الثقافة النيابية :مساع لتعيني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
خرجيي كليات اإلعالم
مؤيد الالمي

بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت لجنة الثقافة والسياحة واآلثار النيابية
مساع لتعين خريجي كليات اإلعالم.
عن
ٍ
وقالت رئيس اللجنة ،النائبة سميعة الغالب ،يف
ترصيح صحفي :إن «لجنة الثقافة والسياحة
واآلثار عقدت اجتماعا بشأن مطالب معتصمي
خريجي كليات اإلعالم والصحافة».وأضافت أن
«اللجنة وجهت كتبا رسمية إىل رئيس الوزراء
وهيأة رئاسة الربملان من أجل مخاطبة جميع
الوزارات الستقطاب هؤالء الخريجن وممارسة
دورهم اإلعالمي».

النفط تطلق البطاقة الوقودية وتدعو
املواطنني لتسلم حصصهم

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعت رشكة توزيع املنتجات النفطية ،امس الثالثاء ،املواطنن اىل تسلم حصتهم من
النفط االبيض وبواقع ( )100لرت عىل وفق البطاقة الوقودية الجديدة التي تم اعتمادها
واملرقمة بالتسلسل ( .)4وقال معاون مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية ،حسن
طالب ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان “الرشكة دعت املواطنن يف بغداد اىل
مراجعة املنافذ التوزيعية يف محطات تعبئة الوقود وابتدا ًء من تاريخ  20ترشين األول
الجاري لتسلم حصتهم املقررة من مادة النفط االبيض ،للبطاقة الوقودية املرقمة ()4
وبواقع (100لرت )  ،وبسعر ( 15الف دينار)”.واكد طالب “حرص الرشكة عىل تحقيق
انسيابية عالية وعدالة يف حصول املواطنن عىل مادة النفط االبيض عىل وفق البطاقة
الوقودية ،وستقوم الرشكة بإطالق البطاقات االخرى تباعاً ،عىل وفق خطة وجدول تم
إعداده للموسم الشتوي”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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التخطيط النيابية :الكاظمي مل يقدم برناجمه التنفيذي وستتم استضافته يف الربملان

حملل من باريس لـ
الزوراء /حسن فالح:
رأى محلل س�يايس مقيم يف باريس ان
الجول�ة االوروبي�ة الت�ي يجريها حاليا
رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
اىل كل م�ن فرنس�ا واملاني�ا وبريطانيا،
اقتصادي�ة اكث�ر من انها سياس�ية او
امني�ة ،وفيما اك�دت لجن�ة التخطيط
االس�رتاتيجي ومتابع�ة الربنام�ج
الحكومي النيابية ان الكاظمي لم يقدم
برنامج�ه الحكومي التنفي�ذي للربملان
واكتفى باملنهاج الوزاري فقط ،كشفت
عن عزم مجلس النواب استضافته بعد
عودته اىل بغداد.
وقال املحلل الس�يايس املقيم يف فرنسا،
عي ناج�ي ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
الجول�ة االوروبي�ة الت�ي بدأه�ا رئيس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،م�ن
باري�س هي جول�ة اقتصادية اكثر من
انه�ا سياس�ية او امنية.واض�اف :ان
الكاظم�ي ق�د يحم�ل يف زياراته بعض
امللف�ات االمني�ة إال ان اله�دف منه�ا
اقتص�ادي .مبينا :انها تأتي اس�تكماال
ملا قام به رئيس الحكومة السابق عادل
عبد املهدي بجوالت الرتاخيص التجارية
واالقتصادي�ة مع الرشكات الفرنس�ية
واالوروبية بشكل عام.وتابع :انه سيتم
كذل�ك التط�رق والتأكي�د ع�ىل حماية
البعث�ات الدبلوماس�ية يف العراق لكون
الواج�ب يحت�م ع�ىل الدول�ة العراقية
حمايته�ا .مؤك�دا :انه ع�ادة مثل هذه

 :جولة رئيس الوزراء األوروبية اقتصادية أكثر مما هي سياسية أو أمنية

العقود واالتفاقيات يك�ون فيها تبادل
مش�رتك ما بن الجانبن ،إال ان العراق
مثقل بالدي�ون ويعاني من وضع امني
غري مس�تقر ،لذلك س�تكون املنفعة له
من هذه الزيارات قليلة ،وحتى الرشكات
التي تأتي تكون دون املستوى املطلوب.
من جهته ،ذكر عض�و لجنة التخطيط
االس�رتاتيجي ومتابع�ة الربنام�ج

الحكومي النيابية ،النائب محمد كريم
البل�داوي ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
انفتاح العراق عىل العالم واعادة تقييم
السياسات الخارجية جيد .الفتا اىل :ان
الزيارات الت�ي يقوم بها رئيس الوزراء
يج�ب ان ترتج�م ع�ىل ارض الواق�ع
م�ن ناحية االس�تفادة من تل�ك الدولة
ملس�اعدة العراق عىل محنته السياسية

واالقتصادي�ة واالمني�ة واالجتماعي�ة
والصحية.واضاف :نحتاج اىل ان تكون
ه�ذه الزي�ارات ذات ج�دوى ومنفع�ة
للع�راق ،كالتف�اوض م�ع ال�رشكات
العاملي�ة لتقدي�م املس�اعدات املالي�ة
والبن�ى التحتية وغريه�ا للعراق يف ظل
م�ا يعاني�ه البلد م�ن تداعي�ات انهيار
اس�عار النف�ط وقل�ة املوارد.وبش�أن

مواطنون يشكون ارتفاع اسعار الطماطم “الذهب االمحر” يف البالد

الربنام�ج الحكوم�ي ،ق�ال البل�داوي:
نستغرب من ترصيحات رئيس الوزراء
بش�أن اكم�ال حكومت�ه اغل�ب نقاط
الربنام�ج ال�وزاري خ�الل  5اش�هر.
مؤك�دا :ان الكاظمي لم يقدم الربنامج
التنفيذي لحكومته اىل الربملان واكتفى
باملنه�اج ال�وزاري فقط.واوض�ح :ان
الربمل�ان طل�ب من رئي�س ال�وزراء يف
ليل�ة التصويت عىل حكومته ومنهاجه
الوزاري تقديم برنامج حكومي عمي.
الفت�ا اىل :ان اغلب الوزارات ليس لديها
برنامج تعمل عليه.واشار اىل :ان هناك
ني�ة الس�تضافة رئي�س ال�وزراء بعد
عودته من الجولة االوروبية يف الربملان.
مبينا :ان هناك طلبات تقدمت بها كتل
سياس�ية ونواب لغرض االس�تضافة.
وتابع :ان الكاظمي اكد يف ليلة التصويت
عىل حكومت�ه انه س�يكون حارضا يف
الربملان يف كل ش�هر ،إال ان�ه اىل اآلن لم
ي�أت اىل مجلس الن�واب .مؤكدا اهمية
ان تكون الحكومة رصيحة لتبن للرأي
الع�ام ما قامت به م�ن انجازات خالل
الفرتة املاضية ،وتطلب ما تحتاجه من
مجلس النواب من ترشيعات وغري ذلك
ملواجهة االزمات الراهنة.ويجري رئيس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،حاليا
جول�ة اوروبية تش�مل كل من فرنس�ا
وبريطاني�ا واملاني�ا لتعزي�ز التع�اون
والعالقات وابرام مذكرات مش�رتك مع
تلك الدول.

جلنة املسابقات تعلن مواعيد اجلولة األوىل للدوري الكروي املمتاز

ص6

بعد تسجيل حنو  4االف اصابة و 49وفاة
اصابات كورونا يف العراق تتخطى حاجز الـ434
ألفا وتراجع حباالت الشفاء والوفيات
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الثالث�اء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  3920اصاب�ة جديدة و 49حالة
وفاة وش�فاء  2602حالة ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ،20760ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،2665530مبينة انه تم تس�جيل 3920
اصاب�ة جدي�دة و 49حالة وفاة وش�فاء
 2602حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كي ،)%84.2( 366134 :ام�ا
ع�دد االصاب�ات ال�كي ،434598 :بينما
عدد الحاالت التي تح�ت العالج،58098 :
يف ح�ن عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،466 :وعدد حاالت الوفيات الكي:
.10366من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغ�داد الرصاف�ة عب�د الغني الس�اعدي،
تس�جيل  513اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورونا بينها  291اصابة شخصت خالل
الرص�د الوبائي.وق�ال الس�اعدي يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان «املؤسسات الصحية
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت  513اصابة

وكالة ناسا :فرص وجود حياة على كوكب املريخ يف ازدياد مستمر
بسبب جائحة كورونا واألزمة املالية
مريكل تؤكد دعم بالدها للعراق يف االقتصاد ومكافحة اإلرهاب
االخرية

وزير التخطيط يعلن تأجيل التعداد
السكاني إىل العام املقبل

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التخطيط ،الدكتور خالد بتال
النج�م ،تأجيل التعداد الس�كاني ،مؤكدا ً
أن هذا القرار جاء بسبب جائحة كورونا
واألزم�ة املالية.وذك�ر بي�ان لل�وزارة
تلقته وكال�ة األنباء العراقي�ة (واع) أن
“النجم أش�ار ،امس الثالث�اء ،يف كلمته
الت�ي ألقاه�ا وخ�الل افتتاح�ه املؤتمر

االحصائي الس�نوي الخامس عرش الذي
عق�ده الجه�از املرك�زي لالحصاء تحت
ش�عار (يف ظ�ل التحدي�ات ..البيان�ات
رشاع ركب التنمية ) ،إىل أهمية البيانات
واالحص�اءات ،ودوره�ا يف دع�م خطط
التنمية ،ومدى اس�تجابة تل�ك البيانات
للتحديات الناشئة”.

تفاصيل ص2

نفت تأثري األزمة املالية يف صرفها

التقاعد تطمئن :صرف رواتب املشمولني
جيري حبسب املواعيد املقررة

بغداد /الزوراء:
أك�دت هيئ�ة التقاع�د العام�ة التابع�ة
ل�وزارة املالي�ة ،ام�س الثالث�اء ،رصف
الروات�ب للمش�مولن يج�ري بحس�ب
املواعي�د املقررة م�ن دون تأخري ،نافية
تأث�ري األزم�ة املالي�ة يف رصفه�ا ،فيم�ا
أش�ارت اىل حل جميع إش�كاالت تمشية
معام�الت املحال�ن الجدد.وق�ال مدي�ر
الهيئ�ة ،اياد الجبوري ،يف حوار صحفي:
إن “الهيئة ملتزمة عرب صندوق التقاعد
الذي تم إنش�اؤه منذ الع�ام  2008بدفع
الروات�ب للمحال�ن م�ن املوظف�ن بعد
اكم�ال اإلج�راءات املطلوبة”.ولف�ت
الجب�وري اىل “تمكن الهيئ�ة من تجاوز
جمي�ع مش�كالت تمش�ية املعام�الت

ورصف الهوي�ات التقاعدي�ة والروات�ب
للمحال�ن الج�دد الذين ص�ادق مجلس
النواب عىل إحالته�م بثالثة مواليد بغية
فسح املجال لتشغيل الشباب ،إذ واجهت
الهيئة والدوائر ذات العالقة يف بادئ االمر
مش�كلة بس�بب الزخم الكبري لإلحاالت
ولك�ن ت�م حلها”.أم�ا بش�أن مكافآت
نهاي�ة الخدم�ة ،فأوضح الجب�وري ان
“عدم إقرار موازن�ة  2020وعدم كفاية
املبالغ املحولة من وزارة املالية ،س�ببت
مش�كلة يف رصف املكافآت للمدنين منذ
نيس�ان املايض ،بس�بب األع�داد الكبرية
للمحالن عىل التقاعد ،أما العس�كريون
فال توجد أية مشكلة يف رصف مكافآتهم
بحسب جداول معدة بهذا الصدد”.

ترامب :على الـ”أف بي آي” التحقيق
مع بايدن
واشنطن /متابعة الزوراء:
قال الرئي�س األمريك�ي ،دونالد ترامب،
إنه يجب عىل مكتب التحقيقات الفدرايل
“أف ب�ي آي” أن يحق�ق م�ع املرش�ح
الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.ووصف
ترام�ب منافس�ه الديمقراط�ي بالرجل
“الفاس�د” يف أح�د تجمعات�ه بوالي�ة
أريزونا ،مشريا إىل تقرير صحفي يتحدث
عن ت�ورط باي�دن يف صفق�ات تجارية
عقده�ا ابن�ه خ�ارج الوالي�ات املتحدة.
وأض�اف“ :لطامل�ا كان بايدن سياس�يا
فاسدا ،وحس�ب رأيي ،فإن عائلة بايدن
ه�ي مؤسس�ة إجرامية”.يش�ار إىل أن
االنتخاب�ات األمريكي�ة س�تجرى يف 3

جديدة بف�ريوس كورونا موزعة كالتايل :
 291حالة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاع�ات الصحي�ة :قط�اع الرصاف�ة
 24حال�ة /قط�اع النه�روان  25حالة /
قطاع البلديات الثان�ي  59حالة  /قطاع
بغ�داد جديدة  19حالة  /قطاع الش�عب
 39حال�ة  /قط�اع االعظمية  92حالة /
قطاع االس�تقالل  33حالة.واش�ار اىل ان
222حالة خالل مراجعتهم للمؤسس�ات
الصحية :مدينة الص�در  29حالة محلة ,
,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517 ,555
557 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
قط�اع  . 31قط�اع  , 47قطاع . 521 ,10
 . 565قط�اع  . 49حي طارق  ,الحميدية ,
 331 , 314. 316. 357 ,345الش�عب 11
حالة محلة  ,325 , 337,332 ,317حالة
محلة  , 738 ,728 ,722 , 734 .الزراعي
 , 771 ,البلدي�ات ,502 , 508 , 506 ,11
 , 504 ,509ش�ارع فلس�طن  20حال�ة
محلة  ,503 ,505االمن  12حالة محلة,
706 709 ,743 . 721 , 741 , , 733 ,
 , 704 ,بغ�داد جدي�دة  11حالة محلة
 ,708 , 703 , 701الزعفراني�ة  14حال�ة
محلة 958 , 964 , 917 , 960 , 953 ,
, 909 , 906 , , 949،905, 962 , 961 ,

تفاصيل ص3

الكاظمي من برلني :نتطلع إىل شراكة حقيقية مع أملانيا يف خمتلف اجملاالت
بغداد /الزوراء:
أكد رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي  ،ام�س الثالث�اء ،أن العراق
يتطل�ع اىل رشاك�ة حقيقية م�ع أملانيا
بمختل�ف املج�االت ،فيم�ا اش�ارت
املستش�ارة االملاني�ة ،انجي�ال م�ريكل،
دعم بالدها للع�راق يف مجايل االقتصاد
ومكافح�ة االرهاب.وذك�ر املكت�ب
االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان رئيس مجل�س الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،التقى املستش�ارة

ً
املناطق املحررة،
فض�ال عن التعاون يف
مجال تطوير البنى التحتية وش�بكات
الطاق�ة الكهربائي�ة ،ودور ال�رشكات
األملاني�ة يف ه�ذا القط�اع والقطاع�ات
األخرى».وقال الكاظمي ،خالل مؤتمر
صحفي مشرتك مع املستشارة األملانية
أنجي�ال م�ريكل يف برلن  :إن�ه «جاء إىل
برل�ن ليؤك�د الت�زام الع�راق بعالقات
وثيق�ة ورغبته برشاكة مس�تدامة مع
أملانيا.

األملانية ،أنجيال م�ريكل ،يف برلن ،التي
وصلها يف ثاني محطة له ضمن جولته
األوروبية.واض�اف :أن «الكاظم�ي
بحث م�ع املستش�ارة األملاني�ة مجمل
العالق�ات الثنائية بن البلدين ،وس�بل
االرتقاء بالتعاون املشرتك عىل مختلف
الصع�د واملجاالت».وتاب�ع :أن «اللقاء
تضم�ن بحث ملفات الرشاك�ة األملانية
العراقي�ة يف مج�ال مواجه�ة اإلرهاب
ضمن التحالف الدويل ملناهضة داعش،
وملف املساعدات األملانية إلعادة إعمار

املالية النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
يس�تعد مجلس النواب ملناقش�ة قانون تمويل العجز
امل�ايل (االقرتاض) لالش�هر املتبقية من الع�ام الحايل
 ، 2020والذي تس�لم مس�ودته رسميا من الحكومة
االس�بوع قبل امل�ايض ،فيما كش�فت اللجن�ة املالية

تفاصيل ص2

 :ثالثة مشاريع حكومية لالقرتاض لتمويل عجز املوازنة
النيابية عن وجود ثالثة مشاريع حكومية لالقرتاض
ألج�ل تمويل العجز املايل يف موازنة العام الحايل 2020
.وقال عضو اللجنة ،النائب جمال كوجر ،ل�»الزوراء»:
ان «ورق�ة االصالحات الحكومية االخرية ليس�ت هي
الت�ي طلبها مجل�س النواب» .مش�ريا اىل ان « اللجنة

اطالق دليل الطالب للقبول املركزي يف اجلامعات

وزير التعليم يوافق على إضافة درجة
للناجحني يف الدور األول
بغداد /الزوراء:
وافق وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم
عب�د الصاح�ب ،اليوم الثالث�اء ،عىل إضاف�ة درجة
للناجح�ن يف ال�دور األول ،وفيم�ا لف�ت إىل أن�ه تم
اس�تحداث كلية الطب يف جامعة س�ومر بمحافظة
ذي قار ،أطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
دليل الطالب للقب�ول املركزي يف الجامعات العراقية

للسنة الدراسية .2021/2020وقال املتحدث باسم
ال�وزارة حي�در العب�ودي ،يف بي�ان  :إن “موافق�ة
الوزير عىل اس�تحداث كلية الطب يف جامعة س�ومر
بمحافظ�ة ذي ق�ار ،تأت�ي ضمن متطلب�ات خطة
القبول التي وجه باس�تكمالها الستيعاب مخرجات
الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية .“ 2021/2020

تفاصيل ص3

املالية اطلعت عىل مس�ودة قان�ون االقرتاض االخرية
ووجدت ارقام�ا فلكية وهي  37تريلي�ون دينار  ،أي
 15ملي�ار دوالر ،م�ا يؤرش ان البلد م�اض نحو ازمة
اقتصادية حادة ،فضال ع�ن تحديات جائحة كورونا
واالمن والخدمات «.واضاف ان « اللجنة املالية طلبت

من الحكوم�ة ان تقدم ورقة اصالح�ات تدر عائدات
مالية من ش�أنها تخفيض س�قف االنف�اق وتعظيم
االي�رادات غري النفطية والس�يطرة عليه�ا وضبطها
لصالح خزينة الدولة «.

تفاصيل ص2

إرجاء حماكمة البشري ومتهمني بانقالب 1989
إىل  3تشرين الثاني
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أرج�أت محكم�ة س�ودانية محاكم�ة الرئي�س
السوداني املعزول عمر البشري و 27شخصا آخرين
متهمن يف قضية انقالب عام  1989لالستيالء عىل
السلطة ،إىل الثالث من ترشين الثاني/نوفمرب.وقال
رئي�س املحكم�ة ،عصام محمد ابراهي�م ،يف نهاية
الجلس�ة التي ّ
بثها التلفزيون الرس�مي “الجلس�ة
القادمة نس�تكمل االس�تماع إىل ممثي الدفاع للرد
ع�ىل خطب�ة االته�ام ..تؤج�ل القضية لجلس�ة 3

نوفمرب”.وعق�دت جلس�ة ،امس الثالث�اء ،يف قاعة
محاكم�ة جديدة أك�رب من حيث املس�احة لتجنب
االصاب�ة بوب�اء كوفيد.-19واس�تمعت املحكم�ة
خالل الجلس�ة إىل رد فريق م�ن املحامن عىل بيان
االتهام الذي تاله النائب العام الس�وداني تاج الرس
الحرب ،الجلس�ة املاضية ،ما دف�ع ممثي الدفاع إىل
االنس�حاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البالغات
يف القضية قبل تقلده منصبه.

تفاصيل ص2

الكويت تؤكد مواصلة مساعيها إلنهاء اخلالف اخلليجي

األمري نواف األمحد يكشف عن سالح الدولة األقوى يف مواجهة األخطار كافة
نوفم�رب املقبل ،وس�يتم خاللها انتخاب
الرئيس ونائ�ب الرئيس ،وجميع أعضاء
مجلس النواب البالغ عددهم  ،435وثلث
أعض�اء مجل�س الش�يوخ بالكونغرس،
إضافة إىل حكام  13والية وإقليما.

الكويت /متابعة الزوراء:
أك�د أمري الكويت ،ن�واف األحمد الجابر
الصباح ،عىل رضورة االلتزام بالدستور
ودول�ة القان�ون والتمس�ك بالثواب�ت
الوطنية ،ويف مقدمتها الوحدة الوطنية،
والتظاف�ر والتكاتف والتع�اون كأرسة
واحدة ،فيما قال رئيس الوزراء الكويتي،
الشيخ صباح الخالد الصباح “سنواصل
املس�اعي إلنه�اء الخالف بن األش�قاء
ودع�م مجل�س التع�اون الخليج�ي”.

وقال أم�ري الكويت نواف األحمد الجابر
الصباح ،يف كلمة له ،امس الثالثاء ،خالل
افتت�اح دور االنعقاد الع�ادي الخامس
التكمي�ي للفصل الترشيع�ي الخامس
عرش ملجلس األمة الكويتي“ :إن وحدتنا
الوطنية أثبتت عىل مر السنن أنها بحق
سالحنا األقوى يف مواجهة كل التحديات
واألخط�ار واألزمات”.وش�دد األم�ري
عىل اس�تمرار البالد عىل نهج ومس�رية
ومب�ادئ األم�ري الراحل صب�اح األحمد

الجابر الصباح ،وااللتزام بالديمقراطية
منهجا ،واحرتام الدس�تور مبدأ ،ودولة
القانون واملؤسس�ات نظاما ،والحرص
عىل ترش�يد املمارس�ات الربملانية.ودعا
األمري ن�واف األحمد الناخبن الكويتين
إىل حس�ن االختيار“ ،وأن تكون الفزعة
للكويت والوالء لها أوال وأخريا ،ومتابعة
أداء ممثي األمة وس�المة ممارس�اتهم
الربملاني�ة ،يف تجس�يد الرقاب�ة الج�ادة
والترشي�ع البن�اء ،وااللت�زام بأح�كام

الدس�تور نص�ا وروح�ا”.يف غض�ون
ذل�ك ،اك�د رئي�س ال�وزراء الكويت�ي،
الش�يخ صباح الخال�د الصب�اح ،امس
الثالثاء ،إن الكويت س�تواصل املساعي
إلنه�اء الخ�الف الذي نش�ب ب�ن قطر
ودول عربي�ة يف ع�ام .2017وق�ال يف
كلم�ة أمام مجل�س األمة“ :س�نواصل
املس�اعي إلنه�اء الخالف بن األش�قاء
ودعم مجلس التعاون الخليجي”.ومنذ
اندالع األزم�ة الخليجية ،إث�ر مقاطعة

الس�عودية واإلمارات والبحرين ومرص،
لقطر يف منتصف  ، 2017لعبت الكويت
دور الوس�يط لح�ل الخالف�ات وإنه�اء
األزمة.وكان�ت الس�عودية واإلم�ارات
والبحري�ن ومرص قد قطع�ت العالقات
السياسية والتجارية وروابط النقل مع
قطر ،متهمة إياه�ا ب�”دعم اإلرهاب”،
وهو م�ا تنفيه الدوحة ،التي اعتربت أن
الحظر املفروض عليه�ا يهدف إىل النيل
من سيادتها.
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مريكل تؤكد دعم بالدها للعراق يف االقتصاد ومكافحة اإلرهاب

الكاظمي من برلني :نتطلع إىل شراكة حقيقية مع أملانيا يف خمتلف اجملاالت
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي  ،امس الثالثاء ،أن العراق
يتطلع اىل رشاكة حقيقية مع أملانيا
بمختلف املجاالت ،فيما اشارت
املستشارة االملانية ،انجيال مريكل،
دعم بالدها للعراق يف مجايل االقتصاد
ومكافحة االرهاب.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
التقى املستشارة األملانية ،أنجيال
مريكل ،يف برلني ،التي وصلها يف ثاني
محطة له ضمن جولته األوروبية.
واضاف :أن «الكاظمي بحث مع
املستشارة األملانية مجمل العالقات
الثنائية بني البلدين ،وسبل االرتقاء
بالتعاون املشرتك عىل مختلف الصعد
واملجاالت».
وتابع :أن «اللقاء تضمن بحث ملفات
الرشاكة األملانية العراقية يف مجال
مواجهة اإلرهاب ضمن التحالف
الدويل ملناهضة داعش ،وملف
املساعدات األملانية إلعادة إعمار
املناطق املحررة ،فضالً عن التعاون
يف مجال تطوير البنى التحتية
وشبكات الطاقة الكهربائية ،ودور
الرشكات األملانية يف هذا القطاع
والقطاعات األخرى».

وقال الكاظمي ،خالل مؤتمر صحفي
مشرتك مع املستشارة األملانية أنجيال
مريكل يف برلني  :إنه «جاء إىل برلني
ليؤكد التزام العراق بعالقات وثيقة
ورغبته برشاكة مستدامة مع أملانيا،
وأيضا ً ألنقل التقدير الكبري الذي
تكنه الحكومة والشعب العراقي
للمساعدة األملانية املتواصلة للعراق
يف مجال مواجهة اإلرهاب ،يف إطار
التحالف الدويل املناهض لداعش»،
الفتا ً إىل أن « هذه التجربة كشفت
مدى الرتابط بني أمن واستقرار
العراق واألمن األوروبي».
وأضاف أن»العراق يتطلع إىل
مواصلة التعاون األمني والعسكري
يف مكافحة اإلرهاب ،وخصوصا ً يف
مجال تدريب وبناء قدرات القوات
األمنية العراقية ،وضمن إطار حلف
الناتو والتزام العراق برغبته يف إقامة
عالقات وثيقة».
ولفت إىل أن «العراق يتطلع لالستفادة
من الدعم األملاني يف مجال ترسيخ
املؤسسات الديمقراطية وتنظيم
االنتخابات الحرة والنزيهة» ،مشريا ً
إىل أن «حكومته تعهدت بإجراء
انتخابات مبكرة يف منتصف العام
املقبل ،ويهمها ضمان تمتعها بأعىل
مستويات الشفافية والنزاهة».
وأشار الكاظمي إىل أنه «رشع

بربنامج طموح إلعادة هيكلة
وتحديث النظامني االقتصادي واملايل،
وأنه مهتم بالحصول عىل كل أشكال
الدعم االستشاري والتقني والخربات
يف هذا املجال من أملانيا» ،الفتا ً إىل أنه
«يقرتب من إعالن املرحلة الثانية من
خارطة الطريق لتطوير الكهرباء
يف العراق بمشاركة رشكة سيمنز
األملانية ،وأن هنالك العديد من

الرشاكات التجارية واالقتصادية بني
العراق والرشكات األملانية».
وتابع الكاظمي »:مهتمون بمزيد
من التعاون يف مجال تطوير البنية
التحتية يف العراق ،واليوم ّ
لدي – أنا
وفريقي الوزاري -اجتماع مع اتحاد
الرشكات األملانية الستكشاف فرص
التعاون األخرى».
وأوضح أنه «يتطلع لتعزيز جهود

التعاون األمني والعسكري مع
أملانيا» ،معربا ً عن «شكره ألشكال
الدعم اإلنساني املختلفة وإعادة
اإلعمار التي قدمتها أملانيا ،وهنالك
العديد من القضايا يف هذا الصدد
التي يسعى اىل التعاون بشأنها ،مثل
موضوع الالجئني والنازحني ،فضالً
عن إشكالية املقاتلني األجانب من
إرهابيي داعش» .

وبني أن «هذه أوقات صعبة علينا
جميعاً ،بسبب ما خلقه وباء كوفيد-
 19من تحديات صحية واقتصادية،
وهو ما يدفعنا أكثر للتعاون ،ونحن
نتطلع لالستفادة من الدعم والخربة
األملانية يف هذه املجاالت».
من جانبها رحبت املستشارة
األملانية ،أنجيال مريكل ،بجهود
الحكومة العراقية لتحقيق اإلصالح
االقتصادي ،مؤكدة دعم بالدها
لخطة العراق االقتصادية الطموحة.
وأشارت إىل أن االنتخابات العراقية
املبكرة يف حزيران املقبل ستعيد ثقة
الشعب العراقي بالنظام السيايس»،
مبينا ً أن «محاربة عصابات داعش
لم تنته بعد ،وأن اإلرهاب ال يزال
خطرا ً عىل املنطقة».
وأكدت أن «أملانيا سوف تدعم العراق
من خالل التحالف الدويل ملحاربة
داعش وبعثة الناتو يف العراق».
ويف سياق اخر ،التقى رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس
الثالثاء ،عددا ً من رؤساء الرشكات
األملانية يف برلني ،يف ثاني محطة له
ضمن جولته األوروبية الحالية.
وأوضح الكاظمي ،بحسب بيان
ملكتبه ،مستوى التحديات التي
تواجه االقتصاد العراقي عىل إثر
جائحة كورونا وتراجع عائدات

ّ
تصدير النفط ،كما
بني جهود
الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل
هذه األزمة اىل نقطة انطالق ونجاح
تنهض بواقع االقتصاد العراقي.
وقال الكاظمي ،خالل اللقاء :إن
االعتماد األحادي عىل صادرات النفط
ترك آثاره السلبية عىل االقتصاد،
لكننا عازمون عىل تجاوز الكثري
من السياسات املالية الخاطئة،
وإن االستفادة من تجارب اآلخرين
الناجحة ،ال سيما التجربة األملانية
ستسهم يف تعضيد هذا الهدف.
وأضاف :إن الحكومة العراقية
تعمل برتكيز وسباق مع الزمن،
لتنفيذ اإلصالحات املالية واإلدارية،
وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها
الحكومة لرتسم طريقا ً واقعيا ً
يسهم يف تجاوز األزمات ،ويحقق
التنمية عرب االستفادة من الطاقات
الشبابية يف مختلف املجاالت.
وبني رئيس مجلس الوزراء ،خالل
حديثه :أن العراق لديه تراكم من
الثقة يف عمل الرشكات األملانية،
والرشاكات الناجحة معها ،وهو
يعمل عىل توفري بيئة استثمارية
آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق
منافذ الفساد وتفتح الباب مرشعا ً
أمام اإلصالحات الراسخة طويلة
األمد.

بسبب جائحة كورونا واألزمة املالية

وزير التخطيط يعلن تأجيل التعداد السكاني إىل العام املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التخطيط ،الدكتور خالد بتال
النجم ،تأجيل التعداد السكاني ،مؤكدا ً أن هذا
القرار جاء بسبب جائحة كورونا واألزمة
املالية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة األنباء
العراقية (واع) أن «النجم أشار ،امس الثالثاء،
يف كلمته التي ألقاها وخالل افتتاحه املؤتمر
االحصائي السنوي الخامس عرش الذي عقده
الجهاز املركزي لالحصاء تحت شعار (يف ظل
التحديات ..البيانات رشاع ركب التنمية ) ،إىل
أهمية البيانات واالحصاءات ،ودورها يف دعم
خطط التنمية ،ومدى استجابة تلك البيانات
للتحديات الناشئة».
وأضاف أنه «وبالتعاون مع كلية الرافدين
الجامعة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان،
بالتزامن مع احتفال املجتمع الدويل يف اليوم
العاملي للسكان»،مضيفا ً أن «الظروف
االستثنائية التي يعيشها العالم ،ومنها بلدنا
العراق ،من التداعيات الخطرية لجائحة كوفيد

املالية النيابية لـ
شالزوراء /يوسف سلمان:
يستعد مجلس النواب ملناقشـة قانون
تمويل العجز املايل (االقرتاض) لالشهر
املتبقية من العام الحايل  ، 2020والذي
تسلم مسودته رسميا من الحكومة
االسبوع قبل املايض ،فيما كشفت اللجنة
املالية النيابية عن وجود ثالثة مشاريع
حكومية لالقرتاض ألجل تمويل العجز
املايل يف موازنة العام الحايل . 2020
وقال عضو اللجنة ،النائب جمال كوجر،
لـ»الزوراء» :ان «ورقة االصالحات
الحكومية االخرية ليست هي التي طلبها
مجلس النواب» .مشريا اىل ان « اللجنة
املالية اطلعت عىل مسودة قانون االقرتاض
االخرية ووجدت ارقاما فلكية وهي 37
تريليون دينار  ،أي  15مليار دوالر ،ما
يؤرش ان البلد ماض نحو ازمة اقتصادية

 ،19واألزمات االقتصادية واملالية الناتجة عن
هذا الوباء ،تتطلب تضافر جهود الجميع
،وتعميق العمل املشرتك ،وتقديم كل ما من
شأنه االسهام يف تجاوز التحديات وتقليل
مخاطر انعكاس هذه األزمات عىل املجتمع».
وأوضح أن «اسناد الخطط والسياسات
باملعلومات والبيانات االحصائية كفيلة
بالتصدي بقوة لآلثار الناتجة عن األزمات،
واالستجابة الرسيعة للتحديات ،إذ يمكن
اكتشاف الفجوات الرقمية يف مستوى
املجاالت االقتصادية واالجتماعية ،بما تعكسه
املؤرشات االحصائية من تراجع وضعف يف
األداء الحكومي» منوها ً بأنه «يف مثل هذه
الظروف ،يأتي دور العمل االحصائي يف
توفري معلومات متكاملة تتطلبها عملية
اتخاذ القرارات املناسبة ووضع الخطط
واالسرتاتيجيات».
وأكد أن»أهمية الوصول إىل البيانات الحقيقية
تأتي لتحقيق العدالة االجتماعية ،والقضاء
عىل الفساد اإلداري واملايل ،وتصحيح املسار

االقتصادي للبلد وتحسني معيشة أفراده
وأجياله املقبلة» ،مشريا ً إىل أن «تعزيز الثقة
بالبيانات االحصائية ،يأتي من خالل تقوية
الجهات املنتجة لتلك البيانات ،وتقديم الدعم
املمكن لها ،كي تتمكن من توفري بيانات
جيدة قادرة عىل معالجة التحديات ،مبينا ً أن
التنسيق والتعاون املشرتك بني هذه الجهات
والجهاز املركزي لإلحصاء ،من شأنه أن
يسهم كثريا ً يف التوصل إىل نتائج ومعلومات
جيدة تشخص املشاكل واملعوقات ،وبالتايل
تساعد عىل اقرتاح الحلول واتخاذ القرارات
الصحيحة».
ولفت إىل أن «الجميع يدرك أهمية تنفيذ
التعداد العام للسكان ،الذي يعد من املتطلبات
األساسية يف ظرفنا الراهن ،كونه سيوفر
قاعدة بيانات شاملة وكاملة ،عن واقع
الحياة املعيشية والرتبوية والصحية والبيئية
للسكان».
وتابع النجم« :من هذا املنطلق ،أخذت وزارة
التخطيط عىل عاتقها تسهيل تنفيذ التعداد

االلكرتوني للسكان ،الذي كان من املقرر أن
يجرى نهاية هذا العام ،لوال جائحة كورونا
واألزمة املالية ،إذ سببا يف تأجيل موعد
التنفيذ إىل العام املقبل» ،داعيا ً «الوزير يف
ختام كلمته ،جميع املؤسسات الحكومية
والجامعات واملنظمات الدولية واملجتمعية
والقطاع الخاص ،إىل مشاركة املعلومات مع
الجهاز املركزي لإلحصاء ،والتنسيق املبارش
لتنفيذ الخطط السنوية وتوفري مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة».
إىل ذلك قال عميد كلية الرافدين الجامعة
الدكتور محمود جواد أبو شعري إنه« :ليس
جديدا ً عىل العراق أن يحتفي باليوم العاملي
لالحصاء ،لتأكيد دور االحصاء يف التخطيط
والتنمية ويف دراسة الظواهر االقتصادية
والصحية واالجتماعية والبيئية  ،ويف جميع
ميادين الحياة األخرى وصفا ً وتحليالً .وإذا
كانت بعض امليادين تتأثر بظروف الحياة
املختلفة  ،فإن األدوات االحصائية تظل
الوسيلة األهم يف الوصف والتحليل» .

