وتاب�ع “انتقلنا م�ن مرحلة  18إىل
 20طائرة كانت قادرة عىل القتال
بش�كل كام�ل ،إىل س�بع طائرات
فقط اآلن”.
وأكدت فوكس نيوز األمريكية أنها
“لم تتمكن من التحقق من مزاعم
الطياري�ن العراقي�ن ،واألرق�ام
املقدم�ة بش�أن ع�دد الطائ�رات
القاذفة الجاهزة للقتال”.
يف ح�ن ،ق�ال مس�ؤول حكوم�ي

تشمل  40ألف متطوع يف العاصمة موسكو

أمرييكي أن “رشكة لوكهيد مارتن
ال ت�زال تعمل مع الق�وات الجوية
العراقي�ة وتقدم الصيانة لطائرات
إف  ،”-16مضيف�ا أن “البنتاغون
لم يك�ن عىل عل�م ب�أن العراقين
يصنعون أج�زاء خاصة بهم لهذه
الطائرات”.
وتاب�ع ان “مؤسس�ة املس�اعدة
األمني�ة تعم�ل بجد م�ع رشكائنا
العراقي�ن لدعم برنام�ج إف -16
الخاص بهم”.
ونقل�ت قن�اة فوك�س ني�وز قول
املتح�دث باس�م رشك�ة لوكهي�د
مارت�ن “الرشك�ة تق�در العالق�ة
والرشاك�ة التي لديها م�ع القوات
الجوي�ة العراقية”.فيم�ا أك�دت
وزارة الدفاع العراقية يف بيان ُنرش
عىل فيسبوك س�ابقا أن “طائرات
إف  -16تواص�ل التحليق يف مهام
تدريبية وقتالية حتى بعد انسحاب
الرشكات األمريكية”.
واثبت�ت الخربة العراقي�ة قدرتها
عىل صيانة هذه الطائرات الحديثة
بعد ان استكملت ورش عمل فنية
عىل مختلف املستويات.
وق�ال املتح�دث باس�م الق�وات
الجوي�ة العراقية لفوكس نيوز إن
“قائ�د الق�وات قد عاد م�ن زيارة
لقاعدة بلد الجوية ،واكد وجود 19
طائ�رة من ط�راز  ،F-16جميعها
يف حال�ة جي�دة وتعتم�د اآلن عىل
خربة الفنين العراقين” ،موضحا
أنه “من املأم�ول أن يعود موظفو
رشك�ة لوكهي�د إىل الع�راق قريبا ً
جدا”.

روسيا تطلق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاحها ضد كورونا
موسكو /متابعة الزوراء:
أعلنت روسيا إطالق اختبارات رسيرية واسعة
النطاق للقاحها ضد فريوس كورونا املس�تجد
“سبوتنيك  ”Vتشمل  40ألف شخص وتجري
يف العاصمة موسكو.
وق�ال عم�دة العاصم�ة موس�كو ،س�ريغي
س�وبيانن ،يف بيان“ :نبدأ مع زمالئنا يف مركز
غاماليا الوطن�ي البحثي لعلم األوبئة واألحياء
الدقيق�ة ،وبدع�م م�ن صندوق االس�تثمارات
املب�ارشة الرويس اختبارات للقاح يف مرحلة ما
بعد التسجيل ،ستجري يف موسكو”.
وأوضح سوبيانن أن “االختبارات ستجري عىل
أس�اس املؤسس�ات الطبية يف املدينة” ،مشريا
إىل أن “ه�ذه املرحلة ه�ي الثالث�ة لالختبارات
الرسيري�ة ،ومن املهم أنها س�تجري بالتزامن
مع إدخال املصل إىل االستخدام املدني”.
وذك�ر أن التجرب�ة يمكن أن يش�ارك فيها 40
ألف شخص عىل أساس تطوعي ،مع أن يكون

عمر املش�اركن أكثر من  18عاما ورشيطة أال
يحمل أعراضا ألي عدوى فريوس�ية تنفس�ية
حادة ،وأن�ه لم يصب أبدا بم�رض “COVID-
.”19
ولف�ت عم�دة موس�كو إىل :أن الحديث عن أن
اللق�اح ال�رويس ت�م تطوي�ره خالل ش�هر أو
ش�هرين غري صحيح .مش�ددا ع�ىل أن خرباء
مرك�ز غامالي�ا يقوم�ون بعم�ل علم�ي منذ
الثمانينيات من القرن املايض أتاح تصميم نهج
متكامل يف تطوير أمصال ضد أمراض مختلفة
بينه�ا معدية خطرية .وأكد يف هذا الس�ياق أن
“أمن اللقاح الجديد أمر تم إثباته”.
من جانبه ،قال صندوق االستثمارات املبارشة
الرويس إن اختبارات مماثلة للقاح ستجري يف
 5دول أجنبية.
ويف غضون ذل�ك ،ذكرت نائبة رئي�س الوزراء
ال�رويس ،تاتيانا غوليكوف�ا ،أن هناك  27دولة
أجنبية أبدت اهتمامها ب�رشاء اللقاح الرويس

املضاد لفريوس كورونا .مبينة أن هذه القائمة
تشمل بيالروس وأذربيجان والربازيل وفنزويال
وكازاخستان.
وتعد روس�يا أول دولة يف العالم سجلت لقاحا
مض�ادا لفريوس كورونا املس�تجد أطلق عليه

اس�م “س�بوتنيك  ، ”Vوصممه مركز غاماليا
لعل�م األوبئ�ة واألحي�اء الدقيقة ،وت�م إطالق
إنتاج�ه التسلس�ي يف  15أغس�طس ،وم�ن
املتوقع أن يبدأ التطعي�م الجماعي للمواطنن
الروس به يف أواسط سبتمرب.

الكشف عن وثائق صينية مسربة تفضح خطة بكني إلبادة املاليني من
أقلية اإليغور املسلمة

االتجاه /متابعة الزوراء:
نق�ل تقري�ر ن�رشه موق�ع “دي�ي تايم�ز”
الربيطان�ي عن الدكتور إركن س�يديك ،وهو
أمريك�ي من أبن�اء اإليغور يرأس (مؤسس�ة
مرشوع�ات اإليغ�ور) ،ومستش�ار ب�ارز يف
منظم�ة املؤتمر اإليغوري العامل�ي قوله وهو
يتحدث عن وضع اإليغور أن املوقف أس�وأ من
املتوقع.
حيث يوضح سيديك أن العدد اإلجمايل لإليغور
املحتجزي�ن يف املعس�كرات يف الص�ن وهؤالء
من ص�اروا يف عداد املوتى يتج�اوز اآلن العدد
اإلجم�ايل لليهود الذين ُ
احتج�زوا وقتلوا خالل
الهولوكس�ت ،وه�ي مزاع� ُم تق� ّزم تقاري�ر
سابقة حول “اإلبادة الجماعية السكانية” يف
تشينغ يانغ ،أو ما عرفت يف املايض برتكستان
الرشقية.
مضيفاً :أن املوقف أسوأ بكثري مما يُنرش عنه
يف التقارير .اختفى أبناء اإليغور ،املوت يف كل
مكان اآلن ،هذه ليست حملة تلقن حزبية ،بل
عملية إبادة” .ويعتقد س�يديك أن التقارير يف
وسائل اإلعالم الدولية حول املوقف يف تشينغ
يانغ تتخلف بعامن عن الحقائق الحالية عىل
األرض.
إذ يق�ول“ :عىل س�بيل املثال ،تذك�ر كثري من
وس�ائل اإلع�الم أن م�ا يص�ل إىل ملي�ون من
اإليغ�ور معتقل�ون ،لكنهم يس�تخدمون هذا
الرق�م منذ أن نرشت منظم�ة هيومن رايتس
ووت�ش مقاالً ،يف يناير/كانون الثاني .2018
وكان ه�ذا من�ذ عام�ن ونصف الع�ام ،لكن
وس�ائل اإلعالم الدولية ال تزال تقول ما يصل
إىل مليون أو أكثر من مليون”.
يضيف“ :الحكوم�ة الصينية انتقلت منذ ذلك
الح�ن إىل ما يعادل “الح�ل األخري” لإليغور”،

وذل�ك يف إش�ارة إىل سياس�ة أملاني�ا النازي�ة
املتعلقة بإبادة اليهود.
حيث علم سيديك مؤخرا ً من مسؤول حكومي
يف تش�ينغ يانغ ،أن مقاطعته ،التي ضمت يف
ي�وم من األيام من ع�ام  2016حوايل  92ألف
إيغوري ،لم يعد هناك اليوم إال  20ألفا ً منهم.
وأكثر من  80%من الس�كان قد اختفوا خالل
 4سنوات.
وقد أف�اد بحث جديد نرشت�ه يف يوليو/تموز
 ،2020منظمة  Jamestown Foundationبأن
معدالت النمو الس�كاني الطبيعية املنش�ورة

يف تش�ينغ يان�غ انخفض�ت بش�دة يف ،2018
وتراجع�ت بنس�بة  84%ب�ن عام�ي2015
و 2018يف مدينتي كاشغر وختن.
حي�ث يرصد مؤلفو التقرير“ :يقدم هذا دليالً
قويا ً عىل أن أفعال بكن يف تشينغ يانغ تستويف
معايري اإلبادة املنصوص عليها يف البند الرابع
م�ن املادة الثانية التفاقي�ة األمم املتحدة ملنع
ومعاقب�ة جريمة اإلب�ادة الجماعية“ :فرض
تدابري تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال
داخل الجماعة [املستهدفة]”.
فيما يزعم س�يديك أن الرئي�س الصيني تيش

جن بينغ اتخذ قرارا ً “بالغ الرسية” يف 2014
ب�”قتل ثلث اإليغور ،واعتقال ثلثهم ،وتحويل
ثلث إىل [عقيدة الحزب الشيوعي الصيني]”.
وبرغ�م ع�دم إمكاني�ة إثبات صح�ة مزاعم
س�يديك فيما يتعلق بنوايا الص�ن الرامية إىل
اغتيال وس�جن ثلث�ي إجمايل س�كان اإليغور
وإجب�ار الثل�ث الباقي عىل تلقينه�م العقيدة
الحزبي�ة ،توجد مجموعة م�ن وثائق الحزب
الش�يوعي الصيني املرسبة التي توثق حديث
الرئيس الصيني تيش جن بينغ مع املسؤولن
الحكومي�ن يف تش�ينغ يان�غ ع�ام ،2014

ال�ذي أخربه�م خالل�ه باس�تخدام “األجهزة
الديكتاتورية” ضد أقلية اإليغور ،وعدم إظهار
“أي رحمة” تجاههم.
عىل مدى س�نوات ،حاولت الحكومة الصينية
بش�تى الطرق إخفاء الع�دد اإلجمايل لإليغور
يف تش�ينغ يان�غ ،بم�ا يف ذلك من�ع املوظفن
الحكومي�ن اإليغور من الوص�ول إىل البيانات
اإلحصائي�ة .ويف الس�نوات األح�دث ،وبمزيد
من الح�ذر ،اتب�ع الحزب الش�يوعي الصيني
نهج خفض العدد اإلجمايل لس�كان اإليغور يف
الترصيحات العامة.
ويف مقابلة ع�ام  208مع فيكتور جاو ،نائب
رئيس مؤسسة فكرية صينية حكومية ،زعم
جاو أن عدد اإليغور يرتاوح بن  6و 7مالين،
م�ا يعني أن الحكومة الصينية خفضت أعداد
السكان بحوايل  4إىل  5مالين يف إطار عامن،
ولك�ن ه�ذا إذا كان من املمك�ن االعتماد عىل
خطاب الحكومة.
يقول س�يديك“ :العدد  11.65مليون نس�مة
ه�و العدد ال�ذي تعطي�ه الحكوم�ة الصينية
إىل العال�م ،ولكن إذا تحدثت إىل أبناء كاش�غر
وختن وحدهم ،وأعن�ي املهنين يف الحكومة،
فس�وف يخربون�ك أن هن�اك  7أو  8مالين يف
هذه املناطق وحدها .العدد اإلجمايل الحقيقي
أكرب بكثري”.
كما أوضح سيديك كيف أنه يق ّدر هو وآخرون
الع�دد اإلجم�ايل لس�كان اإليغور بح�وايل 18
مليون�ا ً يف  ،2016وه�و العام ال�ذي بدأت فيه
الص�ن حملتها القمعية ض�د األقلية العرقية
املسلمة .وقد توصلوا إىل هذا الرقم عن طريق
حس�اب النم�و الس�كاني للصن ب�ن عامي
 1953و ،2010وه�و الع�ام الذي ظهرت فيه
أحدث بيانات تعداد سكاني ،ثم ع ّدلوه بنسبة

أع�ىل قليالً لتتماىش م�ع الحقيقة التي تقول
إن النم�و الس�كاني لإليغ�ور يتج�اوز بكثري
النمو السكاني لشعب الهان الصيني.
أعداد عائالت اإليغور :يقول سيديك“ :العائلة
اإليغوري�ة تكون كبرية ،مث�ل عائلتي .لدي 6
أش�قاء ،لدى اإليغ�ور عائالت كب�رية للغاية،
أجرينا استقرا ًء بتلك الطريقة وتوصلنا إىل أن
تع�داد اإليغور يصل إىل  18مليون نس�مة عىل
األقل”.
وإذا كان تعداد ال� 18مليون نسمة صحيحاً،
وإذا كان زع�م الص�ن بأن الع�دد الحايل أقل
من  7مالي�ن ،أو  11.65مليون مثلما ذكر يف
التعداد السكاني ل� ،2010فيعني ذلك إذا ً أن 6
إىل  11مليونا ً من أبناء اإليغور غري محسوبن
يف الوق�ت الح�ايل ،وه�و عدد يجب أن يرس�ل
موجات الصدمة يف جميع أنحاء العالم.
فيم�ا يق�ول س�يديك إن مس�ؤويل الحكومة
الصيني�ة يس�تخدمون عم�دا ً تدابري قاس�ية
إلخفاء أي آثر للمختفن ،بما يف ذلك استخدام
امل�واد الكيماوي�ة لتحل�ل الجث�ث ،ب�دالً من
اس�تخدام املقاب�ر الجماعي�ة ،وتدمري جميع
األدلة املادية والرقمي�ة لهويات الضحايا ،بل
وكذلك الحواسيب التي ُتخزن فيها البيانات.
فيم�ا ذه�ب التقرير إىل ان�ه إذا كان ما يقوله
سيديك صحيحاً ،وإذا كانت بكن تستهدف يف
النهاية قتل ثلثي إجمايل عدد س�كان اإليغور،
ف�إن املجتم�ع ال�دويل يواج�ه اآلن احتمالية
حقيقي�ة للغاية تفي�د بأن الص�ن تميض يف
طريقه�ا نح�و اغتي�ال  10مالي�ن إيغ�وري
يف تش�ينغ يان�غ ،وهو رق�م س�يجعلها أكرب
عملية إبادة جماعية ألقلية عرقية دينية عىل
اإلطالق ،من�ذ وقت الهولوكوس�ت ،بل وربما
بما فيها الهولوكست.
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الرتبية :نسب النجاح باالمتحانات التمهيدية
للتطبيقي هي األفضل
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية أن نسب النجاح
املتحققة باالمتحانات التمهيدية لطلبة
«الخارجيني» الفرع العلمي (التطبيقي)،
هي األفضل مقارنة بالعامني املاضيني.
وع ّدت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة منه ،أن نسب النجاح تلك ُتعد
انجازا ً يف ظل الوضع الراهن الذي تمر
به البالد بعد تفيش جائحة «كورونا».
ً
مشيدة بالوقت نفسه بدور أبنائها الطلبة
خالل فرتة االمتحانات ،وسعيهم الحثيث
للوصل إىل االمتحانات النهائية.

التعليم :إعادة تسجيل الذين مل يستكملوا
إجراءات قبوهلم املركزي
بغداد /الزوراء:
وافق وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،نبيل كاظم عبد الصاحب ،عىل إعادة تسجيل
الطلبة املقبولني يف الكليات واملعاهد للسنة الدراسية  2019/2020من الذين لم يسجلوا
ولم يستكملوا إجراءات التسجيل يف قبولهم املركزي.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،حيدر العبودي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
«املوافقة اشرتطت عدم التحاق الطلبة املشمولني بإحدى الدراسات التعليم الحكومي
الخاص الصباحي ،املسائية ،األهلية أو كليتي اإلمام الكاظم إو األمام األعظم».
وأضاف أن «آخر موعد إلعادة التسجيل سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد املوافق
.»1/11/2020

عملية عسكرية لتعقب خاليا التنظيم
اإلرهابي يف دياىل

بغداد /الزوراء:
اعلن الحشد الشعبي ،امس االربعاء ،عن
انطالق عملية عسكرية لتعقب ومطاردة
خاليا داعش االرهابية يف تل سليمة شمال
رشق دياىل.
وقال الناطق االعالمي باسم محور دياىل
للحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،يف
ترصيح صحفي :ان” تشكيالت لواء
 110يف الحشد الشعبي والقوة النهرية
بدأت عملية عسكرية لتمشيط بعض
الجزر يف بحرية حمرين قرب ناحية
السعدية(6٥كم شمال رشق بعقوبة)

ومنها تل سليمة لتعقب ومطاردة تنظيم
داعش اإلرهابي”.
واضاف الحسيني ان” العملية تجري
لتأمني ضفاف بحرية حمرين ومنع أي
نشاط لخاليا داعش االرهابي» .مؤكدا
«ان العملية تجري من محورين وكان
للقوة النهرية فعالية يف محارصة االهداف
وخاصة الجزر “.
وتنترش يف بحرية حمرين عدة جزر صغرية
جدا استغلت من قبل داعش االرهابي
اكثر من مرة كمضافات او اوكار لخالياه
اإلجرامية.

إبطال مفعول عبوات ناسفة على الطريق
السريع يف الرمادي
بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات العسكرية ،أمس األربعاء ،بإبطال عدد من
العبوات الناسفة عىل الطريق الدويل الرسيع غربي مدينة الرمادي.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن “القوات األمنية مسنودة بقوة من فرقة معالجة
املتفجرات رشعت بحملة أمنية واسعة النطاق استهدفت منطقة الغابات جنوب الطريق
الدويل الرسيع غربي مدينة الرمادي ،عىل خلفية معلومات استخباراتية أفادت بوجود
عبوات ناسفة مزروعة عىل جانبي الطريق املؤدي إىل تلك املنطقة».
وأضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته :ان” القوات األمنية تمكنت من
االستدالل عىل مكان العبوات الناسفة وابطال مفعولها دون وقوع أية إصابات برشية
او مادية يف صفوف القوات األمنية”.
وأوضح أن “العبوات املزروعة عىل الطريق الدويل الرسيع مربوطة عىل أجهزة موبايل
تعمل بطريقة التحكم عن بعد” ،مشريا إىل ان “العبوات التي تم العثور عليها كانت معدة
الستهداف القوات األمنية التي تسلك الطريق املستهدف “.

القبض على متهمني بقتل طفلة يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات التابعة
لوزارة الداخلية ،امس االربعاء ،عن القاء
القبض عىل متهمني اثنني اقبال عىل
اختطاف طفلة وقتلها من بعد اغتصابها
يف محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقالت الوكالة يف بيان :انه «بعد ورود بالغ
من أحد املواطنني بتعرض ابنته البالغة
من العمر  10سنوات للخطف من جهة
يجهلها ،وعىل الفور تم تشكيل فريق عمل
مختص من مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة باستخبارات الجريمة املنظمة
ذي قار يف وزارة الداخلية».
واوضح البيان انه «بعد تكثيف الجهد

االستخباري وتسخري املصادر ،تم التوصل
للجناه وإلقاء القبض عليهما ،وهم من
أقارب الطفلة املجني عليها ،ومن خالل
التحقيقات األولية اعرتفا بجريمتهما
النكراء والغرض من قتلها بعد االغتصاب
للمتاجرة بأعضائها البرشية».
وتابع البيان انه «تم االستدالل من خالل
التحقيق معهما عىل مكان دفن املغدورة
يف بستان ضمن مناطق محافظة ذي
قار والعائد اىل احد املتهمني ،وأثناء
التفتيش يف البستان تم العثور مع رفات
الطفلة عىل املالبس والحقيبة الدراسية
العائدة لها ،ومسدس ومخازن واطالقات
وسكني».
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تربأت من شوارع متهالكة يف العاصمة

أمانة بغداد تنفذ محلة لتعفري دور العبادة وجمالس العزاء

االربعاء ،ان بعض الطرق يف العاصمة غري تابعة
لالمانة وهي من مسؤولية وزارة االعمار.
وقال املتحدث باسم االمانة ،حكيم عبد الزهرة،
يف ترصيح صحفي :إن «بعض الطرق من جهة
العامرية تأخر االكساء فيها الن هناك خط
مجاري يسمى الخط الغربي هذا املرشوع
اكتمل تقريبا ً وسيتم االكساء قريبا».
وأضاف« :اكملنا الخط الرئييس االسرتاتيجي
الذي يربط الشعلة بالغزالية بشكل تام وسبقه
رسيع محمد القاسم».
وبني ان «هناك بعض الطرق غري تابعة لنا بل
هي عائدة لوزارة االعمار واالسكان».

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن إطالق مالكاتها يف دائرة
الوحدات االنتاجية بالتنسيق مع الدوائر البلدية
حملة لتعفري دور العبادة واملواكب الحسينية
بالتزامن من بدء مجالس العزاء.
وأضافت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «الحملة انطلقت يف وقت سابق
وشملت عدة مناطق ،ال سيما يف مدينة الصدر
رشق بغداد لدعم املالكات الصحية يف مواجهة
جائحة كورونا ،وبالتنسيق مع الجهات
املختصة».
من جانب اخر ،أكدت امانة بغداد ،امس

تعتزم إنشاء قاعدة بيانات لألجانب العاملني يف البلد

العمل تؤكد إمكانية مشول أطفال الشلل الدماغي بامتيازات املعاقني
بغداد /الزوراء:
أفصحت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية عن إمكانية شمول
االطفال املصابني بالشلل الدماغي
باالمتيازات التي تقدمها الوزارة
للمعاقني .فيما كشفت عن عزمها
إنشاء قاعدة بيانات وطنية
لألجانب العاملني يف العراق والتأكيد
عىل حرص العمالة الداخلة للبلد.
وقال وزير العمل ،عادل الركابي،
امس األربعاء ،يف ترصيح صحفي:

إن وزارته “تسعى لشمول
االطفال املصابني بالشلل الدماغي
بالخدمات واالمتيازات التي تقدمها
فهذه
للمستفيدين،
الوزارة
الرشيحة من األطفال املعاقني لها
خصوصية إنسانية وبحاجة اىل
رعاية فائقة”.
وأضاف الركابي أن وزارته “تعمل
عىل تفعيل الفقرات الخاصة
بامتيازات قانون ذوي االعاقة
رقم  38لسنة  2013لشمولهم

بامتيازات املعاقني”.
بينما كشفت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية عن عزمها إنشاء قاعدة
بيانات وطنية لألجانب العاملني يف
العراق والتأكيد عىل حرص العمالة
الداخلة للبلد.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب
املهني يف الوزارة ،رائد جبار ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه تم عقد اجتماع ،الثالثاء ،مع
اللجنة املكونة من ممثيل الوزارات

الكهرباء :سنذهب إىل جملس الوزراء حلل ملف عمليات كربالء :تهيئة مركبات عند السيطرات
العقود واألجور
اخلارجية لنقل الزائرين إىل داخل احملافظة
بغداد /الزوراء:
علقت وزارة الكهرباء ،امس األربعاء ،عىل كتاب
املالية املتضمن إطالق التخصيصات للعقود
واالجور بأثر رجعي.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء ،احمد موىس،
بحسب اإلعالم الرسمي :إن «املبالغ التي اطلقتها
وزارة املالية الخاصة بالعقود واالجور اليومية ال
تكفي لتغطية الرواتب ،وسيخلق مشكلة أكرب
تتعلق برواتب املوظفني حيث ال يتم حل مشكلة
بخلق مشكلة اخرى».
وأضاف موىس أن «وزارة الكهرباء لديها مبالغ
الجباية املركزية وهي واجبة الدفع لصالح الكهرباء
ارسلت وفق قوائم اىل املالية» ،مبينا أن «املالية تريد

دفع مستحقات العقود واألجور من ايراد جباية
محدودة ال تكفي لتغطية جميع نفقات موظفي
الوزارة».
وأوضح أن «وزارة الكهرباء ستذهب اىل مجلس
الوزراء لحل هذا امللف وتأمني رواتب العقود
واألجور دون خلق مشاكل مالية اخرى».
وأطلقت وزارة املالية تخصيصات العقود واألجور
يف وزارة الكهرباء بأثر رجعي ...وتضمنت الوثيقة
الصادرة من املالية املوجهة إىل وزارة الكهرباء،
توصيات ملجلس الوزراء بتمويل وزارة الكهرباء
وتوفري تخصيصات العقود واألجور املالية بأثر
رجعي ،وذلك ابتدا ًء من  1كانون الثاني  2020حتى
 31تموز.

اهلجرة النيابية تدعو احلكومة حلسم
ملف النازحني
بغداد /الزوراء:
دعت لجنة العمل والهجرة واملهجرين الربملانية،
امس االربعاء ،الحكومة اىل العمل عىل اعادة «آالف
العوائل» النازحة اىل ديارهم ،الفتة اىل انه ال قيمة
لالنتخابات املقبلة ما لم يتم حسم ملف النازحني
وتأمني عودتهم اىل ديارهم.
وقال رئيس اللجنة ،رعد الدهلكي ،يف حديث صحفي:
ان «هنالك عرشات اآلالف من العوائل النازحة،
تعيش معاناة منذ سنني نتيجة إهمال الحكومات
املتعاقبة لوضعهم ألسباب ودوافع مختلفة» ،مبينا
ان «تلك العوائل تمثل قواعد جماهريية ضخمة
جدا ،بالتايل فإن عدم منحهم الحق وتوفري االليات
إليصال صوتهم بالشكل األمثل سيرضب االنتخابات
وال يجعل لها اي قيمة قانونية او إنسانية».
وأضاف الدهلكي ان «املواطن الذي يعيش يف خيمة
ويف ظروف معاشية صعبة ،ال نعلم كيف تريد منه

الدولة ان يشارك يف االنتخابات أو ان يؤمن بأية
عملية سياسية يف العراق ،وهو يجد نفسه وحيدا
وغريبا يف وطنه».
الفتا اىل ان «هذا التهميش واإلقصاء لتلك الرشيحة
الكبرية يجعلنا نعتقد ان اجراء االنتخابات يف هذه
املرحلة وهذه الظروف لن يكون شفافا وسيتكرر
مشهد االنتخابات السابقة يف استخدام بعض
الجهات لسطوة املال والسالح والرتهيب إلجبار تلك
العوائل للتصويت اىل جهات معينة او حرمانهم من
املشاركة يف االنتخابات املقبلة».
واكد الدهلكي ان «الحكومة ورئيسها مطالبان
بتقديم خارطة طريق بجداول زمنية واضحة
تسبق موعد االنتخابات ،إلعادة العوائل النازحة
اىل مناطقها بعيدا عن الضغوط واملزايدات التي
تمارسها أطراف معروفة لتحقيق مكاسب ضيقة
عىل حساب مصالح املواطنني ومعيشتهم».

