
هن�أ رئي�س الجمهورية برهم صال�ح، ورئيس 
مجلس القضاء االعىل فائق زيدان، كل عىل حدة 
االرسة الصحفية ونقي�ب الصحفيني العراقيني 
رئي�س اتح�اد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي 

بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.
وتلق�ى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
باق�ة ورد م�ن رئيس الجمهوري�ة برهم صالح 

بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية .
م�ن جهته، هنأ رئي�س مجلس القض�اء االعىل 
فائ�ق زي�دان االرسة الصحفية بالذك�رى 151 

لعيد الصحافة العراقية .

وق�ال زي�دان يف تهنئته بحس�ب اع�الم مجلس 
القض�اء االعىل تلق�ت “الزوراء” نس�خة منها: 
ان�ه” بمناس�بة حل�ول الذكرى 151 لتاس�يس 
الصحافة العراقية يتقدم مجلس القضاء االعىل 
بخالص التهاني والتربي�كات لالرسة الصحفية 
يف الع�راق باطاللة عيدهم االغر ال�ذي يعد عيدا 

وطنيا للصحافة العراقية “.
واضاف :”وبهذه املناسبة يؤكد القضاء العراقي 
متمثال بمجلس�ه عىل اس�تمرار دعم�ه لالرسة 
الصحفية يف العراق مستذكرا باعتزاز ما قدمته 
تلك الرشيحة من شهداء ضحوا بارواحهم الجل 

الكلمة الحرة وايصال الحقيقة “ .
وتاب�ع, :”لق�د كان وال ي�زال دي�دن الصحف�ي 
العراق�ي اثبات وج�وده يف املهام الجس�ام التي 
م�ر بها وطننا الحبيب س�واء عرب نقل الحقائق 
للعال�م ملا الم ببلدنا من اعمال طالت ش�عبنا يف 
الف�رة املاضي�ة اىل التغطية امليداني�ة لبطوالت 
جيشنا الباسل وقواتنا املسلحة بشتى صنوفها 
لتحري�ر ارايض الع�راق م�ن دن�س العصاب�ات 
االرهابي�ة وص�وال لتواجدهم يف خط�وط الصد 
االمامية ملجابهة جائحة كورونا التي تلم العالم 

اجمع ومنها بلدنا”.

واش�اد مجل�س القض�اء االع�ىل ب�دور القل�م 
الصحف�ي العراق�ي يف ارس�اء مب�دأ التعاي�ش 
الس�لمي بني اطي�اف املجتم�ع ودوره بالتوعية 
ضد االف�كار الهجينة املتطرف�ة وتثبيت اللحمة 
الوطنية داعيهم اىل الثبات عىل املواقف الوطنية 
والركي�ز عىل الدقة وتوخ�ي الحقيقة عند نقل 

الخرب”.
ويحتف�ل الصحفي�ون يف الع�راق يف الخام�س 
ع�رش من حزيران من كل ع�ام يف العيد الوطني 
اول صحيف�ة  العراقي�ة وتاس�يس  للصحاف�ة 

عراقية “الزوراء”.

الزوراء/ حسني فالح:
حدد ممث�ل منظمة الصح�ة العاملية يف 
العراق أدهم اس�ماعيل، اس�باب ارتفاع 
مع�دل االصاب�ات والوفي�ات بف�روس 
كورونا يف العراق خ�الل الفرة االخرة، 

وفيما حذر من ح�دوث كارثة برشية يف 
حال عدم تطبيق االجراءات الوقائية، اكد 
هناك تهاون وتراخي يف تطبيق االجراءات 
الصحي�ة يف بع�ض املناط�ق الش�عبية.

وقال اس�ماعيل يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 

ان هناك اس�باب عدة وراء ارتفاع معدل 
االصاب�ات والوفي�ات بف�روس كورونا 
يف العراق، منها انته�اك املواطن لجميع 
الق�رارات التي تصدر س�واء م�ن لجنة 
االم�ر الديواني او اللجن�ة العليا للصحة 

والس�المة، فضال عن امتن�اع املصابني 
املستش�فى.واضاف:  اىل  الذه�اب  م�ن 
ان بع�ض امل�رىض املصاب�ني بكورون�ا 
يمتنع�ون م�ن تلقي العالج ال�الزم مما 
ي�ؤدي اىل تده�ور صحته�م، مبين�ا ان 

تطبيق حظر التجوال س�واء كان كيل او 
جزئ�ي لم يات�ي بنتائ�ج ايجابية لكونه 
يطب�ق امنيا وليس صحيا أي بمعنى ان 
الق�وات االمنية تؤمن الطرق الرئيس�ة 
واالزق�ة. الش�عبية  املناط�ق  وت�رك 

واش�ار اىل ان هن�اك مناطق ش�عبية يف 
بغداد غ�ي ملتزمة تمام�ا بالحظر ولم 
تعي خط�ورة الفروس حي�ث ما زالت 
التجمع�ات واالخت�الط موج�ودة فيها، 
داعيا الحكومة والقوات االمنية اىل عدم 

الراخ�ي يف تطبيق االج�راءات الصحية 
املخالف�ني  ع�ىل  الغرام�ات  وف�رض 
للتعليم�ات الصحية كالذي�ن ال يرتدون 

كمامات او قفازات وغرها.
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

مستشار الكاظمي يكشف لـ           تفاصيل اتفاق بغداد وموسكو على تزويد العراق بعالج كورونا
أكد تسلم احلكومة احلالية خزينة “خاوية” فيها 300 مليون دوالر فقط

املتحدث باسم القائد العام يهنىء الصحفيني بعيدهم الوطين

الزوراء/ دريد سلمان:
ال�وزراء  كش�ف مستش�ار رئي�س 
هش�ام داود، تفاصي�ل إتفاق بغداد 
وموسكو عىل تزويد العراق بجرعات 
م�ن عالج ف�روس كورون�ا، وفيما 
اعت�رب أن خزين�ة الدول�ة “خاوية” 
وحدد املبلغ ال�ذي تركه فيها رئيس 
الوزراء املس�تقيل عادل عبد املهدي، 
هن�أ املتح�دث باس�م القائ�د العام 
للقوات املسلحة العميد يحيى رسول 
األرسة الصحفي�ة بعيده�ا ال�151، 
مش�يدا بدورها يف مواجهة اإلرهاب 

وجائحة كورونا.
ويف مؤتم�ر صحفي مش�رك عقده 
م�ع املتح�دث باس�م القائ�د العام 
للقوات املس�لحة، ق�ال داود ردا عىل 
سؤال ل�”الزوراء”: هناك تواصل مع 
الجان�ب الرويس وع�دد من جرعات 
دواء كورونا س�تصل إىل البلد، مبينا 
أن العال�م ينتظر مث�ل هكذا خطوة 
ونام�ل أن تكون املحاولة الروس�ية 
الدواء،  كلف�ة  ناجحة.وبخص�وص 

الخط�وة  ه�ذا  أن  داود:  أوض�ح 
الروس�ية تأت�ي يف إط�ار مس�اعدة 
العراق، مش�را اىل أن الس�الح األول 
ض�د الجائحة هو التوعية والوقاية.

واك�د داود: أن الوباء م�ازال ينترش 
ويرضب مناط�ق عدي�دة يف العراق 
ولي�س هناك بل�د لم يص�ب به، ويف 
الع�راق لدين�ا أكث�ر م�ن 21 أل�ف 
مص�اب و652 حال�ة وف�اة أغلبهم 
من أصح�اب األمراض املزمنة.وقال 
داود: م�ن األخب�ار املحزن�ة األخرى 
هي إصابة 1571 من العائلة الطبية 
الت�ي تواجه الوباء بش�جاعة، الفتا 
إىل أن العديد من الوزارات ستتعاون 
فيم�ا بينه�ا ملواجه�ة ه�ذا الخطر.

وحذر قائال: ما زلنا نعاني من ضعف 
استيعاب املواطن للوباء، وبالتايل ال 
يمكن ح�ره بس�هولة، نحن أمام 
وباء يشمل الجميع والعالم يتعاضد 
ملواجهت�ه، وإن اس�تمرا األمور عىل 

هذا النحو سيكون األمر أصعب.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء: 
حيدر  االردن،  لدى  العراقي  السفر  اعلن 
العذاري، امس الثالثاء، فرض الحجر الصحي 
اسبوعني،  ملدة  بغداد  للعاصمة  الوافدين  عىل 
ولكن عىل حسابهم الخاص.وقال العذاري، يف 
تغريدة عرب »توير«: إن »اللجنة العليا للصحة 
جميع  اخضاع  قررت  بغداد  يف  والسالمة 
القادمني  الدولة  عن  النظر  بغض  الوافدين 
وأماكن  فنادق  يف  الصحي  الحجر  اىل  منها 
معتمدة«.وأضاف أن »الحجر يكون ملدة )١٤( 

يوما، وعىل حسابهم الخاص«.

فرض احلجر الصحي للوافدين 
لبغداد على حسابهم اخلاص

الكعيب يهنئ نقابة الصحفيني واالسرة  
الصحفية بعيدها الوطين

هن�أ النائ�ب االول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن كري�م الكعب�ي نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني واألرسة االعالمي�ة - الصحفي�ة 
بمناس�بة الذكرى ال�� ١٥١ ، للعيد الوطني 
للصحاف�ة العراقية.وق�ال الكعبي يف بيان : 
ان »الصحاف�ة العراقي�ة كان لها دور فاعل 
يف بن�اء عراقنا الجديد واملس�اهمة يف تعزيز 
الي�وم  ونح�ن   ، الحقيقي�ة  الديمقراطي�ة 
نفتخر بوجود س�لطة رابعة فاعلة بمراقبة 
العم�ل يف قضاي�ا  اداء الحكوم�ة وتعزي�ز 
االصالح الس�يايس واالقتص�ادي والخدمي 
واالجتماعي«، مثمنا »التضحيات الجسيمة 
للك�وادر االعالمي�ة والصحفي�ة يف مع�ارك 
التحرير والدفاع عن النرص«.وابدى الكعبي 
عىل »حرص مجلس النواب عىل ترشيع كافة 
القوانني التي تتعل�ق باالعالم ومنها قانون 
الحصول ع�ىل املعلومة والقوان�ني الداعمة 

للحركة الصحفي�ة وحماية هذه الرشيحة 
وضم�ان حقوقه�م الكامل�ة املكفولة وفق 
القانون«.ودعا الكعبي اىل »تقديم كل الدعم 
والرعاي�ة له�ذه الرشيح�ة املعط�اء وذوي 
شهداءها الذين قدموا ارواحهم فداء للكلمة 
الصادق�ة، حتى اصب�ح ش�هداء الصحافة 
العراقي�ة مث�اال يحت�ذى ب�ه ونرباس�ا لكل 

الصحفيني يف العالم دون استثناء«. شوارع بغداد تشهد بني احلني واالخر ازدحامات خانقة

الزوراء 151 عامـــا
من العطاء والتميز واالبداع 

املهين يف العمل الصحفي 

هنأ وزير النفط احس�ان عبد الجبار، االرسة 
الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.

وق�ال عبد الجب�ار يف تهنئته: “يس�عدني أن اتقدم 
باس�مي وباالنابة ع�ن أخواني واخوات�ي يف القطاع النفطي، 
بأزكى التهان�ي والتربيكات ل�أرسة الصحفية وهي تحتفي 
بالذك�رى151 للعيد الوطني للصحافة” .واضاف: “لقد لعبت 
الصحاف�ة الوطنية ومنذ تأسيس�ها دوراً كب�راً يف الدفاع عن 
مصالح الشعب العراقي وتطلعاته يف االصالح والتغير وترسيخ 
قي�م الحري�ة والتعب�ر والديمقراطي�ة ، والحف�اظ ع�ىل ثوابته 
الوطنية ومقدس�اته ، والدفاع عن أمنه وأس�تقراره وقيمه وتاريخه 

ومستقبله “.وتابع: “ البد لنا أن نستذكر باعتزاز شهداء الصحافة الوطنية وح�ارضه 
وتضحياتهم الكبرة دفاعاً عن حرية ورشف الكلمة واملوقف واملبادئ والثوابت الوطنية ومحاربة 
اإلرهاب والفس�اد”، معربا عن امنياته للصحافة الوطنية مزي�داً من النجاح والتقدم عىل طريق 
حرية الكلمة والتعبر وترس�يخ القيم والثوابت الوطنية . واختتم عبد الجبار تهنئته بان يحفظ 

العيل القدير بلدنا وشعبنا العزيز من كل سوء ، وجعله آمناً مطمئناً ..مزدهراً .

هن�أ رئي�س الجبه�ة الركمانية النائب أرش�د 
الصالحي الصحفيني العراقي�ني بالعيد الوطني للصحافة 
العراقية.وق�ال يف برقية التهنئة : يرني ويس�عدني ان 

أتقدم باسمي شخصيا بالتهنئة الخالصة والتربيكات الحارة 
ملناس�بة حلول الذك�رى الواحدة والخمس�ني بعد املائة لتأس�يس 
الصحاف�ة العراقي�ة وإذ أتق�دم بالتهنئة فال بد ان اش�ر بفخر اىل 
الدور الرائد للصحافة الركمانية والصحفيني الركمان يف مس�اندة 
ودعم الصحافة العراقي�ة ورفدها بمختلف النتاجات القيمة يف كافة 
مج�االت الصحاف�ة العراقي�ة التي تعرب ع�ن امال وطموحات الش�عب 
وتطلع�ه نحو غ�د أفضل.و ق�ال الصالحي وبهذه املناس�بة ندع�و الجهات 
املسؤولة لدعم وحماية الصحفيني وتوفر الظروف املالئمة ألداء واجبهم وال يجب ان ننىس دورهم الكبر 
وامل�رشف خالل أزمة جائحة فروس كورون�ا ودعمهم للكوادر الطبية والقوات االمنية والجهد الحكومي 
وتوعية املواطنني للوقاية من هذا الوباء الخطر، وندعو العيل القدير ان يرحم شهداء الصحافة العراقية 

الذين دفعوا حياتهم ثمنا لتمسكهم بقيم الصحافة.

 هن�أ قائد عملي�ات الب�رصة الفريق 
الركن قاس�م جاس�م نزال صحفي�ي العراق 
بمناس�بة الذك�رى ال�� 51 بعد املائ�ة لعيد 

الصحافة العراقية .
وقال قائد العمليات يف برقة التهنئة :نثمن دور االرسة 
الصحفية ودورها يف اداء الرس�الة االعالمية السامية 

يف هذه املرحلة الراهنة التي يمر بها عراقنا العزيز.
وأضاف “ نبارك لصحفيي العراق دورهم الفاعل يف رسم 
صورة مرشقة العالم حر نزيه بعيدا عن تش�ويه الحقائق 
والتزيي�ف “ مش�را اىل ان صحفي�ي الع�راق كان�وا ومايزالون 
اصحاب دور مش�هود يف ساحات املعارك مع رفاق العقيدة والسالح يتقدمون الصفوف 

من اجل نقل انتصارات قواتنا األمنية بكل صنوفها .

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، برقية تهنئة من سفر دولة الكويت 
سالم غصاب بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.وجاء نص الربقية : “يسعدنا ان نتقدم اىل حرضاتكم واىل 
االرسة الصحفي�ة يف العراق بخالص التهاني والتربيكات وه�ي تحتفي بالذكرى )151( للعيد الوطني للصحافة، 

متمنيا لكم املزيد من التقدم والتطور واالزدهار وفقكم الله اىل ما فيه خر للعراق ورشف املهنة”.

هن�أ ممث�ل الحكومة يف مجل�س النواب الدكت�ور طوره�ان املفتي ،نقيب 
الصحفي�ني يف الع�راق مؤي�د الالم�ي واالرسة الصحفي�ة بالعي�د الوطني 

للصحافة العراقية.
وقال املفتي :يرشفني ان اتقدم لالرسة الصحفية بالتهنئة بهذه املناس�بة 
واع�رب عن اعت�زازي بجه�ود ومواق�ف الصحفي�ني يف دعم وح�دة العراق 

وسيادته واسناد جهود الحكومة يف ترسيخ النظام الديمقراطي .

هن�أ وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درج�ال ، نقيب 
الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 

مؤيد الالمي بمناس�بة العيد الوطني للصحافة العراقية 
الواح�د والخمس�ني بع�د املئة.وجاء يف برقي�ة التهنئة: 
“يس�عدني أن أتقدم إليكم ومن خاللكم بأس�مى آيات 
التهان�ي والتقدير واالعتزاز لجمي�ع العاملني يف االرسة  

الصحفي�ة العراقية ، التي نفخر بس�فرها املرشف عرب 
التاري�خ الحاف�ل باملواق�ف االنس�انية البطولية املرشفة  

ط�وال أكثر م�ن قرن ونص�ف من العط�اء والعم�ل املهني 
املتميز”.واض�اف درج�ال يف برقيت�ه: “لق�د خط�ت الصحاف�ة 

العراقي�ة ح�روف الحرية وعربت بصدق ع�ن االنتماء الحقيقي للوط�ن وحافظت عىل 
مكتس�بات الش�عب ووثقت تصديها كصوت معرب لجميع اش�كال التخن�دق الطائفي 
والعن�ف واالره�اب ومحاربة الفس�اد وديكتاتوري�ة الفكر والتس�لط يف جميع الحقب 
يقابله�ا ن�رش قيم الوطنية والتس�امح واالخوة وقدمت التضحيات الجس�ام يف س�بيل 
منهجها االصيل”.وتابع: “رحم الله شهداء الكلمة الصادقة يف عليني وبارك عمل رجال 

الصحافة الغيورين عىل بلدهم ورفعته وكل عام وانتم بخر”.

تلق�ى نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس اتح�اد الصحفيني 
الع�رب مؤيد الالمي، برقية تهنئة من وزير الكهرباء ماجد 

االم�ارة بمناس�بة الذكرة ال�� 151 لتاس�يس جريدة ال�زوراء والعيد 
الوطن�ي للصحافة العراقية.وقال وزي�ر الكهرباء ماجد االمارة يف برقية 

تهنئت�ه: “يرن�ي ويس�عدني ان اتقدم بازك�ى التهاني والتربيكات بمناس�بة 
الذكرى الواحدة والخمس�ني بعد املئة لتاسيس جريدة الزوراء ايقونة الصحافة 
والتي يمثل يوم تاسيسها عيدا وطنيا للصحافة العراقية وبني التاسيس والوقت 
الح�ارض مكلل بالغار ميلء بالعالمات املضيئ�ة للصحافة الوطنية كونها وال زالت 
صوتا صارخا ومطالبا بحقوق املجتمع فضال عن اس�هاماتها العديدة لبناء وترسيخ 
القيم االصيلة ملجتمعنا العراقي بكل اطيافه”.واضاف: “وال يس�عنا يف هذه املناس�بة اال ان 
نس�تذكر الجهود الكبرة التي بذلتها النقابة والصحفيون العراقيون واالعالميون يف بناء مؤسس�ات الدولة واملجتمع 
من اجل ترسيخ التجربة الديمقراطية يف البالد، دلل عىل ذلك املواكب العديدة لشهداء الصحافة العراقية البواسل الذين 
قارعوا االنظمة القمعية بكل اش�كالها ودفاعهم املس�تميت بالكلمة الحرة والصورة الصادقة عن الوطن خصوصا يف 
معركتنا التاريخية املجيدة ضد تنظيمات العصابات االجرامية ومنها تنظيم داعش االرهابي.وتابع: ما زال الصحفيون 

العراقيون يقومون بدورهم الحيوي يف التثقيف والتوعية الوطنية لعموم املواطنني ملنع انتشار وباء كورونا.
تمنياتنا لنقابتكم املوقرة بالتقدم واالزدهار يف عراق حر اتحادي وديمقراطي .

وزير النفط يهنئ االسرة الصحفية 
مبناسبة العيد الوطين للصحافة

ارشد الصاحلي يهنئ الصحفيني 
بعيد الصحافة العراقية

قائد عمليات البصرة يهنىء االسرة 
الصحفية بالعيد الوطين للصحافة العراقية

الالمي يتلقى برقية تهنئة من سفري الكويت مبناسبة عيد الصحافة

املفيت يهنىء الالمي بعيد الصحافة ويشيد جبهود 
الصحفيني العراقيني

وزير الشباب والرياضة يهنئ الالمي 
بالذكرى 151 لعيد الصحافة العراقية 

وزير الكهرباء يهنئ الالمي مبناسبة 
الذكرى الـ 151 لتأسيس جريدة الزوراء

رئيسا اجلمهورية وجملس القضاء االعلى يهنئان الالمي واالسرة الصحفية بالعيد الوطين للصحافة العراقية 

ممثل الصحة العاملية حيدد لـ          اسباب ارتفاع معدل االصابات والوفيات بكورونا وحيذر من كارثة بشرية

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م



 هن�أ س�فري العراق ل�دى عمان حيدر الع�ذاري، نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الالمي ، بمناس�بة العيد الوطني 
للصحافة العراقية .

وقال العذاري يف تهنئته : “ ابارك لنقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي ولجميع االصدقاء من االعالميني ، بمناسبة 
العيد الوطني للصحافة ، واتمنى لهم املزيد من التألق والنجاح ، والرحمة والخلود لشهداء الكلمة الذين فقدوا حياتهم 

وهم يحاولون نقل الحقيقة “.

قدم قائد رشطة واس�ط اللواء قاسم راشد زويد بطاقة تهنئة إىل نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي بمناس�بة الذكرى 151للعيد الوطني 

للصحافة العراقية .
وق�ال اللواء زويد يس�عدني ان اتقدم باجمل التهان�ي وارق التربيكات 
اىل نقي�ب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب االس�تاذ 
مؤيد الالمي بمناس�بة الذكرى 151 لتأسيس الصحافة العراقية ، والبد 
يل بهذه املناس�بة ان اش�ري اىل حقيقة مهمة ملس�تها م�ن خالل عميل ، 
ان الصحاف�ة الوطنية كانت الس�ند الحقيقي لعم�ل الرشطة العراقية 
م�ن خالل تقديم دعمها املعنوي البطال الداخلية وخاصة عند مواجهة 

داعش االرهاب .
واض�اف كل عام وصحافتنا الوطني�ة الناطقة بالحق بالف خري واملجد 

لشهداء الصحافة وكل عام وانتم بألف خري .

االرسة  الش�عبي،  الحش�د  هيئ�ة  هن�أت 
الصحاف�ة  بعي�د  واالعالمي�ة  الصحفي�ة 
املتزام�ن مع ذك�رى صدور فت�وى الجهاد 

الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي”.
للصحفي�ني  الكب�ري  ال�دور  اىل  واش�ارت 
العراقي�ني يف مواكب�ة انتص�ارات الق�وات 
االمنية والحشد الشعبي طيلة اربع سنوات 
م�ن مواجه�ة عصابات داع�ش االرهابية، 
داعية اىل ش�مول ش�هداء وجرح�ى االعالم 
الحرب�ي واملراس�لني الحربي�ني م�ن كافة 
املؤسس�ات االعالمي�ة الذي�ن استش�هدوا 
واصيب�وا وهم يغطون االنتصارات بقوانني 

وامتيازات ضحايا االرهاب”.

السفري العراقي يف عمان يهنئ الالمي مبناسبة العيد الوطين للصحافة

قائد شرطة واسط يهنىء الالمي ويؤكد : 
الصحافة السند احلقيقي لعمل 

الشرطة العراقية

هيئة احلشد تهنئ االسرة 
الصحفية بعيد الصحافة 

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس 
وإمكانات  جهود  كّل  تسخري  عىل  الثالثاء، 
ومؤسساتها  الصحة  وزارة  لدعم  الدولة 
الصحية، فيما وافق مجلس الوزراء عىل تخويل 
عىل  والتوقيع  التفاوض  صالحية  املالية  وزير 

قروض املشاريع االستثمارية.
تلقت  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: ان مجلس الوزراء عقد 
برئاسة  الثالثاء،  امس  االعتيادية،  جلسته 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
واملوضوعات  القضايا  من  جملة  فيها  ناقش 

املدرجة ضمن جدول أعماله.
البيان،  بحسب  جلسته،  املجلس  واستهل 
التي  الراهنة  األوضاع  مستجدات  بمناقشة 
إلصالح  الجدي  والعمل  حاليا،  البلد  يشهدها 
قدرتها  يعزز  بما  الدولة،  مؤسسات  جميع 
وتطوير  عالية،  بكفاءة  بمهامها  القيام  عىل 
تقديم  من  يمّكنها  بما  فيها،  األداء  مستوى 
الخدمات للمواطن، وبما يضمن إعادة  أفضل 

فرض هيبة الدولة.
املالكات  عىل  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأثنى 
ضد  كبرية  معركة  اليوم  تقود  التي  الصحية 

من  كبرية  تضحيات  وقّدمت  كورونا،  جائحة 
أجل إنقاذ حياة املصابني بالوباء.

جائحة  أن  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأكد 
كورونا تشّكل اليوم تحدياً عاملياً،  وهي تتطلب 
الوباء  هذا  ملواجهة  داخلياً  اجتماعياً  وعياً 
وتطويقه والحّد من إصابة املزيد من املواطنني، 
مشددا عىل تسخري كّل جهود وإمكانات الدولة، 
يف  الصحية  ومؤسساتها  الصحة  وزارة  لدعم 

العاصمة بغداد وعموم املحافظات.  
مفصالً  عرضاً  والبيئة  الصحة  وزير  وقّدم 
اإلجراءات  تعزيز  لجنة  عمل  مستجدات  عن 
والسيطرة  الوقاية  مجال  يف  الحكومية، 
انتشار  من  الحّد  بشأن  والتوعوية  الصحية 

فايروس كورونا.
رئيس  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  واستضاف 
شبكة اإلعالم العراقي، ورئيس مجلس األمناء 
فيها، حيث تم استعراض خطط الشبكة فيما 
الوقاية  بإجراءات  املواطنني  بتوعية  يتعلق 
وزيادة  كورونا،  جائحة  ملواجهة  الصحية 
الوقاية  ورشوط  بخطورتها  املجتمعي  الوعي 

منها.
واشار البيان اىل ان املجلس ناقش املوضوعات 
من  عدداً  واصدر  أعماله،  جدول  عىل  املُدرجة 

القرارات بشأنها :-
أوال/

املالكات  السابق بشأن دعم  القرار  تفعيل   -1
تماّس  لديها  التي  الصحة،  وزارة  يف  العاملة 
كورونا،  فايروس  بوباء  املصابني  مع  مبارش 
بقطع اراٍض، عىل وفق أولويات تحددها وزارة 

الصحة.