 :ثالثة مشاريع حكومية لالقرتاض لتمويل عجز املوازنة
حادة ،فضال عن تحديات جائحة كورونا
واالمن والخدمات «.
واضاف ان « اللجنة املالية طلبت من
الحكومة ان تقدم ورقة اصالحات تدر
عائدات مالية من شأنها تخفيض سقف
االنفاق وتعظيم االيرادات غري النفطية
والسيطرة عليها وضبطها لصالح خزينة
الدولة « .مبينا ان « اللجنة املالية قدمت
ورقة تتضمن  78فقرة عملية ذات مردود
مايل معلوم اىل الحكومة «.
وكشف كوجر عن ان « الحكومة لديها
ثالثة اقرتاضات  ،االول مضينا به يف
شهر تموز  15تريليون دينار ،ثم زادت
الحكومة االقرتاض ثانيا اىل  41تريليون
دينار ،واملرشوع الثالث هو االقرتاض
ملوازنة العام املقبل .« 2021
واوضح انه « ال توجد اصالحات يمكن لها

رفد موازنة  2021لتكون منسجمة مع
االيرادات والنفقات الحكومية « .محذرا
ان « دون االصالحات سيذهب البلد نحو
انهيار اقتصادي حتمي».
وكان مقرر اللجنة املالية ،النائب احمد
الصفار ،اكد لـ»الزوراء» ،مؤخرا :ان «
الحكومة تستطيع اخذ امانة او وديعة
من البنك املركزي او املصارف ،وعندما
يصوت عىل قانون االقرتاض املحيل تدرج
فيه املبالغ «.
واضافت ان « قانون االقرتاض املحيل
سيتم تمريره بالرغم من وجود اعرتضات
لدى بعض النواب» .مبينا ان « اصالحات
الحكومة بإيقاف رواتب رفحاء ومتعددي
الرواتب والفضائيني وفرت مبالغ هائلة
للخزينة».
واوضح ان» وفقا الدستور العراقي

وقانون اإلدارة املالية إذا كان هناك عجز
بسيط فإن وزير املالية يمتلك صالحيات
اتخاذ اجراء فوري» ،عادا ان» العجز
الحايل يف العراق هو عجز مؤقت والدين
هو دين سائر باملالية العامة ،ويمكن
تسديد العجز مستقبال «.
وكانت اللجنة املالية النيابية اكدت ان
قانون االقرتاض سيؤمن رواتب املوظفني
ملا تبقى من العام الحايل ،موضحة ان
«قانون اإلقرتاض يؤمِّ ن الرواتب لألشهر
املتبقية من العام الحايل».
وكان مجلس النواب تسلم رسميا،
االسبوع قبل املايض ،قانون تمويل العجز
املايل (االقرتاض) لالشهر املتبقية من
العام الحايل  ، 2020كما تسلم بعدها
ما يسمـى بالورقة البيضاء لالصالحات
االقتصاديـة .

إرجاء حماكمة البشري ومتهمني بانقالب  1989إىل  3تشرين الثاني
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أرجأت محكمة سودانية محاكمة
الرئيس السوداني املعزول عمر
البشري و 27شخصا آخرين
متهمني يف قضية انقالب عام
 1989لالستيالء عىل السلطة ،إىل
الثالث من ترشين الثاني/نوفمرب.
وقال رئيس املحكمة ،عصام محمد
ابراهيم ،يف نهاية الجلسة التي
ّ
بثها التلفزيون الرسمي «الجلسة
القادمة نستكمل االستماع إىل
ممثيل الدفاع للرد عىل خطبة
االتهام ..تؤجل القضية لجلسة 3
نوفمرب».
وعقدت جلسة ،امس الثالثاء ،يف
قاعة محاكمة جديدة أكرب من
حيث املساحة لتجنب االصابة

بوباء كوفيد.19-
واستمعت املحكمة خالل الجلسة
إىل رد فريق من املحامني عىل بيان
االتهام الذي تاله النائب العام
السوداني تاج الرس الحرب ،الجلسة
املاضية ،ما دفع ممثيل الدفاع إىل
االنسحاب بحجة أنه كان ضمن
مقدمي البالغات يف القضية قبل
تقلده منصبه.
وكان الحرب قد أفاد خالل تالوته
نصوص االتهام «نقدم املتهمني
من العسكريني بموجب املواد
( 96و 78و )54واملواد ( 96و)78
للمدنيني من قانون العقوبات
السوداني لسنة  1983والذي كان
ساريا عند وقوع الجريمة».
وتختص املادة  96بتقويض

النظام الدستوري ،كما تختص
املادة  78باشرتاك أكثر من شخص
يف ارتكاب جريمة.
أما املادة  54من قانون القوات
املسلحة السودانية فتختص
باستخدام القوة العسكرية.
وهذه هي الجلسة السابعة
ملحاكمة املتهمني الـ 28بتهمة
تنظيم االنقالب الذي أوصل البشري
إىل السلطة يف .1989
وهي أول محاكمة تجري لتهم
تتعلق بانقالب يف العالم العربي.
حرض الجلسة املتهمون وعىل
رأسهم البشري يف مالبس السجن
البيضاء.
ويف حال إدانتهم سيواجهون
عقوبات يمكن ان تصل إىل

اإلعدام.
وحصل البشري يف انقالبه العسكري
يف  1989عىل دعم «الجبهة
اإلسالمية القومية» بقيادة حسن
الرتابي الذي تويف يف .2016
والبشري مطلوب أيضا من املحكمة
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب
جرائم ابادة جماعية وتطهري
عرقي وجرائم ضد االنسانية أثناء
ّ
النزاع يف إقليم دارفور غرب البالد،
الذي استمر بني  1959و2004
وأسفر عن  300ألف قتيل وماليني
النازحني.
وكان انقالب البشري الثالث منذ
استقالل السودان عام  ،1956بعد
انقالبني قام بهما ابراهيم عبود
( )1964-1959وجعفر النمريي

(.)1985-1969
وأطاح الجيش السوداني بالبشري
يف نيسان/ابريل  2019عقب
احتجاجات شعبية استمرت
اشهر.
وتتوىل الحكم يف السودان حاليا
سلطة انتقالية ستستمر ملدة ثالث
سنوات تجري بعدها انتخابات
عامة.
وتجري املحاكمة يف وقت تحتفي
فيه البالد بابداء الرئيس األمريكي
دونالد ترامب مساء االثنني
استعداده لشطب السودان من
القائمة األمريكية للدول الراعية
لإلرهاب ،وذلك يف موقف تاريخي
السودانية
للحكومة
داعم
االنتقالية.

فيما أكدت مدير مكتب صندوق االمم
املتحدة للسكان يف العراق ريتا كولومبيا
«استعداد الصندوق لتقديم كل أنواع الدعم
املمكنة لجهود الحكومة االتحادية ،وحكومة
إقليم كردستان ،بهدف تطوير واقع العمل
االحصائي  ،وتوفري البيانات االحصائية
الدقيقة ،التي يحتاجها العراق كثريا ً يف ظل
الظروف الراهنة.
إىل ذلك استعرض «رئيس الجهاز املركزي
لالحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم ،خطة
العمل االحصائي للمرحلة املقبلة» ،مبينا ً
«الجهود املبذولة ،باتجاه تنفيذ التعداد العام
للسكان ،يف العام املقبل».
وتابع البيان أن «املؤتمر شهد عددا ً من
النقاشية ،عرض خاللها
الجلسات
الباحثون واملختصون أوراقهم النقاشية ،من
بينها»قراءة احصائية يف آثار جائحة كورونا
قدمها الدكتور مهدي العالق ،رئيس الجمعية
العراقية للعلوم االحصائية».
وحرض املؤتمر رئيس هيأة احصاء إقليم

كردستان سريوان محمد ،وعدد من املديرين
العامني يف وزارة التخطيط ،واألساتذة
واألكاديميني من ذوي االختصاص ،ومديري
االحصاء يف املحافظات ،ومنظمات املجتمع
املدني ،وعدد من الجهات ذات العالقة.
وعىل هامش أعمال املؤتمر ،افتتح وزير
التخطيط األستاذ الدكتور خالد بتال النجم،
املعرض االحصائي املتخصص الذي أقامه
الجهاز املركزي لالحصاء.

العدد670:
التاريخ2020/9/30:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة بداءة عنه
اىل/املدعى عليه/مقبل رشاد عبدالله
م/تبليغ
ْ
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /38ب 2019/واملتضمن الحكم
بالزام املدعى عليه (مقبل رشاد عبدالله) بتأديته اىل دائرة املدعى
عليه اضافة لوظيفته مبلغا ً قدره (تسعون مليون دينار عراقي) عن
قيمة اآلليات املذكورة ورد الدعوى بالزيادة البالغة (216.000,000
مائتان وستة عرش مليون دينار) مع تحميل الطرفني الرسوم
واملصاريف النسبية وتحميل املدعى عليه تعب محاماة وكيل املدعي
اضافة لوظيفته املوظف الحقوقي (ساري وليد جاسم) مبلغا ً
قدره (خمسائة الف دينار) توزع بينه وبني زمالئه من املوظفني
الحقوقيني يف الدائرة القانونية حسب النسب القانونية وصدر الحكم
استنادا ً للمواد 203/185/177 /1/166/161/160/159/ 156
مرافعات مدنية واملواد  140/22/21من قانون االثبات واملادة 63
املعدلة محاماة حكما ً حضوريا ً بحق املدعي وغيابيا ً بحق املدعى
عليه قابالً لالعرتاض واالستئناف والتمييز ملجهولية محل اقامتكم
تقرر تبليغكم بصحيفتني محليتني ولكم حق االعرتاض والتمييز
خالل مدة ثالثون يوما ً من تاريخ النرش وبعكسه سيكتسب القرار
الدرجة القطعية.
القايض
مصطفى طارق عيىس

تقارير
العدد 7349 :االربعاء  21 -تشرين االول 2020
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البغداديون يفجعون حبادثة الطفلني الغارقيـن

ستدفع اخلرطوم تعويضات لعائالت ضحايا هجمات 1998

ترامب يستعد لشطب السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب

واشنطن/ميدل ايست اونالين:
كش�ف الرئي�س األمركي دونال�د ترامب
عن التوصل إىل اتفاق مع السودان يف شأن
دفع تعويضات لعائ�الت األمركين الذين
س�قطوا يف اعت�داءات ش�هدتها إفريقيا يف
العام  ،1998مبديا اس�تعداده لشطب هذا
البلد من القائمة الس�وداء لل�دول الداعمة
لإلرهاب.
وكت�ب ترام�ب عىل توي�رت “خ�رب ممتاز.
وافق�ت الحكوم�ة الجدي�دة يف الس�ودان
الت�ي تح�رز تقدم�ا فعليا عىل دف�ع 335
مليون دوالر لضحاي�ا اإلرهاب األمركين
وعائالتهم .بعد تس�ديد املبلغ ،سأش�طب
الس�ودان م�ن الئح�ة ال�دول الت�ي تدعم
اإلرهاب” ،من دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتعليق�ا عىل إع�الن ترامب ،كت�ب رئيس
الوزراء الس�وداني عبدالله حمدوك تغريدة
عىل حس�ابه الرس�مي بتويرت “ونحن عىل
وش�ك التخلص من إرث النظام املباد أؤكد
أننا شعب محب للس�الم وشعبنا لم يدعم
اإلره�اب” ،مؤك�دا أن ه�ذا التصنيف كلف
الس�ودان وأرض ب�ه ،مضيف�ا “إننا نتطلع
كث�را إىل إخط�اره الرس�مي للكونغ�رس
بذلك” ،يف إشارة إىل ترامب.
واعت�رب رئيس مجل�س الس�يادة االنتقايل
الفري�ق أول عبدالفت�اح الربه�ان أن م�ا
أعلنه ترام�ب ينطوي عىل تقدير للش�عب
الس�وداني .وكت�ب يف تغري�دة ع�ىل تويرت
“هذه الخطوة البناءة إلزالة اسم السودان
من قائمة الدول التي ترعى اإلرهاب يتأكد
فيها التقدير الكبر للتغير التاريخي الذي
ح�دث يف الس�ودان ولنض�ال وتضحي�ات
الشعب السوداني”.
ورح�ب وزير خارجي�ة االتح�اد األوروبي
جوزي�ب بوري�ل اول امس االثن�ن بإعالن
ترام�ب يف ش�أن الس�ودان وال�ذي يمه�د
لش�طب هذا البلد م�ن القائم�ة األمركية
السوداء للدول الداعمة لإلرهاب.
وكت�ب بوري�ل عىل توي�رت أن “الني�ة التي

أعلنتها الواليات املتحدة لس�حب السودان
م�ن قائم�ة ال�دول الداعمة لإلره�اب لها
أهمية بالغة”.
واتهم حمدوك يف  11أكتوبر/ترشين األول
الواليات املتحدة بتهديد مس�ار االنتقال إىل
الديمقراطي�ة عرب إبقاء بل�ده مصنفا عىل
قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وتؤكد الخرط�وم منذ الش�هر املايض أنها
جمع�ت مبل�غ التعويض�ات ألرس ضحايا
هجم�ات القاع�دة يف ع�ام  1998ع�ىل
الس�فارات األمركية والكيني�ة والتنزانية
والتي أسفرت عن مقتل  200شخص.
ووض�ع الس�ودان من�ذ ع�ام  1993ع�ىل
الالئحة األمركية لل�دول الراعية لإلرهاب
وه�و خاض�ع بموج�ب ذل�ك لعقوب�ات
اقتصادية.
وتح�دث وزي�ر الخارجي�ة األمركي مايك
بومبيو يف سبتمرب/أيلول عن خطة تقيض
ب�أن ت�ودع الخرط�وم يف حس�اب مجمّد،
أمواال لن يت ّم دفعها إال برشوط يف الواليات
املتح�دة لتعوي�ض مقدمي الش�كاوى من
بينها شطب السودان من الالئحة السوداء
لل�دول الراعية لإلرهاب وهو ما قد يحصل
“عىل األرجح” قب�ل نهاية أكتوبر/ترشين
األول.
يف م�وازاة ذلكُ ،تكثف واش�نطن الضغوط
عىل الخرطوم لتطبيع العالقات مع إرسائيل
قبل االنتخاب�ات الرئاس�ية األمركية يف 3
نوفمرب/ترشين الثاني.
ويراه�ن الس�ودان ع�ىل رفعه م�ن قائمة
ال�دول الراعي�ة لإلرهاب وهو ق�رار إذا تم
سيتيح للخرطوم االقرتاض الخارجي لحل
األزمات الكثرة والتي تش�كل عقبات أمام
تأمن املرحلة االنتقالية.
ويش�هد الس�ودان ال�ذي فق�د م�وارده
األساسية خاصة منها النفط بعد انفصال
جنوب الس�ودان ع�ام  ،2011اضطرابات
اجتماعي�ة يف ظ�ل أزم�ة وق�ود وش�ح يف
السيولة وندرة يف االحتياطي النقدي.
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عراقيون يطالبون حبماية النسيج االسري وردع املمارسات غري االنسانيـة
بغداد  /نينا  /يـوسف سلـمان :
فجعت االوساط الشعبية بحادثة
اليم��ة ه�زت العوائ�ل العراقي�ة
مطل�ع االس�بوع الح�ايل  ،حي�ث
اس�تيقظ البغدادي�ون ع�ىل وقع
جريمة قيام امرأة عرشينية برمي
طفليه�ا من اعىل ج�رس االئمة يف
نهر دجل�ة .
ورغ�م القب�ض ع�ىل االم الجانية
بعد تق�ي االجه�زة االمنية عرب
كامرات املراقب�ة  ،لكن االوساط
الش�عبية والنخ�ب املجتمعي��ة
تفاعل�ت رسيع�ا م�ع الحادث�ة
االليمة  ،وضجت مواقع ومنصات
التواص�ل االجتماع�ي بك�م هائل
م�ن تغري�دات النع�ي واملواس�اة
موسومة بصور الطفلن الغارقن
مع دعوات لردع هكذا ممارس�ات

غر انس�انية رافقته�ا مطالبات
بتعديل قانون الحضانة االرسية .
ودفعت الحادث�ة االليمة عرشات
املواطنن من اهايل مدينتي الصدر
وح�ي الش�عب  ،والت�ي قي�ل ان
عائلة االم العرشينية تس�كن احد
ضواحيه��ا ،اىل التجمه�ر ق�رب
ضف�اف نه�ر دجل��ة ومقرتبات
ج�رس االئمة  ،مع ش�بان منطقة
االعظمي�ة للمش�اركة يف عملي�ة
البحث وانتش�ال جثت�ي الطفلن
الغارقي��ن  ،كم�ا ب�ادرت عوائل
اخ�رى لضياف�ة االه�ايل وايق�اد
الش�موع ق�رب موق�ع الحادث�ة
ترحما عىل ارواح الطفلن .
كم�ا اث�ارت الحادث�ة ردود فع�ل
ش�عبية غاضب�ة طالب�ت بإنزال
أق�ى العقوب�ات بح�ق االم

الجانية  ،واظهر تسجيل فيديوي
صورته كامرات املراقبة وتداوله
ناش�طون  ،األم وهي ترمي ابنها
البالغ  3سنوات وشقيقته البالغة
عامن من اعىل الجرس الذي يطل
عىل النهر.
ورأى ناش�طون ان الس�بب الذي
دفع االم لذلك الفعل الشنيع يعود
اىل خ�الف أرسي م�ع طليقه�ا،
ال�ذي اظه�رت مقاط�ع فيديوية
بكاءه بحرق�ة عىل فقدان أطفاله
األبري�اء ،كم�ا تداول�ت نخ�ب
مجتمعي�ة الدواف�ع والعقوب�ات
املحتملة ملثل هذه الحاالت.
وتزامنت هذه الحادثة مع حوادث
مماثل�ة اخ�رى منه�ا محاول�ة
اح�د املواطنن االنتح�ار من اعىل
ج�رس محمد القاس�م قرب مرأب

النهض�ة مؤخرا  ،والذي تم انقاذه
يف اللحظ�ات االخ�رة بع�د تدخل
املواطنن ورجال الرشطة  ،فضال
ع�ن محاول�ة انتحار اخ�رى عىل
جرس الش�هيد الص�در يف البرصة
قب�ل اي�ام  ،مايعك�س م�ؤرشات
حقيقي�ة خط�رة ع�ن تصاع�د
معدالت العنف االرسي يف اوس�اط
املجتمع .
وم�ع تك�رار ه�ذه الح�وادث
وتداعياته�ا الخط�رة ع�ىل االرس
العراقي�ة والنس�يج املجتمع�ي
 ،تج�ددت املطالب�ات الش�عبية
اىل الجه�ات املعني�ة لتخصي�ص
دوري�ات وعنارص امن جوالة عىل
الجسور لردع هكذا حوادث اليم�ة
 ،فضال ع�ن ترشيع قانون العنف
االرسي وقان�ون حماي�ة االطفال

 ،كم�ا اطلق ناش�طون ومدونون
دع�وات اخ�رى للتوعي�ة بحاالت
الزواج املبك��ر وعدم التكافؤ بن
الزوجن .
واعتقل�ت الق�وات االمني�ة فجر
السبت املايض  ،امرأة قامت برمي
طفليه�ا من اعىل ج�رس االئمة يف
نهر دجل��ة يف منطقة الكاظمية،
وادع�ت انها قام�ت به�ذا الفعل
نتيجة خالف مع طليقها .
وذك�ر مص�در امن�ي ان “ املفارز
النهري�ة قام�ت بانتش�ال جثتي
الطفل�ن وهما ابنه�ا تولد 2017
وابنتها تولد  ، 2018فيما اعتقلت
ق�وة امنية امل�رأة التي تب�ن انها
تول�د  1998وه�ي منفصل�ة عن
زوجه��ا الذي يكربها بعام واحد،
بسبب خالفات عائلية “.

اطالق دليل الطالب للقبول املركزي يف اجلامعات

وزير التعليم يوافق على إضافة درجة للناجحني يف الدور األول
بغداد /الزوراء:
واف�ق وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي
نبيل كاظ�م عبد الصاح�ب ،الي�وم الثالثاء،
عىل إضافة درجة للناجح�ن يف الدور األول،
وفيم�ا لفت إىل أنه تم اس�تحداث كلية الطب
يف جامعة س�ومر بمحافظة ذي قار ،أطلقت
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي دليل
الطالب للقبول املركزي يف الجامعات العراقية
للسنة الدراسية .2021/2020
وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر العبودي،
يف بيان  :إن “موافقة الوزير عىل اس�تحداث
كلي�ة الط�ب يف جامع�ة س�ومر بمحافظ�ة
ذي ق�ار ،تأت�ي ضم�ن متطلب�ات خط�ة
القب�ول التي وجه باس�تكمالها الس�تيعاب
مخرجات الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية
.“ 2021/2020
وأضاف ،أن “عدد الكليات املس�تحدثة ارتفع
إىل ثمان�ي كلي�ات فضال عن عرشين قس�ما
وفرع�ا يف خم�س ع�رشة جامع�ة بمختلف
االختصاصات” ،مشرا إىل أن “هذه اإلضافات
مثبت�ة يف دليل الطالب للقب�ول املركزي الذي
أطلق اليوم”.
ولفت العبودي إىل “تأكيد وزير التعليم العايل
عىل أن خطة الجامعات تمتاز باملرونة وهي
عىل قدر ع�ال من الجاهزي�ة يف التعامل مع
ه�ذا املل�ف ال�ذي تحكم�ه س�ياقات علمية
وضوابط من أجل التنافس بن الطلبة وتتيح
املفاضلة عىل وفق االس�تحقاقات التي منها

الدرجة املضافة للناجحن يف الدور األول”.
ويف س�ياق اخر أطلق�ت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي دليل الطالب للقبول املركزي
يف الجامع�ات العراقي�ة للس�نة الدراس�ية
.2021/2020
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة ،حي�در
العب�ودي ،يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :إن “دلي�ل الطال�ب للقب�ول املرك�زي
املنشور يف املوقع اإللكرتوني الرسمي للوزارة
( )www.mohesr.gov.iqوبواب�ة الدراس�ات

والتخطي�ط واملتابع�ة (www.dirasat-
 )gate.orgتضم�ن رشوط القب�ول املركزي
وضوابطه واألسس العامة املعتمدة يف نظام
القبول وآلية التقديم اإللكرتوني”.
وأض�اف أن “الدلي�ل اس�تعرض الجامع�ات
والكليات وأقس�امها واملعاهد التي س�يقدم
اليه�ا الطلبة من خريجي الف�روع اإلحيائي
والتطبيق�ي واألدب�ي ،فض�ال ع�ن تفصي�ل
خطوات ملء استمارة التقديم اإللكرتوني”.
الفت�ا اىل “أن اس�تمارة التقديم س�تطلق يف

املدى القريب املنظور”.
وتاب�ع العب�ودي أن “وزارة التعلي�م تدع�و
أبناءه�ا الطلب�ة اىل االط�الع ع�ىل الدلي�ل
وتدقيق التفاصيل واالس�تعداد مللء استمارة
القبول حال إطالقها” .مش�را اىل “أن دائرة
الدراس�ات والتخطيط واملتابعة ستتيح عرب
بوابته�ا خدم�ة االطالع ع�ىل الح�دود الدنيا
للقبول املركزي للسنة املاضية بهدف تسهيل
وتقريب مسارات االختيار والتقديم املناسب
عىل وفق معدل الطالب ورغبته”.

بعد تسجيل حنو  4االف اصابة جديدة و 49وفاة

اصابات كورونا يف العراق تتخطى حاجز الـ 434ألفا وتراجع حباالت الشفاء والوفيات
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�روس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل
 3920اصابة جديدة و 49حالة وفاة وشفاء
 2602حالة ،ح�ددت دائرتي صحة الرصافة
والك�رخ التوزيع الجغرايف لالصابات حس�ب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيق�ة تلقتها “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ،20760ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،2665530مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل 3920
اصابة جديدة و 49حالة وفاة وشفاء 2602
حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ،)84.2%( 366134ام�ا ع�دد االصاب�ات
ال�كيل ،434598 :بينم�ا عدد الح�االت التي
تح�ت العالج ،58098 :يف ح�ن عدد الحاالت
الراقدة يف العناية املركزة ،466 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل.10366 :
م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدير ع�ام صح�ة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل 513
اصاب�ة جديدة بفروس كورون�ا بينها 291
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان “املؤسس�ات الصحي�ة يف جانب الرصافة
سجلت  513اصابة جديدة بفروس كورونا
موزعة كالتايل  291 :حالة ش�خصت خالل
الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية :قطاع

الرصافة  24حالة /قطاع النهروان  25حالة
 /قط�اع البلديات الثان�ي  59حالة  /قطاع
بغ�داد جديدة  19حالة  /قطاع الش�عب 39
حال�ة  /قطاع االعظمي�ة  92حالة  /قطاع
االستقالل  33حالة.
واش�ار اىل ان 222حال�ة خ�الل مراجعته�م
للمؤسس�ات الصحي�ة :مدين�ة الص�در 29
حال�ة محل�ة ,538 ,575 ,518 ,517 ,555 ,

,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532 ,544
 557 ,540قط�اع  . 31قط�اع  , 47قط�اع
 . 565 . 521 ,10قط�اع  . 49ح�ي ط�ارق ,
الحميدي�ة 331 , 314. 316. 357 ,345 ,
الش�عب  11حال�ة محل�ة , 337,332 ,317
 ,325حالة محلة , 738 ,728 ,722 , 734 .
الزراع�ي  , 771 ,البلدي�ات , 508 , 506 ,11
 , 504 ,509 ,502شارع فلسطن  20حالة

محل�ة  ,503 ,505االم�ن  12حالة محلة, ,
704 , 706 709 ,743 . 721 , 741 , , 733
 ,بغداد جديدة  11حالة محلة 703 , 701
 ,708 ,الزعفراني�ة  14حالة محلة 953 ,
962 , 961 , 958 , 964 , 917 , 960 ,
 , 909 , 906 , , 949،905,الكرادة  13حالة
محلة , 311 , 314 , 310 , 302 ,905 ,903
االعظمي�ة  23حالة محلة ،314 ,حي تونس

 5حاالت محلة  ، 303 , 301 , 302 .العبيدي
 12حال�ة محلة  ,الكف�اءات , 765, 762 ,
 ،769 , 764ح�ي الزه�راء 4حاالت محلة ,
 , 759 , 757حي النرص حالة واحدة ،773 ,
حي الس�الم حالة واح�دة  ، 408 ,املعامل 3
ح�االت محل�ة  ، 796 , 799زيونة  4حاالت
محلة  ,716ش�ارع الس�عدون حالة واحدة
محل�ة  ،101الجادري�ة حالتن محلة ,923
 ،911باب الش�يخ حالة واحدة محلة ،121
الطالبي�ة  3حاالت محل�ة 321 ,332 ,322
 ،املش�تل  3حاالت محل�ة ،751 ,767 ,771
الصليخ  4حاالت محلة  ,326 ,304الراشدية
 3حاالت الزراع�ي  ،حي النرص حالة واحدة
 ،ح�ي القاه�رة 3حاالت محل�ة ,309 ,311
 ،318 ,313الوردي�ة  ,جرس دياىل  ,الرياض،
املدائن21حالة محلة الوحدة ,قرية الحرية،
بس�ماية  3حاالت عم�ارة  ،108حي تونس
حالت�ن محلة  ،300ش�ارع املغرب حالتن
محلة .304
واض�اف الس�اعدي ان�ه “ت�م نق�ل جمي�ع
املصاب�ن اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي العالج
فيم�ا نقل�ت الح�االت الحرج�ة اىل العناي�ة
املركزة الخاصة بالعزل” ،مشرا اىل ان “العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  56328تويف
منهم  1325لالس�ف فيما اكتسب الشفاء
 50105ومتبقي قيد العالج .”4898
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ن اىل “االلت�زام
بإج�راءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايته�م م�ن االصاب�ة وتقلي�ل تف�ي
الوباء”.

اىل ذل�ك ،حددت دائرة صح�ة الكرخ ،املوقف
الوبائ�ي له�ا مع اع�داد و عناوي�ن الحاالت
املش�خصة يف مخترباته�ا بم�رض ف�روس
كورونا املس�تجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاي�ة الس�اعة الع�ارشة م�ن ليل�ة االثنن
واملعلن عنها امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بي�ان تلقته “الزوراء” :ان
عدد االصابات  709موزعة كاآلتي :أبو دشر
 /4أبو غريب  /31اإلس�كان /2االعالم/30
البياع /22التاجي  /39الحارثية  /3الحرية
 /44الخطي�ب  /3ال�دورة  /62الدولعي /6
الرحمانية  /5الس�يدية  /23الشالجية /5
الرشطة الخامس�ة  /5الرشط�ة الرابعة /3
الش�علة  /65الصالحي�ة  /1الطارمية /20
الطوبجي  /3العامرية  /14العطيفية /10
الع�الوي  /5الغزالي�ة  /30القادس�ية /15
الكاظمي�ة  /40املحمودي�ة  /30املكاس�ب
 /2املنص�ور  /20املواصالت  /8الوش�اش
 /9الرم�وك  /5اليوس�فية  /4جك�وك /6
ح�ي الجامعة  /16ح�ي الجه�اد  /19حي
الخ�راء  /3ح�ي العامل  /45ح�ي العدل
 /15حي الفرات  /1س�بع البور  /6س�جن
الكرخ  /2سويب  /2شارع حيفا  /3مجمع
االيادي  /1ناحية الرشيد  /2جانب الرصافة
 /9محافظ�ة املثن�ى  /2محافظ�ة بابل /4
محافظ�ة دي�اىل  /1محافظ�ة ذي ق�ار /1
محافظة صالح الدين  /1محافظة ميس�ان
 /1محافظة واسط .1
واش�ار اىل ان عدد الش�فاء ،505 :بينما عدد
الوفيات.4 :

امن ومجتمع
العدد 7349 :االربعاء  21تشرين االول 2020

يكر ُم املفرزة اليت عثرت
وزير الداخلية ِّ
على جثة الطفلة يف حادثة نهر دجلة

بغداد/نينا:
كرم وزير الداخلية عثمان الغانمي،
املفرزة التي عثرت عىل جثة الطفلة يف
حادثة نهر دجلة .
وقالت الوزارة يف بيان »:تثمينا ً للجهود
املتميزة التي قدمتها مفرزة الرشطة
النهرية التي عثرت عىل جثة الطفلة
التي القيت مع شقيقها يف نهر دجلة
ببغداد من قبل والدتهما ،فقد التقى
وزير الداخلية عثمان الغانمي ،اليوم
الثالثاء ،بمنتسبي هذه املفرزة ووجه

بتكريمهم بقدم ملدة سنتني».
واشاد الوزير بهمتهم واالندفاع لتجسيد
الدور اإلنساني يف واجباتهم لتصل
رسالة لكل العالم عما تقوم به الرشطة
العراقية يف تأدية عملها  ،مؤكدا ً يف الوقت
ذاته ان مثل هكذا مواقف سيخلدها
التاريخ.
كما وجه ببذل املزيد من الجهود للعثور
عىل شقيق هذه الطفلة ،وإكمال
اإلجراءات القانونية كافة املتعلقة بهذه
الحادثة.