اإلطاحة بإرهابي مطلوب يف نينوى
بغداد /الزوراء:
القت قيادة عمليات نينوى ،امس االربعاء ،القبض
عىل االرهابي «ابو حذيفة» يف املوصل.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه» وفقا ً ملعلومات استخبارية دقيقة ،وبالتنسيق
مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى،

تمكنت قوة من الفوج االول لواء املشاة  ٧1للفرقة
 1٥من القاء القبض عىل احد اإلرهابيني املكنى(ابو
حذيفة) يف منطقة تل الهوى بناحية ربيعة التابعة
لقضاء تلعفر باملوصل».
وأضاف انه» من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة
قبض عىل وفق أحكام املادة  4إرهاب».

أحبطت حماولة تهريب “تبغ معسل” يف أم قصر األوسط

إتالف مواد حمجوزة خمالفة للضوابط يف منفذ مطار بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء،
إتالف مواد محجوزة مخالفة لضوابط
االسترياد يف منفذ مطار بغداد الدويل.
وذكرت الهيئة يف بيان :أن «هيئة املنافذ
الحدودية منفذ مطار بغداد الدويل ،قامت
بإتالف مواد غذائية محجوزة من قبل املحجر
الزراعي ملخالفتها الضوابط الستريادها ومنع
دخولها العراق».
وأوضحت ان «عملية االتالف تمت من قبل
لجنة شكلت لهذا الغرض من ممثل هيأة
املنافذ الحدودية واالستخبارات والكمرك
املدني ورشطة الكمارك واملحجر الزراعي كون
املواد تجاوزت مدتها القانونية بإعادتها وتم

والجهات املعنية بإنشاء قاعدة
بيانات وطنية لألجانب العاملني
يف العراق يف مقر دائرة التقاعد
والضمان االجتماعي.
وأوعز جبار ،خالل االجتماع الذي
حرضه عدد من رؤساء أقسام
الدائرة وممثلون عن (جهاز األمن
الوطني وجهاز املخابرات ورشكة
املوانئ العامة ومستشارية االمن
الوطني) ،بإرسال اعمام لكل
الوزارات يتضمن حرص عدد

العمالة األجنبية الداخلة اىل العراق
عن طريق منحهم سمات وتصاريح
الدخول السيما وزارة النفط»،
مشريا اىل «رضورة ادخال اعضاء
جدد يف اللجنة من وزارات (الكهرباء
والتجارة والصحة والنقل) وهيئة
االستثمار» ،موصيا بعرض «نظام
قاعدة البيانات التي تعمل اللجنة
عىل إكمالها يف االجتماع املقبل
للوقوف عىل سلبيات وايجابيات
الربنامج.

إتالفها عىل وفق محرض أصويل من الجهات
املختصة».
من جانب متصل ،اعلنت هيأة املنافذ الحدودية،
أمس األربعاء ،إحباط محاولة تهريب تبغ
معسل بمنفذ أم قرص االوسط يف محافظة
البرصة.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :ان “مالكاتها العاملة يف منفذ أم قرص
االوسط يف محافظة البرصة وبالتعاون
والتنسيق املشرتك مع مركز كمرك املنفذ،
تمكنت من ضبط حاوية حجم  40قدما داخل
الحرم الكمركي بداخلها مادة (تبغ معسل)
املمنوع من االسترياد ومخالف للضوابط
والتعليمات النافذة”.

بغداد /الزوراء:
أصدرت قيادة عمليات كربالء تعليمات بشأن دخول الزائرين إىل املحافظة ،مؤكدة منع العجالت
القادمة من املحافظات يف السيطرات الخارجية ،وذلك بعد تهيئة مركبات لنقل الزائرين إىل داخل
املحافظة.
وذكرت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انها ال يمكن منع أي زائر يقصد العتبات املقدسة
يف شهر محرم الحرام.
وأشارت اىل :ان الطريق باتجاه العتبات مفتوح أمام الزائرين يف جميع األوقات من دون دخول
العجالت.
وكانت خلية االزمة يف محافظة كربالء قد قررت فتح مداخل املحافظة امام الزائرين إلحياء
مراسم العارش من محرم الحرام ذكرى استشهاد اإلمام الحسني (عليه السالم) ،والتأكيد عىل
االلتزام باإلجراءات الوقائية بالنسبة للمواكب الحسينية التي تشارك يف مراسيم يوم العارش.

العثور على اكداس للعبوات واألسلحة
يف الكرمة والعظيم
بغداد /الزوراء:
عثر فوج االستخبارات واالستطالع واملراقبة يف
الفرقة العارشة عىل كدس للعبوات يف منطقة
الكرمة.
وذكرت االستخبارات العسكرية يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «بمعلومات
استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم
استخبارات قيادة عمليات االنبار تمكنت قوة
من فوج االستخبارات واالستطالع واملراقبة يف
الفرقة العارشة من الوصول اىل كدس للعبوات
الناسفة يف قضاء الكرمة منطقة صبيحات».
واضافت« :تم ضبط  13عبوة بداخله عىل
شكل صفيحة و 10عبوات اسطوانية الشكل
و ٥مساطر تفجري و 2عبوة معبأة بجلكانات،
وهي من مخلفات داعش االرهابي ،وقد قامت
مفارز هندسة الفرقة بتدمري املواد موقعيا

دون حدوث ارضار».
من جهتها ،أفادت وكالة االستخبارات ،التابعة
لوزارة الداخلية ،امس األربعاء ،بضبط وكرين
وثالثة مخابئ لألسلحة وكدس للعتاد يف دياىل.
وذكرت الوكالة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن مفارزها «املتمثلة باستخبارات دياىل
ضبطت بداللة أحد املصادر عن وكرين وثالثة
مخابئ وكدس للعتاد تابعة لعصابات داعش
اإلرهابية يف منطقة العظيم ،والتي تستخدم
بعمليات تعرضية عىل القوات األمنية».
وأضافت أنه «تم حرق الوكرين التي تستخدم
لالسرتاحة بعد تنقل عصابات داعش من
منطقة اىل أخرى وردم املخابئ التي تستخدم
لخزن األسلحة واالعتدة والعبوات الناسفة
ورفع كدس العتاد الذي احتوى عىل  14حاوية
عتاد  14ملم».

اعتقال عصابة لبيع السبائك واملصوغات
الذهبية يف كركوك
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية القبض عىل عصابة متخصصة برسقة السبائك واملصوغات الذهبية يف محافظة
كركوك.وذكر بيان ملديرية رشطة كركوك تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مديرية شؤون وأمن
كركوك بقيادة العميد سنان جميل البياتي مدير شؤون وأمن املحافظة ،ومديرية جهاز املخابرات
الوطني يف كركوك ،وبإرشاف قايض تحقيق الشؤون واالمن يف محافظه كركوك ،ألقت القبض
عىل عصابة مهمة متكونة من خمسة أشخاص يقومون بالنصب واالحتيال يف بيع سبائك الذهب
كمني
نصب
واملصوغات الذهبية املزيفة بمحافظة كركوك».وأضاف ان عملية القبض تمت «بعد
ِ
ٍ
للعصابة واعتقال أفرادها بعملية نوعية فيما دعا مدير شؤون وأمن محافظة كركوك كل املواطنني
بالحضور اىل مقر مديريه الشؤون واالمن الوحدة
الذين تعرضوا لعمليات النصب واالحتيال
ِ
التحقيقية من أجل معرفة املتهمني وتشخيصهم».وأشار اىل ان «عمل ونشاط العصابة التي أُلقي
القبض عليها يكمن يف محافظات كركوك وصالح الدين واملوصل والسليمانية واربيل».
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الرافدين يطلق رواتب منتسيب
الداخلية عرب املاسرت كارد
االتحادية – قوات حرس الحدود
– مديرية رشطة الطاقة – الدفاع
املدني  /الكرخ – كلية الرشطة )
الكرتوني�ا عرب املاسرت كارد ،ومن
الذي�ن ت�م توط�ني رواتبه�م عىل
مرصفنا”.
وأص�اف البي�ان أن�ه “بإمك�ان
املنتسب�ني التوج�ه اىل تسل�م
رواتبه�م من اي مكان يتواجدون
فيه”.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،أم�س
األربع�اء ،ع�ن إط�الق روات�ب
منتسب�ي بعض مديري�ات وزارة
الداخلي�ة ع�ن طري�ق بطاق�ة
املاسرت.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه “ت�م رصف روات�ب منتسبي
مديريات ( قي�ادة قوات الرشطة

العراق يبحث مع مصر إمكانية إنشاء
مشروع خزن لوجسيت يف البالد
البي�ان ،ب� «إقام�ة املرشوع يف
العراق وأبدى استعداده للتعاون
الت�ام إلنشائ�ه» ،مؤك�دا ً ان
«املرشوع يمك�ن إقامته ضمن
سياق املنطقة الح�رة الخاصة
يف ح�ال ت�م إنش�اؤه يف ارض
غ�ري تابعة للمناط�ق الحرة ،او
إنش�اء منطقة ح�رة مشرتكة
ب�ني الع�راق واألردن ( منطقة
اقتصادي�ة) تنظ�م أعماله�ا
باتفاقية ثنائية».
من جانبه ،أكد املستشار املرصي
رضورة تكثي�ف الزي�ارات اىل
الهيئة العام�ة للمناطق الحرة
للتعريف بأساسي�ات املرشوع
واختيار املكان املناسب إلقامته
بم�ا يخ�دم مصلح�ة الجانبني
العراقي واملرصي.

بغداد /الزوراء:
بحث مدير ع�ام الهيئة العامة
للمناط�ق الح�رة ،من�ذر عب�د
األم�ري ،أم�س األربع�اء ،م�ع
املستش�ار التج�اري للسف�ارة
املرصي�ة يف الع�راق ،ماج�د
ساب�ق ،رغبة الجان�ب املرصي
إنشاء م�رشوع خزن لوجستي
يف العراق.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للهيئة
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان «عب�د األم�ري بح�ث،
يف وق�ت سابق ،رغب�ة الجانب
امل�رصي إنشاء م�رشوع خزن
لوجست�ي يف الع�راق لخ�زن
البضائ�ع والسل�ع املرصي�ة
املوجهة للسوق العراقية «.
ورح�ب عب�د األم�ري ،بحس�ب
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أكدت أن موازنة  2020سرتكز على اجلانب التشغيلي

املالية النيابية حتدد ثالث مسائل «إجيابية» لقمة عمّان الثالثية
بغداد /الزوراء:
ح�ددت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،ثالث
مسائ�ل «إيجابي�ة» أفرزته�ا القم�ة
الثالثية التي شارك فيها رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،يوم أمس االول ،يف
العاصم�ة األردنية عمّ ان ،وأش�ارت إىل
حاج�ة العراق لقمم تش�ارك فيها دول
أقوى اقتصادياً .وفيما أكدت اللجنة أن
موازن�ة العام الحايل ستكون مخترصة
وسرتك�ز ع�ىل الجان�ب التشغي�ي،
أوضح�ت انه�ا ل�ن تأخ�ذ وقت�ا ً كبريا
إلقرارها.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية،
جمال كوجر ،ام�س األربعاء ،يف حديث
صحفي:ان «القمة الثالثية ،التي انتهت
أمس األول ،بمشاركة العراق يف عمان،
برصاح�ة لم تكن قوية ع�ىل اعتبار أن
ال�دول املشارك�ة يف القم�ة ليست ذات
اقتصادات قوية» ،مبينا أن «إيجابيات
ه�ذه القمة تقترص ع�ىل بعض األمور

منها عودة العراق اىل محيطه العربي».
وأض�اف أن «من ب�ني إيجابي�ات هذه
القم�ة ،هي انها م�ن املحتمل ان تفتح
آفاق�ا ً لقم�م أخ�رى م�ع دول أق�وى
اقتصادي�ا ،وتدع�و الع�راق للمشاركة
معه�ا ،إضاف�ة اىل ان العالق�ات م�ع
الج�ريان كلما كانت مبني�ة عىل أسس
سلمي�ة انعك�س ه�ذا األم�ر ايجابي�ا
ع�ىل الوضع�ني األمن�ي واالقتص�ادي
الداخي».
وأش�ار كوج�ر إىل أن «الع�راق يف ه�ذه
املرحل�ة رغ�م تثميننا ملخرج�ات قمة
عم�ان ،لكنن�ا بحاج�ة إىل دول لديه�ا
اقتص�ادات قوي�ة ،وله�ا أبع�اد علمية
وتستطي�ع خدم�ة الع�راق بجوان�ب
متعددة».
ويف سي�اق اخر ،أك�دت اللجن�ة املالية
النيابي�ة أن موازن�ة الع�ام الح�ايل
ستك�ون مخت�رصة وسرتك�ز ع�ىل
الجانب التشغيي ،ولن تأخذ وقتا ً كبريا

إلقرارها .وأوض�ح عضو اللجنة ،أحمد
الصف�ار :أن موازن�ة  2021ستك�ون
مختلف�ة وتعويضي�ة ملوازن�ة ، 2020

وستكون خاصة بحسب الظروف التي
يواجهه�ا الع�راق فيما يتعل�ق باألزمة
الصحي�ة واملالية واألمني�ة ،فضال عن

بغداد /الزوراء:
أك�دت عضو لجنة الخدم�ات النيابية ،النائب
من�ار عبد املطلب ،امس االربعاء ،ان  3أسباب
رئيسية تمنع االستثمار يف العراق.
وقالت عب�د املطلب يف ترصي�ح صحفي :ان”
 3اسب�اب رئيسية تمن�ع االستثمار يف العراق
بش�كل عام ،ه�ي البريوقراطي�ة والتعقيدات
التنظيمي�ة واالداري�ة واالضطراب�ات االمنية

وأغل�ق م�ؤرش األسع�ار  ISX 60يف جلس�ة
ام�س ع�ىل ( )464.85نقطة منخفض�ا ً بنسبة
( )0.13%ع�ن إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ
( )465.44نقطة ،وتم تداول أسهم ( )34رشكة
من اصل ( )105رشك�ة مدرجة يف السوق ،وبلغ
ع�دد الرشكات املوقوفة بق�رار من هيئة األوراق
املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليم�ات اإلفصاح املايل
( )23رشكة.

التي تحدث بني فرتة واخ�رى وتداعياتها عىل
ع�دم ثق�ة املستثمري�ن ،باالضاف�ة اىل وجود
مافيات محلية تمنع أي�ة خطوات لالستثمار
السباب متعددة”.
واضاف�ت عبد املطلب ان” العراق رغم ظروفه
الصعبة إال انه يمثل بيئة خصبة لالستثمار يف
مجاالت متعددة ،وهناك رغبة دولية واقليمية
يف دخول رشكات ومستثمرين ،إال ان األسباب

وبل�غ عدد األسهم املشرتاة م�ن املستثمرين غري
العراقي�ني يف السوق النظامي ( )91مليون سهم
بقيمة بلغ�ت ( )77مليون دينار من خالل تنفيذ
( )20صفقة عىل أسهم ثالث رشكات.
بينم�ا بلغ ع�دد االسهم املباعة م�ن املستثمرين
غ�ري العراقيني يف الس�وق النظام�ي ( )7ماليني
سهم بقيم�ة بلغت ( )4ماليني دين�ار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عىل أسهم ( )3رشكات.

بغداد /الزوراء:
أعلن مدي�ر عام الرشك�ة العامة
للصناع�ات التعديني�ة ،إح�دى
رشكات وزارة الصناعة واملعادن،
عدن��ان الغن�ام ،ام�س األربعاء،
عن تصدير وجبة جديدة من منتج
الرباي�م ك�وت إىل دول�ة اإلمارات
العربية املتحدة وعىل وجب�ات.
وق�ال الغن�ام يف بي�ان تلق�ت

«الزوراء» نسخة منه :إن “كوادر
الرشك�ة وبجه�ود استثنائي�ة
وف�رتة قياسي�ة قام�ت ،االثن�ني
املوافق  24آب الح�ايل وبالتعاون
م�ع ( رشك�ة ش�م�ال الفيح�اء
للخدم��ات النفطي��ة) بتصدير
وجب�ة جديدة م�ن م�ادة الربايم
ك�وت إىل دول�ة اإلم�ارات العربية
املتحدة وبكمي�ة بلغت ( ) 1٣24

طنا ،واملنتج�ة يف معمل املنتجات
اإلسفلتية يف محافظة دياىل والذي
ت�م إنش�اؤه وفق عق�د املشاركة
امل�ربم ب�ني الرشك�ة العام�ة
للصناع�ات التعديني�ة ورشك�ة
شمال الفيحاء”.
وأض�اف أن “منت�ج الربايم كوت
يستعم�ل ألغ�راض ال�رش عن�د
تبليط الط�رق للطبقات السفلية

املركزي يصدر قرارا بتعديل سقف التمويل السكين وفائدته
تعدي�ل سق�ف التموي�ل السكني ضمن
مب�ادرة الواح�د تريلي�ون والعامل�ة به
املص�ارف املشاركة بهذه املبادرة ليصبح
سق�ف التمويل السكن�ي ( )100مليون
دينار ب�دال من ( )75ملي�ون دينار ،كما
وت�م تعديل مدة تسدي�د التمويل لتصبح
( )15سنة بدال من ( )10سنوات».
وأض�اف انه «وم�ن اج�ل تخفيف عبء
أقس�اط الفائدة عىل املواط�ن قرر البنك
املركزي ان تكون طريقة احتساب معدل
فائ�دة امل�رصف املش�ارك به�ذا التمويل

وفقا لطريقة (القس�ط املتناقص) ،مع
بقاء كل م�ن العمولة اإلداري�ة الخاصة
بالبن�ك املرك�زي والبالغ�ة ( )7باألل�ف،
وكذل�ك العمول�ة اإلداري�ة السنوي�ة
الخاصة بالرشكة الضامنة والبالغة ()6
باأللف».
م�ن جان�ب اخ�ر ،أن�ذر البن�ك املركزي
العراق�ي ،ام�س األربعاء ،م�رصف «أبو
ظب�ي اإلسالم�ي» بوج�وب التعاق�د مع
رشكات مرخص�ة من قبل البن�ك ،مبينا ً
أن�ه سيتم ف�رض عمول�ة يف ح�ال عدم

الوزارة تعتزم تصدير التمور يف تشرين الثاني املقبل

جلنة الزراعة :محاية املنتج احمللي مسؤولية كل الوزارات

بغداد /الزوراء:
أكدت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار
النيابي�ة أن حماي�ة املنت�ج املح�ي
مسؤولية كل الوزارات دون االقتصار
ع�ىل وزارة او جه�ة معين�ة .وفيما
أعلنت وزارة الزراعة عن عزم العراق
تصدي�ر التم�ور إىل  10دول خ�الل
شهر ترشين األول املقبل ،أكدت عدم
إعطاء إجازة السترياد التمور.
وق�ال رئيس لجن�ة الزراع�ة واملياه
وااله�وار النيابية ،س�الم الشمري،
ام�س األربع�اء ،يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخة من�ه :إن «اللجنة
دأب�ت ،ومنذ بداية جائح�ة كورونا،
عىل القي�ام بخط�وات مستمرة مع
الجه�ات املعنية عىل حماي�ة املنتج
املح�ي م�ن خ�الل ق�رارات برملانية
ملزم�ة للجه�ة التنفيذي�ة والت�ي
انعكس�ت بصورة واضحة عىل وفرة

املنتج وسعره املناسب للجميع».
وأض�اف الشم�ري أن «حاجة وزارة
الزراع�ة كث�رية ومتع�ددة تتطل�ب
م�ن جمي�ع الجه�ات الحكومي�ة
وزارات ومؤسس�ات ،وخاص�ة ذات
االختص�اص تغطية حاج�ة الوزارة
من مع�دات زراعية واسمدة وغريها
للمساهمة بتوفري فرص عمل والحد
من الفساد وهدر املال العام».
وأوض�ح أن «اللجن�ة تق�ف داعم�ة
وبق�وة للجن�ة املشكل�ة املمثلة عن
وزارت الزراع�ة والصناع�ة واملوارد
املائية لتقدي�م االحتياجات الخاصة
ب�كل وزارة اىل وزارة الصناع�ة
والرشك�ات التابع�ة له�ا ع�ىل ان ال
تتجاوز األسبوع�ني من هذا التاريخ
عرب تقديم املساعدة املمكنة لتسهيل
اعماله�ا ،ومعالج�ة املواصف�ات
الفنية يف املنتج املحي إن وجدت من

قبل وزارة الصناعة من خالل وضع
موصف�ات متفق عليه�ا بني جميع
االطراف».
وكان�ت اللجن�ة الزراع�ة اجتمعت،
الثالثاء ،م�ع الكادر املتقدم يف وزارة
الزراع�ة والصناع�ة وامل�وارد املائية
يف مق�ر اللجن�ة ضم�ن االجتماعات
واللقاءات التي تهدف لحماية املنتج
املحي.
وأب�دى ممثلو ال�وزارات املشاركة يف
االجتم�اع عن استعداده�م للتعاون
املش�رتك الطوي�ل األم�د الداعم ألي
توجه يع�زز اإلنت�اج املح�ي مكانة
وجودة ومنافسا للمستورد.
من جهته ،أعلن وزير الزراعة ،محمد
كريم ،عن عزم العراق تصدير التمور
إىل  10دول خالل شهر ترشين األول
املقب�ل ،فيما أكد ع�دم إعطاء إجازة
السترياد التمور.
وق�ال كري�م يف ح�وار صحف�ي :إن
“ الع�راق سيب�دأ بتصدي�ر التم�ور
خالل ش�هر ترشين الثاني املقبل إىل
أكث�ر م�ن  10دول” ،مبين�ا أن “من
ب�ني ال�دول األس�واق الباكستاني�ة
والهندية”.
ودعا كري�م املزارع�ني واملنتجني إىل
“االستع�داد والتهيئ�ة لب�دء موسم
تصدير التمور”.
وأك�د وزي�ر الزراع�ة “ع�دم إعطاء
إج�ازة الست�رياد التم�ور م�ن أي�ة
دول�ة” ،الفت�ا إىل ان “هن�اك تهريبا
منظما للتمور والبيض”.

الثالثة تمث�ل حجر عثرة» .داعية اىل «رضورة
دع�م مل�ف االستثمار وتمك�ني الرشكات من
الدخ�ول النه يمثل ح�ال جوهري�ا للكثري من
االش�كاالت العالق�ة ،وخاص�ة مل�ف البطالة
العالية والفقر املدقع”.
ويعاني العراق من معدالت بطالة عالية دفعت
للتوجه نحو التعيني الحكومي بكثافة كبرية،
ما خلق ترهال يف املوئسات العامة.

الصناعة تصدر وجبة جديدة من الربايـم كـوت إىل اإلمـارات

أنذر مصرفاً إماراتياً إسالميا

بغداد /الزوراء:
ق�رر البنك املركزي العراقي تعديل سقف
التمويل السكني ضمن مبادرة (الواحد)
تريليون دين�ار .وفيما أنذر مرصف «أبو
ظب�ي اإلسالم�ي» بوج�وب التعاق�د مع
رشك�ات مرخص�ة م�ن قبل البن�ك ،بني
أن�ه سيتم ف�رض عمول�ة يف ح�ال عدم
االلتزام.
وذك�ر بيان للبنك تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :تلبية للطلب املتزايد عىل التمويالت
السكني�ة ،قرر البن�ك املرك�زي العراقي

التحضريات لالنتخابات املبكرة .منوها ً
اىل :ان موازنة  2021سيتم بناؤها عىل
حسب أسعار النفط.

جلنة برملانية :ثالثة أسباب رئيسية متنع االستثمار
يف العراق

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضاً
بغداد /الزوراء:
أغلق سوق العراق ل�أوراق املايل ،امس األربعاء،
منخفض�ا ً بنسب�ة ( )0.13%ع�ن الجلس�ة
السابق�ة ..وجاءت مؤرشات تداول سوق العراق
ل�أوراق املالية ليوم امس ع�ىل النحو التايل :بلغ
عدد األسهم املتداولة ( )6.261.033.728سهما،
بينما بلغ�ت قيمة األسه�م ()4.737.545.758
دينارا.
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االلتزام.
وق�ال البن�ك املرك�زي يف بيان ل�ه تلقت
«ال�زوراء» نسخة منه :إن�ه «استنادا ً إىل
ق�رار مجلس اإلدارة ،تق�رر املوافقة عىل
منح م�رصف أبو ظب�ي اإلسالمي مهلة
نهائية وأخرية لغاية  31كانون األول من
عام  2020للتعاقد مع رشكات مرخصة
من قبل هذا البنك».
وأض�اف أن�ه «بخ�الف ذلك س�وف يتم
فرض عمولة عىل كل حركة تمر باملقسم
الوطن�ي بمق�دار  500دين�ار يتحمله�ا

مرصفكم وليس الزبون».
وتأس�س البن�ك املركزي العراق�ي كبنك
مستق�ل بموج�ب قانون�ه الص�ادر يف
السادس من آذار من العام  ،2004كهيئة
مستقل�ة ،وه�و مس�ؤول ع�ن الحفاظ
عىل استقرار األسع�ار وتنفيذ السياسة
النقدي�ة ،وي�رشف ع�ىل  10مص�ارف
تجاري�ة و 26مرصفا اهليا ً و 16مرصفا ً
إسالمي�ا ،إضاف�ة اىل  19مرصفا أجنبيا،
فضال عن  6مؤسسات مالية و 31رشكة
للتحويل املايل.