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قيام   -2
بتخصيص مقاعد دراسات عليا خارج الخطة 
»للجيش    ،)2021/2020( الدرايس،  للعام 
يف  وتضحياتهم  لجهودهم  تقديرا  األبيض« 

مواجهة جائحة  كورونا.
اتفاقية  تصديق  مرشوع  عىل  املوافقة  ثانيا/ 
جمهورية  حكومة  بني  الجوي  النقل  خدمات 

العراق وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
يف  كندا،   / مونرتيال  مدينة  يف  عليها  املوّقع 
النواب،  مجلس  اىل  وإحالته   ،2019  /9/26
 /80 و  أوال   /61( املادتني  أحكام  اىل  استنادا 

ثانياً( من الدستور.
ثالثا/ املوافقة عىل تخويل وزير املالية صالحية 
املشاريع  قروض  عىل  والتوقيع  التفاوض 
 /80( املادة  أحكام  اىل  استنادا  االستثمارية، 

سادسا( من الدستور، بحسب اآلتي :
1- قرض مرشوع تنفيذ وإكمال )8( وحدات 
عىل  واإلرشاف  والتجهيز  توربينية،  تربيد 
مقداره  بمبلغ  أخرى  تربيدية  وحدة   )32(
مليونا  سبعون  فقط  يورو،   )70800000(
سيمنس  رشكة  من  يورو،  الف  وثمانمائة 
من  بتمويل  الكهرباء،  وزارة  لصالح  األملانية 
مؤسسة  وبضمانة  األملاني،  بنك  كومربز 

.)Hermes ( ضمان الصادرات األملانية
وتشغيل  وتركيب  تنصيب  مرشوع  قرض   -2
واسط  كهرباء  ملحطة  غازية  توربينات   )9(
فقط  يورو،   )362000000( مقداره  بمبلغ 
ثالثمائة واثنان وستون مليون يورو من رشكة 
الكهرباء،  وزارة  لصالح  األملانية  سيمنس 
بتمويل من بنك ستاندرد جارترد وبضمانة من 

.EKN مؤسسة ضمان الصادرات السويدية
البنى  تأهيل  إعادة  مرشوع  قرض   -3
 ( مقداره  بمبلغ  الصحية  للخدمات  التحتية 
وخمسة  مائة  فقط  يورو،   )185000000
وثمانون مليون يورو، لصالح وزارة الصحة، 

.KFW بتمويل من بنك التنمية األملاني
4- قرض مرشوع إعادة تأهيل البنى التحتية 
مقداره  بمبلغ  الثانية  املرحلة  لكهرباء 
مليون  اربعمائة  فقط  يورو،   )400000000(
يورو، لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك 

.KFW التنمية األملاني
5- قرض مرشوع الصيانة السنوية املتعددة / 
املرحلة الرابعة بمبلغ مقداره )120000000( 
دوالر،  مليون  وعرشون  مائة  فقط  دوالر، 
الذي تنفذه رشكة GE  األمريكية بتمويل من 
ضمان  وكالة  وبضمانة   ، الدولية  البنوك  أحد 

.UKEF الصادرات الربيطانية
كهرباء  محطة  تأهيل  مرشوع  قرض   -6
 )38000000( مقداره  بمبلغ   KV  400 بابل 
يورو،  مليون  وثالثون  ثمانية  فقط  يورو، 
بتمويل   ، السويدية   ABB رشكة  تنفذه  الذي 
مؤسسة  وبضمانة   ،JPMORGAN بنك   من 

.EKN ضمان الصادرات السويدية

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
املسجلة  لإلصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 
وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا  بفريوس 
اكدت تسجيل 1385 اصابة جديدة و60 حالة 
العراق  وبهذا يسجل  591 حالة،  وفاة وشفاء 
منذ  والوفيات  االصابات  بعدد  قياسيا  رقما 
الرصافة  صحة  دائرتي  حددت  الوباء،  تفيش 
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: انه تم فحص )10330( نموذجا يف كافة 
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ؛ وبذلك 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

بداية تسجيل املرض يف العراق )390335(.
 ( امس  ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت: 
1385( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد 

/ الرصافة   71، بغداد / الكرخ     465، مدينة 
السليمانية        ،35 االرٔشف    النجف   ،72 الطب  
132، اربيل        32، كربالء       40، كركوك     

35، دياىل     62، واسط     56، الديوانية 19
البرصة    76، ميسان    100، بابل.      60، ذي 
قار     109، نينوى     11، االنبار    6، دهوك 

2، املثنى 2.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء:  591 حالة،  
الكرخ    بغداد   ،189 الرصافة  بغداد  ييل:  وكما 
126، مدينة الطب   23، النجف      17، اربيل.    
13، دهوك     7، كركوك    7، كربالء     19، دياىل   
8، البرصة    18، ميسان     25، واسط.    25، 
بابل:     55، الديوانية: 17، ذي قار    21، املثنى  

11، نينوى: 2، صالح الدين: 8.
واوضحت: ان عدد الوفيات  60 حالة  وكما ييل 
: بغداد الرصافة  18، بغداد الكرخ   5، مدينة 
الطب  2، النجف      4، السليمانية   6، اربيل      

1، كركوك.  2، دياىل.  2، البرصة 1، واسط.   5، 
اىل  الفتة   ،1 بابل   ،12 قار     ذي   ،1 ميسان   
اما مجموع   ،22700  : ان مجموع االصابات 
الكيل:      الراقدين  بينما   ،9862 : الشفاء  حاالت 
املركزة:  العناية  يف  الراقدين  حني  يف   ،12126

148، ومجموع الوفيات:   712.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 
جانب  يف  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   72

الرصافة بينها 25 اصابة بمدينة الصدر .
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
اصابة   72 سجلت  الرصافة  »صحة  ان  منه: 
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: مدينة 
 ،549  ،530 محالت  ضمن  حالة   25 الصدر 
 ،528  ،544  ،529  ،523  ،548  ،543  ،555
 /70  ،37 قطاعات   ،525  ،557  ،515  ،575
سبع ابكار حالة واحدة محلة 332/ الحبيبية 

حالة  عمر  شيخ   /537 محلة  واحدة  حالة 
واحدة محلة 127 / املشتل حالتني محلة 718، 
 306 محلة  واحدة  حالة  القاهرة  حي   /728
/ الحسينية حالة واحدة محلة 225 / شارع 
الراشدية   /  505 واحدة محلة  فلسطني حالة 
حالة واحدة / الشعب 4 حاالت يف البنوك محلة 
321 وحي اور محلة 325 و337/ الكرادة حالة 
واحدة محلة 902 / الكرخ 4 حاالت يف السيدية 
محلة 844، الغزالية محلة 603، الحرية، البياع 
/ ام الكرب حالة واحدة / الكفاح حالتني محلة 
105، 125/ االمني 14 حالة محلة 731، 739، 
الزعفرانية  الزهراء حالة واحدة /  741/ حي 
 /952  ،958  ،959  ،954 محلة  حاالت   4
االعظمية حالتني محلة 312 وشارع الضباط 
/ البلديات 4 حاالت محلة 734، 744/ صليخ 

حالة واحدة.
واوضح انه« تم نقل جميع الحاالت اىل الحجر 

»العدد  ان  مبينا  العالج«،  لتلقي  الصحي 
ارتفع  الرصافة  جانب  يف  لالصابات  الرتاكمي 
اىل 4818 تلقي الشفاء منهم 3060 فيما تويف 

232 ومتبقي قيد العالج 1526 حالة«.
الرصافة  صحة  »كوادر  ان  الساعدي  واكد 
مع  كبرية  جهود  وبذلت  معجزات  حققت 
االصابات املسجلة والزالت مستمرة مما يتطلب 
تثمني جهودها بااللتزام باجراءات الوقاية من 

قبل املواطنني«.
املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  للدائرة  الوبائي 
املسجلة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا 
املستجد لغاية الساعة العارشة من ليلة االثنني 

واملعلن عنها امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
مع  مؤكدة  إصابة   465 تسجيل  تم  انه  منه: 
موزعة  االصابات  ان  مبينة  وفيات،  خمسة 

كالتايل: حي الجهاد/           24  إصابة، حي 
اصابة،    33 الدورة/   اصابة،   17 العدل/   
الحرية/  27  اصابة، الشعلة/   29 اصابة، ابو 
غريب/  10   اصابات، املعالف/  7  اصابات، 
الكاظمية/  34  إصابة، التاجي/   3  اصابات، 
چكوك/  25      اصابة، الرحمانية/  7   اصابات، 
  5 حيفا/    شارع  اصابات،    4 الرتاث/   حي 
اصابات، الغزالية/  7  اصابات، االسكان/  3  
اصابات، الطوبجي/  6 اصابات، حي العامل/   
املنصور/   إصابات،    6 الكرخ/    اصابة،    41
4  اصابات، ابو دشري/               12 إصابة، 
الرشطة الرابعة/  1   اصابة، حي الجامعة/  6   
اصابات، العامرية/   17  اصابة، العالوي/   1  
اصابة، املحمودية/  2 اصابة، حي الخرضاء/          
اصابة،       20 السيدية/   اصابات،        3
    28 االعالم/     اصابات،        4 العطيفية/  

اصابة، سكنة جانب الرصافة/   34 اصابة.

الزوراء/ دريد سلمان:
الوزراء  رئيس  مستشار  كشف 
بغداد  إتفاق  تفاصيل  داود،  هشام 
وموسكو عىل تزويد العراق بجرعات 
وفيما  كورونا،  فريوس  عالج  من 
»خاوية«  الدولة  خزينة  أن  اعترب 
تركه فيها رئيس  الذي  املبلغ  وحدد 
الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي، 
العام  القائد  باسم  املتحدث  هنأ 
للقوات املسلحة العميد يحيى رسول 
ال�151،  بعيدها  الصحفية  األرسة 
اإلرهاب  مواجهة  يف  بدورها  مشيدا 

وجائحة كورونا.
عقده  مشرتك  صحفي  مؤتمر  ويف 
العام  القائد  باسم  املتحدث  مع 
عىل  ردا  داود  قال  املسلحة،  للقوات 
سؤال ل�«الزوراء«: هناك تواصل مع 
جرعات  من  وعدد  الرويس  الجانب 
دواء كورونا ستصل إىل البلد، مبينا 
خطوة  هكذا  مثل  ينتظر  العالم  أن 
الروسية  املحاولة  تكون  أن  ونامل 

ناجحة.
أوضح  الدواء،  كلفة  وبخصوص 

داود: أن هذا الخطوة الروسية تأتي 
اىل  العراق، مشريا  إطار مساعدة  يف 
هو  الجائحة  ضد  األول  السالح  أن 

التوعية والوقاية.
ينترش  مازال  الوباء  أن  داود:  واكد 
العراق  يف  عديدة  مناطق  ويرضب 
ويف  به،  يصب  لم  بلد  هناك  وليس 
ألف   21 من  أكثر  لدينا  العراق 
مصاب و652 حالة وفاة أغلبهم من 

أصحاب األمراض املزمنة.
املحزنة  األخبار  من  داود:  وقال 
األخرى هي إصابة 1571 من العائلة 
الطبية التي تواجه الوباء بشجاعة، 
الوزارات  من  العديد  أن  إىل  الفتا 
هذا  ملواجهة  بينها  فيما  ستتعاون 

الخطر.
وحذر قائال: ما زلنا نعاني من ضعف 
استيعاب املواطن للوباء، وبالتايل ال 
أمام  نحن  بسهولة،  حرسه  يمكن 
وباء يشمل الجميع والعالم يتعاضد 
عىل  األمور  استمرا  وإن  ملواجهته، 

هذا النحو سيكون األمر أصعب.
داود  شدد  أخر،  أمني  شأن  ويف 

عمل  الصواريخ  إطالق  إن  بالقول: 
والدولة  تربيره،  يمكن  ال  إرهابي 
عن  تدافع  ضعيفة  كانت  مهما 
بهذه  تقبل  ال  والحكومة  سيادتها 

املمارسات
وبخصوص الوضع املايل للدولة، قال 
تسلمت  الحالية  الحكومة  إن  داود: 
مليون   300 فيها  »خاوية«  خزينة 
الوزراء  رئيس  تركها  فقط  دوالر 

املستقيل عادل عبد املهدي.
وتابع: أن الفساد لم يرتاجع وهذه 
أن  ويجب  الكربى،  البلد  مشكلة 
مواجهة  يف  عدالة  هناك  تكون 

ملفات الفساد.
باسم  املتحدث  قال  جهته،  ومن 
القائد العام للقوات املسلحة العميد 
للصحفيني  أبارك  رسول:  يحيى 
عيدهم ال�151، مؤكدا أن الصحفيني 
كان لهم دور يف ساحات املعارك ضد 
يف  مستمر  دورهم  واآلن  اإلرهاب 

مواجهة وباء كورونا.
الوزراء  رئيس  ان  رسول:  وبني 
امللف  يتابع  الكاظمي  مصطفى 

العمل  أهمية  ويؤكد  األمني 
االستخباري ويؤكد رضورة حماية 
املؤسسة  إصالح  وأن  املواطنني، 
وبدء  اهتماماته  أوىل  هي  األمنية 
هيبة  لفرض  إجراءات  سلسلة 
يجري  العمل  أن  مبينا  الدولة، 
للكشف عن مطلقي الصواريخ كما 
وجه القائد العام بمالحقة مرتكبي 

الجرائم.
عىل  الرتكي  بالهجوم  يتعلق  وفيما 
هذا  إن  رسول:  قال  العراق،  شمال 
الترصف االستفزازي ال ينسجم مع 
مبادئ حسن الجوار والعراق طالب 
بإيقاف هذه االنتهاكات وال يسمح 
للعدوان  منطلقا  ارضه  تكون  أن 
عىل غري دول حيث يحرتم كل دول 

الجوار ويعمل عىل ضبط الحدود.
بتوجيه  ملتزمون  بالقول:  وشدد 
من  ومالحقة  الدولة  هيبة  فرض 
ان  كما  األمن،  يف  العبث  يحاول 
مستمرة  النوعية  األمنية  العمليات 
لفلول  موجعة  رضبات  وتحقق 

داعش اإلرهابي.

الزوراء/ حسني فالح:
العاملية  الصحة  حدد ممثل منظمة 
اسباب  اسماعيل،  أدهم  العراق  يف 
والوفيات  االصابات  معدل  ارتفاع 
خالل  العراق  يف  كورونا  بفريوس 
من  حذر  وفيما  االخرية،  الفرتة 
عدم  حال  يف  برشية  كارثة  حدوث 
اكد  الوقائية،  االجراءات  تطبيق 
تطبيق  يف  وتراخي  تهاون  هناك 
االجراءات الصحية يف بعض املناطق 

الشعبية.
وقال اسماعيل يف حديث ل�«الزوراء«: 
ارتفاع  وراء  عدة  اسباب  هناك  ان 
معدل االصابات والوفيات بفريوس 
انتهاك  منها  العراق،  يف  كورونا 
املواطن لجميع القرارات التي تصدر 
او  الديواني  االمر  لجنة  من  سواء 
والسالمة،  للصحة  العليا  اللجنة 
من  املصابني  امتناع  عن  فضال 

الذهاب اىل املستشفى.

واضاف: ان بعض املرىض املصابني 
العالج  تلقي  يمتنعون من  بكورونا 
الالزم مما يؤدي اىل تدهور صحتهم، 
مبينا ان تطبيق حظر التجوال سواء 
بنتائج  ياتي  لم  جزئي  او  كيل  كان 
وليس  امنيا  يطبق  لكونه  ايجابية 
صحيا أي بمعنى ان القوات االمنية 
تؤمن الطرق الرئيسة وترتك املناطق 

الشعبية واالزقة.
شعبية  مناطق  هناك  ان  اىل  واشار 
يف بغداد غي ملتزمة تماما بالحظر 
حيث  الفريوس  خطورة  تعي  ولم 
واالختالط  التجمعات  زالت  ما 
الحكومة  داعيا  فيها،  موجودة 
والقوات االمنية اىل عدم الرتاخي يف 
وفرض  الصحية  االجراءات  تطبيق 
للتعليمات  املخالفني  عىل  الغرامات 
الصحية كالذين ال يرتدون كمامات 

او قفازات وغريها.
وتراخي  تهاون  هناك  ان  وتابع، 

يف  الصحية  االجراءات  تطبيق  يف 
الكثري من املناطق الشعبية، مما زاد 
بكورونا  والوفيات  االصابات  عدد 
فريوس، مؤكدا ان الحظر وجد من 
اجل عدم االختالط والتالمس ومنع 
يف  العكس  نرى  اننا  اال  التجمعات، 

الفرتة املاضية.
استمرار  حال  يف  ان  اىل  ولفت 
باالجراءات  االلتزام  بعدم  املواطنني 
كارثة  فستحل  الصحية  الوقائية 
السيطرة  يصعب  كبرية  برشية 
ان  مبينا  االيام،  قادم  يف  عليها 
العالم  ورضب  خطري  الفريوس 
او  عالج  أي  له  يوجد  وال  اجمع 
عالجه  وانما  االن  حتى  فعال  لقاح 
الوحيد االلتزام باالجراءات الصحية 

الوقائية.
يف  الوفيات  معدل  ان  واوضح، 
جيدة  اخرى  لدول  مقارنة  العراق 
حيث تشكل نسبة قليلة جدا فضال 

االنعاش  يف  الراقدين  املرىض  عن 
عدد  من  باملئة   1 نسبة  يشكلون 
االصابات ما يعني ان بقية املصابني 
لديهم فرصة الشفاء، كما ان حاالت 
االدارة  بفضل  جيدة  تعد  الشفاء 

الصحية الجيدة .
حظر  رفع  قرار  الن  اىل  واشار 
اقتصاديا  سليم  الجزئي  التجوال 
وفرض  فعليا  يطبق  ان  يجب  لكن 
مؤكدا  املخالفني،  عىل  الغرامات 
من  للمواطنني  راجع  املوضوع  ان 
باالجراءات  التزامهم  مدى  ناحية 

واالبتعاد عن التجمعات.
انه خالل فرتة عيد  بالقول:  ومىض 
الفطر رصدت هناك تجمعات كثرية 
املناطق  مختلف  يف  عدة  ومناسبات 
االصابات  اعداد  ازدياد  اىل  ادت  مما 
اىل  الحكومة  داعيا  بالفريوس، 
التهاون  وعدم  االجراءات  تطبيق 

بها.

الكاظمي يشدد على تسخري كّل جهود وإمكانات الدولة لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها 

الصحة: تسجيل 1385 إصابة جديدة و60 حالة وفاة وشفاء 591 حالة

مستشار الكاظمي يكشف لـ           تفاصيل اتفاق بغداد 
وموسكو على تزويد العراق بعالج كورونا

اكد هناك تراخيا يف تطبيق االجراءات الصحية يف بعض املناطق الشعبية

ممثل الصحة العاملية حيدد لـ          اسباب ارتفاع معدل 
االصابات والوفيات بكورونا وحيذر من كارثة بشرية

جملس الوزراء يوافق على ختويل وزير املالية التوقيع على قروض املشاريع االستثمارية

العراق يسجل رقما قياسيا بعدد االصابات والوفيات منذ تفشي الوباء
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هن�أ املكت�ب اإلعالمي للحزب اإلس�المي العراق�ي، األرسة 
الصحفية العراقية ونقابة الصحفيني العراقيني بمناس�بة 

الذكرى )151( للعيد الوطني للصحافة العراقية.
وق�ال املكتب يف تهنئت�ه: ان هذه الذكرة املهمة والس�عيدة 
تحمل م�ن معاني العراقة والتميز واالب�داع اليشء الكثري، 
فالصحاف�ة العراقية كان�ت وما زالت عنوان�اً باهراً لألداء 
املهن�ي، واملس�اهمة الفاعل�ة يف ترجمة هم�وم العراقيني 
وواقعهم ونقلها إىل العالم أجمع، دون ان تعوق مس�ريتها 
التحدي�ات واألص�وات النش�از الطارئ�ة ع�ىل ه�ذه املهنة 

النبيلة.
وأضاف املكتب: إننا يف الوقت الذي نس�تذكر والدة صحيفة 
ال�زوراء يف الخام�س عرش م�ن حزيران ع�ام 1869 ، إنما 
نس�تحرض يف ذاكرتن�ا تضحي�ات الصحفي�ني العراقي�ني 
الكبرية، وشهداء الكلمة ممن قدموا أرواحهم فداًء لوطنهم 

وأبناء شعبهم.
به�ذه ودعا للمزيد م�ن االهتمام وبالرعاية والعناية 

الرشيحة املهمة، وال س�يما ذوي الش�هداء 
منه�م، فذل�ك أقل م�ا نقدمه له�م إزاء ما 

قدموه من جهد ودور وطني كبري.

ق�دم رئيس تجمع القوى املدنية الوطنية س�عد عاصم الجنابي، التهاني اىل 
نقي�ب الصحفيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية يف العراق بمناس�بة العيد 

الوطني للصحافة العراقية .
وقال الجنابي يف برقية التهنئة : يس�عدنا ان نتقدم لالرسة الصحفية ونقيب 
الصحفي�ني العراقيني االس�تاذ مؤيد الالمي بالتهاني والتربيكات بمناس�بة 
العيد الوطني للصحافة، والذي يصادف الذكرى الحادية والخمسني بعد املئة 

لوالدة اول صحيفة عراقية.
واضاف : اننا نستذكر اليوم الِسفر الخالد واملسرية املرشفة والتاريخ البطويل 
للصحاف�ة العراقي�ة عىل مدى س�نوات طويلة من العم�ل املتفاني ومواكبة 
االحداث واملراحل التاريخية التي مر بها العراق، ونقلها نبض الشارع وصوت 
املواطن العراق�ي الرافض للظلم وتقديمها التضحي�ات الكبرية خصوصاً يف 

مرحلة ما بعد العام 2003 وما مرت به البالد من احداث.
واوضح الجناب�ي: اليوم تضيف الصحافة العراقي�ة نقطة مضيئة اخرى يف 
تاريخه�ا من خالل الدور الداعم والفاع�ل يف املرحلة الراهنة للكوادر الطبية 
والصحي�ة يف مواجه�ة ف�ريوس كورونا ون�رش ثقافة الوع�ي الصحي لدى 
املواطن�ني يف التصدي للجائحة، كما كان لها موقف مرشف اىل جانب القوات 
االمنية يف تحري�ر العراق من تنظيم داعش االرهابي ونقل بطوالت ابناء هذا 

البلد يف استعادة ارضهم.
انن�ا اذ نبارك اليوم الجهود الوطنية ل�الرسة الصحفية العراقية 
نؤكد دعمنا ومساندتنا للمنابر االعالمية الحرة ملواصلة دورها 

يف بناء العراق ورفعة شعبه.
رح�م الل�ه ش�هداء االرسة الصحفي�ة العراقي�ة واملوفقية 

والنجاح وتألق للجميع.

احلزب اإلسالمي يهنئ 
األسرة الصحفية بالعيد 
الوطين للصحافة العراقية

سعد عاصم اجلنابي يهنئ الالمي 
واالسرة الصحفية مبناسبة العيد 

الوطين للصحافة العراقية
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بكني حتذر من اخلطر القادم سيؤل تؤكد التعاون مع واشنطن ملتابعة التصعيد العسكري

املاضي االستعماري للعثمانيني حاضر بقوة يف ليبيا وسوريا
طرابلس/ميدل ايست اونالين:

 تتع�اىل أصوات يف العال�م العربي واإلسالمي 
عىل ض�وء التدخل الرتك�ي يف سوريا وليبيا، 
منادي�ة بمراجع�ة تاريخ حك�م العثمانيني 
ال�ذي اتس�م يف ع�دد م�ن ال�دول اإلسالمية 
بالعن�ف والقت�ل ع�ىل خ�الف الرواي�ة التي 
تسوق له�ا تركيا بوصفهم فاتحني، بينما ال 
تختلف ممارساتهم يف ذلك العهد عن سواها 

من املمارسات االستعمارية.
وتستح�ر تركي�ا يف تدخالته�ا الخارجية 
حالي�ا يف كل من ليبيا وسوريا م�ا ترى أنها 
أمج�اد تاريخي�ة لإلمرباطوري�ة العثماني�ة 
مسوقة راوي�ة التحرير للتغطي�ة عىل البعد 
االستعم�اري وملمارس�ات ترقى يف معظمها 
إىل جرائ�م ح�رب س�واء تلك الت�ي حدثت يف 

املايض يف التاريخ الحديث.
ووظفت يف ه�ذا السياق أدواته�ا يف املنطقة 
م�ن األنظم�ة أو السلط�ات املوالي�ة له�ا يف 
الساحت�ني السوري�ة والليبية ضم�ن دعاية 
ال تخ�رج ع�ن سياق�ات الخ�داع والتضليل 
لتربي�ر ممارساتها أو للتغطية عىل أجنداتها 

وأهدافها يف املنطقة العربية.
وغ�ر بعي�د عن ه�ذا املنحى، أطلق�ت بلدية 
تاج�وراء الواقع�ة رشقي العاصم�ة الليبية 
طرابلس، اسم السلط�ان العثماني سليمان 
املوج�ودة يف  الط�رق  أه�م  القانون�ي ع�ىل 
املدين�ة الخاضعة لحكومة الوف�اق الوطني 
املوالي�ة لرتكيا، يف قرار يأت�ي مكافأة ألنقرة 
ع�ىل دعمه�ا العسك�ري السخي ال�ذي قلب 
موازين الق�وى لصالح امليليشيات االخوانية 
يف مواجه�ة الجي�ش الوطني الليب�ي بقيادة 

املشر خليفة حفرت.
وتقود تركيا حملة دعائية يف سياق تدخالتها 
الخارجي�ة، مسوق�ة ألمج�اد واهي�ة لكنها 
تراه�ا مدع�اة للفخ�ر تحققت خ�الل عهد 
اإلمرباطورية العثمانية يف الوقت الذي يراها 
آخ�رون غط�اء للممارس�ات االستعماري�ة 
الت�ي ال تختل�ف سياق�ا ومضمون�ا مع تلك 
التي حدث�ت يف عه�ود االستعم�ار الفرنيس 
والربيطاني وااليطايل لعدد من الدول العربية 

واإلفريقية.
وتدع�م تركي�ا حكومة الوف�اق وامليليشيات 
اإلسالمية املتحالف�ة معها بالعتاد واملرتزقة 
السوري�ني منذ أعلن حف�رت عملية عسكرية 
يف ابريل/نيس�ان 2019 لتحري�ر العاصم�ة 

طرابلس من اإلرهاب.
وقال رئيس بلدية تاجوراء حسني بن عطية 
االثنني ع�رب وسائل التواصل االجتماعي، إنه 
ق�رر “تسمي�ة الطريق الذي يب�دأ من منارة 
الحميدي�ة الفنار وص�وال إىل جزيرة الدوران 
املعروف�ة بجزي�رة إسب�ان، باس�م طري�ق 

السلطان سليمان القانوني”.
وأوضح أن سبب التسمية يعود للعام 1551 
ح�ني أرسل السلط�ان جيشا ملسان�دة أهايل 

طرابلس يف تحرير مدينتهم.
وذك�ر أن الجي�ش العثماني دخ�ل تاجوراء 
م�ن ناحي�ة الحميدية وأعد األه�ايل ملواجهة 
الجيش اإلسباني الذي كان يتمركز يف املدينة 
وت�م تحرير طرابلس بعده�ا. ونوه إىل وجود 
مسج�د يف تاج�وراء باسم القائ�د العثماني 

مراد آغا الذي كان عىل رأس الجيش أنذاك.
وتأت�ي ه�ذه التسمي�ة الرمزية تعب�را من 

حكوم�ة الوفاق عن والئه�ا لرتكيا ومكافأة 
رمزية أيضا نظر ما تلقته من دعم عسكري 

حال دون سقوطها.
وتحم�ل التسمية أيضا ع�ىل رمزيتها إيحاء 
ب�أن التدخ�ل الرتكي دعما لحكوم�ة الوفاق 
الت�ي يهيمن عليها اإلخوان املسلمني ممثلني 
بح�زب العدال�ة والبن�اء، تحري�را يف الوقت 
ال�ذي تصنفه قيادة الجي�ش الوطني وأيضا 
دول عربي�ة وغربية غ�زوا وانتهاكا صارخا 

للمواثيق الدولية.
وتس�وق الدعاي�ة الرتكي�ة للتدخ�ل يف ليبيا 
ولدع�م امليليشيات اإلسالمي�ة هناك عىل أنه 
ُيستمد من رشعية تاريخية وأيضا دينية، إذ 
تدخل�ت اإلمرباطوري�ة العثمانية قبل ذلك يف 
كل م�ن ليبيا وتونس تح�ت مسمى التحرير 
م�ن االستعم�ار االسبان�ي وتق�ول إنهم�ا 

مدينتان للسالطني العثمانيني.
وعىل ض�وء املمارسات الت�ي ترقى يف جانب 
كبر منه�ا إىل جرائم حرب يف كل من سوريا 
وليبي�ا بفع�ل التدخ�ل العسك�ري الرتك�ي، 
تعال�ت أص�وات يف العال�م العرب�ي إلع�ادة 
صياغة تاريخ العثمانيني يف املنطقة العربية 

باعتب�اره “غ�زوا واحت�الال”، ال تحريرا كما 
تسوقه الرواية التاريخية الرتكية.