الرتبية تعتزم مفاحتة اجلهات املعنية
للتعاقد مع احملاضرين اجملانيني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،عن عزمها مفاتحة الجهات املعنية من اجل التعاقد
مع املحارضين املجانيني.
وقال مدير تربية الرصافة الثانية ،قاسم العكييل ،يف ترصيح صحفي :إن “املديرية تسعى
لإلفادة من الخربات التي يمتلكها املحارضون املجانيون بمدارس مديريته ،لسد النقص
الحاصل بمالكاتها” ،مشريا اىل أنه “ستجري خالل األيام املقبلة ،مفاتحة وزارتي الرتبية
واملالية ومحافظة بغداد من قبل مديريته ،للتعاقد مع املحارضين املستمرين بالدوام
ضمن مدارس املديرية”.
وأفصح العكييل عن “تشكيل لجنة لتسلم ملفات العقود ملن لم يسلموها سابقا ً للميض
باإلجراء الذي سيضمن لهم حقهم” ،الفتا اىل انه “تم االجتماع مع عدد من املحارضين
ومناقشة آلية حل موضوع التعاقد معهم”.
ويف سياق آخر ،افاد العكييل بأن “املديرية حددت الـ  25من الشهر الحايل موعدا الختبار
الطلبة الراغبني بالدراسة يف املدارس املشمولة باللغة الفرنسية ملرحلتي املتوسطة
واإلعدادية ،وهي االول والثاني والرابع والخامس ،وسيجرى االختبار يف التاسعة صباحا
بمدارس املتميزات للبنات التابعة للمديرية”.

اإلطاحة بإرهابيني بعملية اقتحام وكر
غربي الرمادي

بغداد /الزوراء:
اعلن مصدر امني يف قيادة حشد محافظة
االنبار ،امس الثالثاء ،عن اعتقال عنرصين
من ابرز عنارص ارهابيي داعش بعملية
أمنية استباقية استهدفت مناطق غربي
مدينة الرمادي .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان ”
القوات األمنية اقتحمت وكرا لعصابات
داعش اإلجرامية يف مناطق جزيرة هيت
غربي مدينة الرمادي ،وتمكنت من اعتقال
اثنني من عنارص التنظيم اإلجرامي كانا
متواجدين يف املكان املستهدف أثناء
عملية اقتحامه دون وقوع أية إصابات يف

صفوف القوات االمنية “.
وأضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف
عن هويته :ان” القوات األمنية طوقت
الوكر بصورة مفاجئة ما دعا إرهابيي
داعش اىل االستسالم “.
وأوضح ان” القوات االمنية نقلت املعتقلني
وسط إجراءات أمنية مشددة اىل احدى
املراكز األمنية للتحقيق معهما ومعرفة
بقية اختباء عنارص الخاليا النائمة
للتنظيم اإلجرامي وأماكن تواجدهم»،
مؤكدا «ان املعتقلني شاركا يف مهاجمة
القوات االمنية اثناء عمليات تحرير
املناطق الغربية “.

أمانة بغداد تزرع أكثر من مليون شتلة
بعموم احملافظة
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد زراعة أكثر من مليون شتلة يف الحدائق والساحات والجزرات
الوسطية لعموم مناطق العاصمة ضمن حملتها الخريفية .
وذكر بيان لألمانة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «دوائرها البلدية أنجزت
زراعة أكثر من مليون شتلة شملت عددا كبريا من الحدائق والساحات
والجزرات الوسطية يف مختلف مناطق العاصمة اىل جانب استحداث عدد جديد
من الحدائق واملتنزهات ضمن خطتها للموسم الزراعي الخريفيش».
وأضاف ان «الشتالت املزروعة تضمنت عددا كبريا من الشجريات والنخيل وانواع
مختلفة من الزهور والنباتات مثل (القديفة والجعفري والزينيا والقرنفل
الصيني والخس األحمر واللهانة والبتونيا والكزانيا واالنرتان واليلدز والديدونيا
ونخل الكناري وشجر االكاسيا املرصي وشجر البيزيا)».
وبني ان «تلك الشتالت تم إكثارها يف مشاتلها الخاصة ،وضمن إنتاجها
الذاتي».
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أعلنت صدور قرار قضائي بشأن االعتداءات على اجليش األبيض

الصحة تكشف :العراق ما زال يف املوجة األوىل من «كورونا»
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الصحة والبيئة عن وجود
تنسيق مع وزارتي الرتبية والتعليم العايل
بخصوص بدء العام الدرايس وقرب اتخاذ
قرار بهذا الشأن .وفيما أعلنت اتخاذ
إجراءات جديدة لحماية امل ٔوسسات الصحية
ومنتسبيها من األطباء واملالكات األخرى،
أوضحت صدور امر من مجلس القضاء
األعىل لتعزيز حماية األطباء ومنتسبيها.
وقال وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
يف ترصيح صحفي« :هناك لجنة مختصة
شكلت من وزارتي الرتبية والتعليم العايل
للنظر يف اآلليات املمكن توفرها حتى يمكن
اتخاذ القرار املناسب بشأن بدء العام الدرايس
الجديد“ ،مبينا ان ”وزارة الصحة قدمت
اآلليات والتعليمات املتبعة من قبل منظمة
الصحة العاملية بهذا الشأن“.
وبشان الحديث عن موجة ثانية من الفريوس،
أوضح التميمي ان ”العراق مازال يف املوجة
األوىل ،من نسب اإلصابات اليومية املتقاربة
منذ أشهر ،بينما ارتفعت نسب الشفاء ويف
حال التزام املواطنني بالتعليمات الصحية

والوقائية يمكن فرض سيطرة اكرب عىل منع
انتشار الفريوس وتقليل عدد املصابني“.
وأشار اىل ان «العراق من اول الدول التي
حجزت كميات من اللقاح وبنسبة 20 %
لسكان البالد يف حال إقراره من قبل منظمة
العاملية ،السيما ان وزارة الصحة أكملت

جميع الرتتيبات مع االتحاد الدويل الذي يضم
كربى رشكات األدوية العاملية لتصنيع لقاح
كوفيد.»1 -
وأكد التميمي «استكمال املتطلبات الالزمة
إلنشاء أربعة معامل اوكسجني سائل
و 20معمل اوكسجني غازي خالل الفرتة

املقبلة».
من جهتها ،أعلنت وزارة الصحة ،أمس
الثالثاء ،عن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية
امل ٔوسسات الصحية ومنتسبيها من األطباء
واملالكات االخرى.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي إنه «بنا ًء عىل
مطالبة ومتابعات وزير الصحة والبيئة،
حسن التميمي ،مع الجهات القضائية
بحماية الجيش االبيض يف الوزارة وعموم
امل ٔوسسات الصحية تعلن وزارة الصحة
صدور امر من مجلس القضاء األعىل لتعزيز
حماية االطباء ومنتسبي امل ٔوسسات الصحية
من االعتداءات التي يتعرضون لها».
وأضاف البيان أن «مجلس القضاء االٔعىل قرر
تسمية قايض يف كل رئاسة محكمة استئناف
مختصا باالبالغات املتعلقة باالعتداءات عىل
املالكات وذلك بموجب أوامر إدارية صادرة
عن رئاسة محكمة االستئناف املختصة».
وأوضح ان «الكتاب يتضمن اسم القايض يف
كل محكمة وايضا رقم هاتفه» ،مشريا اىل
«إشعار كل دوائر صحة املحافظات بنسخة
من الكتاب».

املالية النيابية تكشف عن الفئات املشمولة باالستقطاعات وضريبة الدخل
بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية ،عن
الفئات املشمولة باالستقطاعات
ورضيبة الدخل يف حال اللجوء اليها
بسبب االزمة املالية الحالية.
وقالت عضو اللجنة عن الحزب
الديمقراطي الكوردستاني اخالص
الدليمي يف حديث صحفي ،إن
«املوظفني غري مشمولني باي

استقطاعات او رضيبة دخل محتملة
ملواجهة العجز املايل خالل الفرتات
القادمة» ،مبينة أن «االستقطاعات
تشمل الدرجات الوظيفية الخاصة
كمدير عام فما فوق».
واستبعدت الدليمي تكرار ازمة« ،تأخر
الرواتب» لشهر ترشين الحايل بعد
وصول قانون االقرتاض اىل الربملان
العراقي والذي سيناقشه الربملان يف

جلسته املقررة االسبوع القادم».
وأعلنت اللجنة املالية النيابية ،يف وقت
سابق إدراج قانون تمويل العجز املايل
عىل جدول أعمال جلسة األسبوع
املقبل ،مؤكدة قدرة الحكومة العراقية
عىل تأمني رواتب املوظفني لألشهر
املتبقية للعام .2020
وقال عضو اللجنة جمال كوجر  :إن
«رئاسة مجلس النواب ستدرج قانون

تمويل العجز املايل للعام  2020عىل
جدول أعمال جلسة األسبوع املقبل»،
الفتا ً إىل أن «القانون يحتاج إىل عدة
جلسات للقراءة أوىل وثانية قبل
التصويت».
ويقدر حجم إجمايل االنفاق يف موازنة
 2020بنحو( )148تريليون دينار،
وبعجز تخيميني يصل ( )81تريليون
دينار ،فيما بلغت االيرادات نحو ()67

تريليون دينار.
وأجرت حكومة الكاظمي سلسلة من
اإلجراءات التقشفية ركزت عىل تقليل
النفقات بعد تراجع اإليرادات نتيجة
هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا،
حيث اتخذت إصالحات واسعة يف
إدارة اإليرادات املالية أبرزها املنافذ
الحدودية ،يف مسعى إلنهاء الفساد
ورفد خزينة الدولة باألموال.

احلشد يبدأ املرحلة الثانية من تطهري جزيرة النقل :مشروع القطار املعلق يبدأ من
كنعوص يف املوصل
الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب املركزية

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي ،امس الثالثاء،
عن اطالق املرحلة الثانية من تفتيش وتطهري
جزيرة گنعوص جنوب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “الجيش العراقي
وبإسناد قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد
الشعبي أطلق ،امس ،املرحلة الثانية من تفتيش
وتطهري جزيرة گنعوص جنوب املوصل ،بدعم
جوي من قبل طريان الجيش العراقي”.

وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني «بإرشاف قيادة
العمليات املشرتكة ،القطعات األمنية يف الفرقة
 14بقيادة عمليات نينوى واملنفذة لواجب
تطهري {جزيرة كنعوص} تمكنت من العثور
عىل وكر لإلرهابيني يحتوي عبوات ناسفة
ومواد غذائية ومالبس مدنية ،فضال عن فراش
للمنام».
وأضاف انه القوات «فجرت الوكر موقعيا ً من
قبل فرقة رسية هندسة الفرقة  14دون حادث
يذكر».

إتالف مواد كيميائية وغذائية وضبط شاحنات
خمالفة يف 3منافذ حدودية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس الثالثاء،
اتالف مادة كيميائية يف مركز جمرك الشحن
الجوي.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «الهيئة اتلفت مادة كيميائية ( )mekيف مركز
جمرك الشحن الجوي وتمت عملية االتالف من
قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات
العاملة يف املركز املذكور».
وأضاف البيان« :حيث تقوم الهيئة العامة
للجمارك بالعمل وعىل مدار الساعة لضبط
واتالف املواد الغري مطابقة لرشوط وتعليمات
االسترياد وكل ما يمس سالمة وامن املواطنني».
وأيضا ،أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس
الثالثاء ،عن اتالف مواد غذائية يف مركز جمرك
منديل الحدودي.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن

«الهيئة تمكنت من اتالف مواد غذائية مخالفة
للضوابط و التعليمات ( قشطة ) يف مركز جمرك
منديل الحدودي وتمت عملية االتالف من قبل
لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة
يف املركز املذكور».
من جانب متصل ،أعلنت الهيئة العامة للجمارك،
امس الثالثاء ،ضبط  3شاحنات تحمل مواد
غذائية مخالفة يف مديرية جمرك املنطقة
الشمالية.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية
جمرك املنطقة الشمالية قام ،وبالتعاون مع
رشطة الجمارك ،بضبط ( )3شاحنات محملة
بمواد غذائية ( طماطم مستوردة ) مخالفة
لضوابط االسترياد».
وأشار البيان إىل «احالتها اىل القضاء التخاذ
اإلجراءات القانونية بحقها».

أعلنت قرب إغالق مخسة خميمات

اهلجرة توزع  120ألف حصة إغاثية بني النازحني والعائدين
بغداد /الزوراء:
وزعت وزارة الهجرة واملهجرين  120الف حصة
اغاثية بني النازحني والعائدين يف املحافظات
الشمالية .وفيما أعلنت قرب إغالق خمسة
مخيمات للنازحني يف بغداد ودياىل ،قالت إنه
حاليا ً سيتم شمول نحو  5آالف عائلة بمنحة
املليون ونصف املليون الخاصة بالعائالت
العائدة من النزوح.
وقال مدير عام دائرة ش ٔوون الفروع يف الوزارة،
عيل عباس جهاكري ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان « كادر فرع الوزارة يف محافظة
دهوك وزع ( )55,446حصة من املساعدات
االغاثية بني النازحني يف مخيمات ( ايسيان
ومام رشان و بريسفي  1و بريسفي  2و دركار
و كرب تو  1و كرب تو  2و قاديا وباجدكنداال
 1و باجدكنداال 2و خانكي ) ،كما وزع كادر
فرع الوزارة يف محافظة اربيل ()41,272
حصة اغاثية بني النازحني يف مخيمات ( الخازر
وحسن شام  u2و  u3و ديبك  ،فضال عن توزيع
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كادر فرع الوزارة يف محافظة السليمانية
( )16,009حصة اغاثية بني النازحني مركز
املحافظة وقضاءي كالر و دربندخان و ناحية

رزكاري و مخيمي عربت و تازه ».
وأضاف ان « كادر فرع الوزارة يف محافظة
نينوى وزع ( )7,944حصة اغاثية بني العائدين

اىل مناطقهم يف سهل نينوى وجبل سنجار»،
مشريا إىل «استمرار كوادر فروع الوزارة بإغاثة
النازحني والعائدين باملساعدات العذائية و
الغذائية «.
بينما أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،أمس
الثالثاء ،قرب إغالق خمسة مخيمات للنازحني
يف بغداد ودياىل.
وقال وكيل وزارة الهجرة واملهجرين ،كريم
النوري ،بحسب الوكالة الرسمية :إنه «حاليا ً
سيتم شمول نحو خمسة آالف عائلة بمنحة
املليون ونصف املليون الخاصة بالعائالت
العائدة من النزوح ،وهذه املنحة توزع حسب
أولويات التقديم ،فضالً عن توفر التخصيص».
وأضاف أنه «حسب توجيهات رئيس مجلس
الوزراء ،سيتم غلق خمسة مخيمات للنازحني
خالل مدة قليلة يف بغداد ودياىل».
وكانت وزارة الهجرة واملهجرين قد قالت ،يف
وقت سابق ،إن توزيع منح النازحني مرهون
بالتخصيصات املالية.

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة النقل ،أن طول مرشوع القطار املعلق يبلغ  22كيلومرتا ً يبدأ من الكاظمية وينتهي
بأسواق الشعب املركزية.وقال الوكيل اإلداري لوزارة النقل سلمان صدام البهاديل يف بيان :إنه «ترأس،
اليوم الثالثاء ،اجتماعا ً موسعا ً للجنة الفنية املكلفة بإعداد مرشوع القطار املعلق بحضور عدد من
املدراء العامني لتشكيالت الوزارة املعنية وكذلك أعضاء من محافظة بغداد ،حيث شدد عىل أهمية
اختصار الوقت واإلرساع يف استكمال كافة اإلجراءات لالنتقال إىل مرحلة التنفيذ الفعيل للمرشوع
وذلك بعد إكمال دراسته الشاملة متأمالً إكمال متطلبات اختيار استشاري املرشوع يف غضون األيام
نّ
القليلة
القادمة».وبني البهاديل أن «الوزارة تخطو خطوات جادة يف تنفيذ مرشوع القطار املعلق
وسعيها الحثيث الختيار استشاري متخصص بهذا املجال»  ،مؤكدا أن «رئاسة الوزراء واإلدارة العليا
يف وزارة النقل ستقدم كافة أشكال الدعم لهذا املرشوع من أجل املبارشة بإنشاء القطار املعلق يف
أقرب وقت ممكن خدمة للمواطن الكريم».وأوضح أن «طول املرشوع  22كيلومرتا يبدأ من الكاظمية
وينتهي بأسواق الشعب املركزية بـ  14محطة وبطاقة استيعابية تصل إىل  30ألف مسافر يف
الساعة الواحدة ،وبعمل يفوق الـ  16ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي
الكرخ والرصافة».وأكد أنه «تمت خالل االجتماع دراسة مراحل إنشاء مرشوع قطار بغداد املعلق
مع الجهات املعنية» ،موضحا ً أن «االجتماع تمهيدي لدراسة متطلبات االستشاري الذي سيرشف
عىل تنفيذ مرشوع القطار املعلق».وأضاف أن «وزارة النقل مستعدة استعدادا كامال بجميع مالكاتها
الفنية واإلدارية لبذل كل جهد إلنجاز املرشوع الحيوي املهم الذي يخدم بشكل كبري أهل العاصمة
بغداد إضافة إىل ذلك توفري فرص عمل للعديد من العاطلني عن العمل».

الشروع بعملية نزع السالح وفرض
القانون يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
رشعت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية
بعملية بحث وتفتيش لنزع السالح وفرض
القانون بمناطق متفرقة من محافظة بغداد.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه
«واستنادا لتوجيهات املراجع بصدد تفتيش
املناطق التي من املمكن إطالق النريان املبارش
منها ومن خالل ورود معلومات استخبارية،
نفذت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة

الداخلية عملية استخباراتية يف منطقة حي
األمانة ضمن محافظة بغداد».
وأشار اىل ان العملية «نتج عنها ضبط عدد
من بنادق الكالشنكوف وبنادق صيد واعتدة
مختلفة وتجهيزات عسكرية متنوعة من
دروع ومشالح ومالبس وجعب وكسارات،
وما زالت عمليات البحث والتفتيش مستمرة
عىل وفق معلومات استخباراتية ،وقد تمت
مصادرة املضبوطات وتسليمها اىل الجهات
املختصة بموجب وصل تسلم أصويل».

القبض على متاجرين بالعملة املزيفة
يف نينوى

بغداد /الزوراء:
أسفرت عملية استخباراتية نفذتها مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات
الجريمة املنظمة نينوى يف وزارة الداخلية ،استنادا ملعلومات استخباراتية ،عن إلقاء القبض
عىل متهمني اثنني يف الجانب األيرس من مدينة املوصل يتاجران ببيع والرتويج للعملة املزيفة
وبالجرم املشهود ،وقد ضبط بحوزتهما  13مليون دينار مزيف فئة  10االف و 25الف دينار.
حيث تم تسليم املتهمني مع العملة املزيفة بوصل تسلم اصويل اىل الجهات املختصة.

5

أسواق
العدد 7349 :االربعاء  21 -تشرين االول 2020

بغداد /الزوراء:
تواصل أسعار رصف الدوالر
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي
باالنخف�اض للي�وم الثالث
عى التوايل بعد تطمني البنك
املرك�زي العراقي باستقرار
سع�ر ال�رف ووج�ود
احتياط�ي “جيد ج�داً” من
العملة األجنبية.
وسجل�ت بورصة الكفاح يف
بغ�داد ،أم�س 1241،دينارا ً
مقابل الدوالر ،أي  124الفا ً
و 100دين�ار للمائ�ة دوالر،

اقتصادي حيذر من لعبة يقودها
التجار خللق أزمة جديدة
بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخب�ري االقتص�ادي،
إحس�ان الكناني ،من توجه
بع�ض التجار لرف�ع أسعار
املواد الغذائية والسلع بحجة
ارتف�اع سعر رصف الدوالر،
موضح�ا ان الحكوم�ة
مازالت صامته عن املوضوع
وهو م�ا يزيد حدة االزمة يف
البالد.
وق�ال الكنان�ي يف تري�ح
صحفي :ان “بعض التجار،
وع�ى الرغ�م م�ن توف�ر
البضاع�ة لديه�م م�ن مواد
غذائية وسلع أخرى ،لكنهم
عمدوا ع�ى رف�ع أسعارها
عن�د ارتف�اع سع�ر رصف
الدوالر عن سعره السابق”.
وأضاف ان “احتياطي البنك
املركزي م�ن الواضح انه لم

يتغ�ري ،لكن هن�اك غموضا
يف سياست�ه ،حي�ث اص�در
بيان�ا قبل أسب�وع من اآلن
يؤكد في�ه تراجع احتياطي
العمل�ة األجنبي�ة ،وه�و ما
تسب�ب بارتفاع ال�دوالر ،يف
ح�ني اص�در بيان�ا جدي�دا،
ي�وم االم�س ،يؤك�د فيه ان
احتياطياته جيدة جدا ،وهو
ما قد يربك حركة السوق”.
وب�ني ان “الحكومة مازالت
بعيدة عن املوضوع من دون
ان تحرك ساكنا ،وهو ما قد
يدفع التج�ار الفاسدين اىل
احتك�ار البضائ�ع والسلع،
وتشجي�ع اآلخرين وغريهم
من املتاجرين بأرواح الشعب
اىل استغ�الل املواطن�ني
بحجة ارتف�اع سعر رصف
الدوالر”.

الرشيد يباشر منح سلف الـ10
ماليني للموظفني ومنتسيب الداخلية

بغداد /ال�زوراء :أعلن مرف
الرش�يد ،ام�س الثالث�اء ،ع�ن
املبارشة بمنح سلف للموظفني
ومنتسب�ي وزارة الداخلي�ة
بمق�دار  10ماليني دينار .وقال
املكت�ب اإلعالم�ي للم�رف يف
بيان تلق�ت “ال�زوراء” نسخة
منه :انه “تم�ت املبارشة بمنح
سل�ف للموظف�ني ومنتسب�ي
وزارة الداخلي�ة بمق�دار 10
ماليني دينار” ،مبينا ان “السلف

املعدن األصفر
يتمسك
مبستوى
 1900دوالر

تمن�ح للموظف�ني املوطن�ة
رواتبهم لدى املرف”.
جار الرسال
وأوضح ان “العمل ٍ
رسائل نصية للمستلفني لغرض
مراجعة فروع املرف ومنافذ
الدف�ع االلكرتوني الستالمها”.
يذكر ان مرف الرشيد بارش،
خالل الفرتة املاضية ،منح سلف
وق�روض متنوع�ة للمواطن�ني
واملوظف�ني عى وف�ق ضوابط
وآليات معينة.

www.alzawraapaper.com

من أجل تقليص نسبة التخفيض النفطي

الدوالر يرتاجع لليوم الثالث يف
األسواق احمللية
بعدم�ا سجل�ت باألم�س
 1246دينارا ً مقابل الدوالر..
ويف بورصة الحارثية ببغداد
بل�غ سع�ر رصف ال�دوالر
 ،1240.5أي  124ألفا و50
دينارا للمائة دوالر.
كم�ا انخفضت أسعار البيع
وال�رشاء أيض�ا يف مح�ال
الصريفة باألس�واق املحلية
يف بغ�داد ،حي�ث بل�غ سعر
البي�ع  1245دين�ارا ،بينما
بلغت أسع�ار الرشاء 1235
دينارا.

الطاقة النيابية تطالب وزارة النفط و”سومو” للتفاوض مع أوبك+
بغداد /الزوراء:
طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية،
أمس الثالثاء ،رشك�ة سومو لتسويق
النفط العراقي ،بالتفاوض مع منظمة
أوب�ك +لتقلي�ص نسب�ة التخفي�ض
النفطي.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،غال�ب محمد،
يف حدي�ث صحفي :ان “الع�راق عليه
االلت�زام باتف�اق اوب�ك +باعتب�ار ان
ه�ذه التخفي�ض ه�و م�ن أدى اىل
رف�ع اسعار النف�ط بعد هب�وط حاد
باألسع�ار خالل بداية الع�ام الحايل”،
مبين�ا ان “التخفي�ض املتف�ق علي�ه
ستك�ون النسبة في�ه  34%ملدة ستة
أش�هر ،ومن ثم تقل اىل  24%ومن ثم
تقل هذه النس�ب اكثر بعد عام 2022
إذا ق�ل وباء كورون�ا ،وأصبح ال يهدد
اقتصاديات الدول”.
وأض�اف محم�د ان “اب�رز ال�دول
املستفيدة من اتفاق اوبك +هو العراق
باعتب�اره من ال�دول الريعية ،ويعتمد
 95%ع�ى اإليرادات النفطية ،وبالتايل
ف�إن أي تغيري بأسع�ار النفط ستؤثر
عى ميزانية العراق”.

ودع�ا محمد من وزارة النفط وسومو
“اىل إجراء محادثات مع منظمة أوبك+
وخاص�ة مع السعودية ،واالتفاق مرة
أخ�رى حول آلي�ة جدي�دة للتخفيض
م�ن خالل تقليص يراع�ى فيها ظرف

الع�راق املايل ،وما عان�اه خالل الفرتة
املاضية من استن�زاف الكثري من هذه
األم�وال ملحاربة داع�ش” ،مؤكدا “ان
تخفي�ض أية كمية م�ن نسبة العراق
ستكون بمثابة إيراد جديد له لتغطية

بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن ،ام�س
الثالث�اء ،ع�ن خط�ة لتدوي�ر اإلط�ارات
املستهلك�ة يف جمي�ع املحافظ�ات .وق�ال
املتح�دث باس�م وزارة الصناع�ة واملعادن،
مرتىض الص�ايف ،بحسب اإلع�الم الرسمي:
إن “ال�وزارة وضعت خطة لتدوير اإلطارات
املستهلكة ،ستشم�ل املحافظات الشمالية
والوسط والجن�وب ،للقضاء عى اإلطارات
التي تؤدي اىل تلوث البيئة واالرض”.
وأض�اف أن “مصن�ع تدوي�ر اإلط�ارات
املستهلك�ة يف محافظ�ة الديواني�ة يع�د
األول م�ن نوع�ه يف الع�راق ،م�ن حي�ث

طاقته اإلنتاجية العالي�ة ومكانته الحديثة
والتكنولوجي�ا املتطورة ،الذي سيقيض عى
اإلطارات املستهلكة التي ترمى يف الساحات
والنفايات ،التي تسبب تلوثا ً بيئياً ،فضالً عن
عملية تدوير هذه اإلطارات التي ستسهم يف
إنقاذ األرض وتحسني البيئة”.
وأكد أن “املصنع سينتج مواد تخدم املواطنني
واملؤسس�ات الحكومي�ة ،ويف الوقت نفسه
فإنها مفيدة للبيئ�ة ،إضافة إىل أنه سيعمل
عى تقليل حج�م البطال�ة يف املحافظة من
خالل تشغيل األيدي العاملة”.
مش�ريا ً إىل أن “منتج�ات املصن�ع تشم�ل
الحبيب�ات املطاطي�ة ،والب�الط املطاط�ي،

واملطب�ات املطاطية ،إضاف�ة إىل إنتاج
زي�ت الوق�ود املستخ�دم يف معام�ل
الطابوق ،حي�ث تكون نسبة االحرتاق
عالي�ة وملدة طويلة م�ن دون ملوثات
بيئية ،اىل جانب إنتاج اسود الكاربون،
وإنت�اج م�ادة أس�الك الحدي�د ال�ذي
يوف�ر األس�الك املعدني�ة يف اإلطارات،
إضافة إنتاج أرضيات ملالعب األطفال،
وللمالع�ب الخماسي�ة ويف الساحات،
والحدائ�ق ،اىل جان�ب االستف�ادة منه
كمادة عازلة بنسبة  100%يف أرضيات
محط�ات الكهرب�اء أو املحط�ات
النفطية”.

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق
املالية
بغداد /الزوراء:
أغلق م�ؤرش األسعار يف سوق
الع�راق ل�ألوراق املالية ،أمس
الثالث�اء ،مرتفع�ا بنسب�ة
(.)0.21%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول
لس�وق الع�راق ل�ألوراق
املالي�ة لي�وم أم�س كم�ا ييل:
بل�غ ع�دد األسه�م املتداول�ة
( )529.021.433سهم�ا،
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة األسه�م
( )442.337.388دينارا.
وأغل�ق م�ؤرش األسع�ار ISX
 60يف جلس�ة ام�س ع�ى
( )484.15نقط�ة مرتفع�ا
بنسب�ة ( )0.21%عن إغالقه
يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ

( )483.14نقطة.
وتم ت�داول أسهم ( )26رشكة
م�ن اص�ل ( )105رشك�ة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصب�ح
عدد الرشك�ات املوقوفة بقرار
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامه�ا بتعليم�ات اإلفصاح
املايل ( )27رشكة.
وبلغ عدد األسهم املشرتاة من
املستثمرين غ�ري العراقيني يف
الس�وق ( )158ملي�ون سهم
بقيم�ة بلغ�ت ( )140مليون
دينار م�ن خالل تنفي�ذ ()37
صفقة عى اسهم رشكتني.
بينما بل�غ عدد األسهم املباعة
من املستثمرين غري العراقيني
يف الس�وق ( )5مالي�ني سه�م

التوص�ل إىل اتف�اق يف امل�دى القري�ب (بش�أن حزم�ة
التحفيز)”.
ويع�د الذهب تحوط�ا يف مواجهة التضخ�م وانخفاض
العمل�ة يف ظ�ل مستويات غ�ري مسبوقة م�ن التحفيز
العامل�ي لتخفي�ف الرضب�ة االقتصادي�ة الناجم�ة عن
جائحة كورونا.
ويرتق�ب املستثمرون اآلن املناظرة النهائية بني الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ومنافس�ه الديمقراطي جو
بايدن ،غدا الخميس.
وبالنسبة للمع�ادن النفيسة األخرى ،نزلت الفضة 0.2
باملئ�ة إىل  24.46دوالرا لألونص�ة ،وتراجع البالتني 0.4
باملئة إىل  852.72دوالرا لألونصة ،وارتفع البالديوم 0.1
باملئة إىل  2345.43دوالرا لألونصة.

بما ينسجم مع الحاجة» .
وأض�اف أن «الحكوم�ة طلب�ت
قروض�ا لألش�هر األربع�ة قدرها
 57تريليون�ا ،يف ح�ني رصف�ت
بحسب تقريره�ا من بداية العام

السلعة

الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الشجر
الباميا
اللوبيا
الشلغم
القرنابيط
اللهانة
البصل
الشوندر

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 750دينار
 750دينارا
 750دينار
 750دينارا
 1000دينار
 3500دينار
 1250دينارا
 750دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 750دينار

السلعة

الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
التمر
الرمان
كيوي
العنب
آلو

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينارا
 1250دينار
 1000دينار
 500دينارا
 500دينارا
 2000دينار
 1000دينارا
 1000دينار
 1250دينار
 1000دينار

النفط العاملي يسجل هبوطا نتيجة خماوف “كورونا”
رويرتز /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط ،أمس الثالثاء ،لتستقر
نتيج�ة املخ�اوف م�ن أن يق�ود تزاي�د حاالت
اإلصابة بف�ريوس كورونا عاملي�ا لعرقلة تعايف
الطل�ب عى الوق�ود بينما تؤدي زي�ادة اإلنتاج
الليبي إىل وفرة يف اإلمدادات.
وتراج�ع خ�ام برن�ت يف التعام�الت اآلجلة 22
سنت�ا أو م�ا ي�وازي  0.52باملئ�ة إىل 42.40
دوالرا للربميل بحل�ول الساعة  07:10بتوقيت

اللجنة املالية :قانون العجز يؤمن الرواتب وجينب االستقطاع
حي�ث اتخذت إصالح�ات واسعة
يف إدارة اإلي�رادات املالي�ة أبرزها
املناف�ذ الحدودي�ة ،يف مسع�ى
إلنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة
باألموال.
بينم�ا يتجه مجل�س النواب نحو
تقليل مبلغ «االق�رتاض املحيل»،
ضم�ن القان�ون املق�دم م�ن
الحكوم�ة ،بينما يعت�زم املجلس
عق�د جلسات�ه خ�الل األسب�وع
املقبل.
وأكد عضو اللجنة املالية النيابية،
جم�ال كوج�ر :إن «قان�ون
االقرتاض املحيل او تمويل العجز
سيعرض للتصوي�ت ،ولكن ليس
باألرق�ام التي أرسلتها الحكومة،
إذ ستعم�ل اللجنة ع�ى تغيريها

أسعار الفواكه واخلضر

بقيمة بلغت ( )25مليون دينار
من خ�الل تنفيذ ( )12صفقة
عى اسهم ثالث رشكات.
يذك�ر ان سوق العراق لألوراق
املالي�ة ق�د استخ�دم أنظم�ة
الت�داول االلكرتون�ي واإليداع
املرك�زي من�ذ ع�ام 2009
ويسعى إلطالق نظام التداول
ع�رب االنرتني�ت للمستثمرين,
وينظ�م خم�س جلس�ات
ت�داول أسبوعيا م�ن األحد إىل
الخمي�س ,ومدرج في�ه 105
رشكة مساهمة عراقية تمثل
قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناع�ة والزراعة والتأمني
واالستثم�ار امل�ايل والسياحة
والفنادق.