اقتصادي :جتاهل مناطق اإلفراز احلديث
تسبب بتفاقم أزمة السكن
بغداد /الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي ،إحسان
الكنان�ي ،ان تجاه�ل الحكومة
والجه�ات املعنية ملناطق االفراز
الحدي�ث تسبب يف تفاق�م أزمة
السك�ن بش�كل كب�ري داخ�ل
العاصمة ،مش�ددا عىل رضورة
إيصال الخدمات األساسية لتلك
املناطق من اجل املبارشة بالبناء
وتقليص أزمة البطالة يف بغداد.
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “بغ�داد تحت�وي
ضم�ن تصميمه�ا االساس عىل
مجموع�ة مناطق ت�م توزيعها
من�ذ ما يق�رب ال��  20عاما ،يف

حني ل�م تف�رز إال قب�ل سنوات
قليل�ة ،لكنه�ا مهمل�ة ومازالت
عبارة عن صحراء قاحلة”.
واض�اف ان “اإلهمال والتجاهل
لتلك املناطق تسبب بتفاقم ازمة
السكن داخل العاصمة ،وتقسيم
املن�ازل يف معظ�م املناط�ق،
وارتفاع أسعار اإليجارات ،حيث
تتحم�ل الحكوم�ة والجه�ات
املعنية مسؤولية ذلك ،إضافة اىل
ان تجاه�ل تل�ك األرايض تسبب
يف ارتف�اع نسب�ة البطالة ،حيث
ان إدخ�ال الخدم�ات واملبارشة
بالبن�اء سيح�رك الي�د العاملة
ويقل�ص نسب�ة البطال�ة يف

العدد1106:
جمهورية العراق
التاريخ2020/8/25:
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النارصية املسائي
م/إعالن (مجهول محل االقامة)
ُ
نرفق لكم طيا ً االنذار املرقم (  )1005يف 2019/8/8
والخ�اص باملن�ذر السي�دة (سم�رية فلي�ح فضل)
واملطلوب تبليغه السيد (مهند ستار نهاي) والصادر
م�ن دائرتنا ونطرا ً ملجهول مح�ل اقامتها بعد تعذر
تبليغها باالن�ذار املرقم اعاله وبالطرق القانونية لذا
تق�رر تبليغكم بواسطة الجري�دة الرسمية لحضور
ه�ذه الدائرة خ�الل خمسة عرش ي�وم وبخالف ذلك
سيتعرب متبلغ رسميا ً.
الكاتب العدل االول يف النارصية املسائي
حسني صعيصع محسن الخفاجي

العاصمة”.
وبني ان “جان�ب الكرخ يحتوي
ع�ىل اكث�ر م�ن  70أل�ف قطعة
ارض سكنية موزعة يف ابو دشري
الثانية مقاطعات  2و 3عىل ،10
ومنطق�ة الشعل�ة يف الصابيات
والسالمي�ات ،باإلضاف�ة اىل
مناط�ق الثعالب�ة والنه�روان
وغري الكثري م�ن املناطق ضمن
جان�ب الرصاف�ة ،وبإمكان تلك
املناط�ق احت�واء مايق�رب من
ملي�ون نسمة يف ح�ال إنصافها
وتحريك عجل�ة االقتصاد واملواد
اإلنشائي�ة ،وفت�ح ب�اب اإلنتاج
واالسترياد من اجل البناء”.

العدد1127:
جمهورية العراق
التاريخ2020/8/25:
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النارصية املسائي
م/إعالن (مجهول محل االقامة)
ُ
نرف�ق لك�م طي�ا ً االن�ذار املرق�م (  )26419يف
 2019/9/26والخ�اص باملنذر السيد (سجاد كريم
عبد الرزاق) واملطل�وب تبليغه السيد (حيدر فرهود
عبدالل�ه) والصادر من دائرتن�ا ونظرا ً ملجهول محل
اقامته�ا بع�د تع�ذر تبليغها باالن�ذار املرق�م اعاله
وبالط�رق القانوني�ة لذا تق�رر تبليغك�م بواسطة
الجريدة الرسمية لحضور هذه الدائرة خالل خمسة
عرش يوم وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا ً.
الكاتب العدل االول يف النارصية املسائي
حسني صعيصع محسن الخفاجي

والعلوية وينتج حسب املواصفات
واملقاييس والجودة املطلوبة”.
وأوض�ح الغن�ام ان “الرشك�ة
استأنف�ت تصدي�ر منت�ج الربايم
كوت إىل دول�ة اإلمارات منذ بداية
ش�هر آب الحايل ليصل إجمايل ما
تم تصديره لغاية التاريخ املذكور
إىل ( )7٣81طن�ا ،وأنها مستمرة
بالتصدير وعىل دفع�ات”.

مطالبات بتشكيل جلنة للبت
مبالبسات عدم تنصيب مدير
الستثمار كركوك
بغداد /الزوراء:
طالبت لجنة االقتصاد الربملانية ،امس األربعاء ،بتشكيل
لجن�ة للبت بمالبسات عدم تنصيب مدير لهيئة استثمار
كركوك.
وقالت عضو اللجنة ،ديال غفور ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :حرصا منا عىل دعم جهود محاربة الفساد
وتعزيز سلطة القانون ،ندع�و رئاستي مجليس الوزراء
والن�واب اىل تشكيل لجنة للبت يف مالبسات عدم تنصيب
مدير لهيئة استثمار كركوك باألصالة وبقاء املنصب قيد
االدارة بالوكال�ة من قبل نائب مدي�ر هيئة االستثمار يف
املحافظ�ة» .مضيفة انه «بالرغم م�ن انتهاء صالحياته
ووج�ود ملف�ات فس�اد عدي�دة بشأن�ه وص�دور أم�ر
قب�ض بحقه من قب�ل دائرة التحقيق�ات يف هيئة نزاهة
كركوك».
وأضاف�ت غف�ور« :ن�ود ان نوض�ح ان التحقيقات التي
أجريته�ا بصفتي عض�و يف لجنة االقتص�اد واالستثمار
النيابي�ة ،بين�ت وجود مماطل�ة متعمدة م�ن قبل إدارة
محافظ�ة كركوك يف إرسال املعامالت املتعلقة باملوضوع
اىل الهيئة الوطنية لالستثمار».
وطالب�ت ب�� «التحقي�ق يف املوض�وع ملعرف�ة الجه�ات
املق�رصة التي تتعمد عرقلة املوض�وع ،كما ندعو رئيس
الوزراء اىل إصدار أمر تكليف ملنصب مدير هيئة استثمار
كركوك كون األمر من اختصاصه حاليا بعد حل مجالس
املحافظات».
وكان�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّ�ة قد كشف�ت ،األربعاء
ِّ
قب�ض وتح ٍّر
ال�� 19من آب ،عن صدور أمر
بحق رئيس
ٍ
هيئة استثمار محافظة كركوك ،موضحة أن األمر شمل
رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
ش�خصت وج�ود ( )111مرشوع�ا ً
َّ
وكان�ت الهيئ�ة ق�د
مُ حاالً من قبل هيئة استثمار كركوك ،من ضمنها ()86
ً
مرشوع�ا بلغت نسبة اإلنج�از فيها صف�را ً  %تضمَّنت
مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق وموالت ومستشفيات
وجامعات أهلية وغريها.

العدد/2467 :ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ 2020/8/26 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل  /املدعى عليه (أزهار عبد الكريم عبد الحسن)
م/تبليغ
قا َم املدع�ي (قاسم حسن ع�ي ) الدعوى الرشعية
املرقمة اعاله و التي يطلب فيها عدم صحة الطالق
وفق املادة  19من القانون و بالنظر ملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2020/10/15
الساع�ة التاسع�ة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك سوف تج�ري املرافعة بحقك
وغيابيا ووفقا للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

أصفر وأمحر
غموض حول مصري كاتانيتش

بغداد /خاص الزوراء
ان الغم�وض املحيط بمصري الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيتش مدرب منتخبن�ا الوطني والذي
ينتهي عقده يف الثالث من شهر أيلول املقبل ،يثري القلق لدى أوساط الشارع الكروي العراقي.
ويب�دو أن هن�اك اختالفات ع�ىل مبلغ ومدة العقد ب�ني بهروز وكيل أعمال امل�درب وبني اللجنة
التطبيعية.
ويف الحقيق�ة يجب عىل الطرفني تقديم تنازالت خصوص�ا املدرب ،فالكرة العراقية تمر بمرحلة
انتقالي�ة ع�ىل املس�توى االداري والتمهيد النتخاب�ات تالئم القوان�ني الدولية.فاالتح�اد الجديد
سيتحمل جزء من تبعات اختيار اللجنة التطبيعية بخصوص أهم وظيفة يف الكرة العراقية.
واألم�ر س�يكون ايجابيا عىل األكث�ر يف حالة االبقاء عىل كاتانيتش الذي اكتس�ب خربة ومعرفة
بالالعبني العراقيني ،وبدأ يصل رويدا رويدا للقرارات الفنية املناسبة.
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حبضور الالمي ودرجال وعليوي

اللجنة األوملبية تعقد مؤمترها االستثنائي للتصويت على النظام األساسي

بغداد  /متابعة الزوراء
عقدت الجمعية العمومية للجنة
األوملبية الوطنية العراقية أمس
األربعاء ،اجتماعها االستثنائي
للتصويت عىل النظام األسايس للجنة
بحضور نقيب الصحفيني العراقيني
ورئيس اتحاد الصحفيني العرب
األستاذ مؤيد الالمي وزير الشباب
والرياضة الكابتن عدنان درجال
ورئيس لجنة الشباب والرياضة يف
مجلس النواب النائب عباس عليوي
فضال عن وسائل االعالم.
وبارك وزير الشباب والرياضة عقد
اجتماع الجمعية العمومية والتصويت
عىل النظام األسايس عادا ً هذه
الخطوة أساسا ً جديدا ً للحركة األوملبية
العراقية.
وأكد درجال ان إقرار قانون اللجنة
األوملبية رقم  ٢٩لعام  ،٢٠١٩و كتابة
النظام األسايس جاء نتيجة تعاون
مثمر بني الوزارة واللجنة االوملبية
ومجلس النواب بما يتناغم مع املواثيق

الدولية بغية الوصول اىل الهدف الذي
ننشده جميعا ً مبينا ان الوزارة لن
تألوا جهدا ً يف وضع امكانياتها لخدمة
الرياضة والرياضيني يف البلد.
من جهته أوضح رئيس لجنة الشباب
والرياضة يف مجلس النواب النائب
عباس عليوي ان الرياضة العراقية
عىل اعتاب مرحلة جديدة من التنظيم
واالستقرار واالستقالل االداري والفني
سيما بعد إقرار قانون اللجنة األوملبية
مشريا ً اىل أن الظروف باتت مهيأة
إلجراء انتخابات جديدة ينتج عنها
مكتب تنفيذي قادر عىل رسم الخطط
والسياسات الكفيلة بالنهوض
بالرياضة العراقية وتحقيق اإلنجاز
العايل.
وطالب نقيب الصحفيني العراقيني
والعرب مؤيد الالمي أعضاء الجمعية
العمومية للجنة األوملبية ،اخذ دورهم
الجاد والفاعل والعمل عىل اعادة هيبة
اللجنة األوملبية واستقالليتها ضمن
املفاهيم الدولية بعد تراجع عملها

التطبيعية تستمع ملطالب
العيب الفئات العمرية
بغداد  /متابعة الزوراء
حرض مجموعة من العبي األندية ملواليد  ٢٠٠٢اىل مقر اتحاد الكرة،
وقدموا طلبا يرومون فيه املوافقة عىل مشاركتهم يف دوري الشباب
للموسم املقبل.
وقال عضو التطبيعية ،أسعد الزم يف بيان« :لقد تم االستماع اىل
مطالبات الالعبني ومناشدتهم بالسماح لهم باملشاركة يف دوري
الشباب ،وتم تحويل الطلب اىل لجنة املسابقات لرفع التوصية اىل
اجتماع التطبيعية املقبل».
وأضاف ان «التطبيعية تويل االهتمام الكبري لفرق الفئات العمرية
التي تعمل جاهدة عىل توفري سبل نجاحها ،وبناء أسس سليمة
لتطويرها ،وال يمكن ا ٕلحاق الغبن بأية فئة ألنهم مستقبل الكرة
العراقية».
واشار الزم اىل ان «لجنة املسابقات لديها ر ٔوية متكاملة عن واقع
فرق الفئات العمرية ،وتمتلك العديد من األفكار الهادفة اىل اقامة
البطوالت املنظمة الكتشاف املواهب لزجها اىل املنتخبات الوطنية».
واختتم بالقول« :اللقاء مع ممثيل الالعبني اتسم بالتفاهم ،والقرار
النها ٔيي سيصب ملصلحتهم ،وملنفعة كرتنا».
ونظم الالعبون تظاهرة أمام مقر وزارة الشباب والرياضة احتجاجا ً
عىل قرار التطبيعية بعدم مشاركتهم يف دوري الفئات العمرية.

الكرخ يؤكد اعتماده على
الوجوه الشابة
بغداد  /متابعة الزوراء
أوضح املدرب املساعد لفريق
الكرخ أحمد عبد الجبار أن
الجهاز الفني سيعتمد عىل
الوجوه الشابة يف منافسات
املوسم املقبل.
وقال عبد الجبار يف ترصيح
صحفي ،إنه «بعد انتقال
عدد كبري من العبي الفريق
صوب األندية األخرى ووفق
السقف املايل املخصص لنا
اعتمدنا كجهاز فني عىل
سياسة التعاقد مع الوجوه
الشابة وبناء فريق جديد
مثلما نجحنا قبل موسمني
يف بناء فريق بات أغلبه من
النجوم وانتقلوا صوب األندية
األخرى».
وبني أن النادي تعاقد مع ثالثة

العبني من منتخب الشباب
وهم أحمد شاكر وكرار
سعد وأمري غانم والعبني من
منتخب الناشئني هما أمري
فيصل وعبد العزيز عباس،
باإلضافة إىل ستة العبني من
رديف األندية األخرى.
وواصل« :نراهن عىل هؤالء
الشباب للحفاظ عىل توازن
فريق الكرخ يف الدوري».
وأشار إىل أن النادي حافظ عىل
 ١6العبا من املوسم املايض
باإلضافة إىل تلك التعاقدات
الفتا إىل أنه تم استقطاب
ستة العبني أخرين من دوري
الدرجة األوىل.
وختم« :الجهاز الفني سيختار
القائمة النهائية بدون العبني
محرتفني».

خالل الفرتة املاضية نتيجة تدخالت
وضغوطات كبرية تعرض لها من
جهات غري معنية بالرياضة مؤكدا
أن األرسة الصحفية العراقية عىل ثقة
تامة بالجمعية العمومية يف اختيار
مكتب تنفيذي يحقق ما نصبوا اليه
جميعا ً.
وقدم رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي بالنيابة عن
أعضاء املكتب التنفيذي ومالكات
اللجنة األوملبية الشكر والتقدير
للسلطتني التنفيذية والترشيعية
يف إقرار قانون اللجنة األوملبية وما
رافقته من تحديات كبرية ساهمت
املؤسسات الحكومية وغري الحكومية
يف إنهاء هذه التحديات وارساء اللجنة
األوملبية عىل شاطئ األمان والقانون
كذلك قدم حمودي شكره لنقابة
الصحفيني العراقيني ووسائل االعالم
كافة ملساهمتهم يف اخراج اللجنة
األوملبية من وضعها غري القانوني
الذي أبتليت به إبان حقبة الحاكم

املدني مثمنا دور أعضاء الجمعية
العمومية كافة يف املشاركة وابداء
االّراء واملقرتحات يف أدق تفاصيل
النظام األسايس وإخراجه بهذه
الصيغة املناسبة واملتناغمة مع
القانون وامليثاق األوملبي.
رئيس اللجنة األوملبية الكابتن رعد
حمودي أكد أن اللجنة األوملبية الدولية
صادقت عىل القانون الجديد للجنة
الذي تم إقراره مؤخرا من قبل الربملان
العراقي مؤكدا أن األوملبية الدولية
وصفت القانون متوافقا ً مع امليثاق
األوملبي ومتناغما ً مع قانون  ٢٩لسنة
 ٢٠١٩الذي أقره الربملان العراقي.
وأشار حمودي إىل أنه يرى مؤتمر
اليوم مختلفا عن بقية املؤتمرات
السابقة وهناك حرص واضح من
الجمعية العمومية لتغليب املصلحة
العامة عىل املصلحة الخاصة والجميع
يسعى للحفاظ عىل هيبة املؤسسة
وخصوصيتها عادا ً هذا التوافق مؤرشا
إيجابيا يحسب للجمعية العمومية.

وأوضح أن هناك اتفاق عىل رضورة
احرتام املرجعيات فيما يخص قضية
تسمية األمينني العام واملايل مثلما
معمول يف اللجان األوملبية يف بلدان
العالم عىل أن يرشحا من قبل رئيس
اللجنة ومصادقة املكتب التنفيذي
املنتخب.
ووجه حمودي رسالة للرياضيني يف
جميع األلعاب بأن املدة املقبلة ال توجد
أعذار بعد إقرار قانون اللجنة األوملبية
وكذلك تثبيت النظام الداخيل مما
يدفعنا جميعا للتفكري بشكل كامل
برياضة اإلنجاز العايل.
رئيس اتحاد اليد سالم عواد أكد أن
الفرتة املاضية كانت درسا حقيقيا
للجميع ،لذا نرى هذا الجو املثايل
والتوافقي من الجميع يف الجمعية

العمومية والتي توحدت يف آرائها.
وبني أن الجمعية العمومية تسعى
الستثمار هذه الفرصة التاريخية
لالتفاق عىل لوائح تنهي جدال
األمس واستثمار القانون الذي أقره
الربملان لننطلق بلجنة أوملبية رصينة
تتحمل مسؤوليتها الكامل لتحقيق
اإلنجازات.
وأكد أن الرياضيني ظلموا ونحن
كرؤوساء اتحادات كنا جزء من الظلم
الذي لحق بهم نتيجة التقاطعات يف
االنتخابات وبالتايل دفعوا ثمن ما جرى
وعلينا أن نعيد بناء الرياضة من خالل
االهتمام الحقيقي بالريايض وتوفري
سبل النجاح.
رئيس اتحاد القوس والسهم سعد
املشهداني قال إن الجو الودي يف

إجتماع اليوم يبرش بخري وهو أول
اجتماع للعمومية نجد من خالله
توافقا كامال وحرصا كبريا من الجميع
عىل انتشال األوملبية بعد أن تعطلت
تماما خالل الفرتة املاضية.
وأشار إىل أن املناقشات كانت مثمرة
حتى وإن تنوعت اآلراء ألن االختالف
بالرؤى جزء من الديمقراطية سيما
أن الجميع يعلم أن ال سبيل لنا سوى
التوافق لتكون األوملبية أقوى وأرصن.
وأضاف تأخرنا اتجاه العبينا يف السنة
املاضية وال يمكن أن نضيع الوقت
لدينا جدول ومنهاج مسابقات علينا
أن نلحق بركب منتخبات الدول األخرى
وهذا األمر يتطلب استثمار حقيقي
لعامل الزمن وتظافر جهود الجميع
لتحقيق الهدف.

عويطة يستعرض مشواره يف ندوة العربي للصحافة الرياضية
بغداد  /متابعة الزوراء :
يستعرض البطل املغربي االوملبي العاملي
سعيد عويطه مشواره الطويل وارتباطه
باالبداع واالنجاز عىل صعيد رياضة العاب
القوى خالل الندوة التي يقيمها االتحاد
العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع
االتحاد السعودي لالعالم الريايض الساعة
السابعة من مساء الخميس  ٢7اغسطس
بتوقيت السعودية وعرب تطبيق زووم
بمشاركة الزميالت والزمالء من الجيل
الجديد من االعالميني لالطالع عىل انجازات
ابطال واساطري الرياضة العربية من خالل
هذه الندوات واملحارضات املرئية التي
حرص االتحاد وعرب لجنة الدورات عىل
اقامتها يف سعيه للتواصل الدائم مع زمالء
املهمنة بعد تعذر التواصل املبارش بسبب
فريوس كورونا ..مثلما اشار لذلك الزميل
محمد جميل عبد القادر رئيس االتحاد الذي
اكد النجاح الذي المس هذا النشاط خالل
التفاعل واملشاركة الفاعلة يف املحارضتني
السابقتني وهو ما حفز االتحاد ومن
خالل لجنة الدورات برئاسة د .هادي عبد
الله عىل مواصلة هذا النهج بهدف تعزيز

خربات الجيل الجديد من زمالء املهنة ..
والبطل العربي سعيد عويطة مثاال يحذى
حذوه بالعزيمة واالرصار واالبداع وهو
الذي يملك رصيدا مرشفا من البطوالت
واالتجازات العاملية حيث شق طريقه يف
مضامري أم الرياضات يف سن مبكرة ،ولفت
إليه األنطار وهو يسيطر عىل املسافات
املتوسطة ونصف الطويلة بل ويمتلك
أرقامها القياسية باملغرب ،ليكون تتويجه
بذهبية  ١5٠٠مرت باأللعاب الجامعية
ببوخاريست سنة  ١٩8١بمثابة بريق
برش بميالد أسطورة عاملية .نجح سعيد
عويطة يف إهداء املغرب ميداليتني ذهبيتني
يف دورة األلعاب املتوسطية  ١٩83يف
سباقي 8٠٠م و ١5٠٠م ،املنظمة باملغرب،
وخالل بطولة العالم األوىل بهلسنكي سنة
 ،١٩83اصبح بطلنا العربي الكبري ثالث
أفضل متسابقي العالم بنيله لربونزية
سباق  .١5٠٠ليحصل عىل ذهبية مسافة
 5٠٠٠مرت يف أوملبياد لوس أنجلوس
سنة  ،١٩84ويف ظرف سنتني بني ١٩85
و ١٩87حقق عويطة الفوز يف  44سباقا
يف  ٩مسافات مختلفة .وغريها العديد من

البطوالت واملواقف والذكريات الجميلة
التي يستعرضها الليلة من خالل الندوة
التي يديرها الزميل بدر الدين االدرييس
نائب رئيس االتحاد حسب الزميل عوني

توصيات امنية استعداداً النطالق املوسم
الكروي اجلديد
بغداد/متابعة الزوراء :
عقدت اللجنة االمنية للهيأة التطبيعية اجتماعا،
وذلك لرسم الخطة الكاملة لتغطية املسابقات
الكروية لالندية واملنتخبات الوطنية.
وكان اجتماع اللجنة االمنية برئاسة طه عبد حالته،
وبحضور االعضاء سالم عبد الحسن وفيصل
مرسبت وعماد فاهم ومناضل كاظم الساعدي.
وقال حالته يف بيان للتطبيعية ،ان «اللجنة االمنية
قدمت مجموعة من التوصيات واملقرتحات إىل
مجلس إدارة الهيأة التطبيعية من اجل اإلطالع

عليها ومصادقتها قبل تعميمها عىل الجهات
املسؤولة».
وأضاف «نعمل عىل تهيئة جميع املتطلبات املناسبة
عال من الجانب االمني
إلقامة املباريات بتخطيط
ٍ
بشكل يتوافق مع الضوابط املعمول فيها باملباريات
الدولية ،مع االلتزام بقضية التباعد االجتماعي
بسبب جائحة كورونا».
واختتم بالقول« :نطمح ان تظهر جميع املباريات
يف املوسم املقبل بصورة الئقة من خالل تعاون
جميع االطراف بشكل يخدم مشوار املسابقة».

فريج االمني العام الناطق االعالمي لالتحاد
الذي اكد ان االيام املاضية شهدت اقباال
عىل املشاركة يف املحارضة من معظم
االتحادات والجمعيات والروابط االعالمية

الرياضية يف الوطن العربي ..

