اصابات بني صفوف املتظاهرين رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
والقوات االمنية يف الديوانية
مؤيد الالمي

بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد مصدر أمني يف محافظة الديوانية ،امس
االثنن ،بوقوع إصابات بن صفوف املتظاهرين
والقوات األمنية يف املحافظة.وقال املصدر :إن
«اشتباكات وقعت بن االمن الوطني واملتظاهرين
املعتصمن امام مقر االمن الوطني للمطالبة
بإطاق رساح املعتقلن من املتظاهرين».
وأضاف أنه «تم اطاق العيارات النارية بالهواء،
ورد املتظاهرون بالحجارة ما ادى اىل اصابة
ثاثة من االمن عنارص الوطني بالحجارة ،وعدد
من املتظاهرين».

12
صفحة
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البنك املركزي يكشف لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7252 Tue 19 May 2020

اعلن تفاصيل مشروع متكني لدعم العاطلني عن العمل واالرامل

 3تريلي�ون ونصف الرتيلي�ون دينار من
اص�ل  5تريليون دين�ار ،اوقف�ت وزارة
املالية ضم�ان املصارف لش�عورها بانه
يزيد الع�بء عى املالية العام�ة ،ما ادى
اىل ايق�اف املبادرة مؤقتا يف منتصف عام
 ،2018الفت�ا اىل ان مب�اردة  1تريلي�ون
استمرت وتم تعديل نطاقها ،حيث كانت
مخصص�ة للمص�ارف االهلي�ة بمقدار
الق�رض الواحد  50مليون دينار ثم 100
مليون دين�ار بموافق�ة املحافظ بعدها

اسباب ايقاف مبادرة الـ  ٥تريليون دينار لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

ت�م تعديل ه�دف املبادرة لتش�مل بعض
املش�اريع الكبرية وتوس�ع نطاقها اىل 1
مليار دينار.وتابع :كما تم توسيع نطاق
هدف مب�ادرة ال�  1تريليون الس�تيعاب
طلبات قروض االس�كان من خال منح
 75ملي�ون دين�ار لزب�ون امل�رف من
ام�وال املب�ادرة لغ�رض الحص�ول عى
وحدات سكنية سواء باملشاريع السكنية
الجماعية او املفرد ،مبينا ان هذه املبادرة
كان�ت بمثاب�ة م�رشوع مارش�ال الذي

اطلقته املؤسس�ات الدولي�ة بعد الحرب
العاملية الثانية ونحن اس�ميناه مرشوع
مارش�ال العراق.ولف�ت اىل ان املصارف
بذل�ت جه�دا كب�ريا يف اختي�ار الزبائ�ن
واملش�اريع الجي�دة من خال دراس�ات
الج�دوى االقتصادي�ة بحي�ث تضم�ن
اس�رتداد االموال من املستفيد ،مؤكدا ان
توطن رواتب املوظفن باملصارف اعطى
ضمان�ا للم�رف وش�جعه ب�ان يمنح
القرض الن التس�ديد س�يكون مضمون

محلة لرفع الكتل واملشوهات من جسر السنك

من خال رات�ب املوظف.واكد ان مبادرة
ال�� 1تريليون رصف منها تقريبا بحدود
 200مليار وهذا يعكس التش�دد املريف
يف ايج�اد زبائ�ن حقيقي�ن و مش�اريع
حقيقي�ة  ،بحي�ث امل�رف ال يعط�ي
الق�رض اال بتع�د التاكد من املش�اريع،
مبينا ان امل�رف عندما يرف الدفعة
االوىل من االموال يذهب ليستكش�ف عن
موقع املرشوع .وزاد بالقول :ان مبادرة
ال�  5تريلي�ون دينار رصفها تعدى ال� 3
تريليون دينار او اقل الن مبادرة االسكان
كان�ت بح�دود  2تريلي�ون والقطاع�ن
الزراع�ي والصناعي بح�دود  250مليار
دينار تقريبا  ،مؤكدا اس�تمرار مبادرة 1
تريليون وتكفي االحتياجات للقطاعات
الحقيقي س�اهمت بتش�غيل العاطلن.
واشار اىل ان البنك املركزي سيزيد مبالغ
املب�ادرة يف ح�ال االنتهاء م�ن رصفها ،
مؤك�دا ان هذه االموال تس�تهلك بش�كل
بط�يء ،لكون املبادرة ش�املة وغتغطي
جمي�ع القطاعات.ولف�ت اىل ان البن�ك
املركزي لدي�ه مبادرات اخ�رى كمبادرة
تمكن التي تتضمن ح�ث البنك املركزي
املص�ارف ورشكات املالية غري املرفية
عى انشاء صندوق ملبادرة سمتها تمكن
لدعم الش�باب والعاطلن واالرامل وذوي
ضحايا االرهاب باموال قليلة لكنها تحل
مش�اكل كثرية ،مبين�ا ان ه�ذه املبادرة
انطلق�ت منذ  3س�نوات وخلقت انماطا
معينة بن الجهاز املريف والجمهور .

لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية ..واستعداد لتجربته على  6٠٠شخص

ص2

عدنان درجال :الوزارة ستتعاون مع االوملبية من اجل مصلحة الرياضة العراقية

ص6

رئيس الوزراء يوعز بتشكيل جلنة حكومية
لوضع قائمة بضحايا االحتجاجات

بغداد /الزوراء:
أوع�ز رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،بتش�كيل لجن�ة تت�وىل
وض�ع قائمة دقيقة بأس�ماء الش�هداء
والجرح�ى واملعوقن من الذين س�قطوا
يف اإلحتجاج�ات الش�عبية ،س�وا ٌء م�ن
املحتج�ن او ق�وات األمن.وذك�ر بي�ان
ملكت�ب الكاظم�ي  :ان “القائمة املخطط
لها ستغطي الفرتة املمتدة منذ األول من
ترشي�ن األول/اكتوب�ر  2٠١٩اىل الثامن
عرش من أيار الحايل ،وستنرش يف وسائل
ً
أساس�ا لتكريم الش�هداء
اإلعام وتعتمد
وإع�ادة اإلعتب�ار لهم وتعوي�ض عوائل
الضحايا”.وأض�اف أن “رئي�س مجلس
الوزراء أن�اط بلجنة متخصصة مرتبطة

بغداد /الزوراء:
اعلن مرف الرافدين ،انه سيبارش برف رواتب موظفي دوا ٔير الدولة املوطنة
رواتبهم عى مرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص املايل لكل دا ٔيرة .وقال
املكتب االٕعامي للمرف يف بيان  :ان «املرف سيبارش برف رواتب دوا ٔير الدولة
املوطنة عى املرف لشهر ايار واالٔشهر الاحقة حال وصول التخصيص املايل فيما
يخص دوا ٔير التمويل املركزي».وأضاف ان «رصف الرواتب لدوا ٔير التمويل الذاتي
فسيتم وفق التوجيهات التي سرتده من الجهات املعنية» ،مشريا اىل ان «املرف
جهة تنفيذية يف عملية الرف».بذكر ان عمليات الرف لرواتب املتقاعدين
تاخرت لشهر نيسان بسبب قلة السيولة النقدية لدى الحكومة وذلك النخفاض
أسعار النفط التي تشكل معظم ا ٕيرادات املوازنة العراقية.
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الزوراء /حسن فالح:
كش�ف البنك املركزي ،عن اسباب ايقاف
مب�ادرة ال��  5تريلي�ون دين�ار لتمويل
املش�اريع الصغ�رية واملتوس�طة ،وفيما
اك�د عزمه زي�ادة ام�وال مب�ادرة ال� 1
تريليون دين�ار يف حال رصفها بالكامل،
اعل�ن تفاصي�ل م�رشوع تمك�ن لدعم
العاطل�ن ع�ن العم�ل واالرام�ل وذوي
ضحايا االرهاب.
وق�ال مدي�ر ع�ام املحاس�بة يف البن�ك
املرك�زي احس�ان ش�مرام يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان مب�ادرة البنك املركزي
لتمويل املش�اريع الصغرية واملتوس�طة
انطلق�ت يف ع�ام  ،2015وكان�ت ذات
جانب�ن االول مب�ادرة ال��  5تريلي�ون
دينار للمص�ارف التخصصي�ة الزراعي
والصناعي وقطاع االس�كان الذي يتواله
صن�دوق االس�كان وامل�رف العقاري،
مبين�ا انه تم تخصي�ص نحو  1تريليون
و 600ملي�ار دينار تقريبا.واش�ار اىل ان
قطاع االسكان اس�تنفذ كل االموال وتم
تعزي�زه مرة ثاني�ة بتقريب�ا  500مليار
دين�ار عراق�ي ،لكن قطاع�ي الصناعي
والزراع�ي بس�بب طبيع�ة الضمان�ات
املطلوبة وطبيعة املش�اكل املتعلقة بهذه
القطاع�ات ت�م رصف جزء بس�يط من
االم�وال ،مبين�ا ان وزارة املالي�ة اوقفت
الضم�ان الن اموال البن�ك املركزي كانت
ال تمن�ح للمص�ارف اال بضم�ان م�ن
الحكومة.واوضح :انه بعد اطاق تقريبا

الرافدين :صرف رواتب املوظفني املوطنة رواتبهم
لشهر ايار حال وصول التخصيص املالي

بمكتب�ه مهم�ة وض�ع ه�ذه القائم�ة
بالتعاون مع مؤسس�ات الدولة املختلفة
واملنظم�ات العراقية والدولي�ة الرصينة
لضمان دق�ة املعلومات ال�واردة فيها”.
وأوضح البي�ان ،أن “ه�ذه القائمة ،عند
إنجازه�ا ،تع�د أول جهد رس�مي عراقي
لتوثيق ضحايا اإلحتجاجات”.وأش�ار إىل
ً
تلبية ألحد
أن “إنجاز ه�ذه القائمة يأتي
الوعود األساس�ية التي تضمّنها املنهاج
الوزاري لحكوم�ة الكاظمي الذي صوّت
عليه الربملان يف الس�ابع م�ن أيار الحايل
واملتعلق بالرشوع بحملة شاملة للتقيص
واملس�اءلة بش�أن أح�داث العن�ف التي
رافقت اإلحتجاج�ات ،واإلهتمام بعوائل
الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى”.

بعد ارتفاع عدد االصابات بكورونا

الالمي يدعو اىل اجناح قرار وزارة
الصحة للحظر املناطقي

بغداد /الزوراء:
دع�ا نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن
رئي�س اتح�اد الصحفين الع�رب مؤيد
الام�ي ،الجمي�ع اىل انجاح ق�رار وزارة
الصح�ة بوض�ع س�ت مناط�ق تح�ت
الحج�ر املناطق�ي الس�يما بع�د ارتفاع
عدد االصاب�ات بف�ريوس كورونا.وذكر
الام�ي يف تغري�دة ل�ه ع�ى “توي�رت”
تابعتها “ال�زوراء” :ان ازدياد االصابات

بالف�ريوس يف بغداد خصوصا يف املناطق
الست التي قررت وزارة الصحة وضعها
تحت الحظ�ر املناطقي يدعون�ا جميعا ً
إلنج�اح ق�رار ال�وزارة وبكل الوس�ائل.
واض�اف :الي�وم (ام�س االثن�ن) 150
إصاب�ة يف الع�راق منه�ا  120إصابة يف
بغ�داد وماتبق�ى الب�رة  7النج�ف 3
واسط  3كرباء  2املثنى  3دياىل  2نينوى
 1السليمانية .9

بغداد /متابعة الزوراء:
قال�ت كل م�ن الكويت وقطر إنها س�تبدأ
يف معاقبة املتقاعس�ن ع�ن وضع كمامة
ملكافحة فريوس كورونا املستجد بالسجن
أو غرام�ة تبل�غ قيمته�ا آالف ال�دوالرات
.وقال�ت وزارة الصح�ة الكويتي�ة إن أي
مخال�ف قد يواجه الس�جن مل�دة تصل إىل
ثاثة أشهر يف حن قال التلفزيون الرسمي
القط�ري إن العقوب�ة القص�وى هن�اك
ستكون السجن ثاث سنوات.وتبلغ أقىص
غرامة للمخالفن يف الكويت خمس�ة آالف
دين�ار( 16200دوالر) ويف قط�ر  200ألف
ريال ( 55ألف دوالر).وأعلنت دول الخليج
الس�ت يف املجمل أكثر م�ن  137ألف حالة
إصاب�ة بكورون�ا و 693حال�ة وف�اة.ويف

البداي�ة تم ربط حاالت اإلصابة يف املنطقة
بالسفر لكنها شهدت فيما بعد تفشيا بن
العمال الوافدي�ن ذوي الدخول املنخفضة
الذي�ن يعيش�ون يف مس�اكن مكدس�ة.
والس�عودية به�ا أكرب عدد م�ن اإلصابات
والتي تزيد ع�ن  54700ألف حالة إضافة
إىل  312حال�ة وف�اة .ويبل�غ عدد س�كان
السعودية نحو  30مليون نسمة.وقطر بها
ثاني اكرب عدد من اإلصابات والتي تتجاوز
 32600حال�ة و 15حالة وفاة ويبلغ عدد
سكانها نحو  2.8مليون نسمة.واالمارات
بها ثاني أعى عدد من حاالت الوفاة جراء
كوفيد -19بن الدول الس�ت مسجلة 220
حالة .وأعلنت اإلم�ارات أكثر من 23350
حالة إصابة.

يف الكويت وقطر ..عقوبات بالسجن وغرامات
باالف الدوالرات ملن اليرتدي الكمامة

صاحل يعد روحاني بزيارة ايران
«يف وقت مناسب»

بغداد /الزوراء:
وع�د رئيس الجمهوري�ة برهم صالح،
بتلبية دعوة تق�دم بها نظريه االيراني
حسن روحاني لزيارة طهران «يف وقت
مناس�ب».وقالت رئاس�ة الجمهورية
يف بي�ان  :إن «صال�ح تلق�ى ،ام�س
اإلثن�ن اتص�االً
ً
هاتفي�ا م�ن نظ�ريه
اإليراني حس�ن روحاني» ،مش�رية اىل
أن «روحان�ي هن�أ رئي�س الجمهورية
بمناسبتي تش�كيل الحكومة العراقية
وق�رب حل�ول عي�د الفطر».وق�دم
روحاني «دع�وة إىل رئيس الجمهورية

لزيارة إي�ران ،ووعد رئيس الجمهورية
بتلبيتها يف وقت مناس�ب».ولفت بيان
الرئاس�ة اىل أنه «ج�رى ،خال املكاملة،
بحث س�بل توطيد العاق�ات الثنائية،
وتطوي�ر آف�اق التع�اون املش�رتك بما
يخدم مصلحة الش�عبن الجارين ،وتم
التأكي�د ع�ى أن تعزي�ز أمن وس�يادة
العراق يحظ�ى بأهمية بالغ�ة إقليميا ً
ودولي�ا ً كونه يعزز اس�تقرار وس�امة
ً
فض�ا ع�ن
ش�عوب ودول املنطق�ة،
أهمية التنسيق ملواجهة جائحة كورونا
والعمل املشرتك للحد من انتشارها».

الصحة تسجل  ١٥٠اصابة جديدة واربع حاالت وفيات بفريوس كورونا

وزير الصحة يعلن البدء باحلظر املناطقي لست مدن ببغداد ابتدا ًء من االربعاء وملدة اسبوعني

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزير الصح�ة حس�ن التميمي،
ام�س االثن�ن ،ع�ن الب�دء بالحظ�ر
املناطق�ي ملدة أس�بوعن يف بغداد بدءا
من غ�دا االربعاء ،فيما س�جلت وزارة
الصح�ة والبيئ�ة  ١٥٠اصاب�ة جديدة
واربع حاالت وفي�ات بفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق.وقال وزير الصحة
حس�ن التميمي يف مؤتم�ر صحفي انه
تق�رر الب�دء بالحظ�ر املناطق�ي التام
اعتب�ارا من ي�وم االربع�اء املوافق 2٠
آي�ار  ،2٠2٠وملدة اس�بوعن ،ولبعض
القطاع�ات واملح�ات للمناطق االتية،
مبين�ا ان «ذلك جاء نظ�را لزيادة أعداد

اإلصاب�ات بوب�اء كورون�ا يف محافظة
بغ�داد وبش�كل متس�ارع وظهور بؤر
وبائي�ة يف بع�ض املناط�ق» ،واملؤرشة
ل�دى دائرت�ي صحة الرصاف�ة والكرخ
وه�ي( :مدين�ة الص�در ،ومدين�ة
الحبيبي�ة ،ومدين�ة الكمالي�ة ،ومدينة
الحري�ة ،ومدين�ة الش�علة ،ومدين�ة
العامرية).وتابع ان «ذلك سيتزامن مع
تنفيذ القرار أكرب عملية للرصد الوبائي
الفعال يف القطاعات واملحات» ،مشريا
اىل «انن�ا س�تتخذ نفس االج�راءات يف
باق�ي مناط�ق بغ�داد واملحافظ�ات يف
حال تأش�ري زيادة يف أع�داد االصابات
فيها».واكد انه «س�يتم اتخاذ إجراءات

مش�ددة يف املناطق املش�مولة بالحظر
املناطقي».م�ن جانبه�ا أعلن�ت وزارة

الصحة والبيئة ،عن املسموح واملحظور
يف املناط�ق الس�ت التي س�يطبق فيها

الحظر املناطقي بدءا من غدا االربعاء.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف
الب�در ،إن «الحظ�ر املناطق�ي يش�مل
غلق�ا تام�ا للمناطق املش�مولة ومنع
الدخ�ول إليه�ا والخروج منه�ا وإلغاء
جمي�ع االستثناءات».وأش�ار البدر اىل
«الس�ماح ملح�ال بي�ع امل�واد الغذائية
واملخاب�ز يف املناط�ق املحظ�ورة بفتح
ابوابها يف اوقات تح�دد وتعلن الحقاً».
اىل ذلك ،اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة،
ام�س االثنن ،املوق�ف الوبائي اليومي
لألصابات املس�جلة لفاي�روس كورونا
املستجد يف العراق.
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حتالف الفتح لـ  :الكاظمي يتواصل يوميا مع ألول مرة منذ  9نيسان ...سعر خام برنت يتجاوز
الكتل السياسية الختيار مرشحي احلقائب الشاغرة
الـ  35دوالرا
الزوراء  /يوسف سلمان :
الي�زال مجلس الن�واب يرتقب حس�م اختيار
مرش�حي الحقائ�ب الش�اغرة يف التش�كيلة
الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
 ،حيث اكد تحالف الفتح ان الكاظمي يتواصل
يومي�ا مع الكتل و القوى السياس�ية بش�أن
انج�از املهمة لك�ن املوعد س�يؤجل اىل ما بعد
عطلة عي�د الفطر .وقال النائ�ب عن التحالف
محم�د البل�داوي ل�”ال�زوراء “ ،ان “الق�وى
السياس�ية املكلفة برتشيح أس�ماء للحقائب
الوزاري�ة الش�اغرة بحاج�ة اىل وق�ت كاف
واط�ول من املدة التي وع�د بها الكاظمي امام
مجل�س الن�واب” ،مش�ريا اىل ان “الكاظم�ي
يتواص�ل يومي�ا مع تل�ك القوى بش�أن انجاز
املهم�ة لكن املوعد س�يؤجل اىل م�ا بعد عطلة

عيد الفطر “ .وأوضح أن “تس�مية مرش�حي
ال�وزارات الش�اغرة اصعب من قبلها بس�بب
التأكد من ان املرشحين يجب ان يحصلوا عى
تصويت مري�ح داخل املجلس  ،وه�ذا يتطلب
عرض األس�ماء بعد االتفاق عليه�ا مع بقية
القوى السياس�ية الج�ل معرفة حصولها عى
التصوي�ت م�ن عدمه”.واض�اف ان “ ال توجد
ضغوط عى الكاظمي الن الوزارات املتبقية تم
اش�غالها بالوكالة  ،ووزارة الخارجية يشغلها
رئيس ال�وزراء بالوكالة” ،مبين�ا ان “ حقيبة
وزارة النف�ط ل�م يتحق�ق االتف�اق حتى اآلن
من قب�ل نواب البرة عى مرش�ح للمنصب،
وحقيبة الخارجية الرصار الحزب الديمقراطي
الكردستاني عى ترشيح فؤاد حسن.
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بغداد /الزوراء:
تواصل أس�عار النفط باالرتف�اع ،حيث صعد مزيج
“برنت” فوق مستوى ال� 35دوالرا للربميل ،مسجا
بذلك أعى مستوى له منذ بداية أبريل املايض.وأفادت
بيانات التداول ،امس االثنن  ،بأن سعر نفط ماركة
برن�ت تج�اوز حاج�ز ال��  35دوالرا للربمي�ل ألول
مرة منذ  9أبريل/نيس�ان.وبحلول الس�اعة 17.36
بتوقيت موس�كو ،ارتفع س�عر العق�ود اآلجلة عى
نفط برنت لش�هر تموز /يوليو بنس�بة  7.75%إىل
 35.02دوالر للربميل.وارتفعت تكلفة العقود اآلجلة
عى نفط خام تكساس الوسيط لشهر تموز  /يوليو
بنس�بة  9.52%لتصل إىل  32.33دوالر للربميل،فيما
ارتفعت عقود ش�هر حزي�ران  /يوني�و لخام غرب
تكس�اس الوس�يط التي تنته�ي يف  19أي�ار  /مايو

بنس�بة  10.67%لتص�ل إىل  32.57دوالر.وش�هدت
أس�عار النف�ط تراجع�ا تاريخي�ا ،الش�هر امل�ايض،
وعن�د مرحلة ما ،تراجع الخ�ام األمريكي إىل النطاق
الس�الب ،وهب�ط خام “برن�ت” إىل قراب�ة  20دوالرا
للربميل مس�جا أدنى مس�توياته منذ ع�ام .2002
وجاء ارتفاع أس�عار الذهب األس�ود وسط مؤرشات
عى تعايف الطلب عى الخام بعد تراجع حاد س�جلته
الش�هر املايض.وتلق�ي أس�واق النف�ط دعم�ا م�ن
تخفيض�ات اإلنتاج التي تنفذها مجموعة “أوبك،”+
ومن ع�ودة النش�اط االقتص�ادي بش�كل جزئي يف
بع�ض الدول.كما أن إنتاج النفط يف الواليات املتحدة
ينخفض مع تقليص رشكات الطاقة األمريكية عدد
حف�ارات النفط والغ�از العاملة ألقل مس�توى عى
اإلطاق لألسبوع الثاني عى التوايل.

ظهور نتائج إجيابية بتجربة لقاح مضاد لكورونا

اجلائحة تصيب أربعة ماليني و 8٠6آالف إنسان يف العامل والسعودية ما زالت باملركز االول عربيا
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوز عدد املصاب�ن بالفريوس حول العالم أربعة
ماي�ن و 806آالف مص�ابُ ،س ِّ�جلت م�ن بينه�م
 316.754وف�اة ،فيما تجاوز ع�دد املتعافن عامليا ً
مليون�ا ً و 860ألف�اً ،فيم�ا ظهرت نتائ�ج إيجابية
بمرحلة أوىل من تجارب لقاح كورونا.وعربيا تجاوز
ع�دد اإلصابات املُعلن�ة 179ألفا ً و( 939باس�تثناء
أرق�ام األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن
قب�ل االحتال اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّ�جل م�ن بينها نحو
 2466وف�اة ،فيما بلغ ع�دد املتعافن حتى اآلن 63
ألفاً ،بحس�ب إحص�اء “العرب�ي الجديد”.وتحافظ

السعودية عى املرتبة األوىل عربيا ً يف أعداد املصابن
ب�� 57345مصاباً ،تويف منهم  320وتعاىف ،28748
تليها قطر التي أحصت  33969إصابات و 15وفاة
وتعايف  4899ش�خصاً ،ث�م اإلمارات التي س�جّ لت
 23358مصاب�اً ،ت�ويف منه�م  220وتع�اىف .8512
ورص�دت الكوي�ت  15691إصاب�ة ،و 118وف�اة،
وتعايف  .4339وتتصدر م�ر أعداد الوفيات عربيا ً
ب�� 630وف�اة من ب�ن  12229مصاب�اً ،فضاً عن
تع�ايف  ،3172وأحصت الجزائ�ر  7019إصابة ،من
بينها  548وفاة ،مع تعايف .3507
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مصر ..السيسي يطالب اجليش باالستعداد القتالي

القاهرة /متابعة الزوراء:
طالب الرئيس املري عبد الفتاح السييس ،جيش
باده باالس�تعداد القتايل خال اجتماعه مع وزير
الدف�اع الفري�ق أول محم�د زكي.وق�ال املتحدث
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام رايض بأن
“الرئيس املري اطلع خال االجتماع عى مجمل
األوضاع األمنية عى كافة االتجاهات االسرتاتيجية
الثاثة الرئيسية عى مستوى الجمهورية ،وجهود

القوات املسلحة لضبط الحدود وماحقة العنارص
اإلرهابية ،خاصة يف ش�مال سيناء وكذلك املنطقة
الغربية”.ووج�ه الرئي�س املري باالس�تمرار يف
التح�يل بأق�ىص درج�ات الجاهزية واالس�تعداد
القت�ايل لحماي�ة أمن م�ر القوم�ي ،معربا عن
“التقدي�ر لجهود القوات املس�لحة وم�ا تبذله من
تضحي�ات ف�داء للوط�ن ولصون أمنه وس�امته
واستقراره ومقدرات شعبه”.
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الكعيب يتسلم طلباً موقعاً من  145نائباً
الستئناف عقد جلسات الربملان
بغداد /الزوراء:
استلم النائب األول لرئيس مجلس النواب
حسن الكعبي ،امس االثنني ،طلبآ موقعآ من
 145نائبا الستئناف عقد الجلسات واللجان
النيابية.
وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان  :أن «الكعبي
استلم من عضو لجنة الصحة غايب العمريي
طلبا موقعا من النائب صادق السليطي،
مرفقا بأسماء وتواقيع  145نائبا ،يدعون
فيه رئاسة املجلس الستئناف عقد الجلسات
بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية ملمارسة

رجح تأجيل عرضهـا امام الربملان بعد عطلة العيد وتوقعات باحلسم نهاية االسبوع احلالي

الدور الرقابي والترشيعي ملجلس النواب
مع أخذ االحتياطات الصحية الالزمة ،نظرا
ملا يمر به البلد من تحديات صحية وأمنية
واقتصادية وسياسية».
وأوعز الكعبي إىل مدير الدائرة الربملانية يف
املجلس لعرض هذا الطلب املهم يف االجتماع
املقبل لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديد
موعد للبدأ بعقد الجلسات وفقا للنظام
الداخيل ،ورضورة تفعيل عمل السلطة
الترشيعية يف ظل التحديات واألزمات التي
تعصف بالبلد وأهمها وباء كورونا.

وزارة النفط تنفي إيقاف العمل يف حقل
األحدب مبحافظة واسط
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة النفط ما تناقلته وكالة {بلومبريغ} االخبارية االمريكية بخصوص نية الوزارة
إيقاف العمل يف حقل االحدب بمحافظة واسط .مؤكدة ان «املعلومات التي نقلتها الوكالة غري
دقيقة وعارية عن الصحة .وأشارت الوزارة يف بيان تلقت «الزورء» نسخة منه :أن «التظاهرات
املوجودة قرب الحقل ليست لها عالقة بالقطاع النفطي وبالعمل يف الحقل أو عمليات االنتاج،
بل هي تظاهرات لها عالقة بإدارة املحافظة حرصاً ،وسبق وان أعلن املسؤولني عن التظاهرات
عن ذلك».وأهابت الوزارة «بوسائل اإلعالم ،والسيما وكالة {بلومربغ} ،بتوخي الدقة يف نقل
املعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية».بينما افاد مصدر امني ،امس االثنني ،بتسجيل
اصابات بني معتصمني وعمال حق االحدب يف واسط .وقال املصدر يف حديث صحفي ان
«مشادات كالمية حصلت بني بعض املعتصمني أمام حقل االحدب النفطي يف واسط وبعض
عمال الحقل ،بعد محاولتهم الدخول للحقل» .واضاف انها «تطورت إىل املصادمات باأليدي
واألسلحة البيضاء ،ما دفع القوات االمنية املرابطة عىل حماية الحقل بالتدخل لفض االشتباك»،
مشريا اىل ان «ذلك ادى إىل وقوع اصابات».وكانت صحيفة بلومبريغ االمريكية قد ذكرت ،امس،
ان العراق يخطط الٕيقاف حقل االحدب النفطي.وقالت الصحيفة يف تقرير لها تابعته «الزوراء»:
ان «العراق يخطط الٕيقاف حقل االحدب النفطي الجنوبي الرشقي بسبب االحتجاجات التي
تعوق العمليات بحسب شخص مطلع عىل الوضع».وأضافت ان «املتظاهرين يطالبون
باستقالة محافظ واسط».يذكر أن حقل االٔحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم
تطويره من قبل رشكة البرتول الوطنية الصينية مطلع العام  2009املايض ،ومن املؤمل أن
تبلغ طاقته االٕنتاجية حال تطويره  200ألف برميل يوميا ،ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة
 1979احتياطيا ً يبلغ حجمه  225مليون برميل من النفط ،ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء
الزبيدية التي تقع يف ناحية الزبيدية ،نحو  70كم شمال مدينة الكوت.

الرتبية تلزم إدارة ومراقيب املراكز واملشاركني
باالمتحانات بلبس الكمامات والقفازات
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،اتخاذها إجراءات وقائية
أثناء االمتحانات.وذكر بيان للوزارة  :أنها
«وجهت املديريات العامة للرتبية بالتنسيق
مع مديريات الدفاع املدني واملديرية العامة
للصحة ضمن حدود كل مديرية لتعفري
املراكز االمتحانية قبل موعد االمتحان ،فضال
عن منع فتح أكثر من مركز امتحاني واحد
يف نفس البناية مهما كانت سعة استيعابها».
وأكد البيان عىل «التزام إدارة ومراقبي املراكز
االمتحانية واملشاركني باالمتحانات التمهيدية
بمتطلبات السالمة العامة ومراعاة الرشوط
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الصحية ولبس الكمامات الطبية والقفازات
املطاطية فيما تقوم إدارة املركز االمتحاني
باستغالل جميع القاعات املتاحة يف بناية
املركز االمتحاني وتقليل عدد املمتحنني يف كل
قاعة كما وجهت بإرشاك املالكات التعليمية
يف املراقبة».وأضاف أنه «يجب عىل إدارة
املراكز االمتحانية أن تراعي ضمن إعدادها
لخرائط جلوس املشاركني باالمتحانات ترك
مسافة مقعد فارغ بني كل طالب وآخر».
وحددت اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة
وقت االمتحانات التمهيدية والتي تبدأ يف تمام
الساعة الثامنة صباحا.

حتالف الفتح لـ  :الكاظمي يتواصل يوميا مع الكتل
السياسية الختيار مرشحي احلقائب الشاغرة
الزوراء  /يوسف سلمان :
اليزال مجلس النواب يرتقب حسم اختيار
مرشحي الحقائب الشاغرة يف التشكيلة
الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي  ،حيث اكد تحالف الفتح ان
الكاظمي يتواصل يوميا مع الكتل و القوى
السياسية بشأن انجاز املهمة لكن املوعد
سيؤجل اىل ما بعد عطلة عيد الفطر .
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي
لـ»الزوراء « ،ان «القوى السياسية
املكلفة برتشيح أسماء للحقائب الوزارية
الشاغرة بحاجة اىل وقت كاف واطول من
املدة التي وعد بها الكاظمي امام مجلس
النواب» ،مشريا اىل ان «الكاظمي يتواصل

الصحة تسجل  150اصابة جديدة واربع حاالت وفيات بفريوس كورونا

وزير الصحة يعلن البدء باحلظر املناطقي لست مدن ببغداد ابتدا ًء من االربعاء وملدة اسبوعني
بغداد /الزوراء:
اعلن وزير الصحة حسن التميمي،
امس االثنني ،عن البدء بالحظر
املناطقي ملدة أسبوعني يف بغداد بدءا
من غدا االربعاء ،فيما سجلت وزارة
الصحة والبيئة  150اصابة جديدة
واربع حاالت وفيات بفريوس
كورونا املستجد يف العراق.
وقال وزير الصحة حسن التميمي
يف مؤتمر صحفي انه تقرر البدء
بالحظر املناطقي التام اعتبارا من
يوم االربعاء املوافق  20آيار ،2020
وملدة اسبوعني ،ولبعض القطاعات
واملحالت للمناطق االتية ،مبينا
ان «ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد
اإلصابات بوباء كورونا يف محافظة
بغداد وبشكل متسارع وظهور بؤر
وبائية يف بعض املناطق» ،واملؤرشة
لدى دائرتي صحة الرصافة والكرخ
وهي( :مدينة الصدر ،ومدينة
الحبيبية ،ومدينة الكمالية ،ومدينة

لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية ..واستعداد لتجربته على  600شخص

واشنطن  /متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة «مودرنا» املصنعة
للقاحات ،أن أول لقاح لفريوس كورونا
املستجد تم اختباره عىل البرش يبدو
أنه آمن وقادر عىل تحفيز االستجابة
املناعية ضد الفريوس.
وتم تجربة اللقاح عىل  8أشخاص،
تم إعطاؤهم جرعتني منه منذ شهر
مارس/آذار املايض .وصنع هؤالء
األشخاص ،وهم متطوعون أصحاء،
أجساما ً مضادة ،تم اختبارها فيما بعد
يف خاليا برشية باملخترب .وتمكن هذه
األجسام من إيقاف تكاثر الفريوس،
وهو املطلب الرئييس ألي لقاح ف ّعال.
وتطابقت مستويات «األجسام املضادة»
عند املتطوعني مع املستويات املوجودة
عند املرىض الذين تعافوا بعد اإلصابة
بفريوس كورونا.