توجه خلفض مبلغ االقرتاض احمللي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
أمس الثالثاء ،إدراج قانون تمويل
العج�ز املايل ع�ى ج�دول أعمال
جلسة األسب�وع املقب�ل ،مؤكدة
ق�درة الحكوم�ة العراقي�ة ع�ى
تأم�ني رواتب املوظفني لألش�هر
املتبقية للعام .2020
وقال عضو اللجنة ،جمال كوجر،
يف تري�ح صحف�ي :أن “رئاسة
مجل�س الن�واب ست�درج قانون
تموي�ل العجز امل�ايل للعام 2020
عى جدول أعمال جلسة األسبوع
املقب�ل” ،الفت�ا إىل أن “القان�ون
يحت�اج إىل عدة جلس�ات للقراءة
أوىل وثانية قبل التصويت”.
وأض�اف أن “الحكوم�ة ق�ادرة

احتياجاته املالية”.
واتفق�ت منظمة أوبك +يف نيسان عى
إج�راء تخفي�ض ألسع�ار النفط بعد
هبوطه�ا ألقل م�ن  20دوالر ونصف،
وتضمن االتفاق خف�ض إنتاج النفط

من جانب التحالف بمقدار  9.7ماليني
برمي�ل يوميا ،و 300ألف برميل يوميا
قال�ت رشك�ات نف�ط أمريكي�ة أنها
ستخفضها من جانبها.
وب�دأ ق�رار الخفض منذ أي�ار املايض،
وملدة ش�هرين متواصلني ،تبعه اتفاق
آخ�ر بتقلي�ص خف�ض اإلنت�اج إىل 8
ماليني برميل يوميا حتى نهاية 2020
ويبدأ تنفي�ذ خفض ثال�ث يف اإلنتاج،
بمقدار  6ماليني برميل يوميا ،أي أقل
بمليون�ي برميل مقارنة م�ع االتفاق
السابق ل�ه ،والذي يب�دأ مطلع 2021
حتى نيسان .2022
وكان�ت حصة العراق م�ن التخفيض
 1.061ملي�ون برميل يوميا ،فيما بلغ
تخفي�ض كل من روسي�ا والسعودية
 2.508ملي�ون برميل يومي�ا ،وبلغت
نسب�ة تخفي�ض اإلم�ارات  722الف
برميل يوميا.
وكان صندوق النقد الدويل قد اش�ار يف
تقري�ره ،االثنني لشه�ر ترشين األول،
اىل ان العراق قد فقد  50%من إيراداته
النفطية خالل النصف األول من العام
الحايل.

الصناعة تضع خطة لتدوير اإلطارات املستهلكة يف مجيع احملافظات

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
جرى تداول الذه�ب ،أمس الثالثاء ،يف نطاق ضيق فوق
 1900دوالر لألونص�ة ،وس�ط حال�ة حذر قبي�ل املوعد
النهائ�ي لالتفاق بش�أن حزمة تحفيز مالي�ة أمريكية
جديدة للتخفيف من تداعيات فريوس كورونا.
وتراجع الذه�ب يف التعامالت الفورية بنسبة  0.2باملئة
إىل  1901.10دوالر لألونص�ة ،بحل�ول الساع�ة 06:01
بتوقيت غرينيتش ..فيما نزلت العقود األمريكية اآلجلة
للذهب بنسبة  0.4باملئة إىل  1904.50دوالر لألونصة.
وق�ال محلل األسواق ،هان تان :إن “املعنويات املحيطة
بالذه�ب ما زال�ت مؤقتة ،مم�ا يبقى الذه�ب الفوري
عند مست�وى  1900دوالر تقريبا ،إذ أن البعض يواصل
التعلق بأمل أن يستطيع الديمقراطيون والبيت األبيض

ع�ى تأم�ني روات�ب املوظف�ني
واملتقاعدي�ن يف األش�هر املقبل�ة
املتبقي�ة للعام  ،”2020مشريا إىل
أن “روات�ب املوظفني ل�ن تواجه
أي استقط�اع يف ظ�ل األزم�ة
االقتصادية”.
ويق�در حج�م إجم�ايل اإلنف�اق
يف موازن�ة  2020بنح�و ()148
تريليون دين�ار ،وبعجز تخميني
يص�ل اىل ( )81تريلي�ون دين�ار،
فيم�ا بلغت اإلي�رادات نحو ()67
تريليون دينار.
وأج�رت حكوم�ة الكاظم�ي
سلسلة من اإلجراءات التقشفية
رك�زت ع�ى تقليل النفق�ات بعد
تراج�ع اإلي�رادات نتيج�ة هبوط
أسع�ار النفط وجائح�ة كورونا،
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إىل منتص�ف ش�هر اب بح�دود
ال� 51تريليوناً».وتوقع كوجر ان
«يستأنف الربملان عمله األسبوع
املقبل لوجود قوانني مهمة تحتاج
إىل تصويت».

جرينت�ش  ،فيما انخفضت أيضا العقود اآلجلة
لخ�ام غ�رب تكس�اس الوسي�ط األمريكي 15
سنتا إىل .40.91
وتج�اوزت حاالت اإلصاب�ة بكوفيد -19أربعني
مليون�ا ،االثن�ني ،م�ع تصاع�د املوج�ة الثانية
للم�رض يف أوروب�ا وأمريك�ا الشمالي�ة لتقود
إلجراءات عزل جديدة.
ويف اجتم�اع االثن�ني للجن�ة وزاري�ة تض�م
منتجي أوب�ك ومنتجني متحالف�ني معها فيما

يع�رف بأوبك ،+تعه�دت املجموعة بدعم سوق
النفط مع تنامي املخ�اوف من تزايد اإلصابات
بكوفيد.-19
وترف�ع ليبيا اإلنتاج رسيعا بعد أن أوقف رصاع
مسلح معظم إنتاج البالد يف يناير كانون الثاني.
وقال مصدران بالقطاع لرويرتز إن إنتاج حقل
الرشارة ،أكرب حقول البالد والذي أعيد فتحه يف
 11أكتوب�ر ترشي�ن األول ،يبلغ حاليا  150ألف
برميل يوميا ،أو نحو نصف طاقته اإلنتاجية.

تنوي����ه
سقط سهوا يف االعالن املنشور يف صحيفة الزوراء
الخ�اص بوزارة امل�وارد املائية  /اس�م املرشوع :
العملي�ات الطارئة من اجل التنمي�ة /طلب بيان
اهتمام ( اختيار الرشكات ) عنوان العقد  :االرشاف
عى مناقصات يف محافظة االنبار  /رقم العقد :
(  ) EODP-MOWR/C02A/Rخطا  ،والصحيح
رقم العقد  ) EODP – MOWR / C02A/R ( :لذا
اقتىض التنوي���������ه.

الرياضي

أصفر وأمحر

النجم حممد قاسم يغيب عن قمة
افتتاح الدوري

بغداد /متابعة الزوراء
يغيـب الدويل محمد قاسـم ،نجم الرشطة عن مبـاراة القمة أمام الزوراء ،يف افتتاح منافسـات
الدوري املمتاز ،املقررة يوم األحد املقبل ،بملعب الشـعب.وقال مصدر مقرب من الالعب» محمد
قاسـم بـات خارج حسـابات املدرب عبد الغني شـهد ،يف املبـاراة األوىل بالدوري أمـام الزوراء؛
بسـبب اإلصابة التي لحقت به أثناء مشاركته يف دوري أبطال آسيا».وأضاف« :قاسم لم يستعد
جاهزيتـه البدنيـة بشـكل كامل ،وسـيغيب عن املبـاراة األوىل من الـدوري ،عىل أمـل أن يلحق
باملباريات املقبلة».يشـار إىل أن محمد قاسم انتقل هذا املوسم من القوة الجوية إىل الرشطة ،يف
صفقة أثارت املشاكل بني الفريقني.
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وزارة الشباب تعلن جاهزية مالعبها للمباريات

جلنة املسابقات تعلن مواعيد اجلولة األوىل للدوري الكروي املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
أصدرت لجنة املسابقات يف
االتحاد العراقي لكرة القدم
جدول توقيتات مباريات الجولة
األوىل من الدوري املمتاز.
وسيفتتح املوسم يف الخامس
والعرشين من الشهر الجاري
بلقاء القمة بني الرشطة
والزوراء يف ملعب الشعل الدويل
فيما سيشهد نفس اليوم
إقامة أربع مباريات أخرى
حيث سيتقابل القوة الجوية
والكهرباء يف ملعب الجوية،
ويستضيف الديوانية فريق
النجف واملباريات جميعها يف
الثالثة عرصا.
ويلتقي فريقا نفط الوسط
والسماوة يف ملعب كربالء الدويل
يف الساعة السادسة مساء فيما
ستكون مباراة امليناء والحدود
يف ملعب الفيحاء يف ذات
التوقيت.
وسيشهد يوم اإلثنني املقبل
إقامة ثالث مباريات األوىل
بني أمانة بغداد وأربيل يف
ملعب بغداد والثانية بني
النفط والصناعات الكهربائية
واملباراتني يف الساعة الثالثة
عرصا بينما تجمع املباراة
الثالثة الطلبة ونفط الجنوب يف
تمام الساعة السادسة مساء.
وتختتم الجولة األوىل بإقامة
مباراتني األوىل تجمع القاسم
ونفط ميسان يف ملعب الكفل
والثانية ستكون بني زاخو
والكرخ واملباراتني يف الساعة
الثالثة عرصا.
وكانت الهيئة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم

قد قررت تمديد فرتة استالم
عطاءات النقل التلفزيوني
للدوري املمتاز.
وذكرت الهيئة يف بيان انه “بناءً
عىل طلب شبكة اإلعالم العراقي

األوملبية تبارك إنضمام ثالثة
أعضاء جدد جلمعيتها العامّة

بتمديد فرتة العطاءات كونها
مؤسسة رسمية ،ولها آلياتها
القانونية واإلدارية واملالية
الخاصة ،والتي تحتاج اىل املزيد
من الوقت للدخول يف مثل هكذا

عطاءات ،واستنا ًدا عىل تقدم
أطراف أخرى بالطلب نفسه،
ٍ
فقد قررت الهيئة التطبيعية،
ومن باب إتاحة الفرص أمام
جميع الجهات املتنافسة بشكل

عادل”.
“استجابة
انه
واضافت
لألسباب التي ذكرتها الشبكة،
تمديد فرتة العطاءات الخاصة
بحقوق النقل التلفزيوني

للدوري العراقي لغاية انتهاء
الدوام الرسمي لليوم االربعاء
املوافق .”21/10/2020
يذكر ان دوري الكرة املمتاز
سينطلق يف الخامس والعرشين

من الشهر الحايل.
ومن جانبها اعلنت وزارة
الشباب والرياضة جاهزية
مالعبها لتضييف املباريات
واالستحقاقات
املحلية

الخارجية.
اعلن ذلك مدير عام دائرة
شؤون األقاليم واملحافظات
طالب جابر ،مبينا إن مالكاتنا
بارشت وحسب توجيهات
وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،بتهيئة وإدامة وصيانة
مرفقات ملعب الشعب ،وامللعب
جاهز لتضييف املباريات
الرسمية للدوري العراقي
وسيكون يوم 2020-10-25
موع ًدا النطالق الدوري العراقي
الجديد باحتضان مباراة فريقي
القوة الجوية والزوراء.
وأضاف جابر إن مالعب
كربالء والبرصة جاهزة هي
االخرى لالستحقاق املحيل
عىل مستوى فئات الناشئني
والشباب واملتقدمني ،فضال
عن االستحقاق اآلسيوي ألندية
الزوراء والجوية والرشطة،
حيث يحتضن ملعب كربالء
الدويل  ٣0الف متفرج مباريات
فريقي الجوية والرشطة
يف دوري ابطال اسيا 2021
وملعب البرصة الدويل  ٦5الف
متفرج لفريق الزوراء.
وأكد جابر أن كل متطلبات
اإلتحادين اآلسيوي والدويل
لهذه املالعب باتت جاهزة،
ولجان الرتاخيص والفنية من
قبل الهيئة التطبيعية التحاد
الكرة اطلعت عىل كل مرفقات
سالمتها
وأكدت
املالعب
وجاهزيتها ،مشريا إىل أن
مالعبنا يف ميسان والكوت
والنجف ستحتضن مباريات
الدوري املحيل وهي جاهزة
ومهيئة بكل متطلباتها.

مدير قسم العالقات باللجنة االوملبية يوسف خوشابا يف ذمة اهلل
بغداد /الزوراء
بسم الله الرحمن الرحيم
( َيا أَي َُّت َها َّ
الن ْف ُ
س الْمُ ْط َم ِئ َّن ُة ار ِْج ِعي إ ِ َىل َر ِّب ِك
َ
ً
ْضيَّة فا ْد ُخ ِيل ِيف ِع َبادِي وَا ْد ُخ ِيل
َاض َي ًة مَ ر ِ
ر ِ
َج َّن ِتي)
ّ
العيل العظيم
صدق الله
بقلوب يعترصها األلم الصادق ،ودموع
أريقت حبا ً وأملاً ،تنعى اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية رحيل مدير العالقات

الداخلية فيها يوسف خوشابا) عن عمر
ناهز الستني عاما ً إثر تداخل جراحي
أجراه يف القلب.
لقد كان الراحل كبريا ً يف سلوكه الوظيفي
وخلقه العام وواحدا ً من أبرز الذين خدموا
الرياضة العراقية بعيدا ً عن األضواء قريبا ً
من قلوب محيطيه وزمالئه.
عمل نائبا ً لرئيس الهيئة االدارية للنادي
اآلثوري وقدم اجياالً من الفرق الرياضية

فيه والالعبني الذين خدموا منتخبات
الوطن بمختلف األلعاب.
كان خوشابا نظيف القلب واليد والرسيرة
والضمري ،محبا ً لوطنه مخلصا ً له ،إذ
هاجرت كل عائلته لكنه آثر البقاء يف
الوطن واملوت يف ثنايا العاصمة بغداد.
رحم الله الفقيد وأنزله جنانه الباقيات
وألهم أهله وأحبته نعمة الصرب وجميل
السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مجال علي :فرتة االعداد غري كافية ونفط الوسط
ال يعاني ماليا

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
باركت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية إنضمام ثالثة أعضاء جدد
لجمعيتها العامة ممثلني للجنة النسوية والالعبني األوملبيني بعد
مؤتمرين إنتخابيني تكميليني أقيما السبت املايض لهذا.
وقال مدير املكتب االعالمي للجنة األوملبية ان األرسة األوملبية سعيدة
بانضمام ثالثة عالمات بارزة يف الوسط الريايض اىل الجمعية العامة
عرب شخصية أكاديمية وميدانية بارزة والعبني أوملبيني أثنني.
وكانت الدكتورة بيداء كيالن إنضمت اىل الجمعية العامة إثر فوزها
برئاسة اللجنة النسوية يف املؤتمر االنتخابي التكمييل الذي عقد
السبت املايض فيما فاز الالعبان حسني عيل حسني ورند سعد ،يف
املؤتمر االنتخابي التكمييل الذي عقد يف اليوم نفسه ،كعضوين ممثلني
لزمالئهما من الالعبني األوملبيني املشاركني يف آخر ثالث دورات أوملبية
كانت أقيمت يف بكني ولندن وريو دي جانريو تباعا ً.

نادي كربالء خيترب العبني جدد
لتشكيل فريق الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
اجرى فريق كرة القدم بنادي
كربالء الريايض ،فؤاد جواد،
اختبارات تمهيدا ً لضم العبني
جدد لفرق بعد اعادة هيكلته.
وقال مدرب الفريق فؤاد جواد
ان نادي كربالء اجرى اليوم اول
وحدة تدريبية عىل ملعب الشباب،
حيث كانت بمثابة اختبار لالعبني
جدد”.
واكد ان “االختبارات مستمرة

لحني الوقوف عىل مجموعة من
الالعبني لتمثيل نادي كربالء بعيدا
عن املجامالت واملحسوبية”.
واوضح جواد انه “لديه مجموعة
جيدة من الالعبني سيتم زجهم
يف التدريبات حني االنتهاء من
االختبارات اضافة اىل التعاقد من
 5العبني محرتفني”.
يذكر ان كربالء اعاد هيكلة
فريقه ويبحث عن العبني جدد
لضمهم.

بغداد /متابعة الزوراء
اكد مدرب فريق نفط الوسط بكرة القدم جمال عيل انه تلقى
عروضا أخرى محلية ،لكنها كانت دون مستوى الطموح،
بعكس عرض نفط الوسط الذي كان مميزا ألنه من الفرق
الكبرية واملنافسة باستمرار عىل املراكز األوىل وسبق له التتويج
باللقب ،كما أن هناك أرضية جيدة للعمل يف النادي ،وبالتايل لم
أتردد يف قبول املهمة.
وبني انه و بالشك أن الوقت املحدد لإلعداد ال يكفي .لم أعرتض
عىل موعد انطالق الدوري كوننا نبحث عن املصلحة العامة
فاملنتخبات بحاجة إىل استمرارية الدوري ولجنة املسابقات
ملزمة بموعد النطالق املسابقة لينتهي املوسم يف وقت مناسب،
ال سيما أن جميع األندية تمر بنفس الظرف وال يتميز أحد فيما

يخص اإلعداد ،سوى فريق الرشطة الرتباطه بالبطولة اآلسيوية
موضحا ان فريقه خاض تدريبات مكثفة ومعسكرا داخليا يف
أربيل ،إضافة لبعض املباريات التجريبية ،ومن خالل ذلك يمكن
القول إن جاهزيتنا جيدة ونطمح لدخول الدوري بوضع أفضل،
وال ننىس الجهود الكبرية التي بذلها الطاقم الفني واملعد البدني
الدكتور حيدر عبد القادر ،والجهاز الطبي ،وكل تلك التفاصيل
وراء التحضري الجيد للفريق.
وتابع ان األمور املالية يف نفط الوسط جيدة جدا ،ولم يكن هناك
أي مشكلة يف املواسم السابقة ،سوى تأخر املستحقات لفرتة
بسيطة ،وهو أمر طبيعي ،يف ظل الظروف العامة للبلد ،لكن
اإلدارة ملتزمة ومتفهمة ودائما ما تشعر بالالعبني والتزاماتهم
املالية ،وهذا املوضوع لن يقلقنا ،ونركز عىل انطالقة املوسم.

علي حصين :اصابيت ليست خطرية وسأعود قريبا للمالعب
بغداد /متابعة الزوراء
طمأن مهاجم نادي القوة الجوية عيل
حصني جمهور الصقور ،بعد تعرضه
لالٕصابة .
وقال حصني ا ٕنه تعرض الصابة خالل
مباراة الفريق امام الطلبة ،غادرت
املعلب عىل اثرها”.
واوضح أن “طبيب الفريق نصحني
بالراحة ملدة ثالث ايام قبل العودة ملران
الصقور ،اصابتي ليست بالخطرية
وهي مجرد كدمة وسأعود للتدريبات
بعد ايام قليلة”.

وقد يغيب حصني عن صفوف الصقور
مع انطالق املوسم يف الـ 25من الشهر
الجاري.
وكشف الجهاز الطبي لفريق القوة
الجوية بكرة القدم عن املدة التي
سيغيب عنها كل من عيل حصني
وامجد رايض ومحمد الباقر املاديرا.
وأوضح الجهاز الطبي أن الالعب عيل
حصني يحتاج إىل سبعة ايام للعودة
إىل التدريبات كون التشخيص األوىل
بني اصابته بالتواء يف مفصل الركبة ،
الفتا إىل أن اصابة أمجد رايض التدعو

للقلق كونه اصيب يف العضلة الرباعية
ويحتاج إىل بضعة أيام للعودة إىل
املالعب.
وأضاف أن املدافع محمد الباقر (
ماديرا) أصيب بالتواء يف مفصل
الكاحل ويحتاج إىل أسبوعني لالنتظام
بتدريبات الفريق.
وكان الالعبون الثالثة قد أصيبوا يف
املواجهة أمام الطلبة والتي انتهت
بفوز القوة الجوية بثالثية نظيفة
سجلت عن طريق رشيف عبد الكاظم
وايمن حسني الذي سجل هدفني.

الرياضي
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شبح كورونا ...هيبة البوندسليجا على احملك
مع تزايد ع�دد املصابن بكورون�ا ،تراجع
الحض�ور الجماه�ريي يف مالع�ب الدوري
األملان�ي ،يف وق�ت يهدد فيه خط�ر العدوى
الالعبن املجربين عىل اتنق�ل مع أنديتهم،
ومع منتخباتهم عىل الصعيد الدويل.
ونالت أملانيا اإلشادة بعد استكمال املوسم
املايض من البوندس�ليجا لكن دون حضور
الجماهري ،بعد توقف دام نحو  3أشهر منذ
مارس /آذار املايض بس�بب الجائحة ،لكن
معالم املستقبل تبدو غامضة.
وق�ال هان�ز يواخي�م فاتس�كه الرئي�س
التنفي�ذي لبوروس�يا دورتمون�د ملحط�ة
“زد دي إف” التليفزيوني�ة خ�الل حديث�ه
ع�ن رؤيته ملا هو قادم“ :ع�ىل أدنى تقدير
يج�ب أن تس�تمر املباري�ات دون حض�ور
الجماهري”.
ورغ�م تزايد اإلصاب�ات بف�ريوس كورونا
فإن�ه من املس�تبعد أن يتم إيقاف موس�م
البوندسليجا مجددا.
وستضطر األندية ورجال السياسة للتعامل
مع املصاعب املختلفة والتي دخلت يف طي
النس�يان وس�ط حالة التفاؤل التي عمت
الشهر املايض.
وش�هدت نهاية األس�بوع امل�ايض إصابة
العبن عدة بالعدوى مع منتخباتهم ،وعىل
رأس ه�ؤالء الكرواتي أندري�ه كراماريتش
ال�ذي غاب ع�ن هوفنهايم أخ�ريا إلصابته
بكورونا.

ويف الجول�ة املاضي�ة م�ن البوندس�ليجا،
أجريت مب�اراة وحيدة أص�ل  ،9يف حضور
النس�بة املس�موح بها من الجماهري ،التي
تبلغ  ،20%يف الوقت الذي جرى فيه تأجيل
مباراة بدوري الدرجة الثانية.
وق�ال لوس�يان فاف�ر م�درب بوروس�يا
دورتموند“ :علينا أن نحاول االس�تمرار يف
اللعب ألطول ف�رة ممكنة” ،منتقدا جولة
املباري�ات الودي�ة للمنتخب�ات ،بالق�ول:
“السفر ليس جيدا”.
ورغم تحذيرات املستش�ارة األملانية أنجيال
مريكي�ل للمواطن�ن ،وحثه�م ع�ىل التزام
املنازل ،فإن أندية البوندس�ليجا س�تفتتح

دور املجموع�ات ل�دوري أبط�ال أوروب�ا
والدوري األوروبي هذا األسبوع ،يف رحالت
عالي�ة املخاطر ،تتضم�ن الذهاب إىل بلدان
ترتفع فيها نسب اإلصابة بالفريوس.
كما سيش�هد الش�هر املقبل جولة جديدة
م�ن املباري�ات الدولي�ة ،س�تجرب األندي�ة
ع�ىل التخ�ي ع�ن العبيها غ�ري األوروبين
للمنتخبات بناء عىل لوائح الفيفا.
وتعارض بعض أندية البوندس�ليجا س�فر
العبيه�ا غ�ري األوروبين ملس�افات طويلة
من أج�ل االنضمام ملنتخبات بالدهم ،ومن
بن هؤالء ألكس�ندر روس�ن مدير الكرة يف
هوفنهاي�م ،ال�ذي طالب بإع�ادة التفكري

يف ه�ذا األم�ر ،بع�د إصاب�ة  3م�ن العبيه
وم�ن بينهم كراماريتش قب�ل املباراة التي
خرسه�ا الفري�ق به�دف دون رد ع�ىل يد
دورتموند السبت املايض.
وقال روسن“ :هذه عالمة تعجب لرضورة
االتفاق ربما كأندية البوندسليجا من خالل
رابطة الدوري األملاني عىل التعامل بش�كل
مختل�ف خ�الل جول�ة املباري�ات الدولية
املقبلة”.
وأوضح“ :ينبغي التفكري بش�كل مكثف يف
عدم السماح بذهاب األوالد”.
وس�اند ماركوس كرويش�ه مدير الكرة يف
اليبزج ،ذل�ك التوجه ،فق�ال“ :عندما ترى
ارتفاع أع�داد اإلصابات ينبغي التفكري هل
م�ن املنطق�ى التفري�ط يف الالعبن خالل
جولة املباريات املقبلة”.
ولك�ن قد يك�ون هن�اك تناقض�ات يف تلك
الترصيح�ات ،إذ أن اليب�زج وهوفنهاي�م
يس�تعدان للسفر بش�كل اعتيادي لخوض
املباريات األوروبية.
واضط�ر االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم
(يويفا) لتأجيل يورو  2020للصيف املقبل
بس�بب الجائحة ،مع الس�ماح باستكمال
املس�ابقات األوروبية لألندي�ة ،مؤكدا عدم
وج�ود رفاهي�ة لتعدي�ل أجن�دة املوس�م
الحايل.
ويتوجب عىل األندية تقبل إمكانية خسارة
جهود أب�رز العبيها وأنه أم�ر ال مفر منه،

اعالم الكرتوني

السؤال يطرح نفس�ه ،هل كان هوفنهايم
س�يلعب بتكت�ل دفاع�ي رصي�ح ل�و كان
كراماريتش موجودا داخل امللعب؟.
غياب الجماهري عن املدرجات قريبا سيؤثر
يف االعتب�ارات املالي�ة لألندي�ة ،فبحس�ب
فاتس�كه“ :لدينا تكاليف هيكلي�ة هائلة،
علين�ا أن نجل�ب األم�وال ،إنه�ا انتكاس�ة
اللعب يف غياب الجماهري”.
وأقر فاتس�كه“ :مباراة ش�الكه ستكلفنا
مليون�ا وكذل�ك مب�اراة زيني�ت س�ان
بطرسربج”.
عودة الجماه�ري ولو تدريجيا إىل املدرجات
تب�دو غري واقعية ه�ذا العام ،بع�د أن بلغ
املع�دل  35إصابة جديدة يومي�ا لكل 100
ألف نس�مة عىل مدى  7أي�ام ،وهي بمثابة
نقطة الالعودة.
وأوضح فاتس�كه“ :قدمن�ا فكرة وعرضنا
عىل السلطات نسبة  35إصابة جديدة يوميا
لكل  100ألف نسمة عىل مدى  7أيام) حدا
أق�ى ،األمان�ة تقتيض االلت�زام بالعرض
الذي قدمناه دون إعادة التفاوض”.
لك�ن فاتس�كه ال يمكن�ه تحم�ل مع�اداة
الس�لطات من أجل كسب ود جماهري كرة
الق�دم ،وهو ما ظهر جلي�ا يف قوله“ :ربما
نفكر يف حضور عدد قليل من الجماهري أو
منعهم كليا ...ال يتعن علينا ترتيب األشياء
يف مس�ألة األهمي�ة ،ب�ل وف�ق احتم�االت
الخطر”.

مونشنجالدباخ يتحدى إنرت بذكريات 1971
يُحي�ي لق�اء إن�ر مي�الن وبوروس�يا
مونش�نجالدباخ األملان�ي الي�وم األربعاء
بالجولة األوىل للمجموع�ة الثانية بدوري
أبط�ال أوروبا ،ذكريات مب�اراة الفريقن
الشهرية التي جمعتهما عام .1971
وتغل�ب مونش�نجالدباخ عىل إن�ر ميالن
 7-1يف ال�دور الثان�ي من بطول�ة الكأس
األوروبية قبل  49عاما ،وذلك فيما يعتربه
كث�ريون أفضل مباراة عىل اإلطالق قدمها
جي�ل النج�وم الس�ابقن جون�ر نيت�زر
وبريتي فوجتس ويوب هاينكس.
لكن تل�ك املب�اراة كانت قد ألغي�ت بقرار
م�ن االتح�اد األوروب�ي (يويف�ا) ج�راء
فق�د روبرت�و بونينس�يجنا الع�ب إن�ر
مي�الن الوع�ي ،بعدم�ا قذف�ه مش�جع
بعب�وة مرشوبات غازية ،يف رأس�ه فخرج
محموال.
وادع�ى مونش�نجالدباخ أن الالع�ب قام
بتمثي�ل فقدانه الوعي ،لكن بونينس�يجنا
تمسك بأن ذلك لم يحدث.
وأعي�دت املباراة يف برلن وانتهت بالتعادل
السلبي وتأهل إنر ميالن حينذاك مستفيدا

من الفوز  4-2عىل ملعبه.
وواص�ل الفري�ق اإليط�ايل املش�وار حتى
النهائ�ي لكن�ه خ�رس  0-2أم�ام أياكس
الهولن�دي ،بقي�ادة األس�طورة يوه�ان
كرويف حينذاك.
وثأر مونشنجالدباخ عندما تغلب عىل إنر
مي�الن ب�ركالت الرجي�ح يف بطولة كأس
االتح�اد األوروب�ي ( )1979-1980وهي
آخر مواجه�ة أوروبية بن الفريقن ،لكن
الصدام سيتجدد بينهما اليوم األربعاء.
وق�ال مارك�و روزه املدي�ر الفن�ي
ملونشنجالدباخ ،وهو من مواليد  ،1976يف
ترصيحات لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ)
بشأن مباراة “ :1971سمعت عنها سابقا
قبل أن أبدأ مشواري مع بوروسيا”.
وأكد“ :بالطبع ورد ذكرها عقب مراس�م
القرعة”.
وتوج مونشنجالدباخ عقب تلك املواجهة
بلق�ب كأس االتحاد األوروبي مرتن ،لكن
آخر لقب للفريق بشكل عام كان يف بطولة
كأس أملانيا عام .1995
ومن�ذ ذلك التاريخ افتق�د الفريق التوهج

الذي بدا عليه يف سبعينيات القرن املايض،
بل وقىض فرة يف دوري الدرجة الثانية.
ونج�ح مونش�نجالدباخ يف تحقيق صحوة
مؤخ�را وتأه�ل إىل دوري أبط�ال أوروب�ا
للم�رة الثالث�ة ،علما بأنه ل�م يتجاوز دور
املجموع�ات يف املرت�ن الس�ابقتن،

زاكريوني :تأثري أكرب من رونالدو

قارن املُخرضم ألربتو زاكريوني املدرب الس�ابق ليوفنتوس
ومي�الن وإنر ،بن تأثري الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش
قائ�د الروس�ونريي ،والربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو م�ع
فريقيهما ميالن ويوفنتوس.
وق�ال زاكريوني ،خالل ترصيحات�ه لصحيفة “إل جورنال”
اإليطالية“ :لقد دربت أبطاال عظماء يف مسريتي ،مثل أوليفر
بريهوف ،وج�ورج ويا وحتى أدريانو ،لكن األس�ف الوحيد
َ
أتول تدريب إبراهيموفيتش”.
الذي أشعر به ،أنني لم

وأض�اف“ :إنه العب أبدي ،ومازل�ت ال أفهم ملاذا
لم يفز بالكرة الذهبي�ة ،ففي الدوري اإليطايل له
تأثري أكرب من كريستيانو رونالدو”.
وتاب�ع“ :لي�س من قبي�ل الصدف�ة أن العديد من
الالعب�ن الش�باب ق�د تطوروا بش�كل كب�ري منذ
وصول�ه ،فه�و ال يُس�جل فق�ط ،ب�ل ينق�ل الثقة
إىل جمي�ع زمالئ�ه ،ويحم�ل الفريق ع�ىل كتفيه يف
اللحظات الصعبة”.

بيليتش مستاء من تسعري مشاهدة مباريات الربميريليج
انتق َد سالفن بيليتش مدرب وست بروميتش،
قرار رابط�ة ال�دوري اإلنجليزي باالس�تعانة
بنظام الدفع مقابل املشاهدة لبعض مباريات
املسابقة.
وتب�ث املحط�ات املحلي�ة مباري�ات ال�دوري
املمتاز منذ استئناف املوسم املايض يف يونيو/
حزيران كإجراء مؤقت ،يف ظل استمرار غياب
املش�جعن عن املالعب بسبب جائحة كوفيد-
.19ورغ�م ذل�ك ف�إن املباريات غ�ري املختارة
للب�ث التلفزيون�ي يف أكتوب�ر ترشي�ن األول،

ومنها مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف بن
بروميتش وبريني ،تنق�ل عىل بعض املنصات
مقابل  14.95جنيه إسرليني ( 19.35دوالر)
للمباراة الواحدة.
وق�ال بيليت�ش للصحفي�ن“ :ال يجب أن
تكون ك�رة القدم مجاني�ة لكن بمقابل
يف املتن�اول ،ك�رة الق�دم ه�ي رياضة
الش�عب وهي رياضة الطبقة العاملة
ويج�ب أن يكون س�عرها يف متناول
الجميع”.