ليث حسني يقهر كورونا
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن نادي الخطوط الجوية الريايض ،تماثل رئيس الهيئة اإلدارية والنجم الدويل السابق ليث
حسني ،للشفاء من فريوس كورونا املستجد «كوفيد .»١٩
وذكر النادي يف بيان ان «رئيس الهيئة االدارية لنادي الخطوط الجوية الكابتن ليث حسني يتماثل
للشفاء التام من فايروس كورونا ( كوفيد  )١٩-بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع
لها سالمته من الفريوس».
وأوضح ان « ٢١يوما ً قضاها الكابتن يف الحجر املنزيل وأرص فيها عىل عدم نرش خرب اصابت ِه
لألعالم ُحرصا ً منه عىل عدم زرع القلق والخوف يف نفوس مُ حبيه من الشعب العراقي بصوره
عامة والوسط الريايض عىل وجه التحديد».
وبدوره وجه ليث حسني شكره وتقديره لكل املسؤولني واإلعالميني والصحفيني والرياضيني
الذين يتصلون به لالطمئنان عليه ويتمنى الشفاء العاجل لكل املصابني بهذا الفايروس اللعني.
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ساوثغيت يستبعد ماغواير من تشكيلة إنكلرتا
استبع َد مدرب منتخب إنكلرتا لكرة القدم
غارييث سياوثغيت مدافيع مانشسيرت
يونايتيد هياري ماغوايير مين تشيكيلة
“األسيود الثالثة” التي سيتواجه أيسلندا
والدنميارك يف مسيابقة دوري األميم
األوروبيية يف أيلول/سيبتمرب املقبل ،بعد
صيدور حكيم إدانية بحقه مين املحكمة
الجنائية يف جزيرة سروس اليونانية.
وقيال سياوثغيت يف ترصيحيات ملوقيع
االتحياد اإلنكليزي لكيرة القدم“ :يف ضوء
تطورات هيذا املسياء ،يمكننيي أن أؤكد
أننيي أسيتبعدت هياري ماغوايير مين
تشيكيلة إنكلرتا للمباراتني ضد أيسيلندا
والدنمارك”.
وأصيدرت املحكمة اليونانيية حكما عىل
ماغواير بالسجن ملدة  21شهرا و 10أيام
مع وقف التنفيذ بتهمة االعتداء.
واعتقيل ماغوايير ( 27عامياً) يف جزيرة
ميكونيوس اليونانيية عيىل خلفيية
مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه
وصديقيه عيىل بعيض رجيال الرشطية
اليونانيني ،ووجهت إلييه تهم “االعتداء”
و”األذى الجسيدي” و”اإلساءة اللفظية”
و”محاولة الرشوة”.
وأصدر ماغواير صاحب  26مباراة دولية
الذي غياب عن جلسية املحاكمية بعدما
غادر األرايض اليونانيية بيانا ً أكد فيه أنه
سيقوم باستئناف الحكم.
وكان سياوثغيت اختيار ماغوايير ضمن
التشيكيلة بعيد محادثية مع قائيد فريق

مانشسيرت يوناتيد أقنعته بضمه ،مؤكدا ً
أنه مقتنع باتخاذ القرار الصحيح بعد أن
تحدث إىل ماغواير الذي أصبح أغىل مدافع
يف العالم بعد انتقاله من ليسرت إىل يونايتد
العام املايض مقابل  87مليون يورو.
وقيال يف مؤتمير صحفي“ :مين الواضح
أن القيرار ليس بسييطاً” ،مضيفاً“ :لقد
تحدثت ميع هاري .لدي رؤية عن القصة
التيي تختليف كثرا عميا يجيري نرشه.
يمكنك اتخاذ قرارات بشأن الحقائق التي

تدركها”.
وتابع“ :إذا تغرت الحقائق أو املعلومات،
سييكون عيل مراجعة هيذا القرار ،ولكن
ليدي عالقة رائعية معه ،لديه شيخصية
رائعة بالنسبة لنا ،وهو يتمتع بدعمي يف
هذا الوقت”.
وكان سياوثغيت أبدى سيابقا ً استعداده
للتشيدد ميع الالعبيني الذيين يسييئون
الترصف ،حيث اسيتبعد جناح مانشسرت
سييتي رحييم سيرتلينغ بعيد اشيتباكه

ميع مدافيع ليفربيول جو غومييز خالل
التدريب.
ولم تخض انكلرتا أي مبياراة منذ فوزها
عىل كوسوفو 4-صفر يف ترشين الثاني/
نوفمرب امليايض يف التصفييات املؤهلة إىل
كاس أوروبيا التي كانت مقيررة الصيف
الحايل وتأجلت إىل الصيف املقبل ،بسيبب
تفيش فروس كورونا املستجد.
وتلعب إنكلرتا مع إيسلندا يف ريكيافيك يف
الخامس من أيلول/سبتمرب والدنمارك يف

اعالم الكرتوني

كوبنهاغن يف الثامن منه.
وطغت مشاكل ماغواير خارج امللعب عىل
خرب اسيتدعاء املواهب الشابة فيل فودن
ومايسيون غرينيوود وكالفين فيليبيس
لتشكيلة املنتخب للمرة األوىل.
ويعيد فوديين ( 20عاماً) نجميا ً واعدا ً يف
خيط وسيط مانشسيرت سييتي ،يف حني
اسيهمت أهداف غرينيوود ( 18عاما) يف
حجز مانشسيرت يونايتيد لبطاقة دوري
أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقال سياوثغيت“ :إنها خطوة بالنسيبة
لهيم ،وكالهميا أكثر مين قادريين (عىل
تحميل املسيؤولية) .لقيد أظهيرا خيالل
املباريات الكبرة لألنديية الكبرة بأنهما
موهوبيان .كالهميا رائع جيدا يمكن أن
يكونيا جزءا من مسيتقبل إنكليرتا .األمر
مرتوك لهما للميض قدما”.
يف املقابل ،اسيهم نضج العب وسط ليدز
يونايتيد فيليبس يف تتوييج فريقه بلقب
الدرجة األوىل (الثانيية فعليا) وعودته إىل
الدوري املمتاز.
وقال عنه ساوثغيت“ :إنه العب شاهدناه
كثرا يف األشيهر الي 12األخيرة مع ليدز.
املركيز اليذي يشيغله هيو امليكان اليذي
نحتاج فيه إىل منافسة .إنها لحظة مثرة
بالنسيبة له”.كما اسيتدعى سياوثغيت
مهاجيم سياوثهامبتون دانيي إنغز الذي
سيجّ ل  25هدفا املوسم املنرصم يف جميع
املسابقات ،علما بأنه خاض مباراة دولية
واحدة سابقا وكانت عام .2015

بريلو يتعهد بإعادة الفرحة واحلماس إىل يوفنتوس
تعه َد املدرب الجديد لفريق يوفنتوس لكرة القدم أندريا
برليو بإعيادة الفرحية والحمياس إىل بطيل إيطاليا يف
املواسم التسعة املاضية ،مؤكدا ً بقاء النجم األرجنتيني
باولو ديباال ورحيل مواطنه غونزالو هيغواين.
وتيوىل برلو منصبه يف “السييدة العجوز” هذا الشيهر
إثر إقالة املدرب السيابق ماوريتسيو ساري بعد موسم
واحيد فقط عقب خروج الفريق من الدور ثمن النهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروبا عىل يد ليون الفرنيس.
وأوضيح برليو ( 41عامياً) يف أول مؤتمير صحفي يف
مقر النادي يف تورينو ،أنه “يف املكان املناسيب يف الوقت
املناسيب” .وقال“ :أرييد أن أعيد ليوفنتيوس الحماس
الذي كان يفتقده مؤخرا”.
وأكيد أن ديبياال ( 26عامياً) سييبقى يف خيط هجيوم
يوفنتوس إىل جانب الربتغايل كريستيانو رونالدو ،مشرا ً
إىل أن حقبة هيغواين ( 32عاما) يف تورينو انتهت.
ً
وأضياف“ :كان هيغواين بطالً رائعا ً
والعبيا رائعا ً لكن
حقبته انتهت“ .نظرنا يف عيون بعضنا البعض ،وتحدثنا
واتخذنا هيذا القرار .انا معجب به جيدا لكننا قررنا أن
يكون لكل منا طريقه”.
وانضيم هيغوايين إىل يوفنتوس عيام  2016قادما ً من

نابويل ،وتمت اعارته إىل ميالن وتشيليس اإلنكليزي قبل
أن يعود إىل البيانكونري يف املوسم املايض.
وتابيع برليو“ :ديباال لم يسيبق له أن ُعرض يف سيوق
االنتقاالت .بالنسيبة يل هو العيب مهم .وبمجرد عودته

من اإلصابة ،سيكون جزءا من املرشوع”.
وعين هداف الفريق يف املوسيم املنيرصم رونالدو ،قال:
“لقد تحدثنا بالفعل مع رونالدو .وسيكون لدينا الوقت
للحديث عن الخطط التكتيكية واألدوار”.

برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي والبورتا يطالب االدارة باالستقالة
أك َد برشلونة أن النجم األرجنتيني ليونيل مييس أخرب إدارة النادي برغبته
يف الرحيل باملقابل طالب النادي قائده باالسيتمرار وإنهاء مسيرته يف
الفريق الكتالوني.األخبار القادمة من إسبانيا أكدت أن قائد البالوغرانا
بعث برسيالة فاكس إىل إدارة النادي طالب فيها بفسيخ عقده ..حيث
يمليك يف عقيده بندا يتيح له إنهاء ارتباطه بالبارسيا مين جانب واحد
بنهايية املوسيم.لكن نيادي برشيلونة أكيد أن البند اليذي يتحدث عنه
مييس قد انتهى فعليا خالل األشيهر املاضية ،ومين املنتظر أن تجتمع
اإلدارة لتحلييل هذا املوضوع .وكان مييس قد تواصل مع املدرب الجديد
لربشيلونة رونالد كومان قبل أييام قليلة حيث أخربه النجم األرجنتيني
بأنه يرى نفسه خارج أسوار النادي الكتالوني.يذكر أن الرشط الجزائي
يف عقد مييس يبلغ  700مليون يورو ،ومن املقرر أن ينتهي عام .2021
وطالب جوان البورتا الرئيس السيابق لنادي برشيلونة ،الرئيس الحايل
جوزيب مارييا بارتوميو ومجليس إدارته باالسيتقالة الفورية.واتهم
البورتيا إدارة بارتوميو بتقوييض معنويات مييس إلنقاذ نفسيها من

االضطرابات االقتصادية والرياضية التي أحدثتها .مؤكدا أن هناك أمال
لبقاء مييس يف حال استقالت اإلدارة.ويف أوىل ردود الفعل نرش أسطورة
برشيلونة كارليس بويول تغريدة عىل حسيابه يف تويرت يعرب فيها عن
مسياندته لزميله السيابق مييس.وأعرب املدافع السابق لربشلونة عن
إعجابيه ودعمه واحرتامه لصديقه مييس .ولقيت التغريدة إعجابا من
مهاجيم الفريق الكتالوني لويس سيواريس الذي يبدو هو
اآلخير يف طريقه ملغادرة النيادي بقرار من املدرب
الجديد رونالد كومان.وشكر كيم تورّا رئيس
الحكومية الكتالونيية ميييس يف رسيالة
نرشهيا عيىل تويرت.تورّا وجه رسيالة
وداع مليييس مُ خربا إيياه أن كتالونيا
ستظل بيته دائماً ،شياكرا ً النجم
األرجنتينيي عيىل كل ما قدمه
لربشلونة.

مالديين يؤكد أن استمرار
إبراهيموفيتش أولوية مليالن
أكي َد املديير الرييايض لنيادي مييالن
اإليطيايل لكيرة القدم مدافعيه الدويل
السيابق باوليو مالدينيي أن املهاجم
العميالق اليدويل السيويدي السيابق
زالتيان إبراهيموفيتيش يعي ّد أولوية
بالنسبة للفريق اللومباردي ،من دون
أن يسيتبعد رحيله قبل بداية املوسم
املقررة يف  19أيلول/سبتمرب املقبل.
وقيال مالدينيي يف مؤتمير صحفي:
“إبراهيموفيتش هو أولويتنا ،بيد أنه
من الطبيعيي أن تكيون هناك خطة
ثانيية ،ولكن أيضيا ً ثالثية ورابعة”.
وأضياف مالدينيي“ :نعميل جميعيا ً
بجد من أجل التوصل إىل اتفاق .نعلم
أنيه سيتكون هناك فيرتة اسيتعداد
قصيرة للموسيم الجدييد ،وبالتيايل
نرييد إنهاء هذا امللف برسعة كبرة”.
وانضم “إبرا” الذي سييبلغ  39عاما ً
يف ترشيين األول/أكتوبير املقبيل ،إىل
ميالن يف نهاية كانون األول/ديسمرب
امليايض بعقيد ملدة سيتة أشيهر بعد
مغادرتيه ليوس أنجليوس غاالكيس
األمركي مقابل راتب سينوي قيمته
 3,5ماليني يورو مع إمكانية التمديد
لعيام إضايف.ومنذ عودتيه إىل النادي
اللومبياردي ،كان للمهاجم السيابق

لباريس سان جرمان الفرنيس تأثر
إيجابي عيىل الفريق الذي كان يعاني
من صعوبات ،حيث سجل له  11هدفا ً
يف  20مبياراة يف مسيابقتي اليدوري
واليكأس املحليني.مين جهتيه ،أكيد
املدير العام مليالن إيفان غاتسيديس:
“يمكننا جميعا ً أن نيرى أن إبرا لعب
دورا ً مهميا يف موسيمنا وتقدمنا” يف
إشيارة إىل إنهياء الفريق للموسيم يف
املركز السادس.وأضاف“ :نحن نبذل
كل ما يف وسيعنا كي نواصل تعاوننا
ذلك” ،مشرا ً إىل أنه “متفائل” بشأن

التمديد للنجم
ا لسيو يد ي .
وخياض املهاجم
اليدويل السيابق
مسيرة كبيرة يف
العقديين األخريين،
وتنقل بيني أندية كربى
يف أوروبيا مثيل أياكيس
الهولنيدي،
أمسيرتدام
يوفنتوس وإنرت وميالن وميالن
يف إيطالييا ،برشيلونة اإلسيباني،
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي ،وصوالً
اىل ليوس أنجلييس غاالكييس حيث
أميى موسيمني ،عياد بعدهما اىل
النادي اللومباردي يف كانون األول/
ديسمرب.وسبق إلبراهيموفيتش ان
دافيع عن ألوان مييالن بني 2010
و.2012يف املقابل ،قيال مالديني
إنه يجري مفاوضات لتمديد عقد
حارس مرميى ميالن جانلويجي
دوناروما ،وإنه يجري محادثات
مع تشييليس اإلنكلييزي للتعاقد
ميع العب وسيطه املدافع الدويل
الفرنييس تيميوي باكايوكيو
الذي أعر املوسيم امليايض لنادي
موناكو.

7

وحول قبوليه بتدريب الفريق األول بعيد أيام قليلة من
تعيينيه مدربا ً لفريق دون  23عاماً ،أكد برلو“ :لم يكن
لدي وقت للتفكر ،كان كل يشء رسيعا جدا ،ولكنني إذا
اتخذت هذا االختيار فهيذا ألنني مقتنع بأنني يف املكان
املناسب يف الوقت املناسب”.
ويعيرف برلو يوفنتيوس والعبيه جيدا ً بعيد فرتة أربع
سينوات رائعة مين  2011إىل  ،2015تيوج معه خاللها
بلقب الدوري أربع مرات متتالية.
وتطيرق نجيم ميالن وانيرت مييالن واملنتخيب اإليطايل
السابق إىل الخطة التي سيعتمدها مع فريقه“ :يمكننا
أن نلعب بأربعة أو ثالثة العبني يف الدفاع” مشيرا إىل أن
الهدف الرئيس هو أن “نلعب بفرح”.
واضياف“ :من أجيل جلب الحمياس ،علييك أن تعمل،
وتتحيدث مع الالعبني ،وتجعلهم يشياركون ،وتجعلهم
يفهميون طريقتنيا الجديدة يف اللعيب .أعمل يف امللعب،
لكن يجب أن يكون هناك الكثر من العالقات اإلنسانية
والنفسية”.
وأوضح برلو أنه يبحث عن “الرغبة والتماسيك” الذي
كان جيزءا من عهد املدرب السيابق ليوفنتوس أنتونيو
كونتي يف الفرتة بني  2011و.2014

مدفيديف يواصل محلة الدفاع
عن لقبه بنجاح

ً
َ
خامسيا عامليا ً حملة الدفاع
واصل الرويس دانييل مدفيديف املصنف
عين لقبه بطالً لدورة سينسييناتي األمركية الدولية يف كرة املرضب
ذات األليف نقطية للماسيرتز ،ببلوغه ربيع النهائي إثير تغلبه عىل
السلوفيني ألياز بيديني  6-3و 6-3يف ثمن النهائي.
وسييطر مدفيديف الذي كان حقق فوزا ً سيهالً يف اليدور الثالث عىل
األمركيي ماركيوس جيرون بمجموعتيني نظيفني ،عيىل مجريات
املبياراة بأكملهيا وحسيمها يف صالحه يف  70دقيقة دون أن يسيمح
ملنافسه بالحصول عىل اي نقطة لكرس ارساله.
ويف الدور املقبل ،يلتقي مدفيديف مع اإلسيباني روبرتو باوتيسيتا-
أغيوت الثامن والفائز عىل الرويس كارين خاتشيانوف الحادي عرش
 4-6و 6-3و.6-2
وتأهيل أيضا ً األملاني يان لينارد شيرتوف بتغلبه عىل البلجيكي دافيد
غوفان السابع  6-4و 3-6و.6-4

إصابة بواتينغ بتمزق
يف أوتار الركبة

كشفتِ الفحوصات الطبية عن إصابة أحد نجوم بايرن ميونيخ
بتمزق يف أوتار الركبة.
ً
ووفقا لبيان عىل املوقع الرسيمي لباييرن ميونيخ ،فإن جروم
بواتينيج لم يتمكن من إكمال نهائي دوري األبطال ضد باريس
سان جرمان ،بسبب تعرضه إلصابة عضلية يف الفخذ األيمن.
وأضياف“ :أظهيرت الفحوصات التيي أجراها الالعيب إصابته
بتميزق يف أوتار الركبة ،وسييخوض بواتينج فرتة تأهيل خالل
اإلجازة”.
وأتيم“ :نحين واثقيون أن آالم اإلصابية لين تكيون كبرة عىل
بواتينيج ،الذي سيبق أن فاز بثالثيية مع النادي للميرة الثانية
خالل مسيرته ،مثل مانويل نوير ودافيد أالبيا وخايف مارتينيز
وتوماس مولر”.

ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا حتت  19عاماً

أحر َز ريال مدريد اإلسباني لقب دوري أبطال أوروبا
للشباب يف كرة القدم (تحت  19عاماً) بفوزه عىل
بنفيكا الربتغايل  3-2يف املباراة النهائية يف مدينة نيون
السويرسية.وهي املرة األوىل التي يفوز فيها شباب
النادي امللكي بلقب البطولة التي انطلقت عام ،2013
بعدما أقصوا يف طريقهم إىل النهائي يوفنتوس وإنرت ميالن
اإليطاليني ،وسالزبورغ النمساوي ،يف حني هو النهائي
الثالث الذي يخرسه الفريق الربتغايل.ويرشف
النجم السابق للمرينغي راؤول غونزاليس
عىل الفريق الذي أنهى الشوط األول
متقدما بهدفني عن طريق باولو
رودريغيز ( )25وهنريكي
جوكو (خطأ يف مرمى فريقه
.)45لكن الفريق الربتغايل
قلص الفارق مطلع
الشوط الثاني بواسطة

غونزالو راموس ( ،)49قبل أن يعيد ميغيل غوتريز الفارق إىل سابق
عهده بعدها بدقيقة واحدة.وسجل العبو بنفيكا هدف تقليص
الفارق مرة اخرى ،عرب راموس نفسه ( ،)57وكان بامكانهم إدراك
التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة  68لكن تياغو دانتاس أهدرها.

روما يتعاقد مع اإلسباني بيدرو رودريغيز
انضي َم املهاجم الدويل اإلسيباني السيابق بييدرو رودريغيز
املنتهي عقده مع تشيليس اإلنكليزي هذا الشهر ،إىل صفوف
روما خامس الدوري اإليطايل لكرة القدم ملدة ثالثة أعوام.
وبيات بيدرو املتوج ميع منتخب بالده بلقبيي كأس العالم
 2010وكأس أوروبيا  ،2012أول تعاقيدات نادي العاصمة
اإليطاليية هيذا الصيف.وقال بييدرو“ :أنا سيعيد بالتواجد
هنا ومتحميس بالتحدي الذي ينتظرني”.وتوج بيدرو الذي
دافع عن ألوان برشلونة قبل انتقاله أىل تشيليس ،بي 25لقبا ً
يف مسيرته االحرتافية بينها دوري أبطيال أوروبا والدوري
األوروبيي “يوروبا ليغ” واليدوري اإلنكليزي وكأس إنكلرتا
واليدوري اإلسيباني .كميا خياض  65مباراة دولية سيجل
خاللها  17هدفاً.من جهته ،قال املدير العام للنادي االيطايل
غييدو فيينغيا“ :إنيه رشف لنا أن نرحب بالعيب من نوعية
بيدرو يف عائلة روما”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7315 :الخميس  27 -اب 2020

الالمي يطمئن على صحة الصحفي علي
اخلالدي بعد شبهة اصابته بفايروس كورونا
بغداد /نينا :

َ
اطم�أن نقيب الصحفين العراقي�ن مؤيد الالمي
ع�ىل صحة الصحف�ي ع�يل الخالدي بعد ش�بهة
اصابته بفايروس كورونا .
وقال الالمي يف تغري�دة له “ :اطمأنينا عىل صحة
االخ والصديق العزي�ز الصحفي عيل الخالدي بعد
ان اظه�رت الفحوصات االولية ش�بهات اصابته
بالفاي�روس ،ادعو الله العزيز القدير ان يش�فيه
رسيع�ا ليع�ود متألق�ا ً كم�ا ه�و دوم�ا  ،وارجو
دعواتك�م ل�ه بالصح�ة والس�المة ،آم�ن ي�ارب
العاملن”.

وفاة اإلعالمية املصرية عفاف عبد
الرازق عن عمر ناهز  80عاما
القاهرة /متابعة الزوراء:
َنعى رئي�س الهيئة الوطني�ة لإلعالم يف مرص
حس�ن زي�ن ،اإلعالمي�ة الكبرية عف�اف عبد
ال�رازق ،الت�ي رحلت ع�ن يف الس�اعات األوىل
م�ن صباح أمس األربعاء ع�ن عمر يناهز 80
عاما.
وق�ال زي�ن :إن اإلعالمي�ة الراحل�ة تع�د أحد
رواد اإلعالم املرصي ،وقدمت للشاش�ة أعماال
متميزة بمهنية واحرتافية أسهمت يف ترسيخ
قيم وعادات وتقاليد املجتمع املرصي األصيل.
واختت�م زين بقول�ه “ندعو الل�ه أن يتغمدها
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم
أهلها الصرب والسلوان”.
وج�رى تش�ييع الجنازة ،الراحلة بعد صالة الظهر من مس�جد حس�ن الرشبتيل بالتجمع
الخامس ،والدفن بمقابر األرسة بالوفاء واألمل يف مدينة نرص.
وتع�د عفاف عبد ال�رازق من الجي�ل األول يف التليفزيون املرصي ومن نجمات ماس�بريو،
عملت بقس�م العالقات العامة ،ث�م اإلعداد ،ثم عملت مذيعة ،وقدم�ت برامج مهمة منها
“عن إذنك” و”األرض بتتكلم عربي” و”مجلة التليفزيون” ،الذي استمر لسنوات طويلة.

نقابة الصحفيني الفلسطينيني تتخذ سلسلة
إجراءات للحفاظ على سالمة الطواقم الصحفية
غزة /متابعة الزوراء:
ْ
أعلنت نقابة الصحفين الفلس�طينين ،اتخاذ سلسلة إجراءات ،عىل ضوء تأكد وجود
حاالت مصابة بفريوس “كورونا” بمحافظات قطاع غزة.
واكدت النقابة أن س�المة الطواقم الصحفية وأبناء الش�عب من أه�م األولويات التي
يجب العمل بها.
وقررت النقابة وفق نائب النقيب الدكتور تحسن األسطل ،إغالق مقر النقابة يف غزة
مل�دة يومن خ�الل إعالن حاالت منع التجولُ ،
وس�تصدر النقابة بيان�ا آخر يف حال أي
جديد.ودعا األس�طل ،كافة الزمالء االلتزام بتعليمات الجهات املختصة وخاصة خالل
تحرك الطواقم الصحفية.
وأهاب�ت نقاب�ة الصحفين الفلس�طينين بكافة منتس�بيها ،عدم ن�رش أي أخبار أو
معلوم�ات دون الحص�ول ع�ىل مصدر موث�وق لهذه املعلوم�ات ،الفت�ة اىل أن بطاقة
الط�وارئ الت�ي أصدرتها خاص�ة بالتحرك يف حالة الط�وارئ ،أما حال�ة منع التجول
فيمكن التحرك للمهام من خالل التنسيق بن املؤسسة الصحفية ،والجهات املختصة
بعد توضيح طبيعة املهمة الصحفية.
وبين�ت :أن الطواق�م الصحفي�ة مطالبة ب�أن تتح�رك بتكليف واضح من املؤسس�ة
الصحفية ،بحيث يتضح مسار التحرك واألشخاص واملكان ،والوقت.
وش�ددت النقابة عىل رضورة الت�زام الصحفين الكامل بإجراءات الس�المة الصحية
خالل املهمة املكلفن بها ،وخاصة يف أماكن انتشار الجائحة،
مطالبة املؤسس�ات الصحفية بتوفري مس�تلزمات الحماية الصحية للصحفين خالل
العمل والحفاظ عىل منتسبيها.
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هيئة اإلذاعة الربيطانية تبث أناشيد وطنية برغم اجلدل حول رمزيتها
لندن /متابعة الزوراء:
ْ
ق�ررت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية
“بي.بي.يس” أنها س�تبث أناش�يد
وطنية خالل األمس�ية األخرية من
سلسلة حفالت “برومز” السنوية،
بعد ج�دل أثري حولها م�ع تصاعد
الحركات املناهض�ة للعنرصية ،إذ
تكهن البعض بأن اإلذاعة ستتخىل
عن هذا التقليد خشية من أن ُتنعت
بالتمييز العنرصي.
وخالل األمسية األخرية من حفالت
برومز ،ينشد اآلالف من األشخاص
وه�م يلوح�ون بأع�الم بريطانية
“رول بريتاني�ا” و”الند أوف هوب
أند غلو”.
لكن صحيفة صنداي تايمز ذكرت
أن هيئة اإلذاعة العامة تفكر بعدم
تأدي�ة هذين النش�يدين املرتبطن
باالس�تعمار والعبودي�ة لتجن�ب
االنتقادات بعد تظاهرات مناهضة
للعنرصية مرتبط�ة بحركة “بالك
اليفز ماتر” والنقاش حول الرموز

االستعمارية يف اململكة املتحدة.
وأعلن�ت بي.ب�ي.يس يف نهاي�ة
املط�اف مس�اء االثن�ن برنامجها
له�ذه الحفل�ة األخرية الت�ي تقام
هذه الس�نة ع�رب اإلنرتنت بس�بب
جائحة كوفيد –  19وليس يف قاعة
رويال ألربت هال يف لندن.
وأشارت هيئة اإلذاعة العامة إىل أن

الحفلة س�تجمع “عنارص مألوفة
ووطني�ة مث�ل النش�يد الوطن�ي
وس�تضم محطات جدي�دة تختزل
أج�واء ه�ذه املرحل�ة الفريدة ،من
بنيها يول نيفر ووك إلون”.
وهذه األغنية مستقاة من مرسحية
غنائي�ة أمريكي�ة يف مرحلة ما بعد
الح�رب العاملية الثاني�ة ،أصبحت

يف بريطانيا نش�يدا ملشجعي كرة
الق�دم ورم�زا للتعاض�د خ�الل
مرحل�ة الجائح�ة.وكان احتمال
التخيل عن هذين النش�يدين دفع
الحكومة إىل الدفاع عنهما.
هيئ�ة اإلذاع�ة العام�ة ت�رددت
بتأدية النشيدين الوطنين بسبب
ارتباطهما باالستعمار والعبودية
لتجنب االنتقادات.
وقالت ناطقة باس�م الحكومة إن
رئيس الوزراء بوريس جونس�ون
“يفهم املشاعر التي تحويها هذه
النقاش�ات ويرى أن�ه ينبغي حل
املشاكل يف العمق وليس من خالل
الرموز”.
ورأى وزي�ر الثقاف�ة أوليفر دودن
أن “األم�م الواثق�ة واملتجهة نحو
املستقبل ال تمحي ماضيها”.
وق�ال الوزير يف تغري�دة عىل تويرت
إن النش�يدين “هم�ا محطت�ان
أساس�يتان” يف الليل�ة األخرية من
حفالت بروم�ز .وأضاف أنه أعرب

لهيئة بي.بي.يس عن مخاوفه من
احتمال إلغائها.
وذك�رت صحيف�ة صن�داي تايمز
أن قائدة األوركس�رتا املدعوة داليا
ستاسيفس�كا رأت أن الوقت حان
“إلدخ�ال تغي�ريات” ع�ىل حفالت
بي.ب�ي.يس بروم�ز ،م�ا عرضه�ا
لوابل من االنتقادات.
وقال�ت بي.ب�ي.يس “نأس�ف
ج�دا لالنتق�ادات الش�خصية غري
امل�ربرة الت�ي تعرض�ت له�ا دالي�ا
ستاسيفس�كا ( )..ع�رب وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي وخارجها”
مش�ددة عىل أن الق�رارات املتعلقة
بحف�الت بروم�ز ،تتخذه�ا الهيئة
“بالتش�اور م�ع كل الفنان�ن
املعنين”.وارتبط�ت املوس�يقى
الكالسيكية لفرتة طويلة بجمهور
يطغ�ى علي�ه البي�ض والذك�ور.
وأك�دت بي.ب�ي.يس أنه�ا بذل�ت
جهودا لكي تمثل الحفالت مجموع
السكان عىل نحو أفضل.