وم�ن أك�رب املش�كالت يف تعامل الع�رب مع 
التاري�خ العثماني الجان�ب العاطفي البعيد 
عن الحقائق، حيث عملت تركيا منذ سنوات 
عل طمس ممارس�ات استعمارية وتحريف 
للتاريخ سواء ع�رب املسلسالت أو غرها من 

املؤثرات الحسية.
ويف الحقيق�ة ل�م يشته�ر أه�م السالط�ني 
أبنائه�م  بإع�دام  إال  العثماني�ني،  واألم�راء 
وأشقائهم وأصهارهم بدم بارد وتّم وصفهم 
بالهمجي�ة والرببري�ة، إذ ك�ان قت�ل األخوة 
ُمباح�ا للظف�ر بالسلطنة وُمرشع�ا بشكل 
قانون�ي وكان لذلك آلي�ات ُمعتمدة ووسائل 

ُمباحة.
وتف�ّ� استخدام ه�ذا القان�ون الفريد من 
نوع�ه بدرج�ة كب�رة سعيا للحص�ول عىل 
منص�ب السلط�ان، لدرجة أّن ف�رتات كثرة 
من تاريخ العثمانيني شهدت مخاوف كبرة 
من انق�راض العائلة العثمانّي�ة بسبب قتل 
الغالبية العظمى من أخوة وأبناء السالطني، 
كما تشر إىل ذلك مصادر ومراجع تاريخية.

ويقول املؤرخ الطاهر أحمد الزاوي يف كتابه 
‘والة طرابل�س، من الفت�ح العربي إىل نهاية 
العهد الرتك�ي’، إن تاريخ العثمانيني يف ليبيا 
من أغ�رب وأعنف تواري�خ االستعمار، نظراً 
ملا تضمنه من اضطراب ورصاع عىل السلطة 
وعن�ف وص�ل حد أن ين�در موت أح�د الوالة 
العثمانيني الذين حكموا طرابلس، إال انتحاراً 

أو بيد غره.
وتوىل حكم طرابلس 72 واليا تركيا، قىض 70 
باملئة منهم بالقت�ل أو االنتحار، حيث يقول 
ال�زاوي عن عهود الحك�ام األتراك لطرابلس 
“ابتدأ العه�د الرتك�ي يف آب/أغسطس سنة 
1551 ويتس�م هذا العه�د بالظلم والفوىض 
وسل�ب األموال وعدم التقي�د بأي رشيعة إال 

ما تمليه إرادة الوايل”.
وت�ر ماكين�ة تركي�ا الدعائي�ة ع�ىل عدم 
التط�ّرق لألخط�اء الفادحة الت�ي ارتكبتها 
اإلمرباطورية العثمانية بحق كافة الشعوب 

اإلسالمي�ة وأبقتهم قرون�ا طويلة بعيدا عن 
مواكب�ة التطور الذي بدأ يتس�ارع يف الغرب 

أنذاك.
ويق�ول الدكت�ور عاص�م الدسوق�ي أستاذ 
ليس�وا  “العثماني�ني  إن  املع�ارص  التاري�خ 
سوى غزاة ومستعمري�ن احتلوا بالد العرب 
أربع�ة قرون مثلهم مثل االستعمار الفرنيس 
الربيطان�ي واستنزف�وا ثرواته�م وأورثوهم 
الضعف والوهن”. ويرفض الدسوقي تسمية 
العثمانيني بالفاتحني قائال “ال يجوز وصف 

دخول مسلم ألرض شعب مسلم بالفتح”.
وأم�ام ه�ذه الحقائ�ق الت�ي ت�ؤرخ بشكل 
علمي للحقب�ة االستعمارية العثمانية للبالد 
اإلسالمي�ة تعال�ت أص�وات عدي�دة تن�ادي 
ب�رورة إع�ادة كتاب�ة التاري�خ العثماني 

والنظر يف الدعاية الرتكية.
تاري�خ العثمانيني يف ليبي�ا من أغرب وأعنف 
تواري�خ االستعم�ار نظ�را مل�ا تضمن�ه من 
اضطراب ورصاع ع�ىل السلطة وعنف وصل 
حد أن يندر موت أحد الوالة العثمانيني الذين 

حكموا طرابلس، إال انتحاراً أو بيد غره
واألسب�وع املايض تداول مغردون سعوديون 
صورا أظه�رت لحظ�ة قيام أمان�ة منطقة 
الري�اض يف اململك�ة، بإزال�ة اس�م ثاني من 
حم�ل لقب الخالفة م�ن آل عثمان السلطان 
سليم�ان القانوني من أحد ش�وارعها والذي 
كانت فرتة ُحكمه يف العهد العثماني األطول، 

إذ استمرت 46 عاماً.
وكان�ت محافظ�ة القاهرة قد ق�ّررت حذف 
اس�م السلطان سلي�م األول يف الع�ام 2018 
من أحد شوارعها بمنطقة الزيتون، باعتبار 
أّنه ال يص�ح إطالق اس�م مستعمر عىل أحد 
ش�وارع البالد خاصة أّنه ك�ان مسؤوال عن 

قتل آالف املريني.
ويقارن باحثون بني ما يجري اليوم يف الغرب 
من مظاهرات منددة بالعنرية ضد السود 
والدعوات إلعادة فتح مل�ف االستعمار، بما 
يج�ري يف مجتمعاتنا العربي�ة من استفاقة 
باتجاه إع�ادة قراءة التاريخ العثماني قراءة 
موضوعي�ة وعلمية لتقييم م�دى مصداقية 

الدعاية الرتكية.
والشه�ر امل�ايض أقدم رشط�ي أمركي عىل 
قت�ل مواطن من ذوي البرشة السوداء يدعى 
جورج فلويد ما أدى اىل احتجاجات ش�عبية 
واسع�ة يف الوالي�ات املتح�دة تنامى صخبها 
ليص�ل إىل ش�وارع بريطاني�ا حي�ث أق�دم 
محتج�ون عىل تهشي�م تماثيل رم�وز تخلد 
تاري�خ بريطاني�ا العنري يف ح�ق السود، 
حي�ث خلف هذا إرث مع العبودية جروحا لم 

تلتئم بعد.
وأق�دم املحتجون الربيطاني�ون عىل إسقاط 
تمث�ال برونزي يعود إىل تاج�ر الرقيق إدوارد 
كولست�ن يف مدين�ة بريست�ول اإلنجليزي�ة 
احتجاجا عىل مقت�ل األمركي األسود فلويد 

من قبل رجل رشطة أبيض.
وتجّم�ع آالف املتظاهري�ن االسب�وع املايض 
يف مدين�ة أكسف�ورد الجامعية ح�ول تمثال 
سسيل رودس، السي�ايس االستعماري الذي 
كان يعّد قطًبا يف قطاع املناجم والناش�ط يف 
القرن التاس�ع عرش يف جن�وب أفريقيا عىل 

وجه الخصوص.
و”أنه�وا  “أسقط�وه!”  املتظاه�رون  وردد 
االستعمار” وذلك قبل جلوسهم قبالة التمثال 
صامتني، يرفع�ون قبضاتهم مل�دة 8 دقائق 
و46 ثانية، وهي امل�دة الزمنية التي قضاها 

فلويد تحت ركبة الرشطي األمركي.
وم�ع انكش�اف زي�ف الدعاي�ة لشخصيات 
تاريخي�ة ت�م تخليده�ا ذكراه�ا واعتبارها 
رموزا لل�دول التي حكمتها س�واء يف الغرب 
أو يف عاملنا العربي، بات من الروري إعادة 
كتابة التاريخ بطرق علمية بعيدا عن الدعاية 

املرتبطة باألجندات السياسية.
فحقيقة سليمان القانوني وسالطني الدولة 
العثماني�ة ليست تلك الت�ي يتابعها املشاهد 
العربي ع�رب املسلسالت الرتكي�ة التي تخدم 
أجندة الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان 
السياسي�ة، فالعثماني�ون ب�رأي مؤرخ�ني 
وباحثني ليسوا س�وى مستعمرين وغزاة لم 
تختلف ممارساتهم ع�ن االستعمار الغربي 

لدول عربية وافريقية.

سيؤل/أ ف ب–دب ا:
 فج�رت كوري�ا الشمالي�ة ام�س الثالثاء 
مكت�ب االرتب�اط م�ع كوري�ا الجنوبية يف 
مدين�ة كايسون�غ الحدودية، كم�ا أعلنت 
وزارة التوحي�د بعد أيام عىل تصعيد بيونغ 

يانغ لهجتها حيال سيؤل.
وقال مكتب املتحدث باسم الوزارة “كوريا 
يف  االرتب�اط  مكت�ب  فج�رت  الشمالي�ة 
كايسونغ عند الساع�ة 14,49” بالتوقيت 
املح�ي. ويتوىل هذا املكت�ب إدارة العالقات 

بني الكوريتني.
هذا وأفادت وسائل إعالم كورية ش�مالية 
رسمي�ة ام�س الثالث�اء أن جي�ش الب�الد 
“يف جهوزي�ة كاملة” للتح�رك ضد كوريا 
الجنوبية، يف تصعيد جديد للهجة يف ش�به 

الجزيرة الكورية.
كثف�ت  الج�اري،  الشه�ر  مطل�ع  ومن�ذ 
بيون�غ يانغ اإلدانات الالذع�ة إزاء جارتها 
الكوري�ني  املنشق�ني  ض�د  وخصوص�ا 
الشمالي�ني الذي�ن يرسل�ون م�ن الجنوب 
منش�ورات دعائية عرب املنطق�ة املنزوعة 

السالح اىل الشمال.
واألسب�وع املايض أعل�ن النظ�ام الكوري 
االتص�ال  قن�وات  قط�ع  ع�ن  الشم�ايل 
“الع�دو”  م�ع  والعسكري�ة  السياسي�ة 

الكوري الجنوبي.
واملنش�ورات الت�ي غالب�ا م�ا تعل�ق ع�ىل 
بالونات تصل إىل األرايض الكورية الشمالية 
او توض�ع يف زجاج�ات يف النهر الحدودي، 
تتضم�ن عادة انتق�ادات ألداء الزعيم كيم 
ج�ون اون يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان أو 
طموحاته النووية.ويرى بعض الخرباء أن 
بيون�غ يانغ تسع�ى اىل التسبب بأزمة مع 
سيؤل يف وقت ال تزال فيه املفاوضات حول 
امللف النووي مع واشنطن متوقفة.وقالت 
هيئ�ة أرك�ان الجي�ش الشعب�ي الك�وري 
امس الثالثاء إنها “تعمل عىل خطة تحرك 
لتحوي�ل خط الجبهة اىل قلعة”، كما نقلت 

وكالة االنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وه�ذا يمك�ن أن يشم�ل خصوص�ا إعادة 
احت�الل مناط�ق ت�م ن�زع الس�الح فيها 

بموجب اتفاق بني الكوريتني.
وتشتبه وسائل إع�الم كورية جنوبية بأن 
ذلك ق�د يعني إعادة نص�ب مراكز مراقبة 

كان الجاران قررا إزالتها يف 2018 لخفض 
التوتر.

ويخط�ط الجي�ش الكوري الشم�ايل أيضا 
إلرسال منشورات “ع�ىل نطاق واسع” اىل 

كوريا الجنوبية، بحسب البيان.
واالثنني ح�ض الرئيس الك�وري الجنوبي 
م�ون جاي-اي�ن مهن�دس التق�ارب عام 
2018، الشم�ال ع�ىل ع�دم “ت�رك ناف�ذة 

الحوار مغلقة”.
كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
اليوم الثالث�اء أن سول تعمل عىل التنسيق 
عن كثب م�ع الواليات املتح�دة األمريكية 
العسكري�ة  التحرك�ات  ورص�د  ملراقب�ة 
الكوري�ة الشمالية، عقب أن هددت بيونج 
يان�ج بالقي�ام بعمل عسك�ري ضد كوريا 
الدعائي�ة  املنش�ورات  بسب�ب  الجنوبي�ة 

املناهضة لها.
وك�ان الجي�ش الك�وري الشم�ايل قد هدد 
بتحريك قواته إىل مناطق حدودية منزوعة 
السالح تفصله عن كوريا الجنوبية، حسب 

بيان صدر اليوم .
 وكان�ت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى 
ذات النف�وذ للزعي�م الك�وري الشمايل  قد 
هددت أنها سوف تتخذ إجراءات انتقامية 
ض�د ” كوريا الجنوبي�ة إلخفاقها يف وقف 
املنشق�ني من إرس�ال منش�ورات معادية 

لبيونج يانج جوا عرب الحدود.
ونقل�ت وكالة يونهاب الكوري�ة الجنوبية 
لألنب�اء عن املتح�دث باس�م وزارة الدفاع 
ش�وك هي�ون سو الق�ول ” نح�ن نتعامل 
مع الوضع بجدي�ة. يف الوقت الذي يتحرك 
تراق�ب  الشمالي�ة،  كوري�ا  جي�ش  في�ه 
كوري�ا الجنوبية وأمريكا ه�ذه التحركات 
وترصده�ا يف ظل تنسيق وثيق”، مؤكدا أن 
الجيش ع�ىل أهبة االستع�داد للتعامل مع 
أي ” ظروف”.ومن�ذ احتجاج�ات الشمال 
عىل ارسال منشورات من الجنوب، أطلقت 
سيول مالحقات قضائية بحق مجموعتني 
من املنشقني الكوري�ني الشماليني بتهمة 
إرس�ال هذه العنارص الدعائية من الجانب 
اآلخر م�ن الحدود.وانتهت الحرب الكورية 
)1953-1950( بهدن�ة وليس اتفاق سالم 
ما يعني ان البلدين الجارين ال يزاالن عمليا 

يف حالة حرب.

عواصم/وكاالت:
 أظه�رت أح�دث إحص�اءات جامعة 
جونز هوبكن�ز أن أكثر من 8 مليون 
شخص حول العالم أصيبوا بفروس 

كورونا منذ بداية تفيش الفروس.
وأوضح�ت االحص�اءات التي صدرت 
يف وق�ت مبكر من ي�وم امس الثالثاء  
ش�خص   436400 م�ن  أكث�ر  أن 
حول العال�م توفوا نتيج�ة إصابتهم 

بالفروس.
وتجاوزت حصيلة الوفيات بالفروس 
يف الواليات املتحدة األمريكية، الدولة 
األكثر ت�ررا من تف�يش الفروس، 
116000 حالة. كم�ا سجلت أمريكا 
أعىل ع�دد حاالت إصاب�ة بواقع 1ر2 

مليون حالة إصابة مؤكدة.
وجاءت الربازيل يف املرتبة الثانية من 
حي�ث عدد االصابات بواقع 888270 
حالة إصابة، تليها روسيا بواقع أكثر 

من 536480 حالة إصابة.
وسّجلت الوالي�ات املّتحدة مساء اول 
امس اإلثنني، لليوم الثاني عىل التوايل، 
أق�ّل من 400 حالة وف�اة ناجمة عن 
فروس كورون�ا املستج�ّد خالل 24 
ساعة، وف�ق إحص�اء أعّدته جامعة 

جونز هوبكنز.
وأحصت الجامعة التي ُتعترب مرجعاً 
يف تتّب�ع اإلصابات والوفيات الناجمة 
عن الف�روس، 385 وفاة بالفروس 
يف الواليات املّتح�دة خالل 24 ساعة، 
أي أكثر بثالث وفيات فقط باملقارنة 
مع الحصيلة اليومية املسّجلة مساء 
األحد، علم�ًا بأّن هات�ني الحصيلتني 
هم�ا األدنى عىل اإلط�الق يف هذا البلد 

منذ نهاية آذار/مارس.
كم�ا أعلن�ت نيوزيلن�دا الثالث�اء عن 
إصابتني جديدتني بف�روس كورونا 
املستج�د للمرة األوىل منذ 25 يوما لم 

تسجل فيها أي إصابة.
هذي�ن  إن  الصح�ة  وزارة  وقال�ت 
الشخصني اللذي�ن يحمالن الفروس 
قدم�ا يف اآلونة األخرة م�ن بريطانيا 

مش�رة اىل انهما عىل صلة ببعضهما 
البعض.

نيوزيلن�دا  لرعاي�ا  فق�ط  ويسم�ح 
وعائالتهم الدخول اىل البالد مع بعض 
االستثن�اءات مثل األش�خاص الذين 

لديهم أسباب مهنية أو إنسانية.
ويخضع كل الوافدين اىل حجر صحي 

من 14 يوما عند وصولهم اىل البالد.
ونيوزيلن�دا التي تع�د خمسة ماليني 
و22  حال�ة   1154 أحص�ت  نسم�ة 

وفاة.
وأعلن�ت األسب�وع امل�ايض انه�ا ل�م 
تسجل أي ح�االت ورفعت كل القيود 
الوطني�ة ال سيم�ا اج�راءات التباعد 
تجم�ع  ع�ىل  والقي�ود  االجتماع�ي 

األشخاص.
وكان�ت رئيس�ة ال�وزراء جاسين�دا 
اردي�رن قال�ت اإلثنني إنها ل�م تعلن 
أن الب�الد قض�ت عىل الف�روس النه 
“سيك�ون هن�اك ح�االت جدي�دة يف 

املستقبل”.
ويف ذات السي�اق ح�ذر ناط�ق باسم 
رئي�س بلدي�ة بك�ني الثالث�اء من أن 
الوضع الوبائي يف العاصمة الصينية 
“خط�ر ج�دا” فيم�ا أصي�ب أكث�ر 
م�ن مئة ش�خص بف�روس كورونا 
املستج�د من�ذ األسب�وع امل�ايض إثر 

تجدد مفاجىء للوباء.
وقال تشو هيجيان أمام الصحافيني 
إن بك�ني تخوض “سباقا مع الزمن” 

يف مواجهة الفروس.
وأضاف أن العاصمة “يجب أن تأخر 

االجراءات االكثر حزما وتشددا”.
ورفع�ت املدينة التي تع�د 21 مليون 
نسمة عدد الفحوصات التي تجريها 
للكشف عن الفروس اىل أكثر من 90 

ألف شخص يوميا.
وفيم�ا يث�ر تج�دد الوب�اء مخاوف 
م�ن “موج�ة ثانية” أعلن�ت منظمة 
الصح�ة العاملي�ة االثنني أنه�ا تتابع 
“عن كث�ب” الوضع يف بكني متحدثة 
عن احتمال إرسال خرباء إضافيني يف 

األيام املقبلة.
وأعلن�ت بك�ني صب�اح الثالث�اء عن 
27 إصابة جدي�دة يف الساعات ال24 
املاضية لرتفع بذلك إجمايل الحاالت 

املسجلة منذ خمسة أيام اىل 106.
وانتش�ار ه�ذه الحاالت ب�دأ يف سوق 
تشينفادي للم�واد الغذائية بالجملة، 
أحد أكرب األسواق يف آسيا، حيث رصد 

الفروس األسبوع املايض.
ومنذ ذلك الحني أغلقت أربعة أسواق 
أخ�رى يف العاصم�ة بش�كل كامل أو 
جزئ�ي ووضع�ت ح�واىل 30 منطقة 

قي�د حج�ر  له�ا  سكني�ة مج�اورة 
صحي.وب�ات بامكان طالب املدارس 
االبتدائية والثانوية استئناف الدروس 

اآلن من املنازل.
ويف بقي�ة أنح�اء الب�الد، أعلنت مدن 
صيني�ة ع�ن وض�ع الوافدي�ن م�ن 

العاصمة قيد الحجر الصحي.
ويأتي تجدد اإلصاب�ات فيما تمكنت 
البالد التي ظهر فيها وباء كوفيد19- 
للم�رة األوىل يف نهاية السنة املاضية، 
م�ن القض�اء ع�ىل امل�رض عمليا يف 

األشهر املاضية.
فق�د  الرسمي�ة  األرق�ام  وبحس�ب 
أحص�ت الصني 83 ألفا و221 إصابة 
بينه�ا 4634 وفاة. ولم يت�م اإلعالن 

عن أي وفاة منذ شهر.
اىل ذل�ك سجل معه�د “روبرت كوخ” 
األملان�ي ملكافح�ة األم�راض املعدية 
وغ�ر املعدية صب�اح ام�س الثالثاء 
378 حال�ة إصابة جدي�دة بفروس 
كورون�ا املستج�د يف أملانيا خالل يوم 
واح�د، استن�ادا إىل بيان�ات اإلدارات 

الصحية املحلية.
وبحس�ب بيانات املعه�د، يصل بذلك 
إجم�ايل عدد حاالت اإلصاب�ة املؤكدة 
ألف�ا   186 إىل  الب�الد  يف  بالف�روس 

و839 حالة.
وذك�ر املعه�د أن عدد ح�االت الوفاة 
الناجم�ة ع�ن اإلصاب�ة بالف�روس 
بلغت حتى صباح امس 8800 حالة، 
بزي�ادة قدرها 9 حاالت وفاة مقارنة 

بأول امس االثنني.
وبحس�ب تقديرات املعه�د، بلغ عدد 
املتعاف�ني م�ن الف�روس 173 ألف�ا 
و100 حالة، بزيادة قدرها نحو 500 

حالة مقارنة بأول امس.
ووفقا لبيانات معهد “روبرت كوخ” 
االثنني، بلغ معدل االستنساخ 19ر1، 
م�ا يعن�ي أن كل مص�اب ق�د ينق�ل 
العدوى إىل ش�خص واح�د تقريبا يف 

املتوسط.
وكان املعه�د أكد من قب�ل أنه يتعني 
أن يك�ون مع�دل االستنساخ أقل من 

1 لضم�ان انحسار الوب�اء. ويعكس 
انتش�ار  مع�دل االستنس�اخ وض�ع 

املرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.
كم�ا ارتف�ع ع�دد ح�االت اإلصاب�ة 
املؤك�دة بفروس كورون�ا يف إيطاليا 
حت�ى  حال�ة  و237  ألف�ا   237 إىل 
الساع�ة السابع�ة والنص�ف صباح 
امس الثالثاء بتوقيت ميالنو )0530 
بتوقي�ت جرينت�ش(، طبق�ا لبيانات 
جمعته�ا جامع�ة “جون�ز هوبكنز” 

ووكالة “بلومربج” لألنباء.
واف�ادت البيانات بأن ع�دد الوفيات 
بل�غ  إيطالي�ا  يف  الف�روس  بسب�ب 
34371 حال�ة، فيما تع�اىف 177 ألفا 

و10 أشخاص من املصابني .
وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل 

أول حالة إصابة يف إيطاليا.
ووص�ل عدد حاالت اإلصاب�ة املؤكدة 
بف�روس كورون�ا املستج�د املسبب 
إىل  سوي�را  يف  ملرض)كوفي�د-19( 
31131 حال�ة حتى الساعة السابعة 
والنصف صباح امس الثالثاء بتوقيت 
زي�ورخ )0530 بتوقي�ت جرينتش(، 
بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز 

هوبكنز ووكالة بلومربج لألنباء.
وأش�ارت البيان�ات إىل أن الوفيات يف 
سويرا جراء الفروس بلغت 1939 
حال�ة. وتع�اىف 28900 ش�خص من 

املصابني حتى اآلن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ اإلعالن عن 

أول حالة إصابة يف سويرا.
كم�ا وص�ل ع�دد ح�االت اإلصاب�ة 
املؤك�دة بف�روس كورون�ا املستجد 
)كوفي�د-19( يف هولن�دا إىل  49155 
حالة حتى الساعة السابعة والنصف 
بتوقي�ت  الثالث�اء  ام�س  صب�اح 
أمسرتدام )0530 بتوقيت جرينتش(، 
بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز 

هوبكنز ووكالة بلومربج لألنباء.
وأش�ارت البيان�ات إىل أن الوفيات يف 
هولن�دا جراء الف�روس بلغت 6084 
م�ن  ش�خصا   186 وتع�اىف  حال�ة. 