وقالت رشكة «موديرنا» إنها تسري وفق
جدول زمني رسيع لتطوير اللقاح ،حيث
ستبدأ قريبا ً املرحلة الثانية من التجارب
عىل  600شخص ،بينما ستنطلق املرحلة
الثالثة يف يوليو/تموز املقبل بمشاركة
اآلالف من األشخاص األصحاء.
وقال الدكتور تال زاكس ،كبري األطباء
يف «مودرنا»« :إذا سارت هذه التجارب
عىل ما يرام ،فقد يصبح اللقاح متاحا ً
لالستخدام عىل نطاق واسع بحلول
نهاية هذا العام أو أوائل عام .»2021
وأق ّر بأن عدد جرعات اللقاح التي قد
تكون جاهزة بحلول هذا التاريخ غري
واضح حتى اآلن ،مضيفاً« :نحن نبذل
قصارى جهدنا لصنع أكرب عدد ممكن
منها».
وقالت «مودرنا» إن االختبارات اإلضافية
التي جرت عىل فرئان ،تم تطعيمها ثم

إصابتها بالفريوس ،أظهرت أن اللقاح
يمكن أن يمنع الفريوس من التكاثر يف
رئتيها ،مضيفا ً أن الحيوانات كان لديها
مستويات من األجسام املضادة املحايدة
ً
مماثلة لتلك املوجودة يف األشخاص
الذين تلقوا اللقاح.
وتم اختبار ثالث جرعات من اللقاح:
منخفضة ومتوسطة وعالية .وتستند
النتائج األولية إىل اختبارات الجرعات
املنخفضة واملتوسطة .وكان التأثري
السلبي الوحيد لتلك الجرعات هو
االحمرار واأللم يف ذراع مريض واحد.
وقال الدكتور زاكس إن ثالثة مرىض
أصيبوا بحمى وبآالم يف العضالت
وبصداع ،مضيفا أن هذه األعراض
اختفت بعد يوم .وأضاف« :كلما
انخفضت الجرعة ،أصبح بإمكاننا صنع
لقاحات أكثر».

اجلائحة تصيب أربعة ماليني و 806آالف إنسان يف العامل
والسعودية ما زالت باملركز االول عربيا
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوز عدد املصابني بالفريوس حول
العالم أربعة ماليني و 806آالف مصاب،
ُس ِّجلت من بينهم  316.754وفاة ،فيما
تجاوز عدد املتعافني عامليا ً مليونا ً و860
ألفاً ،فيما ظهرت نتائج إيجابية بمرحلة
أوىل من تجارب لقاح كورونا.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املُعلنة
179ألفا ً و( 939باستثناء أرقام األرايض
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل
االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من بينها
نحو  2466وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني
حتى اآلن  63ألفاً ،بحسب إحصاء
«العربي الجديد».
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف أعداد املصابني بـ57345
مصاباً ،تويف منهم  320وتعاىف ،28748
تليها قطر التي أحصت  33969إصابات
و 15وفاة وتعايف  4899شخصاً ،ثم
اإلمارات التي سجّ لت  23358مصاباً،
تويف منهم  220وتعاىف .8512
ورصدت الكويت  15691إصابة ،و118
وفاة ،وتعايف  .4339وتتصدر مرص
أعداد الوفيات عربيا ً بـ 630وفاة من
بني  12229مصاباً ،فضالً عن تعايف
 ،3172وأحصت الجزائر  7019إصابة،
من بينها  548وفاة ،مع تعايف ،3507
وسجل املغرب  6930إصابة و 192وفاة،
وتعايف  3732شخصا ،وأكدت البحرين
 6956إصابة ،و 12وفاة ،وتعايف .2910
وأحصت سلطنة ُعمان  5379إصابة،
و 22وفاة ،وتعايف  ،1496وسجل
السودان  2591إصابة ،و 105وفيات،
وتعايف  247شخصاً ،ورصدت الصومال
 1421إصابة ،و 56وفاة ،وتعايف 152
شخصاً .وأكدت جيبوتي  1401إصابة،

و 4وفيات ،وتعايف  ،972واستق ّر عدد
اإلصابات يف تونس عىل  1037إصابة،
و 45وفاة ،وتعايف  816شخصا ً.
وأعلن لبنان  931إصابة ،و 26وفاة،
وتعايف  247شخصاً ،وأكدت فلسطني
 560إصابة ،و 4وفيات ،وتعايف ،455
فيما سجل األردن  613إصابة ،و9
وفيات ،وتعايف  ،408وأحىص اليمن 128
إصابة ،و 20وفاة ،وتعايف مصاب واحد.
وأكدت ليبيا  65إصابة ،و 3وفيات،
وتعايف  35شخصاً ،وأحصت سورية
 58إصابة منها  3وفيات ،وتعايف 36
شخصاً ،وسجلت موريتانيا  62إصابة،
و 4وفيات ،وتعايف  7أشخاص ،فيما
أعلنت جزر القمر تسجيل  11إصابة
بفريوس كورونا ،وحالة وفاة واحدة،
وتعايف ثالثة أشخاص.
عامليا الواليات املتحدة ،ال زالت هي البلد
األكثر ترضرا ً من حيث عدد الوفيات
واإلصابات مع  89564وفاة من أصل
 1.486.742إصابة .وتعاىف ما ال يقل
عن  272265شخصا ً.
وبعد الواليات املتحدة ،تحتل بريطانيا
املرتبة الثانية بتسجيلها  34636وفاة
من بني  243303إصابة .وتليها إيطاليا
مع  31908وفاة ( 225435إصابة).
ً
رابعة مع  28108وفاة
وتحل فرنسا
( 179569إصابة) ،ومن ثم إسبانيا مع
 27650وفاة ( 231350إصابة).
وحتى اليوم ،أعلنت الصني (بدون
ماكاو وهونغ كونغ) عن  82954إصابة
( 7إصابات جديدة بني األحد واالثنني)
بينها  4634وفاة بينما تعاىف 78238
شخصا ً.
كمت أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ
لألمراض املعدية ،اليوم االثنني ،أن أملانيا

يوميا مع تلك القوى بشأن انجاز املهمة
لكن املوعد سيؤجل اىل ما بعد عطلة عيد
الفطر «.
وأوضح أن «تسمية مرشحي الوزارات
الشاغرة اصعب من قبلها بسبب التأكد
من ان املرشحيني يجب ان يحصلوا عىل
تصويت مريح داخل املجلس  ،وهذا
يتطلب عرض األسماء بعد االتفاق عليها
مع بقية القوى السياسية الجل معرفة
حصولها عىل التصويت من عدمه».
واضاف ان « ال توجد ضغوط عىل الكاظمي
الن الوزارات املتبقية تم اشغالها بالوكالة
 ،ووزارة الخارجية يشغلها رئيس الوزراء
بالوكالة» ،مبينا ان « حقيبة وزارة النفط

لم يتحقق االتفاق حتى اآلن من قبل نواب
البرصة عىل مرشح للمنصب ،وحقيبة
الخارجية الرصار الحزب الديمقراطي
الكردستاني عىل ترشيح فؤاد حسني،
وارصار االتحاد الوطني عىل ترشيح خالد
شواني وزيرا للعدل».
وكان النائب االخر عن التحالف عباس
الزاميل اكد يف ترصيح سابق لـ» الزوراء
«  ،ان « الكاظمي تعهد بتقديم مرشحي
الحقائب الشاغرة امام الربملان الستكمال
تشكيل الحكومة قبل عطلة عيد الفطر
املبارك « ،مشريا اىل استمرار الحوارات
لالتفاق عىل اختيار املرشحني السبعة .
واوضح انه « ال توجد خالفات بني

الكاظمي والقوى السياسية حول اختيار
مرشحي الحقائب الشاغرة  ،وهناك
وجهات نظر متعددة قابلة للحل ضمن
االطر الدستورية «.
واضاف ان « املنهاج الحكومي الجديد
ارتكز عىل قضايا اساسية منها التهيئة
لالنتخابات بعيدا عن تأثريات السالح
واملال السيايس والجانب الصحي واالزمة
االقتصادية» ،مبينا ان «عدم تطرق
برنامج الكاظمي اىل ملف اخراج القوات
االجنبية ،يأتي كونه قرار برملاني دخل
حيز التنفيذ  ،والحكومة املستقيلة بدأت
فعليا بهذه االجراءات حيث غادرت ارايض
العراق مجموعات من تلك القوات تباعا «.

سجلت  342إصابة جديدة بفريوس
كورونا ليصل إجمايل حاالت اإلصابة يف
البالد إىل  .174697وزاد عدد الوفيات 21
حالة إىل .7935
ويأتي ذلك فيما أبلغت روسيا ،أمس،
عن  8926إصابة جديدة بفريوس
كورونا خالل الساعات األربع والعرشين
املاضية ،مما يرفع عدد الحاالت هناك إىل
.290678
وجاءت الزيادة اليومية يف الحاالت أقل
من  10آالف لليوم الثالث عىل التوايل،
وهو رقم تجاوزته اإلصابات اليومية
معظم شهر مايو/أيار.
ويف إيطاليا ،أعلن الدفاع املدني ،مساء
األحد ،أن فريوس كورونا املستجد تسبب
يف وفاة  145شخصا يف خالل الساعات
األربع والعرشين املاضية ،وهو أدنى
عدد يومي منذ بدء الحجْ ر يف  9آذار/
مارس .غري أن السلطات حذرت من
أن الفريوس يواصل انتشاره ،داعية إىل
التزام توجيهات التباعد االجتماعي.
ومن جهتا أعلنت رشكة «موديرنا»
األمريكية ،اليوم االثنني ،عن «معطيات
مؤقتة إيجابية» يف املرحلة األوىل من
التجارب الرسيرية عىل مرشوع لقاح
ضد فريوس كورونا املستجد تمت
تجربته عىل عدد صغري من املتطوعني.
وجاء يف بيان صادر عن املخترب أن اللقاح
الذي أُطلقت عليه تسمية «إم آر إن ايه-
»1273بدا كأنه يثري استجابة مناعية
لدى ثمانية أشخاص تلقوه ،بنفس
حجم االستجابة التي يمكن رؤيتها لدى
األشخاص الذين أُصيبوا بالفريوس.
ولم ُتعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة
األوىل من تطوير اللقاح والتي تضم 45
مشاركا ً يف الوقت الحايل.

الحرية ،ومدينة الشعلة ،ومدينة
العامرية).
وتابع ان «ذلك سيتزامن مع تنفيذ
القرار أكرب عملية للرصد الوبائي
الفعال يف القطاعات واملحالت»،
مشريا اىل «اننا ستتخذ نفس
االجراءات يف باقي مناطق بغداد
واملحافظات يف حال تأشري زيادة يف
أعداد االصابات فيها».
واكد انه «سيتم اتخاذ إجراءات
مشددة يف املناطق املشمولة بالحظر
املناطقي».
من جانبها أعلنت وزارة الصحة
والبيئة ،عن املسموح واملحظور
يف املناطق الست التي سيطبق
فيها الحظر املناطقي بدءا من غدا
االربعاء.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة
سيف البدر ،إن «الحظر املناطقي
يشمل غلقا تاما للمناطق املشمولة
ومنع الدخول إليها والخروج منها

وإلغاء جميع االستثناءات».
وأشار البدر اىل «السماح ملحال بيع
املواد الغذائية واملخابز يف املناطق
املحظورة بفتح ابوابها يف اوقات
تحدد وتعلن الحقا ً».
اىل ذلك ،اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس االثنني ،املوقف الوبائي اليومي
لألصابات املسجلة لفايروس كورونا

املستجد يف العراق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه تم فحص
(  )3520نموذجا يف كافة املختربات
املختصة يف العراق ليوم امس،
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض
يف العراق (.)153221

واضافت :ان مخترباتها سجلت
ليوم امس ( )150إصابة يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد /الرصافة:
 ، 45بغداد /الكرخ ، 45 :مدينة
الطب ، 30 :البرصة ، 7 :النجف3 :
 ،واسط ، 3 :كربالء ، 2 :املثنى3 :
 ،دياىل ، 2 :نينوى ، 1 :السليمانية:
.9
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء:
 92حالة  ،وكما ييل :بغداد/
الرصافة ، 48 :بغداد  /الكرخ19 :
 ،مدينة الطب ، 4 :البرصة20 :
 ،صالح الدين ،1 :مبينة ان عدد
الوفيات  4 :حاالت موزعة كالتايل:
حالة يف بغداد /الرصافة ،حالة يف
بغداد /الكرخ  ،حالتني يف مدينة
الطب.
وتابعت :ان مجموع اإلصابات :
 ، 3554مجموع حاالت الشفاء:
 ، 2310بينما الراقدين الكيل1117 :
 ،اما مجموع الوفيات. 127 :
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غضب يوناني :هل ورطت تركيا الناتو
يف ليبيا
أثينا/وكاالت:
ع�ربت اليون�ان ع�ن غضبها من
ترصيح�ات األم�ني الع�ام لحلف
الناتو ينس ستولتنربغ التي اعترب
فيه�ا أن “حكوم�ة فاي�ز الرساج
الحكوم�ة الرشعي�ة ،وال يتعامل
الناتو مع غريها”.
واعت�ربت أثين�ا ان ه�ذا الترصيح
يكشف عن وج�ود مخطط تركي
لتوري�ط حلف شم�ال األطليس يف
ليبيا ملساندة امليليشيات اإلسامية
حليفة أنق�رة واستهداف الجيش
ال�ذي لع�ب دورا مهم�ا يف تحييد
اإلرهاب يف بنغازي ودرنة.
وردت اليون�ان بحدة ع�ىل األنباء
الت�ي أش�ارت إىل أن األم�ني العام
لحل�ف النات�و ين�س ستولتنربغ
أشار إىل فصي�ل اإلخوان املسلمني
بقي�ادة فاي�ز ال�رساج ،باعتباره
الحكومة الرشعية لليبيا.
ّ
وذك�ر املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة اليونانية ألكسندروس
ينيمات�اس “الناتو” بأن�ه لم يتم
اتخ�اذ مث�ل ه�ذا القرار م�ن قبل
الدول األعض�اء فيه ،حيث “يجب
أن تواف�ق ال�دول األعض�اء ع�ىل
قرارات السياسة الخارجية للناتو
باإلجم�اع” .وشدد ينيماتاس عىل
أن اع�رتاف ستولتن�ربغ بحكومة
اإلخ�وان املسلم�ني يف ليبي�ا “من
الواض�ح أن�ه ال يعك�س مواق�ف
الحلف”.
ويتوق�ع أن تلتحق ع�دة دول ،ويف
مقدمته�ا فرنس�ا ،خ�ال الفرتة
القادمة باليون�ان بإعان رفضها
لتدخ�ل النات�و لدع�م امليليشيات
الليبية ،وهو ما يعيق خطة أنقرة
باعتب�ار أن التدخ�ل يحت�اج إىل
موافقة كل الدول األعضاء.
وم�ن املع�روف أن فرنس�ا تدع�م
الجي�ش الليب�ي يف حرب�ه ع�ىل
اإلره�اب وكان�ت من أب�رز الدول
التي انتقدت إرسال الرئيس الرتكي
رجب طي�ب أردوغ�ان لإلرهابيني
من إدلب السورية إىل طرابلس.
واقرتبت اليونان مؤخرا من الربملان
والجيش الليبي نَّْني يف بنغازي ردا عىل
توقي�ع حكومة الوف�اق التفاقية
ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ويحذر مراقبون من اتخاذ خطوة
التدخل يف ليبيا من قبل الناتو دون
موافقة الدول املعارضة.
وكان ستولتن�ربغ أعلن الخميس
امل�ايض يف مقابل�ة م�ع صحيفة
“الريبوبليك�ا” اإليطالية استعداد
النات�و لدع�م الحكوم�ة الليبي�ة

برئاس�ة فاي�ز ال�رساج .وش� ّدد
ستولتن�ربغ ع�ىل أن�ه ال يمك�ن
وضع حكوم�ة ال�رساج ،املعرتف
بها دولي�ا ،وخليفة حفرت ،يف كفة
واحدة.
ُ
واعت�ربت تل�ك الترصيح�ات
تلويح�ا من النات�و بالتدخل لدعم
امليليشي�ات يف طرابلس ،وازدادت
ح�دة تلك التوقعات مع االتصاالت
التي أجراه�ا ستولتنربغ مع فايز
الرساج والرئيس أردوغان.
وتع�ول أنق�رة إلنج�اح خط�ة
توري�ط الناتو يف ليبي�ا عىل الدعم
األمريك�ي ال�ذي تحظ�ى ب�ه يف
تدخله�ا العسك�ري يف ليبيا والذي
ينظ�ر إليه أيض�ا ك�أداة أمريكية
ملواجهة النفوذ الرويس .ومعروف
أن واشنط�ن تسيطر ع�ىل القرار
داخل حل�ف شم�ال األطليس من
خ�ال ممارس�ة الضغ�وط ع�ىل
الدول الرافضة للقرار التي ال تجد
يف نهاية املطاف سوى االستسام
أم�ام دول�ة يف حج�م الوالي�ات
املتحدة.
وتدع�م تركيا بالس�اح واملقاتلني
واملرتزق�ة السوريني ،م�ن بينهم
متش�ددون م�ن جبه�ة الن�رصة
وداع�ش ،ميليشي�ات حكوم�ة
الوف�اق ول�م يواج�ه تدخله�ا أي
معارضة من قبل الواليات املتحدة
وهو ما اعترب دعما غ�ري مب�ارش.
وتبن�ت الخارجية األمريكية خال
الف�رتة األخ�رية خط�اب تركي�ا
وحكوم�ة ال�رساج حي�ث اتهمت
روسي�ا بتأجيج الرصاع من خال
إرس�ال مرتزقة “فاغن�ر” للقتال
يف صفوف الجي�ش ،وهو ما نفته
موسكو مرارا.
ويعزو مراقبون انخراط واشنطن
يف حمل�ة تركي�ا واإلسامي�ني إىل
تضخي�م ال�دور ال�رويس يف ليبي�ا
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بهدف الضغط عىل الدول األعضاء
يف النات�و الرافضة للتدخل لصالح
امليليشي�ات اإلسامي�ة .وانض�م
ستولتنربغ السبت إىل هذه الحملة،
حي�ث أعرب عن قلق�ه من تواجد
مرتزقة رشك�ة “فاغنر” الروسية
يف صفوف الجيش.
وتع�د روسي�ا أح�د أب�رز حلف�اء
الجيش الليبي منذ  2014وعرقلت
الكثري من القرارات داخل مجلس
األم�ن التي كان�ت تسع�ى إلدانة
الجي�ش ،لك�ن ل�م يثب�ت إىل ح�د
اآلن انخراطه�ا يف ال�رصاع بشكل
مبارش.
وباإلضافة إىل ورقة التدخل الرويس
تلع�ب تركي�ا والوالي�ات املتح�دة
ع�ىل الورق�ة الحقوقي�ة ملمارسة
املزيد من الضغ�وط عىل األطراف
الرافضة لتدخل الناتو ،حيث تشن
أط�راف داخلي�ة وخارجية حملة
تهدف إىل إدانة الجيش باستهداف
املدنيني.
ورغ�م نف�ي الجي�ش املتك�رر
السته�داف مواقع مدني�ة وتأكيد
حرصه ع�ىل سامة املدنيني ،وهو
األمر الذي ي�رى مراقبون أنه كان
عاما رئيسي�ا يف عرقلة سيطرته
ع�ىل العاصمة ومن�ح اإلساميني
فرص�ة لرتتيب صفوفه�م ،إال أن
بعثة األم�م املتحدة الت�ي ترأسها
حاليا األمريكية ستيفاني ويليامز
لم تتوان يف اتهام الجيش.
وأث�ارت ويليامز االستغ�راب بعد
توجيهها االتهامات للجيش ،إذ أن
إثبات مث�ل هذه االتهامات يحتاج
إىل فت�ح تحقيق خ�اص ،وخاصة
أن ت�ورط ميليشي�ات حكوم�ة
الوف�اق يف استه�داف املدنيني أمر
غري مستبعد بهدف تشويه صورة
الجيش وتأليب الرأي العام املحيل
والدويل ضده.

بعد أشهر من اخلالف
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رئيس أفغانستان ومنافسه يربمان اتفاقا القتسام السلطة
كابول/رويرتز:
أعلن املتحدث باسم الرئيس األفغاني
أرشف غني أن الرئيس ومنافسه عبد
الل�ه عبد الل�ه وقعا اتفاق�ا القتسام
السلط�ة بغي�ة إنهاء جم�ود سيايس
مستمر منذ أشهر ،يف خطوة قد تسهل
من جهود إنهاء الحرب األفغانية التي
طال أمدها.
وك�ان عب�د الل�ه طع�ن يف نتائ�ج
االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف سبتم�رب
أيلول املايض وأعل�ن تشكيل حكومة
موازي�ة يف وق�ت ساب�ق م�ن الع�ام
األمر ال�ذي أضعف وض�ع إدارة غني
يف وق�ت تحاول في�ه الواليات املتحدة
دفع عملية السام مع حركة طالبان
وإنهاء الحرب األفغاني�ة الدائرة منذ
 19عاما.
وق�ال غن�ي خ�ال مراس�م التوقيع
”الي�وم ي�وم تاريخ�ي ألفغانست�ان
العزي�زة علين�ا .لق�د أثب�ت األفغ�ان
التزامهم بمصالحه�م الوطنية بفكر
مشرتك“.
وأض�اف ”نأم�ل يف األي�ام املقبل�ة،
بالوح�دة والتع�اون ،أن نتمك�ن من
إيج�اد أرضي�ة لوق�ف إط�اق الن�ار
والسام الدائم“.
وقالت ثاثة مص�ادر إن النقاش عىل
النق�اط النهائية العالق�ة ،بما يف ذلك
تخصيص بع�ض املناصب الرئيسية،
استمر طوال يوم اول امس االحد.
وكان�ت املص�ادر ذك�رت قب�ل قلي�ل

من توقي�ع االتفاق أن عب�د الله كان
يري�د السيط�رة ع�ىل حقيب�ة كبرية
مث�ل املالي�ة أو الش�ؤون الخارجية،
وأن غن�ي ل�م يواف�ق عىل ذل�ك لكنه
ق�د يع�رض علي�ه وزارة الداخلي�ة.
وشع�رت واشنط�ن بخيب�ة أمل من
األزمة املتنامية بني الرجلني حتى بعد
توجه وزير الخارجية األمريكي مايك
بومبي�و إىل كابول للوساطة ،وهددت
بوقف مساعدات مالية حجمها مليار
دوالر إذا لم يتوصا التفاق.
وق�ال بومبي�و يف تغريدة ع�ىل تويرت
إنه ”سعي�د“ بسماعه ع�ن االتفاق.
وأضاف ”نرح�ب بالتزامه�م بالعمل

اآلن من أجل السام يف أفغانستان“.
ول�م يتض�ح بعد م�ا إذا ك�ان اتفاق
ي�وم االح�د سيتمخض عن�ه معاودة
واشنطن التزامها بتقديم املساعدات.
وتواج�ه أفغانستان ضغوط�ا مالية
متنامية ،مع تراجع إيرادات الرضائب
وتوقع�ات بتقلي�ص ال�دول األجنبية
تعهدات املساعدة لكابول.
وأحجم�ت السف�ارة األمريكي�ة يف
كاب�ول ع�ن التعلي�ق ع�ىل مستقبل
خفض املساعدات.
ورحب ينس ستولتنربج األمني العام
لحلف شم�ال األطليس باالتفاق ودعا
طالب�ان إىل الح�د م�ن العن�ف ودعا

جمي�ع األط�راف إىل العمل م�ن أجل
السام.
ويق�ول مسؤول�ون إن االتف�اق بني
غن�ي وعبد الله حاس�م يف الرشوع يف
محادث�ات السام ،إذ يمث�ل معسكر
عب�د الله كث�ريا من مناط�ق الشمال
الغربي من الباد.
لك�ن محادث�ات السام تواج�ه عددا
م�ن التحدي�ات الشديدة ،م�ع زيادة
مست�وى العن�ف يف الب�اد .وقد دفع
هج�وم قبل أي�ام عىل عي�ادة للوالدة
يف كاب�ول غن�ي إىل تحوي�ل الجي�ش
إىل موق�ف ”هجوم�ي“ يف مواجه�ة
الجماعات املتمردة.

اجليش األمريكي يطلق طائرة فضاء عسكرية أمريكية يف مهمّة غامضة

لندن/بي .بي .يس:
نجح ساح الجو األمريكي يف
إطاق صاروخ أطلس  5الذي
يحم�ل الطائ�رة الفضائي�ة
“إك�س -37ب�ي” يف مهمّ�ة
رسّ ية.
وأطل�ق الص�اروخ اول امس
األح�د م�ن قاع�دة كي�ب
كانافريال ،بعد تأجيل إطاقه
ي�وم السب�ت بسب�ب س�وء
األحوال الجوية.
وستق�وم الطائ�رة املعروفة
أيضا ً باسم (أو تي يف) ،بنرش
قمر صناعي يف املدار وإجراء
اختب�ارات لتقني�ات حديث�ة
للطاقة.
وتع�د ه�ذه ه�ي املهمّ�ة
السادسة للطائرة “إكس 37
ب” يف الفضاء.
وأه�دت الق�وات األمريكي�ة
إط�اق الص�اروخ لتحي�ة
العاملني يف الخطوط األمامية

ملواجه�ة ف�ريوس كورون�ا،
وم�ن تأث�روا مب�ارشة ب�ه.
ووجه�ت لهم رسال�ة كتبت
عىل منص�ة اإلطاق ،تتضمن
كلمتي “أمريكا قوية”.
ول�م يفص�ح البنتاغ�ون
يف الساب�ق ع�ن كث�ري م�ن
املعلوم�ات املتعلقة بالطائرة
ّ
املس�رية عن بع�د “إكس 37
ب�ي” وع�ن ن�وع مهمّته�ا
وقدراتها.
وقال�ت وزي�رة س�اح الجو
األمريك�ي بارب�ارا باري�ت يف
وقت سابق من هذا الشهر إن
الطائ�رة ستق�وم باملزيد من
التجارب ومن بينها من ضمن
اختبار تأثري اإلشعاعات عىل
البذور ومواد أخرى.
وك�ان م�رشوع الطائ�رة
الفضائي�ة قد بدأ عام ،1999
وه�ي تشب�ه نسخ�ة أصغر
من املركب�ات الفضائية التي

سحبت م�ن برنامج الفضاء
األمريك�ي ع�ام  .2011وهي
تستطيع اإلنزالق عرب الغاف
الجوي والهبوط عىل املدرج.
تستخ�دم الطائ�رة  ،الت�ي
صنعته�ا رشك�ة بوين�غ ،
األل�واح الشمسي�ة للطاق�ة

يف امل�دار  ،ويبل�غ طولها 29
قدمً �ا ( 9أمتار) ،ويبلغ طول
جناحيه�ا نح�و  15قدمً �ا
ووزنها  4998كلغ.
وغادرت الطائ�رة األوىل نحو
الفض�اء يف أبري�ل /نيس�ان
عام  2010وعادت بعد مهمة

استمرت ثمانية أشهر.
وانته�ت آخ�ر مهمّاته�ا يف
أكتوب�ر  /ترشي�ن األول ،بعد
قض�اء  780يومً �ا يف امل�دار،
وبل�غ الوق�ت ال�ذي أمضت�ه
الطائرة يف الفض�اء أكثر من
سبع سنوات.

بعد الكشف عن اخلطوط العريضة ملوازنة 2021

بوادر صدام بني احتاد الشغل واحلكومة التونسية
تونس/متابعة الزوراء:
كشف�ت الحكوم�ة التونسية ع�ن الخطوط
العريضة ملوازن�ة  2021والتي تتجه فيها إىل
إغ�اق باب االنتداب�ات يف الوظيفة العمومية
واملحافظ�ة عىل نسبة اقتط�اع  1يف املئة من
أجور املوظفني لفائدة الصناديق االجتماعية
املفلسة إىل جانب إج�راءات تقشفية أخرى،
ح�ذر االتحاد الع�ام التونيس للشغ�ل (اتحاد
العمال) من تداعياتها االجتماعية.
وي�رى مراقب�ون أن الحكوم�ة التونسي�ة
تتج�ه نحو الحل�ول السهل�ة ملواجهة األزمة
االقتصادي�ة الخانق�ة الت�ي عمقه�ا وب�اء
كورونا ،وأهمها الضغ�ط عىل نفقات الدولة
مقابل البحث ع�ن استحداث رضائب جديدة
من أجل تحصيل إيرادات إضافية.
واعترب سامي الطاهري األمني العام املساعد
والناطق باسم االتحاد العام التونيس للشغل
يف ترصي�ح لوسائل إع�ام محلية أن منشور
رئاس�ة الحكوم�ة املوج�ه لكافة ال�وزارات
واملتعل�ق باإلع�داد ملوازن�ة  2021يتضم�ن
إجراءات ستعمق البطالة وستزيد من تفقري
األجراء ،مؤكدا أن االتحاد سريد قريبا.
وق�ال الطاهري “املنش�ور يتضمن توصيات
ال اجتماعية تستهدف مكتسبات األجراء من
موظفني وأعوان دول�ة وتحملهم أعباء خلل
املي�زان العمومي الذي تسبب�ت فيه خيارات
الحكوم�ات املتعاقب�ة بم�ا فيه�ا الحكوم�ة
الحالية”.
وأص�در رئي�س الحكوم�ة التونسي�ة إلياس
الفخف�اخ منشورا إىل كافة الوزارات يتضمن
جمل�ة م�ن اإلج�راءات أبرزه�ا ع�دم إق�رار
انتدابات جدي�دة لسنة  2021وإرجاء برامج
التكوين بهدف االنتدابات الجديدة إىل ،2022
وتأجي�ل الرتقي�ات إىل سن�ة  2022والن�زول
بكتل�ة األج�ور ،إىل جان�ب ع�دم استخاص
ساعات العمل اإلضافية لعدد من القطاعات
باستثناء “الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة

الجمهورية”.
وعىل الرغ�م من أن اتح�اد الشغل لم يفصح
ع�ن كيفي�ة تحرك�ه يف مواجه�ة الق�رارات
الحكومية ،إال أن مصادر مقربة من املنظمة
الشغيل�ة ل�م تستبع�د الدخ�ول يف سلسل�ة
م�ن االحتجاج�ات واإلرضاب�ات القطاعي�ة
وقد تتج�ه إىل اإلرضاب العام م�ا لم تصل إىل
تفاهم�ات ت�ريض الطرفني يف طريق�ة إدارة
التداعيات االقتصادية للجائحة.
ّ
وح�ذر األمني الع�ام املساعد التح�اد الشغل
بوعيل املباركي اول امس األحد يف ترصيحات
لوسائل إع�ام محلية من “مغب�ة املخاطرة

وتحمي�ل األج�راء وحده�م تداعي�ات األزمة
االقتصادي�ة” ،يف إش�ارة غ�ري مب�ارشة إىل
االتح�اد العام التونيس للتج�ارة والصناعات
التقليدي�ة (منظم�ة أرباب العم�ل) الذي لم
تشمله اإلج�راءات الحكومية يف تعبئة املوارد
املالية.
وكانت الحكومة التونسية قد هددت يف وقت
سابق بفرض رضيبة عىل الثروة تشمل كربى
املؤسس�ات االقتصادية يف إطار معركتها مع
منظم�ة أرباب العمل الت�ي رفضت املشاركة
بشكل أكرب يف تعبئة موارد صندوق مخصص
ملجابهة التداعيات الصحية لوباء كورونا.