ضغوط دولية لإلفراج عن خالد درارني خالل جلسة االستئناف

الجزائر /متابعة الزوراء:
ينتظ ُر الوسط الصحفي الجزائري مراجعة الحكم الصادر
ضد الصحفي خالد درارني خالل جلس�ة االس�تئناف التي
حددتها محكمة بالجزائر العاصمة يف الثامن من س�بتمرب
القادم ،بعد أن حكم بالسجن ثالث سنوات مع النفاذ ،األمر
الذي أثار استنكارا محليا ودوليا.وتشهد الساحة اإلعالمية
يف الجزائر مؤخرا حراكا من قبل الصحفين لدعم درارني،
تزامنا مع إدانة مستمرة من قبل عدة أحزاب وشخصيات
سياسية يف الجزائر للحكم الصادر ضده ،إضافة إىل حركة
تضام�ن دويل مع�ه ،وضغ�وط كب�رية من قب�ل منظمات
مهني�ة وحقوقية دولية عىل الس�لطات الجزائرية لدفعها
إىل اإلف�راج عن�ه ،باعتباره لم يقم س�وى بعمله .ونظمت
تظاه�رات مطالب�ة بإطالق رساح�ه يف الجزائ�ر وباريس
ونيوي�ورك وجنيف.وأكد عبدالغني ب�ادي محامي درارني
“ستجري جلس�ة االس�تئناف يف الحكم الصادر ضد خالد
درارني بعد أس�بوعن ،يف  8سبتمرب”.وأوضح أن املحاكمة
“س�تجري كما يف املحكمة االبتدائية ع�ن طريق التواصل
بالفيدي�و” بن مجل�س قض�اء الجزائر وس�جن القليعة
بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث يوجد درارني.
ويف  10أغس�طس صدر الحكم بثالث س�نوات س�جنا مع

النف�اذ يف ح�ق درارن�ي ( 40س�نة) مدير موق�ع “قصبة
تريبون” ومراسل قناة “تي.يف 5موند” الفرنسية ومنظمة
مراسلون بال حدود يف الجزائر.
وحوك�م بتهمت�ي “التحريض ع�ىل التجمهر غري املس�لح
واملس�اس بالوح�دة الوطنية” ،عق�ب تغطيته يف  7مارس
يف العاصمة تظاه�رة للحراك املناهض للس�لطة الذي هز
الجزائر ملدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – .19
محامون اعتربوا أن الحكم عىل درارني قاس جدا بالنظر إىل

أن امللف فارغ ،وما قام به يدخل ضمن عمله الصحفي.
واعترب املحامون الحكم “قاسيا ج ّدا” بالنظر إىل أن “امللف
فارغ” ألن ما قام به “يدخل ضمن عمله الصحفي”.
واالثن�ن ،صدر حك�م جديد بالس�جن عامن م�ع النفاذ
ع�ىل الصحفي والناش�ط الس�يايس عبدالكري�م زغيالش
بتهمت�ي “املس�اس بالوح�دة الوطنية” و”إهان�ة رئيس
الجمهورية”.
ويف وقت كانت محكمة قسنطينة شمال رشق البالد تنطق
بالحكم ،كان نحو  150شخصا ،معظمهم من الصحفين،
يتظاهرون أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية،
من أجل املطالبة بإطالق رساح درارني.
ورف�ع الصحفي�ون ص�ور درارن�ي وزغي�الش ،وعدد من
املعتقل�ن .وطال�ب الصحفي�ون باإلف�راج الف�وري ع�ن
املوقوف�ن يف قضاي�ا ال�رأي ،فيم�ا ح�ارصت الرشط�ة
الصحفي�ن ،إذ أحاط�ت به�م م�ن كل جان�ب ،بينما كان
عددهم يتزايد بشكل مس�تمر.ويمثل أمام االستئناف مع
درارني بالتهم نفس�ها املعارض الس�يايس سمري بلعربي
والناش�ط يف الحراك س�ليمان حميطوش ،املفرج عنهما.
ُ
وحك�م عليهما بالس�جن عامن بينهما أربعة أش�هر مع
النفاذ ،وسبق أن أمضيا مدة العقوبة يف الحبس املؤقت.

نبيه بري يوجه اتهامات باجلملة إلعالميني لبنانيني

بريوت /متابعة الزوراء:
تقدمُ رئي�س املجلس النياب�ي اللبناني نبيه
بري بش�كوى ضد قن�اة “أم.ت�ي.يف” وعدد
م�ن اإلعالمي�ن منهم ديما ص�ادق ورياض
ط�وق ،بتهمة إث�ارة النعرات والق�دح والذم
والتحق�ري ون�رش األخب�ار الكاذب�ة ،وذل�ك
ع�ىل خلفية م�ا تم نرشه يف برنامج “باس�م
الشعب” األس�بوع املايض.وتطرّقت الحلقة
الت�ي أغضب�ت ب�ري إىل حرس�ه ،وانتق�دت
ع�دم رشعيّت�ه كون�ه ال يتب�ع إىل أي جهاز
أمني رس�مي ،باإلضافة الس�تهداف عنارص
حرس املجلس للمتظاهري�ن يف تظاهرات 8
أغس�طس بالرصاص املطاطي والخراطيش
التي أطلقوها عىل عيونهم بشكل مبارش.
وعلق�ت اإلعالمي�ة ديم�ا ص�ادق بطريق�ة
س�اخرة ع�ىل الش�كوى ضده�ا ،وكتبت يف
حس�ابها عىل تويرت “طلعت ع�ىل ‘أم.تي.يف’

مع الزميل ري�اض طوق ،قلت عن نبيه بري
إنه ميليش�ياوي ،وح�رس املجلس بلطجية،
ق�ام زعل بري ورفع علينا دعوى .طب ش�و
بطلع قول إنه بري آدمي ورجل مؤسس�ات
وبضحّ ك أمة ال إله إال الله عليي يعني”.
وتضام�ن إعالمي�ون ووس�ائل إع�الم
وحقوقيون وناش�طون يف مواق�ع التواصل

االجتماعي مع القن�اة اللبنانية واإلعالمين
املدعى عليهم.وأصدرت مب�ادرة “إعالميون
من أج�ل الحرية” بيانا ً قال�ت فيه “أن يلجأ
أي مس�ؤول يف لبن�ان إىل القضاء مدعيا ً عىل
وس�ائل إع�الم وإعالمي�ن فهذا م�ن حقه،
لك�ن أن يتم تطويع القضاء أو أي مؤسس�ة
عس�كرية أو أمني�ة لتطوي�ع اإلع�الم فهذا
س�لوك يدعو إىل إعالن الرف�ض التام لكل ما
تقوم به السلطة اللبنانية .انطالقا ً من وقائع
االس�تقواء بالقضاء ،والرتهيب املس�تمر يف
الشارع للناشطن واإلعالمين”.
وأكدت املبادرة تضامنها الكامل مع “القناة
واإلعالمي رياض ط�وق ،والصحفين الذين
ادع�ى عليه�م رئيس مجل�س الن�واب نبيه
ب�ري ،عىس أن يكون اللجوء إىل القضاء هذه
املرة ،من موقع االحرتام للمؤسس�ات ،ال من
خلفية أن الضعيف وح�ده يلجأ إىل القضاء،

إال إذا ضمن أن يكون الحكم لصالحه ،بفعل
الضغ�ط املم�ارس ال�ذي لي�س خافي�ا ً عىل
أحد”.وتوجهت املحامية دياال ش�حادة ،التي
ش�اركت يف الحلقة يف منش�ور عىل حسابها
يف فيس�بوك إىل رئي�س مجل�س الن�واب،
مش�رية إىل أن الش�كوى لم تش�ملها بسبب
حصانتها كمحامية ،وقالت “يف نهاية العام
 ،2017خرج علينا نبيه بري بقوله الش�هري
“الضعيف يذهب إىل القضاء” يف إطار خالفه
مع عون حول مرس�وم ترقي�ة ضباط دورة
.”1994وأضاف�ت ش�حادة بلهجة س�اخرة
“بم�ا أن ب�رّي ص�ار فج�أة مؤمن�ا ً بعدالة
القضاء ،فلعله مستع ّد إذن لإلدالء بشهادته
أم�ام هذا القض�اء يف الش�كوى املقدمة ضد
عصابة ‘حرس مجلس النواب’ ،وهو ال يريد
بالطبع أن يُفهم امتناعه عن الش�هادة عىل
أنه تملّص من مسؤولية ما ،معاذ الله”.

للصحفيني ..إليكم  12تطبي ًقا لتسجيل املقابالت عن ُبعد
بغداد /متابعة الزوراء:
ّ
يفض ُل معظ�م الصحفين إجراء املقابالت
م�ع ضيوفه�م وج ًه�ا لوج�ه ،إال ّ
أن هذه
الطريقة ل�م تعد ممكنة وال تتناس�ب مع
األزمة الصحي�ة الطارئة عامل ًيا ،ما دفعهم
إىل اللج�وء إىل تطبيق�ات وأدوات ومع ّدات
تتيح لهم تسجيل املقابالت عن ُبعد.
وعلّق�ت املح�ررة واملراس�لة يف نيوي�ورك
جينيفر ديس�يو ع�ىل التغي�ريات املفاجئة
التي طال�ت املجال اإلعالم�ي يف ّ
ظل تفيش
ً
معتربة ّ
َ
أنه بات يجدر
جائحة “كوفيد ،”19
ّ
وكأنهم يف
بجمي�ع الصحفي�ن أن يعمل�وا
إذاعات.
وفيما ييل ،تق ّدم شبكة الصحفين الدولين
 12أداة تتي�ح تس�جيل املقاب�الت عن ُبعد
وتحقيق جودة صوت جيدة:
ّ
املذك�رة الصوتي�ة يف الهاتف –
()1
:Voice Memo
ال ي�درك الكث�ري م�ن الصحفي�ن أهمي�ة
ّ
املذكرة الصوتية املوجودة يف الهواتف ،فهي
ّ
تع�د واحدة من أفض�ل األدوات لتس�جيل
املقابالت الصوتية.
ّ
ف�إن
وبحس�ب إذاع�ة  CBCالكنديّ�ة،
أهمية ه�ذه األداة تكمن ً
أيض�ا بما ُيعرف
ب�”املزامنة املزدوج�ة” أو مزامنة الهاتف
وجه�ات اإلتص�ال ،لتس�جيل املقابلة مع
ش�خص م�ا عندم�ا ال يك�ون يف الغرف�ة
نفسها مع الصحفي.
وهناُ ،يمكن أن يطلب الصحفي من ضيفه
أن يسجّ ل املحادثة واإلجابات عىل األسئلة
باس�تخدام  Voice Memoع�ىل الهات�ف،
فيما يس�جّ ل الصحفي األسئلة عرب جهاز

وهن�ا ،يمك�ن للصحف�ي اإلط�الع ع�ىل
إرشادات “بيزنيس إنسايدر” حول كيفية
اس�تخدام “س�كايب” ع�رب الكمبيوت�ر،
ً
إضاف�ة إىل م�ا ن�رشه  Next Webح�ول

الكمبيوتر ،وعن�د اإلنتهاءّ ،
ينظم اإلجابات
املوج�ودة يف املل�ف الصوت�ي الذي أرس�له
بالضيف ً
وفقا لألس�ئلة املطروحة.
ويف ه�ذا الص�دد ،تنص�ح كلي�ة أنين�ربغ
للتواص�ل والصحاف�ة يف جامع�ة جن�وب
كاليفورني�ا الصحفين ب�رشح الخطوات
الت�ي عىل الضي�ف اتباعه�ا والتوضيح ّ
أن
ّ
التأكد
املقابلة تجرى بهذه الطريقة بهدف
من جودة الصوت عن ُبعد ،وبالتايل سيتفهم
الضيف ذلك ويتعاون مع الصحفي.
والجدي�ر ذك�ره ّ
أنه حت�ى قبل اس�تخدام
الهات�ف الذكي ،كان املراس�لون اإلذاعيون
يذهب�ون إىل من�زل أو مكت�ب الضي�ف

وتس�جيل مقابلة معه .أمّ �ا اآلن ،ويف هذه
الظ�روف الصحي�ة أصبح ع�ىل الصحفي
إج�راء جزء من املقابلة ،وليس تس�جيلها
ً
كاملة.
نصائ�ح لإلحرتاف :ع�ىل الصحفي تدريب
الش�خص الذي يجري مقابل�ة معه حول
طريق�ة وضع هاتفه ،الذي يجب أن يكون
قري ًبا منه قدر اإلمكان ،وتحدي ًدا بن  6و8
بوصات ،أمام وجه الضيف أو تحت ذقنه،
بحس�ب الهات�ف ال�ذي يس�تخدمه والذي
يجب وضعه بشكل ثابت ،مثالً عىل الكتب،
فيم�ا يجل�س الضي�ف حت�ى يحافظ عىل
جودة الصوت يف أثناء التسجيل.

( )2تطبيق زووم
يمكن املشاركة يف املكاملات الفيديوية عرب
تطبيق “زووم” ع�ن طريق الصوت فقط،
ً
إضاف�ة إىل تس�جيل أص�وات املش�اركن
بشكل منفصل.
وبعد انتهاء اإلجتماع عىل زووم ،سيالحظ
الصحفي وجود ملفات بأصوات املشاركن
وأس�مائهم ،والت�ي يمكن أن يس�تخدمها
الصحفي فيما بعد.
( )3التسجيل عرب سكايب
إذا كان الصحف�ي يس�تخدم تطبي�ق
“س�كايب” ،فبإمكانه تس�جيل املكاملات،
بما يف ذلك محادثات الفيديو.

طريقة استخدام التطبيق عىل الهاتف.
ويوج�د أمران مهم�ان ع�ىل الصحفي أن
يعريهم�ا اإلنتب�اه ،األول ه�و ّ
أن�ه بمجرد
البدء بتس�جيل املكاملة ،يتم إخطار جميع
املعنين عىل الشاشة بهذا األمر .كذلك عليه
التأك�د من تنزي�ل امللفات بش�كل رسيع،
ّ
ألنها ُتحذف تلقائ ًيا خالل  30يومً ا فقط.
( )4إنكور Anchor
كان ه�ذا التطبي�ق املجاني موج�و ًدا منذ
فرتة ،ولكنه جذب الكثري من انتباه الناس
عندما اش�رتته رشكة  Spotifyيف شباط/
فرباير  2019باإلش�رتاك م�ع رشكة البث
الصوت�ي  Gimlet Mediaمقاب�ل ح�وايل
 340مليون دوالر.
ويع� ّد ه�ذا التطبي�ق مهمً�ا لتس�جيل
املقابالت عن ُبعد ،وال س�يما ّ
أن واح ًدا من
ّ
كل  3ملف�ات بودكاس�ت يتم إنش�اؤها يف
العال�م ،تتم ع�رب هذا التطبي�ق الذي يتيح
التس�جيل لساعتن ويمكن أن يشارك فيه
 4أشخاص.
( )5وصل الهاتف بمس�جّ ل صوت
إذا كان الصحفي يمتلك مس�جالً للصوت،
يمكنه وصله بالهاتف خالل إجراء املقابلة،
م�ا يجعل الصوت يبدو بج�ودة أفضل من
ج�ودة املكاملة الهاتفي�ة للمقابلة .ويمكن
أن يحت�اج الصحف�ي إىل مع�دات متنوعة
للقي�ام بذل�ك ،ولكن يمكنه تنفي�ذ ذلك إذا
كان لديه أجهزة قديمة.
وعىل الصحف�ي اإلنتباه إىل ّ
أن املس�تمعن

ق�د يتس�امحون وال يعلّق�ون بح�ال كان
صوت الش�خص أو الضيف ليس بالجودة
املطلوبةّ ،
لكنهم لن يتقبّلوا الصوت الرديء
للصحفي.
ً
وإضافة إىل ما تق ّدم ،يويص خرباء يف مجال
الصحافة باإلستعانة بالتطبيقات اآلتية:
 )Ringr: )6وه�و تطبي�ق مدفوع ،إال ّ
أنه
متاح بشكل مجاني للتجربة أوّل شهر.
 Report-IT: )7وه�و تطبيق غري مجاني
ً
أيضا.
 Ferrite Recording Studio: )8وه�و
مجاني ويش�جّ ع صن�دوق أدوات
تطبي�ق
ّ
الصحفي عىل استخدامه.
 Rev Call )9:تنص�ح ل�ورا س�ميث م�ن
جامعة جنوب كاليفرونيا باس�تخدام هذا
التطبيق املجاني.
 Cleanfeed.net: )10يش�جّ ع آب�ي حفرت
من جامعة هارتفورد عىل اإلطالع عىل هذا
املوقع واإلستفادة منه.
مجاني.
 TapeACall: )11وهو تطبيق
ّ
 Google Voice: )12تش�جّ ع أمارا أجيالر
من كلي�ة أنينربغ للتواص�ل والصحافة يف
جامعة جنوب كاليفورنيا الصحفين عىل
استخدام هذه األداة من جوجل.
وختامً ا ،ال ب ّد م�ن التذكري ّ
أنه مهما كانت
الوس�ائط التي يس�تعن بها الصحفي ،إال
ّ
أنه قد يحتاج إىل تسجيل املقابالت عن ُبعد
يف املس�تقبل ،ولهذا فقد اس�تعرض املقال
ع�د ًدا كب ً
ريا من األدوات املفيدة يف تس�جيل
املقابالت عن ُبعد وبجودة عالية.
داميان رادكليف .أستاذ الصحافة بجامعة
أوريج�ون األمريكية ،وزمي�ل يف مركز تاو
للصحافةالرقمي�ةيفجامع�ةكولومبي�ا.
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( الشاعر الذي ال يخيف ،من األفضل أن يهجر الدنيا )

رسائل اىل عامل الطفوف

مظفر النواب  ..الكلمة اجلريئة واملوقف الشجاع
د .ماجد عبد اهلل
عندمَ ا يتحقق التوافق بني اإلطار
واملضمون ويكون الزواج رشعيا
ب�ني املبن�ى واملعن�ى نس�تطيع
الحك�م عن�د ذاك ع�ى أن ه�ذا
العم�ل يدخ�ل يف ب�اب اإلب�داع
املتمي�ز عندما تكون اللغة طيعة
لينة يف قلم الش�اعر وهي مثقلة
بق�وة الفكر واملوض�وع محلقة
نحو آفاق جديدة يكون الش�اعر
قد دخل إىل عالم ميلء باإلش�ارة
والدهش�ة والبق�اء ومقي�اس
األدي�ب قلمه وما يحمله من قوة
يف الص�ورة واقتن�اص الفك�رة
الجدي�دة وطرحها يف إطار جديد
الشاعر مظفر عبد املجيد النواب
واحد من هؤالء الش�عراء الكبار
ال�ذي عانى ماعاناه من س�لبية
الوضع الس�يايس فل�م يهرب إىل
املظ�ات الب�اردة ولم يستس�لم
لإلغراءات املادية والجاه وانربى
بشجاعة وقال كلمته بوضوح يف
دائرة شعرية محظورة وأصبحت
أش�عاره ته�رب كاملنش�ورات
الرسي�ة من م�كان إىل آخر وهي
تحمل رشارة الثورة وانني الفقراء
والجوع الرشس عى كل األنظمة
التي كانت س�ببا يف حالة الرتدي
التي تعيشها األمة.
(سيدتي
كيف يكون اإلنسان رشيفا
وجه�از األم�ن يم�د يدي�ه بكل
مكان
والقادم اخطر

نوضع يف العصارة كي يخرج ّ
منا
النفط
نخبك..نخبك سيدتي)
كان ش�عر النواب يحمل وجهني
متخاصم�ني إىل درج�ة القطيعة
التامة
األول ه�ذا الح�س الوطن�ي
اله�ادر املتدفق من ب�ني حروفه
وال�ذي يعرب عن ضمري الش�عوب
املضطهدة املسحوقة
والثان�ي ه�ذه الش�جاعة الت�ي
جعلت�ه يقف أمام الجميع ليقول
كلمت�ه بطريق�ة م�ا رأيناه�ا يف
مواق�ف الكثريي�ن من الش�عراء
الكبار.
( وارى خوازيق�ا صنع�ن ع�ى

مقاييس امللوك
وليس يف ملك وخازوق مامة
لل�ه م�ا ت�ذر البن�ادق حاكم�ني
مؤخرات يف الهواء
ورأسهم مثل النعامة)
القصي�دة عن�د مظف�ر الن�واب
طافح�ة باالحتج�اج مدفوع�ة
بش�حنة الغض�ب ينطب�ق عليها
القول املشهور.
(الش�اعر ال�ذي ال يخي�ف ،م�ن
األفضل أن يهجر الدنيا) والنواب
يري�د أن يك�ون فارس�ا وس�ط
املعرك�ة يف قلب املي�دان يتصدى
لهذا الواقع املتفس�خ بش�جاعة
وه�ذا واح�د م�ن األس�باب التي
جعل�ت ش�عر الن�واب يحظ�ى

باهتمام واسع.
كان مضفر النواب تاريخا يضج
باألحداث الجسام ابتداء بالشعر
الش�عبي فكانت مفرداته ترسم
ص�ورا طافح�ة بالحساس�ية
والتأمل واإلبداع .ومن يقرا الريل
وحمد يدرك أن النواب قد أس�س
بأسلوبه مدرس�ة جديدة للشعر
الش�عبي والصور الش�عرية لدى
النواب حلوة وجميله ولكن وراء
حاوتها مرارة موجعة.
( أمألها علنا ياموالي
فما اخرج من حانتك الكربى
اال منطفئا سكران
اصغر ش�يئا يس�كرني يف الخلق
فكيف اإلنسان)
ع�ارص ثورات التح�رر يف الوطن
العرب�ي واختار طريقا عى ضوء
ماكان ي�راه فدفع رضيبة بالغة
لهذا االختيار
هروبه من العراق إىل االحواز عن
طريق البرصة
الحك�م عليه بعقوب�ة اإلعدام ثم
تغيريها بالسجن املؤبد
املكوث يف س�جن نقرة الس�لمان
وانتقاله إىل سجن الحلة
مغامرت�ه الجريئة م�ع رفاقه يف
حف�ر نفق من الزنزان�ة التي هو
فيها اىل خارج السجن
الهجرة إىل مناطق األهوار وحياة
التخفي التي عاشها
ترك�ه الوطن والس�فر إىل بريوت
واستقراره يف دمشق
وما رافق تلك الف�رتة من أحداث

وأس�فار تس�توجب من الباحث
الوقوف عندها ودراستها بطريقة
محايدة لكن الطائ�ر الذي اختار
طريقه أدرك انه اليعرف الوقوف
عند ح ّد  ،وان بوصلته التعرف إل
دالل�ة عمق املحيط�ات وال تؤمن
بالتعليم�ات فنفض عن جناحيه
كل هذا وانطلق إىل آفاق جديدة .
( عثرت قدماي ممن علمني
صار هو العثرة
ضيعته من العمر طويا
كي أنهضه عبثا
والجث�ة كانت تتفس�خ م�ن أين
أردت أن أسندها
أعثرت بمن علمك ال� ..
أسفاه نعم )..
اختلف النق�اد يف بداياته واجتهد
آخ�رون ،ذه�ب بعضه�م عى إن
قصي�دة الن�واب ه�ي ن�وع من
الرسد والبعض اآلخر قال إن شعر
الن�واب يدخ�ل يف ب�اب القصيدة
الفيضي�ة وبعضهم قال قد خرج
النواب عن عروض الفراهيدي يف
أمر اإليقاع.
والنواب اليأبه له�ذا الرأي أو ذاك
فقد حمل لواء صدقه وشجاعته
وأصبح ش�عره يفهم�ه القايص
والدان�ي حام�ا ق�وة التعب�ري
ومتانة اللغ�ة وتوظيف الكلمات
وتس�خريها كق�وة هجومي�ة
رشس�ة فكانت قصائده رشيطا
وثائقي�ا لألحداث تحم�ل ألوانها
وتقي�م حفل�ة رسي�ة داخ�ل
جس�د النص بني الكلم�ة الفتية

القسم الثقايف
م�ا يمي ُز الش�اعر فراس األس�دي
اعتماده ع�ى الصورة الش�عرية
القائم�ة ع�ى التكثي�ف وااليجاز
والتوه�ج تاركا عامل الزمن بعيدا
عن ملع�ب القصيدة التي تنس�ج
بخيوط الوح�دة املوضوعية والتي
تك�ون بمثاب�ة املولد ل�كل حاالت
الضوء الذي ينري دروب القصيدة .
( ُ
أقف مبتهجا ً لخيباتٍ
ُ
يحوكها القناعُ
دقائق وقتي
أنهي آخ َر
ِ
بقراءة الوسائ ِد ص ) 17
وما يميز ش�عر األس�دي انه قائم
ع�ى توتر يس�ري أفقي�ا وعموديا
عى مسار جسد القصيدة ليشكل
يف النهاي�ة وحدة لغوية ذات ايقاع
خفي م�ن خال ت�زاوج الوحدات
التفصيلي�ة الت�ي تمن�ح الن�ص
صفته اللغوية والداللية.
( ال يش َء
يدهشني يف هذا العالم

سوى مدينة املاء ص ) 43
ان جمي�ع النص�وص التي وصلت
الينا من ديوان ( يالك من مس�تفز
ابي�ض) مج�ردة من قي�ود نظام
الع�روض يف الش�عر العرب�ي،
لكنه�ا مرتع�ة بصنوف الدهش�ة
واالحس�اس املس�تفز داخليا لكي
يمنح املفردة لونا ويعطي الصورة

أجنحة تطري بها اىل عالم مس�تفز
ال يع�رف املحس�نات البديعية وال
التزوي�ق اللفظي ،وانم�ا نجد ثمة
احس�اس طافح بنغم�ة تتبلور يف
قصائ�د االس�دي لتخ�رج ومضة
تصاف�ح ذه�ن املتلق�ي بجمالي�ة
عالي�ة وانبه�ار مس�تملح ،فه�ي
ليست انفعاال طارئا ،وانما صياغة

وتقدي�م رؤي�ة مادته�ا منظومة
اللغ�ة الحاضن�ة للرم�ز والدالل�ة
بعي�دا عن الوع�ورة ،ودون دخول
الرمز اىل عالم الفوازير وااللغاز.
ُ
الفرات
(يسعى
َ
ليغسل َ
روحه من ذنوبها
ٌ
فرات آخ ُر
وروحي
ُ
نسمة ليل
كأنها
ٌ
مليئة بالبارود ص) 26
لكنها
يق�ول عز الدي�ن املن�ارصة  ( :ان
قصي�دة النثر نص مفت�وح عابر
لألنواع ) وقول املنارصة ينس�جم
مع م�ا ج�اء يف قصي�دة ( دقائق
مهربة من عقارب غافية ) .
ُ
يهرب مني
(
ُيلهي نفسه حني رؤيتي
ّ
كل ذلك
ّ
ألني أعرفه ظيل ص) 46
يرس�م لن�ا الش�اعر اط�ارا لغويا
قائم�ا ع�ى االحت�دام والعضوية
املتماسكة ليمنحنا يف النهاية نصا
ش�عريا يزخ�ر بصنوف الدهش�ة
واالنبهار :

مصطفى مراد

ومدلولها.
كان يتفرد يف إعطاء املفردة مزيدا
من الوض�وح لينعكس وضوحها
يف ذهن املتلقي.
الش�اعر الن�واب كان يش�تق
الكلم�ات بطريقة مث�رية خدمة
ملا يريد.
إذا كان بع�ض الش�عراء املرتفني
يأبون أال يوسخوا أقامهم األنيقة
بغبار الواق�ع املرتدي فان مظفر
الن�واب ق�د غ�رس قلم�ه يف ذاك
الواقع وعرضه بطريقة شجاعة
مبتع�دا ع�ن اللغ�ة الوصفي�ة
الغائمة والخائفة.
ش�عر الن�واب اليع�رف االنغاق
الغب�ي الذي اليستحس�ن س�وى
التكرار با ذاتي�ة والذي ابتى به
الكثري من الش�عراء حت�ى ليكاد
أن تتواج�د لدينا ثقافة ش�عرية
منغولي�ة ذلك ألنها قليلة التفكري
مما أوقعها يف هبوط املستوى .
له�ذا خرج النواب ش�اعرا يحمل
كثري م�ن النب�وءات القائمة عى
أس�اس التحليل من خال تجربة
واسعة مريرة.
( لن تتلقح تلك األرض بغري اللغة
العربية )
( يا أمراء الغزو فموتوا
سيكون خرابا سيكون خرابا...
سيكون خرابا.
هذه األمة البد أن تأخذ درس�ا يف
التخريب)..
وقد صدقت النبوءة وأخذت األمة
دروسا كبرية .