وزيرة برازيلية تطالب بسجن روبينيو على الفور

طالب�ت وزي�رة امل�رأة واألرسة وحق�وق اإلنس�ان يف الربازي�ل،
داماريس ألفي�س ،بدخول املهاجم الربازي�ي املخرضم روبينيو،
املدان يف إيطاليا بتهمة االعتداء الجنيس ،إىل السجن “فورا”.
وقال�ت ألفي�س يف ترصيحات للصحفي�ن يف برازيليا“ :الس�جن
فورا ،ليس لدي كلمات أخرى .ما زال هناك استئناف ،ولكن هناك
ترسيبات صوتية ..ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الس�جن .ال يمكن
التصفيق أبدا ملغتصب”.
وشهد األسبوع املايض فش�ل انتقال الالعب السابق لريال مدريد

ومانشس�ر سيتي
ومي�الن اإليط�ايل،
باإلضافة ألندية أخرى
عديدة ،لصفوف سانتوس
بس�بب
الربازيي بعد ضغط من الرعاة
عقوبة السجن الصادرة ضده ملدة  9سنوات.
وكان�ت إحدى محاك�م مدين�ة ميالن�و اإليطالية قد
أص�درت حكمه�ا ضد صاح�ب ال� 36عام�ا يف 2017
بالسجن  9سنوات ،بسبب مشاركته املفرضة يف اعتداء
جماعي عىل شابة من أصول ألبانية ( 23عاما).
ووق�ع الح�ادث يف  2013داخل إحدى صاالت الديس�كو
باملدين�ة اإليطالية ،بينم�ا يؤكد روبينيو أن�ه بريء ،وأن
الواقعة تمت بالرايض.
ورغ�م هذه املش�كالت القضائية ،إال أن س�انتوس أعلن يف
العارش من هذا الشهر عودة روبينيو إىل ناديه األصي مقابل
راتب رمزي.
إال أن خ�رب التعاق�د م�ع النجم الدويل الس�ابق أث�ار حملة من
االنتقادات وصلت للتهديد من الرعاة ،لتراجع اإلدارة يف النهاية
عن إتمام التعاقد.

موس�مي ( ،)2015-2016و(2016-
.)2017
ونجح روزه املدرب الس�ابق لس�الزبورج
النمس�اوي ،يف قي�ادة الفري�ق األملاني إىل
البطول�ة األوروبي�ة ع�رب أول موس�م له
يف املنص�ب ،مقدم�ا ك�رة قدم
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جذابة تش�به نكهة عروضه خالل حقبته
الذهبية يف القرن املايض.
وق�ال روزه“ :اس�تعد الفريق جي�دا ،لكن
س�تكون فرة صعبة ،ونحن ندرك حاجتنا
إىل تحقيق النتائج من أجل التأهل بش�عور
مريح”.
ويف ظل وجود ريال مدري�د ،األكثر تتويجا
باللق�ب األوروب�ي ،وش�اختار دونيتس�ك
األوكراني يف املجموعة نفسها ،يدرك روزه
أن كل مباراة ستشكل تحديا لفريقه.
لكن�ه أبدى اس�تعدادا للمهمة م�ع الفريق
الذي يضم عنارص ب�ارزة أمثال املهاجمن
الفرنس�ين ماركوس تورام والحس�ن بليا
واملداف�ع األملاني ماتي�اس جينر وحارس
املرمى السويرسي يان سومري.
وق�ال روزه“ :نح�ن بحاج�ة إىل بع�ض
النتائج اإليجابية إذا أردنا التطور بش�كل
جيد .فهذا يعد مفيدا بشكل كبري .التطور
املستدام يأتي من لحظات النجاح”.
وأض�اف“ :قبل النتائج ،يأت�ي األداء ،وإذا
كان األداء جي�دا ،فإن�ك تجن�ي ثمار ذلك.
سنتقدم خطوة كبرية إذا نجحنا يف ذلك”.

ساني خيتار أسطورتي برشلونة
كمثل أعلى له

َ
كشف األملاني لريوي س�اني ،جناح بايرن ميونيخ ،عن عشقه
اً
ألسطورتي برشلونة ،الذين اعتربهم مثال أعىل له يف مالعب كرة
القدم.وخالل ترصيحات أبرزتها صحيفة س�بورت بيلد ،أجاب
س�اني عند س�ؤاله عن العبه املفضل يف صب�اه ،فأجاب“ :كان
ل�دي اثنان ،هما ليوني�ل مييس ورونالدينيو”.وس�بق للربازيي
رونالدينيو ،اللعب بقميص البارس�ا بن عامي  2003و،2008
فيما ال يزال مييس أسطورة حية داخل ملعب كامب نو ،منذ أن
وطأت أقدامه عش�ب معقل البلوجرانا ألول مرة قبل  16عاماً ا.
ويعان�ي الدويل األملاني من إصاب�ة يف الركبة أبعدته عن املالعب
منذ س�بتمرب/أيلول املايض ،كما أنه من املتوقع استمرار غيابه
عن�د مواجه�ة أتلتيكو مدريد الي�وم األربع�اء ،يف أوىل مباريات
الفري�ق يف دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.يذكر أن س�اني
اً
حديثا إىل النادي البافاري ،قادماً ا من مانشس�ر سيتي يف
انضم
صفقة قيمتها  59.1مليون يورو.

مريتيساكر حيل لغز أوزيل يف آرسنال

َ
كشف بري مريتيساكر نجم آرس�نال السابق ،ورئيس أكاديمية
النادي الحايل ،أن استمرار تهميش صانع ألعاب الفريق مسعود
أوزيل ،ليس بس�بب أدائه يف امللعب ،مش اً
ريا إىل أنه قد يكون أمراًا
شخص اًيا.
واس�تبعد ميكي�ل أرتيت�ا املدير الفن�ي للمدفعجي�ة أوزيل من
املش�اركة يف األش�هر األخ�رية ،حيث ل�م يلعب أي مب�اراة منذ
االنتص�ار به�دف نظي�ف عىل وس�ت ه�ام يف  7م�ارس /أذار
املايض.
وقال مريتيس�اكر ،خ�الل ترصيحات نقلته�ا صحيفة ذا صن
اً
كث�ريا خ�ارج امللعب ،حي�ث تزوج
اإلنجليزي�ة“ :أوزي�ل تغ�ري
وأصبحت لديه أرسة ،وربما تغري تركيزه”.
وأضاف“ :ومع ذلك هو اليزال سعي اًدا ،وسعيد للعب كرة القدم،
وه�و الالع�ب الوحي�د الذي لعبت مع�ه يف  3فرق وه�م بريمن
وآرسنال ومنتخب أملانيا”.
وأتم“ :أنا آسف ج اًدا ،ألنه حال اًيا يف وضع لم يعتد عليه اً
حقا”.

تأثريات الفريوس تقلب املوازين يف الدوريات األوروبية
لم يعد من الصواب أو الدقة أن تتوقع الجماهري أن يكون بايرن
ميونيخ قد بدأ يش�ق طريقه نحو الفوز بلقب دوري الدرجة
األوىل األملان�ي لكرة القدم للمرة التاس�عة عىل التوايل،
أو يكون ليفربول حامل اللقب بدأ يف التهام منافسيه
يف بداي�ة املوس�م الجديد.ويب�دو أن جائح�ة كوفي�د-
 19أحدث�ت ضج�ة هائلة يف مي�زان الق�وى التقليدية يف
مس�ابقات الدوري الكربى يف أوروبا ،حيث تتأخر فرق عمالقة
مثل ليفرب�ول وريال مدريد ويوفنتوس خلف فرق مثل إيفرتون
وريال سوس�ييداد وساس�ولو يف املس�ابقات املحلية.
ووفق�ا للوض�ع الح�ايل ف�إن إيفرت�ون املتصدر
س�يتأهل إىل دوري األبط�ال مع أس�تون فيال
وليسر سيتي مع وجود ليفربول يف املركز
الثالث وتراجع العمالق مانشسر سيتي
إىل املركز العارش.ويف إس�بانيا ،ينافس
فياريال وخيتايف عىل الوجود يف املربع
الذهبي مع تصدر ريال سوس�يداد
املس�ابقة متقدم�ا ع�ىل القطبن
ريال مدريد وبرشلونة.
وتتنافس فرق مثل س�تاد رين
ونيس مع ليل متصدر الدوري
الفرنيس بينم�ا يأتي باريس
س�ان جريمان حامل اللقب،
ال�ذي بل�غ نهائ�ي دوري
األبطال ،يف املركز الثاني.
وال يب�دو األم�ر مختلف�ا يف
أملاني�ا ،حيث تع�رض بايرن
ميوني�خ ،صاحب الرباعية يف

املوس�م املايض ،للخس�ارة يف الدوري املحي بعد نتائج مذهلة يف
 ،2020كما يبتعد رازن بال ش�بورت اليبزيج عن فرق الصدارة.
وتوق�ف موس�م  2019-2020طوي�ال بس�بب انتش�ار فريوس
كورونا وتم اس�تئناف املنافس�ات بعد عدة أش�هر ما تس�بب يف
انتهاء املوسم املايض بشكل متأخر يف يونيو /حزيران أو يوليو/
تم�وز وعدم وجود فرة كافية لالس�تعداد للموس�م الجديد.ولم
يختتم دوري األبطال إال قرب نهاية أغس�طس /آب ما تسبب يف
دخول فرق مثل :بايرن وباريس سان جريمان ومانشسر سيتي
املوسم الجديد دون استعداد معتاد.وتسبب ذلك يف اعتماد الفرق
الكبرية بشكل كبري عىل سياسة التدوير ،لذا فإن الثبات يف األداء،
ومع استمرار غياب املش�جعن عن املالعب ،سيمثل تحديا أكرب
م�ن املعتاد.وقال هانز فليك مدرب باي�رن ميونيخ عن تحديات
هذا املوس�م“ :نحن دائما يجب أن نرى مدى الضغط الكبري عىل
الالعبن وما هو مس�توى لياقتهم البدنية .اليشء املهم بالنسبة
يل أن نعرف أنه بكل تأكيد ال يوجد بديل لذلك األمر”.

مفكرة الزوراء
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مواجهة المحاكم جزء من واقع الصحفيين األتراك

التأثير النفسي والمعلومات الخاطئة عن كورونا يربكان الصحفيين

حمكمة االستئناف يف إسطنبول تؤيد أحكاما
بالسجن بتهم اإلرهاب لـ 7من أصل 9
صحفيني من صحيفة “سوزغو” اليومية

دراسة حديثة :املسؤولون عن املؤسسات اإلعالمية عجزوا
عن تأمني الدعم الكايف للصحفيني

أنقرة /متابعة الزوراء:
ْ
أصبح�ت محاكم�ات الصحفين األت�راك جزءا من واقعه�م اليومي ،حيث ش�هدت املحاكم
الرتكية جلسات محاكمة ل� 24صحافيا من صحف مختلفة يف تركيا.
وأيّ�دت محكمة االس�تئناف يف إس�طنبول أحكاما بالس�جن بته�م اإلرهاب ل�� 7من أصل 9
صحفين من صحيفة “س�وزغو” اليومية بزعم مس�اعدة حركة غول�ن ،التي تتهمها تركيا
بتدب�ري محاول�ة انقاب يف عام  ،2016بينما ت ّم ت ترئ�ة  4صحفين من صحيفة “بريغون”
اليومية من التهم نفسها يف محاكمة أخرى.
وكانت الس�لطات الرتكية قد أقامت دعوى قضائية ضد الصحفين العام املايض بسبب نر
“بريغون” لتقارير تستند إىل تغريدات عى حساب عر مواقع التواصل االجتماعي يحمل اسم
فؤاد أفني ،تقول الحكومة إنه ينتمي إىل حركة غولن.
وزع�م حس�اب تويرت أنه جزء م�ن الدائرة املقربة م�ن الرئيس رجب طي�ب أردوغان ،ونر
تغريدات توقعت بدقة عدة أحداث قبل وقوعها.
وخضع  5موظفن سابقن يف صحيفة “تراف” اليومية ،التي لم تعد موجودة اآلن ،للمحاكمة،
وهي منفذ س�ابق مؤي�د للحكومة أغلقته الحكومة بعد محاول�ة االنقاب بتهمة “الحصول
عى وثائق تتعلق بأمن الدولة وتأمينها” ،و”إفشاء معلومات رسّية”.
وطال�ب املدعي العام يف إس�طنبول األس�بوع املايض ،ب�أن يواجه الصحف�ي الرتكي املوجود
خارج تركيا ،جان دوندار ،ما يصل إىل  35عاما يف السجن ،بتهمة مساعدة وتحريض منظمة
إرهابية والتجسس العسكري.
وقب�ل أيام ،أعلنت املحكم�ة ّ
أن دوندار هارب ،وصادرت جميع أصوله يف تركيا ،بعدما تجاهل
املوعد النهائي الذي حددته املحكمة له للعودة إىل تركيا من أملانيا.
وش�كك دوندار يف منطق اتهامات التجس�س املوجهة إليه .وكتب ع�ى موقع تويرت “إذن ،أنا
جاس�وس عديم الخ�رة لدرجة أنني قمت بن�ر املعلومات التي حصل�ت عليها يف الصفحة
األوىل ..بدال من ترسيبها إىل وكاالت أجنبية”.
وذكرت وس�ائل إعام تركية أن محاكمة دنيز يوجيل ،مراسل دي فيلت السابق يف إسطنبول،
والذي قىض أكثر من عام يف الس�جن يف تركيا ،بتهمة “إهانة مس�ؤول عام” اس�تمرت حتى
 13أكتوبر.
وإىل جانب محاكمة الصحفين ،ش�نت الس�لطات الرتكية حملة ض�د املواقع اإلخبارية التي
تبث من الخارج والس�يما الكردية منها ،وأعلنت الس�لطات حجب  354موقعا عى اإلنرتنت
قالت إنها تبث من الخارج ،ومن بينها مواقع كردية.
وجاء يف بيان صادر عن يف والية ديار بكر أن فرق فرع الجرائم اإللكرتونية التابعة لقيادة درك
املحافظة ،بدأت الشهر املايض يف تحديد ومراقبة ومنع الجرائم املرتكبة عر اإلنرتنت.
وبررت السلطات حجب  286موقعا إلكرتونيا تبث من الخارج بأنها تتضمن أنشطة “الرهان
غ�ري القانوني والفحش” ،وباإلضافة مواقع تتبع “املنظم�ات اإلرهابية “”PKK KCK YGP
وقالت إنه تم تحديد  68موقعا منها و”تقرر منع الوصول إليها ،وحجبت املواقع”.
وتخضع ش�بكة اإلنرتنت لرقابة صارمة يف تركيا ،وتحجب السلطات املئات من املوقع سنويا
بينه�ا مواقع إخبارية تبث من الخارج .ومن بن أش�هر املواق�ع التي تعرضت للحجب لفرتة
طويل�ة موقع موس�وعة ويكيبيديا الذي رفع عنه الحظر بموج�ب حكم قضائي بعد أن أزال
املوقع صفحات اعرتضت عليها الحكومة الرتكية.
ُ
وتصن�ف تركي�ا يف املرتبة  154من بن  180دولة ،وفق م�ؤرش حرّية الصحافة واإلعام الذي
تصدره منظمة مراسلون با حدود الدولية.

واشنطن /متابعة الزوراء:
ُيعان�ي الصحفي�ون كث�ريا م�ن
اآلثار النفس�ية التي تتس�بب بها
التقارير الت�ي يع ّدونها واملرتبطة
بكوفيد –  ،19إضافة إىل التداعيات
املختلفة للوباء ب�دءا من اإلرهاق
بس�بب العمل لس�اعات إضافية،
إىل ترسيح البعض من وظائفهم،
ومواجه�ة انتش�ار املعلوم�ات
الخاطئ�ة واملضلل�ة ،مم�ا أ ّدى
إىل ارتف�اع الضغ�ط ال�ذي يعاني
من�ه الصحفي�ون يف مهنة تواجه
مستقبا غامضا.
ووفق دراسة حديثة أجراها املركز
ال�دويل للصحفي�ن ومركز “تاو”
للصحاف�ة الرقمي�ة يف جامع�ة
كولومبيا بس�بع لغات ،من بينها
اللغ�ة العربي�ة ،ف�إن  70يف املئة
م�ن الصحفين املش�اركن قالوا
إن التأث�ريات النفس�ية أكر تح ّد
يواجههم أثن�اء الجائحة .واختار
 80يف املئ�ة م�ن الصحفين تأثريا
نفسيا سلبيا واحدا عى األقل ،بما
يف ذل�ك القلق واإلره�اق وصعوبة
النوم والشعور بالعجز.
وتضمّنت الدراسة حول الصحافة
والجائحة استكشافا آلثار كورونا
عى الصحة الجس�ديّة والنفسيّة
للصحفي�ن ،إىل جان�ب انتش�ار
املعلوم�ات الخاطئ�ة واملضلل�ة،
واآلث�ار االقتصادية للجائحة عى
غ�رف األخب�ار ،والتغ�ريات التي
طرأت يف طريقة عمل الصحفين،

والتحدي�ات الت�ي تواج�ه حري�ة
الصحافة.
وق�ال الباحثون يف الدراس�ة وهم
الدكت�ورة جويل بوس�يتي ،مديرة
األبح�اث العاملي�ة يف املركز الدويل
للصحفين ،والروفيسورة إمييل
بي�ل املدي�رة املؤسس�ة ملركز تاو
للصحاف�ة الرقمي�ة يف جامع�ة
كولومبي�ا ،والباح�ث بيتي براون
يف مركز ت�اوّ ،
إن “التقرير يوضح
كيف يعم�ل الصحفيون يف بيئات
مالية وجس�دية ونفسية شديدة
الضغط خال تف�ي الجائحة”،
ولفت�وا إىل ّ
أن “ه�ذه ه�ي الفرتة
األكث�ر صعوب�ة الت�ي تم� ّر به�ا
الصحافة”.
وذكر التقرير أن املس�ؤولون عن
املؤسسات اإلعامية لم يستطيعوا
تأم�ن الدع�م ال�كايف للصحفين
خال هذه الف�رتة التي يواجهون

فيه�ا التحديات ،إذ ق�ال أكثر من
 70يف املئ�ة م�ن الصحفي�ن ّ
إن
أصح�اب العم�ل ل�م يتمكنوا من
تأمن مرونة يف س�اعات العمل أو
توفري إجازة أو دعم اجتماعي.
كم�ا ّ
أن دع�م الصحة الجس�ديّة
للصحفي�ن ل�م يكن كب�ريا ،عى
الرغ�م م�ن األزم�ة الصحي�ة
العاملي�ة ،إذ يوج�د واح�د من كل
أربع�ة مش�اركن يف االس�تبيان
يذهب�ون إىل إعداد تقارير ميدانيّة
مرة واحدة عى األقل يف األسبوع،
كما ش�كا بعضهم من عدم توفري
املؤسس�ات اإلعامي�ة مع�دات
الحماي�ة والوقاي�ة الكافي�ة من
أجل إعداد تقاري�ر ميدانية ،وقال
 45يف املئ�ة م�ن املش�اركن ّ
إن
املؤسس�ات لم تزوّدهم بكمامات
خال إجرائهم مقابات.
نصف الصحفين غري راضن عن

اس�تجابة املنص�ات االجتماعي�ة
لباغاته�م حول األخب�ار الكاذبة
واملعلومات املضللة
وحذرت منظم�ة الصحة العاملية
يف فراير م�ن ّ
أن العالم ال يحارب
فريوس�ا قاتا فحسب ،بل يواجه
أزم�ة معلوم�ات أيضا ،م�ا ّ
حتم
ع�ى الصحفي�ن ب�ذل جه�ود
إضافية لتقديم معلومات واقعية
لجمهورهم .وقال أكثر من  80يف
املئة من املشاركن ّ
إنهم يواجهون
معلومات مضللة بشكل أسبوعي.
وتنتر املعلومات املضللة بشكل
أكر عى فيس�بوك بنس�بة  66يف
املئ�ة ،ث ّم ع�ى تويرت بنس�بة 42
يف املئ�ة ،وبنس�بة  35يف املئة عى
واتس�اب .وق�ام  82يف املئ�ة من
املشاركن بإباغ منصات التواصل
االجتماعي عن معلومات مضللة
عثروا عليها ،لكن نصفهم تقريبا
قال�وا إنهم إما غ�ري راضن وإما
غ�ري راضن تماما عن اس�تجابة
املواطن�ون
املنصات.ويأت�ي
العاديون يف املرتبة األوىل كمصدر
للمعلوم�ات املضلل�ة ،فيما يأتي
القادة السياس�يون واملسؤولون
املنتخبون يف املرتبة الثانية.
ّ
وب�ن التقري�ر ّ
أن  29يف املئة من
الصحفي�ن يقوم�ون بتق�ي
الحقائ�ق ويس�تخدمون أدوات
التحق�ق الرقمي�ة ملكافح�ة
املعلوم�ات الخاطئ�ة واملضلل�ة
التي تنت�ر تزامنا م�ع كورونا،

فيم�ا ق�ال ع�دد م�ن الصحفين
إنه�م بحاج�ة إىل إج�راء تدري�ب
إضايف ملكافحة الجائحة بالش�كل
املناس�ب .واعت�ر  70يف املئة من
املش�اركن ّ
أن الصحفين بحاجة
ملحّ �ة للمش�اركة يف تدريب�ات
متقدمة يف التحقق من املعلومات
وتقي الحقائق.
وتسببت الجائحة يف إلحاق أرضار
اقتصادية كب�رية بغرف التحرير.
وق�ام باحث�ون وصحفيون حول
العال�م بتوثي�ق تأث�ري فاي�روس
كورون�ا يف امل�وارد مث�ل امل�ورد
الخ�اص بمرك�ز ت�او وقائم�ة
بوين�رت ح�ول ترسي�ح العم�ال
يف الوالي�ات املتح�دة واإلج�ازات
واإلقف�ال ،باإلضاف�ة إىل قص�ص
ح�ول التخفيضات والتغيريات ،يف
غرف األخبار األفريقية عى سبيل
املثال.
ّ
وتوض�ح النتائ�ج الت�ي خلص�ت
إليه�ا الدراس�ة أن ه�ذه األزم�ة
االقتصادي�ة تش�غل الصحفين،
الذي�ن ق�ال ثاث�ة م�ن كل أربعة
منهم ّ
إن من أولوياتهم االستمرار
يف ن�ر األعم�ال الصحفية خال
تفي كورونا ،فيما أوضح أربعة
من كل خمسة مش�اركن لديهم
إمكاني�ة الوص�ول إىل معلوم�ات
ح�ول الش�ؤون املالي�ة لغرف�ة
األخب�ار الت�ي يعملون فيه�اّ ،
أن
هناك انخفاضا يف اإليرادات بنسبة
 50يف املئة عى األقل.

وفاة رئيس مجعية املراسلني األجانب مبصر
القاهرة /متابعة الزوراء:
َنع�ى ضياء رش�وان رئي�س الهيئ�ة العامة
لاس�تعامات املرصي�ة ،اول ام�س االثنن،
الصحفي األملاني فولكهارد فيندفور ،رئيس
جمعية املراسلن األجانب يف مرص.
ونقل�ت صحيف�ة “اليوم الس�ابع” املرصية
ع�ن رش�وان ،قول�ه إن :فيندف�ور قىض يف
مرص قرابة الس�تن عاما مارس فيها عمله
الصحفي بكل كفاءة وأمان�ة واقتدار ،وهو
ما قدره الرئيس عبد الفتاح السييس بمنحه
وسام االستحقاق من الدرجة األوىل.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لاس�تعامات،
أن�ه أوكل العامل�ن باملرك�ز الصحف�ي
للمراس�لن األجانب ،بتقديم التعازي لعائلة
فيندفور وللمراس�لن األجانب املعتمدين يف
مرص.
وبحس�ب الصحيفة ،ف�إن فيندف�ور وافته
املني�ة بعد ظه�ر اليوم يف أحد مستش�فيات

القاه�رة بع�د رصاع طويل م�ع املرض عن
عمر يناهز  83عاما.
ومن�ذ أكثر م�ن  4عق�ود يعم�ل فولكهارد
فيندفور مراسا ملجلة “دير شبيغل” األملانية
يف القاه�رة ،لكنه يتواج�د يف مرص منذ عام
 ،1955حينم�ا كان يف الس�ابعة ع�رة من
عم�ره ،عقب وف�اة والده يف الح�رب العاملية
الثانية ،بحس�ب صحيفة “الرق األوسط”
اللندنية.
والتحق باملدرسة األملانية بالقاهرة ،وحصل
عى الثانوية العام�ة األملانية ،ثم حصل عى
الثانوي�ة العامة املرصية ،مدفوعا بش�غفه
لتعل�م العربي�ة ،ث�م التح�ق بكلي�ة اآلداب
بجامع�ة القاهرة ،ثم تقدم لدراس�ة اللغات
الرقية بكلية اآلداب بجامعة عن ش�مس،
فدرس اللغة الفارسية والرتكية.
وبدايت�ه يف العم�ل اإلعامي كان�ت من منر
اإلذاع�ة املرصية ،مذيعا بالقس�م األوروبي،
وعم�ل مرتجم�ا للرئي�س املرصي األس�بق

جمال عبد النارص.
وانتق�ل فيندف�ور إىل بريوت للعم�ل باملعهد
األملاني للدراسات الرقية ،ثم عاد إىل أملانيا
ليعمل مس�ؤول القس�م العرب�ي يف اإلذاعة
األملاني�ة ،قبل أن ينضم للعم�ل بمجلة “دير
ش�بيغل” ،وأس�س مكتبه�ا يف ب�ريوت عام
 ،1974وعايش الحرب األهلية ،ومر بتجربة
االختطاف ،ثم عاد إىل مرص ليؤس�س مكتب
“دير شبيغل” ،ليواصل فيه العمل عى مدار
 4عقود.
وشارك فيندفور مع عدد من مديري مكاتب
الصحف األجنبية بمرص يف سبعينيات القرن
املايض يف تأسيس جمعية املراسلن األجانب
بالقاهرة ،وانتخب رئيسا ً لها.
والجمعي�ة تمثل حلقة وصل بن املراس�لن
األجانب واملؤسس�ات املرصي�ة ،من وزارات
وهيئات ومراكز ثقافية.
وخ�ال حقب�ة الس�بعينيات ،أج�رى ع�دة
حوارات مهم�ة مع الرئيس األس�بق محمد

أنور الس�ادات ،ورافقه يف رحلته إىل القدس،
كم�ا أجرى معه ما يزيد عى  22س�اعة من
الح�وارات ،كان آخره�ا ح�واره معه مطلع
أكتوبر /ترين األول عام  ،1981قبل وفاته
ب� 4أيام.

اجتاه لتعديل مسميات األقسام ودمج بعض املقررات

كليات اإلعالم املصرية ملواكبة «الرقمنة» عرب حتديث املناهج
القاهرة /متابعة الزوراء:
دع�ا التط�ور الرقم�ي املتس�ارع
يف مج�ال اإلع�ام ،كلي�ات اإلع�ام
املرصية إىل «وض�ع تصورات لتحديث
مناهجه�ا ملواكب�ة الرقمن�ة والتطور
التكنولوجي» ،وسط اتجاه بأن يطول
التحدي�ث «تعدي�ل مس�ميات بع�ض
األقسام واملواد الدراسية لبعض كليات
اإلعام ،ودمج بعض املقررات».
ويرى خ�راء إع�ام «رضورة تحديث
وتطوير مضمون الدراسات اإلعامية،
لتك�ون قادرة ع�ى تخريج جيل جديد
م�ن اإلعامي�ن يتمك�ن م�ن التعامل
م�ع أدوات الع�رص الحدي�ث ،إلنت�اج
محت�وى إعام�ي ج�اذب للجمهور».
ورغ�م مخ�اوف الخ�راء أن «يقترص
التغيري عى الش�كل واملس�ميات دون
املضم�ون» ،توق�ع آخ�رون أن «يت�م
إلغ�اء الدراس�ات اإلعامي�ة ودمجها
يف دراس�ات أخرى ،مثل الحاسب اآليل
وعلوم البيانات».
الدكت�ور محم�ود عل�م الدين ،أس�تاذ
اإلع�ام ،الوكيل الس�ابق لكلية اإلعام
جامع�ة القاه�رة ،ق�ال يف لق�اء م�ع
«ال�رق األوس�ط» إن «التط�ورات
املتاحق�ة يف صناعة اإلعام بوس�ائله
كافة ،تتطلب مراجعة األوضاع الراهنة
ً
تعليمي�ا وتدريبياً».
إلع�داد اإلعامين
وتابع« :هناك عملية رقمنة كاملة لكل
الوس�ائط ،فضاً ع�ن عملية التقارب
أو الدم�ج بن الوس�ائل املختلفة التي
بدأت بالب�ث التلفزيون�ي املبارش عر
األقمار الصناعية .ث�م ُتوّجت بظهور
شبكة اإلنرتنت ،واالتجاه إىل الصحافة

اإللكرتوني�ة ،ثم الطفرة يف اس�تخدام
مواقع التواص�ل االجتماعي ،وظهور
املنص�ات الرقمي�ة كمه� ِّدد لصناع�ة
السينما والتلفزيون» .واقرتح الدكتور
عل�م الدي�ن أن «املراجع�ة ع�ى ثاثة
مستويات ،تش�كل مجتمعة املكوّنات
املهني�ة للصحف�ي أو اإلعامي ،وهي:
مس�توى املع�ارف ال�ذي يتك�ون من
معلوم�ات عام�ة ومع�ارف إعامي�ة
عامة ومتخصصة .ومستوى املهارات
االتصالي�ة واإلعامي�ة الت�ي يص�ار
إىل إكس�ابها للط�اب خ�ال س�نوات
الدراسة .ومستوى القيم واألخاقيات
املهنية».
م�ن جانبه�ا ،طالب�ت الدكت�ورة هبة
ش�اهن ،رئيس قس�م اإلعام يف كلية

اآلداب جامع�ة ع�ن ش�مس ،بتغيري
التقسيم الحايل ألقس�ام كلية اإلعام،
ال�ذي وصفت�ه بأن�ه «تقس�يم غ�ري
موجود وعفى عليه الزمن» ،موضحة
ل�«الرق األوسط» أنه «ال يوجد اليوم
تخص�ص حس�ب الوس�يلة ،فخريج
اإلعام مطل�وب منه أن يتقن مهارات
الكتاب�ة الصحفية ،إىل جانب التصوير
واملونت�اج ،واإلخ�راج التلفزيون�ي،
والتس�ويق ،وأن يك�ون ق�ادرا ً ع�ى
التعامل م�ع التكنولوجيا» .وأش�ارت
إىل أن «مج�ال اإلع�ام يس�بق الواقع،
واملمارسة املهنية ،وهو يتحرك برسعة
ش�ديدة ،تس�تدعي العمل باس�تمرار
ملواكبة التطورات املتاحقة».
أما الدكتورة مريال صري ،رئيس قسم

اإلعام السيايس يف جامعة «املستقبل»
املرصية ،ف�رتى أن «الجانب العميل يف
الدراس�ة هو األهم» ،قائلة ل�«الرق
األوس�ط» إن «املناه�ج الحالية تعتمد
ع�ى الجان�ب النظري ،وه�ي مناهج
قديم�ة م�ن س�بعينيات وثمانينيات
القرن املايض ،كما أنه ال يوجد تدريب
للمدرس�ن ع�ى التقني�ات الحديثة».
وأش�ارت إىل دراس�ة هولندية صدرت
أخ�ريا ً ت�رى أن «الدراس�ات اإلعامية
سوف تندثر يف املس�تقبل ،ألنها بعيدة
ج�دا ً ع�ن الواق�ع ،وس�وف تندمج يف
كلي�ات أخرى ،مث�ل الكمبيوت�ر مثاً،
ليصب�ح الخريج ق�ادرا ً ع�ى تصميم
ً
مث�ا ،أو تحلي�ل
موق�ع إلكرتون�ي
البيانات».