ورف�ض رئي�س منظمة أرب�اب العمل سمري
ماجول مساهمة األعراف يف صندوق كورونا،
مشرتط�ا إعف�اء الرشك�ات م�ن الرضائ�ب
للمشارك�ة يف تعبئ�ة املوارد املالي�ة ،وهو ما
اعتربت�ه أط�راف حكومية محاول�ة ابتزاز ال
يمكن القبول بها.
وترى قي�ادات املنظم�ة العمالي�ة أن قانون
املوازن�ة لسنة  2021يسته�دف األجراء دون
غريهم ويعف�ي أرباب العمل م�ن مسؤولية
املساهمة يف تطويق األزمة االقتصادية.
وأك�د األمني العام املساعد للمنظمة املسؤول
ع�ن الش�ؤون القانوني�ة حفي�ظ حفيظ أن

“اتح�اد الشغ�ل ل�ن يقب�ل بأي�ة ميزانية ال
تنهض بأوضاع األجراء واملهمّشني ولن يقبل
أن يدف�ع العمّال فاتورة ك�ل أزمة اقتصادية
بمفردهم”.
ويؤس�س موق�ف املنظم�ة العمالي�ة لبوادر
رصاع مرتق�ب م�ع الحكوم�ة التونسي�ة
الجديدة ،قد يؤثر سلبا عىل السلم االجتماعي
الهش ،خاصة بعد عودة حماسة االحتجاجات
يف عدد م�ن مناطق الباد تندي�دا بالتهميش
ومطالبة بالتنمية والتشغيل.
واصطدم�ت الحكوم�ة التونسي�ة الجدي�دة
بأعب�اء اقتصادي�ة إضافي�ة ج�راء تداعيات
فاي�روس كورون�ا ع�ىل اقتص�اد البل�د الذي
يعان�ي أصا من أزمات ال حرص لها ،ما يزيد
من حجم الرتكة الثقيلة أمامها.
وسجّ ل االقتصاد التونيس نسبة نمو  1يف املئة
يف الع�ام املايض ،مقابل  2.5يف املئة يف ،2018
و 1.9يف املئة يف .2017
وتوق�ع صن�دوق النق�د ال�دويل ،أن ينكمش
االقتص�اد التونيس بنسبة  4.3يف املئة يف سنة
 2020تحت وط�أة كورونا ،وهو أعمق ركود
تشهده الباد منذ استقالها يف عام .1956
واعت�رب الخبري االقتص�ادي ووزي�ر التجارة
الساب�ق محس�ن حس�ن ّ
أن التأث�ريات
االقتصادي�ة واملالي�ة لجائح�ة كورون�ا عىل
تونس ستكون متعددة األوجه.
ويف عاق�ة باملالي�ة العمومي�ة ،توقع حسن
أن يؤدي تراج�ع وترية النش�اط االقتصادي
إىل تراج�ع موارد الدولة املتأتي�ة من الجباية
واملعالي�م الديواني�ة ،باإلضاف�ة إىل صعوب�ة
توفري التمويات الخارجية املربمجة يف قانون
املالي�ة لسن�ة  2020واملقدرة ب�� 9مليارات
دين�ار نظ�را إىل ش�ح السيولة ع�ىل مستوى
األسواق املالي�ة العاملية وتوجيه الجزء األكرب
من املوارد املتاحة للمؤسسات املالية العاملية
إىل دعم الدول املترضرة من أزمة كورونا ،بعد
أن تحولت األزم�ة الصحية يف الصني إىل أزمة

اقتصادية ثم أزمة مالية عاملية.
وبخصوص اإلج�راءات االقتصادي�ة واملالية
الواج�ب اتخاذه�ا للحد م�ن اآلث�ار السلبية
عىل األف�راد واملؤسسات ّ
أكد حسن ّأنه يتعني
ع�ىل الدولة التوجه نح�و التخفيض يف نسبة
الفائدة املديرية وذلك للتحكم يف كلفة التمويل
بالنسب�ة إىل املؤسسات وكذلك األفراد ،ول َم ال
تحريك الطلب الداخيل يف ظل تراجع التصدير
كمحرك للنمو.
ودع�ا الحكوم�ة إىل وض�ع خط�ط للدف�ع
االقتص�ادي من أجل املحافظ�ة عىل النسيج
االقتص�ادي الوطن�ي وضم�ان استدام�ة
املؤسس�ات وخاص�ة الصغ�رى و املتوسطة
منه�ا م�ن خ�ال إس�داء امتي�ازات جبائية
استثنائي�ة وإعادة جدولة دي�ون املؤسسات
الصغ�رى واملتوسطة والتي تم�ر بصعوبات
اقتصادي�ة ومالي�ة ،وذل�ك يف إط�ار قان�ون
املوازن�ة التكمييل لسن�ة  2020الذي ال بد أن
يصادق عليه مجلس نواب الشعب قبل نهاية
يونيو .2020
وش�دد عىل رضورة العمل عىل وضع خطوط
تموي�ل لجدولة دي�ون املؤسس�ات الصغرى
واملتوسط�ة يف القطاع�ات املت�رضرة يت�م
ال�رشوع يف تنفيذه قبل نهاي�ة يونيو ،2020
والنظ�ر يف إمكانية جدول�ة ديون املؤسسات
ل�دى الصندوق الوطن�ي للضمان االجتماعي
والت�ي تمر بصعوب�ات مالي�ة وتأجيل سداد
األقساط املستوجبة.
ويعاني الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
من عجز يف موازنته دفع الحكومة التونسية
إىل فرض رضيبة استثنائية عىل األجراء دخلت
حيز التنفيذ يناير املايض وتقيض بقطع نسبة
 1يف املئة من قيمة الرواتب لفائدة الصندوق،
حي�ث تستهدف تحصيل موارد إضافية تقدر
ب�� 400ملي�ون دين�ار ( 130ملي�ون دوالر)
 ،لكن اتح�اد الشغل يطال�ب بإيقافها ما قد
يعمق أزمة الصندوق.
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بالتنسيق مع نقابة الصحفيني العراقيني

املركز الثقايف يكرم كوادر خلية االزمة وعددا من
االعالميني والصحفيني لدورهم يف مواجهة كورونا

بغداد /الزوراء:
كرم املركز االعالمي الثقايف العراقي،
كوادر خلية االزمة وعدد من االعالميني
والصحفيني لدورهم يف مواجهة جائحة
كورونا بالتنسيق مع نقابة الصحفني
العراقيني.
وذكر الزميل كاظم تكليف ،ان املركز
االعالمي الثقايف العراقي اقام أحتفالية
تكريم كوادر خلية األزمة وعدد من
اإلعالميني والصحفيني الذين تكاتفوا
ملواجهة جائحة كورونا  ،وبالتنسيق مع
نقابة الصحفيني العراقيني ،الفتا اىل ان

حضوره كان ممثال عن نقيب الصحفيني
العراقيني مؤيد الالمي.
واضاف ،ان هذا التكريم ياتي بعد الجهود
التي بذلت يف التصدي لفريوس كورونا
من أجل حماية وخدمة العراقيني ،مشريا
اىل ان االحتفالية حرضها عدد كبري من
القيادات الطبية واإلعالمية والسياسية
فضآل عن عدد من الزمالء اإلعالميني
والصحفيني الذين تكافوا ملواجهة
فايروس كورونا كذلك حضور نقيب
املعلمني عباس كاظم السوداني ونقيب
األطباء الدكتور عبداالمري الشمري.

احلشد الشعيب ينفذ عملية دهم وتفتيش
لبحرية الرزازة

كشفت عن اخنفاض مستوى التعاون مع التحالف الدولي

العمليات املشرتكة :لدينا خمطط لسحق اإلرهاب وإنهاء تواجده خالل األيام املقبلة
بغداد /الزوراء:
أكدت العمليات املشرتكة أن القوات األمنية
ستستمر يف سحق اإلرهاب وإنهاء تواجده يف
العراق .وفيما كشفت عن انخفاض مستوى
التعاون مع التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة ،اشارت إىل ان العالقة لم تعد مثل سابق
عهدها.
وقال املتحدث باسم العمليات املشرتكة ،اللواء
تحسني الخفاجي ،امس االثنني :إن «زيارة
القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي
األخرية إىل هيئة الحشد الشعبي نوه فيها عىل
عصابات داعش اإلرهابية ،وحدد أن هنالك
عملية كربى ستكون باتجاه اإلرهاب «.
وأضاف أن «ما تقوم به قيادة العمليات املشرتكة
هو تطبيق ملا تحدث به القائد العام للقوات
املسلحة « ،مبينا «أن اإلرهاب يجب أن يستأصل
وينتهي مفعوله يف العراق».
وأشار إىل أن «العمل دؤوب ومشرتك ضد
عصابات داعش ،وهنالك خطط وإمكانيات
لسحق اإلرهاب وانهائه من الوجود يف األيام
القليلة املقبلة».
بينما كشفت قيادة العمليات املشرتكة عن
اهداف جديدة ضمن عمليات اسود الجزيرة

ملالحقة عنارص “ داعش” ،مبينا ان تأمني
خطوط الكهرباء والطاقة وانهاء عمليات حرق
حقول الحنطة من ابرز املهام للقوات االمنية
ضمن العملية.
وقال املتحدث باسم القيادة ،اللواء الطيار
تحسني الخفاجي ،يف ترصيح صحفي ان ”
عمليات اسود الجزيرة تهدف اىل قطع االمدادات
وانهاء الوجود الداعيش يف املناطق الصحراوية إال

ان هناك اهدافا اضافية مهمة اخرى”.
وأضاف الخفاجي ،ان “القوات االمنية تسعى
إلنهاء عمليات التخريب املتكررة لخطوط نقل
الكهرباء ،وايقاف عمليات الحرق املمنهج
لعصابات داعش ضد حقول الحنطة والشعري”.
واوضح ان “تحقيق االهداف تسهم يف دعم
عالقة القوات االمنية مع االهايل يف تلك املناطق
وفرض السيطرة االمنية بالتعاون مع املواطنني

قيادة سامراء حتبط توغال داعشياً يستهدف املدينة
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات سامراء
يف محافظة صالح الدين ،امس
االثنني ،تعزيز تواجد القطعات
االمنية يف حدودها مع محافظة
االنبار ملنع تسلل وعبور عنارص
«داعش» ،مشرية اىل إحباط
عمليات تسلل تستهدف املدينة.
وقال قائد العمليات ،اللواء

الركن عماد الزهريي ،يف ترصيح
صحفي :إن «قوات من عمليات
سامراء ولواء الحشد الشعبي
 313نفذوا ،امس ،عمليات
للجزرات
وتمشيط
تفتيش
الوسطية يف بحرية الثرثار ضمن
حدود سامراء – االنبار ،بحثا عن
ممرات ربما يستخدمها عنارص
داعش للتسلل اىل سامراء» .مشريا

اىل «تعزيز القطعات االمنية يف
حدود املدينة مع االنبار واستمرار
عمليات الرصد واملراقبة عىل مدار
الساعة».
وأضاف الزهريي أن «عمليات
سامراء حققت نتائج جيدة يف
قطع ممرات التسلل والعبور»،
مؤكدا «احباط عدة عمليات تسلل
من حدود االنبار ،ومناطق اخرى

الزراعة تفرض حظرا على حركة الدواجن
وانتقاهلا بني احملافظات

بغداد /الزوراء:
نفذت قوة من الحشد الشعبي ،امس االثنني ،عملية دهم وتفتيش لبحرية الرزازة
واملناطق املحيطة بها.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة مشرتكة من لواء
عامرية الصمود ولواء مغاوير عمليات األنبار نفذت عملية دهم وتفتيش لبحرية الرزازة
واملناطق املحيطة بها”.
وأضاف البيان أن “العملية جاءت لضمان خلوها من عنارص داعش اإلرهابية”.

أعتقال أحد مروجي املخدرات يف قضاء شط العرب
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني،
القبض عىل احد مروجي املخدرات يف
قضاء شط العرب.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان «أبطال شعبة شؤون
املخدرات واملؤثرات العقلية يف شط

العرب ،تمكنوا من القاء القبض
عىل متهم من مروجي املخدرات
يف املحافظة وضبط بحوزته مواد
مخدرة».
واضافت انه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقه وتوقيفه عىل وفق
أحكام املادة  28مخدرات».

عملية أمنية لتطهري مقالع عني اجلحش
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أفادت خلية االعالم االمني ،امس االثنني ،بإنطالق عملية يف مقالع عني الجحش ،يف
محافظة نينوى.وذكرت الخلية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «قطعات قيادة
عمليات نينوى ومن خالل فرقة املشاة السادسة عرشة وقيادة الحشد الشعبي ملحافظة
نينوى ،ترشع بتفتيش وتطهري» مقالع عني الجحش».وأضافت أن «هذا الواجب يأتي
لتجفيف منابع االرهاب والبحث عن مخلفات عصابات داعش االرهابية ،والقاء القبض
عىل املطلوبني قضائيا لتعزيز االمن واالستقرار هناك».

بغداد /الزوراء:
قررت وزارة الزراعة ،امس االثنني ،فرض
حظر عىل حركة الدواجن وانتقالها بني
املحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد النايف:
إنه «بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا
الطيور يف أحد حقول الدواجن بمحافظة
نينوى قررت وزارة الزراعة فرض حظر عىل
حركة الدواجن وانتقالها بني املحافظات».
وأضاف أن «حقل الدواجن املصاب يف منطقة
منعزلة ،وال توجد أي حقول أخرى للدواجن

ضمن هذه املنطقة» ،مشريا إىل أن «إمكانية
نقل العدوى ضعيفة جدا».
وأوضح «الوضع تحت السيطرة ،إذ تم
إهالك نحو  30ألف دجاجة وإعدام  30ألفا
أخرى وحرقها بشكل تام ملنع تفيش املرض،
باإلضافة إىل منع صاحب الحقل من نقل
الدواجن إىل املحافظات األخرى».
وبني النايف أن «هذا املرض هو من األمراض
االنتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور
املهاجرة من خارج البالد ،وهو مسجل حاليا
يف  38دولة من دول العالم».

يف مقدمتها إنشاء املستشفيات

البصرة تعيد العمل باملشاريع الصحية والطبية املتوقفة
بغداد /الزوراء:
اعلنت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة،
امس االثنني ،إعادة العمل للمشاريع الصحية
والطبية ويف مقدمتها مشاريع إنشاء
املستشفيات التي توقف العمل بها قبل فرتة
وجيزة.
وقال مدير التخطيط واملتابعة يف ديوان
املحافظة ،والء عبد الكريم ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه»يف ظل األزمة
الصحية العاملية ،بات من الرضوري منح
القطاع الطبي والصحي ،أكثر خصوصية من
السابق» ،الفتا ً إىل أن»املحافظ وجه بشكل
مبارش بإعادة العمل إلكمال مشاريع القطاع
الصحي والطبي ،واالهتمام بها».
واضاف ان»مرشوع إنشاء مستشفى شط
العرب ،املكون من ( )100رسير ،كان قد
سحب من الرشكة املنفذة ،بعد ان تلكأت
يف أعمالها ،واملرشوع اآلن يف دور اإلحالة
لرشكة جديدة» .موضحا انه»تمت إعادة
العمل ملرشوع إنشاء مستشفى سفوان ذات
الـ( )100رسير ،بعد االتفاق عىل دخول
رشكة أخرى مع الرشكة املنفذة لعدم قدرتها
عىل مواصلة العمل».
ولفت إىل أن»األمر مشابه ملرشوع إنشاء
مستشفى أبي الخصيب ذات الـ()200

بشكل اكرب ،فضال عن حماية االقتصاد العراقي
من التخريب”.
ويف السياق نفسه ،كشفت قيادة العمليات
املشرتكة ،امس االثنني ،عن انخفاض مستوى
التعاون مع التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة ،مشرية إىل ان العالقة لم تعد مثل سابق
عهدها.
وقال املتحدث باسم القيادة ،اللواء الطيار
تحسني الخفاجي ،يف ترصيح صحفي إن “عالقة
القوات العراقية بالتحالف الدويل لم تعد لسابق
عهدها منذ عدة اشهر”.
واضاف الخفاجي ان “تحديد مالمح العالقة
املقبلة بني العمليات املشرتكة والتحالف الدويل
مرهون باملفاوضات الجارية بني الحكومة
الجديدة والجانب االمريكي لرسم مالمح جديدة
بني التحالف والقوات العراقية”.
وأشار إىل أن “التعاون مستمر ،لكن بنسبة قليلة
وهو يف مجال مقترص عىل التبادل االستخباري
والتدريب ،وتقديم املشورة والدعم الجوي يف
بعض االحيان”.
وكان الخفاجي أكد يف ترصيح صحفي ،امس
االحد ،أن عمليات اسود الجزيرة ومطارة داعش
يف دياىل تجري دون اشرتاك التحالف الدويل.

رسير ،فقد تم إضافة رشكة ثانية لتنفيذ
العمل ،مع الرشكة املنفذة ومنح املرشوع
عامني إضافيني ،يف حني تبلغ نسب اإلنجاز
بحدود  ،%50ويجري العمل حاليا يف استرياد
االجهزة الطبية وباقي املستلزمات املهمة
إلكمال املرشوع».
واشار اىل ان»مرشوع إنشاء مستشفى
الهارثة املكون من  100رسير ،يواجه مشاكل
عديدة ومزمنة ،منها إن الرشكة املنفذة

متلكئة أساسا ،وال تمتلك كوادر تابعة لها
بالعراق ،إىل جانب وجود مشكلة مالية يف
سلف املرشوع ومشكلة أخرى يف املنطقة،
بسبب النزاعات العشائرية ،والتي أثرت عىل
تنفيذ املرشوع ،فيما تبلغ نسبة اإلنجاز حوايل
 %37بينما املدة التعاقدية للمرشوع انتهت
اساسا ،وتم سحب االعمال ،وهناك خطوات
قانونية وإدارية يف املوضوع ،ومن ثم سيتم
اعالنه وإحالته لرشكة منفذة اخرى».

وبني ان»مرشوع انشاء مستشفى الزبري
املكون من ( )200رسير ،يتواصل العمل فيه،
وتبلغ نسبة اإلنجاز أكثر من  ،%58وهناك
خطوات يف املرشوع يجري العمل حاليا
إلكمالها وخصوصا فقرات استرياد االجهزة
الطبية ومنظومة التربيد واملصاعد واملولدات
الكهربائية ومن ثم تنفيذ التشطيبات».
وعن املستشفى الجامعي الذي ينفذ يف مركز
املدينة واملكون من ( )400رسير ،نّ
بني ان
«االعمال متواصلة يف املرشوع الذي سيضم
عيادة استشارية ذات ( 4طوابق) ،وقسم
للطوارئ مؤلف من ( 4طوابق) ،ضمن البناية
الرئيسية للمستشفى التي ستتكون من (15
طابقا) مع مهبط (طائرة هليكوبرت) ،كما
سيضم املستشفى كافة االقسام العامة،
باعتباره مستشفى تعليمي لدراسة وتعليم
طلبة كلية الطب».
واكد ان»هناك مشاريع أخرى أعيد العمل
اليها يف هذا القطاع ،منها إنشاء وتجهيز
طبي وتأثيث مركز صحي يف منطقة القبلة يف
حي املركز ،وإنشاء وتجهيز طبي ملركز طبي
يف قضاء املدينة ،إىل جانب انشاء وتجهيز
مراكز صحية جديدة يف ناحية سفوان،
وناحية الثغر ،وأقضية الزبري ،أبي الخصيب
والفاو».

من صالح الدين الستهداف مدينة
سامراء (جنوبي صالح الدين)».
وتشهد محافظة صالح الدين ،منذ
نيسان املايض ،تصاعدا ملحوظا
بالهجمات والتعرضات التي
استهدفت قطعات القوات االمنية
والحشد الشعبي وعدة مناطق
وقصبات ،واسفرت عن سقوط
عرشات الضحايا والجرحى.

وتقع سامراء عىل الضفة
الرشقية لنهر دجلة يف محافظة
صالح الدين ،وتبعد  125كيلومرتا
شمال العاصمة بغداد ،تحدها من
الشمال مدينة تكريت ،ومن الغرب
الرمادي ،ومن الرشق بعقوبة،
ويبلغ عدد سكان القضاء 250
ألف نسمة وسكان مركز املدينة
 190.000نسمة.

ذي قار حتذر من جرائم االبتزاز
االلكرتوني وتدعو لسرعة اإلبالغ
بغداد /الزوراء:
حذرت قيادة رشطة محافظة ذي قار ،امس االثنني ،من تداعيات جرائم االبتزاز االلكرتوني داعية
املواطنني للتعاون يف هذا الجانب ورسعة اإلبالغ عنها من اجل التعامل معها بشكل حازم.
وقال مدير شعبة الرشطة املجتمعية يف القيادة ،املقدم حسني عيل ،يف ترصيح صحفي :إن اغلب
ضحايا جرائم االبتزاز من رشيحة النساء من خالل من يدعون بالعمل الروحاني والحصول عىل
معلومات شخصية ،ومن ثم القيام بأعمال ابتزاز ملصالح مختلفة.
مشريا إىل :أن عدم اإلبالغ عن هذه الجرائم يشكل عقبة كبرية أمام األجهزة األمنية يف التصدي
لها والتي تتطلب جهودا مشرتكة من قبل الجميع للحد منها يف ظل توفر مختلف وسائل
التكنولوجيا والتي يستخدمها املواطن بشكل يومي.
وأوضح :أن هذه الجرائم كانت لها تداعيات كبرية عىل ضحاياها منها االنتحار أو تعرضهم
للرسقة أو دفع مبالغ وممتلكات أخرى.
ودعا األهايل إىل متابعة ذويهم يف هذا الجانب واالبتعاد تماما عن من يسمون بالروحانيني كونهم
يتخفون خلف الكيبورد لتحقيق غاياتهم بشكل غري أخالقي وقانوني.
وبني :ان هذه الجرائم الزالت تفتقر إىل قانون خاص بها ،وإنها تندرج حاليا ضمن طائلة قانون
العقوبات بجريمة التهديد عىل وفق املواد القانونية ( 430و  431و  ،)432األمر الذي يعيق اتخاذ
عقوبات صارمة بهذا الشأن.

دياىل تعلن إنطالق  3عمليات عسكرية
لتعقب «اإلرهابيني»
بغداد /الزوراء:
اعلنت الناطق االعالمي باسم رشطة
دياىل ،العميد نهاد املهداوي ،امس االثنني،
عن انطالق  3عمليات عسكرية لتعقب
داعش داخل املحافظة.وقال املهداوي يف
حديث صحفي ان” تشكيالت الرشطة
انطلقت يف  3عمليات عسكرية يف مناطق
(حمرين -الندا -بهرز) لتعقب خاليا
تنظيم داعش واعتقال املطلوبني للقضاء”.
واضاف املهداوي ان” العمليات تجري يف

املناطق ذات الرخوة األمنية” ،مؤكدا أن
“هناك قائمة اهداف متعددة لكل عملية
وبدعم من تشكيالت اخرى من اجل اكمال
ما مرسوم لها ،وخاصة تدمري مضافات
داعش االرهابي ،وانهاء اي نشاط لخالياه
النائمة”.
وكانت رشطة محافظة دياىل اجرت ،يوم
االمس ،عملية واسعة النطاق يف حوض
الوقف اسفرت عن ضبط مضافات وتفكيك
عبوات ناسفة.

خبري أمين حيذر من تسلل «داعش»
من احلدود السورية باجتاه العراق
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري األمني ،امري عبد املنعم الساعدي ،من تسلل عنارص داعش اإلرهابي من سورية
باتجاه العراق ،الفتا اىل ان هروب مجموعة دواعش كانوا سجناء يف سورية امر يثري القلق
والتساؤالت حول آلية الهروب والجهة التي سهلت لهم هذه املهمة.
وقال الساعدي يف ترصيح صحفي :ان “التدخل األمريكي واضح جدا يف ارتفاع وترية العمليات
اإلرهابية األخرية يف العراق ،خاصة ان هناك معلومات تشري اىل قيام الطائرات األمريكية بتزويد
اإلرهابيني يف املناطق الغربية والقريبة من الرشيط الحدودي بالسالح والعتاد”.
وأضاف ان “هروب عدد من إرهابيي داعش من سجن الهول بريف الحسكة الذي تسيطر عليه
قوات سوريا الديمقراطية امر يثري الريبة ،خاصة ان امريكا لديها اتصال وتعاون مع هذه
الجهات ،وبالتايل فأن امريكا تقود مخططا يهدف اىل إعادة العراق اىل سنة  2014من اجل ابرام
اتفاقية امنية جديدة مع العراق تلزم بغداد ببقاء القوات األمريكية عىل أراضيها”.
وحذر الساعدي من “ما تسمى بوالية شمال بغداد اإلرهابية” ،موضحا ان “انهاء وجود هذه
العنارص االجرامية يرتبط بالعمليات األمنية امليدانية ،وإعادة التدقيق األمني للمناطق التي
عادت اليها عوائل اإلرهابيني ،إضافة اىل تنفيذ عمليات تفتيش واسعة وتجريد املناطق الساخنة
من السالح”.

أسواق
العدد 7252 :الثالثاء  19 -آيار 2020

أسعار الدوالر ترتاجع يف االسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت اسع�ار رصف ال�دوالر
لليوم الثالث علعى التوايل ببورصة
الكف�اح واالٔس�واق املحلية،ام�س
االثن�ن ..وسجل�ت أسعار بورصة
الكف�اح يف بغ�داد  122.500دينار

لكل  100دوالر.
وجاءت أسع�ار البي�ع والرشاء يف
مح�ات الصريف�ة كما ي�ي :سعر
بي�ع ال�دوالر  123.000دينار .أما
سعر رشاء الدوالر فبلغ 122.000
دينار.
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اللعييب يدعو للتحقيق بشأن وجود حاالت فساد وابتزاز خالل مشاورات اختيار وزير النفط
بغداد /الزوراء:
دعا عضو مجلس الن�واب ووزير النفط
االسب�ق جبار اللعيب�ي ،االدعاء العام اىل
احال�ة كل ش�خص يدعي وج�ود فساد
ورش�اوى وابت�زاز خ�ال املش�اورات
الجارية الختيار وزير النفط .
وناش�د اللعيبي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه ،االدعاء الع�ام بإحالة كل
ش�خص يدع�ي بوج�ود ح�االت فس�اد
ورشاوى ومساومات وحالة أبتزاز خال
املش�اورات الجاري�ة الختيار وترش�يح
وزي�ر للنف�ط من قب�ل أعض�اء مجلس
النواب عن محافظة البرصة .
وطال�ب اللعيب�ي يإج�راء التحقيق�ات
االصولي�ة م�ع كل م�ن يدع�ي ذل�ك ،
أويتداول ويروج لهذه االخبار  ،وذلك من

اخنفاض مبيعات مزاد العملة لـ 177
مليون دوالر

اجل الوقوف ع�ىل الحقيقة وصحة هذه
االدع�اءات م�ن عدمها  ،ومن ث�م أيقاع
اقىص العقوبات عىل من يدعى ذلك كذبا ً
وزورا ً وبهتان�ا ً  ،ومحاسب�ة وأحالة من
تثب�ت بحقه هذه اإلدع�اءات اىل القضاء
لينال جزاءه العادل  ،مؤكدا عىل رضورة
االعان عن نتائج التحقيقات للرأى العام
م�ن أجل أن يك�ون ذلك درس�ا ً لكل من
تس�ول نفسه التجاوز عىل الحق العام .
واعرب اللعيبي عن اسفه وش�جبه لهذه
الترصيح�ات واإلدع�اءات الت�ي ت�يء
اىل سمع�ة بلدن�ا وللحكوم�ة وملجل�س
النواب املوقر وللبرصة الفيحاء وللقطاع
النفط�ي عموم�ا  ،مح�ذرا ً م�ن وج�ود
جهات تعمل عىل أستغال الظروف التي
يشهده�ا العراق  ،به�دف أثارة الفوىض

لغايات عديدة وملصالح ضيقة .
وتابع ان املصلح�ة الوطنية واملسؤولية
االخاقية واملهنية ،تقتيض أختيار وزيرا ً
وقائدا ً ميدانيا ً يض�ع مصلحة بلده فوق
جمي�ع االعتب�ارات ،وبم�ا ينسج�م مع
توجهات وخطط السيد رئيس الوزراء يف
أختيار الرجل املناسب يف املكان املناسب
 ،ع�ىل ان يتمت�ع بالخ�رة والكف�اءة
والنزاه�ة  ،وينظ�ر اىل املنص�ب تكليف�ا ً
ولي�س ترشيف�ا ً  ،ويعم�ل ع�ىل وض�ع
وتنفي�ذ خطط وبرامج ناجع�ة ملعالجة
الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه
القط�اع النفطي بش�كل خ�اص والبلد
بش�كل عام  ،ويقود اقتص�اد الباد نحو
الرق�ي والتقدم ويحمي ث�روات الشعب
وينميها ويطورها.

مركز مراقبة اإلنرتنت :العراقيون يدفعون  30مرة ضعف ما يُدفع
بدول أخرى

بغداد /الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي ،امس االثنن ،عن بيعه ألكثر من  177مليون
دوالر وبمشاركة  34مرصفا.
وش�هد البنك املركزي العراقي خال م�زاده لبيع ورشاء العمات االجنبية
ام�س انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل  177مليونا و 298الف دوالر غطاها
البن�ك بسع�ر رصف اساس بل�غ  1190دينار ل�كل دوالر ،مقارنة باليوم
السابق التي بلغت املبيعات فيه  200مليون و 880االف دوالر.
وت�وزع الطلب بواق�ع  162مليون�ا و 718الف دوالر لتعزي�ز االرصدة يف
الخ�ارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات ،فيما توزع�ت البقي�ة الباقية
والبالغ�ة  14مليونا و 580الف دوالر عىل ش�كل بي�ع نقدي غطاها البنك
بالكام�ل بسعر رصف بل�غ  1190دينار لكل دوالر واح�د ليسجل اجمايل
املبيعات الكلية .177,298,000
فيم�ا لم تتقدم اي من املصارف ال�بالغ�ة  34مرصفا يف مزاد العملة بأي
عروض لبيع الدوالر.

بغداد /الزوراء:
كشف مرك�ز مراقبة اإلنرتنت،
ام�س االثن�ن ،ع�ن مقارن�ة
صادمة بشأن اسعار االنرتنيت
بداخ�ل الع�راق مقارن�ة بدول
الجوار ،مش�رية اىل ان املواطن
يف الع�راق يدف�ع  30ضعفا ملا
يدفع�ه املواط�ن االيران�ي او
السعودي لرشاء الباقات.
وق�ال املرك�ز يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه
“نستغرب م�ن االهمال الكبري
ال�ذي تمارس�ه الحكوم�ات
العراقي�ة يف قط�اع اإلنرتن�ت،
وترك مساحات كبرية للرشكات
بتقديم خدمات أقل مما يدفعه

الكشف عن حتركات حلسم ديون
شركات االتصاالت

بغداد /الزوراء:
كشف�ت اللجن�ة املالي�ة يف مجلس
النواب ،ام�س االثنن ،ع�ن وجود
تح�رك من القض�اء لحسم الديون
املرتتب�ة بذمة رشك�ات االتصاالت
يف العراق.
وق�ال رئي�س اللجن�ة املالي�ة يف
مجلس الن�واب ،هيث�م الجبوري،
بحس�ب اإلع�ام الحكوم�ي :إن
«قسما م�ن هذه الديون لم تحسم
بشكل نهائي ،فبعضها عن طريق

بغداد /متابعة الزوراء:
سجل�ت ص�ادرات اي�ران م�ن الطاقة
الكهربائي�ة لدول الج�وار نموا بنسبة
 27.6باملئ�ة يف السن�ة املالي�ة املنتهية
 19م�ارس/آذار 2020ع�ىل اس�اس
سن�وي ،فيم�ا تص�در الع�راق قائمة
ال�دول املست�وردة .وأوضح�ت رشكة
«ساتكاب» إلدارة صناعة وتوفري السلع
املائي�ة والكهربائية ،ام�س االثنن ،أن
الصادرات تخطت  8مليارات كيلوواط
ساعة يف السنة املذكورة ،وتم توريدها
لكل من أرمينيا وآذربيجان وباكستان
وافغانست�ان والع�راق وجمهوري�ة
نخجوان ذات الحكم الذاتي.
وأش�ارت اىل أن الع�راق استح�وذ عىل
توريد  6مليارات و 652مليون كيلوواط
ساعة من كهرباء ايران بنمو  36باملئة
عىل اساس سنوي ،تلته افغانستان ب�

 775مليون وباكستان ب�  516مليون
وأرمينيا ب�  53مليون ونخجوان ب� 33
مليون كيلوواط ساعة.
وبل�غ اجم�ايل الطاق�ة الكهربائي�ة
املصدرة من ايران له�ذه الدول 8.031
ملي�ار كيل�وواط بنم�و  1.736مليار
كيل�وواط ساع�ة ع�ن السن�ة املالي�ة
السابقة .وبذل�ك سجلت نسبة العراق

املواط�ن العراق�ي ،وأرشنا بأن
العراقي�ن يدفع�ون  30م�رة
ضع�ف م�ا يدفع�ه املواطنون
يف بل�دان أخ�رى ،وه�ذه جردة
ببعض املاحظات”.
واضاف البي�ان ان ”أعىل سعر
لخدم�ات اإلنرتن�ت الرسي�ع
باملنطق�ة العربي�ة يف الع�راق
وان رسعة ال�� 2ميغابيت لكل
ثاني�ة ( )Mbps 2لخ�ط ال��
 ADSLاملنزيل يف تونس بمقدار
 173دوالر ،ويف الع�راق 9,097
آالف دوالر يف السنة ،وان سعر
امليغ�ا الواح�دة يف دول الجوار
السعودي�ة واالردن وتركي�ا
وايران تبلغ  3دوالر ،ويف العراق

يتم بيعها للمواطنن بن 140
دوالرا اىل  250دوالر”.
وتاب�ع ان “الرشكات تستهتلك
املواط�ن العراقي يف ظل صمت
حكوم�ي ع�ىل ه�ذه األساليب
واملمارسات التي تنخر االقتصاد
العراقي ،وان التخفيضات التي
أعلنت عنها وزارة االتصاالت يف
سعر السعات ،لم يستفد منها
املواطن بل الرشكات فقط”.
وطال�ب املركز يف بيان�ه وزارة
االتصاالت ب�”رضورة تحسن
خدم االنرتن�ت وفرض رشوط
ع�ىل عمل الرشك�ات ،ومراقبة
صارم�ة عىل الخدم�ة املقدمة
من قبلها”.

أسعار الفواكه واخلضر

العراق يتصدر قائمة الدول املستوردة للكهرباء
من إيران

مخالف�ات أو غرام�ات ،والبع�ض
اآلخر عن طريق استخدام خيارات
غري متفق عليها».
وكان النائ�ب األول لرئيس مجلس
النواب ،حسن الكعبي ،أكد ،يف وقت
سابق ،أن مجلس النواب سيناقش
تأجي�ل الديون وعق�ود الرتاخيص
ومبال�غ رشك�ات الهات�ف ،فيم�ا
بن أن البلد يم�ر بمرحلة خطرية،
لم يمر به�ا ط�ول تأريخه ويجب
تظافر الجهود لتجاوزها.
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من صادرات كهرباء ايران  82.7باملئة
وافغاست�ان  9.7باملئة وباكستان 6.4
باملئة وأرمينيا  0.7باملئة.
ويف املقابل استوردت ايران نحو 3.329
ملي�ار كيل�وواط ساعة م�ن الكهرباء
يف السن�ة املالية املنتهي�ة  19مارس/
آذار ،2020إذ ص�درت ارمينيا اىل ايران
 1.294مليار كيلوواط ساعة.