من

املستفز األبيض وما حيمل من صنوف االجياز والتوهج
( للقهوة قصيدة غامضة
الفنجان حانة
وأنا شاعر أحتفي ثما بوضوحي
ص) 66
نع�ود اىل (دقائ�ق مهرب�ة م�ن
عقارب غافية) فأجد هدما وبنا ًء،
عملية مركبة ومزدوجة من الهدم
والبن�اء ،االطاح�ة ب�كل القوالب
الجاه�زة الت�ي تح�رش ال�دالالت
فيها  ،والبن�اء املعتمد عى التنوع
الح�ر ال�ذي يش�به الط�ري وه�و
يحلق بحريته وهو يرس�م الهدف
الوصول.
ٌ
معكوس يف املرآة
( الروح وج ٌه
ٌ
ُ
تجارة كاسدة
الحقائق
ُ
البياض ٌ
ريح
يعلن يف مزاد الذات ) 71
هنا نجد ان الوظيفة االنفعالية لم
تكن وظيفة ميكانيكية وانما هي
وظيفة ديناميكي�ة النتاج املعنى،
وهي تشبه الرحم الخصب الولود
عندما يحتض�ن النطفة لترتعرع
فيه.
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(أوديب ملكا)

فتاح الزيدي
ُ
مؤل�ف ه�ذه املرسحي�ة هو
س�وفو كليس ،وق�د اعتربها
أرسطو املثل األعى للمرسحية
كم�ا أش�ار الدكت�ور محم�د
من�دور ،إذ تع�د حت�ى اليوم
أروع م�ا أنتج�ت العبقري�ة
البرشية من مرسحيات.
تتن�اول املرسحي�ة قصة ملك
(طيبة) الذي يدعى (أوديب)،
وكان متزوجا من (جو كاستا) ،وله منها أبناء.
وكان�ت (طيب�ة) قد ابتليت بوب�اء الطاعون املهلك ،فاستش�ريت إحدى العرافات يف س�بب
انتش�ار هذا الوباء ،وأوضحت يف إجابتها ان الس�بب يف انتش�اره يرجع إىل وجود ش�خص
دنس فيها.
وكان ه�ذا الش�خص هو الذي قتل امللك الس�ابق (اليوس) .وقد جاء وب�اء الطاعون عقابا
للمدينة ولسكانها ،واكتشاف هذا الشخص والقضاء عليه يخلص املدينة من وبائها.
وتتابع األحداث متطورة نحو القمّة أو الذروة ،فتس�تمر محاوالت البحث عن هذا الشخص
الذي تسبب يف ذلك الباء ،من أجل الكشف عنه والتعرف عليه.
وينش�أ رصاع قوي عنيف بني (أوديب) وبني الحقيقة التي يبحث عنها هو وسواه من أهل
املدينة.ولم يكن (أوديب) الباحث عن الحقيقة س�وى الجاني الذي يس�تحق أش� ّد العقاب،
فقد كان هو الش�خص الدنس ،ولكنه لم يعرف ذلك إال بعد أن تجمعت لديه ّ
كل األدلة التي
تدينه ...ومن قبل قتل والده ،وتزوج والدته دون أن يدري.
وعندم�ا تعلم األم بذلك ،تتخلص من عذابها باالنتحار ،ويعاقب االبن نفس�ه ،فيفقأ عينيه
بدبوس ،ويفقد برصه ،ث ّم يميض مغادرا املدينة.

نص الشاعر املصري حممد الشحات «الوقفات الثالث»
خوض يف ّ
منوبية الغضباني
صافح�ت ه�ذا ّ
ْ
الن�ص الش�عري
ملّ�ا
«الوقف�ات الث�اث» للش�اعر امل�رصي
لدي انطباع ّ
محمد الشحات حصل ّ
أن هذا
النص هو م�ن ّ
ّ
النصوص ذات الكيانات
املنبثق�ة الخائضة يف خض�م الوجودية
وق�د أيّ�دت آراء الناقدي�ن واملهتم�ني
بمنج�زات ه�ذا املبدع والت�ي فاقت 17
ديوانا ه�ذا املنحى يف قصائ�ده ...وهو
ما طب�ع أغل�ب كتاباته ...وقد كش�ف
األديب الفرنيس «ألبري كامي» الخطوط
العام�ة ل�ألدب الوج�ودي يف مقدم�ة
مؤلفه (األزمنة الحديثة) ّ
أن الغاية منه
الكش�ف ع�ن أزمة اإلنس�ان يف وجوده
روحا ً وجس�دا ً ضمن واقع معاد يعاني
من�ه القل�ق والعذاب .كم�ا ّ
وضح أيضا
«جون بول سارتر» ّ
أن الشعركغريه من
األجن�اس األدبية هو مزيج من الرمزية
والرسياليّة والفلس�فة وهو ّ
يتسع لهذا
املنح�ى ويوقظ م�ن خاله الش�اعرما
ّ
ح�ري وش�غل م�ن القضاي�ا الوجودية.
ويغلب عليه طابع التشاؤم والسوداوية
والح�رية واإلحب�اط ،ومثالن�ا عى ذلك
ّ
«املع�ربة ع�ن
أش�عار «ت.س إلي�وت
الضياع والخواء...والقلق الوجودي.
وه�ذا ّ
ّ
ي�دي ّ
زج بي
الن�ص ال�ذي ب�ني
كمتلقية يف زحمة مشهد كوني وجودي
ضائ�ع يف خضم نافرعى امت�داد أزمنة
ثاث�ةّ ...
والن�ص برمّ ت�ه واق�ع بن�ا يف
نواميس تواجد ال يعرف الاس�تقرار...
قارئه يظل يف اس�تتباع ملس�ارات ّ
كأنها

لعب�ة البح�ث ع�ن يف مام�ح الكائ�ن
اآلخ�ر ...وه�ي لعمري ماش�كل بعد ه
املكتنز الزاخر البهي.
«وقفات ثاثة»
عنوان وب�ؤرة اساس�ية تجتمع عندها
كل خي�وط وثيم�ات ووقائ�ع وأحداث
القصيد
ّ
تتصل شعابها
أزمنة ثاث لثاثة وقفات
وسبلها بالوجود والعدم والحياة واملوت
...فيه�ا الحلم واألمل والعش�ق والحب
ّ
والرش الوفري.
والخري
تتمظهرعوامل�ه من�ذ بالداية باش�ارات
ومق�درات طاغية ...وث�راء داليل متميز
ّ
ومعرب..
كانت تحمل
بعضا

من أوراق التوت
وتمسك بني أصابعها
أول خيط
من رشنقة
القز
وتحلم أن تصنع
ثوبا لألعراس
فالع�ودة لزم�ن الب�دء وورق�ة الت�وت
ّ
الش�اهدة عى جريمة اإلنس�ان األولية
تج ّدد ملأساتنا فا نسيان وال يشء يلهي
ّ
الذاكرة عن الوقفة األوىل وال ّزمن األول...
فم�ا حص�ل يتك�رّر وال يمح�وه زم�ن
...فف�ي أعماق ّ
الذات ما زل�ت الحكاية
نابض�ة تضطرم وتتفاع�ل ّأنها العبثية
األوىل يف ه�ذا الوج�ود والع�روة الوثقى
بني كينونتنا وأزمنتنا ..نجيء لنس�كنه
ونعم�ره بخطايان�ا ...بانتظاراتن�ا...
بأحامنا وبأوهامنا
نخون الوعد وتغرينا الش�جرة املحرّمة.
نمس�ك بورقة التوت وبأول خيط نحلم
أن نصنع ثوبا من األعراس.)...
ّ
تحقق
متعب�ون متم�ردون نس�عى أىل
أفض�لّ ..
إنه�ا الحكاية والوقف�ة األوىل
الت�ي تنبع�ث بش�بيهاتنا وأفاعيلن�ا
..نرغب نتشهى نأثم ونخطئ وال نلجم
رغباتنا...
كانت تبحث
عن فارسها
وتغلف
بعضا من أثواب العرس
وتجلس قرب النافذة

فاألفع�ال ال�واردة (تبحث...تغل�ف...
تجل�س ...تحملق..ظل�ت تنتظ�ر )..
هي أفع�ال حس حركية تمنح املش�هد
مجاالت التفاعل واإلنفعال مع منجزها
ّ
النيص ...
فالبحث واالنتظار ّ
والتأمّ ل وك ّر وفرّ....
مراح�ل ألفناها...ه�ي عواملنا وذاكرتنا
نغمرها بايقاعاتنا وهواجسنا الجديدة
املتج�ددة ...وقد وردت كل هذه األفعال
يف صيغ�ة املؤن�ث الغائ�ب يف تحدي�د
لشخصية الحال املقصودة «حوّاء».
تحملق ىف كل املارين
لعل فتاها
حني يراها
يعرفها
ظلت تنظر عرب النافذة
عادت كل الفرسان إال فارسها
فعادت لتغلف
بعضا من أثواب العرس
وتجلس قرب النافذة.
فاهدافن�ا املجهض�ة وأحامن�ا الهاربة
والع�ودة اىل رتقها هي كنوبات تعاودنا
يف ه�ذه اللعب�ة والوقف�ات بأزمنته�ا
الثاثة ...بدايتها وأوسطها ونهايتها
فه�ذا نزر نبلغه كمتلق�ني ملزيد اقتحام
عوالم النص
فبني حس�م وتصعيد وتط�ور نرشع يف
تهويمتنا يف رحاب هذا القصيد
وقد أوردها يف املقطعني األولني شاعرنا
توسع آلفاق ّ
حكائي شيّق ّ
نصه
يف ثوب
ّ
وتضمن اسرتاتجية تحقيقه ...

فينتقل بنا فجأة بعد أن هيأنا وجعلنا يف
حالة تيقظ لآلتي ليصلنا مع ش�خوص
أخرى للحكاية
وم�ع «آدم» الباحث عن اللّذة يف ماضيه
الرجويل ومغامراته «الدنجونية»
خارت كل قواي
وغطاني الشيب
وما زالت بعض النسوة
تسكنني
وتغازلني
ّ
...وتتمتن أوارصه
الخفي
يتجى البع�د
ّ
ّ
ع�رب ال ّزم�ن (مازال�ت بع�ض النس�وة
تس�كنني وتغازلني...والق�وى خائ�رة
والرّأس غطاه شيب»
ّ
الخناس
أهي الغواية ...أهو الوس�واس
ّ
والنفس األمّ ارة باإلثم...
فأحاول أن أتحاىش
ما نام بذاكرتي
آه يا طري صبايا
ما زلت ترفرف
فأسكن يف أعشاشك
واتركني يف شيبي
■■■
وتتواص�ل املعان�ي ع�رب الن�ص يف
تمظه�رات وتجليات مختلف�ة متنوعة
تصب يف كينونة واحدة ...
فتمخ�ر بن�ا أرشعتها خض�م وجود ال
متناهي
ويتماه�ى الن�ص يف ملفوظه با تخوم
وال حدود ...ونعيش املغامرة الوجودية
ّ
يح�ط بنا يف تفاصيلها
يف اجى معانيها

الظاهرة والخفية الضمنية واملمكنة...
ساحنا فيها أرعن ال نرتكز عى حقيقة
ثابتة فيها
(س�قطت أش�واك ّ
الصباار عى ثوبي..
ّ
ظل ينام بحلقي.)...
مواقف ووضعيات جديدة ّ
حافة ّ
بالنص
الت ّ
والت ّ
شنج ّ
قد نصل بنا اىل ح ّد ّ
وتر...
ّ
ّ
ولع�ل الغريب هو ه�ذا التنافر العجيب
بني جمالية العبارة واإليحاء وهذا ّ
التأ ّزم
فالنص يتح� ّدث ّ
الس�افرّ ...
ّ
عنا جميعا
ووقع الواقع عى نفوس�نا ووجداننا يف
رحلة الحياة وعبثيتها...
فهل «رائحة َك َ
ان ْ
�ت رَا ِئ َحة الْ َموْتِ تحلق
فوقى وَأ َ َن�ا مَ ا عدت أفرق مَ ا َب ْ َ
ني ُ
وُجوهِ
الْموت�ى وَموتى»كان�ت تكف�ي لتنه�ي
ّ
ّ
والصدام والعراك...
الرصاع
ّ
أبدا....ف�كل العب�ارات تنضح باإلرصار
واالس�تمرار واملكاب�دة وأورد اس�تدالال
هذه العبارات املبثوثة يف جسد ّ
النص
(كنت أح�اول أن أنفض حزني...أودعه
يف ركن...أح�اول ان اخ�رج منتش�يا...
أستعصم ...أراوده ...أقاوم ضعفي....
أسقط بعضا مما يزاحمها).
..محاوالت للخروج من مجريات مسار
محت�دم مُ ْربّ�د ومغالبة لت�أ ّزم ّ
النفس
واخف�اء ل�رشوخ عميق�ة ورفض لكل
استاب ليكون اإلنسان ّ
والذات يف وجود
وحضور دائمني..
قلت لحزني
أال َي ْك ِف َ
يك
مرارات

تسكن يف حلقي
َف ْ
ان َف َج َر ِبوجهي
و َ
َّ
ُح ْملِقُ
َظل ي َ
إن فهم قيمة الس�ؤال املوجه للحزن ال
يمكن أن يتم إال داخل قلق مس�تمر من
العدم.
ويبق�ى لل�»حملق�ة «معناها الش�ديد
يف فع�ل النظربم�ا يؤك�د إف�راغ ّ
لل�ذات
م�ن معناها وتغييب إلرادة اإلنس�ان يف
ّ
التحدي.
ّ
ش�ح وعقم وتيبّس للمعاني ...وقفات
ثاث�ة وحركي�ة الكينون�ة يف الك�ون
الح�ي ال نع�رف فيه�ا اليأس...حاالت
عاب�رة بحلوه�ا ومرّها ولحظ�ات أمل
ترشق وتغيب...نحتض�ن فيها خيباتنا
وانكساراتنا وانتظاراتنا واقدارنا...
ن�ص نث�ري يج�د في�ه الق�ارئ املتعة
والزخ�م اللغ�وي والث�راء ال�داليل الذي
تحققه بارع العب�ارات يف توافق وربّما
تنافر ...فيه مواجهة ال نس�تطيع منها
مهربا وال مفرّا...
حاولت يف خويض يف هذا النص يف أبعاده
ومقاص�ده ...أبح�رت وربّم�ا غامرت
ونأي�ت اىل مقاصي�ه ولكن�ي ل�ن ا ّدعي
امتاك نواصيه وال أدعي كمال اإلحاطة
ب�ه .فب�ني وهم�ي يف فهم�ه وغاي�ات
كاتب�ه كانت الوش�ائج بينن�ا متينة...
ولذا سأجزم ّأني اس�تمتعت بقراءته...
فش�كرا للش�اعر املرصي القدير محمد
الش�حات ...مع تمنيات�ي له باملزيد من
ّ
التألّق واالنتشار.

واحة
العدد 7315 :الخميس  27 -اب 2020

No: 7315 Thu 27 Aug 2020

alzawraanews@yahoo.com

حنو مستقبل افضل ..له

سر االعشاب..

نصائح مهمة لكي تصبح ثريا ...اتبعها
َيرى رائ�د األعمال وخب�ري املبيعات
األمريك�ي ،جران�ت كاردون ،أن
فكرة ادخ�ار ثمن القه�وة اليومية
لبناء الثروة ،ومثيالتها ،هي دعوات
حمقاء وغري نافع�ة باملرة لتحقيق
الثراء.
ويق�ول كاردون ،وه�و مليون�ري
عصام�ي ول�ه مؤلفات ب�ني األكثر
مبي ًع�ا ،إن هناك  5قواعد أساس�ية
لتحقي�ق الثراء ،م�ن دون االلتفات
إىل النصائح التي تجعل من اإلنسان
غب ًيا مثل «إدخار الخمسة دوالرات،
تكلفة قهوة ستاربكس اليومية».
ويرى كاردون ،أنه إذا كان املرء جا ًدا
بشأن الثراء ،فهو بحاجة إىل تركيز
عقله عى الدخل ،وزيادة دخله بما
يكفي وس�يتمكن م�ن ادخار يشء
كبري .وفيما يأتي النصائح الخمس
له:
 استثمر يف ذاتكيقول كاردون« :يستثمر األشخاص
الناجحون الوقت والطاقة واملال يف
تحس�ني أنفس�هم .أخربني أحدهم
ذات مرة أن أفضل طريقة ملساعدة
ً
ش�خصا
املحتاج�ني ه�ي أال تكون
ً
محتاجا ،س�اعد نفسك حتى تكون
يف وض�ع يس�مح ل�ك بمس�اعدة
ش�خص آخر ،هذا يعني االستثمار
يف نفسك لتصبح رائ ًعا يف يشء ما».

املطبخ ..

ويضي�ف« :لق�د اس�تثمرت يف
التدري�ب عى املبيع�ات عندما كنت
يف الخامس�ة والعرشين من عمري،
وق�د أدى ذل�ك إىل زي�ادة قدرت�ي يف
تحقيق الدخل .االستثمار يف نفسك
ه�و أفضل اس�تثمار يمكنك القيام
به».
 اعثر عى الوظيفة املناسبةاألغنياء قادرون عى دخول الرشكة
املناس�بة حيث توجد فرصة للنمو.
بدأ نائب كاردون للمبيعات ،جارود

جالن�دت ،العمل لدي�ه منذ أكثر من
س�بع س�نوات مقابل  2500دوالر
شهر ًيا.
ومع ذلك ،ط�ور مجموعة مهاراته
وتمكن من مضاعفة دخله الشهري
عدة مرات ألنه كان يعلم أن كاردون
يتطلع إىل التوسع.
الجميع يبحث عن الوظائف ،لكنهم
بحاجة إىل االختيار املناسب .جميع
ال�رشكات تعي�ش ع�ى اإلي�رادات،
ل�ذا يج�ب أن يركز عى عى كس�ب

العم�والت ب�دالً من االعتم�اد فقط
ع�ى الرات�ب وس�يكون يف النهاي�ة
متحكمًا يف مقدار ما يكسبه.
 كن متميزا يف ما تفعلهالتزم بأن تكون رائ ًعا ،وليس مجرد
متوس�ط األداء ،أي مهنة قد تكون
مرهق�ة ألصح�اب األداء املتوس�ط
واملنخف�ض ،ولكنه�ا مجزي�ة
بش�كل كبري ألولئك الذين يتمتعون
بأداء رائ�ع ،أولئك الذين يعيش�ون
ويتنفسون ويأكلون مهنتهم ،أولئك

املهووسون ،يصبحون عظماء.
 احص�ل ع�ى الدخل م�ن مصادرمتعددة
ل�ن تصب�ح ثر ًي�ا ب�دون تدفق�ات
متع�ددة م�ن الدخ�ل ،ويب�دأ ذل�ك
بالدخل الذي لديك حال ًيا .قم بزيادة
هذا الدخ�ل وابدأ يف إضافة تدفقات
أخ�رى .ابح�ث ع�ن ط�رق أخ�رى
يمكنك م�ن خاللها إضافة دخل إىل
الوظيفة التي لديك بالفعل.
 متى تبدأ االستثمار؟أوالً ،ح�اول توف�ري  100ألف دوالر،
وذلك ألن عليك أن تثبت لنفس�ك أنه
يمكن�ك امتالك املال وتركه (بمعنى
االس�تغناء ع�ن النقدي�ة لصال�ح
االستثمار يف األصول املختلفة).
إذا كان لدي�ك  10آالف دوالر فقط،
فيج�ب أن تكون أولويت�ك الوحيدة
هي زي�ادة دخلك حت�ى تتمكن من
ادخ�ار املزي�دُ .يظه�ر ادخ�ار 100
ألف دوالر أن لديك القدرة عى جني
األم�وال ثم االحتف�اظ بها ،ومعظم
الن�اس ال يس�تطيعون فعل أي من
هذه األشياء ،بحسب كاردون.
بمج�رد أن تتمك�ن م�ن الكس�ب
واالدخ�ار ،يمكن�ك الب�دء يف بن�اء
ً
الث�روة .أخ ً
قائال:
ريا ينصح كاردون
«ل�م أتطلع ق�ط إىل الث�راء الرسيع،
لكني بحثت عن الثراء يف النهاية».

الدجاج بالربتقال بالفرن

املكوّنات
عصري برتقال طازج – كوب
سكر –  3مالعق كبرية
صلصة صويا – ملعقة صغرية
زنجبيل طازج ،مبشور – ملعقة كبرية
قرش برتقال ،مبشور – ملعقة صغرية
ملح – نصف ملعقة صغرية
سمسم للتزيني

برتقال – بحسب الحاجة
صدر دجاج – 2
زيت – ملعقة كبرية
طريقة العمل
 يف ق�در ،ضع�ي عص�ري الربتق�ال م�عالس�كر واخلطي حتى الذوبان حواىل 10
دقائق.
 -أضيف�ي صلص�ة الصوي�ا والزنجبيل،

وقرش الربتقال وامللح.
 أخلطي املكونات جيدا ً. يف صيني�ة مدهون�ة بالزي�ت ،ضع�يصدور الدجاج.
 أسكبي الصلصة فوق الصينية. و ّزعي السمسم ورشائح الربتقال. -7أدخ�ي الصينية إىل الف�رن حواىل 35
دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج.

شراب اليانسون دواء مناسب
ألمراض عديدة
فوائ� ُد اليانس�ون عدي�دة ع�ى
ّ
ولع�ل أبرزها املس�اعدة
الصحة،
ع�ى الهض�م ،ولكن ه�ذه البذور
الصغرية لديها فوائد أكثر من ذلك
لتق ّدمه ألجسامنا.
يعمل اليانسون عى تحفيز الغدد
الهضمية ،ويح�ارب االنتفاخات،
ويخفف مش�اكل املع�دة املعوية،
بس�بب تأثريه املضاد للتش�نجات
ع�ى أقس�ام الجه�از الهضم�ي
كاف�ة ،وبالتايل فه�و رائع ملرىض
القولون العصب�ي .كما أنه يعمل
كمشقع ويُستعمل لعالج مشاكل
الس�عال ،ويعالج مش�اكل الربو
كذل�ك .واملي�زة اإلضافي�ة الت�ي
يتمت�ع به�ا اليانس�ون األخرض،
ه�ي أنه يزي�د إف�راز الحليب عند
النساء املرضعات.
لالستفادة بشكل كامل من فوائد
هذه النبتة العطرية ،إليكِ طريقة

تحضري منقوع اليانسون:
• أضيف�ي ملع�ة صغ�رية م�ن
اليانسون إىل كوب من املاء البارد،
ً
مس�تخلصا عن
لتصنع�ي منهما
طريق الغي.
• ضعي املزي�ج عى النار واتركيه
ثوان.
يغي بضع
ٍ
• بعد ذلك أطفئ�ي النار ثم غطي
الوع�اء واتركي املزي�ج يُنقع ملدة
 10دقائق أخرى.
• بع�د مرور الوقت ال�الزم يمكن
رشب ك�وب أو كوبني يف اليوم من
هذا املنقوع.

نصائح طبية

ملاذا تكثر حاالت التسمم يف
الصيف؟ وماذا عن املايونيز؟
َّ
إن التسمّم الغذائي يحدث بسبب
البكتريي�ا الضارة والفريوس�ات
املنت�رشة يف الطع�ام ،إذ إن
ح�االت التس�مّم ت�زداد يف فصل
الصي�ف بس�بب تكاث�ر الجراثيم
َ
درجت�ي الحراراة
نتيجة ارتف�اع
والرطوب�ة ،وأن الخطر يزادد مع
السفر وتناول األكل يف املطاعم.
التس�مم شيوعا ً
ّ
ومن أكثر حاالت
يف ه�ذه الح�ال ،تل�ك الت�ي تنتج
م�ن اس�تهالك املايوني�ز .وه�ذا
يرتبط ببعض األخط�اء التي يتم
ارتكابه�ا يف ه�ذا الص�دد .ومنها
ً
مث�ال ع�دم حف�ظ عب�وة ه�ذه
الصلص�ة يف الثالج�ة .ويحت�اج
تخزي�ن املايونيز بطريقة صحية
إىل درجة ح�رارة منخفضة حيث
ال تكف�ي درج�ة ح�رارة الغرفة

لحمايت�ه من الفس�اد .وذلك الن
املايونيز يحتوي عى البيض الذي
يمكن أن يتعرض لتأثري البكترييا
الض�ارة برسع�ة .و من أس�باب
التس�مّم الغذائ�ي أيض�اً ،تن�اول
اللحوم النيئة.
كم�ا أن أع�راض التس�مّم تب�دأ
بالظه�ور بع�د مرور م�ا ال يزيد
عى  6ساعات من تناول الطعام،
وأنه�ا تش�مل الغثي�ان والتقي�ؤ
واإلس�هال وأل�م البط�ن .وم�ن
املمك�ن أن تس�تمر ه�ذه الحالة
لس�اعات ع�دة أو لبضع�ة أيام.
وان خطراملعان�اة يف ه�ذه الحالة
من الجف�اف ،وإىل رضورة رشب
املاء وتناول األطعمة التي تحتوي
علي�ه مث�ل الحس�اء الصح�ي
والخضار والفواكه.