يع�ود تاريخ دراس�ة اإلع�ام يف مرص
إىل الدكت�ور ط�ه حس�ن ،عمي�د
األدب العرب�ي ،ال�ذي اق�رتح يف كتابه
«مس�تقبل الثقافة يف م�رص» منهجا ً
لدراسة التحرير والصحافة والرتجمة
يف كلي�ة اآلداب بجامع�ة ف�ؤاد األول
(جامعة القاهرة حالياً) ،حيث أس�س
أول معهد لهذا الغرض عى يد الدكتور
محمود عزمي ع�ام  ،1939وكان هذا
املعه�د يمنح درج�ة الدبل�وم املعادلة
للماجستري ،ثم ُحوّل املعهد إىل قسم يف
كلية اآلداب يمنح درجات الليس�انس
واملاجس�تري والدكت�وراه ،عقب ثورة
يوليو (تموز) يف .1952
ويف  19ديس�مر (كان�ون األول) عام
 1969واف�ق مجل�س جامعة القاهرة
عى تحويل القسم التابع لكلية اآلداب
إىل معهد مس�تقل لإلعام ،ضم أقسام
الصحاف�ة ،واإلذاع�ة والتلفزي�ون،
والعاقات العامة واإلعان .وبدأت فيه
الدراس�ة فعليا ً ع�ام  1971ليُحوّل إىل
كلية ،قبل تخريج الدفعة األوىل منه يف
عام  ،1974ولقد تخرجت أول دفعة يف
كلية اإلعام يف مرص والرق األوس�ط
عام  .1975حسب موقع كلية اإلعام
بجامعة القاهرة.
ثم ،كخطوة ع�ى طريق اللحاق بركب
التكنولوجيا ،وافقت لجنة «الدراسات
اإلعامية» يف املجلس األعى للجامعات
بم�رص يف أغس�طس (آب) عام 2019
عى املعايري االسرتش�ادية للدراس�ات
اإلعامي�ة يف مرحلت�ي البكالوري�وس
والدراس�ات العلي�ا ،الت�ي تش�رتط
«تطوي�ر املناهج كل خمس س�نوات،

وس�حب الرتخي�ص م�ن أي كلي�ة ،ال
تجدد مناهجها» ،وفقا ً لبيان صحفي
من املجلس األعى للجامعات.
وحس�ب الدكتورة شاهن فإن «قطاع
اإلع�ام يف املجل�س األع�ى للجامعات
طل�ب تعدي�ل كل لوائ�ح وأقس�ام
اإلع�ام التي م ّر عليها أكثر من خمس
س�نوات .وبالفع�ل ُّاتخ�ذت خط�وات
يف ه�ذا الص�دد ،لوضع إط�ار مرجعي
محدد لتطوير اللوائح ،من حيث نسب
املواد اإلجبارية واالختيارية ،واملقررات
الثقافي�ة العام�ة ،واملتخصص�ة،
ونس�ب التدريب العم�يل» .وذكرت أن
«هن�اك الكثري من التخصص�ات التي
تطرحه�ا الرامج الدراس�ية الجديدة،
مثل الصحاف�ة اإللكرتونية ،واالتصال
املؤسيس».
ش�اهن أش�ارت أيض�ا ً إىل أن «هن�اك
مس�اعي لتحويل قس�م اإلعام ،الذي
أنش�ئ يف جامع�ة ع�ن ش�مس قب�ل
 24س�نة إىل كلي�ة ،مع وض�ع تصور
للدراس�ة باللغ�ة اإلنجليزي�ة ،وعم�ل
برامج دراس�ية بيني�ة ،تتضمن دمجا ً
للتخصص�ات املختلف�ة ،مثل االتصال
الس�يايس ،واإلنت�اج اإلعام�ي ،دون
تقسيم الكلية إىل أقسام محددة».
يف هذه األثناء« ،تمسكت كلية اإلعام يف
جامعة القاهرة بأقس�امها التقليدية،
ّ
تغ�ري مس�مياتها يف
فل�م تل ِغه�ا أو
التصور الجديد» ،حسب الدكتور أيمن
ندا ،رئيس قس�م اإلذاع�ة والتلفزيون
بالكلية ،الذي قال ل�«الرق األوسط»
إن «ه�ذا التقس�يم م�ا زال موج�ودا ً
ً
مث�ا»،
بنف�س الش�كل يف أم�ريكا

موضح�ا ً أن «برنامج التطوير يف كلية
اإلع�ام يتضم�ن وض�ع  9مس�ارات،
تدم�ج بن األقس�ام املختلف�ة ،يف كل
قسم ثاث مسارات» .وحسب ندا فإن
«النظام الجديد للدراس�ات اإلعامية،
كان م�ن املف�رتض أن يب�دأ تطبيق�ه
يف الع�ام ال�درايس الح�ايل؛ لك�ن أزمة
ف�ريوس (كوفي�د –  )19أجّ لت�ه للعام
املقبل ،وم�ن املنتظر أن ن�رى نتائجه
يف خريج�ي كليات اإلعام عام 2026-
.»2027
م�ن جه�ة أخ�رى ،تنتظ�ر الدكتورة
األم�رية س�ماح ف�رج ،عمي�دة كلي�ة
اإلع�ام يف جامع�ة س�يناء ،موافق�ة
املجلس األعى للجامعات عى التصور
الجدي�د للمقررات الدراس�ية بالكلية،
كي تقدم خدمته�ا باللغة اإلنجليزية.
وقالت ف�رج ل�«الرق األوس�ط» إن
«التصوّر الجديد يتضمن أقساما ً مثل:
البودكاس�ت ،والصحاف�ة الرقمي�ة،
واإلعام الجديد والتفاعيل ،والتصاميم
الثنائي�ة والثاثي�ة األبع�اد ،وعل�وم
الكومبيوت�ر ،واالتصاالت التس�ويقية
املتكاملة ،واأللعاب ،ومواقع التواصل
ً
إضافة إىل برامج التدريب
االجتماعي،
العم�يل الت�ي س�رتكز عى االش�تباك
م�ع املجتم�ع لتنمي�ة فك�رة اإلع�ام
اإلقليمي».
هذا ،ويشار إىل أنه يف الوقت الذي تعمل
الجامع�ات الحكومي�ة يف م�رص عى
تعدي�ل املناهج ،وفقا ً لائحة الجديدة،
ّ
نف�ذت الجامع�ات الخاص�ة تعديات
فعلي�ة يف املناهج ،ومن بينها الجامعة
األمريكية بالقاهرة.
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قصص رؤيا خريف حملمد خضري
حممد يونس حممد
بعد التط�ورات التي ش�هدتها الكتابة الرسدية
بغايات فنية لتحقيق رؤيا معارصة خارج نسق
التاريخ ،وتلك الرؤيا ال تسعى للتجريب بقدر ما
تهدف اىل ضمان بلوغ ح�دود مفتوحة للكتابة
الرسدية ،تجيز للوعي ان يوفق باسلوبية مرنة
ال تسعى فق�ط االبعاد النصي�ة ،دون أن تبقي
ثبات االطار التجنيي موجودا ،وتؤكده الكتابة
ب�كل مساعيه�ا الفني�ة ايضا ،ولي�س فقط يف
انطباع الوعي الذي يرد اىل املؤلف ،وقد ش�هدت
التطورات التي مهد لها الزمن القصصيأن تبلغ
مراميه�ا الذهنية والنفسية وفكرية ايضا ،وقد
برهن القص املعارص ليس فقط عى الجدة ،بل
تحقيق ذائقة نوعي�ة ايضا ،فيها نفس انتشاء
داخيل كم�ا نعتقد ،ومن النتاج�ات املهمة نجد
مجموعة – رؤي�ا خريف – ملحمد خضري والتي
سع�ت اىل تعزي�ز اليوتيبي�ا الداخلي�ة للمؤل�ف
بشكل مذهل ،فكانت جميع القصص تتشظى
ومن ثم تع�ود للتماسك التقني ،ولن تجد قصة
خارج ذلك التوصيف ،فالرسد يف جميع القصص
ينقط ومن ثم يعود من جديد ليبدأ بمهمة فعل
رسدي جديد ،وهذا ما زاد روح النصوص بهجة
موش�ورية ،حيث تجد هن�اك ايضا هناك وجود
كشف سينمائي يحققه الرسد ،او يتيح للوصف
التوس�ع والتعمق يف خل�ق معنى قصيص جديد
وط�ري يمكنه حت�ى تغيري نفس�ه ،وهذا ساد

يف اغل�ب القصص ،فالقص�ة االوىل التي حملت
ذات اس�م الكت�اب هي اش�به كش�ف عرفاني
لثناي�ا تاريخي�ة متنوع�ة متفق�ة مضمون�ا,
وكان�ت البداية الرمزة التي استهلت بها القصة
يتويبيامبؤرة ,حيث تنق�ض لنا االنطباع العام
ع�ن فصل الخري�ف ,ومن ثم تتوج�ه اىل كشف
مضمون تل�ك اليوتيبيا ليكون يحتمل أن يكون
دستوبيا ,ومن ث�م تتطور املضامني القصصية
لتبلغ مداها يف النفس االخري للقصة .

قدم�ت رؤيا محمد خض�ري القصصية مفارقة
نوعية بنفس ما بع�د حداثي يف مغادرة الرتابة
التاريخي�ة للكتاب�ة القصصي�ة  ,وتأهي�ل فن
الكتاب�ة اىل ن�وع من املغام�رة الواثق�ة ,حيث
الكتاب�ة داخ�ل االط�ار القص�يص يمكنها فنيا
التعب�ري عن الحياة بش�كل مختلف ,وكما صار
يمكنه�ا مزاوج�ة امل�ايض والح�ارض يف لحظة
الكتاب�ة القصصية املاهرة ,والكتابة قد غادرت
البع�د االفق�ي االرسطي النف�س ,واهتمت بأن

ال تق�ف الوع�ي عند مثابة معينة ،وقد ش�كلت
بع�ض استه�الالت القص�ص اله�دف الفن�ي
املضم�ر رمزي�ا لذل�ك  ،فقصة – رؤي�ا الربج –
تهدف أن تستع�ري سارد متطوع بدال مناملؤلف
املنهم برسد يوتيبياه الداخلية بصيغ مفرتضة
يتص�ل بها امل�ايض الرص�ني بح�ارض مشهود
بنسب معينة ,يف سياق الكتابة ال بد أن نشري اىل
مستويات الفن ادبيا كب�رية جدا ,ولكن هي لم
تهمل ضفة الواق�ع ,ففي قصة – داما  ,دامي,
دامو – هي رغ�م بداية قد استهلت بها بشعور
يوتيبيودست�و ايضا ,لكن رسع�ان ما انفرجت
نح�و ضفة الواقع ,وه�ذا التنوع الرسيع يمنح
القص�ص طاقة مضاف�ة من التوفيق�ات التي
تصي�ب كي�ان الن�ص القص�يص ,وتضم�ن له
الخ�روج م�ن الرشنق�ة التي هناك م�ن يلتذ يف
الحبس داخلها ,ليبقى هو هواىل االبد.
التنوع العجول واستبدال االزمنة –
تش�كل قراءة قص�ص من مث�ل – رؤيا خريف
– ملحم�د خض�ري اوال االبتع�اد عن الج�و العام
ش�عوريا ,واالنفص�ال ع�ن ذلك االيق�اع الرتب
للحي�اة ,الذيجع�ل الحي�اة صافن�ة رصاح�ة,
واملعنى فيها ش�ائخ ال يمكنه التحول اىل نشاط
مهرج كما ل�دا جان جيني�ه ,او راقص ببهجة
كم�ا عن�د زورب�ا يف رقصت�ه الشجاع�ة ,وهنا
نف�ض محمد خض�ري ع�ن الحياة ذل�ك الوهم
وقاده�ا عرب مناورات مجاهي�ل معلومة نصيا

اىل ايق�اع مختلف له�ا ,فجعل الفع�ل الرسدي
يك�ون بعجال�ة نوعي�ة يه�دف به�ا اىل اتم�ام
مهمت�ه والعودة رسيع�ا اىل مهم�ة اخرى ,وال
يمك�ن أن نستثن�ي قصة يف قص�ص املجموعة
م�ن هذا النش�اط الزمني الحي�وي ,فكل قصة
هي اش�به بحيوات قصرية االمد تتبدل برسعة
من امل�ايض اىل الحارض ومن ثم تعود اىل املايض
لك�ن دون أن تغ�ادر ضف�ة الح�ارض ,ونشاط
الزمن ال�ذي مرة يكون متناوب�ا واخرى يكون
متزامن�ا ,وغريها يكون حت�ى يف زمن دائري او
زمن مائ�ل ,وذل�ك التجريب الزمن�ي مثري جدا
يف صي�غ الكتاب�ة وعملية الق�راءة ايضا ,فنجد
يف قص�ة – اطيف الغس�ق – التي توهجت فيها
االزمن�ة بتقطيع الحكاي�ة الواضح اىل قسمني,
واعتق�د القص�ة سع�ت اىل الب�اس املعنى رمز
تاريخ�ي ,لك�ن دون أن يحل�ق به ذل�ك الرمز,
وتناوب�ت االيقاع�ات يف كل قس�م م�ن قسمي
القص�ة فقسمه�ا االول  -الشب�ح – والذي هو
مجهول نسبيا يف كيان النص القصيص ومعلوم
لدا املؤلف ,وال�ذي اراد أن يحقق واقعية نسبية
تحتمل املجاهيل املتصورة ,وما كان ورود اسم
النح�ات الفط�ري الباه�ر منعم ف�رات ,اال قد
اسهم بتحقيق تلك الواقعية ,لكن عمق مساحة
الرمزي�ة التي تحتمي بها املجاهيل ,وقد انفرج
النص القصيص عى تص�ورات متعددة االزمنة
تاريخيا ,وكانت اللغة تقرتح انفاسا اخرى لها

ِّ
لويز غليك ..تسبل عناقيد الش ْعر يف أروق ِة جائزة نوبل
لطيف عبد سامل
بعد تسع سنوات من غياب ِّ
الشعْر عن فضا ِء جائزة
ِ
األوساط
نوبل لألدب ،فاجأت األكاديميَّ�ة السويديَّة
ِ
األدبيَّة بالعود ِة من جدي ٍد إىل أروق ِة الساح ِة الشعرية،
الشاع�رة والكاتب�ة األمريكيَّة
إث� َر إعالنها حص�ول
ِ
(لوي�ز غلي�ك) عى جائ�ز ِة نوبل لألدب للع�ام الحايل
2020م .ومم�ا تج�در االش�ارة إليهَّ ،
أن ه�ذا املنجز
الرفي�ع الذي حققت�ه غليك وهي بعم�ر ( )77عامً ا،
عرش راب�ع امرأة تف�وز بجائز ِة
جعله�ا ترتب�ع عى
ِ
نوب�ل لآلداب منذ ع�ام 2010م ،واملصنف�ة  16التي
تفوز بجائز ِة نوبل منذ بدء العمل بها يف عام 1901م.
ويرى املتخصص�ون َّ
َ
تتويج غلي�ك  -التي توصف
أن
َّ
بأنها ش�اعرة ذات بصرية عالية وإحساس إنساني
مميز  -أنهي القطيعة الطويلة لألكاديم َّي ِة السويديَّة
م�ع املشه� ِد ِّ
الشع ّ
ْري ال�ذي ودع جائ�زة نوبل لألدب
ُ
َ
من�ذ ع�ام 2011م عندما حص�ل آخ�ر الشعراء عى
ه�ذه الجائز ِة يف حق ِل األدب ،والت�ي منحت آنذاك إىل
الشاعر السويدي (توماس يوستا ترانسرتومر) الذي
ِ
يشار إليه بوصفه من أكرب ُش�عراء السويد يف القرن
ً
فضال عن َّ
ً
واح�دا ممن يشكلون
أن�ه ُي َع ّد
العرشي�ن،
وج�ه الثقافة السويدي�ة يف العالم .ويض�اف إىل ذلك
َّ
أن غليك ُت َع ُّ
�د بوصفها أوّل أمريكيَّ�ة تفوز بالجائزة
بعد سبعة وعرشين عامً ا من فوز مواطنتها الروائيَّة
(توني موريسون) بهذه الجائزة التي كان مواطنها
الشاعر (بوب ديالن) قد فاز يف عام 2016م.
ِ
للنظر َّ
أن ف�و َز غليك بجائ�ز ِة نوبل لألدب يف
الالف�ت
ِ
ً
ج�دال كب ً
األوس�اط األدبيَّة
ريا يف
ع�ام الجائحة ،أثا َر
ِ
ِ
العربيَّ�ة ،مصحو ًبا بموج ٍة عاصف�ة من ردو ِد الفعل
املتباينة عرب مواقع التواص�ل االجتماعي ،والتي من
بينه�ا ما تميز بح�د ِة اللهجة يف انتق�ا ِد ما ظهر من
إجراءاتٍ لألكاديميَّة السويديَّة ،بل ومهاجمتها حيال
بش�أن اختيار األدباء
طبيع�ة القرارات التي تتخذها
ِ
َ
جائ�زة نوبل ل�ألدب ،واصف�ة إياها
لني�ل
املؤهل�ني
ِ
َ
باالنحياز الص�ارخ يف قرار ِتها إىل السيْطر ِة األوروبيَّة
مسار
واألمريكيَّة ،يف إشار ٍة إىل وجو ِد عوامل مؤثرة يف
ِ

عمل ه�ذه األكاديميَّة الت�ي ُت َع ّد املؤسس�ة األبرز يف
بشأن
حق ِل اآلداب بدول ِة السويد ،واتخاذِها القرارات
ِ
من�ح الجائزة املذكورة ،والت�ي تلزمها امليض قدمً ا يف
ترسيخ آليات اختياراتها التي تلبي متطلبات ال َهيْمنة
ِ
األوروبيَّ�ة واألمريكيَّة باالستن�ا ِد إىل رؤى العديد من
املتابعني العرب.
َّ
عام إىل عام عى
من
تتناسل
التي
الطروحات
لعل أبرز
ٍ
شك ٍل أوسع ،وربما أخطر ،هو رؤية رشيحة واسعة
َ
من ه�ؤالء املتابع�ني َّ
إدارة األكاديميَّ�ة السويديَّة
أن
أيام طويلة ،إذ بمقدورها
من
حلق�ة مفرغة
تدور يف
ٍ
ٍ
تجنب َهيْمنة الكبار ،والنأي بنفسها عن ِّ
كل ما ييء
األه�داف املتوخ�اة م�ن إنشا ِء الجائ�زة موضوع
إىل
ِ
بحثن�ا ،عرب السعي الحثي�ث يف محاول ِة البحث عمن
يستح�ق الحصول عليه�ا ،مؤكدي�ن َّ
أن هناك الكثري
بلدان العال�م بوسعهم
م�ن األدباء فيم�ا تباين م�ن
ِ
َّ
نتاج
من
قدم�وه
ما
الن
حي�ازة جائزة نوب�ل لألدب؛
ٍ
الشاعر ِة
إبداع�ي ال يقل بحسبهم أهمية ع�ن عطاء
ِ
األمريكيَّة (البيضاء) التي منحت الجائزة هذا العام،
رمزي�ة تعك�س الغياب الت�ام لتكاف�ؤ الفرص ما
يف
ٍ
نه�ج إدارة األكاديميَّة السويديَّة،
بني أدباء العالم يف ِ

األسد يف القفص00
سامح ادور سعداهلل
ً
مرسعا ً نحو امليدان
تحركت
أللح�ق باألتوبي�س ،بينما
أن�ا أنتظ�ر ق�دوم الحافلة،
سمع�ت ص�وت زئ�ري أسد
ونباح كلب ،ظننته التلفاز,
و ل�م يخط�ر ببايل أب� ًدا أن
يك�ون الص�وت حقيقيًّ�ا،
ويال�ه م�ن كل�ب مسكني!
البد وأن�ه بني أنياب السبع،
لكنني لم أجد الناس تجري
و ته�رول م�ن زعرهم من
مل�ك الغابة وق�ت وجوده
هن�ا ،واقرتب�ت الستط�الع
األم�ر ,و ج�دت ُ األس�د
ً
سجينا داخل قفص ،وهناك
يف الخ�ارج الكل�ب هو من
يق�وم بحراسته ،نعم! كلب
أج�رب ,و بيده عصا ،كيف
يك�ون ه�ذا أس� ًدا ىف وسط
مي�دان ع�ام وكل ًب�ا أجر ًبا
ىف حراست�ه؟ كان�ت البرش
تج�ىء و تذهب دونما تبايل
باملنظ�ر ,أب�دا ً إال أن�ا الذى
ش�دني االستفزاز .حاولت
تح�ري األم�ر ،و كيفي�ة
التدخل ب�ه ،إنهم وجدوهم
هكذا منذ الصب�اح .جاءت
الحافل�ة ،ترك�ت املوق�ف
برمت�ه ،وركبتها ،وأرسعت

منطلقة خارج حدود الحي
وامليدان ،وص�وت الزئري ما
زال يُسمَ�ع ،ونب�اح الكلب
األج�رب يعل�و يعل�و يعلو.
نزل�ت م�ن الحافل�ة ،وإىل
مق�ر الرشك�ة دخل�ت ىف
امليع�اد تمامً �ا ،ووقع�ت يف
دف�رت الحض�ور ،وجلس�ت
ع�ى مكتب�ي ،وأمسك�ت
قلم�ي ،ورشع�ت ىف عميل؛
فل�م يطاوعن�ي عق�يل عيل
العمل ،وكيف؟ كل تفكريي
منص�ب فقط ع�ى مشهد
الصباح ،وزمالئ�ي بالعمل
مندمج�ون ،و العم�الء
يذهب�ون ويأت�ون ،أال أن�ا.
تأملت املوقف كث ً
ريا ،سألت
عن صاح�ب األسد والكلب,
وطلب�ت م�ن الساع�ي أن
يح�ر يل فنج�ان قه�وة؛
نعم ك�ادت رأيس أن تنفجر
م�ن كثرة التفك�ري ،وبينما

يح�ر الساع�ى فنج�ان
القه�وة أش�علت سيج�ارة
تل�و ..الج�دران ت�دور من
ح�ويل رسيع�ة ،ال أج�د
إجاب�ات ،سق�ط سق�ف
املكتب فوق رؤوسنا ونحن
أصحاء ،وانفجرت املياه من
مواسري ال�رف الصحي،
غ�رق الحارضي�ن،
ول�م ُت ِ
جرت املي�اه امللوثة جوارنا
دون أن تلمسن�ا ،كان�ت
مث�ل جداول املي�اه النابعة
ج�ار ع�ذب؛ لكن
م�ن نهر
ٍ
رائحته�ا كانت نتنة وتؤذي
أنوفنا ،وأخ ً
ريا نزلت األمطار
النقي�ة قوية ج� ًّدا ،جرفت
القفص الحديدى من هناك،
وجرفته فوق ركام السقف
املنهار ،كان الكلب األجرب
بالداخ�ل ،واألسد بالخارج،
لكنه لم يكن أس ًدا كما كان
يزأر بقوته املعهودة.

ّ
ب�رشور النظرة
البرشي
واملتأت�ي من إصاب�ة العقل
ِ
العنريَّ�ة التي تفرض عى من يؤمن بها الركون إىل
تغليب االنتماء الفئوي الضيق ،من أج ِل ضمان
فكر ِة
ِ
تحييد تدخالت معايري وأسس القياس املوضوعيَّة يف
مهم� ِة رسم ص�ورة الكفاءة األدبيَّ�ة عى الرغم من
أهميتها يف مث ِل هذه الفعالياتِ اإلنسانيَّة ،األمر الذي
تأمني ف�رص املُنافسة  -من
يف�يض إىل املُساهم ِة يف
ِ
دون قي�و ٍد ناظمة  -ع�ى حياز ِة ه�ذه الجائز ِة التي
تمن�ح سنو ًيا من األكاديميَّ�ة السويديَّة إىل املؤلفني؛
ً
تثمينا ملساهما ِتهم البارزة يف مجا ِل األدب.
َّ
َ
التوجس الذي أبداه العديد من املتابعني واملهتمني
إن
ْ
َ
بالش�أن األدب�ي ،ينبغ�ي أن ال يقمع فك�رة اإلبداع،
ِ
والذي مرده هنا إىل َّ
الشاعرة غليك التي أسهمت يف
أن
ِ
بتنوع نتاجها ،لم
إثرا ِء القارئ األمريك�ي واألوروبي
ِ
ً
العربي،
معروفا لدى املتلق�ي يف املحيط
يك�ن اسمها
ّ
كمعرفت�ه بالشاع�رة األمريكيَّ�ة إمي�يل ديكنس�ون
ّ
مواضي�ع
وحت�ى املتخصص�ني يف
(،)1886 - 1830
ِ
األدب ل�م يك�ن لهم ّ
منجزها األدبي
ع�ى
كاف
الع
اط
ٍ
ِ
ٍ
الذي يتطلب الحكم علي�ه معرفة دقيقة بمكنوناته،
بأن َّ
إذ يمكن الجزم َّ
كل ما تعرف عليه القارئ العربي

يف تحولها من الواقع اىل التاريخ ,او يف انهمامها
بالتصورات املتخيلة ,وقد تنوعت االزمنة بشكل
شاقويل متعارضة ومتوافقة ,لكن تنتظم داخل
االطار القصيص ,فتبدي لنا عاملا عجيبا وتلزمنا
االيمان به .
مثلت اط�ر الكتابة يف مجموعة – رؤيا خريف-
ملحمد خض�ري انفراجا مهما يف صي�غ الكتابة,
وق�د ش�كلت عالم�ة دال�ة لن�ا وللتاري�خ عى
سموه�ا الفن�ي ,وال�ذي من الصع�ب تفسريه
بيرس ,حي�ث انت تواجه ن�ص قصيص يحتمل
العدي�د من االزمنة ,وتلك االزمنة رسيعة وليس
م�ن اليرس الوق�وف عنده�ا تحليله�ا غايتاها
ومضامينه�ا ,وقد مثلت صي�غ الكتابة ابتعادا
واضح�ا عن مرحل�ة تاريخية طويل�ة ,وامليض
يف طريق موحش ,لكن ش�كلت كل قصة عالمة
دال�ة من جهة ,ومن جهة اخرى قد كانت منارا
استدالليا ,وقدمت لنا منهجا قصصيا مستحدثا
ج�دا ,فقصة – صحية التساؤالت – هي اش�به
بخريط�ة بيانية ال نجد فيه�ا اي مؤرش ,لكنها
تؤك�د أن صحيفة بيان واستدالل ,حيث ش�كل
تطور اللغة املضاميني مؤرشا عى وجود عوالم
حقيقية واخ�رى مفرتضة توافق�ا عرب مهارة
اللغ�ة وامكانيتها املاه�رة يف الكتابة السحرية
والواقعي�ة ع�ى الس�واء ,فالقص�ص اطاره�ا
واضح ,لكن مضامينها اش�بها بموشور يتغري
مع كل زمن لون اىل اخر .

ماذا بعد
حسن الشنون

ش�عريَّة واحدة
م�ن كتبها ،يقت�ر عى مجموع� ٍة
ِ
م�ن مختارا ِتها ،كانت ق�د أصدرتها يف عام 2009م،
باسم (عجلة مشتعلة تمر فوقنا) .وفيما
ووسمته�ا
ِ
أثر ي ُْذكر
عدى تلك املجموعة اليتيمة ،تعذر علينا إيجاد ٍ
الشاعرةِ ،أو لقصائدها يف املكتب ِة العربيَّة.
لهذه
ِ
َّ
إن ع�د َم كفاي�ة اط�الع أغل�ب املثقف�ني العرب عى
للشاعرة غليك ،املولودة يف نيويورك
التجرب ِة الشعريَّة
ِ
ع�ام 1943م ،ال يعن�ي إغفال ما حفل�ت به سريتها
ً
ّ
فضال عم�ا حظيت به من
ش�عري،
نتاج
الذاتية من
ٍ
تكريم جهات عريقة ،وم�ا حصدت من جوائز أدبيَّة
ٍ
رفيعة ،والتي من أبرزها :نيلها يف عام 1993م جائزة
بوليتزر لآلداب التي تقدمها سنو ًيا جامعة كولومبيا
بنيوي�ورك ،حصوله�ا يف ع�ام 2014م ع�ى الجائز ِة
أعرق الجوائز
الوطنيَّة للكتاب األمريكيَّة التي ُت َع ّد من
ِ
ً
فضال عن
األدبيَّة يف الواليات املتحدة ،ويف العالم كله،
حيازتها عى جائ�ز ِة بولينغن للشعر ،جائزة الشاعر
وال�س ستيفنسن ،ميدالية العلوم اإلنسانيَّة الوطنيَّة
يف أمريكا التي قلدها إياها الرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما يف ع�ام 2016م ،باإلضاف ِة إىل اختيارها
أمرية لشع�راء الوالي�ات املتح�دة (.)2004 - 2003
ويض�اف إىل م�ا تق�دم َّ
أن غليك التي عمل�ت أستاذة
لألدب اإلنجليزي يف جامع�ة ييل األمريكية ،ومحررة
لسلسل ِة املختارات الشعرية ،انجزت يف مسارها األدبي
اثنتا عرشة مجموعة ش�عريَّة .وما تيرس لنا معرفته
البكر
م�ن منجزها الشعري هو ما ي�يل :مجموعتها ِ
املول�ود األول عام 1968م ،الحديقة 1976م ،انتصار
أخي�ل 1985م ،أرارات 1990م ،الحدق�ة املتوحش�ة
1992م التي أهلتها للفوز بجائزة بولتزر لآلداب بعد
عام من صدورها ،فيتا نوفا 1999م ،العصور السبع
( ،)2001فيتا نوفا 1999م ،العصور السبع 2001م،
أفرين�و 2006م ،حياة قروي�ة 2009م ،ليلة مخلصة
باإلضاف�ة إىل مؤلفني ،أولهما صدر
فاضلة 2014م،
ِ
عام 1994م تحت عنوان (براهني ونظريات) ،والذي
تضم�ن مجموعة مقاالت عن الشعر ،واآلخر وسمته
باسم (األصالة األمريكية) ،وهو مقاالت حول الشعر
صدر عام 2017م.

لقد هرمت
بعد أن مرت عيل ثقيالت بقبحهن
تمزقت بعد أن جرجروني بأزقة القهر والعهر
الواحد منهم بثالثة وجوه بل اكثر
الوجه الواحد محذور لن يمر
اللغة تشظت واولدت لغات
ايها النائم يف اضالعي
أفق
قرب النسيان يغيل وينتفض
تندلق منه الذكريات
تندفع يف الدروب
تزيل ركام املوانع
كي يظهر مايف الجعبة
ويبدأ سيل املستور
ياخزي اللعنة
النائم يف اضالعي
مزكوم انفك
افق

رواية «خنب األوىل»

ذات الثّمالة التّيهرتية واليعبوق املسكرللروائية ليلى عامر
أمحد رمحاني
ّ
مؤط�رة
مشاه�د أردوازي�ة الل�ون
فصوله�ا بخي�وط عنكبوتي�ة النسج
تبدو ملن تأرسه معقدة الحبك محكمة
التضفري عصية التفكيك.
أج�ادت الراوي�ة بأناها املت�ورط ربط
عق�ارب زمن االسرتج�اع باسترشاف
وصيف�ه يف راه�ن الح�دث ،بتداخ�ل
الزمنني نحو مآل معلوم.
رواية اإلدمان واملُدام والخيانة والقتل
واالغتص�اب والتفكك املجتمعيِّ ،
تأتي
فن�ي محك�م التفاصي�ل بترسي�ده
املمنه�ج ويف الغ�وص داخ�ل العم�ق
السحيق.
ترسد الراوية مآيس ومظالم الشخوص
يف قال�ب املُ َت�ع املثقل�ة باالعرتاف�ات
املونولوجية الصاعدة من مل ِء ّ
الن َفس
وتشظ�ي ّ
الن ْف�س ،ت�ؤول جميعه�ا
إىل نهاي�ات محتم�ة وفق نم�ط راقي
التنقي�ب يف الفع�ل النف�ي املحم�وم
والدهاليز ذات الزوايا املظلمة.
الح�ال ذاته تتقاسمه حيثيات األفعال
مغلفا بالخيبات ،إن املتجول يف ثنيات
«نخ�ب األوىل» تتقم�ص انحي�ازه
الخباي�ا وتتقاذفه ري�ح الجنون التي
رسع�ان م�ا تتك�رس هبوبه�ا مهم�ا
بلغ�ت من ق�وة التيارات س�واء َ
أعلَت
أم انخفض�ت بصخ�ور ال�رع ع�ى

مشارف املعاناة مشرتكة األحوال وإن
اختلفت الدواعي واملآالت.
يف قيلول�ة الوع�ي وأرق سهادها تنال
الرواي�ة من غفل�ة الق�ارئ وتتشبث
بخيط شغفه لريهف التحسس بكامل
الح�واس ويبس�ط خده ع�ى وسادة
األلم ويتمرغ بوجه�ه من وإىل الجهة
امل َّ
ربدة تلمسا العافي�ة والعفو ألبطال
الرواي�ة ذوي الع�داء الرسم�دي الذي
ببى األجساد وتهالك األرواح.
ينتهي ِ
ثنائية النهايات بالبدايات ْفالش�باكية
تراكي�ب امل�د والج�زر واألخ�ذ والرد،
غمرتها أوراق ،فيض رسائل ،تبادالت

ُّ
والتعتب بني
الل�وم والتلوُّم ،والعت�اب
َ
ومرس�ل إلي�ه ،رسائل
مرس�ل
وب�ني ِ
مطول�ة مشف�رة متس�رتة محتشمة
وقص�رية يف الرتمي�ز حين�ا والب�وح
ط�ي كل
املفض�وح أحيان�ا ،يحم�ل
ّ
واح�دة منها الوج�د والتيه واالنسياق
وراء الضي�اع بحجة الوفاء واالنجذاب
َّ
املحتم.
ُ
ضم�ن السي�اق ال�ذي عهدت�ه يف بناء
نص�وص لي�ى عام�ر وخ�ط وتريتها
الخطابية وش�اعريتها الوفية املارقة
ع�ن املت�داول املعه�ود ،وبمرجعي�ة
ثقافتها وتكوينه�ا ِعلم َِنفيّ  ،عودتنا

الكاتبة الزاجلة ليى عامر عى هندسة
الشخصية الضحية وفق املرام الفني.
صنع�ت لنصها ن�درة يف ص�وغ املرأة
من العطب املجتمع�ي وخلله القيمي
مرك�زة عى البيئة املحيط�ة والقريبة
من وفائه�ا لألرض،لتي�ارت ولقراها
وتضاريسه�ا الوع�رة ،امل�رأة تصارع
مبتكرات الغبن املتعمد واختالق العفن
النتن ،لي�ى عامر املخلص�ة لثقافتها
وألنوثته�ا تع�رّي منكب�ي الغطرس�ة
الذكورية وتفضح جربوتها غري املربر
وتقص�م عنادها ،تفعلها كما فعلت يف
رواية «ام�رأة افرتاضية» وبريتم أعى
وغوص أعمق.
تف�رض عنارصه�ا املغالب�ة للقواعد
املفروض�ة ،بالوسائ�ل املتاح�ة وم�ا
توف�ر ألنث�ى وم�ا تج َّه�ز يف مركبتها
الخرب�ة ،تقود امل�رأة مصريها بالتؤدة
الحارضة والرسعة املفروضة عى قدر
املنعرجات امللتوي�ة وخارطة الطريق
مشوهة املعالم وشائكة املسالك.
« ......إن�ه االستئصال .....كيف َتبا َدر
إليه�ا أن تستأصل ه�ذا الثدي اللصيق
بروح�ي قب�ل جس�دي» ،جمل�ة م�ن
مقط�ع يجس�د قم�ة الوع�ي ،الوعي
باأللم ،باملص�ري ،باجتثاث ما هو أهم
من الجسد ،ومن العمر ،ومما هو أغى
داخل الروح.