السلعة
الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقاء
الباميا
اللوبيا
الشجر
القرنابيط
اللهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 750دينارا
 750دينار
 2500دينار
 1250دينارا
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار

السلعة
الرتقال
الالنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
البازالء
العنب

السعر للكغم الواحد
 1500دينار
 2000دينار
 1500دينار
 1250دينارا
 2500دينار
 1500دينار
 500دينارا
 750دينارا
 2500دينار
 2500دينارا
 2500دينار
 3000دينار

ضبط املتسببني بتأخري صرف رواتب متقاعدي كركوك

جلنة اخلدمات النيابية تعلن إحالة ملف مطار النجف للنزاهة والقضاء
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الخدمات النيابية عن ابرز
ملفات الفساد التي وافقت عىل احالتها
اىل هيئ�ة النزاه�ة للتحقي�ق به�ا .م�ن
جانبها ،أعلنت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة
اإللكرتوني
عن ضبط مدير رشكة للدفع
ِّ
يف كرك�وك ومعاونه ومس�ؤول التنسيق
ب�ن الرشكة ودائ�رة التقاعد الوطنيَّة يف
املحافظة.
وقال عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابية،
عب�اس يابر العط�ايف ،ام�س االثنن ،يف
ترصيح صحفي :إن لجنته “إحالت ملف
مط�ار النجف ال�دويل إىل هيئ�ة النزاهة
والقض�اء للتحقيق بشبه�ات الفساد”،
مبين�ا أن “هن�اك ملفات أخ�رى ال تزال

قي�د الدراس�ة ،ومنها ملف�ات األرصفة
النهرية”.
وأض�اف أن “ملف�ات كبرية الت�زال قيد
التحقي�ق والدراس�ة داخ�ل اللجنة قبل
ارساله�ا اىل هيئة النزاهة سيتم الكشف
عنه�ا الحقا” ،مؤك�دا أن “هناك أوليات
أخرى سيتم الحاقها بملف فساد مطار
النجف الدويل”.
م�ن جانبه�ا ،أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّ�ة ،ام�س االثن�ن ،ع�ن ضبط
اإللكرتوني يف كركوك
مدير رشكة للدفع
ِّ
ومعاونه ومسؤول التنسيق بن الرشكة
ودائرة التقاعد الوطنيَّة يف املحافظة.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة من�ه :أن “الفريق ،الذي انتقل إىل
اإللكرتوني
مقر إح�دى رشكات الدف�ع
ِّ

العدد/1243:ب2019/
التأريخ2020/5/10 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
اعان
بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل (3/35م14
السهيلي�ة) محلة (السهيلي�ة) يف الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار املذكور
اع�اه واملبينة اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خال ثاثون يوما من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
 %10م�ن القيم�ة املقدرة البالغ�ة بموجب صك مصدق آلم�ر هذه املحكمة ب�داءة الكوفة
وص�ادر م�ن مرصف الرافدي�ن  /فرع مسلم بن عقي�ل (ع) يف الكوف�ة وستجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعان يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسبة العراقية .
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف
 -1ارض زراعي�ة تق�ع عىل طري�ق عام وتطل عىل نه�ر الفرات يف الكوف�ة وفيها عدد من
اش�جار النخيل تقدر ب�  20نخلة وعدد من اش�جار الحمضيات تقدر ب�  20شجرة وتوجد
فيه�ا دار س�كنية صغرية بمس�احة 60م 2وتحتوي ع�ىل غرفة للن�وم ومطبخ وصحيات
جنس العقار بس�تان ن�وع العقار مملوكة للدولة مس�احتها العمومية تبلغ  1دونم و 12
اولك و 37,5م2
القيمة املقدرة
القيمة الكلية مبلغ ( )94750000اربعة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار

يف املحافظة والدوائ�ر ذات العاقة ،قام
بإجراءات التقيص والتحري التي كشفت
إيقاف رصف رواتب املتقاعدين وإيقاف
اإللكرتوني؛
بطاقةإحدى رشكات الدفع
ِّ
بالرغم من وجود عقد أصويل لعملها”.
وأضاف�ت الهيئ�ة أن “تحرياته�ا قادت
إىل وج�ود ش�بهة إجب�ار للمتقاعدي�ن
اإللكرتوني
عىل استب�دال بطاقة الدف�ع
ِّ
لرشك�ة أخرى مقابل استقطاع
ببطاق ٍة
ٍ
مبال�غ مالي ٍة كبري ٍة ب�دون سند قانوني،
وتأخري متعمد ل�رصف رواتبهم بتواطؤ
من موظف�ي دائرة التقاع�د الوطنيَّة”،
موضح�ة أن�ه “ت�م ضبط مدي�ر رشكة
اإللكرتون�ي ومعاون�ه ومسؤول
الدف�ع
ِّ
التنسي�ق بن الرشك�ة ودائ�رة التقاعد
الوطنيَّة.

العدد:وفاة 1116/
جمهورية العراق
التأريخ2020/3/11 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل /املدعو منتظر محمد جهاد
م/اعان
قدم طالب حجة الوفاة محمد جهاد عبد طلبا ً اىل هذه
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو
(منتظ�ر محمد جه�اد) ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خال عرشة
أيام م�ن تأريخ ن�رش االعان وبخافه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون .
مع فائق التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

ضبط
وبين�ت أنه «ت�م تنظيم مح�ر
ٍ
أص�ويلٍّ باملضبوط�ات يف العمليَّ�ة التي
نفذت بموجب مذكر ٍة قضائ َّي ٍة ،وعرضه
رفقة املتهمن عىل السيد قايض محكمة
التحقي�ق املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة
يف كرك�وك؛ الذي قرَّر توقي�ف املتهمن
استنادا ً ألحكام املادة ( )336من قانون
العقوبات”.
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أعلن�ت يف الثال�ث
عرش م�ن الشهر الج�اري عن ضبطها
مسؤولن وموظفن حكومين يف نينوى
وآخري�ن تابعن إلح�دى رشكات الدفع
اإللكرتون�ي؛ بتهمة إجب�ار املتقاعدين
ِّ
ع�ىل استبدال بطاقاتهم م�ن رشك ٍة إىل
أخرى؛ لغرض إرغامهم عىل دفع مبالغ
أكثر من املقرر.

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية املرقمة
 A 87388873والص�ادرة
من الرشك�ة العامة النتاج
كهرب�اء الف�رات االوس�ط
بأس�م  /أحم�د فوائد كريم
 /فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة غماس

العدد/404:ب2019/
التأريخ2020/2/27 :

اعان
استن�ادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدع�وى املرقمة /404ب2019/
واملكتس�ب الدرج�ة القطعية واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم
( 19/570الغ�رب) بيع�ا واملدرجة اوصافه ادن�اه لذا تقرر وضعه يف
املزاي�دة العلنية ملدة ثاثون ي�وم اعتبارا من اليوم الثاني للنرش فعىل
من يرغ�ب املشاركة يف املزاي�دة الخاصة ببيع العق�ار مراجعة هذه
املحكم�ة يف الساعة الثانية عرش ظهرا ً م�ن اليوم الثاثن ملدة النرش
لاش�رتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات ال تقل عن
 %10م�ن قيمة العقار اذا كان من غ�ري الرشكاء مستصحبن معهم
املستمسك�ات التي تثبت ش�خصيتهم علما ان اجور النرش والداللية
يف االعان يتحملها املشرتي .
االوصاف
 -1العق�ار املرقم  19/570الغرب جنس�ه داران مفرزة بصورة غري
رسمية يحتوي كل دار عىل غرفتن ومطبخ وصحيات
 -2القيمة التقديرية للعقار املرقم اعاه اربعة عرش مليون دينار
-3مساح�ةالعق�ار(2اول�كو)50م�رتيق�عيفغم�اسالغ�رب
القايض االول
ماهر صاحب شاكر

العدد / 4713 :ش2019/1
جمهورية العراق
التاريخ2020/ 5 / 17 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل /الشخص الثالث (سامي كاظم عبود)
ْ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد (/ 4713
ش )2019/1يف  2020/2/ 20والق�ايض الحكم بوفاة
ول�دك س�ام سامي كاظ�م و اعتبار تاري�خ صدور هذا
القرار يف  2020/2/20تاريخ�ا لوفاته وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عارمختار
قضاء املناذرة حي االوقاف قررت املحكمة تبليغك بقرار
الحك�م اعاه بواسطة صحيفتن محليتن رسميتن ويف
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا و اعرتاضك
ع�ىل الحكم اع�اه سوف يت�م اكتساب الحك�م الدرجة
القطعية .
القايض
عامر حسن حمزة

الرياضي

أصفر وأمحر

همام طارق يشعل الفتنة داخل
اإلمساعيلي

بغداد /متابعة الزوراء
رفض بعض نجوم اإلسماعييل ،تمديد عقودهم مع الفريق ،نظرًا لضعف املقابل املادي
املعروض عليهم.ورفض العبي اإلسماعييل الذين ستنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية
املوس�م القادم مثل محمد الش�امي وعماد حمدي تمديد عقودهم ،بسبب عقد الالعب
العراقي همام طارق.ويحصل همام طارق عىل  6ماليني جنيه مرصي كراتب س�نوي،
وهو املبلغ الذي طالب بعض الالعبني بالحصول عليه ،من أجل البقاء مع اإلسماعييل.
يذك�ر أن ثنائي اإلس�ماعييل ،محمد الش�امي وعماد حمدي ،حصال ع�ىل عدة عروض
محلية وخليجية.
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خارطة طريق جديدة

عدنان درجال :الوزارة ستتعاون مع االوملبية من اجل مصلحة الرياضة العراقية

بغداد /الزوراء
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة
عدنان درجال ،ان املرحلة املقبلة
ستش�هدا عم�ال مش�رتكا ب�ني
الوزارة واللجن�ة االوملبية بهدف
دفع عجلة الرياضة العراقية اىل
االمام.
وب�ني درج�ال خ�الل لقائه مع
رئيس اللجن�ة االوملبية الوطنية
العراقية رعد حم�ودي بحضور
رئيس لجنة الش�باب والرياضة
الربملاني�ة النائب عباس عليوي
ومستشار رئيس مجلس الوزراء
لش�ؤون الرياض�ة اي�اد بني�ان
ونائ�ب رئي�س اللجن�ة االوملبية
فالح حس�ن ،ان االجتم�اع كان
مثم�را وت�م خالله اس�تعراض
مسرية املرحلة املاضية والعالقة
الت�ي تجم�ع وزارة الش�باب
والرياض�ة واللجن�ة االوملبي�ة
كمؤسستني معنيتني بالرياضة
العراقي�ة ورياض�ة االنج�از،
ووج�وب تج�اوز الخالف�ات
الت�ي تؤثر عىل العمل املؤس�ي
والريايض.
واض�اف الوزي�ر ،انه ت�م خالل
اللقاء الذي اس�تمر ل� س�اعات
عدة بحث العديد من امللفات التي
تخص العمل الريايض ،واالتفاق
ع�ىل رضورة تغلي�ب املصلح�ة
العامة وصوال اىل تذليل العقبات
وتوفري املناخ�ات االيجابية التي
تخدم رياضتنا .
ويف ش�ن منفص�ل التق�ى وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال،
يف مقر الوزارة مديري الش�باب
والرياض�ة يف بغداد واملحافظات
بحضور املالك املتق�دم للوزارة،

وتم خالل اللقاء استعراض عدد
م�ن املتغ�ريات الت�ي اث�رت عىل
وس�طنا الش�بابي ومنها قانون
نق�ل الصالحي�ات اىل مجال�س
املحافظ�ات ،واالس�تثمارات يف
االندي�ة واملنتدي�ات الش�بابية،
وبناء الش�باب وفق اطر واليات

مدافع اسود الرافدين علي فائز
جيتاز فحص كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
خض�ع مدافع املنتخ�ب الوطني
لكرة القدم ،عيل فائز ،فحوصات
اختب�ار ف�ريوس كورونا.وق�ال
فائ�ز ان “اجريت خ�الل اليومني
املاضيني ،فحوصات طبية ،للتأكد
من إصابتي بف�ريوس كورونا”.
وأوضح ان “نتائ�ج الفحوصات
كانت سلبية وبالتايل انتهت فرتة
الحجر يف املنزل”.تجدر اإلش�ارة
إىل ان فائز ،كان مالمسً �ا للحكم
ال�دويل مهند قاس�م خ�الل احد

الربامج التلفزيونية والذي بدوره
اصيب بفريوس كورونا.

تطبيعية احتاد الكرة تسمي
جلنة الصاالت

بغداد /متابعة الزوراء
س�مت الهيئة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة الق�دم ،الرئيس الجديد
وأعض�اء لجنة كرة الص�االت يف االتحاد.وقال مص�در يف اتحاد الكرة إن
“”الهيئة قررت تس�مية الالعب الدويل الس�ابق نعيم صدام رئيسا للجنة
كرة الصاالت ،وس�يقود اللجنة خالل الفرتة املقبلة”.وأوضح أن “اللجنة
تتأل�ف من حس�ام املؤم�ن نائبا ً وزياد ش�امل عضوا من بغ�داد وعضو
من محافظ�ة دهوك وعضو اخر من محافظ�ة البرصة”.وكانت الهيئة
التطبيعية قد أعلنت تسمية لجنة املنتخبات خالل اليومني املاضيني.

احتاد الكرة الطائرة يصقل
ويطور خربات مدربيه

بغداد /عالء الساعدي
يقي�م االتح�اد العراق�ي املركزي
للك�رة الطائ�رة وبالتع�اون م�ع
لجنة البحث و التطوير يف االتحاد
مح�ارضات محلي�ة و دولي�ة
الغ�رض منه�ا تطوي�ر و صق�ل
خربات املدربني العاملني و االخوة
االكاديميني و األساتذة و الالعبني
الدوليني و سوف تقام محارضات
و ورش عم�ل فنية و عىل برنامج
الزوم  zoomالخاص باالجتماعات
االلكرتونية و عىل مدار األس�ابيع

املقبلة بش�كل اسبوعي وبأرشاف
نخب�ة م�ن املحارضي�ن الدوليني
واملحليينريجى من السادة املدربني
االكاديميني تنصيب برنامج الزوم
و املرفق�ة صورته مع املنش�ور و
املتوف�ر عىل متاج�ر apple store
و  Google playو كذلك االنضمام
اىل الك�روب الخاص بلجنة البحث
و التطوير يف الفيس بوك الس�تالم
التبليغ�ات الرس�مية و رواب�ط
االجتماع�ات و الورش الخاصة و
توقيتاتها.

جدي�دة تمن�ح االمل له�م ببناء
وطنهم وتقدمه واستقراره.
وبني وزير الشباب والرياضة ان
وض�ع اليد عىل اه�م النقاط هو
م�ا نريده الي�وم ،اذ النملك عصا
التغيري بني ليلة وضحاها وسط
ظروف عسرية تلم بالعالم اجمع،

م�ع كل ذلك ف�ان التغي�ري غاية
وهدف والعودة اىل جادة الصواب
هو مكس�ب حقيقي للمستقبل
وهذا ما تم تشخيصه من قانون
نق�ل الصالحي�ات وف�ك ارتباط
مديري�ات الش�باب والرياض�ة
بوزارة الشباب والرياضة ،منوها

اىل ان هذا االجراء اضاف مفصال
غاي�ة يف التعقي�د الروتيني ،وان
اجتماعن�ا بمدي�ري الش�باب
ه�و خط�وة رشوع اوىل يف غاية
االهمية كوننا ننظر اىل املديريات
ومنتدياته�ا بانها خاليا التماس
االوىل ب� الش�باب ونع�ول عليها

الكثري يف البناء للمستقبل.
واض�اف درج�ال ،ان�ه مل�س
رغب�ة حقيقي�ة م�ن املديري�ن
وطروحاته�م بع�ودة املديريات
اىل ال�وزارة والغاء مفصل وحالة
ترهل تربط املحافظة ومجلسها
 ،مش�ريا اىل انن�ا نس�عى لرب�ط

ال�وزارة باملديري�ات فني�ا ع�ىل
اق�ل تقدي�ر م�ع تش�كيل لجنة
من خمس وزارات هي الش�باب
والثقاف�ة والصح�ة والرتبي�ة
والتعلي�م الع�ايل وبذلك نؤس�س
لقاعدة حقيقي�ة من اجل عودة
الشباب اىل املنتديات.
وتاب�ع الس�يد الوزي�ر بالق�ول
ان ش�باب الع�راق ازاء خط�ر
حقيقي يتهددهم يف املنش�طات
واملخ�درات والح�ل يكم�ن يف
منتديات ش�بابية تس�توعبهم
لذل�ك رشعنا بان تك�ون مراكز
املوهب�ة الش�بابية والرياضي�ة
فاعلة بهذا االتجاه مع الغاء أي
مرشوع استثماري يف املنتديات
واالندي�ة يتع�ارض م�ع البناء
الحقيقي للشباب.
م�ن جانبه اكد مدير ع�ام دائرة
ش�ؤون االقالي�م واملحافظ�ات
طال�ب جاب�ر ان م�ن ضم�ن
اولويات الوزارة هو االستثمار يف
الش�باب وبناء االنسان بجدوى
اك�رب م�ن أي مضم�ون ومردود
ربح�ي مادي وه�و م�ا نريد ان
يش�اركنا الجميع هذا الطموح،
وال�وزارة كجه�ة قطاعية لديها
القدرة واملرونة عىل اعادة بلورة
انشطتها واليات العمل لديها من
اجل هذا الهدف وننظر اىل الظرف
الراه�ن كحالة اس�تثنائية زائلة
وعنده�ا س�نكون ام�ام اختبار
حقيقي للبناء االنساني املبكر.
وج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة
مواضي�ع تتعل�ق بالج�دوى
االستثمارية واملشاريع املتوقفة
وخط�ط االنش�طة للمنتدي�ات
الشبابية.

اياد بنيان يرفض تهميش كفاءات البصرة ويطمأن على اركان حممود
بغداد /الزوراء
ٔ
أك�د ر ٔيي�س الهي�اة التطبيعي�ة لالتح�اد
العراق�ي لك�رة الق�دم ،ا ٕياد بني�ان ،خالل
زي�ارة وف�د ملتقى الب�رصة ملق�ر االتحاد
دعمه الكامل لرياضي�ي املحافظة ،مبيناَ:
ا ٕن كف�اءات الب�رصة الفيح�اء س�تأخذ
استحقاقها الطبيعي بعيدا َ عن التهميش.
وناقش الوف�د الزا ٔير ،ال�ذي ضم خرية من
نجوم الكرة البرصية السابقني ،فضال عن
ح�كام وا ٕعالمي�ي وا ٕداري�ي املحافظة ،مع
بني�ان ،وبحضور االٔمني الع�ام للتطبيعية
محم�د فرحان ،ور ٔييس لجنة الحكام عالء
عبد القادر ،واقع الكرة يف املحافظة ،وأهم
املعوق�ات الت�ي تواج�ه رياضييه�ا ،حيث
وع�د ر ٔييس الهي�أة التطبيعي�ة بتذليلها يف
أرسع وق�ت ،ومنح االس�تحقاق الطبيعي
للكف�اءات من خالل وض�ع معايري للعمل
واملركزي�ة ،وتنظيم املس�ابقات واالهتمام
باالندي�ة البرصي�ة س�واء م�ن تنش�ط يف

ال�دوري املمت�از أو م�ن تتواج�د يف دوري
الدرجة االٔوىل.
ٔ
م�ن جانب�ه ،اك�د نج�م الك�رة البرصي�ة
الس�ابق ،نارص ط�الع :أن الوف�د البرصي
لدي�ه الثق�ة الكب�رية بأعض�اء التطبيعية
ور ٔييسها ا ٕياد بنيان يف التغيري نحو االٔفضل،
وا ٕيجاد الحلول املناس�بة لتجاوز صعوبات
رياضيي املحافظة بعد س�نوات طويلة من
التهميش.
ويف ختام الزي�ارة ،أكد وفد ملتقى البرصة
الري�ايض دعمه الكامل ومس�اندته للهي ٔية
التطبيعي�ة التحاد الكرة م�ن أجل تحقيق
النجاح خ�الل املدة املفصلي�ة املقبلة التي
تتطلب تكاتف الجميع.
ويف ش�أن منفصل بعثت الهيأة التطبيعية
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم برس�ائل
اطمئن�ان لنجم فري�ق الرشطة الس�ابق،
أركان محم�ود ،ال�ذي أصي�ب بفاي�روس
كورون�ا ،االٔح�د ،م ٔوك�دة يف الوقت نفس�ه

مس�اندتها لجمي�ع م�ن خ�دم الك�رة
العراقية.
وقال رئي�س التطبيعية ،اي�اد بنيان :نحن
داعم�ون لالعب الس�ابق اركان محمود يف
هذا الظرف الصحي االستثنائي ،فالخدمات
التي قدمه�ا للك�رة العراقية تحت�م علينا
الوقوف معه معنويا ،والشد من ازره ،لكي
يتغلب عىل فريوس كورونا.
واضاف :عرفن�اك مقات�ال يف امللعب ،العبا
ممي�زا ،يصعب ا ٕيقافك م�ن قبل املدافعني،
ننتظ�ر منك االنتصار ع�ىل املرض بروحية
االٕرصار والتحدي التي كنت تمتلكها داخل
املستطيل االٔخرض.
واختتم :جميع العاملني يف الهيأة التطبيعية
واالرسة الكروي�ة ينتظرون عودتك بأرسع
وقت وانت بأفضل حال.
يش�ار ا ٕىل أن الالعب أركان محمود س�بق
ل�ه ان مثل ف�رق الرشطة والق�وة الجوية
والنفط وصالح الدين والدفاع الجوي.

عدنان حممد :افتقر للعالقات وادارة الزوراء مل تقدرني وعدنان محد ظلمين
بغداد /هشام عيل
اكد العب املنتخب الوطني السابق
بكرة القدم عدنان محمد ان
جيل عام الفني كان احد افضل
االجيال التي مرت عىل الكرة
العراقية لكن سوء الحظ منعنا
من تحقيق اإلنجاز.
وقال محمد انه هو والعبي
جيله تعرضوا للظلم كثريا ولم
ياخذوا فرصتهم خارجيا وذلك
السباب كثرية منها الحصار
الذي تم فرضه عىل العراق فضال
عن الحروب والظروف الصعبة
االخرى التي عاشها البلد يف
وقتها مبينا ان املدرب عدنان
حمد ظلمه مرتني وكان السبب

وراء عدم احرتافه يف الدوري
القطر حينذاك ،ولقد بكيت كثريا
حينما تم ابعادي عن املشاركة يف
كأس اسيا عام  96يف االمارات
والسبب يف وقتها كان املدرب
عدنان حمد.
واضاف ان افتقاره للعالقات
ابعده عن الوصول لتحقيق
اهدايف ومنها الظهور االعالمي
كما انه لم يمنح الفرصة الكافية
يف الزوراء بعد اعتزاله والسبب
رئيس النادي الحايل فالح حسن
حتى ان النجمني الكبريين احمد
رايض وحسام فوزي ظلما يف
الزوراء بعد اعتزالهما ،وال ننىس
ان مدربو الفريق االول يف الزوراء

همشوا الفئات العمرية ولم تعد
النوارس مدرسة الكرة العراقية،
اصبحت
الشديد
ولالسف
جماهري االندية هي من تتحكم
بقرارات ادارات االندية ومنها
نادي الزوراء الريايض  ،وليعلم
الجميه ان ملعب نادي الزوراء
الريايض تم تشييده بأموال
عقود الالعبني.
واشار اىل ان رئيس اتحاد الكرة
السابق ناجح حمود سهل
له مسألة احرتافه الخارجي
موضحا ان ان املدرب القدير عبد
االله عبد الحميد هو صاحب
الفضل االول عىل عدنان محمد،
وارى ان الالعب عباس عبيد هو

افضل صانع العاب لعبت اىل
جانبه فهو يمنحك الثقة ،كما
يجب ان اثني عىل مدى احرتافية
رايض شنيشل الذي قدوتي يف
املالعب بعدما نجح كثريا كالعب
وساهم يف تحقيق العديد من
االنجازات للكرة العراقية
وكشف العب فريق الزوراء
السابق عن رفضه عرضا من
القوة الجوية بمبلغ ثمانية
ماليني دينار يف وقتها مفضال
العرض الذي تقدمت به ادارة
النوارس والبالغ مليوني دينار
مشريا اىل انه سريتدي فانيلة
الزوراء لو عاد به الزمن من
جديد.
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الكرات الثابتة تنقذ بايرن ميونيخ من فخ يونيون برلني
فاز باي�رن ميوني�خ عى مضيف�ه يونيون
برل�ن بهدف�ن دون رد ،ضم�ن منافسات
الجولة  26من الدوري األملاني.
سج�ل ثنائي�ة الفري�ق الباف�اري روب�رت
ليفاندوفسك�ي من ركلة ج�زاء وبنجامن
بافارد يف الدقيقتن  40و.80
املث�ري أيضا أن نفس الثنائي سجال يف شباك
برل�ن يف مب�اراة ال�دور األول ،الت�ي انتهت
بفوز بايرن ميونيخ .2-1
رف�ع باي�رن رصي�ده إىل  58نقط�ة ليعزز
موقع�ه يف الص�دارة بف�ارق  4نق�اط ع�ن
مالحق�ه بوروسيا دورتمون�د ،بينما تجمد
رصيد يونيون برلن عند  30نقطة يف املركز
الثاني عرش.
ك�ان الش�وط األول متكافئا ،حي�ث تبادل
الفريقان تهديد املرمى ،وكاد ليفاندوفسكي
أن يسجل هدفا مبكرا ،إال أن تسديدته علت
العارضة.
ورد الجناح األيرس ليونيون برلن ماريوس
بول�رت ،بفرصة خطرية تص�دى لها مانويل
نوي�ر ،كما أزعج النيج�ريي أنطوني أوجاه
مدافع�ي باي�رن بتحركاته يمين�ا ويسارا،
وكاد أن يسجل بتسديدة مرت بجوار القائم
األيرس.
يف الدقيق�ة  ،18سجل توم�اس مولر هدفا
لبايرن بعد متابع�ة كرة زميله جنابري ،إال
أن حكم اللقاء ل�م يحتسبه بداعي التسلل،
بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
م�ع مرور الوقت أحكم بايرن سيطرته عى
مجري�ات األمور ،وضغ�ط بقوة حتى ورط
لي�ون جوريتسك�ا دف�اع يوني�ون برلن يف
ركلة جزاء سددها ليفاندوفسكي بنجاح.
وقبل أن يطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط
األول ،س�دد بنجام�ن بافارد ك�رة خطرية

بج�وار القائم األيرس.تغري السيناريو تماما
يف الشوط الثاني ،وسار اللقاء يف اتجاه واحد
نح�و مرم�ى أصح�اب األرض ،حيث أضاع
جرويتسك�ا وكينجسيل كوم�ان وجنابري
أكثر من فرصة خط�رية؛ بسبب الرعونة يف
إنه�اء الهجمات.وم�ن ركلة ثابت�ة جديدة،
لعب جوشوا كيميتش ركل�ة ركنية ،ارتقى
لها بافارد برأسه يف الزاوية اليرسى مسجال
الهدف الثاني.استغل م�درب يونيون برلن
الالئحة الجدي�دة بإجراء خمسة تبديالت يف
الشوط الثاني ،اال أن فريقه كان بال أنياب،
ول�م يه�دد مرمى الباف�اري س�وى مرتن
بتسدي�دة لربومي�ل بج�وار القائ�م األيمن،
بينما تص�دى مانويل نوي�ر لتسديدة قوية
لفيليك�س كروس.أم�ا هان�ز فلي�ك مدرب
باي�رن ميوني�خ ،فاكتف�ى بثالث�ة تبديالت
فق�ط ،نشط منها كوم�ان فقط بينما كان
إيفان بريشيتش والالع�ب الشاب ميكائيل
كويسانيس بال بصمة.
وفرّط كولن بتقدم�ه بهدفن نظيفن أمام

ضيف�ه ماينتس وسقط يف فخ التعادل 2-2
يف أوىل مباري�ات الفريق�ن بع�د استئن�اف
ال�دوري األملان�ي لك�رة الق�دم نشاطه بعد
توق�ف شهري�ن بسب�ب ف�ريوس كورون�ا
املستج�د ،وذل�ك ضم�ن املرحل�ة السادسة
والعرشين.وتقدم كول�ن بهدفن ملارك أوث
( 6م�ن ركلة ج�زاء) والنمس�وي فلوريان
كاينت�س ( ،)53ورد الضي�وف به�ديف
النيجريي تايوو أوونيي ( )61والكامريوني
بي�ار كون�دي مالون�غ (.)72وكانت عجلة
البوندسليغ�ا ع�ادت اىل ال�دوران يف مالعب
خالي�ة م�ن الجماه�ري ووف�ق بروتوك�ول
صحي ص�ارم ،الذي شهد ع�ى إقامة ست
مباريات ،أبرزه�ا دربي الرور بن بوروسيا
دورتموند وضيفه شالكه انتهى بفوز األول
برباعية نظيفة.
ول�م يختلف املشه�د كثريا يف ملع�ب “راين
اينريج�ي” يف كول�ن حيث الت�زم الفريقان
التعليمات ذاتها بدءا من الوصول والدخول
اىل أرض امللع�ب واالحتفاالت باألهداف غري

الصاخبة.
وافتت�ح أصح�اب األرض التسجي�ل باك�را
بعدما استلم أوث كرة رائعة من الكولومبي
ج�ون كوردوب�ا عى حدود منطق�ة الجزاء
وتوغ�ل اىل داخلها ،قب�ل أن يتعرض للدفع
م�ن قائد ماينتس الفرن�يس موسا نياكاتي
فاحتسب�ت ركل�ة ج�زاء يف صالح�ه انربى
له�ا بنفسه عى يس�ار الح�ارس فلوريان
مولر (.)6وسنحت فرصة للضيوف ملعادلة
النتيج�ة بعدم�ا تالع�ب النمس�اوي كريم
أونيسيوو بالالعبن داخ�ل املنطقة قبل أن
يم�رر الكرة اىل الهولندي جان بول بويتيس
اال ان تسديدت�ه ارت�دت من الدف�اع بجانب
القائ�م (.)12وأظه�ر أونيسي�وو خطورته
مج�ددا عندم�ا سدد ك�رة بي�رساه أبعدها
الحارس تيمو هورن بأنامله (.)29
وعزز كاينتس تقدم الفريق املضيف الواقع
يف رشق الب�الد برأسية خاطف�ة عى القائم
الثاني بعد عرضية متقنة عن الجهة اليمنى
من البديل دومينيك دريكسلري (.)53
وبعد خمس دقائق عى دخوله بديال ،قلص
أوونيي املع�ار من ليفرب�ول االنكليزي منذ
آب/أغسط�س  ،2019النتيج�ة للضي�وف
عندم�ا تلق�ى عرضي�ة زاحفة ع�ن الجهة
اليمن�ى من ري�ديل باكو ،غمزه�ا يف املرمى
مسج�ال باك�ورة أهداف�ه يف البوندسليغ�ا
(.)61وعادل مالونغ النتيجة ملاينتس بعدما
توغل بمفرده داخل املنطقة وسط هشاشة
دفاعية مفاجئة لالعبي كولن ،قبل أن يسدد
ك�رة زاحف�ة عى يس�ار الح�ارس مسجال
هدفه الثالث هذا املوسم (.)72
ولجأ كل م�ن املدربن مارك�وس جيسدول
وأكي�م بريول�زر اىل التبدي�الت الخمس�ة
جميعه�ا التي ب�ات يسمح بها بع�د القرار

اعالم الكرتوني

الص�ادر م�ن مجل�س االتحاد ال�دويل لكرة
القدم (ايفاب).
وبقي كولن ع�ارشا برصيد  33نقطة فيما
بق�ي ماينتس يف املرك�ز الخامس عرش مع
 27نقطة.
دوري الدرجة الثانية
� أستكمل�ت مباري�ات املرحل�ة السادس�ة
والعرشي�ن م�ن مسابق�ة دوري الدرج�ة
الثانية األملاني لك�رة القدم بنتائج مفاجئة
لفرق املقدمة.
واستم�رت مباري�ات ال�دوري األملان�ي
للدرجت�ن الثاني�ة واألوىل يف اللع�ب للي�وم
الثاني تواليا ً دون مشاكل ومع وجود بعض
املتغ�ريات ،بع�د أن تسبب ف�ريوس كورونا
بإيق�اف النش�اط الري�ايض يف معظم دول
العالم لقرابة شهرين.
وتعادل املتصدر أرمينيا بيلفيلد ( 52نقطة)
يف الوق�ت القاتل مع أوسنابروك  1-1بعدما
بق�ي متقدم�ا ً حت�ى الدقيق�ة الرابعة من
الوقت بدل الضائع.
ول�م يستثمر شتوتغ�ارت الوصيف السابق
تعث�ر املتص�در ،ب�ل ّ
إنه خرس أم�ام ويهن
ويسبادي�ن  2-1وأصبح ثالث�ا ً ( 45نقطة)
بفارق األه�داف فقط عن هامب�ورغ الذي
بات ثانيا ً بتعادله مع غريوثر فوث (.)2-2
ويف آخ�ر املباري�ات ،ف�از سانت ب�اويل عى
نورنربغ  ،1-0فيم�ا تأجلت مباراة هانوفر
ودينام�و دريس�دن عقب اكتش�اف حاالت
إصاب�ة بفريوس كورون�ا يف صفوف األخري
من�ذ أيام.ويصع�د األول والثان�ي مب�ارشة
إىل دوري الدرج�ة األوىل فيم�ا يلعب الثالث
مع صاحب املرك�ز السادس عرش يف دوري
الدرج�ة األوىل لتحدي�د املتأه�ل األخ�ري إىل
البوندسليغا.