املصابني حتى اآلن .

دبي/ العربية.نت:
يب�دو أن االنتق�ادات تتكاث�ر يف وجه رئيس حرك�ة النهضة، 
راش�د الغنويش، فبع�د مطالبات بإقالته م�ن رئاسة الربملان 
وقي�ادة النهضة أيض�اً، أعلن القي�ادي يف الحركة اإلسالمية، 
عب�د الرزاق حسني، مساء أمس االثنني، استقالته من املكتب 
التنفي�ذي للحركة، احتجاجاً ع�ىل سياسة الغنويش، وتفرده 

بالقرار.
وأك�د حسني، يف بيان له، أن استقالت�ه تعود إىل توجه حركة 
النهض�ة نحو م�ا وصف�ه ب�”ح�زب الرئي�س”، وسعيه إىل 
التوري�ث، فض�اًل عما اعت�ربه “تضخ�م األنا ل�دى الغنويش 

وانفراده بالقرار”.
كما ش�دد عىل أن “انفراد رئي�س الحركة باملركز وبالقرارات 
تسب�ب يف تهميش مؤسساتها وإرس�اء ديمقراطية صورية 
داخ�ل الحرك�ة، وإنت�اج فئ�ة م�ن األعض�اء متماهي�ة مع 
الرئي�س، ومتخ�ذة م�ن التزل�ف واالنتهازي�ة أداة لعملها”، 

بحسب تعبره.
مطالبات بتنحي الغنويش

يأتي هذا بعد أسابيع عىل مطالبة أعضاء يف الحركة الغنويش 
بالتنحي قب�ل نهاية العام الحايل، يف مؤرش عىل تصاعد حالة 
الغض�ب واالختناق�ات الناجمة عن طموح�ات رئيس حركة 

النهضة الذي عّمر طويال يف قيادتها.
ودع�ا األعضاء املوّقعون ع�ىل بيان صادر ع�ن جبهة تدعى 
“الوح�دة والتجديد”، يف مايو املايض، إىل رضورة عقد مؤتمر 
الحركة يف آجاله القانونية، عىل أالّ يتجاوز ذلك نهاية 2020، 
والحرص ع�ىل ضمان الت�داول القيادي بم�ا يسمح بتجديد 
نخبها وذلك يف إطار تجديد عميق للحركة استجابة ملتطلّبات 

الواقع وحاجات البالد.
يف ح�ني دف�ع الغن�ويش سابقا باتج�اه تأجي�ل املؤتمر الذي 
سينظ�ر يف خالفته عىل رأس الحزب، بدع�وى أن الظروف يف 

البالد ال تسمح بذلك.

يش�ار إىل أن رئي�س الربمل�ان التونيس واجه حمل�ة انتقادات 
نيابي�ة عنيفة خالل األسابيع املاضية أيضاً، وسط مطالبات 
بمحاسبته، إثر تريحات أدىل بها يف وقت سابق تتعلق بليبيا 
وحكومة الوف�اق، وصفها نواب بأنها تع�د عىل الصالحيات 

الدستورية للرئاسة التونسية.

جيش “كيم اون” يعلن اجلهوزية 
حاالت اإلصابة بكورونا حول العامل جتاوزت 8 ماليني حالةالكاملة للتحرك ضد اجلارة اجلنوبية

“تفرد” الغنوشي ثانية.. قيادي يف النهضة يستقيل احتجاجا
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 بغداد/ الزوراء: 
التعليمي  الزهراء  مستشفى  مدير  كشف 
واملتخصص بمعالجة فريوس كورونا يف العاصمة 
الوفيات  عدد  ارتفاع  سبب  عن  بغداد  العراقية 
كشفت  فيما  كورونا.  بفريوس  املصابة  للحاالت 
تحويل  عزمها  عن  الرصافة  بغداد/  صحة  دائرة 
الدويل  الشعب  مللعب  مغلقة  رياضية  قاعات 
بفريوس  اإلصابات  لكثر  نظراً  عزل  ردهات  اىل 

كورونا. 
وقال مدير مستشفى الزهراء التعليمي واملتخصص 
العراقية  العاصمة  يف  كورونا  فريوس  بمعالجة 
وهو  الثالثاء،  امس  الحسيني،  عباس  بغداد، 
الرصافة،  بغداد-  يف  الصحية،  االزمة  خلية  عضو 
عدد  ارتفاع  اسباب  »ابرز  ان  صحفي:  حديث  يف 
بدء  املايض،  ايار  شهر  من  بكورونا،  الوفيات 
هناك  ان  وتبني  العراق،  اىل  الوافدين  اعادة  عمل 
وقوته،  كورونا،  فريوس  مسار  تغيري  يف  مؤرشات 
وحذرنا من ذلك لكننا لم نلق أي اذان صاغية لهذه 

التحذيرات«.
وال  الشباب،  يف  تكون  االصابات  »بعض  ان  وبني 
يعاني من اي امراض مزمنة، لكن تتدهور حالته 

ان  يدل  وهذا  ساعة،   48 او  ساعة   24 مرور  بعد 
الفريوس طور نفسه وغريرّ مساره، واصبح اخطر 

وبوحشية كبرية«.
»بعض  ان  العراقية:  الصحة  يف  املسؤول  وأضاف 
اىل  متأخر  بشكل  الحالة  تصل  الوفيات،  حاالت 
ولهذا  الوفيات،  بزيادة  تسبب  ما  املستشفيات، 
تالقي  الحالة  ترك  وعدم  مبكراً،  املراجعة  يجب 

مصريها دون كشف وفحص طبي دقيق«.
املرحلة  بدء  مع  الوفيات  اعداد  يف  ارتفاع  ولوحظ 
الثانية من تفيش ظهور الفريوس يف البالد، وبحسب 
احصائيات وزارة الصحة للمواقف الوبائية اليومية 

االخرية، فإن الوفيات وصلت اىل العرشات.
من جهتها، كشفت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، 
مللعب  مغلقة  رياضية  قاعات  تحويل  عزمها  عن 
الشعب الدويل اىل ردهات عزل نظراً لكثر اإلصابات 

بفريوس كورونا. 
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة،  صحة  مدير  وقال 
تحويل  »نعتزم  صحفي:  ترصيح  يف  الساعدي، 
اىل  الدويل  الرياضية مللعب الشعب  املغلقة  القاعات 
كورونا  بفريوس  املصابني  ملعالجة  عزل  ردهات 

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة«.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  الثقافة، حسن ناظم، امس    بحث وزير 
الرسمي،  واملتحدث  النواب،  مجلس  مستشار  مع 

شاكر حامد، تنفيذ عدد من املشاريع الثقافية.
وذكر بيان للوزارة ان »الوزير حسن ناظم، استقبل 
مستشار مجلس النواب واملتحدث الرسمي، شاكر 
اليوم  الوزارة  ديوان  يف  الرسمي  بمكتبه  حامد، 

االثنني«.
الربملان شاكر حامد  ان »مستشار  البيان  وأضاف 

قدم رشحاً عن عدٍد من املعوقات التي تواجُه تنفيذ 
املشاريع الثقافية التي تتبناها الوزارة«، معرباً عن 
ثقته بـ »قدرِة الوزير عىل تجاوز هذه املعوقات من 
السيما  كاملة،  ثقافيٍة  مدينٍة  إلقامِة  دعمِه  خالل 

وأنه أحد أهم رموز الثقافة العراقية«.
  من جهته، أكد ناظم: أن »املرحلة املقبلة ستشهد 
الثقافية  املؤسسات  تشمل  وزارية  خطٍة  اعتماد 
واملثقفني، واالطالع عن كثب عىل أبرز احتياجاتهم 

وسبل النهوض بها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت لجنة النزاهة الربملانية، امس الثالثاء، استمرارها 
املنطقة  »املتجاوز عليها« يف  العقارات  يف متابعة ملف 
وحاليني.وقالت  سابقني  مسؤولني  قبل  من  الخرضاء 
اللجنة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنها »عىل 
العملية  اإلجراءات  من  العديد  اتخذت  أشهر  عدة  مدى 
إلرغام شاغيل العقارات الحكومية يف املنطقة الخرضاء 
عىل  الوزاري،  الجادرية  ومجمع  القادسية  ومجمع 
املالية  املبالغ  وتسديد  القانوني  وضعهم  تصحيح 

املرتتبة عىل إشغالهم هذه العقارات«.وأضاف البيان أن 
»اللجنة خاطبت، يف وقت سابق، رئاسة الوزراء وهيئة 
التقاعد الوطنية واالدعاء العام، لغرض إيقاف رواتبهم 
لحني  عليها  احتياطي  حجر  ووضع  ومخصصاتهم 
ذكر  جهته،  الدولة«.من  لعقارات  بذمتهم  ما  تسديد 
مدير عقارات الدولة، احمد الربيعي: أن »جهود النزاهة 
 ٪90-80 حضور  يف  الرئيس  السبب  كانت  الربملانية 
التي  املبالغ  تسوية  لغرض  العقارات  تلك  شاغيل  من 

بذمتهم، والكثري منهم بادر لتسديد قيمة اإليجار«.

الصحة تؤشر تغيريا مبسار »كورونا« تسبب برفع 
معدل الوفيات

الثقافة تبحث تنفيذ عدد من املشاريع منها إقامة 
مدينة ثقافية كاملة

النزاهة النيابية: اختذنا إجراءات عملية حبق 
املسؤولني املتجاوزين على أمالك الدولة

أعلنت حتويل قاعات مغلقة مبلعب الشعب لردهات عزل 

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط                 العدد : 1720

قسم العقود                                               إعادة إعالن       التاريخ: 2020/6/14
مناقصة عامة رقم )2019/3/2(و)2019/3/3(و)2019/3/4(و)2019/3/5(و)2019/3/55(و)2019/3/56(و)2019/3/57(و)2019/3/62(

و)2019/3/64(و)2019/3/65(و)2019/3/66(و)2019/3/67(

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط                 العدد : 1724

قسم العقود                                               إعادة إعالن       التاريخ: 2020/6/15
مناقصة عامة رقم )2019/3/14(و)2019/3/15(و)2019/3/16(و)2019/3/17(و)2019/3/18(و)2019/3/19(و)2019/3/20(و)2019/3/21(

و)2019/3/22(و)2019/3/24(و)2019/3/6(و)2019/3/7(

مجهورية العراق 
شبكة االعالم العراقي                      العدد: 5114

التاريخ : 2020/6/15    قسم العقود و املناقصات        
شعبة املدونة التجارية 

 اعالن الدعوة العامة رقم )2( لسنة 2020 )بث و تسويق االعالنات العربية (

عىل حساب مشاريع  تنمية االقاليم لعام 2019
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية

1- يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود  دعوة مقدمي  العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة و للمرة الثانية و املدرجة يف الجدول 
ادناه .

2-  ان املناقصة لهذه املشاريع  سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء(.
3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني و الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بــ)ديوان محافظة واسط /قسم العقود (خالل )اوقات الدوام الرسمي( كما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4- متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل(.
5- املتطلبات القانونية:-

اوال- االهلية / و تشـمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشـطته الجديدة , مدرج يف القائمة السـودء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية  يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات 
العامة ، ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات العامة الحكومية و اململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة  قانونيا و ماليا و انها  تعمل وفق القانون التجاري و قانون  الرشكات العامة .

ثانيا- شهادة  تأسيس الرشكة و عقد  التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة و املقاولني نافذة.
ثالثا- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
6- بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن  بعد تقديم  طلب  تحريري اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات(.

7- يتم تسـليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسـط / سـكرتري  لجنة  فتح العطاءات( قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف  2/ 2020/7  وهو )تاريخ غلق املناقصة(,علما  بان العطاءات املتأخرة  سـوف 
ترفض و سـيتم  فتح  العطاءات  بحضور مقدمي  العطاءات او ممثليهم الراغبني  بلحضور يف العنوان التايل )واسـط / الكوت/  شـارع النسـيج/ مديرية بلديات واسط/ الطابق االول( يف الساعة الثانية عرش و النصف ظهرا  من يوم 

)الخميس( املصادف 2020/7/2 .
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن  ضمان  للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك  مصدق او سفتجة(  معنون اىل محافظة و اسط / االدارة العامة و املحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن االشارة السم  ورقم املناقصة و 
يفضل ان يكون صادرا  من احد مصارف املحافظة  واسط ويحمل  عنوان  الربيد االلكرتوني  للمرصف الصادر منه  نافذة  ملدة  ال تقل  عن )120( مائة و عرشون يوم  اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة  عىل ان تكون التأمينات االولية  

باسم مقدم العطاء او)اي من املساهمني  يف الرشكة او الرشكات املشاركة  بموجب عقد مشاركة (. 
9-  ان مدة نفاذ العطاء )90( تسـعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد  املسـاهمني او من يخوله  بموجب وكالة صادرة  من كتاب العدل كرشط  اسـايس لتقديم 

العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات و مستندات املناقصة و يقدم العطاء داخل رضف  مغلق و مختوم و مكتوب عليه اسم  و رقم املناقصة
10- ان جهة التعاقد غري ملزمة  بقبول اوطأ العطاءات.

11-  يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبة )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها  فأنه  سيتم  استبعاد عطاءه  مما  يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
12- اذا صادف يوم  الغلق عطلة رسمية  يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه  موعدا للغلق و الفتح . 

13-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة  اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينية اسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف 

مبلغ القطع

بناء مدرسة ثانوية 12صف مع قاعة مع مختربات 12019/3/2
عىل القطعة املرقمة 1/2356م39 الهورة يف قضاء 

الكوت

)1137901000( مليار وملئة وسبعة وثالثون مليون 
وتسعماءة والف دينار

)450( اربعمائة 
وخمسون يوم

)34,100,000( اربعة 
وثالثون مليون ومائة 

الف دينار 

الثامنة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل القطعة املرقمة 22019/3/3
1/61م37 ام هليل يف قظاءالكوت

)768359000( سبعمائة وثمانية ستون مليون وثالثمائة 
وتسعة وخمسون الف 

)23,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100,000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 12صف  يف ساحة مدرسة لقمان 32019/3/4
الحكيم يف حي الحكيم  يف قضاء الكوت  

)768359000( سبعمائة وثمانية ستون مليون وثالثمائة 
وتسعة وخمسون الف

)23,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100,000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل القطعة املرقمة 42019/3/5
1/2254 م46 نصف الدجيلة يف حي الجوادين يف 

قضاء الكوت

)768359000( سبعمائة وثمانية ستون مليون وثالثمائة 
وتسعة وخمسون الف

)23,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100,000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة باتدائة 9 صف عىل القطعة املرقمة 19م1 52019/3/55
ابو جالج يف قضاء النعمانية

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعرشون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

)16,500,000( ستة 
عرش مليون وخمسمائة 

الف دينار

العارشة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة 1/8 62019/3/56
م15 ام البنى في قضاء االحرار

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون واربعمائة 
وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

)16,500,000( ستة 
عشر مليون وخمسمائة 

الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة وسبعون 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة 3/5 72019/3/57
م27 ام جكاير في قضاء النعمانية 

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون واربعمائة 
وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

)16,500,000( ستة 
عشر مليون وخمسمائة 

الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة وسبعون 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة 82019/3/62
املرقمة 4/25 م31 الطليعة والغنامية في 

قضاء الصويرة

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

 )16,500,000(
ستة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة 92019/3/64
املرقمة 2/2067 م6 اجلزيرة في ناحية 

الشحيمية

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

 )16,500,000(
ستة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة 102019/3/65
املرقمة 2/19 م18 ثلث اجلزرة في ناحية 

البشائر

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

 )16,500,000(
ستة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة 112019/3/66
املرقمة 1/404 م21 اجلزيرة في ناحية سيد 

الشهداء 

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

 )16,500,000(
ستة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة 122019/3/67
املرقمة 31/84 م31 الطليعة والغنامية في 

قضاء الصويرة

)551426500( خمسمائة وواحد وخمسون مليون 
واربعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار

)360( ثالثمائة 
وستون يوم

 )16,500,000(
ستة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار

العاشرة 
انشائية

)75000( خمسة 
وسبعون الف دينار

                                                                                                                                           الدكتور 
                                                                                                                                    محمد جميل املياحي 
                                                                                                                                         محافظ واسط 

عىل حساب مشاريع  تنمية االقاليم لعام 2019

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية

1- يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود  دعوة مقدمي  العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة و للمرة الثالثة و املدرجة يف الجدول ادناه .

2-  ان املناقصة لهذا املرشوع  سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء(.

3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني و الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بــ)ديوان محافظة واسط /قسم العقود (خالل )اوقات الدوام الرسمي( كما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4- متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل(.

5- املتطلبات القانونية:-

اوال- االهلية  و تشمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة , مدرج يف القائمة السودء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية  يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات 

العامة الحكومية و اململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة  قانونيا و ماليا و انها  تعمل وفق القانون التجاري و قانون  الرشكات العامة .

ثانيا- شهادة  تأسيس الرشكة و عقد  التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة و املقاولني نافذة.

ثالثا- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

6- بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن  بعد تقديم  طلب  تحريري اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات(.

7- يتم تسـليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسـط / سـكرتري  لجنة  فتح العطاءات( قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف  2/ 2020/7  وهو )تاريخ غلق املناقصة(,علما  بان العطاءات املتأخرة  سـوف ترفض و سـيتم  فتح  العطاءات  بحضور 

مقدمي  العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان التايل )واسط / الكوت/  شارع النسيج/ مديرية بلديات واسط/ الطابق االول( يف الساعة الثانية عرش و النصف ظهرا  من يوم )الخميس( املصادف 2020/7/2 .

8- كل العطاءات يجب ان تتضمن  ضمان  للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك  مصدق او سفتجة(  معنون اىل محافظة و اسط / االدارة العامة و املحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن االشارة السم  ورقم املناقصة و يفضل ان يكون صادرا  من احد مصارف 

محافظـة  واسـط ويحمـل  عنـوان  الربيـد االلكرتونـي  للمرصف الصادر منه  نافذة  ملـدة  ال تقل  عن )120( مائة و عرشون يوم  اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة  عىل ان تكون التأمينات االولية  باسـم مقدم العطاء او)اي من املسـاهمني  يف الرشكة او الرشكات املشـاركة  

بموجب عقد مشاركة (. 

9-  ان مدة نفاذ العطاء )90( تسـعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد  املسـاهمني او من يخوله  بموجب وكالة صادرة  من كاتب العدل كرشط  اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات و 

مستندات املناقصة و يقدم العطاء داخل رضف  مغلق و مختوم مكتوب عليه اسم  و رقم املناقصة

10- ان جهة التعاقد غري ملزمة  بقبول اوطا العطاءات.

11-  يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها  فأنه  سيتم  استبعاد عطاءه  مما  يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

12- اذا صادف يوم  الغلق عطلة رسمية  يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه  موعدا للغلق و الفتح . 

13-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة  اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة 

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينية اسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف 

مبلغ القطع

بناء مدرسة ثانوية 18 صف مع قاعة مع مختربات 12019/3/14
يف منطقة الكوت الجديدة عىل القطعة املرقمة 2/335 

م37 ام هليل يف قضاء الكوت

)1417917500( مليار واربعمائة وسبعة عرش مليون 
وتسعمائة وسبعة عرش الف و خمسمائة دينار

)520( خمسمائة 
وعرشون يوم

 )42,500,000(
اثنان واربعون مليون 
وخمسمائة الف دينار

الثامنة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار

بناء مدرسة ثانوية 18 صف مع قاعة مع مختربات 22019/3/15
يف منطقة حي الجهاد عىل القطعة املرقمة 2/5353 

م44 السفحة يف قضاء الكوت

)1417917500( مليار واربعمائة وسبعة عرش مليون 
وتسعمائة وسبعة عرش الف و خمسمائة دينار

)520( خمسمائة 
وعرشون يوم

 )42,500,000(
اثنان واربعون مليون 
وخمسمائة الف دينار

الثامنة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار

بناء مدرسة ثانوية 18 صف مع قاعة مع مختربات يف 32019/3/16
منطقة الفالحية عىل القطعة املرقمة 1/2021 م46 

نصف الدجيلة يف قضاء الكوت

)1417917500( مليار واربعمائة وسبعة عرش مليون 
وتسعمائة وسبعة عرش الف و خمسمائة دينار

)520( خمسمائة 
وعرشون يوم

 )42,500,000(
اثنان واربعون مليون 
وخمسمائة الف دينار

الثامنة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف مع قاعة يف منطقة حي 42019/3/17
الحوراء عىل القطعة املرقمة 1/1242 م45 ام حالنة 

يف قضاء الكوت

)892401000( ثمانمائة واثنان وتسعون مليون 
واربعمائة وواحد الف دينار

)420( اربعمائة و 
عرشون يوما

)26,000,000( ستة 
وعرشون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف مع قاعة يف منطقة 52019/3/18
داموك عىل القطعة املرقمة 2/2434 م29 داموك يف 

قضاء الكوت

)892401000( ثمانمائة واثنان وتسعون مليون 
واربعمائة وواحد الف دينار

)420( اربعمائة و 
عرشون يوما

)26,000,000( ستة 
وعرشون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف مع قاعة في منطقة 62019/3/19
اخلاجية على القطعة املرقمة 2/7785 م38 اخلاجية في 

قضاء الكوت

)892401000( ثمامنائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة 
وواحد الف دينار

)420( اربعمائة و 
عشرون يوما

)26,000,000( ستة 
وعشرون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف مع قاعة في منطقة االنوار 72019/3/20
الثانية على القطعة املرقمة 3/2161 م46 نصف الدجيلة 

في قضاء الكوت

)892401000( ثمامنائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة 
وواحد الف دينار

)420( اربعمائة و 
عشرون يوما

)26,500,000( ستة 
وعشرون مليون 

وخمسمائة الف دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف مع قاعة على 82019/3/21
القطعة املرقمة 15/1432 م47 نصف 

الدجيلة الشرقي في ناحية واسط 

)892401000( ثمامنائة واثنان وتسعون مليون 
واربعمائة وواحد الف دينار

)420( اربعمائة و 
عشرون يوما

)26,500,000( ستة 
وعشرون مليون 

وخمسمائة الف دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف على القطعة 92019/3/22
املرقمة 273 م6 احلسينية في ناحية شيخ 

سعد

)768359000( سبعمائة وثمانية وسوتون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار

)400( اربعمائة 
يوم

)23,000,000( ثالثة 
وعشرون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 18 صف على القطعة 102019/3/24
املرقمة 15/1519 م47 نصف الدجيلة الشرقي 

في ناحية واسط

)1013972500( مليار وثالثة عشر مليون 
وتسعمائة واثنان وسبعون الف وخمسمائة دينار

)450( اربعمائة 
وخمسون يوما

)30000000( ثالثون 
مليون دينار

الثامنة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12صف على القطعة 112019/3/6
املرقمة 2/1834 م45 في ام حالنه/حي اجلامعة 

في قضاء الكوت

)768359000( سبعمائة وثمانية وسوتون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار

)400( اربعمائة 
يوم

)23,000,000( ثالثة 
وعشرون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

بناء مدرسة ابتدائة 12 على القطعة املرقمة 122019/3/7
2/2914 م45 في ام حالنه/حي السياسيني في 

قضاء الكوت

)768359000( سبعمائة وثمانية وسوتون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار

)400( اربعمائة 
يوم

)23,000,000( ثالثة 
وعشرون مليون دينار

التاسعة 
انشائية

)100000( مائة 
الف دينار

                                                                                                                                           الدكتور 
                                                                                                                                    محمد جميل املياحي 
                                                                                                                                         محافظ واسط 

تحية طيبة ...
تعلـن شـبكة االعالم العراقي  عن دعوتها اىل جميع الـرشكات املتخصصة و الرائدة يف مجال بث 
وتسـويق االعالنات التجارية لتقديـم عطاءاتها الخاصة ببث وتسـويق االعالنات التجارية عرب 
قنوات شـبكة االعـالم العراقي و بكلفة تخمينيـة  قدرها )5,000,000$()خمسـة مالين دوالر 
امريكـي ( وفقا للرشوط القانونيـة و املواصفات الفنية الخاصة بالدعـوة التي يمكن الحصول 
عليها من قسـم العقود و املناقصات التابع للشبكة لقاء مبلغ قدرة )250,000()دينار عراقي ( 
مئتان و خمسون الف دينار عراقي عىل ان يتم تقديم عطاءكم داخل ظرف مغلق و مختوم بختم 
ورقـم الدعوة مـع التوقيع  الرشكة  يحتوي عىل عرضني )الفني و املايل ( مثبت عليه اسم و  
عـىل جميع مسـتندات العطاء و يتم تسـليم العطاء يف صندوق العطاءات يف ترشيفات الشـبكة 
يف موقعهـا يف بغداد-الصالحية –قرب فندق املنصور ميليا و ان اخر موعد لغلق الدعوة السـاعة 
)12( الثانيـة عرش ظهرا من يـوم االربعاء املوافـق )2020/7/15(و بعدها ال يقبل اي عطاء و 
سـتجري عمليـة فتح العطاءات يف تمام السـاعة الثانيـة عرش ظهرا من نفس يـوم الغلق  واذا 
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تكون نفاذية العطاء هي ثالث 
اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ غلق الدعوة وان الشبكة غري ملزمة بقبول اعىل العطاءات . علما بان 
موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن االستفسـارات  سـيكون يف قاعة اجتماعات  الشـبكة 
يف موقعها املشار اليه يف اعاله يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق )2020/7/6( . 
و ان الربيد االلكرتوني  لقسـم العقود و املناقصات هو contract@imn.iq  و املوقع االلكنروني 

 www.imn.iq لشبكة االعالم العراقي هو
                                                        مع فائق التقدير و االحرتام .