قمة ال�رشوخ الت�ي يحدثه�ا طوفان
الج�روح يف الكيان األنثوي ،إنه املرض
اللع�ني ،ق�د يك�ون العق�اب يف س�اح
الخيان�ة الخرب ،كما ق�د يكون حقدا
بعد إحس�اس بغبن ،وقد يكون العنف
ّ
التمني ،وللخالص املرجو.
يف
ش�به التوبة عن الخيانة واإلقالع عن
اإلدمان سلوك�ات مرحلية ال تدوم وال
تعمِّ�ر طويال ،وال تسمح هكذا بمجرد
لوك لسان الع�ودة إىل الرتابة ،برسائل
العودة إىل الرم�اد األول ودفئه املنافق
وسهدته اللعينة.
الخيان�ة كالروح الرشي�رة تدخل بني
كائن�ني ،تج�رح مت�ى وأنى ش�اءت،
وال تغ�ادر إال بعدم�ا تك�ون قد تركت
خلفه�ا الدم�ار ،تأتي ع�ى كل ما هو
قشيب زاهر وجمي�ل الفت ،تأتي عى
أخ�ره ويابس�ه بكل م�ا تؤتى من
قوة التدمري.
رواي�ة جدي�رة بالق�راءة ،بالدراس�ة
والبحث ،إنها قالدة ع�ى كتف كنانة،
وعق�د مرص�ع تسميط�ه درر م�ن
الجمالي�ات ،والف�ن ،وإذا حي�زت
ُ
الجتبيته�ا
يف أولوي�ات املقروئي�ة
ضم�ن قراءات�ي إذ ال أخ�اف ع�ى
نسيانها»....نخ�ب األوىل» خمرت�ي
املعتق�ة وسكرت�ي من ثمال�ة حدقها
البلوري.
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نصائح طبية

 3قرارات مالية تساعدك يف حياتك الزوجية
إذا كن�تِ ال تملك�ني مع زوجك خطة
مالي�ة ،فأنتِ بحاجة إىل إعادة النظر
يف األم�ر ،فالحياة ال تس�ري عى خط
مس�تقيم ،كم�ا أن الظ�روف املالية
تتب�دل عن�د التق�دم يف الس�ن ،وق�د
تح�دث أي ظروف طارئ�ة تحتاج إىل
أن تؤمّ ن�ي حيات�ك منه�ا عرب وضع
خطط مالية تس�اعدك عى استقرار
حيات�ك الزوجي�ة ،وحماي�ة زواجك
وأطفالك من تقلب�ات الحياة .ويف ما
ييل  3قرارات مالية مهمة وبس�يطة
يمك�ن أن تس�اعدك يف تأمني حياتك
الزوجية.
 1ابحثي عن األساسما مق�دار دخ�ل أرستك؟ ه�ل أنتما
مس�تدينان؟ ك�م تدخ�ران للطوارئ
وف�رتة التقاع�د؟ ه�ل لديكما خطة
مالي�ة لتعليم أطفالكما؟ هل لديكما
ره�ن عق�اري أو أس�هم؟ م�اذا عن
أقس�اط الس�يارات أو أقس�اط أي
ممتلكات أخرى؟
اجليس مع زوجك لإلجابة عن األسئلة

الس�ابقة ،واإلجاب�ات س�تمنحكما
أساسا ً لخطتكما املالية.

 2ابدئي بالتتبعتتبع�ي كل درهم يخ�رج يف اإلنفاق،

هذا يوضح لكِ أي�ن تذهب أموالكما،
والبنود الت�ي يمكن تقلصيها لتقليل

اإلنف�اق وزي�ادة املدخ�رات ،كم�ا
س�تجعلك ه�ذه الخطوة أكث�ر ترددا ً
عن�د رشاء املزي�د من األغ�راض ،فال
تنفقي املال يف أشياء غري رضورية.
من البنود التي علي�كِ إعادة التفكري
فيه�ا ه�ي األغ�راض املنزلي�ة التي
نعشق جميعنا رشاءها ،ثم نكدسها
داخل منازلن�ا بال فائدة ،عليكِ اتخاذ
قرار بع�دم رشاء أي أغراض منزلية
غري رضورية ،وقبل أن تشرتي شيئاً،
رتبي منزلك أوالً وتأكدي أنكِ بحاجة
حقيقية إىل رشاء هذا اليشء ،وإال فال
تنفقي عليه املال.
 3ابدئي باالدخار والتأمنيليس من الرورة أن تدخري نس�بة
كب�رية من الدخ�ل ،ولكن م�ن املهم
أن تدخري املال حت�ى إن كان قليالً،
ولك�ن يف ح�ال ضع�ف مدخراتكما،
عليكم�ا االتجاه للتأمين�ات من أجل
تأم�ني مس�تقبل أطفالكم�ا ،مث�ل
التأم�ني ع�ى التعلي�م والتأمني عى
فرتة التقاعد.

أفكار مميزة للتخلص من األتربة والشحم
تواجهنا يوم ًيا مشاكل خاصة بتنظيف
املن�زل ،واملطب�خ خاص�ة م�ع تراك�م
الش�حوم التي ال يمك�ن التخلص منها
بسهولة.
تس�تخدم بع�ض الس�يدات املنظف�ات
الكيميائية لتحافظ عى نظافة منزلها،
إال أن التكلفة الباهظ�ة لهذه املنظفات
جعل�ت الكث�ري مه�ن غري ق�ادرات عى
رشائه�ا ،فحاول�ن إيج�اد بدائ�ل فعالة
وقوية ومن داخل املنزل ً
أيضا.
يس�تعرض يف التايل أفكارًا عملية يمكن
تنفيذها بس�هولة ،للحصول عى نتيجة
مماثل�ة للمنظف�ات الكيميائي�ة إلزالة
البقع وتنظيف أركان املنزل بالكامل.

 بقع الصنبور:ي�ؤدي تراكم املياه عى الصنوبر إىل تولد
البكترييا وربما تغ�ري لون الصنبور مع
الوقت تمامً ا فيصبح ذا منظر سيئ.
لتخط�ي ه�ذه املش�كلة ،اس�تخدمي
منش�فة مبلل�ة بالخل ،ث�م لفيها حول
الصنب�ور ملدة ما ب�ني  30دقيقة إىل 60
دقيق�ة يوم ًي�ا ،ه�ذه الطريق�ة س�وف
تساعد عى إبقاء لون الصنوبر الم ًعا.
 املكواة إلزالة بقع السجاد:استخدام املكواة هو حل مثايل إلزالة بقع
الس�جاد ،قوم�ي بوضع نش�ا معجونة
بامل�اء ع�ى البقع�ة ث�م أف�ردي فوقها
قطع�ة قم�اش مصنوعة م�ن القطن،

 تبييض املالبس:يمكن�ك تبييض املالبس دون اس�تخدام
مادة مبيضة ،من خالل إضافة  12كوب
ماء ،مع رب�ع كوب من عصري الليمون،
وك�وب صغ�ري م�ن م�اء األكس�جني،

سلوكيات

اهم الطرق لتستمتعي برتبية طفلك

تربية األطفال ليس�ت مهمة سهلة،
س�وف تواجهني الكثري من األزمات
واملواق�ف الصعب�ة ،وأيض�اً س�وف
تحصل�ني ع�ى اللحظ�ات الجميلة،
ولكن يمكن� ِك صقل تجربتك ببعض
امله�ارات الت�ي تضف�ي املتع�ة عى
عملي�ة الرتبي�ة ،ويف نف�س الوق�ت
تجعل� ِك أم�اً أفض�ل .ويف م�ا ي�يل 4
طرق تس�اعدك يف االستمتاع برتبية
طفلك.
 1كوني مرنةال ترس�مي ص�ورة مح�ددة ع�ن
ش�خصية طفلك وطباع�ك أو كيف
س�تبدو عالقتك ب�ه ،إذا قمت بذلك،
فربما لن تحصيل إال عى خيبة األمل،
نع�م؛ قد تك�ون عالقتك م�ع طفلك
مختلفة عما كن�تِ تتخيلينه ،ولكن
قد تكون أفضل بصورة أخرى.
ح�اويل أال تضيعي الوق�ت يف الحداد
عى ما يخالف توقعاتك ،وتعودي أن
تقبيل ما هو موجود.
 2ثقي بتدبري اللهقد ال تتوافق نتائج تربية طفلك مع
خطط�ك بالكامل ،ولكن علي ِك الثقة

بتدبري الله ،وأن تكوني عى علم بأن
التغيريات التي يفعلها الله يف تنشئة
طفل�ك م�ا ه�ي إال تعدي�ل مس�ار
لخططك ،وأن رؤية الخالق لتشكيل
شخصية أطفالك أفضل من رؤيتك،
م�ا دمت تؤدي�ن واجباتك عى أكمل
وجه.
 3تقبّيل رؤية طفلكق�د تختلف رؤية طفل�ك عن رؤيتك

لألم�ور ،علي� ِك تقبّل ه�ذا االختالف
وتش�جيعه وطمأنت�ه أن� ِك تحبينه
ب�ال رشوط ،واعلم�ي أن آخ�ر م�ا
يري�د طفل�ك س�ماعه ه�و جمل�ة
“لق�د أخربتك هذا من قبل ولكنك لم
تستمعي يل”.
 4توقعي الشعور بالندميف نهاية اليوم ،ورغم كل ما تبذلينه
من جه�د ،فقد تجتاحك مش�اعر

الندم ألن ِك تش�عرين أن ِك لم تقدمي
لطفلك كل ما يحتاج إليه ،والسبب
الرئي�س وراء الش�عور بالن�دم
والخيب�ة واإلحباط ه�و التوقعات
العالي�ة الت�ي غالبا ً م�ا تكون غري
واقعي�ة ،ل�ذا تخيل ع�ن التوقعات
العالي�ة ،وانعم�ي بما اس�تطعتِ
تحقيقه لطفلك ،حتى تذهب عن ِك
مشاعر الندم واإلحباط.

لطلة ابهى....

بامللح والليمون فقط تتخلصني من الرؤوس السوداء نهائياً
تظه�ر ع�ى ب�رة الوج�ه بني
الح�ني واآلخ�ر العدي�د م�ن
الش�وائب مث�ل البث�ور والبقع
الداكنة او الحم�راء ،وهذا يعود
إىل تعرضه�ا لبع�ض العوام�ل
الضارة.

كذلك تعاني الكثري من النس�اء
من مش�كلة ظه�ور ال�رؤوس
الس�وداء التي تنتج عن انسداد
املس�امات .وملنع حدوث ذلك ال
بد م�ن القيام بخط�وات عناية
يومي�ة ،وم�ن ابرزه�ا تنظيف

الب�رة قب�ل الذه�اب إىل النوم
بش�كل جيد .فهذا يس�اعد عى
تخليصه�ا م�ن األوس�اخ وكل
البقايا الضارة.
كذلك من املفيد يف موازاة ذلك أن
يتم تطبي�ق األقنعة عليها ومن

ّ
ح�ذرتِ الجمعية األملانية لط�ب الغدد الصماء م�ن اضطرابات النمو لدى
األطف�ال ،حي�ث يمكن أن ت�ؤدي إىل إصابة الطفل بأم�راض خطرية ،عى
س�بيل املث�ال فإن ق�ر القامة الش�ديد قد يك�ون من األع�راض األولية
للفش�ل الكل�وي املزمن ،أو
قد يش�ري إىل املرض الوراثي
املع�روف باس�م “عج�ز
النم�و الغ�رويف” ،وه�و
الشكل األكثر شيوعا ً لقر
القامة.
كما أش�ارت الجمعية إىل أن
طول القامة الزائد قد يكون
أيضا ً سبب يف إصابة الطفل
ببعض األم�راض الخطرية
مث�ل متالزم�ة “مارفان”،
وهي مرض وراثي نادر.
أما عن أس�باب تأخر النمو،
فقد أش�ار تقري�ر الجمعية إىل أن س�وء التغذية أو الرب�و أو قصور الغدة
الدرقي�ة أو نقص هرمونات النمو هي األس�باب الش�ائعة إلصابة الطفل
بتأخر النمو.
ويف نهاي�ة التقرير ،نصح�ت الجمعية األمهات ب�رورة خضوع الطفل
املص�اب باضطراب�ات يف النمو للفحوص�ات الطبية الالزم�ة للتحقق من
إصابته بأحد هذه األمراض الخطرية من عدمها.

املطبخ ..

طريقة عمل الكباب
بالدجاج

تدبري منزلي

وبعدها ممري املكواة الس�اخنة عليها،
ك�رري ه�ذه الخط�وات حت�ى تتالىش
البقعة تمامً ا.
 البقع الصفراء:إذا كنت تعانني من مش�كلة تحول لون
الوس�ادة من األبيض إىل األصفر ،جربي
أن تغيل األقمش�ة يف مي�اه مضاف إليها
مس�حوق غس�يل مخل�وط م�ع م�ادة
ب�ورات الصوديوم ،ومس�حوق غس�يل
األطباق.
 مكعبات الخل والليمون للقمامة:يمكن�ك تجمي�د الخل والليم�ون ،إلزالة
الروائح الكريهة العالقة داخل صندوق
القمامة يف املطبخ.

اضطرابات النمو قد تصيب
الطفل بأمراض خطرية

األفض�ل تقش�ريها بمكون�ات
طبيعية .ويف هذا السياق ننصح
مثالً باستخدام وصفة الليمون
وامللح.
ومن أجل تحضريها يجب توفري:
نص�ف ملعقة وس�ط من عصري
الليمون ،ملعق�ة طعام من امللح
البح�ري .يمزج املكونان جيدا ً ثم
تض�اف إىل املزيج ملعق�ة طعام
م�ن امل�اء الداف�ئ ويت�م الخلط
مجددا ً.
يطب�ق املزي�ج ع�ى الوج�ه مع
الف�رك اللطي�ف والرتكي�ز ع�ى
مناطق ظهور الرؤوس السوداء،
وبع�د ذل�ك يغس�ل الوج�ه باملاء
الفات�ر ثم البارد ويجفف ويطبق
عليه كريم عناية مناس�ب ،ومن
امله�م تكرار ه�ذه العملية مرتني
أسبوعياً ،لكن يجب فعل هذا يف
املس�اء ألن تفاعل الليمون مع
أشعة الش�مس نهارا ً يمكن أن
يؤدي إىل ظهور البقع الداك.

وكوبني خل لكل دورة غسيل واحدة.
 املروحةاس�تخدمي غط�اء وس�ادة لتنظي�ف
شفرات املروحة ،فهو حل مثايل اللتقاط
األتربة بسهولة.

املكوّنات
ص�در دج�اج مقط�ع إىل قطع
صغرية  -كيلوغرامان
ثوم مهروس  -ملعقتان كبريتان
ونصف
بصل مفروم  3 -حبّات
بقدونس مف�روم فرما ً ناعما ً -
كوب وربع
ملح  -ملعقتان صغريتان
فلفل أس�ود مطح�ون  -ملعقة
صغرية ونصف
كزب�رة مفرومة فرم�ا ً ناعما ً -
نصف كوب
طريقة العمل
ّ
املقطع ،الثوم،
 ضع�ي الدجاجالبص�ل ،البقدون�س ،الكزب�رة،
امللح والفلفل األس�ود املطحون

يف املفرمة.
 اخلط�ي املكون�ات جيّدا ً حتىتحصيل عى خليط ناعم.
ّ
ش�كيل خلي�ط الكب�اب حول
ّ
ش�كليها إىل
أس�ياخ الش�وي أو
أصابع مستطيلة وضعيها جنبا ً
إىل جنب عى الشواية.
 اش�وي كب�اب الدج�اج ع�ىالفح�م حت�ى ينض�ج م�ن
الجهتني.

طبيبك يف بيتك

عشاء خفيف جلسد رشيق بعد األربعني

بع�د تخطي س�ن  40عامً ا ،يصبح من األس�هل اكتس�اب زي�ادة يف الوزن،
بينما يكون من الصعب إنقاصه باملقارنة مع ما كان عليه الحال يف املراحل
العمري�ة الس�ابقة .ويعزى ه�ذا األمر إىل التغريات يف مس�تويات النش�اط
البدني والعادات الغذائي�ة ،ومعدالت إفراز الهرمونات باإلضافة إىل ما يطرأ
من تغري يف كيفية تخزين الجسم للدهون.
نقدم بضع خطوات بس�يطة يمكن أن تس�اعد عى إنق�اص الوزن يف هذه
املرحلة السنية:
 1الفواكه والخراواتينبغ�ي تخصيص نصف كل وجبة غذائية للفواكه والخراوات .وتس�اعد
تل�ك الخطوة يف الحص�ول عى مزيد من العنارص الغذائي�ة املفيدة وكميات
أقل من الدهون والسعرات الحرارية يف اللحوم ومنتجات األلبان أو الحبوب.
وتمنح هذه الوجبات ش�عورا بالش�بع مما يقلل عدد م�رات تناول الطعام
وتقليل حجم الوجبات.
 2املواظبة عى وجبة اإلفطاري�ويص الخرباء بتن�اول وجبة صحي�ة يف الصب�اح مثل دقيق الش�وفان أو
توس�ت القمح م�ع الفاكهة .ويمكن له�ذه الوجبة أن تس�اعد يف الحد من
الش�عور بالجوع حت�ى موعد وجبة الغ�داء .وبالتايل يتم تجن�ب تناول أي
وجبات إضافية.
 3عشاء خفيفيفض�ل أن يحصل الجس�م عى معظ�م احتياجاته من الس�عرات الحرارية
اليومية يف وجبة الغداء (قبل الس�اعة  3بعد الظهر) ،ويتم االكتفاء بتناول
وجبة عش�اء خفيفة للحصول عى نتائج فعالة يف إنقاص الوزن.
 4الطهي بطريقة صحيةيتكدس الكثري من الدهون والس�عرات الحرارية يف الجس�م بس�بب طريقة
طه�ي الطعام .ول�ذا فإنه بدالً من قيل الطعام أو طبخ�ه يف الزبدة أو غمره
يف الزيت ،يمكن االعتماد عى الش�واء أو الس�لق .وال تقتر النصيحة عى
تن�اول الطعام باملنزل فقط وإنما يج�ب اتباعها أيضا يف املطاعم من خالل
تخطي اختيار األطباق املقلية والدس�مة.
 5تقليل السعرات الحراريةمع التقدم يف الس�ن يقل النشاط الحركي والبدني ،ألسباب متعددة ،وأيا ما
كانت األسباب فإنه من الروري تقليل عدد السعرات الحرارية ،التي كان
الشخص معتادا عليها من قبل ،لكي تنجح محاولة إنقاص الوزن.
 6اإلقالع عن الصوداينصح الخرباء برب املاء أو أي مروب طبيعي منخفض السعرات
ب�دال من القهوة املحالة بالس�كر ،أو الش�اي ،أو املروبات الغازية،
أو مروب�ات الطاق�ة .تحت�وي املروب�ات املحالة ع�ى الكثري من
الس�كر املضاف ،مما قد يعني عند زيادة الوزن خطر اإلصابة بمرض
السكري.
 7التمرينات الرياضيةال يتس�ع الوق�ت ب�ني الوظائ�ف املكتبي�ة والتنق�الت بالس�يارة أو
املواصالت واألنش�طة العائلية ،ملمارسة تمرينات رياضية .ولكن من
عى ال�وزن أو فقد الكيلوغرامات الزائدة
املهم ،من أجل الحفاظ
باإلضافة إىل الحفاظ عى
صحة عامة جيدة ،أن
تخصيص ما ال يقل عن
يت�م
س�ا عتني
ونصف
من

النش�اط البدني املعتدل أس�بوعيا (مثل امليش الرسي�ع أو تمرينات اإلحماء
الخفيفة).
 8بناء العضالتتفقد األجس�ام عضالتها بشكل طبيعي بعد تخطي سن  40عامً ا ،والسيما
النساء بعد انقطاع الطمث .نظرًا ألن العضالت تحرق سعرات حرارية أكثر
م�ن الدهون ،فقد ي�ؤدي ذلك إىل إبط�اء عملية التمثيل الغذائ�ي ويزيد من
صعوب�ة التخلص م�ن األوزان الزائدة العنيدة .ويمكن أن تس�اعد تدريبات
القوة ،مثل رفع األثقال أو القيام بتمارين ترتكز عى وزن الجس�م نفس�ه،
تح�ت إرشاف متخص�ص مرتني أس�بوعيا ع�ى األقل يف الحف�اظ عى هذه
العضالت.
 9النوم الجيدبعد سن األربعني ،يمكن للكثري من العوامل واألسباب أن تؤدي إىل اضطراب
س�اعات ومواعي�د الن�وم ،بداية من املش�اكل الصحية ،وم�رورا باإلجهاد،
واألدوي�ة ،وكذل�ك انقط�اع الطم�ث عن�د النس�اء .ولكن يج�ب معرفة أن
األشخاص الذين ال يحصلون عى نوم جيد النوعية هم األكثر عرضة لزيادة
ال�وزن ،لذا يجب تغيري عادات النوم والحفاظ عى مواعيد منتظمة وال تقل
ساعات النوم عن  8ساعات يوميا.
 10فحص الغدة الدرقيةعندما يصادف بعض األش�خاص مش�كلة عدم إنقاص ال�وزن ،عى الرغم
م�ن اتباع نظام غذائي صحي وممارس�ة التمارين الرياضية بانتظام ،فإن
ه�ذا يعن�ي أن الغ�دة الدرقية ال تعمل كم�ا ينبغي .ويعاني ح�وايل  5%من
ً
شيوعا لدى النساء واألشخاص،
األشخاص من هذه املش�كلة ،وهي األكثر
الذي�ن تزي�د أعمارهم عن  60عامً �ا .كما أن زيادة الوزن يمكن أن تس�بب
التعب ،وآالم املفاصل أو العضالت واالكتئاب.
 11ريجيم جماعييحق�ق الكث�ريون نتائ�ج أفض�ل يف إنق�اص ال�وزن يف ظل مش�اركتهم يف
مجموعات من املتنافس�ني من الزمالء أو األصدقاء أو األقارب أو االنضمام
إىل مجموع�ة عى وس�ائل التواصل االجتماعي .ويرجح الخرباء أن أس�باب
نجاح هذا األس�لوب يرج�ع إىل مس�اعدة اآلخرين يف التحفي�ز عى تحقيق
األهداف ،أو ألن الش�خص يش�عر بالحرج إذا قر ويتشجع عى بذل املزيد
من الجهد ،إذا حقق نتائج إيجابية.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ي�وم دقي�ق يواجه�ك قريباً ،لك�ن مع عدم
ّ
تخطي املوضوع ،عليك االستفادة من
الترسّ ع يمكنك
هذا الدرس.
عاطفياً :إذا كنت واثقا ً بخطواتك املستقبلية مع الرشيك ،فال
ترت ّدد يف مصارحته بنيّاتك تجاهه.
ّ
تتخى عن كل يشء بغي�ة االهتمام بوضعك الصحي
صحي�اً:
والتخلّص من السمنة املفرطة.

الثور

مهنياً :أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة
اآلخرين ،لكن يستحس�ن أال تض�ع كل رصيدك يف
مواجهة واحدة.
ّ
تستغل وضع الرشيك للحصول عى ما تريده
عاطفياً :ال
منه ،بل بادر إىل مساعدته.
صحياً :ابتعد عن العادات السيئة كالتدخن وإدمان الكحول
ّ
مرض بصحتك وبنفسيتك.
ألن ذلك

افقي :
 .1عسكري وسيايس أوربي قاد
العالم اىل ويالت الحروب
 .2تجده يف كل غرفة  /ثرثار
(م(
 .3مرضوب به املثل يف جمع
املال يف القران الكريم (م) /فيه
الحياة(م(
 .4عاصمة دولة أفريقية
 .5طائر مائي
 .6كتاب اخالقي مشهور
للفيلسوف افالطون(م(
 .7مدينة يف اليمن  /غزير (م(
 .8لعب أو لهو (م) /مساعد
إداري
 .9مدينة مهمة يف بريطانيا
(م)

الجوزاء

مهني�اً :الح�ظ املمت�از يك�ون حليف�ك ويغ�ر
االتجاهات نحو األفضل بعد سلس�لة من التعثرات
غر امل ّ
ربرة.
عاطفي�اً :عالق�ة عاطفية تتحك�م فيها املزاجي�ة ،وهذا
يدفعك إىل اتخاذ قرارات حاسمة يف هذا االتجاه.
صحياً :تتفوق عى مصاعبك الصحية بالتفاؤل واألمل الكبر،
وتعيش أجمل حياتك.

السرطان

مهني�اً :يجب أن تتمت�ع بأعصاب ب�اردة ومتينة
ملواجهة التحديات ،قد تجد نفس�ك يف غر ورطة أو
موقف محرج ،بسبب منافس أو خصم أو عد ّو لك.
عاطفياً :نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح صفحات املايض
املزعج ،فحاول أن تبقى بعيدا ً عنها فهي لن تنفعك بيشء.
صحي�اً :بدأت تحص�د ثمار الحمي�ة التي اتبعته�ا وطبقتها
بحذافرها لتتخلص من السمنة املفرطة.

األسد

مهنياً :قرارات مهمة ق�د ّ
تغر مجرى حياتك عى
ً
نحو مفاجئ ،لذا عليك أن تكون مستعدا لكل جديد
يف هذا اإلطار.
عاطفي�اً :كثرة انهماكاتك تنس�يك الرشي�ك إىل حد كبر،
وهذا قد أصبح مزعجا ً له بسبب غيابك املتكرر ،وعليك إيجاد
ّ
حل رسيع.صحياً :تتجنب قدر اإلمكان مخالطة األش�خاص
الذين يحاولون دائما ً إثارة عصبيتك

العذراء

مهني�اً :يحالف�ك الح�ظ تدريجي�ا ً وت�زول بعض
الهم�وم ويطم�ن بال�ك ،ويك�ون الج�و واع�دا ً
بانفراجات واسعة
عاطفياً :أمل التغير يف نمط حياتك العاطفية كبر جداً،
بعدما تعرّفت إىل رشيك جديد
ّ
التخي ع�ن العزل�ة واالخت�الط باآلخرين
صحي�اً :تمي�ل إىل
للتخلص من حالة نفسية كئيبة تالزمك منذ مدة

الميزان

مهنياً :قد يصعب عليك إعادة تصحيح املس�ار أو
العودة عن قرار ما ،تفا َد إثارة املشكالت ،وال تتدخل
يف شؤون اآلخرين.
عاطفياً :ال تس�تمع إىل أقاويل اآلخري�ن عن الحبيب وثق
بأنه صادق ومخلص لك عى الدوام.
صحياً :من أراد املحافظة عى صحة س�ليمة عليه القيام بما
يلزم ليتوصل إىل ذلك ،هذا هو املطلوب منك اليوم.

العقرب

مهني�اً :ال تك�رتث لترصف�ات بعض الزم�الء ،وال
س�يما أولئك الذين يعتمدون أس�لوبا ً خاصا ً لدفعك
اىل اتخاذ قرارات عشوائية
عاطفي�اً :ح�اول أن تفس�ح يف املج�ال للرشي�ك للتعبر
ع�ن وجهة نظره ،وق�د تك�ون نصائحه مهم�ة ويف مكانها
الصحيح.صحياً :القيادة س�اعات طويلة تس�بب لك آالما ً يف
الظهر ،فحاول أن تخفف منها واستعض عنها بامليش

القوس

مهنياً :يش�هد ه�ذا اليوم بعض األح�داث املربكة،
وهذا م�ا يجعل�ك تعيش تجرب�ة دقيق�ة مرتبطة
بظروف العمل فكن جاهزا ً لذلك.
عاطفي�اً :ال ت�رت ّدد يف طرح األف�كار التي ت�راودك تجاه
الرشيكّ ،
وعرب له عن حقيقة مشاعرك نحوه.
صحي�اً :تش�ارك م�ع أف�راد العائل�ة واملقرّبن نش�اطاتهم
الرياضية املتنوعة ،ورافقهم يف رحالتهم ونزهاتهم.

الجدي

َ
تح�اش الج�دال وال تناق�ش املوضوعات
مهني�اً:
ّ
الحساسة والعالقة تحت وطأة الغضب.
عاطفي�اً :ال تحق�د عى الحبيب إذا انتق�دك ،بل انتظر
هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعا ً دقيقا ً.
صحي�اً :األلم يف الظهر س�ببه كث�رة الجلوس وع�دم القيام
بحركات رياضية تخفف من ذلك.

الدلو

مهنياً :تفرح بشعبيتك املتواصلة وبدعم األصدقاء
واملجموع�ات ل�ك وتزده�ر أعمال�ك الت�ي تتعلّ�ق
باآلخرين س�واء أكانت العالقة مبارشة معهم أم غر
مبارشة.عاطفياً :تلتقي الش�خص ال�ذي ترتاح إليه ،ما
يشعرك بسعادة كبرة بعد فرتة صعبة أمضيتها أخرا ً.
صحي�اً :تحاول ابتداء من الي�وم التخفيف من تناول الطعام
ليالً واعتماد نظام غذائي صحي.

الحوت

مهنياً :قد تش�عر ببعض التعب الذي يقلق راحتك،
ّ
لكن األمر ليس بالخط�ورة التي تتصوّرها ويمكن
معالجته.
عاطفي�اً :ال تص�در األحكام الرسيعة ع�ى الرشيك ملجرد
فرض هيبتك ،فقد تصاب بخيبة أمل كبرة.
صحياً :ال تهمل كل ما يقوله لك األصدقاء بشأن صحتك ،أنت
وحدك ستكون الخارس.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1600وق�وع «معرك�ة س�يكيغاهارا» ،وكان�ت
نتيجتها وصول الش�وغون توكوغاوا إيه-ياسو إىل
حكم اليابان.
 - 1879توماس إديسون يعرض املصباح الكهربائي
ألول مرة يف عرض خاص.
 - 1914تعي�ن أن�ور باش�ا وزيرًا للح�رب يف الدولة
العثمانية وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.
 - 1918أملاني�ا توق�ف حرب الغواص�ات يف الحرب
العاملية األوىل.
 - 1931حادث�ة أكتوب�ر يف الياب�ان وه�ي محاولة
انقالبية داخل صفوف الجيش اإلمرباطوري.
 - 1945الرئي�س األرجنتين�ي خوان ب�رون يتزوج
من املمثلة إيفا.
 - 1952عقد أول اجتماع ملنظمة املؤتمر اإلس�المي
يف جدة والذي جمع وزراء إعالم الدول اإلسالمية.
 - 1964ث�ورة ش�عبية عارم�ة يف الس�ودان تغ�ر
ع�ى إثرها نظام الحكم العس�كري بقيادة إبراهيم
عبود.
 - 1967إغ�راق املدم�رة اإلرسائيلي�ة إي�الت عى يد
القوات البحرية املرصية.
 - 1969انقالب عسكري يف الصومال بقيادة محمد
سياد بري.
 - 1973الرئيس األمريكي ريتش�ارد نيكسون يقيل
املتهم الرئييس بفضيحة ووترغيت أرشيبالد كوكس
من منصبه.