فينغر يثين على قانون التبديالت اخلمسة

أك�د أرس�ن فينغ�ر محل�ل قن�وات  beIN SPORTSأن قانون
التبديالت الخمسة أمر جيد ج�دا خصوصا من الناحية البدنية
حي�ث أن كثاف�ة املباري�ات عالية وه�ذا سيساع�د يف البقاء يف
جهوزي�ة فني�ة جيدة.وعل�ق أنه استمت�ع بمباري�ات الدوري
األملان�ي فنيا مؤكدا أن الوضع الحايل هو مؤقت واألمور ستعود
لنصابها.وأك�د أنه ال يمكن االستمرار بدون جمهور ،لكن يجب
أخذ الحيطة ،واستبعد فكرة عودة الجماهري يف يوليو معتربا أن
ذلك ليس قرارا حكيما.

أوالس يناشد الربملان الفرنسي

بيدرو إميانويل :سنقاتل من أجل الفوز بكل األلقاب
العن  /متابعة الزوراء
أك�د بي�درو إيمانويل مدرب ن�ادي الع�ن اإلماراتي أن
الفري�ق سيقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري اإلماراتي
وك�أس رئيس الدولة ،عن�د استئناف املوس�م املحيل يف
البالد.ويحتل العن حاليا ً املركز الثاني يف ترتيب الدوري
اإلمارات�ي برصي�د  37نقط�ة م�ن  19مب�اراة ،بفارق
 6نق�اط خل�ف شباب األه�يل املتصدر ،م�ع بقاء سبع
مراحل عى نهاي�ة البطولة.كما بلغ العن نهائي كأس
رئيس دولة اإلمارات ،حي�ث يتقابل مع الظفرة ،بعدما
كان تغلب يف الدور قبل النهائي عى الشارقة .3-2
وش�دد إيمانويل ترصيحات تلفزيوني�ة عرب قناة العن
عى أن الحديث ع�ن التحضريات للموسم الجديد سابق
ألوان�ه ،مؤك�دا ً أن يفضل الرتكيز يف الوق�ت الراهن عى
املوس�م الحايل ،خصوصا ً وأن حظ�وظ فريقي حارضة
ُ
“سنقاتل من أجل الفوز
يف املنافسة عى األلقاب.وقال:
بلقبي بطولة ال�دوري ،وكأس رئيس الدولة ،ونرغب يف
اللع�ب بأسلوبنا املعروف وطريقتنا الت�ي اعتدنا الفوز

بها”.وأض�اف“ :جميع العبي فريقي عى معرفة جيدة
بأه�داف الن�ادي وكذلك أعض�اء الجه�از الفني ،حيث
نرغب يف تحقيق أهدافنا وطموحات جماهرينا”.
وأوضح“ :نحن مطالبون حاليا ً بالرتكيز عى التخطيط
الجي�د والعمل ال�ذي يقودنا إىل بلوغ منص�ات التتويج

فاران يبيع قميصه ملكافحة كورونا

تربع رافائيل فاران ،مدافع ريال مدريد،
بقميص�ه مل�زاد ستذه�ب أموال�ه إىل
مستشفيات مدينة النس الفرنسية.
وبيع�ت قمص�ان بع�ض العب�ي النس
التاريخي�ن ،يف ه�ذا امل�زاد أيض�ا ،من
أج�ل التربع باألم�وال ملكافحة فريوس
كورونا املستجد.
وبحسب صحيف�ة “ماركا” اإلسبانية،

ف�إن قميص ف�اران ت�م بيع�ه مقابل
 4350يورو.
ويف املجمل ،تم جمع  23800يورو منذ
إطالق هذه املبادرة.
وأوضح�ت الصحيفة أن قميص فاران
ل�م يك�ن األغ�ى ،ب�ل قمي�ص دانييل
لوكلريك ،العب النس السابق ،الذي بيع
مقابل  6500يورو.

جدير بالذكر أن فاران خريج
أكاديمي�ة الن�س ،وانضم إىل
ري�ال مدريد يف صيف ،2011
مقاب�ل  10مالي�ن ي�ورو،
ومن وقتها حق�ق العديد من
األلقاب الكربى مع املريينجي،
مثل التتويج ب�دوري األبطال 4
مرات.

دعوات للتشدد يف تطبيق الربوتوكول الصحي
دعوات للتشدد يف تطبيق الربوتوكول الصحي
دعا سيايس أملاني إىل التشدد يف تطبيق الربوتوكول
الصحي املرافق لع�ودة مباريات دوري كرة القدم،
بع�د رصد مخالف�ات عى هامش لق�اءآت السبت
املايض ،شملت العناق والتقبيل احتفاالً باألهداف.
وأصبح�ت البوندسليغا السب�ت املايض أول بطولة
كرة ق�دم أوروبية كربى تعاود نشاطها بعد توقف
شهرين بسبب ف�ريوس كورونا املستجد .وستقام
املباري�ات م�ن دون جمه�ور وترافقه�ا اجراءآت
تف�ش محتمل
صحي�ة صارم�ة للوقاي�ة م�ن أي
ٍ
ل�”كوفيد.”-19وخالل املباريات الست من املرحلة
السادس�ة والعرشين التي أقيم�ت السبت املايض،
تم احرتام القيود الصحية بشكل عام ،لكن سجلت
أيضا بع�ض املخالفات.وقال وزير الدولة ملقاطعة
بافاري�ا مارك�وس سوي�در لقناة “سب�ورت ،”1
إن “ك�رة القدم أمام مهمة هائل�ة لتكون نموذجا
يحتذى به ،لذا علين�ا احرتام التعليمات واالنتباه”.
ووضعت رابطة ال�دوري بروتوكوالً صحيا ً من 50
صفحة يشمل مختلف مناحي التدريب واملباريات
وترصف أف�راد الفرق خ�ارج ح�دود امللعب .ومن
أب�رز التوصيات في�ه ،احرتام التباع�د االجتماعي
خالل االحتف�ال باألهداف ،ومن�ع املصافحة باليد
بن الالعبن.وعى رغم التزام معظم الالعبن بهذه
األمور ،رصدت مخالفات لها.فخالل احتفال العبي
هرتا برل�ن بهدف يف مرمى مضيفه�م هوفنهايم
(3-صف�ر) ،طب�ع البلجيكي ديدري�ك بويوتا قبلة
عى خد زميله الرصبي ماركو غرويتش.كما تعانق

حت�ى نك�ون جميع�ا ً سع�داء ،وبعدها سنتح�دث عن
املوس�م الق�ادم ،وم�ا ال�ذي توجب علين�ا القي�ام به،
وحالي�ا ً املستقب�ل بالنسب�ة لنا هو الح�ارض وسنعمل
وفق�ا ً لهذا املنطق”.وكشف ح�ول تدريبات الفريق عن
بع�د يف ظل الحجر“ :أعتق�د أن التدريب عن بُعد يختلف
ع�ن الربام�ج التدريبية التي اعتدنا القي�ام بها ،غري أن
ً
تجاوب�ا رائعا ً مع التمارين
جمي�ع العبي العن أظهروا
ع�رب االجتماعات املرئية والجمي�ع يستمتعون بوقتهم
ّ
ألنهم ملتزم�ون بالحجر ِّ
الصحي املن�زيل وهي لحظات
فارقة بالنسب�ة لهم”.أما عن استئناف الدوري يف شهر
آب/أغسطس املقبل ،فقد قال املدرب“ :الواقع يؤكد أن
صح�ة املجتمع أهم من مباريات ك�رة القدم ،لذلك البد
من اعتماد آلية مثالية إلدارة املباريات يف مرحلة ما بعد
كورونا ،وشخصيا ً أثق كثريا ً يف قرار املسؤولن”.
وأردف بالق�ول“ :يف اعتق�ادي أن تأجي�ل موع�د إقامة
املباريات كان مهما ً وعلينا
أن نضم�ن أن األجواء

عدد من العبي بوروسيا مونشنغالدباخ
بعد تسجيل هدف يف مرمى مضيفهم
آينرتاخت فرانكفورت (.)3-1وعلّق
سويدر بالقول“ :لم أحبذ ذلك ()...
ع�ى الالعب�ن اح�رتام القواع�د”.
لك�ن م�درب هرت�ا برل�ن برون�و
الباديا داف�ع عن العبي�ه بالقول:
“لقد خضعن�ا للفحوص (لكشف
+كوفي�د )-19+م�رات ع�دة اىل
درجة يمكننا السماح بذلك”.
وسبق لنادي العاصمة أن عاقب
العبه اإليف�واري سالومون كالو
بعد تداول رشي�ط مصوّر يظهر
قيام�ه بمصافح�ة زمالئ�ه عى
هام�ش حص�ة تدريبية.وكانت
املستشارة األملانية أنغيال مريكل
ق�د أك�دت ل�دى إعالنه�ا من�ح
الضوء األخرض لعودة مباريات
البوندسليغ�ا ،رضورة اح�رتام
املعاي�ري الصارمة الت�ي أعدتها
رابط�ة ال�دوري ،وأن السم�اح
باستئن�اف املنافس�ات لم يكن
ليتم لوال وضع إجراءآت من هذا
النوع.ويف إش�ارة إىل عزمها عى
تطبيق هذه االجراءآت بحذافريها،
منعت رابطة ال�دوري مدر َبن من
التواج�د م�ع فريقيهم�ا يف نهاية
هذا األسبوع ،بسب�ب مخالفتهما
للقواعد .فق�د استبعد السويرسي
أورس فيرش عن استضافة فريقه
أونيون برلن لبايرن ميونيخ حامل
اللق�ب أول أمس األح�د بسبب تركه
مق�ر إقامة فريقه للتواج�د مع عائلته
بع�د وفاة والد زوجته ،وغ�اب مدرب آوغسبورغ
هايك�و هريلي�ش ع�ن استضاف�ة فولفسبورغ
السب�ت امل�ايض ( )1-2بعدما ذهاب�ه إىل متجر
للتبضع (رشاء معجون أسنان وكريم للبرشة).
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تبع�ث عى شع�ور الالعبن بالراح�ة ،لالستمتاع بلعب
املباري�ات وتقدي�م مباري�ات جي�دة والت�ي سيتابعها
الجماه�ري وربما ل�ن يكونوا متواجدي�ن عى املدرجات
كاملعتاد ،كما نحب ونفضل وإنما يف منازلهم”.وتحدث
إيمانوي�ل ع�ن دروس هذه املرحلة بالق�ول“ :أعتقد أن
ال�درس األهم ال�ذي تعلمناه خالل هذه الف�رتة هو أننا
جميع�ا ً يف أم�س الحاج�ة ملساع�دة بعضن�ا البعض يف
حياتن�ا الطبيعية وينطبق ذلك عى حياتنا فعليا ً يف كرة
القدم ألننا وحدن�ا لن نتمكن من تحقيق الهدف ودائما ً
نحت�اج إىل عمل الفريق”.وكشف ح�ول طريقة إمضاء
الوق�ت يف منزله“ :نحن نعيش أوقات�ا ً غري عادية وبكل
تأكي�د صعبة عى الجميع ،لقد أجربن�ا الحجر ِّ
الصحي
ع�ى التواج�د يف املنزل عى نح�و لم نعتد علي�ه ،ولكن
باملقاب�ل نم�ي وقتا ً أكرب مع أف�راد العائلة وهو األمر
األم�ور التي لم يكن
الجي�د ،وحالي�ا ً نقوم بالكث�ري من
ٍ
لدينا الوقت الكايف للقيام بها املايض ،واالستمتاع بوقتنا
برفقة األرسة.

بعث رئي�س نادي أوملبيك لي�ون الفرنيس ج�ان ميشال أوالس
برسال�ة ثالث�ة إىل برملاني�ي ب�الده يف إط�ار معركته ض�د قرار
رابط�ة الدوري الفرن�يس لكرة القدم املتعل�ق بالتوقف النهائي
للدوري املحيل.وج�دد أوالس يف مقتطفات نقلتها صحيفة “لو
بروغريه” اليومية عى موقعها الرسمي يف االنرتنت “أنه حصل
عى تأكيدات من االتحاد األوروبي للعبة كون تاريخ الثالث من
آب/أغسط�س إلنه�اء البطوالت كان مج�رد توصية فقط ولم
يك�ن تاريخ�ا ً رسميا ً وال موع�دا ً نهائياً”.وأوض�ح رئيس ليون
أن “ألكسن�در تشيفريين ،رئيس االتح�اد األوروبي لكرة القدم
(ويفا) ،اعترب أن قرار فرنسا بعدم السماح باستئناف املسابقة
كان سابقا ألوانه” ،مطالبا ً مرة أخرى “بتأجيل القرار النهائي
بتوق�ف البطولة ،كم�ا فعل�ت دول أوروبي�ة أخرى”.وأضاف:
“أقرتح ع�ى الخصوص أخذ الوقت الك�ايف لدراسة الربوتوكول
الصحي لالتحاد األوروبي (ويفا) ،والربوتوكول الصحي ألملانيا
أو الدول األخرى التي استأنف�ت اللعب أيضاً ،من أجل مراجعة
املوق�ف املتخ�ذ حاليا لتجن�ب أزمة اقتصادية غ�ري مسبوقة”.
وانتقد رئي�س االتحاد الفرنيس للعبة نويل لو غرايت يف مقابلة
مع برنامج “كانال فوتبول كل�وب” ،موقف أوالس.وقال“ :إنه
يدافع ع�ن مصلحة ناديه بق�وة كبرية يف بع�ض األحيان ،وقد
ذه�ب يف اآلونة األخرية إىل ح�د بعيد”.وك�ان أوالس الذي يشن
حملة إعالمية قوية ج�دا ضد السلطات الكروية يف بالده ،أعلن
أنه تق�دم بطعنن أمام املحكمة اإلدارية بش�أن اإليقاف املبكر
للبطول�ة بدعم م�ن الحكومة ،آمال يف صدور ق�رار “قبل نهاية
أيار/مايو”.

نقطة ضوء

حممد جاسم مرهون
 AFC/متابعة الزوراء
سل�ط املوقع االلكرتوني لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الضوء
عى الالعب�ن الصاعدين بقوة يف قارة آسيا واملنتظر
منه�م تقديم الكث�ري ألنديته�م ومنتخباتهم
الوطنية.
وبرز الكثري من الالعبن يف البطوالت
املحلية والقاري�ة يف اآلونة األخرية
من بينهم نجم املنتخب البحريني
الق�ادم محم�د جاسم مرهون
صاح�ب اإلمكاني�ات الفنية
املمي�زة ،والذي تعق�د عليه
الك�رة البحرينية اآلمال يف
املستقبل.
وُل�د محم�د مرهون يف
جزي�رة س�رتة الت�ي
تقع جنوب العاصمة
املنامة يف عام 1998
وب�دأ ممارسة كرة
الق�دم يف ن�ادي
سرتة وبرز بشكل
الف�ت يف بط�والت
الفئ�ات العمري�ة
لينتق�ل بعدها إىل
نادي الرف�اع الذي
يلعب يف صفوفه يف
الوقت الحايل.
ورغ�م حداث�ة سنه
إال أن مره�ون ك�ان
ماكين�ة
بمثاب�ة
األه�داف الت�ي ال تصدأ
فف�ي كل موس�م خالل
بطوالت الفئ�ات العمرية
يف البحري�ن يك�ون ع�ى
موع�د دائ�م م�ع الشباك،
ُ
وت�وج أكثر من م�رة بلقب
هداف املسابقات املختلفة.
وتمك�ن “السم�اوي” وهو
اللق�ب املحب�ب لجماه�ري
نادي الرف�اع من الفوز بلقب
بطولتي الدوري وكأس امللك يف
البحري�ن املوسم امل�ايض ،وكان

محمد جاس�م مرهون أحد عنارص الفري�ق الذين حققوا اإلنجاز
الكروي املحيل.
ونظ�را ً لقدراته الفنية الالفت�ة؛ حجز مرهون مقع�دا ً دائما ً له يف
املنتخب�ات البحرينية (الناشئن والشب�اب واألول) ويمتلك الكثري
م�ن التجارب املمي�زة يف هذا اإلطار ال سيما م�ع “األحمر” عندما
ك�ان أحد نج�وم اإلنج�از التاريخي املتمث�ل بلق�ب بطولة كأس
الخليج التي أقيمت العام املايض يف قطر.
وعى طريق�ة الكبار سجل مرهون هدفا ً رائع�ا ً يف شباك املنتخب
العراق�ي يف مب�اراة الدور قب�ل النهائي من ك�أس الخليج ،عندما
استقب�ل كرة عى صدره بطريقة رائعة وأسكنها يف الشباك ليقود
منتخب بالده إىل املباراة النهائية ثم الفوز بعد ذلك بلقب املسابقة
للمرة األوىل يف تاريخ الكرة البحرينية.
وق�ال مرهون للموقع الرسمي لالتح�اد اآلسيوي عن ذلك الهدف
الجمي�ل“ :ب�ال شك أنه أجمل ه�دف أسجله يف مسريت�ي الكروية
كما أنه يمثل يل قيمة خاص�ة جدا ً نظرا ً الرتباطه بإنجاز تاريخي
لوطن�ي ،باالضاف�ة الختي�اره أجم�ل ه�دف يف البطول�ة وذلك ما
يضاعف املشاعر الرائعة حيال تلك الذكرى املميزة”.
وخ�اض نج�م املنتخ�ب البحريني تجرب�ة احرتافي�ة قصرية مع
نادي بوهامينز التشيكي لك�ن لم ُتكتب لها االستمرار ،مشريا ً إىل
طموحاته بتك�رار ذلك يف املستقبل حيث أن اللعب يف أوروبا يعترب
حلمه األول واألخري بحسب وصفه.
وكش�ف مرهون“ :أحالمي كث�رية مع عالم ك�رة القدم ،فخوض
تج�ارب كروي�ة تحديدا ً يف ق�ارة أوروبا ه�و ما أسع�ى إليه ،كما
أن حل�م مساع�دة منتخب البحرين عى الوص�ول إىل كأس العالم
أهم م�ا أطمح لتحقيق�ه ،باإلضافة لتحقيق العدي�د من األلقاب
والبطوالت عى املستوى الفردي والجماعي”.
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املكسيك ..مقتل ثالث صحفي منذ
بداية 2020

بغداد/متابعة الزوراء:
أصب�ح خورخي أرمينتا ثالث صحف�ي يقتل يف املكسيك منذ بداية الع�ام الجاري ،يف سلسلة
حوادث مأساوية تستهدف العاملني يف هذا املجال ،حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال مكتب املدعي املحيل عىل “تويرت” ،إن الصحفي يعمل مديرا ملوقع “ميديوس إوبسون”،
وك�ان ضحية لهج�وم مسلح يف سي�وداد أوبريغون شم�ايل البالد ،قتل خالل�ه أيضا رشطي
وأصي�ب آخر.وقال�ت ممثل�ة منظم�ة “مراسلون ب�ال ح�دود” يف املكسيك بالبين�ا فلوريس
ل�”فرانس برس” ،إن أرمينتا كان تلقى تهديدات وحصل عىل الحماية يف إطار برنامج حماية
األشخاص املهددين.وأشارت املنظمة إىل أنه بذلك يرتفع عدد الصحفيني الذين قتلوا منذ يناير
يف املكسيك اىل  3التي تعترب من الدول األكثر خطورة بالنسبة إىل الصحفيني.
فف�ي إبري�ل ،عثر يف جنوب البالد عىل جثة فيكتور فرناندو ألفاريز الذي كان مفقودا ،وفقما
أعل�ن مكت�ب املدعي العام.ومن�ذ عام  ،2000قت�ل أكثر من  100صحف�ي يف املكسيك ،وعام
 2019وحده قتل  10مراسلني يف هذا البلد وفق “مراسلون بال حدود”.
وقالت فلوريس إن “نحو  92باملئة من حاالت قتل الصحفيني تبقى بال عقاب يف هذا البلد”.
و ن�ددت “مراسل�ون بال حدود” ب�”اإلهم�ال والتأخري” يف اإلجراء القانون�ي املتعلق باغتيال
خافيري فالديز عام  ،2017وهو صحفي مكسيكي كان من املتعاونني مع “فرانس برس”.
وقال�ت املنظم�ة يف بي�ان إن “إهمال السلط�ات والتأخ�ري يف االجراء يثريان مخ�اوف من أن
املسؤول�ني عن الجريمة سيفلتون من العقاب م�رة أخرى .حتى لو كان هناك بعض التقدم،
فإن العدالة تتحقق بالقطارة”.واغتيل فالديز ،املتخصص يف متابعة أخبار عصابات املخدرات
بالرص�اص ،يف وض�ح النهار أمام مكات�ب صحيفة “ريودويس” التي ش�ارك يف تأسيسها يف
كولياك�ان ،عاصمة والية سينالوا مسقط رأسه ،وك�ان يف الخمسني من العمر.وكان فالديز
أح�د أب�رز املراج�ع يف الصحافة االستقصائية لح�رب املكسيك عىل املخ�درات ،يف والية كانت
يحكمها خواكني “إل تشابو” غوزمان.

بومبيو حيذر الصني من التدخل
يف عمل الصحفيني األمريكيني
واشنطن /أ .ف .ب:
ّ
ّ
التدخل يف عمل
حذر وزير الخارجيّة األمريكي مايك بومبيو اول امس األحد الصني من مغبّة
الصحفيّني األمريكيّني العاملني يف هونغ كونغ ،مثريا ً بذلك جدالً جديدا ً مع بكني يف شأن حرّية
التعبري.وقال بومبيو يف بيان “لقد اسرتعى انتباهي يف اآلونة األخرية تهديد الحكومة الصينيّة
ّ
بالتدخ�ل يف عمل الصحفيّ�ني األمريكيّني يف هونغ كونغ” ،مش ّددا ً ع�ىل ّ
أن “هؤالء الصحفيّني
ينتمون إىل الصحافة الحرّة وليسوا كوادر دعاية”.
ً
أمثلة مح ّددة عىل ما كان يشري إليهّ ،
لكن بيانه يُعترب
لم ينتقد بومبيو الصني رصاحة أو يُق ّدم
أحدث موقف أمريكي بعد طرد بكني أكثر من عرشة مراسلني أمريكيّني.
“أي قرار ّ
وأش�ار بومبيو إىل ّ
أن ّ
يؤثر عىل استقالليّة هونغ كونغ وحرّياتها املضمونة بموجب
ّ
اإلع�الن الصيني-الربيطان�ي املشرتك والقان�ون األسايس سيؤثر ال محالة ع�ىل تقييمنا ملبدأ
ّ
“دول�ة واحدة ونظامان” ولوضع اإلقليم”.وبموجب مبدأ “بلد واحد ونظامان”،
تتمتع هونغ
كونغ نظريّا ً ّ
حتى  2047بشبه استقالل وبحرّيات واسعة ج ّدا ً ال وجود لها يف أماكن أخرى يف
ّ
مستقل وحرّية التعبري.
الصني ،مثل قضاء
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رفض واسع ملبادرة ائتالف الكرامة بشأن اهلايكا التونسية
تونس/وكاالت:
حذرت نرسي�ن العماري عضو
مجلس ن�واب الشع�ب التونيس
م�ن ممارسات حرك�ة النهضة
وائت�الف الكرام�ة حي�ث قام�ا
بخرق القان�ون الداخيل ملجلس
الن�واب ،لتمري�ر مب�ادرة حول
م�رشوع قان�ون بش�أن الهيئة
املستقل�ة لإلع�الم السمع�ي
البرصي “الهايكا”.
وأكدت العم�اري يف تدوينة عىل
فيسب�وك أن “املب�ادرة وردت
ع�ىل املكت�ب بصف�ة مستعجلة
وبتعنت وبخ�رق واضح للنظام
الداخ�يل واألحك�ام الدستوري�ة
حيث وقع خ�رق القانون ووقع
التصويت عىل قبول هذه املبادرة
والتصويت عىل استعجال النظر
من النهضة واالئتالف فقط”.
وأوضح�ت أن الحكوم�ة قدمت
م�رشوع قانون أس�ايس يتعلق
بهيئ�ة االتص�ال السمع�ي
البرصي بتاريخ .2017 – 7 – 9
ول�ه أولوي�ة النظ�ر يف مرشوع
القان�ون وال أولوي�ة للمرشوع
املقدم من كتلة ائتالف الكرامة.

وتثري املبادرة التي قدمها ائتالف
الكرام�ة ودعمته�ا النهض�ة،
اعرتاض�ات واسع�ة م�ن قب�ل
األوساط الصحفية واإلعالمية يف
تونس ،واعترب البعض أن هدفها
الهيمنة عىل قطاع اإلعالم.
وتح�دث عم�ر الوسالت�ي نائب

رئي�س الهايك�ا يف ترصيح�ات
صحفي�ة ،ع�ن املب�ادرات
الترشيعي�ة املطروح�ة لتنقي�ح
ع�دد من فص�ول املرسوم ،116
وآخره�ا املب�ادرة الت�ي تق� ّدم
بها ائت�الف الكرام�ة واعتربتها
الهيئة ”مسا م�ن حرية اإلعالم

واستقالليته”.
وق�ال الوسالت�ي ّ
إن الهايك�ا
كان�ت تنتظر التق�دم بمبادرات
ترشيعي�ة لح�ل أزم�ة اإلع�الم
واملؤسس�ات اإلعالمية املصادرة
واملؤسس�ات الت�ي تعم�ل دون
ترخي�ص لتتفاج�أ بمب�ادرات

ترشيعي�ة مخالف�ة للدست�ور
وللترشيع.
واعت�رب ّ
أن مب�ادرة ائت�الف
الكرامة ته�دف أوال إىل التخلّص
من األعض�اء الحالي�ني للهايكا
وثاني�ا إىل وضع الي�د عىل قطاع
اإلع�الم والتخل�ص م�ن تن�وع
املشهد السمعي البرصي.
وأوض�ح ”املب�ادرة تتضمن ّ
أن
يصبح انتخ�اب أعض�اء الهيئة
يف مجل�س ن�واب الشعب وبذلك
تلع�ب املحصاص�ة الحزبي�ة
دوره�ا وبعده�ا يت�م الحصول
عىل ترخيص وتفتح قنوات ذات
توجهات” .وتابع ”النواب الذين
تقدم�وا بمب�ادرات للسيط�رة
ع�ىل وسائ�ل اإلع�الم والحد من
حرية التعبري لوال وسائل اإلعالم
الذي�ن سمح�ت له�م بالظهور
وتقدي�م برامجه�م االنتخابي�ة
مل�ا استطاعوا الف�وز بمقاعد يف
الربملان”.
واعترب ّ
أن إثارة مسألة املبادرات
الترشيعية اليوم لتنقيح فصول
املرس�وم  ،116تخف�ي وراءه�ا
غايات أخرى.

إخالء سبيل رئيسة حترير موقع “مدى مصر”لينا عطا اهلل
القاهرة/متابعة الزوراء:
أخلت نيابة املعادي املرصية،اول
امس األحد ،سبيل الصحفية لينا
عطا الله ،رئيس�ة تحرير موقع
“مدى مرص” اإلخباري املستقل،
بكفال�ة مالية قدرها ألفا جنيه،
وذل�ك بعدم�ا نسب�ت النياب�ة
إليه�ا تهم�ة “تصوي�ر منش�أة
عسكري�ة م�ن دون ترصي�ح”،
عىل خلفي�ة إجرائه�ا مقابلة يف
محي�ط منطق�ة سج�ون طرة
بالقاهرة مع األكاديمية البارزة
ليىل سويف ،والدة الناشط عالء
عبد الفتاح ،املرضب عن الطعام
داخل محبسه منذ أسابيع.
هذا وألقت ق�وات األمن القبض
ع�ىل رئيس�ة تحري�ر موق�ع
“م�دى م�رص” ،لينا عط�ا الله،
م�ن محي�ط منطق�ة سج�ون
ط�رة بالقاه�رة ،أثن�اء زيارتها
للناشط�ة السياسي�ة الب�ارزة،
ليىل سويف ،والدة الناشط عالء
عبد الفتاح املرضب عن الطعام

منذ أسابيع.
وأعلن موقع “م�دى مرص” أنه
ت�م القبض ع�ىل عط�ا الله من
محيط سجن طرة أثناء إجرائها
مقابل�ة م�ع سوي�ف ،وأبل�غ
مس�ؤول يف السج�ن محام�ي
املوقع أنها ُنقل�ت إىل النيابة من
دون توضيح النيابة املقصودة.
وأثارت صور سويف أمام سجن
طرة ،وهي نائمة تفرتش األرض،
غض�ب ناشط�ني وحقوقي�ني،
إذ تذه�ب السي�دة املسن�ة إىل
السج�ن يومي�اً ،يف محاول�ة
إدخ�ال مستلزم�ات وأدوي�ة
البنها املرضب ع�ن الطعام منذ
 25يوم�اً ،فيم�ا ترف�ض إدارة
السج�ن إدخاله�ا ،بحجة إعالن
وزارة الداخلي�ة تعليق الزيارات
يف السجون من�ذ  9مارس /آذار
امل�ايض ،كج�زء من اإلج�راءات
االحرتازية للوقاي�ة من فريوس
كورونا.
وأت�م ع�الء عب�د الفت�اح ي�وم

اول ام�س األح�د 25 ،يوم�ا ً من
اإلرضاب عن الطعام.
وتن�ص امل�ادة  ،24م�ن الئح�ة
السج�ون ،ع�ىل أن�ه “يج�وز
للمحبوس�ني احتياطي�ا ً أن
يراسلوا ذويه�م وأصدقاءهم يف

أي وقت” ،كما أن تلقي الزيارات
العائلية واألطعمة واملستلزمات
مسم�وح ب�ه أسبوعي�اً ،لك�ن
اإلدارة ترف�ض مج�رد دخ�ول
خط�اب م�ن األرسة إىل عالء ،ما
دف�ع سوي�ف إىل االعتصام أمام

السج�ن احتجاج�ا ً ع�ىل رفض
قطاع السجون زيارتها لنجلها،
املحب�وس احتياطي�ا ً ع�ىل ذمة
إح�دى القضاي�ا ،وكذلك رفض
القطاع إدخال بعض املستلزمات
الطبية له.