                                                                                                              فضل عباس فرج الله
رئيس شبكة االعالم العراقي – اضافة لوظيفته
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دعت إلعفاء املشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم

تعتزم إعداد خطة عاملية لتطوير سبل العيش يف البلد

أكدت أن جتاوز األزمة املالية ال حيتاج الستقطاع رواتب املوظفني

الدوالر يسجل استقرارا يف 
األسواق احمللية

ارتفاع مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

بغداد/ الزوراء:
  سجلت أسواق العملة األجنبية 
الثالث�اء،  ام�س  الع�راق،  يف 
رصف  سع�ر  يف  استق�راراً 
الدوالر األمريكي مقابل الدينار 

العراقي.
ورشاء  بي�ع  أسع�ار  وكان�ت 

ومكات�ب  رشك�ات  يف  ال�دوالر 
الصريف�ة، كاآلتي: سع�ر البيع 
للدوالر الواح�د 1242.5 ديناراً، 
دين�اراً  و250  ألف�اً   124 أي 
للمائ�ة دوالر. أم�ا سعر الرشاء 
للدوالر 1232.5 ديناراً، أي 123 

ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف س�وق 
ام�س  املالي�ة،  ل�الوراق  الع�راق 
بنسب�ة  مرتفع�ا  الثالث�اء، 

.)0.38%(
الت�داول لسوق  وجاءت مؤرشات 
لي�وم  املالي�ة  ل�أوراق  الع�راق 
امس كما ي�ي: بلغ ع�دد االسهم 
 )253.357.022( املتداول�ة 
سهما، بينم�ا بلغت قيمة االسهم 

)195.962.460( دينارا. 
  ISX 60واغل�ق م�ؤرش االسع�ار
يف جلس�ة ام�س ع�ى )423.91( 
نقطة منخفضا بنسبة )0.38%( 
ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة السابقة 

البالغ )422.29( نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م )21( رشك�ة 

من اص�ل )104( رشك�ة مدرجة 
يف الس�وق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق 
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )22( رشكة.
وبل�غ ع�دد االسهم املش�راة من 
يف  العراقي�ن  غ�ري  املستثمري�ن 
النظام�ي )57( ملي�ون  الس�وق 
سه�م بقيمة بلغ�ت )31( مليون 
 )28( تنفي�ذ  خ�الل  م�ن  دين�ار 

صفقة عى اربع رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة 
م�ن املستثمري�ن غ�ري العراقين 
يف السوق النظام�ي )60( مليون 
سه�م بقيمة بلغ�ت )42( مليون 
دينار من خ�الل تنفيذ 42 صفقة 

عى اسهم رشكتن.
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بغداد/ الزوراء:
هيئ�ة  يف  الوقاي�ة  دائ�رة  أفصح�ت 
النزاهة االتحادية، امس الثالثاء، عن 
تقريرها بخصوص التنمية الصناعية 
وآثاره�ا يف واقع االقتص�اد الوطني، 
داعي�ًة إىل إعف�اء املشاريع الصناعية 
اإلنتاجي�ة  خطوطه�ا  تط�وُِّر  الت�ي 
م�ن الرضائ�ب والرسوم مل�دَّة خمس 
سنواٍت؛ استن�اداً ألحكام املادة )11( 
من قانون االستثم�ار الصناعي رقم 

)20( لسنة 1998.
وذكر بي�ان للهيئة، تلق�ت »الزوراء« 
نسخة من�ه: أن “الدائرة اقرحت، يف 
تقريٍر له�ا عن الزيارة الت�ي قام بها 
فريقه�ا إىل املديري�ة العام�ة للتنمية 
الصناعي�ة التابع�ة ل�وزارة الصناعة 
واملع�ادن، قيام األمانة العامة ملجلس 
يف  العالق�ة  ذات  والجه�ات  ال�وزراء 
بدع�م  والكهرب�اء  النف�ط  وزارت�ي 
وتخفي�ض أسعار الوق�ود والكهرباء 
الصناعي�ة،  للمشاري�ع  ص�ة  املخصَّ
إضاف�ة إىل اتخاذ اإلج�راءات الالزمة 
لتوف�ري امل�واد األولي�ة للصناعة عرب 
الصناع�ة  وزارت�ي  ب�ن  التنسي�ق 
واملعادن والزراع�ة، فضالً عن تأليف 
لجنٍة من الجهات ذات العالقة لتقدير 

بدالت اإليجار لأرايض الصناعية، عى 
أن يت�م تقدير بدالت اإليجار كل )10( 
سنواٍت بما ال يزيد عى %3 من قيمة 

األرض”.
وأضاف البي�ان أن “التقرير، املرسلة 
نسخة من�ه إىل األمانة العامة ملجلس 
النيابي�ة  النزاه�ة  ولجن�ة  ال�وزراء 

ومكت�ب وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، 
دع�ا إىل وض�ع سياس�ٍة استريادي�ٍة 
تتناسب مع الحاج�ة الفعلية للسلع 
املستوردة، بما ال يلحق رضراً بالسلع 
املنتجة محلياً، مع التأكيد عى جودة 
املست�وردة؛  للبضائ�ع  املواصف�ات 
بغي�ة حماي�ة املستهل�ك م�ن الغش 

الصناع�ي، إضافة إىل توحيد الرشوط 
واالمتيازات املمنوحة بموجب قانوني 
االستثمار الصناع�ي رقم )20 لسنة 
1998( واالستثم�ار رق�م )13 لسنة 
2006(، وتسهيلها ملصلحة املستثمر، 
بما يسه�م يف إيجاد صناع�ٍة عراقيٍَّة 

منافسٍة”.

والحظ التقرير “حصول تلكؤ يف إنجاز 
مشاريع امل�دن الصناعية املنفذة من 
قبل رشكات وزارة الصناعة واملعادن؛ 
نتيجة تسلُّ�م تلك الرشك�ات لأموال 
صة للمشاريع كسلٍف ورصفها  املُخصَّ
يف أب�واٍب تشغيليَّ�ٍة، األمر الذي يؤرش 
سوء التخطيط فيما يخصُّ املشاريع 
م�ن  ع�دٍد  وبحس�ب  االستثماري�ة، 
املختصن يف املديري�ة العامة للتنمية 
الصناعي�ة ق�ام بع�ض الصناعيِّ�ن 
باستغالل إجازات التأسيس املمنوحة 
لهم يف إدخال الكثري من املواد إىل البالد؛ 
نتيج�ة تهاوٍن أو تواط�ؤ موظفن يف 

دائرة الگمارگ يف املنافذ الحدودية”.
ورصد التقري�ر “مخالفًة لتوجيهات 
وزارة النفط بخصوص إيقاف ترويج 
طلب�اٍت جدي�دٍة ملعام�ل إنت�اج فحم 
الكوك؛ نظراً ملحدودية طاقة التحميل 
اليوم�ي م�ن منت�وج “االكسراكت” 
الناتج من عملية استخالص الزيوت، 
حي�ث تمَّ سحب الطلب�ات واملعامالت 
املُروَّج�ة بعد ورود التوجي�ه، وتبيَّ�ن 
وج�ود )8( معامل خ�ارج الضوابط، 
إضاف�ة إىل استمرار تجهي�ز عدٍد من 
املصانع واملعامل بحصصها النفطية 

رغم توقفها عن العمل”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قالت سبعة مصادر مطلعة، امس الثالثاء، إن رشكة 
تسويق النفط العراقية )سومو( أجرت تخفيضات 
عميقة عى إم�دادات خام البرصة املتجهة إىل آسيا 
يف يولي�و/ تموز، وذلك يف ضوء التزام املنتج باتفاق 

أوبك+ القايض بخفض اإلمدادات.
يأتي خفض املعروض العراقي عقب تقليص مماثل 

من السعودية أكرب بلد مصدر للنفط يف العالم.
وكال املنتج�ن عض�و يف منظم�ة البل�دان املصدرة 
للب�رول التي اتفقت، يف وقت سابق هذا الشهر مع 
حلف�اء من بينهم روسيا، يف إطار مجموعة أوبك+، 
عى تمديد تخفيضات إنتاج غري مسبوقة تبلغ 9.7 
مليون برميل يوميا لشه�ر ثالث حتى نهاية يوليو 
تم�وز. ويتخ�ذ الع�راق، املتأخر يف تحقي�ق هدفه، 

إج�راءات بالفع�ل لتقلي�ص اإلنت�اج والص�ادرات 
بدرجة أكرب منذ يونيو حزيران الحايل.

وبالنسبة لشه�ر يوليو/ تم�وز، دارت تخفيضات 
و100   30 ب�ن  آلسي�ا  الب�رصة  خ�ام  مع�روض 
باملئة م�ن األحجام املتعاقد عليه�ا، حسبما ذكرت 
املص�ادر، مضيفة أن درج�ة التقليص تفاوتت من 

مشر آلخر.
وق�ال مص�در ”البع�ض ل�م يحص�ل ع�ى )أي( 

مخصص«.
وقالت املصادر إن التخفيضات الثنن من املشرين 
الهنود بلغت حوايل 36 باملئة و75 باملئة من األحجام 

الشهرية املتعاقد عليها.
وأضاف�وا أن�ه م�ن املتوق�ع أن ينخف�ض الحج�م 
اإلجم�ايل ملعروض خام الب�رصة لشهر يوليو تموز 

بن 15 و20 باملئة يف املتوسط.
وك�ان وزي�ر النف�ط، إحسان عب�د الجب�ار، قال، 
االثن�ن، إن العراق يعتزم تصدير 2.8 مليون برميل 
يومي�ا من خ�ام البرصة م�ن موانئ�ه الجنوبية يف 

يونيو/ حزيران.
ودفع تقليص إمدادات الخام من دول أوبك+ أسعار 
خام�ات الرشق األوس�ط وروسيا عالي�ة الكربيت 
لالرتف�اع يف آسي�ا، مم�ا ح�دا املشري�ن ملحاول�ة 
توف�ري النفط م�ن مناط�ق أخرى، حسبم�ا يقول 

متعاملون.

النزاهة تفصح عن تقريرها خبصوص آثار التنمية الصناعية على 
االقتصاد الوطين

األمم املتحدة: أكثر من مليوني عراقي يعانون انعدام األمن الغذائي

املالية النيابية تستبعد وصول املسودة النهائية ملوازنة ٢٠٢٠ إىل الربملان

بغداد/ الزوراء:
يعتزم برنامج االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة 
إع�داد “خط�ة عمل رسيع�ة”، لتطوي�ر مشاريع 
سب�ل العيش يف الع�راق، ملساعدة األرس عى ايجاد 
دخل مادي، بينما ستشم�ل الخطة اكثر من 300 

الف شخص.
وقال�ت مسؤول�ة الربنام�ج يف مكت�ب املنطق�ة 
الوسط�ى بالع�راق التابع لالمم املتح�دة، خنساء 
غ�ازي، يف ترصيح صحف�ي: إن “اكثر من مليوني 
ش�خص يعانون من انعدام األم�ن الغذائي، بما يف 
ذل�ك االحتياجات االولية بسب�ب جائحة كورونا”، 
الغذائي�ة واملالي�ة  املساع�دات  مؤك�دة “إيص�ال 
يف  والالجئ�ن  النازح�ة  االرس  م�ن  للمحتاج�ن 

املخيمات داخل العراق”.
وأضافت أن “برنامج األغذية العاملي، باالشراك مع 
منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل والصندوق 
الدويل للتنمية الزراعي�ة )إيفاد(، يعمل عى تقييم 
تأثري “كوفيد- 19 يف االمن الغذائي للفئات الهشة 

يف أنحاء العراق، ومن املقرر نرشه قريبا جدا”.
واش�ارت مسؤولة برنامج االغذي�ة العاملي اىل أن 

“الربنام�ج انف�ق خ�الل الع�ام 2020 وحتى اآلن 
17.6 مليون دوالر أمريكي، مع 526 طنا من املواد 
الغذائي�ة تم توزيعها ب�ن النازح�ن يف املخيمات 
والالجئ�ن يف مخيم�ات كردست�ان، باالضافة إىل 
الوجب�ات املدرسية ل��322000 طالب، وحصص 
غذائي�ة ت�م توزيعه�ا ب�ن 24000 أرسة كحصة 

منزلية غذائية الطفال املدارس يف شهر نيسان.
وكشف�ت عن “إع�ادة تشغيل م�رشوع واحد من 
مشاريع تعزيز الصمود يف االنبار، ملساعدة الناس 
ع�ى العمل م�رة اخ�رى، واع�اده تأهي�ل قنوات 
الري، واعادة املي�اه إىل املجتمع واملنطقة، وتهدف 
مشاريع تعزيز الصمود اىل دعم 70000  شخص.

واردف�ت غ�ازي ان “هن�اك الكثري م�ن الناس لم 
يتمكن�وا من العم�ل بسبب كوفي�د- 19، وخاصة 
األرس الت�ي تعتمد ع�ى الدخل اليوم�ي، لذا يعتزم 
برنامج األغذية العاملي وضع “خطة عمل رسيعة” 
ملشاريع تطوير سبل العيش يف املناطق الحرضية، 
وذل�ك بمج�رد أن يستق�ر الوضع فيه�ا ملساعدة 
األرس عى كس�ب الدخل مرة اخرى”، موضحة ان 
هذه الخطة تستهدف 300000 شخص يف املناطق 

املحيط�ة بامل�دن، ويساع�د ذل�ك أيضا ع�ى دعم 
املجتمعات واالقتصادات املحلية.

ولفتت إىل ان “برنامج األغذية يقدم املساعدات من 
خالل التحوي�الت النقدية الشهرية ألرس النازحن 

والالجئ�ن املؤهل�ن يف املخيم�ات، واملشاركن يف 
برام�ج تطوي�ر سب�ل العي�ش”. مناش�دة بطلب 
“مبل�غ 31.9 مليون دوالر أمريك�ي لتوسيع دائرة 

املساعدات املقدمة خالل فرة الوباء”.

بغداد/ الزوراء:
استبعدت اللجن�ة املالية النيابية 
وصول املسودة النهائية ملرشوع 
قان�ون املوازن�ة لع�ام ٢٠٢٠ إىل 
مجلس الن�واب، مؤكدة أن وزير 
املالية عي عالوي قدم وجهة نظر 
الحكوم�ة بشأن االع�داد ملوازنة 
٢٠٢١. وفيما اك�دت ان الخروج 
من االزمة املالية الراهنة اليحتاج 
اىل استقط�اع روات�ب املوظف�ن 
واملتقاعدي�ن، اوضح�ت نحت�اج 
فقط اىل اح�داث االصالحات من 
قب�ل الحكومة الجدي�دة يف حال 

كانت جادة بذلك.
وقال مقرر اللجنة، امس الثالثاء، 

ترصي�ح  يف  الصف�ار،  احم�د 
صحف�ي: إن “الحكوم�ة تمتنع 
عن ارس�ال املوازن�ة بسبب عدم 

استقرار اسعار النفط”.
وأضاف أن “الحكومة ستلجأ إىل 
تمشية موازنات شهرية”، مشريا 
إىل أن “مجل�س الن�واب واللجنة 
املالي�ة ك�ان لهم�ا رأي مخالف، 
وهو رضورة إرسال املوازنة ولو 
نصف سنوي�ة، واألمر لم يحسم 

لغاية اآلن”.
ويف السي�اق نفس�ه، ق�ال عضو 
اللجن�ة املالي�ة، النائب ش�ريوان 
م�ريزا، يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
التري�د  االتحادي�ة  »الحكوم�ة 

ارسال م�رشوع قان�ون املوازنة 
اىل   2020 للع�ام  االتحادي�ة 
مجل�س الن�واب بسب�ب العج�ز 
الكب�ري املوجود فيه�ا«. واضاف 
ان »مجل�س الن�واب من�ح مهلة 
للحكوم�ة لغاي�ة نهاي�ة الشهر 
الحايل إلرسال املوازنة اىل مجلس 
النواب، ونحن ننتظر وصولها بأي 
ش�كل كانت فصلية ام شهرية«. 
واوضح ان »قانون االدارة املالية 
ينص ع�ى ان العج�ز يف املوازنة 
اليج�ب ان يكون اكث�ر من 3%، 
لك�ن العج�ز يف املوازن�ة الحالية 
هو اكثر من %50، وهذا امر غري 
قانوني«. واش�ار اىل ان »مجلس 

النواب طلب من الحكومة ارسال 
املوازن�ة للمناقش�ة واملصادق�ة 
عليها مهما كان مجموع العجز 
فيها، وبع�د ذلك يتم تعديلها من 
قبل مجلس النواب«.  من جانبه، 
اكد عضو اللجنة املالية النيابية، 
جم�ال كوج�ر، ان الخ�روج من 
االزم�ة املالي�ة الراهن�ة اليحتاج 
اىل استقط�اع روات�ب املوظف�ن 
واملتقاعدي�ن، بل فق�ط الرواتب 
االصالحات  واح�داث  الخيالي�ة، 
من قبل الحكومة الجديدة يف حال 
كانت جادة بذلك. وقال كوجر، يف 
ترصيح صحف�ي: ان “الحكومة 
ستكون بدون حسابات ختامية 

،وكذل�ك ب�دون اي�ة اولويات يف 
ح�ال ل�م تق�م بإع�داد موازنة 
الج�اري، وبالت�ايل فهي  للع�ام 
ستشجع عى الفساد”. واضاف 
ان “العجز املايل اليمكن تجاوزه، 
ع�ى  العم�ل  ذل�ك  يتطل�ب  اذ 
احداث اصالحات كبرية يف البلد، 
وباالستعان�ة باالب�واب االخرى 
لتغطي�ة عج�ز املوازن�ة”. وبن 
ان “تغطي�ة العج�ز والخ�روج 
م�ن االزم�ة املالية اليحت�اج اىل 
املوظف�ن،  لروات�ب  استقط�اع 
الروات�ب  تقلي�ل  فق�ط  وانم�ا 
الخيالية، يف حال كانت الحكومة 

جادة باالصالحات”.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه 
واالهوار النيابية، امس الثالثاء، 
اإليجاب�ي  التعاط�ي  ع�دم  ان 
م�ع قرار منع دخ�ول املنتجات 
واملحاصيل الزراعية والحيوانية 
باالقتص�اد،  ارض  املست�وردة 
وجه�ود الفالح�ن واملزارع�ن 

واملنتجن املحلين.
س�الم  اللجن�ة،  رئي�س  وق�ال 
الشمري، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان “الفرة األخرية 
ش�هدت إغراقا واضحا للسوق 
املحلية من املنتجات املستوردة، 
وكأن�ه حالة مقصودة لالرضار 
املنتج�ات  م�ن  بمثيالته�ا 

املحلية”.
ان “اغل�ب  الشم�ري  واض�اف 
الزراعية  واملحاصي�ل  املنتجات 
الب�الد  يف  وصل�ت  والحيواني�ة 

لحال�ة االكتفاء الذات�ي، وبدأت 
اللجن�ة،  وبدع�م  ال�وزارة، 
الفائ�ض  لتصدي�ر  التخطي�ط 

لالسواق الخارجية”.
واعت�رب أن “ما يشه�ده السوق 
املحي من ارصار عى الرش�اقة 
بمنتج�ات له�ا مثيله�ا املحي، 
وبكث�رة، مؤامرة خبيثة لرضب 
يدف�ع  الوطن�ي،  االقتص�اد 
ثمنه�ا الفالح وامل�زارع بدرجة 

خاصة”.
وج�دد الشمري دعوته للجهات 
الحكومية اىل “تشديد إجراءاتها 
وع�دم  الحدودي�ة،  املناف�ذ  يف 
السم�اح ألي منت�ج بالدخ�ول 
مهم�ا ك�ان«. مطالب�ا بإحالة 
الكبري  »املتسببن به�ذا الرضر 
رضب  بتهم�ة  القض�اء  إىل 
االقتصاد الوطني لصالح جهات 

خارجية”. 

جلنة برملانية: هناك مؤامرة 
خبيثة لضرب االقتصاد العراقي

»سومو« تقلص صادرات خام البصرة املتجهة إىل آسيا امتثاال خلفض »أوبك«
بغداد/ الزوراء:

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، 
امس الثالثاء، ع�ن بيعه أكثر من 
196 مليون دوالر، وبمشاركة 33 

مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البنك، يوم امس، 
196 مليون�ا واكثر م�ن 175 الف 
دوالر غطاه�ا البنك بسعر رصف 

1190 دين�ار ل�كل  اس�اس بل�غ 
دوالر.

وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز 
االرص�دة يف الخ�ارج ع�ى ش�كل 
حواالت واعتمادات، والتي غطاها 
البن�ك بالكامل بسع�ر رصف بلغ 
ل�كل دوالر واح�د،  دين�ار   1190
ق�د بلغت اكث�ر م�ن 175 مليون 

دوالر.  أم�ا اجمايل البي�ع النقدي 
فكان اكثر م�ن 21 مليون دوالر. 
فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية 

.196.611.655
فيما ل�م تتقدم أي م�ن املصارف 
33 مرصف�ا املشارك�ة  ال�بالغ�ة 
يف مزاد العملة ب�اي عروض لبيع 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري امل�ايل، احمد بريهي، امس 
الثالث�اء، ان العراق سوف لن يستفيد 
م�ن قرض الصندوق الدويل هذا العام 
إذا م�ا اراد االستدانة م�ن الصندوق، 
مشريا اىل ان الصن�دوق اليمنح مبلغ 
خمس�ة مليارات، وانما اقل من ثالثة 

مليارات، وعى شكل دفعات .
وق�ال بريه�ي، يف ترصي�ح صحفي: 

ان ”خربت�ي م�ن خ�الل املشاركة يف 
مفاوض�ات سابق�ة لطل�ب القرض 
من الصندوق ال�دويل، فإن الصندوق 
لن يمنح مبلغ خمسة مليارات دوالر 
ألي�ة دولة وف�ق إجراءات�ه املعروفة، 
وانم�ا يستطي�ع منح اقل م�ن ثالثة 
ملي�ارات دوالر ”. مبينا ان ” قروض 
الصندوق ل�م يتم منحها عى ش�كل 

دفعة واحدة وانما عى دفعات”.

وأضاف ان ”العراق اذا ماطلب قرضا 
من الصن�دوق فسوف ل�ن يستطيع 
االستفادة والحصول عليه خالل هذا 
الع�ام، لكونه سيستنزف وقتا طويال 
م�ن املباحث�ات ب�ن وزارة الحكومة 
الصن�دوق  وإدارة  الحكوم�ة  وب�ن 
الدويل، ولن يستطيع العراق الحصول 
عى الدفعة األوىل لهذا العام، وممكن 

الحصول عليها بداية عام 2021 ” . 

املركزي يبيع 196 مليون دوالر يف مزاد العملة

خبري يستبعد استفادة العراق من قرض الصندوق 
الدولي هذا العام



بغداد/ الزوراء
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  هنأ 
درجال األرسة الصحفية، والصحفيني 
الرياضيني بمناسبة الذكرى الـ151 
مثمنا  للصحافة،  الوطني  للعيد 
الرياضيني  للصحفيني  الكبري  الدور 
الذين كانوا وما زالوا أقالما رشيفة، 
شأن  وإعالء  الوطن  هاجسهم 

الرياضة وفق أسس صحيحة. 
باعتزاز  نستذكر  اننا  الوزير  وبني 
التي  الرياضية  الصحفية  األسماء 
تركت بصماتها يف القطاعني الشبابي 
والريايض ومشاركتهم يف بناء الدولة 
البناء،  النقد  خالل  من  ومؤسساتها 
الصحفية  االرسة  بدور  نشيد  كما 
إسنادهم  جانب  اىل  اإلرهاب  ردع  يف 
املعارك  مختلف  يف  األمنية  للقوات 
وكامراتهم  واقالمهم  باصواتهم 
الكلمة  أجل  من  وعزيمة  قوة  بكل 
تنظيم  ضد  سواء  الحرة  الصادقة 
بمشاركتهم  او  اإلرهابي  داعش 
وهم  والصحية  الطبية  للمالكات 

يواجهون بشجاعة جائحة كورونا.
للدور  شكرنا  عن  نعرب  الختام  ويف 
دعم  يف  الرياضية  للصحافة  الكبري 
مسرية الوزارة رغم التحديات الكبرية 
التي تواجهها، والتي لن تكون سوى 
شبابنا  خدمة  يف  للميض  مهم  دافع 
العمل  فرص  وتوفري  ورياضيينا 

والعيش الرغيد.
الشباب  وزير  أوعز  اخر  شأن  ويف 
املبارشة  درجال  عدنان  والرياضة 
عمو  املدربني  شيخ  رضيح  بتأهيل 
املنشات  من  عدٍد  وصيانة  بابا 
الرياضية والخدمية يف مجمع املدينة 

الشبابية . 
برفقة  تفقده  اثناء  ذلك  جاء 
الفنية  الدائرة  ومعاون  عام،  مدير 
من  عدٍد  لـ  الوزارة،  يف  والهندسية 
الجولة  وشملت  الرياضية  املنشآت 
ورضيح  املغلقة،  الشعب  قاعة 

الراحل عمو بابا، وصالة البولينغ.

املالية  الظروف  ان  اىل  الوزير  واشار 
الصعبة سوف لن تمنعنا من بذل ما 
إنجاز  يف  إلمكاناتنا  وفقا  نستطيع 
املنشات الرياضية، فضالً عن صيانة 
الحيوية  املرافق  بعض  وتأهيل 
الرياضية،  باملنشات  الخاصة 
عمو  املدربني  شيخ  رضيح  وتأهيل 
بابا وتحويل املنطقة املحيطة به اىل 
الراحل  ومكانة  بإسم  يليق  مكان 

عمو بابا.

االتحاد  بعث  منفصل  سياق  ويف 
برقية  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل 
املكلفة  التطبيعية  الهيئة  إىل  تعزية 
القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  بإدارة 

بوفاة املدرب عيل هادي.
العراقي عىل موقعه  وكشف االتحاد 
الرسمي برقية الفيفا التي جاء فيها، 
التطبيعية(،  الهيئة  )رئيس  عزيزي 
نيابة عن االتحاد الدويل لكرة القدم، 
برحيل  التعازي  خالص  قبول  نرجو 

هادي  عيل  واملدرب  السابق  الالعب 
بسبب فريوس كوفيد 19«.