 - 1974وزي�ر الخارجية الفرنيس جان س�وفانيار
يعقد أول اجتماع بن مسؤول أوروبي غربي ويارس
عرفات وذلك خالل زيارته إىل لبنان.
 - 1979وزي�ر الدف�اع اإلرسائي�ي موش�يه داي�ان
ً
احتجاجا عى سياس�ة رئيس
يس�تقيل من منصبه
الحكومة مناحم بيجن يف مصادرة األرايض املحتلة.
 - 1990اغتي�ال أمن عام ح�زب الوطنين األحرار
داني شمعون وزوجته وطفليهما يف منزلهم.
 - 1994الواليات املتحدة وكوريا الش�مالية توقعان
اتفاق يف جنيف ينص عى استخدام الطاقة النووية
ً
حرصا.
لكوريا الشمالية لألغراض املدنية
- 2016وفاة  79ش�خصا ً وإصاب�ة  600آخرين إثر
حادث انحراف قطار إزيكا يف الكامرون.
هج�وم إلكرتوني ضخم من قبل مجهولن من نوع
( )DDoSعى خوادم رشكة داين يتس�بب يف تعطيل
العديد من املواق�ع والخدمات عى اإلنرتنت ،والبيت
األبيض يعلن بدء التحقيقات.
 - 2018العاهل األردني عبد الله الثاني بن الحسن
ُينه�ي اتفاقي�ة تأج�ر أرايض الباق�ورة والغمّ�ر
إلرسائي�ل بعد انتهاء املدة حس�ب اتفاقية الس�الم
األردني�ة اإلرسائيلية ،وإرسائيل ُته�دد بقطع املياه
عن عمَّان.
ً
ش�خصا عى األقل وترضر  187آخرين
مرصع 18
بس�بب انحراف قطار يف مقاطعة ييالن التايوانية،
إذ يعد األسوأ يف تايوان منذ سنة .1991

عمودي :
 .1عالم فلكي عربي ألف كتاب
املناظر
 .2احد االنبياء  /أشيد (م(
ُ .3يزيد (م) /اليشء مقسوم عى
اربعة
.4فرتة زمنية
.5احدى اسلحة الحرب البحرية /
أداة رشط
.6التأوه (م)  /يمنح العلم (م(
.7نصف تذيل  /اسم من اسماء الله
الحسنى
.8يخرج من النران  /احد أبناء
النبي يعقوب ( عليه السالم(
.9قبيلة اسست وحكمت فرتة يف
االندلس اشهر مآثرهم بناء قرص
الحمراء يف طليطلة (م)

غزل عراقي
گلولك نسيت�����ك تعقل شل���������ون
وهذا الگالك كل عقله ناسي���ك
ولك حته القصايد صارن وي������اك
أكتب عالع�����راق وتطلع عليك
ردت أنساك حتى بنومي أرت������اح
وأغمض جفني ويمرن طواريك
وتمريم باب عيني وتحچي الدموع
وتمر يم باب جرحي وينخبص بيك
وتخرض تايه بلون املح��������ط�ات
ويتاني����ك القط�����ار ومايتاني����ك
واشوفك سيف ماتندل الج�����روح
وتكرس خاطري وبجروحي أدلي��ك

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

ماذا تكشف عاداتكم حتت الدوش عن شخصيتكم ؟

كل الناس يغتسلون بن الحن واآلخر .أغلبية
الن�اس يغتس�لون م�رة يف الي�وم .البعض كل
يوم�ن ،البعض مرت�ن باليوم .لك�ن هل كل
الن�اس يغتس�لون بنفس الطريق�ة ؟ الجواب
هو ال !
ب�ن ه�ؤالء الذي�ن يغتس�لون برسع�ة كبرة
وأولئ�ك الذين ينامون تقريبا ً تحت املاء ،أولئك
الذي�ن يغن�ون أو الذي�ن ينظف�ون أس�نانهم
بالفرشاة ،االختالفات عديدة .طريقتكم بأخذ
حمامكم تخرب الكثر عن ش�خصيتكم ،وهذه
هي اإلثباتات .
 .1تحبون الغناء تحت الدوش
بالنس�بة لك�م ،الدوش ( والحياة بش�كل عام
) ه�و مرادف للذة .أنتم تحبون أن يش�ارككم
غرك�م أذواقك�م ( وصوتك�م ) ،س�واء كنتم
ً
فع�ال يف الغن�اء أو فاش�لن .لديكم
ناجح�ن
ثقة بنفسكم وال يهمكم ما يفكر به اآلخرون
عنك�م .أنتم تذهب�ون باألمور بعي�دا ً ألنكم ال
تضيعون وقتا ً يف التدقيق إذا كان هذا الترصف
ه�و الجي�د أو ذاك .والرائ�ع يف كل ه�ذا ،أن
الناس يعشقون أن يكونوا بصحبتكم.
 .2أنتم تنظفون أسنانكم خالل الدوش
تحبون أن تقوموا بعدة أش�ياء يف نفس
الوق�ت لس�بب بس�يط  :لديك�م دماغ
قادر ع�ى ذلك ،وأنتم تس�تفيدون منه
إىل أق�ى حد .مل�اذا تضيع�ون وقتا ً يف
تنظي�ف أس�نانكم عند املغس�لة قبل أو
بعد الحمام بينما تس�تطيعون أن تفعلوا
ً
مع�ا وترضبوا عصفوري�ن بحجر
االثن�ن
واحد ؟
لديكم تفك�ر تنافيس متطور ولكنكم تحبون
اللعب النظي�ف أيضاً .أنتم نافذو الصرب قليالً،
لك�ن الناس يعجب�ون بقدرتكم ع�ى التحكم
بوقتكم ومالكم وطاقتكم بس�هولة ! عموماً،
لديكم أيضا ً مهنة غنية ومليئة.
 .3تفضلون الحمامات الطويلة بدون توتر
تنظرون إىل العال�م كنهر طويل هادئ .أنتم ال
تفهمون ملاذا كل الناس بحاجة إىل االستعجال
والتوتر كل الوقت .حتى عندما تكون الظروف
صعب�ة أو حت�ى كارث�ة ،قدرتك�م ع�ى أخ�ذ
اس�رتاحة وت�رك األم�ور تميض ،مدهش�ة .ال
يشء يساوي ملذات الحياة البسيطة.
سواء كنتم يف كامل لياقتكم البدنية أم ال ،فهذا
ال يهمكم .ما يهمكم هو أن تكونوا متواصلن
مع كل جزء من جس�مكم .مقاربتكم الهادئة
واملفعم�ة باملش�اعر للحي�اة تجع�ل اآلخرين

يغ�ارون منكم أحياناً ،لكن هذا بكل بس�اطة
بس�بب أنهم ال يفهمونكم.
 .4تقومون بإعداد برنامجكم تحت الدوش
تج�دون صعوبة كب�رة يف وضع دماغكم عى
 .offكل األوقات مناسبة للتفكر ،حتى األكثر
تفاهة مثل فرك الس�اقن بالصابون أو وضع
الش�امبو ع�ى الش�عر .أنتم بحاج�ة لتنظيم
أيامك�مكلالوق�ت.
لكن هذا ليس سيئاً :الدوش بالنسبة لكم فرتة
ممي�زة عندما يغمرك�م الهدوء وبخ�ار املاء،
حيث يعمل دماغكم بكامل طاقته كي يسمح
لكم بتحس�ن إنجازاتكم اليومية .بفضل هذا،
أنت�م دائم�ا ً ظرف�اء وودودون يف عالقاتك�م
الشخصية كما يف العمل.
 .5تأخذون الدوش برسعة كبرة
ال�دوش مم�ر
بالنسبة لكم،

ولكنه أيضا ً
إ جب�ا ر ي
تضييع وقت .أنتم بكل تأكيد ش�خص يف حالة
رصاع دائمة مع الوقت .س�واء أخذتم الدوش
صباحا ً قبل العمل أو مس�ا ًء قبل أن تخرجوا،
أنتم تقومون به بأرسع وقت لتحاولوا التقاط
بعض الوقت الضائع.
تأخرك�م م�ربر دائم�اً ،ألنك�م يف الحقيق�ة
تضيع�ون وقتا ً يف قض�اء بع�ض األوقات مع
املقرب�ن منكم أو م�ع أصدقائك�م الذين هم
بدوره�م يعش�قون رفقتك�م .أنتم ش�خص
يعط�ي الكث�ر م�ن االهتم�ام ألصدقائه عى
حساب التزاماته املهنية .وهذا له ثمنه!
 .6أنت�م تحافظ�ون ع�ى أخذ دوش ب�ارد من
وقت آلخر ( أو كل الوقت )

بالنس�بة لك�م ،ال�دوش ه�و م�رادف لجائزة
ترضي�ة ألنكم ش�خص يح�اول الوص�ول إىل
أق�ى ما يمكنه .أخذ دوش بارد يس�مح لكم
باستعادة هدوئكم وبالحصول عى القليل من
الصفاء .ما يميزكم هو أنكم تعرفون نفسكم
جي�دا ً وأنت�م قادرون ع�ى معرف�ة أخطائكم
واكتشاف األوقات التي من األفضل أن تبتعدوا
فيها لكي ال تس�مموا الوضع.
عندم�ا تش�عرون أن األح�داث تجاوزتك�م،
تأخذون دوش�ا ً باردا ً صغ�راً ،ويعود كل يشء
عى ما يرام !
 .7خالل الدوش ،تحلمون
عندما تكونون تح�ت الدوش ،يمكن أن ينهار
العالم من حولكم ب�دون أن تعروا األمر أدنى
أهمية .عندما تغمركم حرارة املاء ،تش�عرون
أنك�م بأفضل حال لدرجة أن فكركم ينطلق يف
جول�ة حول العالم .بالنس�بة لكم ،الدوش هو
الجنة !
أنت�م تعيش�ون يف عال�م خي�ايل تحلم�ون
باملغامرات والرح�الت .فكركم الحر يجعل
منك�م ش�خصا ً مبدع�ا ً وفنان�اً .يعجب
اآلخ�رون بفكرك�م الفري�د م�ن نوع�ه
ومزاجكم الجيد الذي يكشف طريقتكم
املميزة والرومانسية برؤية األمور !
 .8أنت�م تفرك�ون جس�مكم باللوف�ة
خالل الدوش
بالنسبة لكم ،الدوش تقليد تقومون به
بالكثر من الجدي�ة .هذا االهتمام وهذه
الدقة ليس�ا فقط يف ال�دوش ،لكنهما جزء
من مالمح شخصيتك العامة.
س�واء كانوا زمالءك�م أو أصدقاءك�م ،الناس
لديه�م ثقة عمياء بك�م .كل الن�اس يعرفون
أنهم إذا أوكلوا إليكم عمالً ،فس�تنجزونه عى
أكمل وجه .لديكم حس التفاصيل الذي يسمح
لكم بالتحليق بعيدا ً يف حياتكم ويف مهنتكم.
 .9تدخلون إىل الدوش قبل أن تفتحوا املاء
تحب�ون رك�وب املخاط�ر .ق�د تحرتق�ون أو
تتجلدون بهذا املاء الذي س�يخرج من الدوش،
ولك�ن هذا ال يخيفك�م .يف الواقع ،هذا يثركم
ً
قلي�ال .لديكم فكر املغامر ،ومقاربتكم للدوش
هي نفس�ها مقاربتكم للحياة  :أنتم تجربون
أشياء جديدة دائما ً.
لديك�م طبيع�ة عفوي�ة ويعج�ب أصدقاؤكم
بالس�هولة التي تتكيفون بها مع كل املواقف.
يحبون أن يكونوا عى خطاكم ويعرفون أنكم
س�تذهبون بعيدا ًيف الحياة!

قصة وعربة

الفأر و املصيدة

كان هناك مزارع يعيش مع زوجته يف مزرعتهم املتواضعة ،و كان
لديهم بقرة و دجاجة و كان هناك فأر صغر .و يف يوم من االيام شاهد
الفار املزارع يفتح طردا وصله عن طريق الربيد ،و دفع الفضول الفار
ملعرفة محتوى الطرد ،و بعد محاوالت ُ
صدم الفأر بانها مصيدة خاصة
بالفرئان.
فهرع الفار مذعورا لتحذير الحيوانات من املصيدة ،فذهب اوال لتحذير
الدجاجة ،فاجابته بال مباالة :ان هذه املصيدة لك فالخطر عى حياتك
فقط اما أنا فال مشكلة لدي مع هذه املصيدة ،فال تزعجني بتفاهاتك.
ثم ذهب اىل البقرة و لم تكرتث هي االخرى لكالمه.
حزن الفار بشدة من ردت فعل الحيوانات يف املزرعة و عاد اىل جحره
حزينا.
و يف احدى الليايل سمعت زوجة املزارع صوت املصيدة ،فذهبت لتتفقد
االمر ،و لم تستطع الزوجة تميز اليشء العالق باملصيدة بسبب الظالم،
و عندما اقرتبت من املصيدة وجدت ثعبان سام علق ذيله بها .و فجاة
هاجم الثعبان الزوجة و عضها.
مرضت الزوجة و الزمت الفراش و احتار املزارع يف امره و فجاة تذكر
ان حساء الدجاج قد يكون مفيدا لها .فذهب عى الفور و ذبح الدجاجة
و اعد منها الحساء.
و اشتد مرض الزوجة حتى فارقت الحياة ،و توافد الجران واالصداقاء
عى املزرعة لحضور الجنازة مما اضطر املزارع لذبح البقرة الطعام
الزوار.
و يف النهاية لم يبق يف املزرعة اال الزوج و الفار الذي شاهد االحداث
بحزن شديد .من هذه القصة نستنج انه عندما يواجه شخص ما ضمن
مجموعة خطر ،فان الجميع يف خطر .و انه من األفضل مساعدته و
دعمه و العمل جميعا عى مواجهة هذا الخطر و القضاء عليه.
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انتحار زوجة الفنان جالل
الزين
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
ناسا :فرص وجود حياة على المريخ
ترتفع

أفادت وسائل اعالمية عن خرب
انتحار زوج�ة الفنان العراقي
جالل الزين.
ويف التفاصيل علم انها انتحرت
بطل�ق ناري بواسط�ة بندقية
كالش�ينكوف ،ضم�ن منطقة
املنصور يف بغداد.
وذكر مص�در يف رشطة بغداد:

إليسا تنشر صورة تمثال الحرية
اللبناني

إلهام شاهين وليلى علوي ويحيى
الفخراني إلى الشاشة من جديد
أعلن جي�م بريدنشتاين ،رئيس
ناس�ا ىف مؤتم�ر لجمعية املريخ
عرب اإلنرتن�ت ،أن احتمال وجود
حياة عىل كوكب املريخ ىف ازدياد
مستم�ر ،وتفي�د  EADailyأن
بريدنشتاين أش�ار إىل أنه «كلما
بحثن�ا أكثر ت�زاد معلوماتنا عن
العنارص التى نعتربها رضورية
لوج�ود الحي�اة ع�ىل املري�خ أو
كانت موجودة ىف املاىض».
وأكد رئيس ناسا أنه عثر سابقا
عىل أدلة تؤكد وجود املاء السائل
ع�ىل الكوك�ب األحم�ر ،وأكث�ر
من ه�ذا يثق الباحث�ون بوجود
جزيئ�ات م�واد عضوي�ة هناك،

وق�ال «نحن نريد جم�ع عينات
م�ن سط�ح الكوكب ،م�ن أجل
أن نفه�م بص�ورة أفضل مايض
الكوكب ،وخاصة فيما إذا وجدت
عىل سطحه الحياة أم ال».
وأض�اف تن�وي ناس�ا إرس�ال
إنس�ان إىل املري�خ وإن أرسع
طريق�ة ه�ى استخ�دام القمر،
حيث يمكنن�ا اختبار واستخدام
تقنيات يمك�ن استخدامها بعد
ذل�ك عىل الكوكب األحمر ،وقال:
«تكم�ن ميزة القم�ر يف إمكانية
الع�ودة من�ه إىل األرض خ�الل
ثالث�ة أي�ام حال ح�دث ىشء ما
سيئ».

رجل من عام  5720يخترق إشارة راديو
ويتكلم مع المذيع!

اخرتق�ت إش�ارة محتمل�ة م�ن
املستقب�ل أث�ري إذاع�ة رادي�و يف
بريطاني�ا ،حيث ظه�رت معلومات
ح�ول الحادثة عىل مواق�ع تتحدث
عن ظواهر خارقة للطبيعة.
وفق�ا ملوظف�ي محط�ة إذاعي�ة
بريطاني�ة ،وأثن�اء حدي�ث مسائي
مع الجمه�ور ،توق�ف البث بشكل
مفاج�ئ ،وب�دأوا يف سم�اع ص�وت
برشي .وتح�دث الرجل عن «معالم
صحراوية» ،حاول املذيع التكلم مع
الرج�ل ،ولكن�ه بدأ بالتكل�م بشكل
ج�دي عن حضارة صغ�رية تقع إىل
ال�رشق من�ه ،ووصفه�ا بطريق�ة
توحي أنه يقع يف عام  .5720ووفقا
لرجل ،فقد أصبح الهواء ملوثا ومن
الصعب جدا التنفس ،مما يؤثر سلبا
عىل صح�ة األطفال .وطل�ب املذيع
م�ن زمالئه ح�ل مشكل�ة الصوت،
ولك�ن يف تلك اللحظ�ة ،طلب الرجل
من «ال�دي جي» العام�ل يف الراديو
بالتوق�ف ع�ن ال�كالم إىل أن تص�ل
اإلش�ارة بش�كل جيد ،وف�ق موقع

«وان» .وق�ال الرج�ل إنه كان يقوم
بعمليات استطالع مهمة وأن تدخل
املوجات الالسلكية سيتوقف قريبا.
وأج�اب عن س�ؤال املذيع عم�ا إذا
كان يرسل إش�ارات إىل بريطانيا أو
الواليات املتحدة قائال بإنه ال يعرف
ما ال�ذي يتحدث عنه املذيع.وطالب
«بالتعامل مع الشخص الذي يتكلم
معه» قائال إنه ال يعرف من يتحدث
مع�ه ،ومن أي زم�ن هذا الشخص.
وق�ال «ال أعرف من أي عام يتحدث
معي هذا الشخص .وتوقف لحظة،
وم�ن ث�م ق�ال متسائال «م�ن عام
2018؟ ال عج�ب بذل�ك ،افصلن�ا
برسعة».وتم قطع االتصال برسعة.
وأف�اد مسؤولو اإلذاعة بأن الحادث
وق�ع يف ديسم�رب /كان�ون األول
من الع�ام املايض ،وأنه�م يخشون
التحدث عن�ه ،ألنهم يعتق�دون أنه
سوف يسب�ب طردهم م�ن العمل.
ووفقا للمذيع ،الذي يعمل يف الراديو
منذ أكثر من  10سنوات ،لم يصادف
مثل هذا الحدث أبدا.

جوجل تستعد إلطالق وضع القيادة
بمساعدها الشخصي

تستع�د جوج�ل لتحقي�ق وعدها
الساب�ق بإط�الق وض�ع القيادة
بمساعده�ا للهوات�ف ،وهو وعد
قطعت�ه يف منتصف ع�ام ،2019
ولك�ن م�ن الواض�ح أن ذل�ك ل�م
يح�دث ،حيث م�ر أكثر م�ن عام
دون أي�ة عالم�ة ،ولك�ن يبدو أنه
أصب�ح جاه�ز ،فسيك�ون وضع
القيادة يف مساع�د جوجل متاحا
جزئ ًي�ا ع�ىل األق�ل ملستخدم�ي
أندرويد.وتغ�ريت الواجهة بشكل
كب�ري م�ن الع�رض التوضيح�ي
الذى قدمت�ه الرشكة يف حدث I /
 ،O 2019لكن املفه�وم يظل كما
هو مع األزرار الكبرية والنصوص
التي تتي�ح لك الدردش�ة وإرسال
الرسائ�ل وتشغي�ل املوسيقى مع
الحف�اظ عىل أق�ل عوامل تشتيت

النتباه�ك أثن�اء القيادة.يب�دو أن
إط�الق يت�م م�ن جان�ب الخادم،
وق�د يكون جز ًءا م�ن اختبار ،وال
يتم إرفاقه بأي إص�دارات معينة
م�ن خرائط جوج�ل أو تطبيقات
ً
أيض�ا ع�ىل
البح�ث ،ويعم�ل
مجموع�ة متنوعة م�ن األجهزة،
حيث يعتمد وصولك عىل حسابك.
مازال السبب يف تأخر اإلصدار منذ
ذلك الوق�ت الطويل غري معروف،
لك�ن يشري إع�ادة التصميم إىل أن
جوجل لم تك�ن راضية تمامً ا عن
وض�ع القيادة ال�ذي تم عرضه يف
 ،I / Oولك�ن مع ذل�ك مهما كان
السب�ب ،يمنحك هذا األمر طريقة
أخرى للتعامل مع املهام الشائعة
أثن�اء رحالتك بسهولة ومن خالل
مساعد جوجل الذكي.

لييل علوي ،إلهام ش�اهني ويحيى الفخراني ...أسماء
درامية تعود للمنافسة مجددا ً ضمن الخريطة الدرامية
لع�ام  .2021فبعد غيابهم فرتة ع�ن الجمهور ،قرروا
الع�ودة بأعمال درامية جديدة؛ منه�م من يشارك بها
يف ماراث�ون رمضان ،ومنهم من ق�رر املنافسة خارج
رمض�ان للم�رة األوىل .وافقت ليىل عل�وي مبدئيا ً عىل
البطول�ة النسائية للعمل الدرام�ي املنتظر «بني السما
واألرض» املأخ�وذ ع�ن قصة للراح�ل نجيب محفوظ،
سبق أن ُق ِّدم من خالل فيلم سينما للراحلة هند رستم
والراحل محم�ود مليجي وعبد املنع�م إبراهيم ،لتعود
به للمنافس�ة الرمضاني�ة بعد غياب سن�وات طويلة
منذ آخ�ر أعمالها الدرامية يف مسلسل «هي ودافنيش»
قبل أربع�ة أعوام.وتنتظر إنهاء كتاب�ة العمل لتحسم
قرارها النهائ�ي تجاه البطولة النسائي�ة يف املسلسل،
وهو من إخ�راج محمد العدل وبطول�ة هاني سالمة،
وكتاب�ة إس�الم حافظ ال�ذي رأى هذا امل�رشوع حلما ً
من أحالم�ه الدرامي�ة ،وسيق َّدم بوجهة نظ�ر درامية
مختلف�ة تتناسب مع الجيل الحايل.أما إلهام ش�اهني،
فه�ي األخ�رى وافقت ع�ىل بطولة عم�ل درامي جديد
تعود به للوقوف أمام كامريات الدراما التلفزيونية بعد
غياب ف�رتة ليست قصرية؛ حيث أك�دت أن لديها أكثر
من مرشوع ،أحدهما لرمضان املقبل يف مرحلة الكتابة
بعنوان «قلب�ي يحبك يا دنيا»؛ وه�و الجزء الثاني من
فيلمه�ا الشه�ري «ي�ا دني�ا يا غرام�ي» ،أم�ا املرشوع
اآلخ�ر فستشارك به خ�ارج املوس�م الرمضاني للمرة
األوىل عرب مسلسل درام�ي للمخرجة كاملة أبو زكري
الت�ي أقنعتها باملرشوع بع�د اعتذارها عن املشاركة يف
موسم رمض�ان  2021مع نيليل كريم.أما نجم الدراما
يحي�ى الفخراني ،فهو اآلخر يعود لجمهوره بمسلسل
«نجي�ب زاه�ي ذرك�ش» ال�ذي ب�دأ تصوي�ره ليفتتح
املوس�م الرمضاني لعام  2021بعد غيابه العام املايض
عن املنافسة.
مح�ام ودكتور جامعي،
ويجسد الفخراني ش�خصية
ٍ
لدي�ه أربع�ة أبن�اء ،لكن�ه يعي�ش معه�م يف رصاعات
مستمرة ما يجعل�ه يلجأ إىل تربية األيتام من دار أيتام
ش�قيقته التي تجسدها أنوش�كا .املسلسل من تأليف
عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني ويشارك يف
بطولته رامز أمري وإسالم إسماعيل وكريم عفيفي.

قام�ت املدع�وة (ن�ور كاظم)
تول�د  ١٩٩٥رب�ة بي�ت ،وهي
زوج�ة الفنان العراقي املطرب
ج�الل الزي�ن (زواج ع�ريف)
باالنتحار“.
ول�م يص�در تعلي�ق رسم�ي
م�ن السلط�ات العراقي�ة عىل
الحادثة ،لغاية اآلن.

نرشت املطرب�ة اللبنانية ،إليسا ،صورة
لتمث�ال عىل ش�كل إمرأة تحم�ل بيدها
شعلة من الردم والرجاج املتكرس.
ووض�ع هذا التمثال أم�ام مرفأ بريوت،
ذل�ك املكان ال�ذي وق�ع في�ه االنفجار
املدمر يف  4آب/أغسطس املايض.
وت�م صن�ع ه�ذا التمث�ال م�ن الزجاج
والحدي�د وت�م وض�ع أسفل�ه ساع�ة
توقفت عند الساعة  6:07مساء لحظة

وقوع االنفجار.
وعلق�ت إليس�ا ع�ىل الص�ورة« :سيدة
الحري�ة اللبنانية ،مصنوعة من الزجاج
املحطم بعد االنفجار املدمر الذي حصل
يف مرفأ بريوت».
وأضاف�ت إليس�ا« :أصغ�ر حجم�ا ً من
التي رحبت بالعال�م يف ميناء نيويورك،
لك�ن هذا مناس�ب فقط .هن�اك الكثري
لتفعله!».

مايا دياب تفتتح أسبوع الموضة العربي في دبي
وقع االختيار عىل النجم�ة اللبنانية مايا دياب
إلفتت�اح أسبوع املوض�ة العرب�ي يف دبي الذي
يق�ام افرتاضيا ً م�ن الفرتة املمت�دة من  21إىل
 24أكتوب�ر  ، 2020وذل�ك بعد نج�اح اإلصدار
االف�رتايض الساب�ق .وستفتت�ح ماي�ا الحدث
عىل الهواء مبارشة بع�د أن قام مجلس األزياء
العرب�ي بتسميته�ا «أيقونة املوض�ة يف العالم
العربي».ي�يل االفتت�اح «ل�ون املوض�ة» وهي
منصة نق�اش بني خرباء الصناع�ة واملشاهري
بتنسيق م�ن وكالة املشاهري الرائدة يف املنطقة
 Hue Managementوالت�ي تستضيفها سايل
حجار.ويش�ارك يف أسب�وع املوض�ة العرب�ي
أكث�ر م�ن  30مصمم أزي�اء من جمي�ع أنحاء
آسيا وأوروبا وأمريك�ا ،باإلضافة إىل يوم كامل
مخصص للمصمم�ني الربازيليني تحت عنوان
«برازيل نوبل».

هـــامش

اجملتمع يف خطر
محزة مصطفى
يف عام  1982ص�در يف الواليات املتحدة األمريكية ،عىل عهد الرئيس
رونال�د ريغ�ان ،كت�اب “األم�ة يف خط�ر” ..املقص�ود باألم�ة هي
األمريكي�ة ،ولك�ن ملاذا هي يف خط�ر طبقا لرؤية ريغ�ان القادم اىل
الرئاس�ة من عالم التمثي�ل السينمائي؟ ألن هن�اك أزمة يف التعليم
داخ�ل ملخصها أن النظ�ام التعليمي يف الوالي�ات املتحدة األمريكية
فش�ل يف إستيعاب الحاجات الوطنية ..بع�د سنوات تغري كل يشء،
ن�ال ريغان والية ثانية منتص�ف الثمانينيات ،ونهاي�ة الثمانينيات
سقط ج�دار برلني ،ومن ثم اإلتحاد السوفيات�ي ،وأعلن فرانسيس
فوكايا ،املفكر األمريكي من أصل ياباني“ ،نهاية التاريخ” بإنتصار
الرأسمالية.
كل ه�ذه املقدمة مدخل لتربير عنوان املقال “املجتمع يف خطر” .أما
املجتم�ع املقصود ،فهو املجتم�ع العراقي ..ملاذا ه�و يف خطر؟ ألن
السل�وك اإلجتماعي من عن�ف وتنمر وتوحد وقت�ل للنفس الربيئة
س�واء يف قصة “حر ومعصومة” أو حوادث اإلنتحار أو القتل العمد
ألتفه األسباب ،نعم ألتفه األسباب ،أصبح يف خطر داهم.
إذا أردنا أن نحكي “طك بطك” ،فنحن من بني الدول اإلسالمية التي
تنترش فيه�ا الجوامع واملساجد والحسيني�ات ربما بطريقة مبالغ
فيها ..عىل مدى الصل�وات الخمس تسمع صوت اآلذان الذي ينادي
الن�اس للصالة ..ويف خط�ب الجمعة تمتلئ تل�ك الخطب بكل أنواع
الحث عىل السلوك القويم ..وحني تقرتب من أي مسجد أو حسينية
ف�إن أع�داد املصل�ني تتضاعف .أما ع�ىل صعيد التعلي�م ،فبدءا من
رياض األطفال حتى الجامعات مرورا بكل مراحل التعليم اإلبتدائي
والثانوي الرسمي واألهيل ،فإن األعداد تزداد مع وجود شكاوى من
قب�ل األهايل بقلة عدد املدارس ،حتى إن بعض املدارس “تداوم” عدة
“شفتات” باليوم.
إنطالقا من هذين األمرين املهمني ،الدين والتعليم ،ممثلني باملساجد
واملدارس والكليات ،فإن السلوك اإلجتماعي يفرتض أن يكون تحت
السيط�رة اىل ح�د كبري م�ع هامش واس�ع لإلنفالت ال�ذي تسببت
ب�ه وسائل التواصل اإلجتماعي “السوش�يال ميدي�ا” ..لكن هل ما
نشاه�ده من حاالت عنف وقتل وإنتح�ار وتمرد وعصيان وإنحالل
خلق�ي وأخالقي ل�دى رشائح واسعة من الشب�اب بسبب املخدرات
وحبوب الهلوسة ،يعني أن كل شئ لدينا ضمن املستوى املقبول من
حيث اإلنحرافات السلوكية املجتمعية؟
النتائج املرتتبة عىل كل ذلك تقول العكس ..باتت لدينا أزمة حقيقية
ال يمكن السيطرة عليها بمجرد نصائح دينية أو تربوية بقدر ما هي
أزمة عابرة تحتاج اىل معالجات من نمط آخر ..وحتى ال أتشعب فإن
الجان�ب األول يف صيغ املعالجة هو تفعيل القان�ون ألن الكثري مما
ع�دم الخوف م�ن العقوبة“ ..ومن
يجري سببه
أم�ن العقوبة أس�اء األدب”..
ومن ب�ني صيغ التساهل
يف العقوب�ة هي دخول
األع�راف العشائري�ة
ع�ىل الخ�ط والتي
ال ت�ؤدي اإل اىل
“ طمطم�ة ”
املشكل�ة ال
حلها جذريا.

ويتضم�ن الج�دول ص�االت ع�رض
للمصممني بالرشاك�ة مع منصة العرض
الرقمي�ة الرائ�دة ج�ور ( ،)JOORكم�ا
يرحب مجلس األزي�اء العربي بالرشاكة
مع االتح�اد الفرنيس لألزي�اء الراقية
واملوض�ةFédération de la
Haute Couture et de la Mode
 ، ))FHCMالهيئ�ة الفرنسية التي
تنس�ق أسب�وع املوض�ة يف باريس،
باملصمم�ني الفرنسيني يف دبي ،ألول
مرة يف التاريخ يف إطار جديد من خالل
مبادرة أطل�ق عليها اس�م «البارسيون
يف دب�ي» وه�و م�رشوع جديد يه�دف إىل
ربط املصمم�ني الفرنسيني ،أعضاء أسبوع
املوض�ة يف باري�س ،بصناعة األزي�اء العربية
وإنشاء جرس بني صناعتي األزياء.

نوال الزغبي تواجه موقفا محرجا بسبب صورة
لم تتوقع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أن تحدث ضجة كبرية بعدما نرشت
مؤخ�را ً صورة لها ع�ىل حسابها الخاص عىل تطبي�ق الصور والفيديوهات
(إنستغرام).
وب�دا أنها التقطت عىل هامش إح�دى حفالتها ،حيث تميزت بإطاللة الفتة
عىل مستوى املكياج والتصميم الذي اختارته.
وإثر هذا سارع بعض الناش�طني عىل املواق�ع إىل نرش الصورة نفسها لكن
من دون تعديل.
واش�اروا إىل أنه�ا تع�ود إىل حفل أقامت�ه النجمة ضمن فعالي�ات مهرجان

شيرين عبد الوهاب ضيفة وفاء الكيالني في بيروت

تغريدات

مريم البسام

#انتظار_االصابة بكورونا ايضاً مرض ..ويصبح
مزمناً .
نفكــر بها يومياً كمــن ينتظر قدره  ،حنتســب
ونأخذ احليطة واحلذر .ونتــدارى منها مع انها
آتية ال مفر ..
#فلتأت_ِكورونا او #فلتغرب عن وجهي..
ما حبب انطر حدا

ال الكذبة تصبح حقيقة
وال اخلطأ يصبح صواباً
وال الشر يصبح خرياً
جملرد أن األغلبية تتقبله ...

د .زيد عبد الوهاب

جرش يف األردن .وأظهروا أنها أخضعت الصورة الجديدة
لتعديالت باستخدام تقنية الفوتوشوب.
وانتق�د بعضهم ذل�ك الفتني إىل أن الص�ورة لم تكن
تحتاج إىل التغيري .كما أعرب بعضهم عن استغرابه
بسبب قيام نوال بتبييض لون برشتها.
ويف املقابل ،اعترب الكثريون أن الفنانة جميلة
بحاالته�ا كاف�ة ويف الصورت�ني مظهري�ن
إعجابهم الشديد باللوك الذي اعتمدته.

ب�دأ قب�ل أسبوع�ني ع�رض الربنامج
الجديد للمذيعة املرصية وفاء الكيالني
وحم�ل عن�وان «الس�رية»؛ وه�و ال
يختل�ف بال�رورة ع�ن كل الربامج
التي قدمتها

الكيالن�ي م�ن قب�ل وك�ان آخره�ا
َ
يل�ق الص�دى
«تخاري�ف» ال�ذي ل�م
املطل�وب ،حت�ى ّ
فض�ت تعاقدها مع
قناة أم ب�ي يس واتجهت إىل املحطات
املرصي�ة «دي أم يس» الت�ي تع�رض
برنامج «السرية» باالشرتاك مع قناة
أبو ظبي.
الالفت أن بعض الحلقات ُ
صوّرت بداية
العام الحايل ،منها الحلقة التي ُقدمت
قبل أيام م�ع النجمة املرصية نيليل
ّ
وتب�ني أن تاري�خ تسجيلها
كريم،
قديم بسبب اعرتاف كريم بطالقها
وبع�دم تفكريه�ا بال�زواج ،فيما
أعلن�ت يف الربيع املايض خطوبتها
إىل رج�ل أعم�ال م�رصي وظهرت
معه يف صور عىل البحر .
الحلق�ات التي ُعرضت ُ
صوّرت بداية

وعلم أن ق�رارا ً ُّ
السنة الحالي�ةُ ،
اتخذ
ً
لع�ودة التصوي�ر مج�ددا للحلق�ات
الجدي�دة من بريوت بعدما حزم فريق
العمل حقائب�ه عقب أحداث ثورة 17
أكتوب�ر يف لبنان ،لك�ن الواضح أنه ال
غنى عن بريوت؛ إذ كما ذكرنا سيعود
فري�ق العم�ل للبدء بتصوي�ر حلقات
جديدة بناء ع�ىل رغبة الكيالني وأوىل
الضيف�ات بحس�ب مص�ادر متابعة
قالت إن الفنانة ش�ريين عبد الوهاب
ستك�ون قريب�ا ً يف ب�ريوت لتصوي�ر
حلق�ة من الس�رية بعد ف�رتة طويلة
عن الغي�اب عن الربام�ج والتصاريح
اإلعالمي�ة واملش�اكل الت�ي واجهتها
يف الحف�الت ويف ال�زواج ،وستكش�ف
شريين عن جديدها الغنائي وتعاونها
مع رشكات اإلنتاج.