“األمساء املستعارة” ...قيود جديدة على صحافة مصر
القاهرة/متابعة الزوراء:
قرّر املجل�س األعىل لتنظي�م اإلعالم
يف م�رص ْ
منع الصحفي�ني من النرش
تحت أسماء مستعارة إال بعد موافقة
كتابي�ة منه .وقال البيان الذي نرشه
املجل�س ع�ىل موقع�ه اإللكرتون�ي
“تلت�زم املؤسس�ات الصحفي�ة
والصحف واملواقع اإللكرتونية بعدم
ن�رش أو بث أي م�واد صحفية تحت
أسماء مستعارة إال بعد التقدم بطلب
إىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم”.
وأشار إىل رضورة أن يتضمن الطلب
“م�دة استخ�دام االس�م املستع�ار
والغ�رض م�ن استخدام�ه وبيانات
مستخدم�ه ،ويف جمي�ع األح�وال ال
يجوز نرش أو بث امل�واد املشار إليها
إال بع�د أخ�ذ موافق�ة كتابي�ة م�ن
املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم”.
جاء قرار “األسم�اء املستعارة” عىل
خلفية أزمة “مقاالت نيوتن” ،االسم
املستعار يف عمود بصحيفة “املرصي
الي�وم” الخاصة ،والتي أحدثت جدالً
يف الوس�ط اإلعالمي بع�د أن تعرّض
الكاتب فيها إىل سيناء واقرتح تغيري
وضعها اإلداري يف الدولة.
وعلّ�ق الرئيس امل�رصي ،عبد الفتاح
السي�يس ،ع�ىل األم�ر يف إح�دى
الفعالي�ات الشهر امل�ايض لكن دون
إشارة رصيح�ة ل�”نيوتن” .ويف 12
إبري�ل /نيسان امل�ايض ،أقر املجلس
ُ
ب�”جملة
األعىل لإلع�الم ما وصف�ه
عقوب�ات” بحق صحيف�ة “املرصي
اليوم” الخاصة .بلغت هذه العقوبات
تسع�ا ً وطاول�ت الصحيف�ة ورئيس
تحريره�ا ومالكه�ا ،وتراوح�ت بني
الغرامة املالية واإلحالة إىل التحقيق،
س�واء التأديب�ي بنقاب�ة الصحفيني
أو الجنائي بالنياب�ة العامة وحجب
أحد أبواب الجريدة ورقيّا ً وإلكرتونيّا ً
واملنع من الظهور يف وسائل اإلعالم.
ج�اءت كافة العقوب�ات عىل خلفية
سلسلة مقاالت ملالك الجريدة ،صالح

دياب ،تتعلق بسيناء.
ق�رار اتخذت�ه السلط�ات بحج�ة
“الحف�اظ ع�ىل امللكي�ة الفكري�ة”،
حسبم�ا ورد ع�ىل لس�ان ع�دد من
أعض�اء املجل�س األع�ىل لتنظي�م
اإلعالم ،بينما ي�راه مراقبون “حلقة
جدي�دة يف قم�ع الصحاف�ة املرصية
وقيودا ً جديدة عىل الكلمة”.
ويف ه�ذا السياق ،اعت�ربت مؤسسة
حري�ة الفك�ر والتعب�ري (منظم�ة
مجتم�ع مدني مرصي�ة) أن ما جاء
يف سلسل�ة املق�االت “يق�ع ضم�ن
نط�اق حرية التعب�ري املكفولة وفقا ً
للدستور امل�رصي واملواثيق والعهود
الدولي�ة الت�ي ص َّدق�ت عليها مرص.
إن حري�ة التعب�ري ال تقف عند حدود
األفك�ار املقبولة اجتماعي ً
ّ�ا ،األفكار
املستساغ�ة ،األفك�ار الت�ي تحبه�ا

الحكوم�ة ،أي حكوم�ة ،وأجهزته�ا
وهيئاتها املختلفة .وإنما تمت ّد ،وهذا
هو باألساس منطق وجودها ،لتحمي
األفكار التي قد يراها البعض غريبة
أو صادم�ة أو شاذة عن املألوف ،أما
األفكار املقبولة اجتماعيّا ً فال تحتاج
إىل من يحميها”.
َ
املجل�س األع�ىل
ودع�ت املؤسس�ة
لتنظي�م اإلع�الم إىل مراجع�ة تل�ك
الق�رارات وإلغائه�ا ،كم�ا دع�ت إىل
مراجعة سياسة املنع والحجب التي
ُيالح�ق بها املجلس أصح�اب الرأي.
ّ
ن�ص امل�ادة
وأش�ارت املؤسس�ة إىل
الثامنة م�ن قانون تنظيم الصحافة
واإلع�الم واملجل�س األع�ىل لتنظي�م
اإلعالم رق�م  180لسنة  2018والتي
تن�ص عىل أن�ه “ال يج�وز أن يكون
ال�رأي الذي يصدر ع�ن الصحفي أو

اإلعالم�ي أو املعلوم�ات الصحيح�ة
التي تصدر عن الصحفي أو اإلعالمي
سب ًبا ملساءلته”.
ولألسم�اء املستع�ارة يف الصحاف�ة
املرصية ُبعد تاريخي ،ارتبط بعصور
الكب�ت يف الصحاف�ة املرصي�ة ،ل�ذا
قب�ل التط�رق إليه يج�ب اإلشارة إىل
أن�ه يقبع ع�ىل األق�ل  29صحفيا ً يف
السج�ون ،كم�ا تم حج�ب أكثر من
 500موق�ع إلكرتوني يف مرص ،وفقا ً
ألح�دث إحصاءات نرشته�ا منظمة
مراسل�ون ب�ال ح�دود .وبحس�ب
التصني�ف ال�دويل لحري�ة الصحافة
لعام  2020فإن م�رص تحتل املرتبة
 166يف قائم�ة تض�م  180دول�ة،
مرتاجع�ة  3مراك�ز مقارن�ة بالعام
الفائت ،وفقا ً للمنظمة.
وطاملا كانت األسماء املستعارة واحدا ً

من أبرز مقومات الصحافة املرصية
خالل العقود املاضي�ة ،وكانت دائما ً
حيل�ة أصح�اب ال�رأي يف عص�ور
الكب�ت ،بعضه�ا استخ�دم أسم�اء
فنان�ني مشهوري�ن مث�ل “رش�دي
أباظ�ة” و”أن�ور وج�دي” و”نادية
عابد” ،وبعضها اشتهر لغرابته مثل
“حندي” و”أبو نض�ارة” و”سونة”
و”زوج�ة أحم�د” و”امللح�وس”
و”بن�ت الشاطئ” و”ميكي ماوس”
و”فرفور” و”الشيخ عالم” و”جدول
الرضب” و”ممصوص” ...وصوالً إىل
“نيوت�ن” يف “املرصي اليوم” ،و”ابن
البل�د” يف صحيفة “الي�وم السابع”
الخاص�ة ،وجميع الكت�اب األصليني
له�ذه األسم�اء كان�وا معروف�ني يف
األوس�اط الصحفي�ة والسياسي�ة،
لدرج�ة ت�ردد مقولة “الوحي�د الذي

ال يع�رف أن الناس تع�رف أنه يكتب
باسم مستعار هو الكاتب نفسه” يف
األوساط الصحفية املرصية.
وباعتباره�ا واح�دة م�ن القضاي�ا
الجدلي�ة الت�ي حظي�ت بعدي�د م�ن
النقاش�ات والج�داالت املجتمعي�ة
والقانونية ،أش�ارت مؤسسة حرية
الفك�ر والتعب�ري إىل ق�رار الرئي�س
امل�رصي األسب�ق حسني مب�ارك يف
 15يولي�و /تم�وز  ،2006بإص�دار
القان�ون رق�م  147لسن�ة ،2006
بش�أن تعدي�ل بعض أحك�ام قانون
العقوب�ات امل�رصيّ ،
نص�ت امل�ادة
السادسة يف هذا القانون عىل :تضاف
إىل قانون العقوبات مادتان جديدتان
برقم�ي  200مك�رر ،و 200مك�ررا ً
(أ) .ونص�ت األخ�رية منهم�ا ع�ىل:
“يكون الشخص االعتباري مسؤوالً
بالتضام�ن م�ع املحك�وم عليه من
العامل�ني لديه ،عن الوفاء بما يحكم
ب�ه من التعويض�ات يف الجرائم التي
ترتكب بواسطة الشخص االعتباري
م�ن الصح�ف أو غريه�ا م�ن طرق
الن�رش ،ويكون مس�ؤوالً بالتضامن
عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية إذا وقع�ت الجريمة من رئيس
التحرير أو املح�رر املسؤول .وتكون
مسؤولي�ة رئي�س التحري�ر أو م�ن
يقوم مقام�ه يف اإلرشاف عىل النرش
مسؤولية شخصية .ويعاقب عىل ٍّ
أي
من الجرائ�م املشار إليه�ا يف الفقرة
السابقة بغرام�ة ال تقل عن خمسة
آالف جني�ه وال تج�اوز ع�رشة آالف
جني�ه ،وذلك إذا ثب�ت أن النرش كان
نتيج�ة إخالل�ه بواج�ب اإلرشاف”.
وأش�ارت املؤسس�ة إىل أن الصحفي
محم�ود مصطف�ى بكري ق�د أقام
طعن�ا ً بع�دم دستوري�ة “الفق�رة
الثانية من املادة  200مكرر (أ)” لدى
املحكم�ة الدستوري�ة إال أن األخرية
رفضت الدعوى وحكمت بدستورية
املادة ،يف القضية رقم  139لسنة 29

قضائية دستورية.
وط�رأت تغيريات طفيفة عىل تنظيم
مسأل�ة املسؤولي�ة التضامني�ة
لرئيس التحرير وفقا ً لقانون تنظيم
الصحاف�ة واإلع�الم ،حي�ث ّ
نظ�م
القان�ون تل�ك املسؤولي�ة وفق نص
امل�ادة ( )110م�ن ب�اب العقوب�ات
والذي “ ُيعاقب بذات العقوبة املقررة
ع�ن الجرائم التي ترتك�ب باملخالفة
للقانون  180لسن�ة  2018املسؤول
ع�ن اإلدارة الفعلي�ة للشخ�ص
االعتباري ،ورئي�س القسم املتسبب
يف ارتك�اب الجريم�ة ،إذا ثب�ت عل�م
هذا املس�ؤول بها ،أو كان من ضمن
واجباته الوظيفية أن يعلم بها ،وكان
إخالل�ه بالواجب�ات الت�ي تفرضه�ا
علي�ه وظيفت�ه ق�د أسه�م يف وقوع
الجريم�ة .وأن�ه يف جمي�ع األحوال،
يكون الشخص االعتب�اري مسؤوالً
بالتضامن عن الوف�اء بما ُيحكم به
من عقوبات مالية أو تعويضات”.
وطالب�ت املؤسس�ة النياب�ة العامة
املرصية بحف�ظ التحقيق مع كاتب
“سلسل�ة املق�االت” ص�الح دي�اب
وإسق�اط أي�ة اتهام�ات بحق�ه أو
بحق رئيس التحرير وفق مسؤوليته
التضامني�ة عن الن�رش .كما طالبت
املجل�س األعىل لإلعالم إع�ادة النظر
يف ق�رار العقوب�ات التعسفي�ة التي
أصدرها تج�اه جريدة املرصي اليوم
ورئيس تحريرها وأح�د كتاب الرأي
فيها .وكذلك طالب�ت مجلس النواب
امل�رصي الب�دء يف مناقش�ة مرشوع
قان�ون حري�ة ت�داول املعلوم�ات
وإق�راره قب�ل انته�اء دور االنعقاد
الح�ايل والذي يعد األخ�ري قبل إعادة
انتخابه .وأكدت املؤسسة أن األفكار
ال يمك�ن مقابلته�ا أو ال�رد عليه�ا
سوى باألفك�ار والنقاش واملزيد من
اإلفصاح ع�ن املعلوم�ات والبيانات
الت�ي تجع�ل الجميع ع�ىل بيَّنة مما
يكتب.

ثقافية
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الناقد العراقي الدكتور علي حسني يوسف يف ضيافة ثقافة الزوراء
الزوراء  /خاص
األستاذ املساعد الدكتور عيل حسني يوسف
ناقد وباح�ث وأكاديمي عراقي حاصل عىل
الدكت�وراه فلسف�ة لغ�ة  /النق�د املعارص
بتقدير امتياز  ,عضو اتحاد األدباء والكتاب
العراقي�ني  ,وعض�و نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني  ,ونائ�ب رئيس مرك�ز نينسون
للدراس�ات والبحوث  ,وم�رشف قسم اللغة
العربي�ة يف الكلي�ة الرتبوي�ة املفتوحة فرع
كرباء  ،يعمل اآلن أستاذا ً جامعيا ً ومرشفا ً
تربويا َ اختصاصيا ً .
له عدد من الكت�ب املطبوعة بعضها ُيدرَّس
لطلبة الدراس�ات العليا منذ خمس سنوات
 ,منها :
* اإلم�ام الحسني بن عيل يف الشعر العراقي
الحدي�ث  ,مؤسسة األعلم�ي للمطبوعات ,
بريوت  ,ط.٢٠١3 , ١
* اشكالي�ات الخط�اب النق�دي العرب�ي
املعارص  ,ط. ٢٠١5 , ١
* اض�اءات يف النق�د االدب�ي  ,املؤسس�ة
الوطنية للتنمي�ة والتطوير  ,بريوت  ,ط, ١
. ٢٠١4
* دراس�ات يف األدب واللغة  ,دار املنهجية ,
عمان  ,ط. ٢٠١5 , ١
* حينم�ا تتوهج الكلمة  ,دراسات يف االدب
الكربائي املع�ارص  ,دار الروسم للصحافة
والنرش والتوزيع  ,بغداد  ,ط. ٢٠١5 , ١
* النقد العربي املع�ارص  ,دراسة يف املنهج
واالج�راء  , ,دار املنهجي�ة  ,عم�ان  ,ط, ١
. ٢٠١5
* م�ا بعد الحداثة وتجلياته�ا النقدية  ,دار
الرضوان  ,االردن  ,ط. ٢٠١5 , ١
املصطلح النقدي  ,الرتجمة والتوظيف  ,دار
الرضوان  ,االردن  ,ط. ٢٠١5 , ١
وله عدد من املخطوط�ات يف انتظار الطبع
وع�رشات البح�وث واملق�االت املنشورة يف
مج�ات دولي�ة وعربية ومحلي�ة  ،مشارك
فع�ال يف األنشط�ة الثقافي�ة والح�راك
الجماه�ريي  ،وق�د كت�ب عن�ه العديد من
األدباء والنقاد .
ثقاف�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در الدكتور عيل
حسني يوسف وخرجت منه بهذا العطاء :
* م�ا رأيك بال�ذي يق�ول  ( :الن�ص الجيد
يف�رض نفسه عىل الجمي�ع ) يف هذا العالم
الذي تتاعب فيه قوى الدعاية واإلعام؟
� ال أنك�ر أن وسائ�ل الدعاي�ة واإلع�ام
املعارصة تعتمد عىل ترويج الغث والسمني
يف سل�ة واح�دة  ,وم�ا م�ن ش�ك أن نوافذ

التواصل االجتماعي وضعتنا أمام منتجات
كتابية ما كان أحد يعرفها أو يهتم بها لوال
الدعاي�ة املعارصة  ,فمن خ�ال تلك النوافذ
تم تسويق نصوص وتصديرها وتم صناعة
ذائق�ة قرائية تناسبه�ا � وهذا أخطر ما يف
األم�ر � وبهذا اختلط�ت األوراق ربما حتى
ع�ىل املثقف�ني أنفسه�م فكي�ف بالق�ارئ
الع�ادي ال�ذي باتت تلك النص�وص تفرض
عليه كأنها تمثل األدب ؟
يرى البع�ض أن ما يحدث يمث�ل استجابة
طبيعية للتحوالت الكبرية يف حياتنا الراهنة
فاب�د أن يستتب�ع ذلك تغي�ريات مماثلة يف
عال�م الكتابة والتذوق ومن هنا يرون أنه ال
بد م�ن التعايش مع الواقع املستجد  ,فيما
يرى آخ�رون أن هذه الوسائ�ل ساعدت يف
صناعة أدب وأدباء جادين ال يمكن تجاهل
نتاجاتهم  ,ورغم ما يف الرؤيتني من واقعية
إال أن ذلك كله يتضمن قدرا كبري من الحيف
والغبن ل�ألدب الرصني أو ع�ىل األقل لألدب
الذي شكل ذائقتنا .
* يقال أن عرنا ع�ر الرواية  ،وما عاد
الشع�ر يحتل مكانته السابق�ة عندما كان
الشاعر لسان القبيلة والشعر ديوان العرب
 ،فماذا تقول؟
� ربم�ا أتف�ق مع�ك يف أن للرواي�ة سطوة
واضح�ة عىل الذائق�ة القرائي�ة املعارصة ,
ويب�دو أن األمر يتعلق باملرحل�ة التاريخية
رِّ
معرا
الت�ي نعيشه�ا فق�د بات�ت الرواي�ة
حقيقي�ا ع�ن هم�وم اإلنس�ان املع�ارص ,

نصب احلرية

ق

صة
قصرية

أحمد الشطري
م�ا أن اكتم�ل بن�اء النصب ال�ذي اسماه
ج�واد سليم(الحري�ة) ،وظه�رت مامحه
للناظري�ن ،وه�و يشمخ منتصب�ا بهيئته
البهي�ة الجذابة وم�ا احتواه م�ن اشكال
وحرك�ات ذات محم�والت ودالالت حركت
ما تراكم من خمول ع�ىل مخيلة الكثريين
الذي�ن اصطف�وا أمام�ه ،شاخص�ني
بأبصاره�م كم�ن يتطلع�ون اىل شاش�ة
سينمائية ،تع�رض لهم صور االنكسارات
املتاحق�ة لألمة التي كتب عليها أن تعيش
األلم والفقدان والسجون والبكاءات ،وقف
جواد سليم يف األفق البعيد ينظر باندهاش
لتلك الشاشة البيضاء التي حملت كائناته،
فامتألت عينه بمشه�د الخلفاء يترسبون
اىل اللوح�ة حاملني سيوفهم املعقوفة ذات
ال�رؤوس املدببة التي مازال�ت تقطر دما،
مجلل�ني بتلك العمائم التي تمنح رؤوسهم
الفارغة حجما أك�ر مما تحمله من فكر،
وتضف�ي عليه�م هيبة زائف�ة تتخادع لها
ابصار الناظري�ن ،فتبدو القامات الفارعة

فالرواية أكثر واقعي�ة من الشعر كما تبدو
 ,ويف الوق�ت ذات�ه تعد الرواي�ة أكثر مرونة
ومطاوع�ة لاستجاب�ة ملتطلب�ات الحي�اة
املع�ارصة بتفاصيله�ا وتشعباته�ا وتنوع
أحداثه�ا ؛ ففيها يجد االنسان نفسه وجها
لوجه أمام الواقع املعيش دون هروب لألمام
كما يحدث يف الشعر وفيها أيضا متسع من
الزمان واملكان والتصورات التي تتيح للمرء
أن ينغمس فيها أكثر مما موجود يف الشعر
لكن الب�د من االلتف�ات إىل قضي�ة يف غاية
األهمية تتمثل يف أن الرواية عليها أن تكون
أكثر مع�ارصة وتغ�ادر الطواب�ع النمطية
لكي توصف بهذا الوصف .
* أيهم�ا األكثر قربا من�ك وأنت يف ورشتك
النقدية الرواية أم الشعر ؟
� األم�ر يتعل�ق بلحظات التلق�ي وقصدية
الق�راءة فالرواي�ة تتطل�ب زمن�ا أط�ول
لاشتغ�ال النق�دي لكنه�ا تتي�ح للمخيلة
أن تخل�ق عوال�م موازية وربم�ا بديلة عما
ألفناه  ,أم�ا الشعر فهو وحده من يكشف
ع�ن رس التناغم يف الوجود مما يتيح فرصا
لانفصال ع�ن عالم الروت�ني والتقليد ولو
للحظات .
* كي�ف تقيّم املشه�د النقدي م�ع ظاهرة
غزارة االنتاج الشعري والروائي ؟
ج/غزارة االنتاج األدبي تحمل وجها سلبيا
أكث�ر مما تحمله من ايجابيات  ,فالرتهل يف
التدوين االبداعي غالبا ما يقرتن بالسطحية
والسذاج�ة وربما حتى بالهف�وات اللغوية

واالسلوبي�ة  ,ل�ذا ف�أن تكتب عم�ا واحدا
جيدا لهو أفض�ل بكثري من أن تضع نفسك
موضع الريبة واالستخفاف .
* فكرة تقسيم االجيال ما زالت حارضة يف
املشهد األدبي  ،كي�ف تفرس هذه الظاهرة
؟
ج /يمكن القول أن فكرة التجييل ٌّ
رش ال بد
منه فا يمكن نكران فائدتها التصنيفية يف
ال�دراس النقدي لكن يف الوقت ذاته ال يجوز
التغافل عما تتضمنه هذه الفكرة من خلط
وتعسف وغبن ال سيما حني يطغى التقييم
الجماعي عىل حساب االبداعات الفردية .
* قلمك النقدي  ،هل يسري وراء املبدع كذات
أم وراء النص كموضوع ؟
� ال يمك�ن للناقد أن ينشغ�ل باملبدع بوصفه
ذاتا فردية فهذا خارج نطاق النقد لكن النقاد
أغلبهم انشغلوا باملبدع لحقب طويلة بوصفه
م�رآة لظرف تاريخي  ,ورغ�م أن هذا االتجاه
ق�د ضعف كثريا يف الحقبة البنيوية لكننا نجد
اآلن يف ال�رؤى النقدية املعارصة عودة حميمة
للسياقات الخارجية وللمؤلف .
* البع�ض يرى أن النقد يعيق االبداع وليس
مكما له  ،فماذا تقول ؟
� املب�دع الحقيق�ي ال ي�رى يف النق�د عائقا
يق�ف أمامه  ,أما م�ن يتشبثون بمثل هذه
األفك�ار فهم م�ن استشع�روا الخوف عىل
نتاجاته�م م�ن التصدع أمام النق�د  ,أولئك
الذين أغمضوا أعينهم عن حقيقة أن النقد
ه�و من يقرب املبدعني للق�راء حني يسلط

األضواء عىل نصوصه�م فيشري إىل الفوارق
ب�ني أديب وآخر وبني ن�ص وآخر وإال كيف
للمتلق�ي الع�ادي أن يمي�ز عم�ا من آخر
وه�و إزاء آالف األعمال لوال الناقد وكيف له
أن يع�رف الجديد م�ن القديم يف عالم األدب
 ,ويف الوق�ت ذات�ه ال يمك�ن ألح�د تجاه�ل
دور النقد يف تنبي�ه األدباء إىل مواطن القوة
والضعف يف كتاباته�م  ,وخاصة القول أن
الناق�د يختر الوقت والجهد عىل القارئ ,
ويعضد متبنيات املبدع  ,ويعود بالنفع عىل
العمل اإلبداعي .
* أح�د النق�اد يقول  ( :لم يع�د النقد تابعا
للمب�دع  ،بل صار حال�ة ابداعية مستقلة )
فماذا تقول ؟
� أرى أن النق�د لم يكن يوم�ا تابعا للنقد ,
وق�د أخالف كثريا من النق�اد والكتاب حني
أقول بأن املخاض�ات النقدية تسبق ظهور
املنتج االب�داع بصيغته النهائية  ,فمن ينكر
أن أي عم�ل ابداع�ي يتعرض قب�ل أن يولد
لفح�ص نق�دي طويل ومتع�ب داخل ذهن
املبدع نفس�ه حتى يخرج إىل الوجود  ,ولوال
ه�ذه العملي�ة النقدي�ة ال يمك�ن للمنت�ج
االبداع�ي أن ي�رى الن�ور مطلقا  ,ل�ذا فإن
القول بتابعي�ة النقد يضم�ر رؤية قارصة
حني تتنكر لحقيق�ة أن املبدع هو أول ناقد
لنصه .
أم�ا الشطر اآلخر م�ن الس�ؤال فإني اتفق
م�ع من ي�رى رضورة أن تك�ون النصوص
النقدية نصوصا ابداعية موازية للنصوص

مهطعة ال�رؤوس اكب�ارا واعظاما وتذلا
لتلك العمائم املتسخ�ة بالغباء والغطرسة
والنزوات ،وما هي اال لحظات حتى خرجت
خيول املغول وهي تج�وب شوارع بغداد،
راسم�ة بصهيلها وحرك�ة حوافرها املوت
والدمار ع�ىل جدران البي�وت التي مازالت

أبوابها مخلعة بسبب ركات اقدام عسس
الخلفاء املقدسني ،ظل�ت عينا جواد سليم
مسكون�ة بالدهش�ة وهي تب�ر مشهد
قطي�ع ال�والة العثماني�ني وه�م ينرشون
العتم�ة يف فض�اء لوحته الت�ي اراد لها ان
تك�ون أكثر بياض�ا من شاش�ات العرض

السينمائ�ي ،بينم�ا راح جان�ب م�ن تل�ك
الشاشة يعرض احصائية لشيوخ القبائل
الذين ش�وه اللوحة لعابهم السائل بغزارة
أمام بريق الذهب االنكليزي ،وهم يقدمون
الوطن ودماء املساك�ني عىل طبق الخيانة
اىل صاحبة الجالة.
كان حف�ل افتت�اح النصب ال�ذي حرضه
العديد من املسؤول�ني من عصور مختلفة
وه�م يحمل�ون السي�اط بأيديه�م امللوثة
بحم�رة ال�دم ،ق�د ج�رى بشك�ل رسمي
مهي�ب ،وقد ب�ورك بتغيي�ب مجموعة من
الشب�اب الثائري�ن يف غياه�ب السج�ن،
وتعليق بعضهم ع�ىل أعواد املشانق ،بينما
ّ
ظل ج�واد سليم مرا ع�ىل أن النصب لم
يكتمل بعد ،فقد كان يخىش أن يدب اليأس
يف نف�س ذل�ك السج�ني ال�ذي ظه�ر وهو
يص�ارع قضب�ان السج�ن دون أن يتمكن
من تحطيم�ه .ويبدو انه الوحيد الذي كان
يب�ر الجادي�ن وه�م يترسب�ون بشكل
غري�ب اىل فضاء اللوحة ،وي�رى تكاثرهم
الذي يشبه االنشطار األميبي.

بينم�ا ظهرت يف زاوي�ة معتمة من ساحة
التحري�ر ،تل�ك امل�رأة الت�ي أنزله�ا محمد
خض�ري سلط�ان م�ن النص�ب يف روايت�ه
شب�ح نصفي ،وهي تول�ول بحزن جنوبي
ناث�رة ما تبق�ى م�ن شعرها ال�ذي ظلت
تنتف�ه مع كل اطاقة قناص تخرتق جسد
الشب�اب املنتفضني يف مختل�ف الساحات
التي اصبحت يف نظ�ر القتلة اشبه (بعلوة
امل�وايش) ،حي�ث يتبضعون منه�ا كل يوم
ذبائحه�م الت�ي يقدمونه�ا مغلف�ة بورق
السيلكون ألسيادهم املقدسني.
ورغ�م اختطاف�ه وهو يع�ود اىل قره من
ساحة التحرير وتهديده بالقتل ،ظل جواد
سليم واثقا م�ن بقاء لوحته مفتوحة عىل
نهاي�ات سائب�ة ،رغ�م ارصار الكث�ري من
املل�وك والغزاة وشي�وخ القبائ�ل وزعماء
العصاب�ات والع�وام املساك�ني والعس�س
امللثم�ني ع�ىل قط�ع الطري�ق ام�ام تل�ك
النهايات الت�ي تشبه الثقوب السوداء ذات
القابلي�ة العجيبة عىل الته�ام ما يعرتض
طريقها من مشاهد تتوالد با انقطاع.

شاعر من املدينة الشاعرة.....
مصطفى مراد  ..مجال الصورة وسحر البيان
حسن الشنون
شاعر يع�زف عىل قيث�ارة سومري�ة الحانا
سقشخية يروض بها اللغة ترويضا جماليا
ليكت�ب يف تجنيس�ات القصي�د يف البح�ور
العمودي�ة او التفعيل�ة او النث�ر الجمي�ل
م�ع الرتابط الت�ام يف موضوعات�ه يف الفكرة
واملعنى والصورة املتأتي�ة من الوعي الثقايف
وشمولي�ة االط�اع لتص�ل بانتق�اء املفردة
واكتمال الجملة اىل صناع�ة النص الشعري
بنسيج جميل مع جزالة وفخامة االسلوب.
عن�د سؤال�ه باعجاب ع�ن الشع�ر وقوافيه
وارساره وانفعاالته واحاسيسه وانت تحمل
شه�ادة البكالوري�وس يف االدارة واالقتصاد
يق�ول ل�ك ان سحر اللغ�ة االخ�اذ وجاذبية
الشعر وتأثريه عىل األسماع وفعله يف املتلقي
جعلن�ي الج اىل عامله ومنها بدأت باالستزادة
بعلوم اللغة والشعر وعوامله بجدية ومثابرة
ذاتية وكانت دراس�ة االدارة واالقتصاد عونا
يل يف التنظيم والحسابات واالستمرار.
مصطف�ى م�راد املوظ�ف الحكوم�ي م�ن
منطقة القب�س من سوق الشيوخ جعل من

صومعت�ه يف داره قاع�دة لإلب�داع الشعري
ف�رتاه متواص�ا ع�ىل صفح�ات التواص�ل
االجتماع�ي وباستمرار م�ع مواكبة الحدث
ثم انه ينرش نتاجه عىل صفحات الصحف يف
الداخل او الخارج كصحيفة النهار العراقية
وصباح ذي قار واملواطن والديار اللندنية ويف
مجلة الثق�ايف يف كوبنهاكن وكذلك يف املواقع
اإللكرتونية كالحوار املتمدن وعالم الثقافة.
كت�ب الشاع�ر يف شتى االغ�راض واالشكال
فه�و رسي�ع االنفع�ال لسم�اع ح�دث او
مشاه�دة ص�ورة م�ن الص�ور أو مشاهدة
عمل فن�ي متميز يثري في�ه االحساس حتى
يفاجئ�ك بالتعليق عليه شع�را بمقطوعة او
قصيدة مكتملة البن�اء بجزالة وبقوة الحبك
ودراميته يفرس لك الحدث برؤيته وانطباعه
وق�د يخلق م�ن ذلك قص�ة شعري�ة مقنعة
بموضوعه�ا ووضوح هدفها بع�د ان يخلع
عليها وشاح�ا شعريا جميا دون تكلف .ثم
انه ال تفوته ذكرى وطنية او حادثة تاريخية
وم�ا اكثره�ا اال ووثقه�ا شعرا واج�اد فيه
لشعوره الفي�اض بالع�دل واالنسان فرتاه

يكتب للعراق قصيدة بعنوان ..والئي للعراق.
منها
والئي للعراق وال سواه
هو االنصاف يف قلبي أراه
رشبت ضياءه مذ كنت روحا
ويفملكوت�همل�اسق�اه
اله العشق كأسا ال يثنى
ومن حيني اردد ما تاه
عراق الله يا الله أخذنا
ألنفسنا وعينك مبتغاه
سئمن�اوال�دروبتضي�قج�دا
ويهزأ باملسافات اتجاه
وتراه يعلق عىل صورة لورقة بيضاء وعليها
مح�رة ويف املح�رة ريش�ة وينرشه�ا م�ع
التعليق الذي يقول فيه
تمنيت ان ال أراك
وأبقى عىل بعد تلك السطور
مسافة ظل تؤرقه نافذة
وامنية هاربة
اتي�تولك�نقلب�يه�رم
بحجم البياض الذي يعرتيك عليه

س�واداتك�لالح�روف
ويأس الغروب
وله يف الغزل العذري املحتشم نقرأ من قصيدة
بعن�وان..رسائ�لم�نالضف�ةاالخ�رى..
بريدي اىل املجهول تلك الرسائل
إىل ضفة اخرى وحرف يقابل
جراحي زحامات بقلبي كأنما
تدنت لنزف فيه جرحي هائل
كفان�اسج�االم�نبعي�دألنن�ي
اىل غيهب اميض وعني راحل
أيرضيك سيفا تصبحني لقاتيل
متى كانت الغيد الحسان تقاتل
متى كان لألضواء منك بأغصن
نما فوقها بوح الوريق يغازل
وعند توديعه عام ٢٠١٩يقول بمهارة عالية
سام عىل االلفني يف عرشة مضت
وتسع احالتني ملقصلة الصر
سام عىل ما شب فيها من الجوى
يح�رقص�دراالصطب�ارع�ىلالجم�ر
تمر وما مرت عيل كمثلها
وانت معي فيها كأنك ال تدري

إىل ان تشظى كل ما يف عزيمتي
ويأيس من املياد صار كما الهجري
يف الخت�ام ان خزينه يف جعبته الشعرية اكثر
من ثاثة دواوين تنتظر الطبع عىس ان يفرج
عنها ل�رتى النور ث�روة شعري�ة سقشخية
تتغنى بها االجيال تراثا ادبيا تاريخيا لسوق
الشيوخ الشاعرة

األدبية املنقودة فه�ذا وحده سيكون دليا
عىل تميز األدب م�ن جهة وجدية النقد من
جهة ثانية وتواشجهما معا من جهة ثالثة
* يق�ول ماالرمي�ه  ( :القصيدة رس  ،وعىل
القارئ أن يبحث ع�ن مفتاح )  ,هل تعتقد
أن القصي�دة ال يمكن الدخ�ول اليها إال عن
طريق املفتاح ؟
ك�ل نص ابداع�ي يمث�ل عاملا قائم�ا بذاته
� وهك�ذا يف�رتض أن يكون � ل�ذا ال يمكن
للناق�د أو الق�ارئ الدخ�ول إىل عوالم األدب
دون أن يك�ون مزودا بع�دة معرفية تؤهله
لربط سياق�ات النص الخارجي�ة بأنساقه
البنيوية كذل�ك ال بد أن يكون مزودا بذائقة
قرائية ليتسنى له التجوال يف تخيات العمل
األدبي .
* كيف تنظر اىل املشهد النقدي العربي ؟
س�ؤال واسع ومتشع�ب يتطل�ب كاما كثريا
 ,لك�ن إذا ك�ان ال ب�د م�ن تشخي�ص املامح
األساسي�ة للح�راك النق�دي العرب�ي ف�ا بد
من الق�ول أن النقد العربي م�ازال يعاني من
املراوح�ة ب�ني ال�رتاث واملع�ارصة وم�ا زالت
تازم�ه اشكالي�ات االزدواجية ب�ني االصالة
والدخي�ل  ,فض�ا عىل اشكالي�ات أخرى مثل
الرتجم�ة وم�ا يازمه�ا م�ن انتقائي�ة وعدم
املواكب�ة وغي�اب الدق�ة يف النق�ل فضا عىل
صعوبة نق�ل الخلفي�ات املفهومية ملا يرتجم
من مصطلحات ومفاهي�م  ,وال ننىس تفيش
ظاهرة التنظ�ري النقدي عىل حس�اب تغييب
املمارسات االجرائية والتطبيقية .
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

 3طرق إلشعال إبداع طفلك أثناء
البقاء يف املنزل

 3طرق لتأسيس مبدأ التعاون بني أفراد أسرتك يف شهر رمضان
أجواء شهر رمضان ق�د تكون فرصة
ل�كِ ك�أم لتأسيس مب�دأ التع�اون بني
أفراد أرستك .فإنش�اء أرسة مرتابطة،
يتع�اون أفراده�ا ،وال مج�ال لألنانية
ّ
استغيل
بينه�م ،هي هدف ك�ل أم .لذا،
روحاني�ات الشه�ر الكري�م م�ن أجل
تأسي�س التع�اون ب�ني أف�راد أرستك
ليصبح�وا مث�ل الفري�ق املتع�اون،
يتبادل�ون الدعم ،ويضع�ون مصلحة
األرسة فوق مصالحهم الفردية ،وذلك
عرب الطرق التالية:
 1تعليم الطفل اإليثارالطفل األناني الذي يشعر باالستحقاق
وأن�ه مرك�ز الك�ون ،ال يحق�ق هدفك
يف إنش�اء أرسة مرتابط�ة ومتعاون�ة،
ل�ذا يجب تعلي�م الطفل اإليث�ار ،وذلك
ع�رب غرس مفهوم أنه ج�زء من كيان
األرسة ،ال مركزها.
ّ
استغيل ع�روض التلفزيون يف رمضان
ً
لتعلي�م الطف�ل اإليثار ،مث�ا يجب أن
يتن�ازل ع�ن رغبت�ه يف مشاه�دة أحد
الع�روض التلفزيوني�ة إذا تعارض�ت
رغبته مع رغبة أغلبية أفراد األرسة.