كافية  غري  الكلمات  »إن  وتابع: 
به  نشعر  الذي  الحزن  عن  للتعبري 
لهذه الخسارة التي أثرت عىل الكرة 

العراقية«.
الالمعة  »املسرية  عىل  الفيفا  وأثنى 
الزوراء  أندية  يف  كالعب  هادي  لعيل 
ألقى  كما  الجوية«،  والقوة  والكرخ 
بعد  التدريبي  مشواره  عىل  الضوء 

منتخب  تدريب  سيما  ال  االعتزال، 
ناشئي العراق عام 2017.

نغتنم هذه  أن  »نود  الفيفا:  وواصل 
تعازينا  نقل  منكم  لنطلب  الفرصة 
وإىل  العراقي،  االتحاد  إىل  القلبية 

عائلة عيل هادي وأصدقائه«.
أن تكون  املنشود  أملنا  »إن  واختتم: 
الداعمة  والكلمات  الذكريات  هذه 
مساعدة لجلب السالم والعزاء يف هذا 

الوقت العصيب«.

بغداد/ هشام عيل

السابق  البدنية  اللياقة  مدرب  اكد 

ان    محمد  رسدار  الوطني  للمنتخب 

االملاني  ميونخ  بايرين  الندية  معايشتي 

اسهمت  االيطاليني  ميالن  وانرت  واييس 

كثريا يف التطور الكبري الذي حصل خالل 

مسريتي التدريبية.

السلوفيني  املدرب  ان  محمد  وقال 

خلف  واحمد  انا  ابعادي  قرر  كاتانيتش 

اتحاد  ابعاد  بسبب  الوطني  املنتخب  عن 

الجهاز  من  اوسكار  البنه  السابق  الكرة 

الفني للمنتخب الوطني مبينا ان  املدرب 

كاتانيتش لن يتمكن من الوصول باسود 

عامني  بعد  قطر  مونديال  اىل  الرافدين 

منتخبنا  ارى  اني  تمنياتي  رغم  االن  من 

الوطني وهو يخوض منافسات مونديال 

قطر.

وبني ان النجم احمد رايض له فضل كبري 

طلب  بعدما  القدم  كرة  عالم  دخويل  يف 

املساعدة مني نتيجة ابعاده من قبل عمو 

بابا يف حينها خالل فرتة التسعينيات عن 

اتحاد  رئيس  ان  اىل  مشريا  الزوراء  فريق 

الكرة السابق عبد الخالق مسعود صاحب 

العراقيني  املدربني  اغلب  عىل  الفضل 

رايض  احمد  امكانية  عن  شانا  يقل  وال 

وحسني سعيد يف املجال االداري. 

واوضح ان قائد املنتخب الوطني السابق 

عالم  يف  عجيبة  تركيبة  محمود  يونس 

املالعب  اىل  يعود  ان  القدم وبامكانه  كرة 

ان  ذاته  الوقت  يف  الحايل مؤكدا  الوقت  يف 

املدرب حكيم شاكر ظلم كثريا وتحديدا يف 

بالسعودية،  اقيمت  التي  الخليج  بطولة 

وان املدرب عدنان حمد يعد مفخرة كبرية 

للمدربني املحليني.

املدرب  مع  اسهم  انه  اىل  محمد  واشار 

ستانج بتغيري قرار االتحاد االسيوي الذي 

اعترب املنتخب االوملبي خارسا امام فيتنام 

تدخلت  كما    2004 عام  اثينا  بتصفيات 

رئيسا  سعيد  حسني  تسمية  يف  ايجابيا 

لالتحاد العراقي عام 2003، و لوال ممانعة 

مباراة  الجريت  كردستان  اقليم  حكومة 

يف  وبرشلونة  العراقي  املنتخب  بني  ودية 

ملعب الكامب نو عام 2003.

وتابع لم اكن سببا يف اصابة همام طارق 

وال  االخرية  اسيا  ببطولة  حصني  وعيل 

عدنان  عيل  اعمال  وكيل  لتواجد  صحة 

االخرية  اسيا  بطولة  يف  الالعبني  غرف  يف 

يف  تصنيف  افضل  ان  مبينا  باالمارات 

تاريخ العراق كان يف زمن املدرب ستانج 

واالول  عامليا   39 املركز  احتل  ان  بعد 

اسيويا.

بغداد/ متابعة الزوراء
الدنماركي، عيل  نادي كوبنهاغن  يف  العراقي  املحرتف  ينتظر 
رسيتشكو  الوطني  املنتخب  مدرب  من  إشارة  املوسوي، 
الوطني. املنتخب  بصفوف  االلتحاق  اجل  من  كاتانيتش 

املنتخب  إشارة من مدرب  ينتظر  إن “عيل  الالعب  والد  وقال 
الوطني كي يلتحق بصفوف اسود الرافدين، وهذا االمر حلم 

طفولته”.وأضاف ان “البعض اتهم ولدي بعدم الوالء للوطن 
مبيناً  لها”،  وجود  وال  وهمية  السابقة  الدعوات  وكل  ظلماً، 
ان “عيل اليزال بال مستمسكات عراقية ولم يساعدنا احد يف 
الوطني لم يستدٍع  املنتخب  ذلك”.تجدر اإلشارة اىل ان مدرب 
العبني محرتفني لصفوف اسود الرافدين سوى الالعب فرانس 

بطرس.

بغداد/ اثري الشوييل

عبد  الزوراء  لنادي  اإلعالمي  الناطق  اوضح 

يف  املتداولة  لألخبار  صحة  ال  ان   : رشيد  الرحمن 

مواقع التواصل حول تعاقد فريقنا مع محرتف يف 

فريق الرشطة السابق املهاجم الكونغويل جونيور 

معلومات  من  باملواقع  يكتب  ما  واكد  مابوكو، 

بخصوص نادينا دون ان تكتب يف املكتب االعالمي 

توجد  وال  دقيق  غري  املعلومات  فهذه  للنادي 

الصحف  يف  رسميا  بها  يأخذ  وال  صحة  أية  فيها 

والقنوات.

واضاف عبد الرحمن رشيد: انه وقبل ايام قليلة تم 

رفع الحظر وال نعرف مصري البطولة التنشيطية 

التطبيعية، وايضا الوضع  اللجنة  وما ستقوم به 

الذي يعيش فيه البلد لذلك لم نفتح اي قناة اتصال 

مع املحرتف الكونغويل، سوا من قبل االدارة واملالك 

االمور  حلحلت  ستشهد  املقبلة  واأليام  الفني، 

بالرتايض مع الالعبني وهذا حق الجميع ومن ثم 

التفكري ايضا بالوقت ذاته برتتيب األوراق للموسم 

املقبل او البطولة التنشيطية.

ويف سياق متصل أنصف االتحاد الدويل لكرة القدم 

اثارها  التي  القضية  يف  الزوراء  نادي  »فيفا«، 

محرتفه الكامريوني السابق ياز اوكاال.

الزوراء كان قد انهى تعاقده مع اوكاال يف الصيف 

املايض ألسباب فنية، لكن الالعب توجه اىل »فيفا« 

يف محاولة لكسب مبلغ مايل من خالل تغريم إدارة 

النوارس.

وقال املحامي نزار احمد الذي دافع عن الزوراء يف 

اوكاال،  ياز  الكامروني  »الالعب  إن  القضية  هذه 

كان قد تقدم شكوى لدى فيفا ضد نادي الزوراء 

يف الصيف املايض«.

نادي  ان  ادعى  الكامريوني  »الالعب  ان  وأضاف 

مما  عادل  سبب  بدون  عقده  فسخ  الزوراء 

يؤهله لتعويضات فسخ العقد وقدرها 100 الف 

دوالر«.

وتابع الخبري القانوني، ان »فيفا رد شكوى الالعب 

كليا وأنصف الزوراء يف مسألة انهاء العقد«.

يف  مختص  احمد  نزار  القانوني  الخبري  ان  يذكر 

كان  حيث  الدولية،  الرياضية  النزاعات  مسألة 

عن  اإليقاف  عقوبة  رفع  وراء  الرئييس  السبب 

رئيس اتحاد السباحة السابق رسمد عبد االله.

بغداد/ متابعة الزوراء

تستغرب  انها  الريايض  الطلبة  لنادي  االداية  الهئية  اكدت 

الهاشمي  محمد  اصابة  حول  االٕلكرتونية  املواقع  ماتناقلته 

نائب رئيس نادي الطلبة الريايض بفريوس كورونا. 

ولم  جيدة  بصحة  الهاشمي  محمد  ان  النادي  ادارة  واكدت 

مواقع  بعض  تناقلته  كما  كورونا  بفريوس  لالٕصابة  يتعرض 

التواصل االجتماعي وندعو الله العيل القدير ان يمن بالشفاء 

العاجل عىل جميع املرىض انه سميع مجيب.

الفريق  أن  الطلبة،  مدرب  خلف،  أحمد  أكد  منفصل  شأن  ويف 

سيعود بقوة من أجل املنافسة عىل لقب الدوري املمتاز خالل 

املوسم املقبل.

وقال خلف إن الطلبة سيكون من بني الفرق املنافسة عىل اللقب، 

ليسرتجع  املطلوب  بالدعم  العايل  التعليم  وزارة  وعدتنا  حيث 

مكانته بني الفرق الكبرية الساعية لحصد البطوالت.

وأشار اىٕل أنه ينتظر توجيهات خلية االٔزمة للعودة اىٕل التدريبات 

وبدء التعاقد للموسم املقبل.

وأوضح خلف، أن هناك عددا من الالعبني املميزين أبدوا رغبتهم 

بتمثيل الفريق يف املستقبل، من خالل اتصاالت شخصية معهم، 

ويتوقف القرار فقط عىل اتضاح رٔوية مصري املسابقة.

املدرب  مع  تعاقدها  جددت  الطلبة،  نادي  إدارة  أن  اىٕل  يشار 

خالل  الفني  املدير  مقعد  عىل  ليستمر  خلف،  أحمد  الشاب 

املوسم املقبل.

درجال يهنئ االسرة الصحفية بعيدها ويوعز بتأهيل ضريح عمو بابا
فيفا يعزي برحيل علي هادي

سردار حممد: لن نتأهل اىل املونديال مع كاتانيتش وحكيم شاكر ظلم ادارة الطلبة تنفي اصابة نائب 
الرئيس بفايروس كورونا

حمرتف عراقي يف الدمنارك ينتظر إشارة لاللتحاق بأسود الرافدين

ادارة الزوراء تنفي تعاقدها مع حمرتف الشرطة جونيور موبوكو
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حبس رئيس احتاد املواي تاي السابق 
ملدة عامني 

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية، قراراً بالحبس ملدة عامني 

عىل رئيس اتحاد املواي تاي السابق مهدي عيل دويغر بتهمة اختالس األموال.
وصـدر القـرار بتأريخ 13 أيـار املايض، لكن اتحاد املواي تسـلمه قبل يومني بسـبب 
قرارات حظر التجوال التي تشـهدها البالد ملكافحة فريوس كورونا املسـتجد »كوفيد 

.»19
وكان دويغـر قد حكم عليه بالحبس ملدة عام بتهمـة التزوير، ليضاف اليها عام اخر 

بعد قرار املحكمة األخري بسب اختالس االموال واحداث رضر عمدي بهدر األموال.

أصفر وأمحر

كرة ملعوبة من  الحارس االمني رعد حمودي اىل الجنرال عدنان درجال، 
يحولها  باسل  كوركيس،  باسل  املايسرتو  اىل  بهدوء  يلعبها  الجنرال 
املعلق  الساحر احمد رايض، احمد احمد كول كول )بصوت  اىل  جميلة 
كيك(  )دبل  برضبة  اهدافه   اجمل  يحرز  رايض  احمد  البدري(..  مٔويد 
ويمزق شباك كوفيد 19 اللعني ولتصدح بعد الهدف حناجر 40 مليون 
عراقي بصوت واحد )بس احمد رايض يسويها(.... نعم فقط بس انت 
ان  عىل  قادر  انك   تماما  ويعلم  اللحظة  هذه  ينتظر  فشعبك  تسويها 

ترسم البسمة عىل ذات الوجوه من جديد مثلما عودتهم دائما. 
تأريخ  هو  ما  يعرف  ال  فهو  املميت،  الفايروس  هذا  حقا  مسكني 
وانجازات احمد رايض، وال يعلم انه ليس افضل حاال من اعظم حارس 
اسيا  حراس  واقوى  بفاف  ماري  جان  البلجيكي   1986 عام  العالم  يف 
والخليج، جميعهم لم يصمدوا امام سحر اسطورة الكرة العراقية، لذلك 
تهيأ الستقبال اجمل االهداف يف شباكك وستعود من حيث اتيت خائبا 
يف  العب  افضل  جسم  تغزو  ان  فيها  قررت  التي  اللحظة  تلعن  خارسا 

القارة االسيوية عام 1988.  
هل تعلم ابا هيا ان مدربك وصاحب الفضل االكرب عىل نجوميتك الراحل 
عمو بابا نفض غبار قربه ونهض يناجي رب العزة واالجالل يف كنيسة 
مريم العذراء من اجل ان يمن عليك بالصحة والعافية التامتني ، وتختلف 
الحكاية قليال عند الشخصية الرياضية العظيمة مٔويد البدري الذي قرر 
النهوض من فراش مرضه متعكزا عىل اهدافك الجميلة وذهب يبتهل لك 
بالدعاء عند االمام ابو حنيفة النعمان، واما انيسك وقدوتك الثعلب فالح 
حسن، فما ان سمع بالخرب حتى سار مشيا عىل االقدام اىل رضيح ابي 
تراب عليه السالم متوسال العيل القدير أن ينجيك من هذا الوباء اللعني.

اعلم ابا فيصل جيدا فما لها اال انت... انهض وخذ بثأر عيل هادي وفالح 
عودة وامنح بقية املصابني من الرياضيني وغري الرياضيني بارقة امل 

وعزيمة كبرية لهزيمة هذه الجائحة املميتة.
محطات كثرية قادمة مازالت تنتظر ان تضع اهدافك يف شباكها... دعاء 
املحبني سينجيك من الوباء..  جميعنا يعلم ان محبة الناس واحدة من 

اعظم نعم الخالق عز وجل ان لم تكن هي النعمة االعظم.

ليس هلا إال راضي 
مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق



تخىل ح�ارس املرمى الس�ابق ملنتخب إس�بانيا وبطل العالم 
عام 2010 إيكر كاسياس عن فكرة ترشحه لرئاسة االتحاد 
اإلسباني للعبة بسبب الوضع الذي ولّده وباء فريوس كورونا 
املس�تجد يف بالده.ون�ر كاس�ياس )39 عاماً( رس�الة عىل 
حس�اباته عىل وس�ائل التواصل االجتماعي ق�ال فيها: “أود 
أن أعل�ن أنني قررت عدم الرتش�ح لالنتخابات املقبلة املزمع 
اجراؤها يف االتحاد”.وبرر بطل العالم لعام 2010 انس�حابه 
بسبب “الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي االستثنائي 

يف بلدنا، ما يعني أن االنتخابات تأتي يف املرتبة الثانية”.
وأضاف كاسياس: “يف املجاالت الرياضية واالتحادية، نحتاج إىل 

الرتكيز عىل كيفية مساعدة الالعبني واألندية واملسابقات. واالنتخابات 
لن تؤدي اال الجبارنا عىل تركيز جهودنا عىل يشء ليس رضوريا”.

ويأتي إعالن حارس مرمى ريال مدريد السابق )2015-1999(، والحايل 
لن�ادي بورتو الربتغايل، ليفتح الطريق أمام رئيس االتحاد الحايل لويس 

روبياليس إلعادة انتخابه يف االنتخابات املقررة يف 17 آب/أغسطس.
وكان روبياليس قد أعلن أن االنتخابات س�تجرى يف 17 آب/أغس�طس 
الق�ادم، ويف ح�ال عدم س�ماح املجل�س الريايض األعىل اإلس�باني )ما 
يعادل وزارة الرياضة( بإجرائها يف التاريخ املحدد، فإن التصويت سيتم 
يف 17 أيلول/س�بتمرب، علم�ا أن هذه االنتخابات كان�ت مقررة أصالً يف 

النصف الثاني من عام 2020.

أعلن نادي ريال مدريد أن جناحه الدويل لوكاس فاس�كيز 
يعان�ي من إصابة يف الس�اق اليمنى تعرض لها األس�بوع 
املايض وس�يغيب عىل األرجح عن مباراة فالنس�يا غدا 
الخمي�س يف املرحل�ة التاس�عة والعرين.واعتربت 
صحيفة “آس” الرياضية أن فاس�كيز )28 عاما( 
سيغيب لنحو أسبوعني عن املالعب، فيما لم يقدم 
الن�ادي امللكي أي توضيح بهذا الش�أن.وأوضح 
ريال مدريد يف بيان أن الفحوصات الطبية التي 

أجريت كشفت عن “إصابة يف عضلة الساق اليمنى”.وغاب 
فاس�كيز عن مباراة ري�ال مدريد ضد ضيف�ه إيبار )3-1(، 
وهي األوىل بعد اس�تئناف منافس�ات الليغا إثر توقف ألكثر 
من ثالثة أش�هر بسبب فريوس كورونا املستجد، وستحرمه 
اإلصابة عىل األرجح من استضافة فالنسيا الخميس املقبل، 
فيما يحوم الشك حول مش�اركته يف املباريات األربع التالية 
ضد ريال سوس�ييداد األحد املقبل وماي�وركا األربعاء املقبل 

وإسبانيول يف 28 حزيران/يونيو الحايل.

الفرن�ي زي�ن الدين زي�دان م�درب ريال 
مدري�د يدعو للتكيف م�ع ضغط املباريات 
وخ�وض مواجهات صعب�ة يف غضون أيام 
قليلة ملواصلة س�عي الفريق امللكي إلزاحة 

برشلونة عن صدارة الرتتيب.
س�يكون ريال مدريد أمام أس�بوع ش�اق 
قد يكون مصريياً لس�عيه م�ن أجل إزاحة 
برشلونة عن عرش الدوري اإلسباني لكرة 
الق�دم، وذل�ك نتيج�ة اضط�راره لخوض 
اختبارين صعبني للغاي�ة يف غضون أربعة 
أيام، لكن “علينا التكّيف” مع الواقع الذي 
فرضه فريوس كورونا املستجد، بحسب ما 

شدد مدربه الفرني زين الدين زيدان.
وحق�ق الن�ادي امللك�ي ع�ودة موفقة بعد 
توق�ف من�ذ آذار/م�ارس بس�بب فريوس 
“كوفي�د19-”، بف�وزه األح�د املايض عىل 
ضيفه إيبار 1-3 بعد أن تألق يف ش�وط أول 
سجل خالله أهدافه الثالثة، لريد بذلك عىل 
برش�لونة حام�ل اللقب واملتص�در، ويعيد 
الف�ارق الذي يفصله عن�ه إىل نقطتني بعد 
أن وصل السبت املايض إىل خمس إثر الفوز 
الكب�ري ال�ذي حقق�ه الفري�ق الكاتالوني 

خارج ملعبه عىل ريال مايوركا -4صفر.
وبعد فوز يتيم حققه عىل برشلونة بالذات 
)-2صف�ر( م�ن أص�ل خم�س مباري�ات 
خاضها قبل التوقف، إحداها يف ذهاب ثمن 
نهائي دوري األبطال حني سقط عىل أرضه 
أمام مانشس�رت س�يتي اإلنكليزي )1-2(، 
رضب النادي امللكي بقوة يف مستهل العودة 

خل�ف أبواب موصدة ع�ىل ملعب “الفريدو 
دي س�تيفانو” يف مرك�ز “فالديبيب�اس” 
الخاص بالتمارين، وذلك بسبب األعمال يف 

معقله “سانتياغو برنابيو”.
ويع�ود ريال غدا الخمي�س إىل امللعب الذي 
س�يخوض علي�ه أيض�اً مباريات�ه البيتية 
الخمس املتبقية )من أص�ل 10 باملجمل(، 
م�ن أج�ل مواجه�ة فالنس�يا الس�ابع يف 
املرحلة التاس�عة والعرين قب�ل أن يحل 

األحد ضيفا عىل ريال سوسييداد الرابع.
ويف ظل الروزنام�ة املزدحمة التي فرضها 
ف�ريوس “كوفي�د19-” واضطرار فرق “ال 
ليغ�ا” اىل خ�وض مبارات�ني يف األس�بوع، 

هناك خطر أن يتعرّض الالعبون لإلصابات 
السيما أنهم ليسوا يف قمة لياقتهم البدنية 

بعد هذا التوقف الطويل.
لكن “ال نس�تطيع أن نفعل أي يشء، هكذا 
هو جدول املباريات” بحسب ما أفاد زيدان 
األحد بعد خوضه املباراة املئتني له كمدرب 
للنادي امللكي، مضيفا: “لدينا فريق قوي... 
سنحتاج إليهم جميعا وما حصل اليوم مع 
)دان�ي( كارفاخ�ال و)س�ريخيو( راموس 
و)الربازييل( مارسيلو أمر طبيعي، السيما 

بعد فرتة االنقطاع الطويلة”.
وخرج كارفاخال خالل اسرتاحة الشوطني 
بسبب التواء يف كاحله، وراموس يف الشوط 

الثاني بعد ش�عوره بانزعاج طفيف، فيما 
أكم�ل مارس�يلو اللق�اء ع�ىل الرغ�م من 
س�قوطه يف أرض امللع�ب وبق�اءه لدقائق 

عدة قبل الخروج لتلقي العالج.
ورأى زي�دان “األم�ر اإليجاب�ي ه�و أن�ه 
يمكننا إجراء خمس�ة تغيريات وعلينا اآلن 
أن نس�رتيح ونفك�ر يف املب�اراة القادم�ة 

الخميس... هذا أمر ال مفر منه”.
وش�هدت املباراة ع�ودة النج�م البلجيكي 
ادي�ن ه�ازار بعد أن غ�اب من�ذ خضوعه 
لعملي�ة جراحي�ة يف الكاح�ل إث�ر إصاب�ة 
تعرض له�ا أواخر ش�باط/فرباير املايض، 
علماً أنه عانى من إصابة مماثلة يف مطلع 
ابتعاده  كانون األول/ديسمرب اس�توجبت 

عن املالعب ملدة شهرين.
وخرج هازار يف الش�وط الثاني من املباراة 
ضم�ن خمس�ة تبدي�الت أجراه�ا زي�دان 
اس�تناداً إىل اللوائح الجديدة لالتحاد الدويل 
“فيف�ا”، واضعا الثلج ع�ىل كاحله ما أثار 

املخاوف بامكانية تجدد اإلصابة.
وتطرق زيدان اىل اس�تبدال ه�ازار بعد 60 
دقيقة بالقول: “ال أس�تطيع القول إن ذلك 
)اس�تبداله بعد س�اعة عىل بداي�ة اللقاء( 
كان شيئا متفقا عليه. كنا نعلم بأن هازار 
س�يفتقد ليشء من اإليقاع إن لعب املباراة 
بأكملها. لعب س�اعة كاملة، ولعب بشكل 
جي�د، وبس�بب الرضبة، كان م�ن األفضل 
تبديله”.وأوض�ح: “لق�د تع�رض لرضبة، 
لك�ن هذه ك�رة الق�دم. كان بحال�ة جيدة 

خالل اسرتاحة الشوطني، وكان سعيدا من 
دون أي خوف. هو س�عيد بما قدمه ونحن 

سعداء بعمله وبعمل الفريق بأكمله”.
وع�ن ش�عور اللع�ب بغي�اب الجمه�ور، 
ق�ال زي�دان: “نع�رف الوضع، إن�ه غريب 
بعض اليشء بالنس�بة للجميع، والالعبون 
يتكيفون مع جميع الظروف... علينا تقبل 
األمر ومعرفة ان�ه يجب أن نقدم أفضل ما 
لدينا يف امللعب حتى النهاية دون جمهورنا 
أو جمه�ور الفري�ق املناف�س... ه�ذا هو 

الواقع”.
وخالفاً لريال الذي يتوجب عليه التأقلم مع 
اللعب م�ن دون جمهور وبعيدا عن معقله 
“سانتياغو برنابيو” ملا تبقى من املوسم، 

ول�ن يك�ون وض�ع برش�لونة م�ن حي�ث 
صعوب�ة املهمة يف األي�ام القليل�ة املقبلة، 
أفض�ل م�ن ري�ال ألنه مدع�و للس�فر اىل 
األندلس من أج�ل مواجهة صعبة الجمعة 
املقب�ل ضد إش�بيلية الثالث، قب�ل أن يعود 
اىل كاتالوني�ا مج�ددا للقاء الثالث�اء املقبل 
ضد ضيفه الباس�كي أتلتي�ك بلباو العارش 
الذي أجرب أتلتيكو مدريد األحد املايض عىل 

االكتفاء بالتعادل 1-1.
وبعد أن اس�تأنف العودة من حيث توقف، 
بتع�ادل ثال�ث تواليا وراب�ع يف آخر خمس 
مباري�ات، يأم�ل أتلتيك�و أن يع�ود اليوم 
األربع�اء م�ن ملع�ب أوساس�ونا بالنقاط 
الث�الث من أج�ل البقاء يف دائرة املنافس�ة 

عىل مقعد مؤهل اىل دوري األبطال.

فرط إش�بيلية يف ف�وز يف املتناول عىل مضيفه ليفانتي وس�قط يف فخ 
التعادل 1-1 يف افتتاح املرحلة التاسعة والعرين من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
وكان اش�بيلية يف طريقه إىل تحقيق ف�وز ثمني وهو الثاني عىل التوايل 
بعد األول الذي حققه الخميس املايض عىل جاره ريال بيتيس -2صفر 
يف املرحلة األوىل عقب استئناف منافسات الليغا املعلقة منذ ثالثة أشهر 
بسبب فريوس كورونا املستجد، بعدما تقدم بهدف ملهاجمه الهولندي 
ل�وك دي يونغ من�ذ الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 87 التي ش�هدت هدف 

التعادل للضيوف بفضل النريان الصديقة.
وتوغ�ل املداف�ع خورخ�ي مريامي�ون م�ن الجه�ة اليمنى وم�رر كرة 
عرضية قوية ارتدت من يد الحارس الدويل التشيكي توماس فاتشليك 

واصطدمت باملدافع الربازييل دييغو كارلوس وعانقت الشباك )87(.
واكتفى إشبيلية بنقطة واحدة ضمن بها بقاءه يف املركز الثالث برصيد 

51 نقطة .
وكان إش�بيلية يمني النفس بكس�ب النقاط الث�الث لتعزيز معنويات 
العبيه بضمان مقعد مؤهل ملسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 
واالستعداد بأفضل طريقة ممكنة ملباراته يوم الجمعة املقبل يف افتتاح 

املرحلة الثالثني أمام ضيفه برشلونة املتصدر وحامل اللقب.
وعلق مهاجم�ه املغربي األصل منري الحدادي ال�ذي صنع الهدف الذي 
س�جله دي يون�غ مطلع الش�وط الثاني، ع�ىل التعادل قائ�اًل: “قدمنا 
مباراة كبرية ولكن يف نهاية املطاف لم ننجح يف الحفاظ عىل التقدم”.