لطلة ابهى..

كل يوم معلومة

ماذا يعين رمز “ ”SSSSعلى تذكرة السفر ؟
نت ُ
جميعن�ا ّ
ف�ق ع�ى أن اإلج�راءات األمني�ة يف املطارات هي أس�وأ
َ
عثرت ع�ى الرمز “ ”SSSSعى
ج�زء يف الرحلة ،لكن إن تصادف أن
تذكرة الس�فر الخاصة بك ،فإن رحلتك قد تستغرق املزيد من الوقت
وستتعرَّض للمزيد من اإلجراءات األمنية.
إن ُكن�ت مس�افرًا إىل الواليات املتحدة األمريكي�ة ،أو عى متن رحلة
داخلية يف البلد ،فإنه من املؤسف أن تحصل عى الرمز “ ”SSSSعى
تذكرة الطريان الخاصة بك .فهذا الرمز ،وهو اختصار ل�-Secon ) :
 ،)ary Security Screening Selectionويعن�ي “االختيار للفحص
األمني الثانوي”ُ ،
س�يعرِّضك إىل عملية تفتيش كاملة تش�مل جميع
حقائب سفرك وأمتعتك الخاصة ومسح إضايف لجسمك واستجواب
خاص عى خطط الس�فر الخاص بك .فوجود هذا الرمز عى تذكرة
مش�كوك يف أمره وقد ُت ِّ
ٌ
ٌ
ش�كل خطرًا عى
ش�خص
س�فرك يعني أنك
الدولة.
وتم العمل بهذا النظام منذ عام  2010يف العديد من املطارات العاملية،
وذل�ك كإجراء أمني بعد أحداث  11س�بتمرب  .2001إذ يتم تس�جيل
الرمز “ SSSSعى تذاكر طريان املس�افرين املُدرجة أس�ماؤهم عى
قائمة مكافحة اإلرهاب الصادرة ع�ن مكتب التحقيقات الفيدرايل،
والتي ُتعرف باس�م “قائم�ة املختارين” ،كم�ا أن البعض اآلخر يتم
ختياره�م عش�وائ ًيا للتفتيش األمن�ي الثاني ،ما يعن�ي أن احتمال
تعرُّضك لهذا التفتيش وار ٌد للغاية!

بعض الظروف أثناء السفر تزيد من فرصة الحصول عى هذا الرمز،
َ
َ
حجزت تذكرة
حجزت تذكرة الس�فر يف آخر لحظ�ة ،أو
كأن تك�ون
َّ
باتجا ٍه واح ٍد فقط ،أو َ
خطر.
كنت عائ ًدا من بلد
مصنف بأنه ِ
لذلك ،يف املرة املُقبلة ،من األفضل أن ُتدقق يف تذكرة الس�فر والبحث
َ
عثرت عى الرمز “ ،”SSSSبإمكانك
عن أي رموز غري مفهومة ،وإن
طلب تفس�ري لألم�ر ،وإن لم تحصل عى تفس�ري منطق�ي أو أثبتَ
أن رشك�ة الط�ريان غري مُ حق�ة يف وضعك تحت التفتي�ش الثانوي،
بإمكان�ك رفع دعوى قضائية ومطالبة الرشكة بتعويض نظري هذا
الترصف غري املربر ،أو االس�تعداد لخوض تجربة سيئة بالتفتيش يف
املطارات!

دراسات حديثة

دراسة تكشف عن املدخل الرئيس لفريوس كورونا إىل اجلسم
تق�دمُ دراس�ة جدي�دة رشح�ا
تفصيلي�ا لس�بب فق�دان بعض
مرىض فريوس كورونا لحاس�ة
الشم من دون غريهم.
ووج�د الباحث�ون أن “ج�زء”
الخالي�ا الت�ي يلتص�ق به�ا
الفريوس ،تنترش بنسبة تصل إىل
 700مرة يف بطانة الجزء العلوي
من األن�ف ،مقارنة ببطانة بقية
األنف أو القصبة الهوائية.
وتلعب هذه الخاليا الداعمة دورا
حيويا يف وظيفة خاليا استشعار
الرائح�ة وتطورها  -وقد تترضر
عندما يهاجمها العامل املمرض.
ويقول فريق البحث من جامعة
جون�ز هوبكن�ز ،إن النتائ�ج قد
ت�ؤدي إىل عقاق�ري أو عالج�ات
أخ�رى تس�تهدف ه�ذه الخاليا،
حتى يتم تطوير لقاح.
وقال الدكتور أندرو لني ،أس�تاذ
ط�ب األذن واألن�ف والحنج�رة
يف كلي�ة الط�ب بجامع�ة جونز
هوبكنز ،واملعد الرئيس للدراسة:
“يرتب�ط فق�دان حاس�ة الش�م
ب�”كوفي�د ،”-19بش�كل عام يف
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غياب أعراض األنف األخرى.
وق�د ت�ؤدي دراس�تنا إىل تق�دم
البحث عن س�بب محدد لكيفية
ح�دوث ذلك وملاذا ،وأي�ن يمكننا
توجي�ه بعض العالجات بش�كل
أفضل”.
ويف الدراسة ،التي نرشت يف املجلة
األوروبية للجهاز التنفيس ،نظر
الفريق يف عينات أنسجة أنف من
 19رجال وامرأة بالغني مصابني
بالته�اب الجيوب املزم�ن ،وهو
التهاب يف أنسجة األنف.
كم�ا قام�وا بفح�ص عين�ات
أنس�جة القصب�ة الهوائي�ة من

 7أش�خاص ،خضع�وا لعملي�ة
جراحية لتضيق غ�ري طبيعي يف
القصبة الهوائية.
وقورن�ت ه�ذه العين�ات بأربعة
أش�خاص خضع�وا لعملي�ات
جراحية يف األنف ،ألسباب أخرى
غري التهاب الجيوب األنفية.
ولم يُفحص األطف�ال ألن لديهم
مستويات منخفضة من ACE2
يف الخاليا املبطنة ألنوفهم.
ودرس الباحث�ون ع�ى وج�ه
التحدي�د مس�تقبل اإلنزي�م 2
املحول لألنجيوتنسني (،)ACE2
وهو املس�تقبل الذي يس�تخدمه

الفريوس لدخول الخاليا البرشية
وإصابتها.
ووج�دوا مس�تويات عالي�ة من
إنزي�م  ACE2بني الخاليا األنفية
يف منطق�ة تس�مى الظه�ارة
العصبية الش�مية ،حي�ث توجد
الخالي�ا العصبي�ة املستش�عرة
للرائحة.
ويوج�د لدى الخالي�ا يف الظهارة
العصبي�ة الش�مية م�ا بني 200
و 700م�رة مس�تقبالت ACE2
أكثر ،مقارن�ة بالعينات األخرى
مناألن�فوالقصب�ةالهوائي�ة.
ويق�ول الباحث�ون إن النتائ�ج
يمك�ن أن ت�ؤدي إىل تطوي�ر
أدوية ،أو حت�ى كريم موضعي،
لوضعه داخل فتحات األنف التي
تس�تهدف ه�ذه الخالي�ا وتمنع
انتقال العدوى.
ونظ�را ألن خالي�ا استش�عار
الرائح�ة تحت�وي ع�ى أع�ى
مستويات  ،ACE2يعتقد الفريق
أن هذا ه�و الس�بب يف أن بعض
م�رىض “كوفي�د ”-19يفقدون
حاسة الشم.

للنساء فقط  10 ..استخدامات خاصة جدا ملعجون األسنان
الي�كِ  10طرق الس�تخدام معجون األس�نان
لتعزي�ز جمال امل�رأة ومحاربة حب الش�باب
والحف�اظ ع�ى ب�رشة ن�رضة ،وف�ق موقع
“ستاندر ميديا.
إزالة البقع السوداء
اخلطي ملعق�ة كبرية من معجون األس�نان
مع قطرتني م�ن عصري الليمون حتى يصبح
املزي�ج ناعم�ا ،ثم ضعيه برف�ق عى األماكن
الس�وداء يف الوج�ه مل�دة أس�بوعني ،وبه�ذه
الطريقة يمكنك التخلص من البقع السوداء.
تبييض الجلد
تن�اويل كمية صغ�رية من معجون األس�نان
واخلطي�ه م�ع بع�ض عص�ري البن�دورة ،ثم
ضعيه عى وجهك ،فهذه الطريقة ستساعدك
يف الحصول عى برشة س�اطعة وأكثر نضارة
وبياضا.
وقف الحكة
ضعي معجون األس�نان ع�ى مناطق لدغات
الح�رشات ملنع الحكة وتفاقم الجرح .وإذ ما
انس�كب عليك يشء س�اخن وأنت يف املطبخ،
فما عليك إال بمعجون األسنان لتربيد الحروق
ومنع ترضر برشتك.
تنظيف اليدين
تعم�ل مكونات معجون األس�نان ،التي تزيل
الروائح الكريهة م�ن الفم ،عى التخلص من
الروائ�ح ذاتها من اليدين .لذا ،ينصح بغس�ل
يدي�ك باس�تخدام معج�ون أس�نان من أجل
الحصول عى رائعة.
عالج حب الشباب

ضع�ي كمية قليلة من معجون األس�نان عل
قطنة صغ�رية وضعيها برفق ع�ى الحبوب،
واتركيه�ا مل�دة  30دقيق�ة ،ومن ثم اغس�ي
وجهك ،فه�ذه طريقة مجرب�ة للتخلص من
حب الشباب.
تقليل التجاعيد
يمك�ن ملعج�ون األس�نان أن يقل�ل تجاعي�د
الوج�ه ،التي تعد إحدى عالمات الش�يخوخة
املزعج�ة .كل ما علي�ك القيام ب�ه هو وضع
القلي�ل م�ن معجون األس�نان ع�ى مناطق
التجاعيد يف الليل وشطفها يف الصباح.
التخلص من الخطوط السوداء
بمساعدة معجون األسنان ،يمكن ملن يعانني
م�ن خط�وط س�وداء يف أنحاء من الجس�م،
وال سيما النس�اء الحوامل ،التخلص من تلك
الخطوط الداكنة م�ن خالل وضع خليط من
املعج�ونوامل�اءعليه�ا.

شفاه وردية
ضعي بعض معجون األس�نان عى الفرش�اة
وأضيفي إلي�ه القليل من العس�ل ،ثم افركي
الش�فتني م�دة  5دقائ�ق .فه�ذه الطريق�ة
س�تمنحك شفاها وردية ستضيف إىل جمالك
الكثري.
إزالة شعر الوجه
يس�اعد معج�ون األس�نان ع�ى إزالة ش�عر
الوج�ه .وكل م�ا عليك هو خل�ط كمية قليلة
من معجون األس�نان مع الليم�ون وامللح أو
الس�كر ،ووضع الخليط عى برشتك بطريقة
متصاعدة إلزالة شعر الوجه.
مشاكل البرشة الدهنية
يمك�ن ع�الج مش�كالت الب�رشة الدهني�ة
بمساعدة معجون األسنان .فوضع قليل من
املعج�ون املمزوج باملاء وامللح عى الوجه ،ثم
شطفه ،كفيل بمنح وجهك إرشاقة نرضة.

تدبري منزلي

منها املناشف ..أشياء جتنيب االحتفاظ بها حتت حوض املطبخ
عندمَ ا يكون املطبخ مساحته ضيقة ،يلجأ بعض الناس إىل تخزين عدة
م�واد تحت حوض املطب�خ ،دون االنتباه إىل خط�ورة بعض هذه املواد
عى صحتهم.
وحول هذا األمر كشف تقرير أملاني عن ثالثة أشياء يجب عدم االحتفاظ
بها تحت رخام املطبخ.
منتجات قابلة لالحرتاق
احرص عى عدم تخزين أي مواد قابلة لالحرتاق يف املطبخ.
ويمكن التعرف عى ه�ذه املنتجات من خالل رمز النار الصغري املوجود
عليه�ا كم�ا يفض�ل حفظ هذه امل�واد يف م�كان آمن وبعيدا عن أش�عة
الشمس.
املواد الكيميائية الصلبة
يجب دائما تخزين مواد التنظيف ،التي تحتوي عى مواد كيميائية صلبة
بأمان ،حيث أن خطر سقوط املواد الكيميائية وترسبها مرتفع ج ًدا.
وم�ن األفضل ،تخزين مواد التنظيف املحتوية عى مواد كيميائية صلبة
يف م�كان آخر غري املطبخ ،خاصة أنه ال يتم اس�تعمالها بش�كل يومي
للتنظيف.

مناشف األواني
يفضل االحتفاظ بمناش�ف األواني يف مكان بعي�د نوعا ً ما ،ألنه يف حال
وض�ع مناش�ف األواني مبارشة تحت مجى املطب�خ ،فإن ذلك قد يؤدي
إىل تك�ون الجراثيم فوقه�ا ،ونقلها إىل باقي األواني عند اس�تعمالها يف
وقت الحق.
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كلمات متقاطعة

مهنياً :تحصل عىل عائدات مادية غري متوقعة ،وتزداد
حماستك وتدفعك إىل الرتكيز عىل مرشوع واعد ج ّد.
عاطفي�اً :تهتم بعالقة عاطفية جديدة تس�توجب دراس�ة
متأنية هذه املرة ،وتوقع بعض األخبار العاطفية الجيدة.
صحياً :عليك استش�ارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي
أصبحت عبئا ً ثقيالً يجب التخلص منه.

الثور

مهني�اً :يدخ�ل مرك�ور إىل ب�رج الق�وس ويلتق�ي
بجوبيت�ري ،م�ا ق�د يعن�ي عملي�ة رشاء أو بي�ع أو
استثمارا ً يبرص النور
الرشيك ينتظر من�ك معاملة مختلفة عما اعتاده
عاطفياً:
ٍ
منك لوضع األمور يف نصابها الصحيح.
صحياً :قد تش�عر ب�أن تراكمات املايض ب�دأت تظهر اليوم وأنك
تأخرت يف معالجة وضعك الصحي

الجوزاء

مهني�اً :ابحث ع�ن حليف أو صدي�ق ّ
ليلطف االجواء
وليم�أ بع�ض الف�راغ الحاص�ل يف العم�ل بس�بب
الخالفات.
عاطفي�اً :تبحث يف ش�ؤون حياتي�ة وعاطفية ،وقد تنش�أ
عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر.
صحي�اً :االضط�راب الحاص�ل يف القلب س�ببه اإلره�اق العائد
ملجهود ريايض أو إفراط جنيس.

السرطان

مهنياً :يحمل ه�ذا اليوم تغيريا ً إيجابياً ،ومن املمكن
أن تتوص�ل إىل اتف�اق رسي وتوق�ع عق�دا ً بعيدا ً عن
العيون.
عاطفي�اً :اذا لم تكن صادقا ً م�ع الرشيك خرست كل يشء،
بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه.
صحي�اً :ال ترتدد يف تنفيذ تمارين�ك الرياضية ،فهي تفيدك كثريا ً
من اجل املستقبل.

األسد

مهني�اً :يثم�ر تعبك وجه�دك نتيجة جي�دة وتتلقى
الثناء والتقدير من الرؤساء واملسؤول� ،وتكون عىل
موعد للرتقية.
عاطفياً :ال تتح َّد الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد األمور
تعقيدا ً وتشابكاً ،بل حاول أن تكون ّ
ل� العريكة معه.
صحياً :بادر رسيعا ً إىل ّ
حل املشاكل الصحية التي كانت تضايقك
يف املدة األخرية.

 - 476قبائل الجرمان تحتل روما.
 - 1916أملاني�ا تعلن الحرب عىل رومانيا وذلك يف أثناء
الحرب العاملية األوىل.
 - 1943إرضاب ع�ام يف الدنم�ارك ض�د االحت�الل
النازي.
 - 1963مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشھري عندي
حلم يف والية واشنطن.
 - 1981املرك�ز الوطن�ي للتحكم باألم�راض واألوبئة
يعل�ن عن ازدياد م�رض فقدان املناعة ل�دى املثلي�،
وقد سمي بمرض األيدز الحقا.
 - 1984معمر القذايف يضع الحجر األس�اس لتش�ييد
النھر الصناعي العظيم يف ليبيا.
 - 1992إيران تبس�ط س�يطرتھا الكاملة عىل جزيرة
أبو موىس بعد أن كانت تسيطر عليھا جزئيا منذ عام
.1971
 - 1996طالق ويل عھد اململكة املتحدة األمري تش�ارلز
من زوجته ديانا سبينرس.
 - 2007الربمل�ان الرتك�ي ينتخب عبد الله غل رئيس�ا
وذل�ك بالجولة الثالث�ة من التصوي�ت وبعد اعرتاض
قادة الجيش والعلمان�.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :اس�تع ّد إلنجاز مرشوع مه�م قد يغري حياتك
ويع�ود عليك بأرباح طائلة تس�تثمرها يف املس�تقبل
إلنشاء عمل خاص بك.
عاطفياً :ينش�غل الحبيب عنك بعض الوقت هذا اليوم ،لكن
ال تقلق فأنت دائما ً يف عقله ويف قلبه.
صحي�اً :ك�ن م�ن الحرصاء عىل صحته�م ،وال تتش�به بكل من
يستهرت بها ،فهم الخارسون.

الميزان

مهنياً :تنىس كل مشاكلك العائلية وتبتعد عن كل ما
يسبب لك التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني.
عاطفي�اً :علي�ك أن تفك�ر بعقل�ك ال بقلبك فق�ط تجاه
الرشيك ،وتاليا ً منحه هامشا ً أكرب للتعبري عن آرائه.
صحي�اً :تش�عر بالتوت�ر وال تع�رف ما الس�بب ،أقص�د النادي
الريايض وهدئ أعصابك.

العقرب

مهنياً :اخرت الزمالء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما
يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو تفكريك يف العمل.
عاطفياً :تم�ي وقتا ً رائعا ً مع الرشي�ك ،وتناقش معه
ّ
وتخطط�ان للمس�تقبل ع�ىل املدى
أموركم�ا الش�خصية
البعيد.
صحي�اً :س�ري األمور ع�ىل ما ي�رام يف كل ما تقوم ب�ه ،ينعكس
إيجابا ً عىل وضعك الصحي

القوس

مهنياً :تش�عر ببعض التعب وامللل ،إال أنك رسعان ما
تس�تعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إىل تنفيذ املشاريع
الكبرية.
عاطفي�اً :يحتاج الرشي�ك إىل بعض الوق�ت للتفكري ،أعطه
ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب.
صحياً :ال بأس من ممارسة رياضة خفيفة ال تسبب لك اإلرهاق
وتفيدك صحيا.

الجدي

مهني�اً :إي�اك والوق�وع يف األعب�اء واملس�ؤوليات ،ال
تخالف اإلرشادات وال ترتك عملك ناقصاً ،أنت معرّض
للمحاسبة!
عاطفي�اً :كن صابرا ً مع الحبيب ،فأنت لم تس�ئ االختيار يف
عالقتك العاطفية ،بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها.
صحي�اً :ال تكن من أصحاب ال�رأي املتصلّبّ ،
ل�� األمور بعض
اليشء وه ّدئ من روعك.

الدلو

مهنياً :انجز أعمالك قبل أن تتكاس�ل وتفقد حيويتك
واندفاعك وحماس�تك الزائدة ،لق�اء مع بعض رجال
األعمال يكون ناجحا ً ويحمل فرصا ً جديدة إليك.
عاطفي�اً :تم ّر بيوم صعب مع الحبيب ،صارحه لحل األمور
العالقة بينكما قبل أن تصال إىل حائط مسدود.
صحياً :ال تنظر إىل الوراء ،ما مىض قد مىض ،واسع جاهدا ً إىل أن
تبقي صحتك يف أفضل حاالتها.

الحوت

مهنياً :تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها
بالصرب وهدوء األعصاب وتلفت األنظار.
عاطفياً :ال ّ
تفكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر
فيك ،اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه.
صحياً :األجواء املس�تج ّدة يف العمل قد ال تكون مريحة ،وتسبب
لك اإلرهاق ،انتبه.

 - 2009ھ�دم ق�رص تح�وف التاريخي ال�ذي بني يف
العھد العثماني يف مدينة بانياس وسط اعرتاضات من
املديرية العامة لآلثار واملتاحف وشعبة آثار بانياس.
 2014اختت�ام ال�دورة الثانية من األلع�اب األوملبيةالصيفية للشباب يف نانجينغ بالص�.
رج�ب طي�ب أردوغان يخل�ف عبد الله غل يف رئاس�ة
الجمھوري�ة الرتكي�ة ويع�� أحم�د داوود أوغل�و يف
منصب رئيس الوزراء.
 - 2018حكوم�ة بورتوريك�و ُتعلن أن ع�دد ضحايا
إعصار ماريا الذي رضب البالد سنة  2017ھو 975,2
شخصا عوض . 64
 - 1728ج�ون س�تارك ،جن�دي أمریك�ي يف ح�رب
االستقالل.
 - 1749یوھ�ان فولفغان�غ ف�ون غوت�ھ ،فیلس�وف
أملاني.
 - 1878ج�ورج ویب�ل ،طبی�ب أمریك�ي حاصل عىل
جائزة نوبل يف الطب عام .1934
 - 1892ھنري ترنر ،طبیب أمریكي.
 - 1910تجالینغ كوبمانز ،اقتصادي ھولندي حاصل
عىل جائزة نوبل يف العلوم االقتصادیة عام .1975

قصة جناح

ُحرم من دراسة الطب ..فأصبح بليونرياً
“فريد ديلوكا” ،أمريكي ينتمي
ألرسة مهاج�رة م�ن إيطالي�ا،
ج�اء إىل الحي�اة يف أواخ�ر
االربعينيات ليع�رف أنه ينتمي
إىل عائل�ة متواضع�ة ،جعلت�ه
يضط��ر لجم�ع الزجاج�ات
الفارغ�ة من الش�وارع وهو يف
س�ن العارشة ،ويبيعها مقابل
بعض السنتات.
م�ع االنتق�ال ملدين�ة أخرى يف
أمري�كا ،عم�ل -وه�و يف س�ن
صغرية -يف توزيع الصحف عىل
املن�ازل ..ثم انتق�ل ملدينة ثالثة
أنه�ى فيه�ا دراس�ته الثانوية
وس�ط ظ�روف صعب�ة ،وكان
يخط�ط لدخ�ول كلي�ة الطب،
ولكن�ه فش�ل ..لي�س بس�بب
نق�ص مهارات�ه وكفاءات�ه،
وإنما -ببس�اطة -ألنه “فقري”
ال يمكن�ه س�داد مرصوف�ات
الدراسة يف كلية الطب ،واستمر
ب�دالً من الدراس�ة -يف العم�لبوظيف�ة بائ�ع يف أح�د املحال

التجارية براتب زهيد.
ه�ذا الوض�ع جعل�ه يش�عر
باس�تياء حقيق�ي ،حت�ى جاء
الوق�ت ال�ذي تواص�ل فيه مع
أحد األصدق�اء القدامى ،أقنعه
بإمكاني�ة فتح مح�ل للوجبات
الرسيع�ة بش�كل جي�د ،يوف�ر
بع�ض األرب�اح الجي�دة الت�ي
ّ
تمكنه م�ن االلتحاق بالجامعة
وإكمال دراسته.
بع�ض األرب�اح الجي�دة الت�ي
ّ
تمكنه م�ن االلتحاق بالجامعة

وإكمال دراسته.
قام الشاب الصغري وأخذ قرضا ً
متواضع�ا ً قيمت�ه  1000دوالر
من صديقه القدي�م ،وعثر عىل
مح�ل ضيق وصغري ج�داً ،وبدأ
يف تجهيزه بإمكانيات بسيطة،
وقام بتسميته (بيتس صب�واي
..Bits Subway
املحل واجه صعوبات ش�ديدة،
إال أنه اس�تطاع بش�ق األنفس
ثان له ..ثم فرع ثالث
فتح فرع ٍ
ضمن له تدفقا جيدا من األرباح

وبعض الش�هرة .قام “ديلوكا”
بع�رض العالم�ة التجاري�ة
(صبواي) للبيع بح�ق االمتياز
“فرانش�ايز” لرج�ال األعم�ال
واملؤسسات التجارية.
بحل�ول أواخ�ر الس�بعينيات
وص�ل ع�دد املح�ال التابعة ل�
“صبواي” أكثر من  100محل،
وواصل�ت تمدده�ا الرسي�ع يف
الثمانيني�ات والتس�عينيات؛
حت�ى بلغ ع�دد فروعه�ا حول
العال�م -اآلن -أكثر من  40ألف
فرع؛ بعائدات س�نوية تصل إىل
 9مليارات دوالر.
أم�ا “فريد ديل�وكا” الذي تلقى
صدمة حياته يف ش�بابه؛ بعدم
إمكانيته دراس�ة الطب بسبب
فق�ره املدق�ع ،فق�د وصل�ت
ثروت�ه الحالية إىل أكثر من 2.5
مليار دوالر ..غالباً؛ هو يش�عر
بامتن�ان كبري اآلن؛ لعدم قدرته
عىل االلتحاق بكلية الطب؛ كما
كان يتمنى طوال حياته!