أيضاً ،علّمي طفلك اإليثار عرب مشاركة
الحلوى الرمضاني�ة الشهية مع باقي

املطبخ

أفراد األرسة ،هذا يعلّم الطفل التعاون
معه�م ومشاركتهم يف الق�رارات عىل

يجب أن يكون أفراد أرستك مثل الفريق
الواح�د ،فإذا كان لكل ف�رد مهمة ما،
فا يجب التح�رك يف النهاية إال بعد أن
ينتهي الجميع من مهماتهم.
عىل سبي�ل املث�ال ،س�وف تشاهدون
التلفزيون معا ً بع�د أن ينتهي الجميع
م�ن ترتي�ب أغراضه ،فا يج�ب البدء
باملشاه�دة قبل أن ينهي الجميع ،فإذا
تأخ�ر أح�د األطف�ال ،س�وف تجدين
أخوت�ه يساعدون�ه تلقائي�ا ً حتى تبدأ
فق�رة مشاه�دة التلفزي�ون ،وه�ذا
يعلّمهم مساعدة بعضهم بعضا ً إلنجاز
أهداف مشرتكة.
 3تسليط الضوء عىل االنتصاراتكلم�ا حقق أطفالك هدفا ً مشرتكا ً عرب
التع�اون معاً ،يجب أن تسلّطي الضوء
ع�ىل ه�ذا النجاح ع�رب االحتف�ال به،
فاالحتف�ال بانتص�ارات أف�راد األرسة
كفري�ق واح�د ،يعزز الرواب�ط بينهم،
ويدفعهم إىل ب�ذل املزيد من أجل كيان
األرسة ،حي�ث إن ك�ل نج�اح تحققه
األرسة ،يشعر ك�ل فرد فيها أنه نجاح
شخيص له.

املدى البعيد.
 2-السلوك املتعاون

خملل اخلضر املشكلة

مخلل الخرض املشكلة املقادير :
ربع كيلوجرام جزر .
ربع كيلوجرام قرنبيط (زهرة(
ربع كيلوجرام طماطم خرضاء .
ربع كيلوجرام بصل .
ربع كيلوجرام خيار .
ربع كيلوجرام فلفل .
ملعقتا خل تفاح .
ملعقتان كبريتان زيت نباتي .
ملح .
طريقة التحضري :
قطع�ي الخرض إىل رشائ�ح أو إىل مكعبات
حسب الرغبة .
ضعي الخ�رض يف قنينة الزجاج ثم املئيها
باملاء م�ع وضع ملعقة كب�رية ملح يف كل

كوب من املاء .
اضيفي الخل والزيت عىل الوجه .
اغلق�ي القنين�ة بإحك�ام واتركيه�ا مل�دة
أسبوع حتى تصبح جاهزة للتقديم .
ماحظة :
يمكن إضافة حبات م�ن الثوم إىل املقادير
حسب الرغبة .
مخلل الطماطم
كيل�و طماط�م ناضج�ة وتنق�ي الحبات
الجامدة
 8_7م ك كزبرة يابسة
 1م ك فلفل اسود ( اختياري) وفلفل احمر
حسب الذوق
 15فص ثوم و م ك ملح
 4كوب خل وثلث كوب ملح

2فلفل حار اخرض
الطريقة:
تغسل الطماطم وتجفف بالفوطة
تقطع االعناق وتش�ق الطماطم من جهة
العنق بسكني حادة ع�يل شكل زائد ويزال
الجلد اليابس جهة العنق
يغ�ىل الخ�ل ويض�اف اليةاملل�ح والفلف�ل
ويغ�يل لبض�ع دقائق حتي يصف�ر الفلفل
قليا يرفع عن النار ويرتك ليربد
تحم�ص الكزب�رة حت�ي تظه�ر رائحته�ا
ويجب مراعاة عدم حرقها
نخل�ط  4_3ماعق م�ن الكزب�رة والفلفل
االس�ود مع ملعقة اكل مل�ح و 6فصوص
ثوم يدق املزيج جيدا
تضاف  3\4ملعقة صغرية اىل كل طماطة

او حسب حجمها وتدفع البهارات ايل داخل
الطماطة باالصبع
ت�رص الطماط�م يف املرطب�ان وتض�اف
فص�وص الث�وم املتبقي�ة بع�د تشقيقها

وت�رش الكزب�رة املتبقيةع�ل الطماط�م
ويص�ب الخ�ل ع�يل املزي�ج حت�ي يغطي
الطماطم ويغلق املرطب�ان باحكام ويرتك
يف الشمس او مكان دافئ ملدة  3ايام

إن التط�ور التكنولوج�ي الذي فرض تعامل األطفال م�ع التكنولوجيا
لوق�ت طويلّ ،
خفض نس�ب اإلبداع لدى األطفال ،حي�ث رصد باحثون
إب�داع األطفال يف الخمسني عاما ً األخ�رية ليكتشفوا أنه انخفض كثرياً،
خاص�ة لدى األصغر سناً ،أي م�ن مرحلة رياض األطفال وحتى الصف
السادس.
أصب�ح أمام الباحثني مهمة اكتشاف سبب تراجع اإلبداع لدى األطفال،
حي�ث إن ك�ل طفل يولد مبدعا ً يف يشء ما ،لك�ن اإلفراط يف التعامل مع
الشاشات جعل األطفال مستهلكني للرتفيه بدالً من أن يكونوا مسهمني
يف األفكار واإلبداع.
خ�ال ه�ذه املرحلة الت�ي نعيشه�ا ،حيث نطبّ�ق التباع�د االجتماعي
ونضط�ر للبقاء يف املنزل م�ع أطفالنا وعدم الخ�روج إال للرضورة ،قد
نستسلم إلفراط األطفال يف التعامل مع التكنولوجيا ،ولكن هذا قد يزيد
من مشكل�ة تراجع اإلبداع لديهم ،ما يحتم علين�ا التقليل من تعاملهم
م�ع التكنولوجي�ا ،وتحفيزهم عىل إخ�راج اإلبداع م�ن داخلهم .ويف ما
ييل  3ط�رق تساعدك عىل استغال فرتة الحج�ر الصحي إلشعال إبداع
طفلك.
 1اسمحي ببعض الفوىضقد يبدو هذا كابوسا ً بالنسبة إليكِ كأم ،لكن الفوىض إحدى طرق تفجري
اإلب�داع داخل الطفل ،ال بأس يف أن ترتكي طفلك يتناول الطعام بنفسه
حت�ى إن أحدث بعض الف�وىض ،أو لعب باألل�وان املائية ،سوف يشعر
بالحرية الت�ي تولّد اإلبداع ،ويحظى باملرح ،كم�ا يتعلّم بعض املهارات
املتعلقة بتنظيف مكانه وإعادة التنظيم بعد أن يحظى باملرح واللعب.
 2تذكري أن إبداع طفلك يختلف عن إبداعكق�د تحبني الرسم والتلوي�ن ،بينما يحب طفلك الرقص أو صنع عرائس
ورقي�ة وتأليف قص�ص بها ،اجعيل طفلك يستمت�ع بإبداعه الحر دون
الضغط عليه أو محاولة توجيهه مليولك الخاصة.
 3ق ّدمي له اإللهامق�د يشعر طفلك بصعوب�ة يف إخراج إبداعاته ،وكل م�ا يحتاج إليه هو
بع�ض اإللهام ،ها ه�و دورك يأتي إللهام طفلك ببع�ض األفكار حتى
يتفج�ر إبداعه ،فقط احريص عىل أن يكون ّ
تدخلك متوازناً ،فا تبالغي
يف ذلك حتى ال تقيّدي حرية إبداعه.

لطلة ابهى....

كل يوم معلومة

 5أنواع من االطعمة لالستعماالت املنزلية!
صحيح أننا نستخدم األطعمة عىل تعدد أنواعها
ونكهاته�ا يف الطه�ي ،لكن هل فكرن�ا يوما أن
له�ذه األغذي�ة دور أيض�ا يف التنظي�ف ويمكن
اختصارها بخمس أطعمة مفيدة لاستعماالت
املنزلية :
 -1الخيار
يمك�ن إزال�ة العام�ات ع�ىل الج�دران واملوائد
م�ن خال فرك قش�ور الخيار ف�وق أسطحها،
وإذا أردت الحص�ول أيض�ا ً ع�ىل م�رآة حمّ�ام
غ�ري ضبابيَّ�ة ،قوم�ي بالعمليَّ�ة نفسه�ا قبل
االستحمام.
 -2الكاتشاب (صلصة الطماطم)
اذا أردت تلمي�ع األوان�ي النحاسيَّ�ة وإعطائها
بريق�اً ،قوم�ي بدهنه�ا بصلص�ة الطماط�م
واتركيه�ا مل� َّدة  30دقيق�ة .سيزي�ل الحم�ض
املوج�ود بالكاتش�اب كافة األوس�اخ وامللوثات
الاصقة .
 -3الجوز
إلزال�ة الخ�دوش م�ن خش�ب األث�اث ،قوم�ي
بتقشري الجوز وحرّكيه فوق الخدوش ثم افركي
بإصبع�ك الزيت الناتج ع�ن الجوز عىل الخشب
واتركيه مل َّدة  5دقائق ،ثم نظفي الخشب بلطف

بقطع�ة قماش ناعم�ة ،وسوف يصب�ح خاليا ً
تماما ً من الخدوش.
 - 4دقيق الذرة
يف ح�ال سق�وط بقع�ة شح�وم أو زي�وت عند
تناول الطعام ،يمك�ن نثر كميَّة من دقيق الذرة
عىل املكان املتسخ ،ث�م يتم امتصاصه وشفطه

بواسطة املكنسة الكهربائيَّة.
 5املوزتستخدم قرشة املوز يف تلميع الفضيات وأدوات
الطع�ام الفضيَّ�ة ،وم�ا علي�ك فعل�ه ه�و فرك
الفضي�ات بالجزء الداخيل من قرشة املوز جيداً،
وستحصلني عىل مظهر براق والمع لألدوات .

سر االعشاب

الشاي األخضر ميكن أن ينهي مشكلة تقلق النساء والرجال
يمك�ن أن يكون تساق�ط الشعر
ج�زءا طبيعي�ا م�ن حياتن�ا ،ويف
بعض األحي�ان ال يكون هناك داع
للقلق بشأنه.
ويمكنن�ا أن نفق�د م�ا يص�ل إىل
 100شعرة عىل أجسادنا كل يوم،
دون أن ناحظ ذلك .ولكن يمكنك
إطال�ة عمر خص�ات الشعر عن
طري�ق رشب الش�اي األخ�رض
بانتظام .
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وزعم العلم�اء أن الشاي األخرض
غن�ي بمض�ادات األكس�دة الت�ي
تمنع بعض الهرمونات يف الجسم
من بدء تساقط الشعر املبكر
ُ
وتعرف مضادات األكسدة املحددة
التي تحم�ي من تساق�ط الشعر
باس�م -epigallocatechin ga
 ،lateويعرف اختصارا ب� EGCG
وتمدد مض�ادات األكسدة EGCG
املراح�ل املبك�رة م�ن دورة النمو

الطبيع�ي للشع�ر ،وفق�ا لخب�ري
التغذية أدا جانادوتري.
وإذا كن�ت تفض�ل ع�دم رشب
الشاي األخ�رض ،يمكن�ك العثور
ع�ىل الكريم�ات املوضعي�ة التي
تحتوي عىل EGCG
وقال اختصايص التغذية“ :بسبب
محتواه الغني بمضادات األكسدة،
يت�م استخ�دام الش�اي األخ�رض
ومستخلصات�ه ألغ�راض أخرى،

مثل منع تساقط الشعر وتحسني
صحته”
ويضاف الشاي األخرض إىل العديد
م�ن منتج�ات العناي�ة بالشع�ر
لفوائده املزعومة
وتابع“ :يف دراسة صغرية ،أضاف
الباحث�ون مستخلص  EGCGمن
الشاي األخ�رض إىل ف�روة الرأس
لثاث�ة مشارك�ني يعان�ون م�ن
الثعلبة
وتاب�ع“ :بع�د أربع�ة أي�ام ،شهد
املشارك�ون زيادة كبرية يف نشاط
نمو الشع�ر” .وأوضح أن EGCG
هو أكثر مض�ادات األكسدة وفرة
وقوة يف الشاي األخرض
ويحف�ز  EGCGبصي�ات الشعر
ويمن�ع تلف خاي�ا الجلد يف فروة
ال�رأس .كم�ا ُيزع�م أن مضادات
األكسدة تحمي من أمراض القلب،
وحتى بعض أنواع الرسطان
ولك�ن ،ال ي�زال من غ�ري املعروف
تماما مدى فعالية الشاي األخرض
كع�اج لتساقط الشع�ر ،وهناك
حاجة إىل مزيد من البحث.

نصائح للحصول على عيون أكرب حجماً
خ�ال العط�ات األسبوعي�ة ق�د تجدي�ن نفسك
تغريي�ن م�ن مظهرك م�رة تلو األخ�رى رغبة يف
الحص�ول ع�ىل عي�ون أكرب حجم�اً ،ولك�ن دون
ج�دوى ،فق�د تلجئ�ني إىل تطبي�ق الكح�ل مرة،
واملاسك�ارا مرة ،واآلي الين�ر مرة أخرى ،رغبة يف
تحقيق بعض اإلنجازات ،ولكن دون اختاف.
وعىل الرغم م�ن أن الكحل واآلي الينر واملاسكارا
من أه�م عوام�ل الحصول ع�ىل عي�ون واسعة،
اال أنه�م يحتاج�ون إىل الجمع م�ع عوامل أخرى
لتشع�ري بالنتيجة التي تبحث�ني عنها ،واألمر ال
يتطل�ب منك سوى إتق�ان  3خدع لجع�ل عينيك
أك�رب حجماً ،كما أش�ارت الدراس�ات العاملية إىل
أن التزين والوقت اإلض�ايف رغبة يف الحصول عىل
مظه�ر جمي�ل يساه�م يف شعورك بأن�ك جميلة
بالفع�ل ،فإذا كنت ع�ىل استع�داد للحصول عىل
عيون أكرب حجما ً إليك هذه الحيل:
.1الرموش االصطناعية

الرم�وش االصطناعي�ة تعت�رب م�ن أه�م أدوات
التجمي�ل براعة يف زيادة حج�م العني واتساعها،
كم�ا أنها تضي�ف املزيد من األبع�اد الدرامية عىل
إطالت�ك لتظهر عين�اك بشكل واس�ع من جهة

وبشك�ل ج�ذاب وساحر م�ن جهة أخ�رى ،وقد
تستمر الرموش االصطناعي�ة لعدة ساعات كما
قد تستمر طوال اليوم إذا قمت بتطبيقها بالشكل
الصحيح.
.2العدسات الكبرية الاصقة
هن�اك بعض األنواع من العدس�ات الاصقة التي
تكون ذات عدسات كبرية بحيث ال تغطي القزحية
فحسب ،بل تقوم بتغطية بعض الجزء األبيض يف
العني ،مما يزيد من اتساع عينيك بشكل كبري.
.3املاكياج
عندم�ا يتعلق األمر باملاكي�اج ،فهذا يعني الكحل
واآلي الين�ر بالتأكيد ،فهم�ا أفضل مستحرضات
التجمي�ل القادرة ع�ىل خلق هالة ح�ول العينني
إلظه�ار اتساعه�ا وجرأتها ،ولك�ن عليك مراعاة
خل�ق هالة ح�ول العينني من الخ�ارج؛ ألن رسم
الع�ني من الداخل سيزيد م�ن صغرها ،وقد يقدم
لك نتيجة معاكسة ملا تريدينه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

يقع فيها اجلميع ..مثانية أخطاء قاتلة جيب جتنبها عند طهي الدجاج
ً
عنرصا أساس ًيا يف العديد
يعد الدجاج
من األنظمة الغذائية الصحية ،حيث
أن�ه غن�ي بالربوت�ني ،وغ�ري مكلف
ويطبخ برسعة نسبية.
لك�ن لس�وء الحظ ،ال يع�رف الكثري
إع�داد الدج�اج بشك�ل صحيح عند
الطهي يف املنزل ،وإذا لم يتم التعامل
مع�ه بعناية ،يمك�ن أن يصبح لحم
الدواج�ن اللذي�ذ ه�ذا تهدي� ًدا كب ً
ريا
للصحة.
وفيم�ا ي�يل بع�ض األخط�اء الت�ي
يرتكبها الناس عند التعامل مع لحم
الدجاج النيء.
 .1تركه خارج الثاجة
ي�رتك العديد م�ن الطه�اة املنزليني
الدج�اج عىل الطاولة لف�رتة طويلة
ج� ًدا ،يف ح�ني أن درج�ات ح�رارة
الغرف�ة يمك�ن أن تتسب�ب يف نم�و
البكتريي�ا الخطرية ع�ىل اللحم ،مما
ق�د ي�ؤدي إىل تسم�م غذائ�ي إذا تم
استهاك اللحم امللوث.
وأفضل ح�ل؟ قم بتخزي�ن اللحم يف
الثاج�ة بع�د وصول�ك إىل املنزل من
التسوق وال تخرجه إال عندما تكون
عىل وش�ك طهي�ه .وإذا ت�م تجميد
الدج�اج ،اتركه يذوب يف الثاجة ملدة
يومني قبل طهيه.
 .2التخزين بطريقة خاطئة
ال يمك�ن تخزي�ن لح�وم الدجاج يف

أي مك�ان بالثاج�ة ،ألن السوائ�ل
املتقط�رة يمكن أن تل�وث األطعمة
األخرى.
لذل�ك ،اح�رص دائمً�ا ع�ىل وضعه
ع�ىل طب�ق أو غلقه أو ق�م تغطيته
وتخزينه عىل الرف السفيل للثاجة.
 .3غسل الدجاج قبل طهيه
ال ينصح بغس�ل الدجاج قبل طهيه
ألن�ه يمك�ن أن ين�رش البكتريي�ا
ويجعله�ا تلتص�ق باألسط�ح
املحيطة.
 .4التتبيل بالطريقة الخاطئة
يجع�ل وض�ع التوابل ع�ىل الدجاج
مذاق�ه أكثر لذة .لك�ن نقع اللحم يف
التوابل لفرتة طويلة يمكن أن يجعله
عرضة لتلوث البكترييا ،التي تزدهر
يف درجات الحرارة الدافئة.
اخرت تتبيل الدج�اج بالتوابل داخل
كي�س باستيكي أو إن�اء مغلق يف

ارم الباستي�ك بعي ًدا
الثاج�ة .ث�م ِ
بع�د االنتهاء م�ن استخدامه .كما
يجب ً
أيض�ا عدم إع�ادة استخدام
التواب�ل الت�ي ملست لح�م الدجاج
النيء.
 .5استخ�دام األدوات الت�ي المست
اللحم النيء
ال تستخ�دم أب� ًدا أدوات املطبخ التي
ملس�ت لح�م الدج�اج الن�يء لطهي
األطعم�ة األخ�رى حي�ث أن خط�ر
تل�وث الساملوني�ا مرتف�ع .دائم�ا،
اغس�ل جمي�ع أج�زاء األدوات التي
استخدمتها لتحضري لحم الدجاج.
 .6خل�ط اللحم النيئ م�ع مكونات
أخرى
بالنسبة ألولئك الذين لديهم مطبخ
صغ�ري ،ال بد م�ن توف�ري مساحة
أثناء الطهي .ومع ذلك ،فإن وضع
قطع الدجاج الخام يف نفس مكان

املكونات األخرى قد يعرض صحتك
للخطر حي�ث يمك�ن للبكترييا أن
تنترش وتلوثها.
 .7نسيان غسل اليدين
غال ًب�ا م�ا نستخ�دم أيدين�ا العارية
إلمس�اك الطع�ام لتنظيف�ه ،وإذا
ملست يديك الدجاج ،يمكن للبكترييا
املوج�ودة يف اللحم أن تلتصق وتلوث
ً
الحق�ا .لذلك ،تأكد
أي يشء تلمس�ه
م�ن غس�ل يدي�ك دائمً�ا بع�د ملس
الدجاج النيء.
يمكنك ً
أيضا ملس الدجاج باستخدام
ي�د واح�دة فق�ط واستخ�دام الي�د
األخرى إذا كنت بحاجة إىل ملس يشء
آخر ،كالتقاط أدوات طهي آخرى.
 .8عدم تنظيف إسفنجة املطبخ
غسل أدوات املطبخ التي ملست لحم
الدج�اج الن�يء بعناي�ة ال يضمن
نظافته�ا .لذلك ،فإسفنجة املطبخ
املستخدمة مهمة ً
أيضا ألنه يمكن
أن تك�ون بمثابة مضيف للبكترييا
الخطرة.
يوىص بغسل إسفنج�ة املطبخ مرة
واحدة عىل األقل كل يومني ،وتنظيف
مناشف األطب�اق بانتظام .سيكون
من األفضل تغيري اإلسفنج ومناديل
املطب�خ ك�ل أسبوع�ني إىل ثاث�ة
أسابيع ،اعتما ًدا عىل عدد املرات التي
تلمس فيها لحوم الدواجن.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :النواي�ا املبيتة عند بعض الزمالء لن تكون يف
مصلحتك ،فس�ارع إىل توضيح وجهة نظرك من خالل
رسائل حاسمة
عاطفي�اً :تح�رك من الرشي�ك يعيد تصويب األم�ور ،ويضع
العالقة بينكما عىل السكة الصحيحة
صحياً :همومك الفكرية تؤثر سلبا ً يف قوة عطائك ،خذ األمور
بإيجابية

الثور

مهنياً :لحس�ن الحظ ان هذا اليوم ّ
يرطب األجواء
ويدعوك اىل التنازل والتكيّف مع اآلخرين
عاطفي�اً :أح�د موالي�د الحمل يعود من امل�ايض ،إنما
ليدفعك هذه املرة إىل القيام بأعمال الخر
صحياً :ال تهمل نوعية طعامك وال تسرتس�ل بالس�هر فأنت
معرض لإلرهاق برسعة بسبب تعثر األوضاع

الجوزاء

مهني�اً :ال تصح�ح الخطأ بخطأ أكرب منه وأش�د
رضراً ،فاملعالج�ة الهادئ�ة ه�ي األنس�ب للخروج
بالنتيجة التي تتوخاها للوصول إىل الهدف املنشود
عاطفياً :ال تدع الرشيك يفاجئك بقرار حاس�م ،بل سارع
إىل االطالع عىل كامل التفاصيل ،وادرسها بروية واتخذ القرار
املناسب بش�أنها.صحياً :تقرر السهر مع األصدقاء أو ارتياد
السينما واملرسح للتخفيف من ضغوط الحياة

السرطان

مهنياً :يلمع نجمك وتحكم الس�يطرة عىل معظم
أعمالك ،وتكون اللولب يف عملك ،ويدرك املسؤولون
أهمية وجودك
عاطفي�اً :عليك أن تكرّس املزيد من الوقت للرشيك وتهتم
أكثر بحياتك العاطفية وال س�يما الي�وم عىل الرغم من كثرة
مش�اغلك.صحياً :أنت إنسان تقدر عواقب األمور يف كل يشء
فكيف إذا تعلق األمر بالوضع الصحي

األسد

مهنياً :تجاربك الس�ابقة يف مج�ال العمل لم تكن
جيّ�دة ،لكن م�ا تواجهه اليوم يختل�ف كليا ً يف غر
مجال ويضعك أمام مسؤولياتك
عاطفياً :تري�ح الحبيب بطلباتك ،ما يجعل األجواء جيدة
وال ين�ذر بخط�ر االنفص�ال إذا عرف�ت كيف تعال�ج األمور
ّ
تنف�ك ع�ن التفك�ر يف وضع�ك الصحّ ي
بحكمة.صحي�اً :ال
وخصوصا ً بعد خروجك من عارض صحي

العذراء

مهنياً :عىل الرغم من أن كل يشء يس�ر بسالسة ،يقف
يشء أو ش�خص ما يف طريق�ك اليوم ،حدد مقدار القوة
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات.عاطفياً :يجب أن
تستخدم قوتك بحكمة ،ال تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول
بس�بب موضوعات صغرة ،ال تسئ استخدام طاقتك وقدرتك عىل
االحتم�ال بحيث ال يكون له�ا تأثر.صحياً :قد تواجه بعض األلم يف
عنق�ك أو ذراعيك ،عليك التخفيف من الجلوس طويالً أمام شاش�ة
الكمبيوتر ،والقيام بالتمارين الرياضية الالزمة

الميزان

مهني�اً :ال تقح�م نفس�ك يف موقف مح�رج ،ولن
تج�دي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك نفعا ً ألن
األمور تكون قد استفحلت
عاطفياً :العون ال�ذي حظيت به أخرا ً يتيح لك التخطيط
بش�كل أفض�ل لضمان املس�تقبل ب�كل تفاصيل�ه وخططه
وأحالمه الوردية.صحياً :تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد يف
مكوناتها عىل الخرضاوات املسلوقة

العقرب

مهني�اً :تق�دم ه�ذا اليوم ع�ىل عمل غ�ر متوقع،
يضمن لك مس�تقبالً
ً
مرشق�ا ويرفع من معنوياتك
ّ
ً
ويزي�دك ثق�ة بالنفس.عاطفي�ا :تخ�ف االنفع�االت
العاطفي�ة ،وتكون بحاجة اىل إحاطة نفس�ك باألصدقاء
واملقرّب�ني ،الذين تجد بقربه�م االطمئن�ان والهدوء.صحيا ً:
تتفاعل مع محيطك بش�كل كبر ،بحي�ث إن أي أمر يزعجه
ينعكس سلبا ً عىل وضعك الصحي

القوس

مهنياً :تبذل جهدا ً كبرا ً لتتفوق عىل الزمالء ،وهذا
ّ
سيش�كل عالمة فارقة يف مصلحتك يقدرها أرباب
العمل أكثر مما تتصور.عاطفياً :قد يكون هذا الوقت
صعبا ً إذا زاد يف صفاتك العناد و الغرة والطمع والحس�د
واملشاعر الس�لبية األخرى والدبلوماسية يف التعامل واللباقة
يف الفعل والحديث تقل بشكل ملحوظ.صحياً :حاول أن تبتعد
قدر املستطاع عن الحرارة املرتفعة ،فهذا أفضل لصحتك

الجدي

مهنياً :يحذرك هذا اليوم من التخطط ملرشوع جديد،
م�ا يحتم عليك أن تك�ون أكثر حرصا ً عىل استش�ارة
اآلخرين قبل أن تتخ�ذ أي قرار.عاطفياً :ترصف بعفوية
م�ع الحبي�ب حت�ى تقربه من�ك أكثر ،كف�اك تهجم�ا ً عليه
وعامله بلطف ورومانس�ية كي تس�تعيد ثقته وحبه لك.صحيا ً:
تس�تعيد ذكرياتك الجميل حني كنت من هواة ممارسة الرياضة
بكثرة ،فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض

الدلو

مهنياً :يوم واعد جداً ،تبدو نشيطا ً يف العمل ولديك
الدوافع والحماسة الكبرة لتنفيذ مهام جديدة
عاطفي�اً :الحياة العملية تلهيك ع�ن الحبيب وتبعدك
عنه ،لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكايف للبقاء بقربه
صحياً :ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية
املفضلة ،فحاول إيجاد الوقت لها

الحوت

مهني�اً :اتصاالتك ناجحة جدا ً ما يش�عرك بالقوة،
وتطل�ق مرشوع�ا ً أو تحتف�ل بجدي�د أو تلتقي من
يهمك أمرهم
عاطفي�اً :تزعج�ك الدعوات املتواصلة م�ن الرشيك ،ومن
األفضل مصارحته بدل التهرّب من املوضوع
صحي�اً :تش�عر ببع�ض التع�ب يف العضالت ،والس�بب كثرة
اإلرهاق والعمل الزائد

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1798الحملة الفرنس�ية عىل مرص تتحرك من
ميناء تول�ون بقي�ادة نابليون بوناب�رت باتجاه
مرص.
 - 1953الل�واء محم�د نجي�ب يش�كل حكومته
الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
 - 1965س�وريا تعلن عن إعدام الجاس�وس إييل
كوھني.
 1973التوقف عن تداول ریال قطر ودبي يف كلمن اإلمارتني.
 - 1989إرسائيل تعتقل مؤس�س حركة حماس
الشيخ أحمد ياسني.
 - 1990الق�وات الس�وفيتية تنس�حب من أكرب
قاعدة عسكرية يف املجر.
 - 2001مقتل الفالحة الصينية «س�ن زونجھوا»
عىل ي�د الس�لطات الصيني�ة لرفضھ�ا الخضوع
لعملية تعقيم ملنعھا من اإلنجاب.

 - 2004بدء محاكمة الجنود األمريكيني املتھمني
بإس�اءة معاملة املعتقلني العراقيني يف سجن أبو
غريب.
 - 2009تش�كيل حكوم�ة فلس�طينية جدي�دة
يف الضف�ة الغربية برئاس�ة س�الم في�اض ،وقد
قاطعت كتل�ة حركة فتح يف املجل�س الترشيعي
الفلسطيني الحكومة ،بينما قالت حركة حماس
ب�أن الحكومة غ�ر رشعي�ة وأن تش�كيلھا يعد
تخري�ب متعم�د للح�وار الوطن�ي الفلس�طيني
وتھدي�د ملس�تقبل الح�وار وتؤكد ع�دم التعامل
معھا.
 - 2016الخارجي�ة املرصي�ة تعل�ن رس�ميا ً عن
تحط�م طائرة م�رص للط�ران رق�م  804قبالة
السواحل اليونانية وعىل متنھا  66راكبا ً
 - 2018عقد زفاف األم�ر ھاري وميغان ماركل
وإعالنھما زوجا ً وزوجة يف اململكة املتحدة.

ماذا يكشف توقيعك عن شخصيتك ؟

نح�و اليم�ني ،ي�دل ع�يل ان
لديك ش�خصية مستقلة ومن
الصعب جدا ً اإلقتناع بأي رأي
أخر سوي رأيك  .ومن الصعب
جدا ً تغر رأيك بسهولة .
 .6عدم إمالة التوقيع :
يعت�رب التوقي�ع موازن�ة وأنك
ش�خصية متواضع�ة وه�ذا
يظهر م�ن طريق�ة توقيعك .
أم�ا إذا كان التوقيع غر مائل
ومبارش يدل عيل أنك تترصف
بطريقة رصيحة ومبارشة .
 .7صعوبة قراءة التوقيع :
م�ن املثر للدهش�ة عند رؤية
ه�ذا التوقي�ع فه�و عالم�ة
عيل رسعة البديهي�ة والذكاء
الح�اد ،لديك حي�اة مزدحمة
والخرب الس�ار لديك أنك تمتلك
هواية فن الخط والرسومات
الرائعة .
 .8الحروف الثقيلة :
كتاب�ة توقي�ع بح�روف
مخترصة إلس�مك ببنط ثقيل
تدل عيل ال�ذوق اإلبداعي الذي
تمت�ع به وغالبا ً ما يس�تخدم

ه�ذه الطريق�ة الفنان�ون
والرسامون للتوقيع والكتابة
عيل الجدران وهذه إش�ارة إيل
ش�خصية مس�تقلة وثق�ة يف
قدراتك .
 .9اإلس�م واضح واللقب غر
مقروء :
يب�دو هذا التوقيع فيه اإلس�م
األول واض�ح أم�ا اللقب يبدو
غ�ر مق�روء .يوح�ي ه�ذا
الن�وع من التوقيع ب�أن لديك
الكثر من اإلنجازات الهامة يف
حياتك وش�خصية ودودة جدا ً
عند التعامل مع األخرين .
 .10الحروف كب�رة وصغرة
معا ً :
هذا النوع من التوقيع يش�ر
إيل أنك ش�خص أكث�ر إنفتاحا ً
عيل الخ�ارج ولديك مس�توي
ثقة بنفس�ك  .حقا ً س�تكون
سعيد عندما تستمع إيل تحليل
هذا التوقيع .
 .11وضع خط يف النهاية :
يش�ر ه�ذا التوقي�ع أن لديك
عزيم�ة قوي�ة ومزده�رة مع

مرور الوقت .
 .12وض�ع نقط�ة يف نهاي�ة
التوقيع :
تفرتض هذه الصورة أن لديك
شخصية قوية وتجارية ذكية
تتمت�ع بس�هولة التخطي�ط
لحياتك العملية .
 .13ال تضع لقب يف توقيعك :
ه�ذا التوقي�ع يعن�ي أن لديك
نهج معني لتحقيق اإلسرتخاء
يف العمل وعيل ما يبدو أن لديك
هوي�ة خاص�ة ب�ك ومنفردة
تحب التعبر عنه�ا بعيدا ً عن
عائلتك .
 .14ال توجد حروف يف التوقيع
:
إذا كان لديك توقيع خاص بك
وال يوجد ب�ه أي حرف واضح
فه�ذا يعني أن ترك�ز بصورة
كب�رة عيل األم�ور الهامة وال
تهتم بالتفاصيل الصغرة.
 .15الح�روف الصغ�رة يف
التوقيع :
تدل عيل انك شخصية هادئة،
خجول�ة ،دقي�ق ،ترك�ز ع�يل
التفاصي�ل  .ق�د تك�ون لديك
الشعور بالغرور والبخل .
أما الحروف الكبرة يف التوقيع
 :فأن�ت ش�خصية منفتح�ة
تمتع باملزيد من الثقة بالنفس
تح�ت اإلهتم�ام وتعتقد بأنك
شخصية حاملة بعض الشئ .
.16مكان التوقيع :
إذا كن�ت تمي�ل إيل القي�ام
بوض�ع التوقي�ع يف جهة أكثر
نح�و اليمني م�ن الصفحة يف
مكان التوقيع يعتقد الخرباء
أن ش�خص تنظ�ر لأمام وال
تحاول التمسك باملايض .