وأضاف أعتقد أننا بعدما سجلنا الهدف األول كان يتعني علينا تسجيل 

املزي�د من األه�داف ولكننا لم ننج�ح وعوقبنا بهدف التع�ادل. دخلنا 
الشوط الثاني برتكيز جيد وسجلنا هدفاً ولكننا يف النهاية نعود بتعادل 
وخيبة أمل”، مشرياً إىل “أننا كنا نعرف أن ليفانتي فريق كبري وسيعقد 
علين�ا األمور وهذا ما حصل. لألس�ف كنا نتمنى حصد أكثر من نقطة 

واحدة”.
وبخصوص املباراة املقبلة ضد فريقه السابق برشلونة، قال الحدادي: 
“س�نرى ما س�يقوله لنا املدرب بعد هذه املباراة وبع�د أن نتعاىف. يوم 
الجمعة املقبل س�تكون مباراة أخرى ويج�ب أن نكون يف درجة عالية 

من الرتكيز”.
يف املقاب�ل، س�قط ليفانتي يف ف�خ التعادل للمرة الثالث�ة عىل التوايل يف 

مباريات�ه األربع األخرية التي لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده إىل 
35 نقطة يف املركز الثاني عر.

وكان ليفانتي األقرب إىل التس�جيل يف بداية املب�اراة إثر انفراد لكوكي 
من مس�افة قريبة بيد أن تسديدته أبعدها فاتشليك إىل ركنية لم تثمر 

.)4(
وحرم�ت العارضة الحدادي من افتتاح التس�جيل بردها تس�ديدة من 
ركلة حرة جانبية )16(، ثم سدد دي يونغ كرة قوية زاحفة من خارج 

املنطقة بني يدي الحارس أيتور فرنانديز)20(.
ونج�ح دي يونغ يف من�ح التقدم إلش�بيلية بعد 40 ثاني�ة من انطالق 
الش�وط الثاني إثر تلقيه كرة عرضي�ة من الحدادي املتوغل من الجهة 

اليرسى فتابعها بيمناه داخل املرمى.
وانتف�ض ليفانتي يف الدقائق األخرية وكاد ي�درك التعادل عندما تلقى 
مهاجم�ه الربتغ�ايل هرنان�ي كرة داخ�ل املنطق�ة فانف�رد بالحارس 
فاتشليك وس�ددها بيرساه لكن املدافع الفرني اليبينيني األصل جول 

كونديه أبعدها من باب املرمى )86(.
ونج�ح ليفانت�ي يف مس�عاه وأدرك التع�ادل بعد دقيقة واح�دة عندما 
توغ�ل البديل خورخي مريامون من الجه�ة اليمنى ومرر كرة عرضية 
قوية ارتدت من فاتشليك وارتطمت ببدييغو كارلوس وعانقت الشباك 

.)87(
وأنقذ فاتش�ليك مرماه من ه�دف ثان بإبعاده تس�ديدة قوية لبورخا 

مايورال من خارج املنطقة إىل ركنية )90(. 
ويف مباراة أخرى، تعادل ريال بيتيس مع ضيفه غرناطة 2-2.
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متديد نهاية الدوري األسرتالي حتى شهر آب

تأجيل بطولة غرب آسيا 2021

اعالم الكرتوني زيدان يدعو لتجاهل اإلجهاد والتكيف مع وضع فرضه فريوس كورونا

ليفانيت جيرب إشبيلية على اقتسام النقاط

أعل�ن االتح�اد األس�رتايل لك�رة الق�دم تمدي�د موس�م الدوري 
املح�يل 2020-2019 حتى 31 آب/أغس�طس 2020، وذلك بعد 
مشاورات مكثفة مع أندية البطولة ورابطة الالعبني املحرتفني.
وقال جايمس جونسون أمني عام االتحاد األسرتايل لكرة القدم: 
“أريد أن أشكر الالعبني واألندية عىل التزامهم باستكمال موسم 
2020-2019”.وأضاف: “هذه أوقات حافلة بالتحديات، وأريد 
أن أع�رب عن تقديري لروح القيادة الت�ي أظهرها الجميع من 
أجل ضمان حصول الجماهري يف أس�رتاليا عىل فرصة مشاهدة 
فرقه�م تع�ود للمنافس�ة م�ن جديد”.وأوض�ح: “عن�د توقف 
منافس�ات ال�دوري بتاري�خ 24 آذار/م�ارس، كان الالعب�ون 
حصل�وا عىل رات�ب 10 أش�هر كامل�ة، وبما يع�ادل %83 من 
املداخيل التي تم التعاقد عليها، وقد أظهر العبونا تضامناً رائعاً 
واتفق�وا عىل عمل تخفيض يف الرواتب لألش�هر الثالثة املتبقية 

من املوسم لضمان استكماله”.

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العارشة لبطولة 
غرب آس�يا الت�ي كان من املقرر أن تس�تضيفها اإلمارات مطلع 
2021، عىل خلفية ازدحام الجدول القاري بسبب تبعات فريوس 
كورونا املس�تجد.جاء ذلك بعد االجتم�اع الذي عقده اتحاد غرب 
آس�يا لكرة القدم عرب تقنية فيديو االتصال، بمش�اركة ممثلني 
عن األردن وفلس�طني واإلمارات والبحرين والس�عودية وسوريا 
والعراق وس�لطنة عمان وقط�ر والكويت ولبن�ان واليمن.وأكد 
محم�د الظاهري أمني ع�ام االتح�اد اإلماراتي لك�رة القدم، أن 
البطولة التي كانت مقررة بني الثاني والخامس عر من كانون 
الثاني/يناي�ر 2021، ت�م إرجاؤه�ا اىل موع�د غ�ري محدد.وقال 
الظاه�ري: “تقرر تأجيل البطولة بس�بب تغيري مواعيد بطوالت 
ومس�ابقات االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم والتصفيات اآلسيوية 
ل�كأس العال�م 2022 يف قط�ر وكأس آس�يا 2023 يف الص�ني”.
وأوض�ح: “االتحاد اإلماراتي س�يعقد اجتماعات تنس�يقية مع 
اتح�اد غ�رب آس�يا من أج�ل تحدي�د مواعي�د مقرتح�ة إلقامة 
البطول�ة، بحيث تكون مناس�بة لكاف�ة املنتخبات املش�اركة”.

واستضاف العراق النس�خة التاسعة يف 2019 وأحرزت البحرين 
اللقب بفوزها عىل صاحب الضيافة -1صفر.

كاسياس ينسحب من السباق على رئاسة االحتاد اإلسباني

لوكاس فاسكيز يعاني من إصابة يف الساق اليمنى

لي كي: أشعر بالسعادة يف الصني وأتطلع لتحقيق لقب الدوري مع بكني غوان

مفكرة الزوراء
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بكني / متابعة الزوراء 
لقد كانت زوبعة 18 شهراً بالنسبة لالعب خط الوسط املولود 
يف إنكل�رتا يل ك�ي، الذي انتق�ل إىل نادي بكني غ�وان يف كانون 
الثاني/يناي�ر امل�ايض قبل الحص�ول عىل الجنس�ية الصينية 
والظه�ور ألول مرة تحت قيادة مارتش�يلو ليبي الفائز بكأس 
العال�م مع إيطالي�ا 2006. حيث يتحدث ك�ي يف حوار خاص 
مع املوقع اإللكرتوني لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن حياته 
الجدي�دة يف الصني.يعرتف يل كي بكون�ه متخوفاً يف املرة األوىل 
التي اس�تدعي فيها للمنتخب الصيني، عندما ضم مارتش�يلو 
ليبي العب خط وس�ط أرسنال وبرينتفورد السابق لتشكيلته 
ملواجهة الفلب�ني يف غوانغزه�و يف حزيران/يونيو املايض.بعد 
خمس�ة أشهر من وصوله إىل الصني بأسم نيكو يناريس، كان 
الالعب الش�اب الدويل اإلنكلي�زي يح�اول أن يتأقلم مع وطن 
والدته بعد أن تبنى اسماً جديداً يتماىش مع جنسيته الجديدة.
كان الالع�ب البال�غ م�ن العم�ر 27 عام�اً أول الع�ب صيني 
ول�د يف الخارج يجد طريق�ه إىل املنتخب الوطني حيث س�عى 
املس�ؤولون يف اتحاد ك�رة القدم الصين�ي إىل تعزيز مجموعة 
الالعب�ني املتاحني يف محاولة البالد للتأهل إىل كأس العالم ألول 
م�رة منذ عقدين.وقال كي: “إنه�ا املرة األوىل التي يحدث فيها 
ذلك، وكنت متوتراً قليالً يف البداية ولكن، كما تعلم، إنه لرف 
عظيم يل أن يتم استدعائي إىل املنتخب الصيني، وأن أكون أول 
العب يمثل البالد كمولود يف الخارج”.وأوضح: “لقد كان تحدياً 
بع�ض اليشء، ولك�ن مرة أخرى كانت تجربة رائعة بالنس�بة 
يل وأنا فخور ج�داً بذلك”.وتابع: “من الواضح أن اللغة صعبة 
وهذا تحدياً كبرياً بالنس�بة يل. لكن الالعبني كانوا جيدين جداً 
معي، وس�اعدوني أيضاً كث�رياً، وترجموا يل الكث�ري. لقد كان 
النادي والجميع من حويل رائعني، لقد س�هلوا األمر عيل”.منذ 
ظهوره ألول مرة خالل الفوز 0-2 عىل الفلبني، ظهر يل خمس 
م�رات م�ع منتخب الص�ني وتم ضم�ه أيضاً ضمن تش�كيلة 
املدرب الجديد يل تي الذي تم استدعاؤه يف آيار/مايو للمعسكر 
التدريب�ي يف ظل اإليقاف املس�تمر ل�دوري الس�وبر الصيني.
بغ�ض النظر عن اللغة، فإن اس�تيعابه للحي�اة يف الصني كان 
سلس�اً، وبعد أن تألق يف مشاركته األوىل مع فريق بكني، يأمل 
يف إجراء املزيد من التحس�ينات عىل أدائه يف نس�خة 2020 من 
ال�دوري بمجرد انطالقه.يقول كي: “وجدت أن عامي األول يف 
الصني كان تجربة جيدة جداً بالنس�بة يل. أعلم أنه تغيري كبري 
بالنسبة يل، قدمت من إنكلرتا ونشأت هناك. اضطررت لتغيري 

أش�ياء كثرية. إنه أس�لوب حياة مختلف، ون�وع مختلف من 
كرة الق�دم، ولغة مختلفة، وأش�خاص وثقافة مختلفة. لذا 

فه�و تغيري كبري، صعب يف البداية، لكني أحب الصني. لقد 
أحبب�ت كل دقيقة من التجربة. آم�ل أن أتمكن من القيام 
بعمل أفضل هذا العام”.وأردف: “ال أعتقد أن األمر استغرق 
وقت�اً طويالً للتكيف مع الحي�اة يف الصني ألن النادي كان 
رائع�اً بالنس�بة يل. كان الالعبون أيض�اً متعاونني للغاية، 
وكذلك العاملني يف النادي. لقد س�اعدوني عىل االس�تقرار 

برسعة كبرية. أعتقد أن املدرب أوروبي والطريقة التي أراد 
أن يلع�ب بها لم يك�ن من الصعب بالنس�بة يل التأقلم 

معه�ا. فق�ط هناك اخت�الف قلي�ل يف املباريات. 
ولك�ن أعتقد أنني تكيف�ت برسعة كبرية. 

أن�ا س�عيد بعامي األول”.س�يكون 
اله�دف الرئي�ي لالع�ب ك�ي 

وزمالئه يف ع�ام 2020 هو 
ال�ذي  الجف�اف  إنه�اء 

اس�تمر 11 عاماً عىل 
ن�ادي العاصم�ة يف 

الس�وبر  دوري 
حي�ث  الصين�ي، 
لق�ب  آخ�ر  كان 
يف ال�دوري لبكني 

 .2009 ع�ام  يف 
وكان قريباً للغاية 
م�ن اللق�ب العام 
أن  بع�د  امل�ايض 
نقطة  بفارق  حّل 

صاح�ب  خل�ف 
غوانغزهو  اللق�ب 

إيفرغراند.
ع�ن  ك�ي  يق�ول 
 :2019 نس�خة 
مش�اعر  “إنه�ا 
كان  مختلط�ة. 
جيد  موسم  لدينا 
يمكنن�ا  للغاي�ة، 
بم�ا  نفخ�ر  أن 

لك�ن  حققن�اه. 
الي�وم  نهاي�ة  يف 

ال�ذي لم نف�ز فيه. 
محبطاً  األم�ر  كان 

ولكن علينا أن نأخذ 
األش�ياء إيجابية من 
إىل  ونتطل�ع  ذل�ك. 

ونخ�وض  األم�ام 
التحدى مرة أخرى 

هذا العام”.
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بعد مداخلة مع “الجزيرة” عن غالف روزاليوسف

السلطات اللبنانية تكّمم األفواه
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واشنطن/متابعة الزوراء:
ته�ّز التظاه�رات الت�ي تشهدها 
م�وت  من�ذ  املتح�دة،  الوالي�ات 
املواط�ن األس�ود ج�ورج فلويد، 
م�ن  العدي�د  تحري�ر  هيئ�ات 
وس�ائل اإلع�ام األمريكي�ة التي 
باتت مضط�رة إىل التس�اؤل عن 
تغطيته�ا للمس�ألة العرقية، ويف 
بعض األحي�ان عن نقص التنوع 

فيها.
وقب�ل أي�ام، أث�ار مق�ال اق�رح 
حش�د الجيش إلدارة التظاهرات، 
صحيف�ة  صف�وف  يف  عاصف�ة 
“نيويورك تايمز” أدت إىل استقالة 

املسؤول عن زاوية اآلراء.
وك�ان عنوان “املباني تهم أيضا” 
الذي يساوي بني الخسائر املادية 
املناهض�ة  التظاه�رات  خ�ال 
الذي�ن  األفارق�ة  واألمريكي�ني 
تقوم الرشطة بقتله�م، كافياً يف 
إينكوايرر”  “فيادلفي�ا  صحيفة 
إلث�ارة غض�ب ج�زء م�ن هيئ�ة 

التحرير.
وقال مارتن رينولدز، أحد مديري 
“ماين�ارد اينس�تيتيوت” املرك�ز 
ال�ذي ي�روج للتن�وع يف وس�ائل 
اإلع�ام، إن “الكف�اح ال�ذي نراه 
يف الش�وارع يف�رض نفس�ه عىل 
األمريكية، ألن  التحري�ر  هيئ�ات 
باالس�تياء  يشعرون  صحافي�ني 
من التغطي�ة، ألنهم يمنعون من 
انتماءاتهم  تغطية قضايا بسبب 

اإلثنية”.
يف  س�وداء  صحفي�ة  وأك�دت 

صحيفة “بوس�ت غازي�ت” التي 
تص�در يف مدين�ة بيتس�رغ أنها 
اسُتبعدت من متابعة التظاهرات 
بعد “تغريدة استفزازية”. ودافع 
ع�رشات من زمائه�ا عنها، لكن 
رئي�س التحري�ر كي�ث بوريس، 
ب�رر ق�راره ب�رورة “اح�رام 

املوضوعية”.
املوق�ع  يف  الصحفي�ة  وت�رى 
“ذي  اإللكرون�ي  اإلخب�اري 
انرسبت”، أكيا اليس، أن “هناك 
تحفظات كبرية ع�ىل اإلقرار بأن 
الصحفي�ني غ�ري البيض ليس�وا 
منحازي�ن”. وقال�ت “م�ن املؤلم 
أن نرى أن امتياز التشكيك يمنح 
بش�كل منهج�ي للذي�ن ح�ددوا 

القواعد”، أي البيض.
ورأى مارت�ن رينولدز أن “ال أحد 
موضوعيا”، أياً كان لون برشته، 

مشرياً إىل أن املوضوعية “وهم”. 
وأض�اف “لك�ن الجمي�ع يمك�ن 
أن يكونوا نزيه�ني، خصوصا إذا 

كانوا يعون انحيازهم”.
“الصحف�ي  إن  رينول�دز  وق�ال 
إذا  يشء   كل  تغطي�ة  يمكن�ه 
ك�ان مؤه�ا”، داعي�اً إىل مزي�د 
م�ن التفك�ري والتأهي�ل الداخيل 
يف وس�ائل اإلعام ح�ول معالجة 
الوالي�ات  يف  العرقي�ة  القضاي�ا 

املتحدة.
الخاف�ات  ب�أن  اليس  تع�رف 
الداخلي�ة الت�ي يشهدها عدد من 
وس�ائل اإلعام واألج�واء العامة 
يف الوالي�ات املتح�دة من�ذ بداي�ة 
التظاهرات، تجعل الحوار صعباً، 
مشريًة إىل أنها الصحفية الوحيدة 
امللون�ة يف هيئ�ة التحري�ر الت�ي 
تعمل فيه�ا. وقالت “هناك خوف 

حقيقي م�ن أن نقول أم�را غبيا 
أو أن نخض�ع للحش�د املطال�ب 
بصح�وة ضم�ري”، لك�ن “يجب 
ع�رض كل يشء للنق�اش. لي�س 

هناك سؤال غبي”.
وم�ن أس�باب هذا الج�دل نقص 
التن�وع يف هيئ�ات التحري�ر التي 
يق�ول مرك�ز األبح�اث “بيو” يف 
دراس�ة ن�رشت يف نهاي�ة 2018 
إن نس�بة البي�ض فيه�ا تبلغ 77 
باملائة، بينما نسبة هؤالء بني كل 

العاملني تبلغ 65 باملائة.
ويرى رئيس التحرير الس�ابق يف 
صحيف�ة “ي�و إس إيه ت�وداي”، 
ك�ني بولس�ون، يف ذل�ك تراجعاً، 
بع�د تق�دم أح�رز يف ثمانيني�ات 
وتس�عينيات القرن املايض. وهو 
أن مجموع�ة “غاني�ت”  يتذك�ر 
املالك�ة للصحيفة ربطت مكافأة 

كوادرها بتنوع طواقمهم، وكذلك 
بتمثي�ل األقلي�ات ع�ىل صفحات 

الصحيفة.
لكن األزمة التي تواجهها الصحف 
منذ أكثر من عرش سنوات وإلغاء 
الوظائ�ف، قلّص�ا التن�وع. وأكد 
بولس�ون الذي يعمل مديراً ملركز 
حري�ة التعب�ري يف جام�ة مي�دل 
تيني�ي، أن�ه لي�س قلق�اً بشأن 
تغطية “األحداث الرئيسية” مثل 
وب�اء كوفي�د19- والتظاه�رات، 
معت�را أنها “جيدة ج�دا”. وقال 
إن “التحدي ه�و رواية القصص 
القص�رية التي تصف م�ا يحدث 
األمريك�ي.  املجتم�ع  يف  فعلي�ا” 
وأضاف أن “الصحافيني والتنوع 

أساسيون لهذا السبب”.
وإضاف�ًة إىل مشكلت�ي التمثي�ل 
املتعلقة  تل�ك  والتن�وع، تض�اف 
بقوة صورة القن�وات اإلخبارية، 
املتهمة يف أغلب أألحيان باإلرضار 
بمدى تعقي�د القضاي�ا العرقية. 
وأشار مارتن رينولدز إىل أن صور 
مبان محرق�ة ومخربني هيمنت 
لف�رة قص�رية ع�ىل التظاهرات 
“وغ�ريت مس�ار الج�دل لبعض 

الوقت”.
وقال كني بولسون آسفا إن “كل 
مرئي�ا”،  يك�ون  أن  يج�ب  يشء 
سريس�ل  أح�د  “ال  أن  موضح�ا 
فريقا لتصوير جلس�ة مس�اءلة 
ع�ن الحقوق املدني�ة”. وتابع أن 
بالتفك�ري  التلفزي�ون “ال يهت�م 
العمي�ق، وه�ذا م�ا تحت�اج إليه 

الواليات املتحدة اليوم”.

وقف مواقع إلكرتونية ومالحقة مغّردين انتقدوا رئيس اجلمهورية
بريوت/متابعة الزوراء:

كلّ�ف النائب العام التميي�زي يف لبنان، 
الق�ايض غس�ان عوي�دات، اول ام�س 
االثنني، قسم املباحث الجنائية مبارشة 
التحقيق�ات ملعرفة هوية األش�خاص 
“الذي�ن عمدوا إىل نرش تدوينات تطاول 
مقام رئاس�ة الجمهورية ع�ر مواقع 
التواصل االجتماعي، وذلك بجرم القدح 
والذم والتحق�ري وإتاحة االطاع عليها 
-pu (من خ�ال املنش�ورات العاّم�ة 

.”)lic
هذا اإلجراء كان كفياً بإش�عال موقع 
كتبه�ا  الت�ي  بالتغري�دات  “توي�ر” 
ناش�طون اعت�روا فيه�ا أّن ما يحصل 
هو مزي�د من القم�ع يف محاول�ة لكّم 
الفاس�دين  محاس�بة  فب�دل  االف�واه. 
ومعاقبة ناهب�ي األم�وال العامة ومن 
املص�ارف،  يف  الن�اس  ودائ�ع  يحج�ز 
يصار إىل ماحق�ة الناس عىل تغريدات 
تعّر ع�ن حقيقة الوضع ال�ذي ال يزال 
املسؤولون يتنّكرون للواقع ويحاولون 

إقناع اللبنانيني بتحقيق اإلنجازات.
وتشه�د الس�احة اإلعامي�ة يف لبن�ان، 
املزي�د من إج�راءات القمع الت�ي تقّيد 
ال�ذي  ونشاطه�ا  وكلمته�ا  حركته�ا 
ييضء عىل مختلف األزمات التي تعاني 
منها الباد، آخرها تفلُّت س�عر الرصف 
يف الس�وق الس�وداء وتس�جيله أرقاماً 
قياسية غري مسبوقة يف تاريخ األحداث 

اللبنانية.