أفقي
 1والد الوالد  oالبيه البواب
 2ف�رك اليشء باليشء  oاس�م
يعرف به الشخص غري اسمه
الرسمي  oعكس ميت
 3فيل�م م�رصي ( )1955من
إخراج هنري بركات و بطولة
عبد الحليم حافظ و إيمان
 4شخص من مدينة الضباب
 5ممثل�ة س�ورية لقبه�ا
مرصي
 6ثلث�ا بل�ح  oثمر من�ه زيت
مذكور يف القرآن (مبعثرة)
 7للنداء  oينشف (معكوسة)
 8متشابهان  oمن األطراف o
متشابهان
 9كومي�دي م�رصي راح�ل
س�مي مرسح هام باس�مه يف
القاهرة (بدون ال� التعريف).
10ملك الطيور  oالفن السابع

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

غزل عراقي
ترة كلمة احبك سهلة تنكال
ومو كلمن حجاها هوة يعنيها
اكو يكولك حبيبي بسياق الكالم
وأكو يكولك ياعمري بعربة يحجيها
---اليغرك اليحجي بغزل وياك
اكو بيك يتغزل غاية الة بيها
اليوجع قلبك اميش عنة وروح
وايد التمسح دموعك ال تعاديها
******
شجاني او من جديد انوب حبيّت
جنت عاقل  ،واكيد اوياك جنيّت
تبت توبه نصوحه امن العشك دوم
او عىل فيض املشاعر حرس خليّت

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

أي واحد من متسلقي هذه الشجرة هو أنت؟
اخرت واعرف خبايا شخصيتك

ّ
أي واح� ٍد من متس�لّقي هذه الش�جرة هو
أن�ت؟ وأيّه�م تحبّ�� أن تكوني؟ س�ؤاالن
أجيب�ي عنهم�ا باختي�ارك ش�خص� م�ن
متس�لّقي ش�جرة اختبار ،Blob Tree Test
ال�ذي وضع�ه عالم النف�س الربيطاني بيب
ويلس�ون  ،Pip Wilsonملعرفة بعض خبايا
شخصيّتك ،وطريقة ترصّ فك...
أن ّ
باعتب�ار ّ
كل واح�د م�ن املتس�لّق� لديه
مع�ان
�ر
ويظه
مختلف�ة،
نفس�ية
حال�ة
ِ
ٍ
متع� ّددة يف طريق�ة ترصّ فه ،علي�ك أوّالً أن
تختاري الشخص الذي يشبهك أكثر ،وثانيا ً
الشخص الذي تو ّدين أن تكونيه...
ملعرفة األجوبة ،أنظ�ري بتم ّعن إىل الصورة
أدن�اه ،واخت�اري ش�خصيّت� ،ث� ّم تابع�ي
الرشوحات املطروحة وفق ّ
كل رقم اخرتته:
رقم  1و 3و 6و7
ال تخاف�� التح ّديات يف الحياة ،ولديك دائما ً
سبب للمي إىل األمام.
رقم  2و 11و 12و 18و19
تحبّ�� التواص�ل م�ع اآلخري�ن ،كم�ا ّأنك
تدعم�� دائم�ا ً معنويّ�ا ً وما ّدي�ا ً أصدقاءك
وأحبّاءك.
رقم 4

تعيش�� حياة مس�تقرّة ،وتو ّدي�ن تحقيق
أهداف�ك م�ن دون خ�وض الكث�ري م�ن
ّ
املشقات.
رقم 5
أنتِ دائما ً ضعيفة ومنهكة ومتعبة.
رقم  13و21
أنتِ تضع� نفس�ك دائما ً يف م�كان منعزل
ع�ن اآلخرين ،وال تحبّ� التواصل مع الغري.
لديك هواجس كبرية وقلق ال يمكنك التغلّب

عليه.
رقم 8
وتفكرين دائما ً
ّ
ّ
الخ�اص،
تعيش�� يف عاملك
بنفسك أوّالً.
رقم 9
أن�ت إنس�انة س�عيدة يف الحي�اة ،وتحبّ��
حضور الحفالت.
رقم  10و15
أنت يف حالة استعداد قصوى ّ
لكل يشء ،كما
ّأنك قادرة عىل تكييف طريقة عيش�ك وفقا ً
لذلك.
رقم 14
تعيش� أزمة داخلية وتنهارين عاطفيّا ً.
رقم 20
أن�تِ ذات ش�خصية واثق�ة م�ن نفس�ها،
وتقديرك لذاتك عا ٍل ج ّداً .أنت قائدة ،ويحبّ
اآلخرون اللجوء إليك طلبا ً للنصيحة.
رقم 16
أن�ت متعبة من دعم ش�خص م�ا .ويف هذه
الصورة ،أنت تحمل� عىل كتفيك الشخصية
رقم  ،17وهذا يعني ّأنك ترين نفسك إنسانة
محاطة بأش�خاص كثر يعريون�ك اهتماما ً
بالغا ً.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

مطر ســـاخن
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أنغام وسميرة سعيد بدالً من نانسي عجرم
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
قريبا ..افتتاح أول متجر عائم لـ”أبل”

تأثيريات جائحية كورونا قد
تكون أثرت سلبا عىل شيبكة
البييع بالتجزئية العامليية
التابعية لرشكة “ابيل” ،لكن
ذلك لم يمنعها من االنغماس
يف ولعها بالتصميم الخارجي
املميز.
الرشكية املصنعية لهواتيف
“آيفون” ستفتتح أول متجر
عائيم يف العالم عيىل الواجهة
البحريية يف سنغافيورة،
واملعيروف رسم ًيا باسم pA
،ple Marina Bay Sands
ليكيون املتجر الجدييد األول
مين نوعيه يف العاليم اليذي
يطفو عىل املاء.
املوقيع هو جيزء مين فندق

ومنتجع فاخير يحمل االسم
نفسيه ،وهيو ثاليث متجير
للرشكة األمريكيية العمالقة
يف سنغافورة.
ورؤيية املتجير يف اللييل
باإلضياءة املميزة لهيا نكهة
خاصية ،وذكير ان متجير
التجزئة هو رقم  512للرشكة
عيىل مستيوى العاليم ،وأنه
سيفتتح قري ًبا ،وسيشار إليه
باسم “فانوس أون ذا باي”.
وسيشمل املتجير اإلجراءات
نفسهيا املوجيودة يف متاجر
“ابل” األخيرى يف سنغافورة
لناحيية جهيود الصحية
والسالمية املستمرة ملكافحة
جائحة كورونا.

إعدادات على هاتفك الذكي تجنب
العبث بها
تعيد قوائم اإلعدادات الوسيلة
األساسيية للتحكيم بعميل
الهواتيف الذكيية وميزاتهيا،
لكنها قد تصبح أداة ترض بهذه
األجهيزة يف حيال استخدامها
بشيكل خاطيئ .ولتجنيب
بعيض املشيكالت
غيري املرغيوب
فيهيا يف عمل
ا لهو ا تيف
ينصيح
ا لخبييييير
ا لتقنييييي
ستانيسيالف
كو سا ر ييو ف
العبيث
بعيدم
بإعدادات هذه األجهزة
مين قبيل املستخدمين،
خصوصيا إذا كيان املستخدم
ال ييدرك جييدا ً ماهيية عمل
اإلعيدادات وإىل مياذا سيقود
تغيريها.
ويف مقابلة حول املوضوع قال
الخبري ،بحسب روسيا اليوم:
“أهيم يشء هيو عيدم العبث
بإعيدادات بطاقية االتصيال
 ،SIMفتغيري هيذه اإلعدادات
بدون خربة يف األمر قد يتسبب
بمشكالت للهاتف يف االتصال
ميع الشبكيات الخلويية

وشبكات اإلنرتنت ،إذا لم يكن
املستخيدم واثقيا مين صحة
التغيريات التيي سيجريها يف
تلك اإلعدادات فعليه استشارة
أخصائين قبل العبث بها ،كما
يجب االنتباه إلعدادات SIM
والتيي يمكين مين
خاللها االشرتاك
با لخد ميا ت
ا ملد فو عية
التي تقدمها
رش كيا ت
االتصاالت”.
و أ ضيا ف
ستا نيسيال ف
كو سا ر ييو ف :
“يجيب االنتبياه أيضا
للتعاميل ميع ميا يسميى
باإلعدادات الخاصة ىف الهاتف،
املخصصية
كاإلعيدادات
لضعياف البيرص عيىل سبيل
املثيال ،فإجراء التعديالت غري
الصحيية عليها قيد يغري من
تصميم واجهيات االستخدام
ويصعيب استعميال الهاتيف
بالنسبية لهيذه الرشيحية
مين النياس ،أو بالنسبية
لكبيار السن الذيين يفضلون
استخيدام واجهات بأيقونات
كبيريةتسهيلرؤيتهيا”.

نرشت أنغام بروميو أحدث أعمالهيا الغنائية
التي تحمل عنوان “بحبيك وبرتاحلك” تمهيدا ً
لطرحهيا خيالل األييام املقبلة ،لتعيود بها إىل
جمهورها يف املوسيم الصيفي بعد فرتة غياب
منيذ حفلهيا الغنائيي األخيري يف موسيم عيد
الفطر.

وظهيرت أنغيام بإطاللة بيضاء عىل شياطئ
البحر لتتناسب األغنية مع املوسم الصيفي.
ويبيدو أن إدارة التييك تيوك لجيأت إىل حليول
رسيعية بعيد توقيف النشياط الفنيي لنانيس
عجرم إثر أزمة انفجار مرفأ بريوت ،حيث كان
من املقرر أن تحيي نانيس حفلها الغنائي األول

التحضريات الفنية لنانيس حتى إشعار آخر.
وذكير أن إدارة التييك تيوك تواصليت مع أكثر
مين نجم ونجمة غنياء يف الوطين العربي من
أجيل التعاقيد معهيم لالنضميام إىل التطبيق
والرتويج ألعمالهم الغنائية الجديدة من خالل
حساباتهم الرسمية عىل تطبيق “التيك توك”،
لتكيون أنغيام األوىل ،حيث ستطيرح أغنيتها
الجديدة عرب التطبيق للمرة األوىل ،ومن بعدها
الديفيا سمرية سعيد التيي أعلنت هي األخرى
انضمامها لنجوم التيك توك.
وقيد عليم أنهيا تجهز لعميل غنائيي جديد يف
الفيرتة الحاليية ستكون انطالقتيه األوىل عرب
التطبيق أيضا ً.
ورغم أن أنغام قد أنهت تسجيل معظم أغنيات
ألبومهيا الجديد الذي يحميل الطابع الخليجي
بعنيوان “ميزح” ،لكنها حتيى اآلن لم تستقر
عىل املوعد الرسمي إلطالق األلبوم.
الجديير بالذكير أن األلبيوم يضيم  12أغنيية
تقريباً ،بينها “ألف أسف”“ ،طاولة” ،وغريها
مين األغنييات التيي تعاونيت فيها ميع كبار
ملحّ ني وشعراء الخليج.

سميـة الخشـاب فـي جلســـة تصويـــر غريبـــة
الفنانية ،سميية الخشياب ،ألغيرب جلسة تصويير يف صيف
خضعت
 ،2020حييث ظهيرت وكأنهيا يف حيوض سباحية،
وغارقية يف عدد كبري من حلقيات الربتقال،
ولكنها وضعت تعليقيا عميقا يربر هذا
التنسيق غري املعتاد لجلسات التصوير،
خاصة انها لم تنرش سابقا أية صورة
لهيا مين داخيل حيوض السباحة أو
بمالبس السباحة.
سمية الخشياب علقت عىل الصور
قائلة “عندما تكون الحياة بطعم
الليميون املير ،يمكين فجيأة أن
تصبح بطعم الربتقال” ،يف إشارة
لشعورها سابقا باملرارة واستمتاعها
حالييا بالحيياة .يذكير ان الفنانة سمية
الخشياب رفضيت االلتيزام ببيدء تصويير
فيلمها الجديد “صابر ورايض” مع النجم أحمد
آدم ،مؤكيدة اعتذارهيا عين عدم املشاركية بسبب
انتشيار فيريوس كورونا ،وأشيارت إىل أنهيا لن تلقي بنفسهيا يف التهلكة ،وتيم اختيار
النجمية اللبنانية رزان مغربي بيدال منها .وأصدرت سمية الخشياب بيانا عاجال أكدت
فيه اعتزازها بالعمل مع أحمد آدم واملنتج السبكي ،ولكنها ما زالت خائفة من فريوس
كورونيا ،وترفض العمل مهما كانت اإلجراءات االحرتازية املتبعة داخل موقع التصوير.
وأضافيت إنها كانت تحب العمل مع السبكيي وأحمد آدم ،لكن فريوس كورونا وخوفها
من اإلصابة هو سبب االعتذار ،متمنية الخري والتوفيق لكل فريق العمل.
وأوضحيت أنه مهما كانت هنياك إجراءات احرتازيية أو استخدام للمطهيرات ،فاملمثل
بالنهايية سيقف أمام املمثلن اآلخرين بدون كمامة ،وبالتايل قد يكون عرضة لإلصابة،
خاصة يف املشاهد التي تضم أكثر من ممثل وتستدعي التقارب بينهم.
وأشيارت سميية إىل أنها لين تقبل باملخاطيرة بحياتها ،ولين ترمي نفسهيا يف التهلكة
داع للتيرسع .ويعتميد
من أجيل العمل ،طامليا أنه ليس
هنياك ٍ
عيىل أربيع شيخصيات
فيليم “صابير ورايض”
ومحسين محييي
أساسية وهم أحمد آدم،
با إل ضا فية
الديين ،ورزان مغربي،
و ا لفيليم
إىل سليوى عثميان،
األعميال
ينتميي لنوعيية
ا لكو ميد يية
الرتاجيدية.

حسين الجسمي يتصدر المنافسة عالميا
يف أقيل مين  7أييام ،حقق
حسين الجسميي ماليين
املشاهيدات بأحدث أعماله
الغنائية “بالبنط العريض”،
وكعادتيه يتص ّدر الجسمي
بأغنياتيه قائمية املشاهدة
فور طيرح األغنيية .ولكن
هذه امليرة ،نجاح الجسمي
أقيوى رد عيىل بعيض
الحميالت التي واجهها عرب
السوشييال ميدييا خيالل
الفيرتة املاضيية ،ورغم أنه
ق ّدم حفليه الغنائيي األول
بعيد أزمة فيريوس كورونا
عيىل خشبية ميرسح أوبرا
دبيي خيالل موسيم عييد
األضحيى امليايض ،يشارك
أيضيا ً يف حفيالت األونالين
من خالل تطبيق fannbox
الذي أعلن عين إذاعة حفل
الجسميي عيرب التطبييق،
وهو الحفل الذي شارك فيه
الجسمي يف فرباير الكويت
 2019ليكون النجم العربي
األول الذي يشارك يف حفله
الغنائي عيرب التطبيق بنا ًء

مي القاضي تنتهي من فيلم “ساعة
شيطان”

تصيور الفنانية ميي القايض
مشاهدهيا يف فيليم “ساعية
شييطان” ،اليذي استأنفتيه
مطلع هذا األسبوع ،بعد توقف
شيهر بسبب انشغال مخرجه
إبرام نشأت بتصوير ومونتاج
املشاهيد األخيرية مين فيليم
“زنزانية  ”7املقيرر طرحيه يف
دور العيرض خالل األسابيع
املقبلة ،حيث قاربت مي عىل
االنتهاء من آخر مشاهدها يف
فيلم ويتبقى لها يومان فقط
وتودع العمل بالكامل.
وصورت مي  70%من أحداث
دورها يف الفيليم قبل توقفه،
حييث تظهير بيدور فتياة
شعبية تدعى “لويس”
التي تعيش قصة

روبوت جديد يمكنه إجراء مسحة كورونا
للمرضى في  5دقائق

عيىل رغبية الجمهيور يف
العاليم العربيي ،وذلك بعد
عيرض حفيل “بعيض من
ذكرياتيي” اليذي جميع
نجميات الغنياء يف الوطين
العربي أنغام وأصالة وأسما
ملنور وأميمية طالب وداليا
مبيارك بانطيالق التطبيق
بداية الشهر الحايل.
عيىل صعييد آخير ،حققت
أغنيية “بالبنيط العيرض”
ميا يقيرب مين  10مالين
مشاهيدة عيرب موقيع
اليوتييوب خيالل األييام
املاضية ،كما تص ّدرت موقع
 I Tunesلتكيون األغنيية
األكثير استماعيا ً يف الرشق
األوسيط لهيذا األسبيوع؛
حييث احتلّت املركيز األول
يف املنافسية الغنائيية عرب
ّ
لتحيل محل أغنية
I Tunes
 Dynamiteلفرقية BTS
ّ
وتصيدرت قائمة
الشهرية،
الرتشييحات عرب الصفحة
الرسمية لييworld Music
.Award

أمحد اجلنديل

اللغية تعلن هزيمتهيا وهي تدخيل حرضة الحسين ،واملفردة
تبيدو عاقيرا أمام فيض اليدم الزكيي الطاهر وهيو يخط عىل
جبين التاريخ ملحمة الرشف والكرامية ،والرياع يندحر عاجزا
عندميا تلتحم السيوف بالسيوف وتتهياوى الرماح عىل الرماح
لتبزغ شيمس الحرية وسط ربييع الشهادة اليذي منح الحياة
شيذى االنتصار ،وعلّيم الرجال أصول االنتمياء اىل مبادئ الحق
والسالم.
ُ
أسميع صوتك سييدي الحسن يهز أرجاء الكيون ،ويطيح بكل
عروش الظلم والطغيان ،ويحطم أغالل الرتدد من أجل مقارعة
الظليم والقضاء عىل الفسياد والفاسديين ،وتأخذني الحرية يا
منيار الهدى ،فمين أي األبواب أدخيل إليك وكل أبوابيك بيانات
تعلين الثورة عىل الظاملن الذين عاثيوا يف األرض فسادا ،وعبثوا
بمقيدرات األمة ،وتطاولوا عىل حقوق الفقراء وتاجروا بمبادئ
الدين الحنيف.
مين ّ
أي املحطات أبدأ؟ وكل اليدروب السائرة إليك مغمورة بنور
الليه ،ومن ّ
أي باب أدخيل إىل عالم البالغية؟ وكل الحروف التي
تتحدث عنك مرشقة باإلباء ،مزدانة بالكربياء ،ومعطرّة بشذى
الشهادة.
أتعثير يف رحابك سيدي الحسين ،أتأمل صيدرا ً هشمته حوافر
الخيل ولم يستسلم ،ورأسيا ً غادر جسده ولم يركع ،ودما ً أريق
وأسس منهجا ً
ّ
عىل رمال كربيالء فأثمر تاريخا ً ال يعرف الزيف،
يبتدئ باإليمان والشجاعة ملقارعة ّ
كل أشيكال الظلم والتعسف
واالضطهياد ،فكيان مهر نجاحك فيضيا ً من الدمياء الطاهرة،
وسيفيا ً تبخرت عىل نصله أوهيام املتغطرسن ،ونشيدا ً دوّى يف
أرجاء الكون( :والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أق ّر لكم
إقرار العبيد) ،فأصبحت رصختك هذه مدرسة تالميذها ّ
كل من
وهبهيم الله عشيق اإليمان ،ورشف الشهيادة ووهج الشجاعة
يف أعيىل درجاتها للدفاع عن قدسيية األرض والحق ،فكان دمك
عيربة لكل املضطهدين الذين تعلموا منك ،كيف ينترص الدم عىل
السيف لتزدهر الحياة.
والرجيال الفرسان ي وأنيت سيدهم ي ال يصنعهيم ترف الحياة
ّ
خضم
وزخرفهيا ،وال االدعاء الكياذب ،وال الوالء املزييف ،ففي
األمواج واألعاصري تظهر قدرات الرجال ،ومع التحام األعاصري
َ
كنت الفيارس الربّان اليذي قاد سفينة
السيود بأميواج الفتن،
انتصياره نحو مرافيئ لم يطبع الدهر عليهيا أصابعه من قبل،
فكانيت بصمات أصابعك البكر ،تطرز الدنيا بألق املجد ،وترسم
للعاليم خارطة الخالص ،وتؤسس لثورة كربى ض ّد ّ
كل من يريد
إيقاف الحياة أو الرجوع بها إىل الخلف.
وأتعثير يف محرابك سييدي الحسن ،وأنا أقف عيىل عمق الهوّة
بين أدعياء الحق ،وبين الباذلن دمهم من أجيل الحق والعدل،
مؤمنا ً بأنك ستبقى عالمة الفصل بن من جعلوا الدين لعقا ً عىل
ألسنتهم ،يديرونه كيفما دارت مصالحهم ،وبن جندك امليامن
الذيين لم يرتضوا الذل والهوان ،فوهبيوا دماءهم رخيصة لكي
ترشق الحياة بكل قيم الرشف والصدق والفضيلة.
السيالم علييك يا أبيا األحرار ييوم وليدت ويوم خرجيت ويوم
استشهدت ويوم تبعث حيا.

شيرين ستعود قريبا
لجمهورها بألبوم جديد
ال تزال الفنانة املرصية ،شيريين عبد الوهاب،
غائبية شييئاً ميا عين مواقيع التواصل
االجتماعي بعد القرار الذي أخذته يف
نهاية العيام  .2019لكن طمأنت
شيريين متابعيهيا مين خيالل
تغريدة عيرب حسابها الخاص
عيرب موقيع توييرت بالقول:
“بفيرح جيدا ً مليا بشوفكيم
فاكريننيي طيول الوقيت
وبتسأليوا علييا .وعشان أنا
مقيدرة إن ده بدافيع الحيب
عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة
كدة أكرت ”.وكشفت شيريين يف
التغريدة عن أنهيا تقوم بتحضري
ألبيوم جدييد ،كميا انها ستعيود إىل
متابعيها يف أقرب وقت ممكن.

ميريام فارس “ضعيفة ومكسورة”!

من ينتقــد ويعارض الكاظمي فهو حق كفله الدســتور من
اجل التصحيح واإلصالح ،ولكن من يعرقل مســاره ويضع
العقبــات أمامــه بصخب وضجيــج كائناً مــن كان ال يريد
للعراق اخلري واالستقرار واألمان.
كريم النوري

« ال أعلم من باع الوطن،
لكنين رأيت من دفع الثمن»
كارول سماحه

وجاء طلب املتابعين بعد غياب مرييام
خالل األيام املاضية بسبب تأثرها الكبري
وحزنها نتيجة انفجار املرفأ يف بريوت يف
الرابع من آب.
وقاليت“ :ميا بقى يف يش إليو معنى إنو

ينقيال ،ال بقيى إيل نفيس ال عاتيب وال
شيارع وال بهيدل ،قلبي عيم يبكي من
جوا”.
وأضافت“ :ألول مرة بحس حايل ضعيفة
ومكسورة ،لألسف دولتي كرستني”.

باسكال مشعالني تنهي تسجيل أغنيات ألبومها الجديد

تغريدات
ً
ذراعا آلية
طيور املهندسيون
إلجيراء اختبيارات مسحية
األنيف بشيكل مستقيل مين
أجل الحد من انتشار فريوس
كورونا القاتل من املريض إىل
الطبييب ،حيث يقيوم الذراع
اآليل الجدييد بإجيراء اختبار
املسحية أرسع بيي  10دقائق
مين البيرش ،ولكين اعيرتف
مطور الذراع أنه كان مرعو ًبا
باعتباره أول عينة اختبار.
وتيم تصمييم هيذه اليذراع
اآللية بواسطة ،Brain Navi
وتستخيدم وظائيف مماثلة
لنظيام جراحة الدمياغ اآليل،

نشيد الثورة يف حمراب
احلسني

حب مع إسالم إبراهيم املوظف
يف الشهر العقاري ،والقادم من
األريياف ،ويتزوجيان ويحدث
بينهميا العدييد مين املواقيف
الكوميديية قبيل أن تتغيري
حياتهما تماما ً بعد ذلك.
كما تنتظر ميي القايض طرح
فيليم “جدو مشياكل” املؤجل
منيذ  3سنيوات حييث كيان
يحميل اسيم “اتنين يف واحد”
وتيم تغييريه وطيرح األفييش
الدعائي ليه ،وهو بطولة خالد
سليم ،ميي القيايض ،ولطفي
لبييب ،وساميي مغياوري،
وسنياء شيافع ،ومحمد رضا،
ومين تألييف محميود حسين
عبيد العيلم ،ومن إخيراج وائل
الرومي.

ردت الفنانية اللبنانية،
مرييام فيارس ،عىل أحد
معجبيهيا عيرب صفحتهيا
الخاصة عىل تويرت ،والذي طالبها
بالعودة إىل التواصل معهم.

إىل جانيب التعرف عىل الوجه
والتصوير ثالثي األبعاد.
ً
مشبكيا عىل
يضيع امليرىض
أنفهم حتيى تتمكن اآللة من
تحدييد نقياط معينة ووضع
رؤوسهيم يف دعامية معدنية
إلبقياء وجههيم مستقيميا ً
أثناء اختبار مسحة األنف.
يدخيل الروبيوت مسحية
طويلة يف األنف من أجل جمع
العينات ،ثم يضعها يف قنينة،
وتدعي الرشكة أن اآللة تكمل
االختبيار يف خميس دقائيق،
مقارنة بيي  15دقيقة عندما
يديرها إنسان.

مطر ساخن

انتهيت املطربية اللبنانيية ،باسكال
مشعالنيي ،مين تسجييل أغنييات
ألبومهيا الجدييد ،واملقيرر طرحيه
املقبلة عىل
خالل األيام

مراحيل ،بواقيع أغنيية كل فرتة وىف
النهاية تطيرح األلبوم جملة واحدة،
والذي يضم  8أغنيات.
ومين مفاجيآت األلبوم التيي تعدها
باسكيال ،تقدييم أغنيية باللهجية
اللبنانيية وأخرى باملرصيية وأخرى
بالخليجيية ،وتحميل بعيض
األغانيي يف األلبيوم طابيع
البيوب ،واألغنيية املرصية،
تحمل اسم “استنى” ،من
كلميات الشاعير محمد
الرفاعيي ،وألحان ملحم
أبو شديد.
وتعد األغنية هي الثانية
التيي تتعياون فيهيا
باسكيال ميع الشاعير
محميد رفاعيي ،وذليك
بعد نجياح أغنية “أتعذبت

كفايية” ،والتي حققت نجاحا كبريا،
وتصدرت ترتييب األغاني يف عدد من
الرباميج اإلذاعية ،وهي مين كلمات
وألحيان رفاعيي ،ومين توزيع عادل
عاييش ،وتم تصويرهيا يف تركيا عىل
مدار يومن مع املخرج اللبناني زياد
خوري.
يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعالني
دويتيو غنائيي قدمتيه بمشاركية
إيساف ،يحمل اسيم “فرصة تانية”
من إخيراج فيادى إليياس ،واألغنية
مين كلمات رمضان محميد ،وألحان
أحمدالربازييي ،وتوزييع محميد
الشاعير ،وتقيول كلميات األغنيية :
“تصعبت مرة واحدة  ..ومن هيواىس
ويطييب ،يابخيت إلي وقيت الشدة،
ربنا جنبه وقريب ،قفلت أبواب بيوت
الله..لكن أبوابه مفتوحة”.