شخصيات من التاريخ

معروف الرصافي

مع�روف الرصايف أكاديمي وش�اعر مس�لم
عراقي اس�مه الكامل معروف بن عبد الغني
بن محمود الجباري ،ولد ونشأ يف بغداد ،من
أب ك�ردي النس�ب وأم تركماني�ة ،وعمل يف
حقل التعليم وله عدة اصدارات شعرية.
ول�د يف بغداد عام 1875م ،ونش�أ فيها حيث
أكمل دراس�ته يف الكتاتيب ،ثم دخل املدرسة
العس�كرية االبتدائي�ة فرتكه�ا ،وأنتق�ل إىل
الدراس�ة يف امل�دارس الديني�ة ودرس عىل يد
علم�اء بغداد األعالم كالش�يخ عب�د الوهاب
النائ�ب ،والش�يخ قاس�م القييس ،والش�يخ
قاس�م البيات�ي ،والش�يخ عب�اس حلم�ي
القصاب ،ثم أتصل بالش�يخ العالمة محمود
ش�كري األلويس والزم ُه أثنتي عرشة س�نة،
وتخ�رج علي� ِه وكان يرت�دي العمامة وزي
العلماء وس�ما ُه ش�يخ ُه األل�ويس (معروف
الرص�ايف) ليك�ون يف الص�الح والش�هرة
والسمعة الحسنة ،مقابالً ملعروف الكرخي.
وعني الرصايف معلما ً يف مدرسة الراشدية التي
أنش�أها الش�يخ عبد الوهاب النائب ،شمال

غزل عراقي
صابر اظل اسنني وانطر ترجعني
نشفييل دمع العني يااجمل سنني
جمر وثلج فد كاسني يجمعن شلون
الجمرلون شفاك والثلج السنون

اختبارات شخصية
 .1التوقيع املائل :
إذا كان توقيع�ك ينح�در إيل
أس�فل فه�ذا يعني أن�ك حذر
جدا ً عند اإلجتماعات وتخيش
املخاطر قبل البدء يف أي تجربة
 .كم�ا أن ش�خصية طموحة
تتطلع نحو املستقبل .
 .2األحرف األويل :
إذا قم�ت بتس�جيل توقي�ع
باألح�رف األويل ،فه�ذا يعن�ي
أنك شخص غامض ال تشارك
الكث�ر م�ن التفاصي�ل ع�ن
حياتك الخاصة  .ويف الحقيقة
أن م�ارك زوكرب�رج ب�أن
ه�ذا النوع م�ن التوقيع مثر
للس�خرية ج�داً ،عندما تقوم
بمشاركة كل شئ عىل الفيس
بوك .
 .3التسطر :
يقص�د بالتس�طر أن تض�ع
خطوط تحت التوقيع الخاص
بك ،هذا الترصف يكش�ف عىل
أنك تسمح إلنجازات بالتحدث
عن نفس�ها وال تحاول البوح
عنه�ا إال عندم�ا تق�وم به�ا
بالكامل .
 .4الحروف الكبرة :
يش�ر هذا التوقي�ع عيل مدي
الثقة بالنف�س وتقدير الذات
والت�ي يمك�ن أن تتح�ول إيل
ش�عور بالغطرس�ة  .قد تجد
أن الرئيس أوباما يمتلك نفس
طريق�ة التوقي�ع فه�و بداية
قوية لتوقيع�ه .وعيل ما يبدو
أن صاح�ب ه�ذا التوقي�ع أنه
يس�عي لتكوي�ن راي خ�اص
به .
 .5اإلمالة نحو اليمني :
إذا كنت تميل طريقة توقيعك

رأيس
1ذو رائحة طيبة  oتشاور يف األمر
2كب وصب  oعلمنا به األكرم
3مل�ك باب�ل ال�ذي بن�ى الحدائ�ق
املعلقة
4مجامي�ع النق�ود املدفوع�ة يف
املشاريع االستثمارية oأكل بنهم
5ثلثا كاس  oالبنات استمررن
6ترسل بالربيد  oأعناق (معكوسة)
7عملي�ات حيوي�ة يف الجس�م
(متابوليزم)  oعكس حلو
8راب�ع أع�ىل قم�ة يف العال�م (يف
أفريقيا)
9أتقن  oترك وامتنع
10دولة أفريقية يعني اسمها (قمة
األسد)

أفقي
1مدينة عربية فيها أكرب موانئ العالم
 – oعاصمة فنزويال
2تتكل�م الربتغالي�ة دون دول أم�ركا
الجنوبية
3مجموعة متكررة من الترصفات واألداء
يسبق عمال معينا  oلسباق للخيل
4مثل األم  oفاز بالسالمة والحياة
5قدح  oأخذ ورد وكر وفر
6العامل�ون يف مج�ال ع�ايل التقنية o
إعط باللهجة املرصية
7الشديد الصالبة (معكوسة)  oعكس
برد
8أعط�ى توجيهات ال تقبل الجدل  oرد
وواجه  oضعف شديد
9معاىف
10الع�ب ك�رة انجلي�زي يف ن�ادي
ليفربول

األعظمي�ة ،ث�م نقل مدرس�ا ً ل�أدب العربي
يف األعدادي�ة ببغ�داد ،أيام الوايل نامق باش�ا
الصغ�ر ع�ام 1902م ،وظل فيه�ا إىل أعالن
الدستور عام 1908م ،ثم سافر إىل إسطنبول
فلم يلحظ برعاية ،ثم عني مدرسا ً ملادة اللغة
العربية يف الكلية الشاهانية ومحررا ً لجريدة
سبيل الرشاد عام 1909م ،وأنتخب عضوا ً يف
مجلس املبعوثان عام 1912م ،وأعيد أنتخابه
ع�ام 1914م ،وعني مدرس�ا ً يف دار املعلمني

ال تهمل اليهواك حاسب ضمرك
صدكني ياملحبوب ماعندي غرك
عجبه العشك وياك واصل لهلحد
من بعد بوس االيد ترضبني عالخد
عجبه العشك وياك واصل لهلحد
بالحزن شيب الراس ينكلب اسود
حيل ألكم اشتاقيت يل ما تنشدون
ذنب الكلب يشتاق مو ذنب العيون

من الفيسبوك

acebook

هـــــــل تعلــــــم
ﺍﻟﻌﻦﻴ ﻤﺗﻴﺰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺠﻧﺪﺃﻥ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻤﻟﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺃﺻﻔﺮ .
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺤﺗﺴﻦﻴ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﻡ  ،ﻟﺬﻟﻚﺠﺗﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺠﻟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ .
 -75%ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺠﻟﻤﻬﻮﺭ  .ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺠﻟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻮﺕ.
 ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺯﻋﺎﺟﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ « ﻟﻠﺮﺟﻞ» ﻫﻮ ﺻﻮﺕ ﺑﻜﺎﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ. ﻤﻟﺎﺫﺍ ﺗﻔﺮﻙ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ؟ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻄﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺤﻤﻟﺎﻭﻟﺔ ﺿﺦﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ.
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ! ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ! ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎﻤﻟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .

سودوكـــو

يف الق�دس عام 1920م ،وع�اد إىل بغداد عام
1921م .ثم س�افر إىل اإلستانة عام 1922م،
وع�اد إىل بغداد ع�ام 1923م ،وأص�در فيها
جريدة األمل ،وأنتخب عضوا ً يف مجمع اللغة
العربية يف دمش�ق ،ع�ام 1923م ،وبعد ذلك
ً
مفتش�ا يف مديرية املع�ارف ببغداد عام
عني
1924م ،ثم عني أستاذا ً يف اللغة العربية بدار
املعلمني العالية عام 1927م.
ولقد بني ل ُه تمجيدا ً لذكراه تمثاالً يف الساحة
املقابل�ة لجرس الش�هداء عن�د التقاطع مع
ش�ارع الرشيد املش�هور قرب سوق الرساي
واملدرسة املستنرصية األثرية.
ت�ويف الرص�ايف ب�دار ِه يف محلة الس�فينة يف
األعظمية ليل�ة الجمعة يف م�ارس 1945م،
وش�يع بموك�ب مهي�ب س�ار في� ِه األدباء
واألعي�ان ورجال الصحاف�ة ودفن يف مقربة
الخيزران ،وصىل عىل جنازت ِه الشيخ حمدي
األعظم�ي ،وش�هد الص�الة علي�ه الش�اعر
وليد األعظمي ،ولقد قال�وا يف تأبين ِه قصائد
كثرة.

F

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

هندي يطور روبوتاً من الورق
المقوى للتسوق في ظل «كورونا»
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أحد فناني مسلسل «البرنس» يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم
كش�ف الفن�ان امل�ري محمد جمع�ة ،والذي
يجس�د ش�خصية سائ�ق ميكروب�اص يعث�ر
ع�ىل «مريم» ابن�ة محمد رمض�ان يف مسلسل
«الربن�س» ويق�وم برتبيته�ا بع�د أن يلقيه�ا
عمه�ا يف الشارع ،أن «الحلقات املقبلة ستشهد
تطورات رسيعة يف األحداث».
وق�ال جمع�ة أن «ع�دم إعادته مري�م لوالدها
«رض�وان الربنس» محمد رمض�ان جاء بسبب
تعلق�ه بها كونها ظلت سن�وات عدة مع أبنائه
إضاف�ة إىل أنه�ا أحدث�ت فارقا كب�ريا يف رزقه،
وتوسع�ا يف عمله لذلك حرص ع�ىل استمرارها
وعدم إعادتها.
وأضاف جمعة« :مواصلة بحث محمد رمضان
ع�ن ابنت�ه وحض�وره ملوق�ف السي�ارات الذي
أعم�ل به ألكثر من مرة سيجعل�ه يغري موقفه
ويعيده�ا إلي�ه» ،مبين�ا أن «محم�د رمض�ان
سيك�ون متعاونا معه إلع�ادة ابنته خاصة أنه
قام بتزوير ش�هادة ميالد لها وإدخالها مراحل
التعليم وهي تحمل اسمه».

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
محمد رمضان ويعمل سمكري يف ورشة والده
يجد نفسه مسئوال عن عائلته بعد وفاة والديه،
ما ينتج عنه بعض املشكالت األرسية بينه وبن
أش�قائه ال�� 6وهم «عب�د املحس�ن» ويجسده
إدوارد ،و»فتحي» أحمد زاهر ،و»يارس» محمد
ع�الء ،و»ن�ورا» ريم سام�ي» و»ع�ادل» أحمد
داش ،و»رأفت» أحمد فهيم زوج أخته.

وأوض�ح أن «ه�ذه األم�ور ستختل�ف تمام�ا
لك�ن محمد رمض�ان لن يستعي�د ابنته رسيعا
وسيرتكه�ا معه حت�ى حصوله ع�ىل حقه من
أشقائه لكن املفاجأة أنه سيعرتف له بكل يشء
فعله من أجل ابنته».
وتدور أحداث املسلس�ل حول عائلة «الربنس»،
«رضوان الربنس» الذى يجسد شخصيته النجم

مالبس نبيلة عبيد ُتنقذها من رامز جالل
يف الوق�ت ال�ذي تتش�كل في�ه
طوابري طويل�ة خارج املتاجر يف
الهند أثناء تخفيف تدابري اإلغالق
للحد من تفيش فريوس كورونا،
وج�د كارثيك فياليوث�ام طريقة
للحفاظ عىل التباعد االجتماعي،
ببن�اء روب�وت للتس�وق نياب�ة
عنه.
واستغ�رق مهن�دس الكمبيوتر
الهن�دي يوم�ن لصناع�ة ه�ذه
اآلل�ة املتواضع�ة ،وه�ي عبارة
عن صن�دوق من ال�ورق املقوى
يرتكز عىل منصة خشبية بأربع
عجالت ،بكلفة ثالثة آالف روبية
( 40دوالرا ً) .
لكنه�ا ت�ؤدي وظيف�ة أساسية
يف وق�ت ينط�وي في�ه التواصل
االجتماع�ي عىل خط�ر اإلصابة
بوب�اء كوفي�د -19ال�ذي أصاب
أكثر من  4مالين
يتحك�م فياليوث�ام باآلل�ة م�ن

منزله يف كويمباتور وهي مدينة
رئيسي�ة يف والي�ة تامي�ل ن�ادو
(جن�وب الهن�د) .وباستخ�دام
الهاتف الذكي املدمج يف الروبوت،
يمكن�ه إرس�ال التعليم�ات عرب
اإلنرتنت .يخرب صاحب املتجر ما
يريد رشاءه عرب مكاملة فيديو.
ويمك�ن الروبوت نق�ل حموالت
تص�ل إىل  50كيلوغرام�اً ،كم�ا
يمك�ن السيط�رة علي�ه م�ن
أي مك�ان يف العال�م» ،بحس�ب
فياليوث�ام ،مضيف�ا ً أن�ه يمكن
إتم�ام عملية الدف�ع باستخدام
أنظم�ة الدف�ع اإللكرتون�ي عن
بع�د .وفياليوث�ام واث�ق م�ن
أن جه�ازه ،م�ع القلي�ل م�ن
التحسينات ،يمكنه االنضمام إىل
الروبوتات األخرى التي وظفت يف
املستشفيات واملحالت التجارية
وقطاع�ات أخ�رى للمساعدة يف
هذه املرحلة الصعبة.

ابتكار يُشبه السحر لحل مشاكل الكتابة
على الهواتف الذكية
أصبح�ت الهوات�ف الذكي�ة مكونا
رئيسي�ا م�ن حياة الب�رش ،خاصة
فيم�ا يتعل�ق بالوظائ�ف ،الت�ي
تتطل�ب اتصاال مبارشا م�ع العالم
ع�رب اإلنرتن�ت .ويواج�ه بع�ض
مستخدم�ي الهواتف الذكية بعض
الصعوب�ات يف صغر لوحة املفاتيح
الخاص�ة بالهات�ف الذك�ي ،وه�و
م�ا يجعل رسع�ة إنج�از أعمالهم
تك�ون أقل م�ن العمل ع�ىل أجهزة
الكمبيوت�ر ،الت�ي تمتل�ك لوح�ات
مفاتي�ح أك�رب تمن�ح مستخدمها
الراحة خاصة عندما يستمر العمل
ألوق�ات طويل�ة .ويرص�د مقط�ع
فيديو ابتكارا جديدا للوحة مفاتيح
مخفية تسم�ح للشخص بالكتابة
ع�ىل الهاتف بطريق�ة رسيعة دون
أن تكون تلك اللوحة ظاهرة أمامه
رشك�ة «سامسون�غ» الياباني�ة
اخرتع�ت لوحة املفاتي�ح الجديدة،
التي تسمح للمستخدم بوضع يديه
عىل املنضدة مبارشة وملسها بنفس
طريقة لوحة املفاتيح العادية لتجد

أن الكتابة تظهر عىل شاشة الهاتف
دون أن ترى لوحة املفاتيح أمامك.
وتعتم�د فك�رة االبتك�ار الجدي�د
ع�ىل استخدام الذك�اء االصطناعي
وكامريا الهات�ف األمامية يف تحديد
موضع األصابع أثناء وجودها عىل
املنضدة وتحويل املساحة املوجودة
عليه�ا الي�دان إىل لوح�ة مفاتي�ح
افرتاضي�ة .وتق�وم برام�ج الذكاء
االصطناع�ي برصد حرك�ة أصابع
اليدي�ن ،التي يتم رصدها بالكامريا
األمامية ،وتحويلها إىل إش�ارات كل
منه�ا يش�ري إىل إحدى األح�رف أو
األرقام املوجودة عىل لوحة املفاتيح
التقليدي�ة .يبدأ الشخص يف الكتابة
يظه�ر كل حرف يكتب�ه عىل لوحة
رقمية يف الجزء السفيل من الشاشة
بينما تظهر الكتابة الكاملة يف أعىل
الشاش�ة .ه�ذا املرشوع م�ازال يف
مرحل�ة مبك�رة م�ن التطوي�ر ،ما
يعني أن ظهور هذه امليزة يف أجهزة
يت�م استخدامها ع�ىل نطاق واسع
ربما يحتاج مزيدا من الوقت.

أصالة تبكي في عيد ميالدها الـ51

رغم إعالن القائمن ع�ىل برنامج «رامز مجنون
رسم�ي» ع�ن استضاف�ة النجمة الكب�رية نبيلة
عبي�د يف إحدى حلقات الربنام�ج إال أن الغموض
والرسي�ة مازاال يحيطان بحلقة الفنانة الكبرية،
ح�ول هل ستذاع أم ال ،خاص�ة أنه أعلن من قبل
عن أن هذه الحلقة تشهد تغريات كثرية.
ً
ونق�ال عن بعض املص�ادر الخاصة والقريبة من
الربنامج أن السبب الرئيس يف عدم إذاعة الحلقة
هو أن نبيل�ة عبيد أفسدت عىل رامز جالل تنفيذ
املقلب.
وأوضح�ت املص�ادر أن ظه�ور نبيل�ة عبي�د يف
الربنامج مرتدي�ة فستان بما يختلف عن معظم
النجم�ات الالتي ظه�رن يف الربنام�ج ،هو األمر
ال�ذي دف�ع رام�ز للتوقف تمام�ا ً ع�ن تنفيذ أي
مقلب.
ويأت�ي ذلك عك�س ما كانت تظهر ب�ه النجمات
الالتي كن يرتدين مالبس كاجوال.
يذك�ر أن�ه يع�رض حالي�ا ً للفنان�ة نبيل�ة عبيد
مسلس�ل «سكر زي�ادة» والذي تش�ارك فيه مع
النجم�ة نادي�ة الجندي يف أول عم�ل فني يجمع
بينهم�ا ،وهو العمل الذي تعود ب�ه النجمتان إىل
الشاشة بعد غياب فرتة طويلة.

بدأ ضباط الرشط�ة يف العديد من
ال�دول بارت�داء الخ�وذات الذكية
الت�ي تعمل بالذك�اء االصطناعي
والقادرة عىل قياس درجة حرارة
املش�اة تلقائ ًيا ع�رب كامريا تعمل
باألش�عة تح�ت الحم�راء أثن�اء
قيامه�م بدوري�ات يف الش�وارع
وسط أزمة الفريوس التاجي.
وتصن�ع رشك�ة ( -KC Wea
 ،)ableوه�ي واح�دة م�ن العديد
م�ن الرشكات الصينية التي تدفع
بتكنولوجي�ا املراقب�ة املستقبلية
لتتب�ع تف�يش ف�ريوس كورون�ا
املستجد ،هذه الخوذة الذكية (KC
 )N901امل�زودة بمعالج ()ARM
وشاش�ة ع�رض للواق�ع املع�زز
وكام�ريا تعم�ل باألش�عة تح�ت
الحمراء وكامريا ضوئية مرئية.
ويع�رض مقط�ع الفيدي�و الذي
نرشت�ه رشك�ة ()KC Wearable
ضابطا يرتدي الخوذة املثبت عليها
كامريا مع تغذية حية من الخوذة
ً
أش�خاصا يرتدون
نفسه�ا تظهر

بك�ت الفنان�ة أصالة خ�الل إحتفالها
بعيد ميالده�ا ال� ،51وم�ن خالل بث
مب�ارش م�ع متابعيه�ا ع�رب حسابها
بموقع التواصل االجتماعي انستغرام
كشف�ت ع�ن خوفه�ا م�ن التق�دم يف
العم�ر .وقالت أصال�ة إنها تخىش من
تاريخ عيد ميالدها  15أيار/مايو ،منذ
أن بلغت ال�  33عاماً .وأضافت« :كنت
أخ�اف م�ن عم�ري وغالب�ا ً أصدقائي
أصغر مني بأع�وام» .وتابعت أصالة:

«وجدت رق�م  51عاما ً ليس كثريا ً عىل
م�ا حققت�ه ،عش�ت أول م�رة عندما
تزوج�ت أول م�رة ك�ان فيه�ا أح�ىل
يشء وهما أبنائ�ي ،وطفولتي مع أبي
أعتربه�ا عمر كام�ل رغ�م أنني كنت
وقته�ا يف ال� 15فق�ط ،وحي�اة ثانية
عندم�ا تزوجت مرة تاني�ة» .والجدير
بالذك�ر أن أصالة انفصلت منذ أش�هر
عن املخرج طارق العريان والد طفليها
آدم وعيل.

ماغي بو غصن توجه رسالة لنانسي
عجرم في عيد ميالدها
ّ
وجه�ت النجم�ة ماغ�ي بو
غصن رسالة  ،إىل الفنانة
نان�ي
اللبناني�ة
عجرم ،بمناسبة عيد
ميالدها .حيث قالت
ماغ�ي لنان�ي عرب
حسابه�ا الرسم�ي
بأحد مواقع التواصل
« :عقب�ال املي�ة ألح�ىل
نان�ي ..تبق�ي بصحتك
ونجاح�ك ويحميل�ك هالعيلة
الحل�وة ي�ا رب» .والجدي�ر بالذكر أن

قلبي».

نان�ي تلق�ت املزي�د م�ن
املعاي�دات م�ن محبيها
ّ
ووجهت
ومتابعيه�ا.
نان�ي الشك�ر لكل
م�ن عايده�ا يف
ذك�رى ميالده�ا،
قائل�ة« :حظي كبري
بمحبتك�ن ..كل سنة
انتو بتحل�و بكلماتكن
هالي�وم أن�ا بحبك�ن
كتييي�ري ..وبشكرك�ن م�ن

بثروة تبلغ  576مليون دوالر
ريهانا أغنى فنانة في بريطانيا ٍ

أصبح�ت املطرب�ة األمريكية ،ريان�ا ،رسميا هي
أغن�ى فنان�ة موسيقي�ة يف بريطاني�ا ،متفوق�ة
عىل أش�هر املوسيقي�ن الربيطاني�ن األكثر ثراء
يف البالد .وج�اء اسم ريان�ا يف املرتبة الثالثة
ب�قائم�ة صحيف�ة «صن�داي تايم�ز»
الربيطانية ألثري�اء املوسيقى لعام
 ،2020وذل�ك بث�روة تق ّدر بنحو
 576ملي�ون دوالر .ويرج�ع
ذل�ك جزئي�ا إىل النجاح الذي
حققت�ه ريان�ا م�ن خالل
عالماته�ا التجاري�ة يف
املوض�ة ومستحرضات
التجمي�ل ،التي تشرتك

الخوذات الذكية تفحص درجة الحرارة
بحثاً عن كورونا

كمام�ات ،م�ع ظهور رق�م فوق
رؤوسه�م أثن�اء تحركهم يعكس
درجة حرارة الجسم الفعلية ،كما
ت�م التقاطه�ا بواسط�ة الكامريا
املثبتة عىل الخوذة.
ً
ووفقا ملواصفات الخوذات الذكية
ذات التقنية العالية ،يمكن ملرتديها
اكتشاف درجة ح�رارة املارة عىل
مساف�ة مرتين ،وتق�ول الرشكة
إن أي معلومات تلتقطتها الخوذة
تخ�زن ضم�ن الخ�وذة نفسه�ا،
ويبلغ سع�ر الخ�وذة الواحدة ما
بن  5000و 7000دوالر.
ويمك�ن لضاب�ط الرشط�ة الذي
يرتديها قياس درج�ة حرارة فرد
مع�ن أو قي�اس درج�ات حرارة
املارة يف حشود أكرب أو مسح رمز
االستجابة الرسيع�ة لشخص ما
للحصول ع�ىل بياناته الشخصية
أو التع�رف عىل لوحات الرتخيص
أو رؤية الناس يف الظالم أو التعرف
عىل األش�خاص ع�رب تكنولوجيا
التعرف عىل الوجه.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

فيه�ا م�ع «إل يف إم إت�ش» مالك�ة رشك�ة «لوي
فيتون» .واستطاعت ريانا البالغة من العمر (32
عام�ا) أن تتخط�ى بعضا من أش�هر املوسيقين
الربيطاني�ن يف القائم�ة ،مث�ل ميك
جاغر وكي�ث ريتشاردز من
فري�ق «رولينغ ستونز»
وإلت�ون ج�ون ورود
ستي�وارت .وولدت
ريان�ا يف جزي�رة
با ر ب�ا د و س ،
وتقي�م حالي�ا
يف العاصم�ة
ا لرب يطا ني�ة

لندن ،وأصبحت معروفة بإطالالتها الجريئة ،كما
أن لها  8ألبوم�ات غنائية ناجحة .وتربع كال من
امللح�ن الشهري آن�درو لويد ويرب وب�ول مكارتني
العضو السابق يف فرق�ة «بيتلز» صدارة القائمة،
بث�روة تقدر بنح�و  800مليون جني�ه إسرتليني
ل�دى كل منهم�ا .وعلّ�ق مع�د القائم�ة روب�رت
واتس« :تمثل ريانا التغري املزلزل الذي شهدناه يف
قائم�ة األثرياء يف السن�وات القليلة املاضية ،فقد
هيمنت الث�روات املتوارثة عىل القائمة يوما ،لكن
معظم املدرجن عليها اآلن البالغ عددهم ألفا هم
أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل
ومضطرب�ة لحياته�م وهم أش�خاص مدفوعون
للعمل بجد شديد».

يف املرآة

تغريدات الالمي واألربعة
آالف سلة غذائية

حييى الزيدي

ما أن بدأت أزمة فريوس كورونا يف العراق حتى أوعز رئيس اتحاد الصحفين
العرب ،نقيب الصحفين العراقين ،مؤيد الالمي ،اىل فروع نقابة الصحفين
العراقين يف املحافظات كافة بتفق�د الزمالء الصحفين وعوائلهم ،وتوزيع
الس�الت الغذائية عليه�م ،وعىل العوائل املتعففة يف خط�وة مباركة ،السيما
بعد ظهور فريوس كورون�ا املستجد يف العراق ،وفرض حظر التجوال ،االمر
الذي يتطلب تقديم املساعدة والعون يف هذا الظرف الراهن.
جميعن�ا يعل�م ما يمر ب�ه بلدن�ا العزيز من أزم�ات (سياسي�ة – صحية -
اقتصادي�ة) تتفاقم واحدة تل�وى االخرى ،ويوما بعد ي�وم ،ففي مثل هكذا
ظروف يجب ان تتكاتف الجهود وتتظافر للخروج من هذه االزمات.
وهن�ا أقول ان الالم�ي فاق التوقع�ات يف مواقفه التي تحسب ل�ه ،منها ما
ه�و معلن ،ومنها ما هو خفي من تقدي�م املساعدة اىل الزمالء والزميالت يف
العمل ،وم�ا خفي كان أعظم ،ناهيك عن التغري�دات التي كان ينرشها عرب
حساب�ه الشخيص ،والتي كان�ت تصب يف مصلحة البل�د ،واملواطن عىل حد
سواء.
وبالع�ودة اىل توزي�ع السالت الغذائية والتي وصل�ت اىل اكثر من اربعة االف
سل�ة غذائية ،ومد ي�د العون اىل الزمالء من الصحفي�ن وعوائلهم ،والعوائل
املتعفف�ة ،السيم�ا من ه�م بحاجة اىل املساع�دة والدعم خ�الل أزمة حظر
التج�وال الذي فرضت�ه الحكومة بسبب تفيش ف�ريوس كورونا ،قال يل احد
رؤس�اء فروع نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن ان توجيه السي�د الالمي كان
واضح�ا يف تقديم املساعدة ،ومرشوطا بأن تصل السالت الغذائية اىل الزمالء
الصحفي�ن وعوائله�م ،وكذلك العوائل املتعففة والفق�رية ،دون اي تصوير
لتلك العوائل خالل تسلمهم للمواد الغذائية.
وهن�ا اقول لي�س غريبا عىل الالمي ان يتفقد الزم�الء وعوائلهم ،فشخصية
الالمي قريبة من الزمالء ،ويف حيوية وعطاء متجدد..
فع�ال سيادة النقيب مواقف�ك االنسانية واملهنية كبرية م�ع من يعمل معك
معان كبرية وكثرية  ..ب�ارك الله فيك وسدد
أو يط�رق بابك ،وهادف�ة وذات
ٍ
خط�اك  ..النقولها مجاملة وال تملقا ،انما ه�ي حقيقة وواقعية جزاك الله
خريا.
نع�م ،فق�د ساع�دت الكث�ري م�ن الزم�الء وعوائله�م ،ليس فقط م�ن باب
املسؤولي�ة ،وانما م�ن الجانب االنسان�ي ايضا ،فكم وقف�ت مع املحتاجن
واملرىض ،ووقفت بجانب عوائل الشهداء من الزمالء الصحفين واالعالمين،
لضم�ان حقوقه�م ،وكم تفقدت وكرم�ت املصابن والجرح�ى ،من الزمالء
الذين اصيبوا يف املعارك مع داعش.
الالم�ي ال�ذي يقف عىل مسافة واح�دة من الجميع ،ول�م يحسب عىل جهة
معين�ة .أما إذا اردت الحديث عن انجازات الالم�ي امللموسة والواضحة عىل
املست�وى املهني فه�ي ايضا كثرية ،ولع�ل الفوز برئاسة اتح�اد الصحفين
الع�رب يع�د انجازا كبريا للع�راق واالرسة الصحفية ويشار ل�ه بالبنان .أما
اذا دخل�ت مبن�ى نقابة الصحفي�ن العراقين ،وتنظر يمينا وش�ماال ،حتى
تج�د الصور الحقيقية لتلك املنجزات يف مقر النقابة املتجدد دائما ،هي التي
تتكلم.
نقاب�ة الصحفين التي أصبح�ت رصحا صحفيا كب�ريا يفتخر به صحفيو
الع�راق ،ومايح�دث من تغيري بن الح�ن واالخر ،لهو أك�رب دليل عىل صدق
م�ا اق�ول ،فضال عن الخ�ربة الكبرية الت�ي يمتلكها الالم�ي يف إدارة النقابة
ومؤسساتها الصحفية واالعالمية ،واختيار الكفاءات من ذوي االختصاص
للعمل معه.
ام�ا بشأن تغري�دات الالمي الت�ي ينرشها عرب حساب�ه الشخيص يف تويرت،
فه�ي كانت قريبة جدا من واقع ومعاناة البلد واملجتمع العراقي (سياسيا-
صحي�ا -اقتصداديا) ،فهو أول مسؤول طالب وزير التجارة السابق بتوزيع
مف�ردات البطاقة التمويني�ة مجانا ،وايصالها يف اقرب وق�ت اىل املواطنن،
فضال ع�ن مطالبته بعدم املس�اس برواتب املتقاعدي�ن واملوظفن ،وايجاد
فرص عمل للخريجن ،والنقد البناء لبعض املواقف.
ويف الخت�ام اقول ان طموحات الالمي املهنية لن تتوقف ،وسنرى ونسمع يف
االيام القادمة عن تلك الطموحات.

بعد ما خطفته من مراته  ..داليا البحيري تخون عادل إمام
ش�هدت أح�داث الحلق�ة  24م�ن
مسلس�ل “فالنتين�و ” للزعي�م عادل
ام�ام تط�ورأت أبرزها اتصل�ت داليا
البح�ريي بطليقها ال�ذي يجسد دوره
الفن�ان محس�ن منص�ور وقالت له
إنه�ا تزوجت م�ن ع�ادل إمام من
أج�ل أمواله وأنها م�ا زالت تحبه
وطلب�ت منه أن يأتي لها يف الفيال
الخاصة بها.
اكتش�اف الفنانة راني�ا محمود

تغريدات

عمار الحكيم

نتقدم ألحبتنا أبناء الديانة الصابئية املندائية يف العراق
والعــامل باحــر التهاني والتربيــكات مبناســبة حلول عيد
التعميــد الذهــي (#دهوه_اد_دميــا ) ،وندعــو إلخوتنا
يف اإلنســانية والوطن باخلري والــربكات  ،كما نؤكد خالص
اعتزازنا بهم ونشدد على ضرورة نيلهم كامل حقوق املواطنة
.
إستيقظوا ورتبوا أمنياتكم يف صالة الفجر  ،فهنيئاً لقلوب
سجدت لربها فجراً.قلب أصفر
يارب مع صالة الفجر فرحة متحي
كل حزن وإستجابة لكل دعاء .

علي الخالدي

ياس�ن بع�د وف�اة زوجها بأن�ه كان
ً
متزوج�ا م�ن ام�رأة أخ�رى ولدي�ه
ولدان.
ذه�ب “العجمي” إىل من�زل “عاصم”
ويحتجز والدته ،فيم�ا تتصل “نورا”
به وتخربه أنها تخدع فالنتينو” وتقول
ل�ه إنها تريد أن ترسق�ه ،وتطلب منه
أن يأتي إىل منزلها لريى بنفسه.
مسلس�ل “فالنتين�و” بطول�ة ع�ادل
إمام ،داليا البحريي ،ودالل عبد العزيز،

سبب تهديد آسر ياسين
بالقتل

يش�ارك الفن�ان آرس ياس�ن ،يف املوسم
الرمضان�ي الحايل بمسلسل  100وش،
بمشاركة الفنانة نيليل كريم .يبدو أن
الجمه�وى تفاعل م�ع املسليل حتى
ش�عروا إنه ج�زء منه�م ،فقد نرش
ياسن ،عرب حسابه الشخيص عىل
موقع تويرت ،تدوينة أكد من خاللها
أنه تعرض لتهديدات بسبب املشهد
الذي وافق فيه عىل مقابلة حبيبته
السابقة ،بدون علم خطيبته سكر،
الت�ي تجسده�ا نيليل كري�م .وعلق
كاتبا« :يا هادي أن�ا جاييل تهديدات
بالقت�ل وبيقول�وا سك�ر هاتقطعني
ألكياس شوجار صغننة».

وعم�رو وهبة ،ورانيا محمود ياسن،
وبدرية طلبة ،وهدى املفتي ،وسليمان
عيد ،وحمدي املريغني ،وعدد كبري من
الوجوه الجديدة ،وتأليف أيمن بهجت
قمر ،وإخراج رامي إمام.
ت�دور األح�داث ح�ول “ن�ور عب�د
املجيد” الشهري ب�� “فالنتينو” يمتلك
م�دارس إنرتناش�ونال ه�و وزوجته،
وتدور خالف�ات بينهما م�ع مغامرة
ومفاجآتa.