وترج�م الناش�طون ردود فعله�م عر 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حي�ث 
عّروا ع�ن امتعاضهم الكب�ري لتدهور 
العمل�ة الوطنية بش�كل يفقدهم أكثر 
من س�تني يف املائ�ة من رواتبه�م التي 
يتقاضونها باللرية اللبنانية مقابل غاء 
فاحش وانع�دام الق�درة الرشائية عند 
الناس. فيما شارك العديد منهم أسعار 
س�عر الرصف التي تخطت عتبة 6000 
ل�رية لبنانية عر حس�اباتهم الخاصة، 
وأرفق�وا منشوراته�م بتعليقات تنتقد 
أداء الحكوم�ة ورئاس�ة الجمهوري�ة، 
الحاكمة  السياس�ية  الس�لطة  وتحّمل 
مس�ؤولية ترّدي األوض�اع االجتماعية 

واالقتصادية والنقدية.
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، وكلف 
وزيرة العدل “الطلب م�ن النائب العام 
التميي�زي إج�راء التعقب�ات بشأن ما 
أثري ويثار من وقائ�ع ملفقة أو مزاعم 
كاذب�ة إلح�داث التدن�ي يف أوراق النقد 
الوطني ال�ذي أدى إىل زعزع�ة الثقة يف 

متانة نقد الدولة”.
يف السياق ذاته، سحب املجلس الوطني 
لإلعام املرئي واملس�موع العلم والخر 
)إشعار تأس�يس( من عدٍد من املواقع 
اإللكروني�ة الت�ي لج�أت إىل “التشهري 
واإلس�اءة والقدح وال�ذم ونرش األخبار 
الكاذبة وخاصة التي روجت الشائعات 
ح�ول س�عر ال�دوالر” يف خط�وة غ�ري 
قانوني�ة وتتعارض مع مب�دأ الحريات 
العام�ة التي يتغنى به�ا لبنان. ورفض 

رئي�س املجل�س كش�ف أس�ماء ه�ذه 
املواق�ع ، مكتفي�اً بالق�ول إن س�حب 
العلم والخ�ر يشمل املواقع التي ترّوج 
أخباراً كاذبة أو ش�ائعات أو معلومات 
غري منس�وبة إىل أي مص�در، وهي غري 

صحيحة.
ويضي�ف أن هناك مواق�ع روجت يوم 
الس�بت أخب�اراً تفي�د بوص�ول س�عر 
ال�رصف إىل 7 آالف ل�رية لبنانية وأكثر، 
وهو ما حرّك الشارع اللبناني، علماً أّن 
البعض م�ن املواقع ال تتحم�ل وحدها 
ن�رش الشائع�ات، فهن�اك سياس�يون 

نرشوا بدورهم معلومات من هذا النوع 
تناقلته�ا رسيع�اً املواق�ع اإللكرونية، 
وم�ن اإليجابي أن م�رصف لبنان نفى 

املوضوع.
ويش�ري محف�وظ إىل أّن أحد األس�باب 
التي أدت أيضاً إىل س�حب العلم والخر 
650 موقع�اً  أكث�ر م�ن  تق�دم  ال�ذي 
إلكرونياً لنيله، يرتبط بحصول تشهري 
بوضع املرأة عموماً واستخدام عبارات 
غ�ري مقبول�ة ومبتذل�ة، م�ن دون أن 
يغوص يف التفاصيل. وكشف أّن املرحلة 
املقبلة س�تطاول صفحات “فيسبوك” 

املخصص�ة لن�رش املعلوم�ات واألخبار 
الكاذب�ة، ولن تقترص فقط عىل املواقع 
اإللكرونية، يف مقدمة إلحالة أصحابها 
عىل جرائم املعلوماتية، ألن القدح والذم 
ال يدخ�ان يف إط�ار الحري�ة اإلعامية 

ويعاقب عليهما القانون.
ويق�ول محامي مؤسس�ة “مهارات”، 
طوني مخايل، إّن “من يراقب التطورات 
األخرية عىل مستوى القرارات املرتبطة 
بالقطاع اإلعامي يجد بأّن هناك حملة 
تق�وم به�ا الحكومة ملواجه�ة األخبار 
التي ُتمّس فيها كمجلس وزاري وتؤثر 

عىل سامة النقد من وجهة نظرها”.
ويلفت مخاي�ل إىل أّن قانون العقوبات 
اللبناني يعاقب كل جرم يمّس بسامة 
النق�د من خ�ال نرش أخب�ار كاذبة أو 
ملفقة أو مضخمة وهذا أمر يحصل يف 
كل دول العالم يف إطار األمن االقتصادي 
واالجتماعي للحؤول دون املّس بسيادة 
الدول�ة، ولكن ه�ذه النصوص ال يمكن 
التوس�ع به�ا ونطاقها يج�ب أن يبقى 

محصوراً.
وش�ّدد املحام�ي ع�ىل رضورة التمييز 
ب�ني آراء الناس وتعليقاتهم عر مواقع 
التواص�ل االجتماعي، التي يجب أال يتم 
ماحقته�م عليه�ا وإال نك�ون عندها 
أم�ام توس�يع للم�واد القانونية، وبني 
وسائل إعامية تتقّصد الرويج ألخبار 
والس�يادة  االقتص�اد  ت�رب  كاذب�ة 
وس�امة النقد، وهنا للقض�اء التحرّك 
ضم�ن إط�ار ع�ادل وموضوع�ي ال أن 
توقي�ف  إىل  ته�دف  املاحق�ة  تك�ون 
صح�ايف أو إقف�ال قن�اة تلفزيونية أو 
التهديد بس�حب ترخي�ص تلفزيون إذا 
لم يغرّي خطه الس�يايس مث�ًا، وبالتايل 
ال يمكن اس�تغال النصوص القانونية 
واس�تخدامها كنوع من الضغط بشكل 
يؤثر عىل عمل الصحفيني وحرية الرأي 

والتعبري.
تدوين�ات  ن�ارشي  ماحق�ة  وح�ول 
الجمهوري�ة،  رئاس�ة  مق�ام  تط�اول 
يش�ري محام�ي مؤسس�ة “مه�ارات” 
أن  يج�ب  الجمهوري�ة  رئي�س  أّن  إىل 

يكون عرضة ل�كل انتقاد، فهو بموقع 
مسؤولية يحتم عليه تقّبل جميع اآلراء 
وإن كان�ت تهاجمه، وال س�ّيما يف ظّل 
األوض�اع الراهن�ة واألزم�ات الخطرية 
الت�ي يعيشها لبنان، ف�ا يمكن القول 
للمواطن�ني الذين يمّرون بأس�وأ أزمة 
ومعيشي�ة  واجتماعي�ة  اقتصادي�ة 

ونقدية أال يهاجموا الرئيس.
“أم�ا يف حال�ة تألي�ف أخب�ار كاذب�ة 
والتداول بها عىل نطاق واس�ٍع من قبل 
أش�خاص مؤثري�ن”، يق�ول مخايل”، 
“فهن�ا من حق الرئي�س االدعاء عليهم 
وبشكل ش�خيص ومب�ارش من دون أن 
يكلف النائب العام التمييزي أو أي جهة 
قضائية معرفة هوية نارشي التدوينات 
وتعقب منشوراتهم فف�ي هذه الحالة 

نصبح أمام دولة بوليسية”.
وع�ن خط�وة املجلس الوطن�ي لإلعام 
املرئ�ي واملس�موع، يوض�ح مخايل أّن 
س�حب “العلم والخر” ه�و إجراء غري 
قانون�ي، إذ ال صاحية ل�ه عىل املواقع 
اإللكرونية لكنه وسع صاحياته بهذا 
الشأن كم�ا ب�ات معروف�اً. وبالتايل ال 
تأثري له عىل املواق�ع اإللكرونية لجهة 
تعطي�ل عمله�ا أو إيقافه�ا أو إقف�ال 
املوقع، ويبق�ى يف إطار القرار الشكيل. 
علم�اً أّن�ه قد يح�رم بع�ض املواقع يف 
ه�ذه الحالة من امتي�ازات هو يمنحها 
للمواقع الت�ي رضخت له مثل بطاقات 
دون  تح�ول  وحصان�ات  التعري�ف 

استدعاء أصحابها عشوائياً وغريها.

بغداد / نينا:
 قدم�ت كتل�ة مس�تقلون التهنئ�ة لنقي�ب الصحفيني العراقي�ني مؤيد الام�ي واالرسة 

الصحفية يف العراق بالذكرى 151 لعيد الصحافة .
وذك�رت الكتل�ة يف برقي�ة التهنئة : نتق�دم بازكى التهان�ي لنقاب�ة الصحفيني ولجميع 
صحفي�ي واعاميي العراق بهذا اليوم الخالد والذي به انبثقت اول صحيفة عراقية تنقل 

هموم الشعب وتطلعاته.
واك�دت ان : صحفيي واعاميي الب�اد اثبتوا بمواقفهم العظيمة وجهادهم ضد االرهاب 
بانه�م خري االبناء لهذا الوطن العظيم بما قدموه من غال ونفيس لوحدة وس�يادة الباد 
.واوضح�ت بان الصحفي�ني واالعاميني يقف�ون اليوم نفس املوقف الس�ابق بتصديهم 
واخوانه�م ابن�اء الجي�ش االبيض ضد وب�اء كورونا بالتوعي�ة واالرش�اد خدمة للوطن 

وابناءه.تحية لاقام الحرة الوطنية الرشيفة بيومهم الكبري ..وكل عام وانتم بخري.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أص�درت أرسة الكاتب الصحفي املرصي محمد منري بيانا قالت فيه  إن قوات الرشطة الرسية 

قامت باختطافه من منزله بمنطقة الشيخ زايد ، و اقتادته القوة األمنية إىل مكان مجهول.
وقامت األرسة بإباغ نقابة الصحفيني واملجلس القومي لحقوق اإلنسان عن واقعة االختطاف، 
آملًة منهما التحرك الرسيع ملعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو 
بنقاب�ة الصحفي�ني، ويلزم القانون أجه�زة الدولة بإب�اغ النقابة قبل القب�ض عىل صحفي 
خاصة إذا كانت التهمة املوجهة له تخص النرش واإلعام.وجاء يف بيان أرسة منري أن ما حدث 
مع�ه جاء بعد مشاركت�ه يف لقاء تلفزيوني عىل قن�اة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيس�ة 
املرصي�ة ومجلة روز اليوس�ف، وهو مجرد تعبري ع�ن الرأي، مشرية إىل أنه ل�م يقل يف كامه 
ما يس�ئ للوطن أو للوحدة الوطنية بل إنه أحرص الناس ع�ىل هذه الوحدة الوطنية وتاريخه 
الس�يايس واإلعامي يشهد بذلك، كما أنه حذر يف هذا اللقاء من اس�تغال البعض لهذه األزمة 
إلثارة الفتنة الطائفية.كان منري قد بث فيديو قبل القبض عليه بيوم وثق فيه مهاجمة قوات 
أمني�ة منزله وقال فيه ما نصه: “الحياة م�ن غري كرامة، يبقى املوت بديلها.. أنا حر وحريتي 
إن أنا أعمل اليل شايفه صح،واليل أنا شايفه صح عملته، عيب بقى.من جهته علق عمرو بدر 
عضو مجلس نقابة الصحفيني عىل خر القبض عىل منري بقوله: “االس�تبداد “الغاشم” يضم 
صحفيا جديدا إىل قائمة املحبوس�ني..الزميل األس�تاذ محمد منري “٦٥س�نة” اختطفته قوات 
األم�ن من منزل�ه بالشيخ زايد ، لم يعد الصمت مقبوال وال م�ررا تحت أي ظرف بعد التمادي 

الغشيم يف التضييق والحصار، وبعد قمع كل صوت حر أو مختلف”.

العمارة/ نينا:
 هنأ نواب ومس�ؤولون ونقابيون يف ميس�ان 
االرسة الصحفي�ة بالعي�د الوطن�ي للصحافة 

العراقية.
وق�ال “ النائب محمود الكعبي “ ان الصحافة 
العراقي�ة كان له�ا دور فاعل يف بن�اء عراقنا 
الجدي�د واملس�اهمة يف تعزي�ز الديمقراطي�ة 
الحقيقية ، ونحن اليوم نفتخر بوجود سلطة 
رابعة فاعل�ة بمراقب�ة اداء الحكومة وتعزيز 
العمل يف قضايا االصاح السيايس واالقتصادي 
والخدم�ي واالجتماع�ي ، مثمن�ا التضحيات 
الجس�يمة للك�وادر االعامي�ة والصحفية يف 

معارك التحرير والدفاع عن العراق.
وثم�ن : الكعبي “ دور نقيب الصحفيني مؤيد 
الام�ي يف رفع اس�م العراق عالي�اً يف املحافل 

العربية والدولية .
من جهتها قالت” النائب�ة دالل الغراوي “اننا 
اذ نبارك ل�ارسة الصحفية يف العراق ونقيبها 
االس�تاذ مؤيد الام�ي عيدها الوطن�ي املجيد 
فأنن�ا نج�دد يف ذات الوق�ت تأكيدن�ا الدائ�م 
بالوق�وف معه�م دوم�ا يف كل موق�ف وكلمة 
النه�م ص�ورة الع�راق املرشقة ولس�ان حاله 

الناطق بالحق , .
وهن�أ” مدي�ر ع�ام تربي�ة ميس�ان “ رياض 
الس�اعدي “ األرسة الصحفي�ة قائ�ا : نتقدم 

بالتهان�ي والتريك�ات اىل االرسة الصحفية يف 
الع�راق عامة والصحفيني يف ميس�ان خاصة 
كم�ا نس�تذكر كل املفاخر لصحفب�ي العراق 
وماقدم�وه للشع�ب العراقي بنق�ل الحقيقة 
ومعان�اة الن�اس، و نس�تذكر ايض�ا ش�هداء 
الكلمة الصادقة الذين بذلوا ارواحهم من اجل 

العراق ..
وق�ال “ مدير ف�رع توزي�ع كهرباء ميس�ان 
املهن�دس س�عد عبد الحس�ني ي�رس “ يرسنا 
أن نتق�دم إليكم بأزكى  التهان�ي والتريكات 

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسني بعد املئة 
لتأس�يس عيد الصحافة الوطني�ة العراقيةو 

إصدار صحيفة الزوراء الغراء .
واش�اد ب�دور الصحاف�ة واالع�ام : قائا ، يف 
هذه املناسبة البد من أن نستذكر دور السلطة 
الرابعة ، الحيوي يف كل املجاالت و التضحيات 
البطولي�ة يف تحري�ر أرض الوط�ن م�ن فلول  

اإلرهاب  .
م�ن جانب�ه ق�ال رئي�س نقاب�ة املحام�ني يف 
ميس�ان “ عقيل عوكي موحي : “ أش�ارككم 

عيدك�م األغ�ر أصالة ع�ن نف�ي ونيابة عن 
جميع زمائي محام�ي ومحاميات محافظة 
ميس�ان وأتق�دم لكم بأح�ر التهان�ي وأجمل 

التريكات .
واض�اف :”يجب أن نس�تذكر بهذه املناس�بة 
الشجاع�ة الت�ي أبداها الصحفي�ون من اجل 
الدفاع ع�ن مصالح وحقوق ش�عبنا وحريته 

وتطلعاته بإرصار عر تاريخهم الطويل .
وقال نقيب صيادلة ميسان معتمد حنون داود 
النصريي : بمناس�بة ي�وم الصحافة العراقية 
الصحفي�ة  ل�أرسة  نق�دم  أن  إال  يس�عنا  ال 
والصحفي�ني العراقي�ني أرق التهان�ي وأطيب 
التريكات وأس�مى جم�ل التقدي�ر واالحرام 
والثن�اء ل�كل م�ا قدمت�ه الصحاف�ة واالعام 
العراقي طيلة س�نّي تأسيس نقابتهم املوقرة 
ونثني عىل الجهود النقابية الكبرية التي بذلها 
كل الصحفيني العراقيني الذين عارصوا تاريخ 
إلع�راق بكل احداثه وازماته وافراحه واحزانه 
ونش�د ع�ىل أياديك�م ملواصل�ة تل�ك املس�رية 
املعطاء لرفع راية الصحافة واالعام العراقي 
إىل مص�اف العاملي�ة .ووج�ه رئي�س مجلس 
كلية املن�ارة الطبي�ة عبد الس�اعدي: التهنئة 
والتريك�ات إىل الصحفي�ني العراقيني متمنيا 
لهم دوام التق�دم بعملهم الصحفي املعر عن 

طموحات وهموم الشعب العراقي. 

نواب ومسؤولون ونقابيون يف ميسان يهنئون االسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية

التظاهرات تثري جدالً عن املوضوعية والتنوع يف هيئات حترير صحف أمريكية

كتلة مستقلون تهنئ صحفيي العراق 
بالذكرى 151 لعيد الصحافة

قوات االمن تعتقل الصحفي املصري 
حممد منري



امحد اجلنديل وكشف النقاب..

نص وناقد يف ... حارس املراحيض

معتصم عبد اجلبار
قصي�دة كتبه�ا ميخائي�ل نعيم�ة، يف بالد 
الغربة وتصنف من القصائد املهجرية التي 
احتوت تجديدا من حي�ث البناء واملوضوع 
بالنس�بة إىل الش�عر القديم، ففيها تنوع يف 
القافي�ة، وتقس�يم إىل مقطوعات، وتكرار، 
كما أنه�ا تتن�اول موضوًعا واح�ًدا جديًدا، 
وتحاك�ي القصي�دة أوراق األش�جار الت�ي 
تس�قط يف فصل الخريف، غنت فريوز هذه 
القصي�دة يف منتص�ف الق�رن العرشي�ن، 
لكنها لم تس�جل هي، وكث�ري من القصائد 

التي غنتها فريوز.
املقطع االول من القصيدة

تناثري تناثري
يا بهجة النظر

يا مرقَص الّشمس
ويا أرجوحة القمْر

يا أرغن الليل
ويا قيثارة الس�حر

يا رمز فكر حائر

ورسم روح ثائر
يا ذكَر مجٍد غابٍر
قد عافِك الّشجر
ْ تناثري تناثري

يف  لإلنس�ان  الخري�ف ه�ي رم�ز  أوراق   (
نهاية عم�ره، واألوراق يف حياتها ومماتها 
كاإلنس�ان فيهما ، ف�األوراق يف األصل من 
الرتاب تنبت صغرية يانعًة خرضاَء ,وتمرُّ يف 
مراحل نم�وٍّ مختلفٍة إىل أن تصل يف النهاية 
إىل مرحلة املوت فتودّع األش�جار وتعود إىل 
الرتاب حيث بدأت ,وحيث تنتمي ، كذلك هو 
اإلنس�ان يولد صغريًا ,ويم�ّر يف مراحَل نموٍّ 

مختلفٍة ليودّع الحي�اة لحظة املوت ويعود 
إىل الرتاب حيث ينتمي.

الورق�ة يف بداي�ة حياته�ا تك�ون ذات لون 
أخرض يانع، أّما يف نهاية حياتها فلونها يبدأ 
بالتحّول إىل اللون األصفر ثّم البنّي ,أي أّنها 
تتقرّب من الرتاب من حيث اللون، كما أّنها 
تبدأ بالتجّعد وااللتفاف نحو األس�فل وهي 
بذل�ك أيًض�ا تق�رتب م�ن األرض )الرتاب(، 

حّتى تسقط وتتحلّل وتذوب يف الرتاب.
اإلنس�ان تماًما كاألوراق يب�دأ حياته طفاًل 
صغ�رًيا يحب�و ع�ى األرض ثّم يب�دأ بامليش 
والنم�و ّ أي االبتع�اد ع�ن األرض ,ولكّنه يف 
مرحلة الش�يخوخة يبدأ باالنحناء والتقرّب 
مرّة أخ�رى م�ن األرض ويف النهاي�ة يدفن 

ويذوب فيها .  
م�ن  حياتهم�ا  يب�دآن  واألوراق  اإلنس�ان 
الرتاب وينهيانها بالعودة إليه ,وهذا يش�به 
بن�اء مقطوع�ات القصيدة )مغل�ق مدّور( 
التي تب�دأ وتنته�ي من نف�س النقطة، أي 
أّن اإلنس�ان واألوراق يف حياتهم�ا وكأّنهما 

قصيدة مدّورة. (   

عمر عبد الّرمحن منر
يفاجئنا العنوان، و يدعونا للّتأّمل والّتساؤل: هل للرّماد وجع ؟ 

أم رح�ل الرّماد م�ن الحقيقة إىل عالم املجاز، ف�كان الغياب والفقد 
والوجد واملوت... وهذا الّتأويل البنيوّي تأّسس عليه جزء من اإلهداء 
» إىل وجعي الّذي ظّل يرمقني بجفن الغياب » و يف املجمل عند الولوج 
م�ن عتب�ة العنوان والّدخ�ول إىل حديقة األديبة لي�ى عامر، تتفاجأ 
أكثر بتسعة وثالثني نّصاً... اّتهمتها ليى عامر بأّنها قصص قصرية 
– كما جاء يف عنوان فرعّي – لكن من وجهة نظري املتواضعة فإّني 
رأيتها راوحت ب�ني القّصة القصرية ، والقّص�ة األقرص... واألقرص 
و األق�رص حّت�ى تكّثفت وأصبح�ت »ومضة« جمل�ة واحدة ببضع 
كلم�ات... كم�ا راوحت هذه املقطوعات يف أس�لوبها ب�ني الحياتّي 

الحقيقّي والّشاعري الخيايل املجازّي.
 ولع�ّل يف ذل�ك ضواب�ط للقوى الّسدي�ة والّطاق�ات الّتعبريية الّتي 
امتلكته�ا الّس�اردة... والّت�ي تمّثلت يف أن�ا أرسد أنا أق�ّص أنا أقول 

وأعّب... 
بلغ�ة ال ه�ي باملتكلّف�ة املتقّع�رة، وال بالعامية الّش�ارعية، ولكّنه 
املستوى الّذي تحّدث عنه الّناقد الجزائري »عبد املالك مرتاض« اللّغة 
الفصعامية، تلك الّتي اقرتبت من الفصحى فالمستها، وابتعدت عن 

العاّمية وفارقتها... 
أدهش�ني تنّوع املوضوعات الحزينة وعددها... تلك الّتي كان حّدها 
املوت، ورصيفها الحرمان، وأرضها الّش�قاء والّتعاسة، فقد تشّكل 
امل�وت الواح�د بأكثر من ص�ورة ، وتن�ّوع الفراق بني فراق الّس�فر 
وال�وداع األخري، وكانت الّدموع تهط�ل كاملطر عى جنبات تاريخّية 
الّن�ص و جغرافيته... هذا رأيته يف الرّصيح ، ولكن ما بني الّس�طور 
أرى أّن ليى عامر و برؤية تجريبّية روائّية أرادت أن تدين هذا الواقع 
وتس�تنكره ،  تمقته وتبغضه، وتخل�ق رشوطاً لواقع جديد، ترشق 
شمسه ويزيل ضياؤه ضباب الّظلم وظلمات املقهورين والجياع....

وه�ذا مبّر رضب معلّم�ة وإهانتها – مثالً – ومن ث�ّم االعتذار لها 
بإهدائها باقة من الورود... وهذا هو الّذي بّرر لس�عدّية املجنونة أن 

تكون األّم الحقيقّية لطفلة كانت تصّب عليها شقاوتها...
الالّفت للّنظر يف الّنصوص الّتالوين الّتي برزت فيها ، فظهر البياض 
يف اللّب�اس ويف الزّم�ن، كما ظهرت خ�رضة الوقت، وزرق�ة البحر، 
وحّت�ى الّس�مك األزرق، وظهر الحّن�اء أصفر باهت�اً يعنون للموت 

والفقد والحزن الّسمد...
أطّل علينا بطل األديب الّش�هيد غّس�ان كنفان�ي » أبو الخيزران« يف 
قّص�ة » أّول العقد« ال أدري هكذا قادني إحس�ايس، ولم أتمّكن من 
اختبار هذا اإلحس�اس... لكن ال غراب�ة يف ذلك،  إذا عرفنا أّن األديبة 
لي�ى عامر من املّطلعات عى األدب، واملثّقف�ات العربّيات املنحازات 

لقضايا األّمة وهمومها... 
ظهرت اللّغة الّصوفية أحياناً، لتكش�ف لنا األرواح ، وهمس األرواح 
، وه�ذا م�ا عّزز إنس�انية ه�ذه املقطوع�ات يف مبانيه�ا ومعانيها 

وانزياحاتها الّتأويلّية... 
أقول بصدق، إّن األديبة ليى عام�ر امتلكت أدوات كتابة الّنصوص، 
وزّينته�ا بمش�اعرها وأحاسيس�ها، ودعمتها بتجاربه�ا الحياتّية، 
فزه�ا املعم�ار، ونضج�ت الّتجرب�ة، وفرض�ت عى املتلّقي س�لطة 
فكرية لقراءة الّنصوص كلّها من أّولها إىل آخرها، للّطريقة الجّذابة 

والّتشويقّية الّتي ظهرت بها...
 ل�ك الّنجاح تل�و الّنجاح أخت ليى،  وهذا هو املدم�اك األدبّي الّثالث 
الّ�ذي ال يقّل روع�ة عن س�ابقيه » البقايا« و » ام�رأة افرتاضّية... 

وّفقك الله وإىل األمام.

وجدان عبدالعزيز
الحقيقة عشت نشوة قراءة متعة وتحليل مع فضاءات 
رواية )امباطورية الثعابني(، التي تبدو انها تحلق حول 
الواقع، وبما ان كل الكتابات العراقية طوال س�نوات ما 
انفك�ت تعان�ق الواقع وال تس�تطيع التخلص منه، فان 
رواية الكاتب احمد الجنديل االنفة الذكر لم تتخلص من 
عقدة الواقع ومحاولة تعريته والوقوف عى متناقضاته، 
رغم انه ح�اول ابعادها عنه من خ�الل حاالت التغريب 
وايضا الخيال، حتى ان الكاتب الجنديل قال يف مس�تهل 
الرواي�ة: )ملاذا يؤرقني هذا الهاج�س املخيف بني الحني 
واالخ�ر؟ م�ا الذي ابتغي�ه عى وج�ه الدقة م�ن تدوين 
اعرتافات�ي هذه؟ لطامل�ا اجهدني التفك�ري فأحاول ان 
اترك االبواب مرشعة وأتس�لل م�ن النوافذ هربا من هذا 
الهاجس املخيف(، فيبدو الكاتب حاول صناعة فضاءات 
مفتوحة نحو عوالم محلقة من خالل مسريته السدية 
يف هذه الرواية، اال انه بقي اس�ري هذا الهاجس، فمكث 
يعالج جراح�ات الواقع الع�اج بالتزيي�ف والالحقيقة، 
س�اردا رحلة الدكتورة ساجدة خليبص رشهان البكان 
هذه الرحلة الغريبة العجيبة، والتي بقيت تعاني الكثري 
م�ن الواق�ع بش�قيه املزيف، واالخ�ر ال�ذي يحمل وجه 
الحقيق�ة الناص�ع، انه�ا فت�اة يف غاية الجم�ال تعيش 
حرمان مدقع.. من هذا عاشت رصاعات تمخضت عنها 
مس�الك حياتية، اصال ان البطلة نفسها عاشت رصاعا 
متمردا، بني ان تكون او ال تكون، التي حاولت صياغتها 
صديقتها جنان، ذات اللس�ان الذي يفيض عس�ال، كما 
وصفته س�اجدة نفس�ها، اي ان جنان فتحت ارسارها 
لس�اجدة، و)عرضت بضاعتها بطريقة ساحرة، »حيث 
تق�ول:« اخبتني بانها س�تأخذ بي�دي اىل عالم االماني 
وتحقيق الرغبات، وعند مغادرتها هجرني النوم وبقيت 
مع احالمي حتى تنفس الصباح(، ومن هنا يبدأ الرصاع 
وتب�دأ معه معالج�ات الكاتب الجنديل املتع�ددة، فمنها 
املعالجات النفسية ومنها املعالجات االجتماعية، واخرى 
معالجات اقتصادية وسياس�ية دخل�ت يف عالم الطبقة 
السياسية بعد 2003م ، وخص الكاتب منظمات املجتمع 

املدني، ومحاولة كش�ف استار ما يحدث تحت عناوينها 
املزيفة، لكن املش�كلة تكمن يف تحوالت س�اجدة وتعدد 
أس�ماءها، اي ل�كل مرحلة مرت بها س�اجدة لها اس�م 
معني، وهذا كش�ف انها دخلت عال�م التزييف والخروج 
عى الحياة الطبيعية.. فكيف رضيت س�اجدة االنس�انة 
الفقرية من عائلة معوزة ان تس�لك هكذا سلوك، وتفقد 
كل رشفه�ا بالس، لكنها تنجح بمال فقط وتبني جاها 
واس�عا من خالل س�لوكها املنحرف، فه�ل كانت تعاني 
اضطراب نفيس، واالضطرابات النفسية كما نعرف عى 
أنها اضطرابات يف عصبونات الدماغ من املرجح أن تكون 
ناتجة ع�ن العمليات االرتقائية، التي يش�كلها التفاعل 
املعقد بني العوامل الوراثية والتجارب الحياتية.. بعبارة 

أخرى، فإن الجين�ات املورثة للمرض العقيل، أو النفيس 
يمك�ن أن تكون هي الجينات املس�ؤولة عن نمو العقل، 
والتي من املحتمل أن يكون لها نتائج مختلفة، بناًء عى 
املحي�ط البيولوج�ي والبيئي.. هذا احتم�ال، واالحتمال 
الثاني وهو الداف�ع االجتماعي والحقيقة ان هذا الدافع 
مرهون بالوضع النفيس ايضا، حيث أنه يقوي استجابة 
محددة من بني عدة اس�تجابات، يمك�ن أن تقابل مثرياً 
محدداً، وال يمكن إخض�اع الدوافع للمالحظة املبارشة، 
وإنم�ا تت�م مالحظتها عن طريق الس�لوك الناتج عنها، 
ولهذا نرى أن الدوافع الفس�يولوجية ليست هي وحدها 
الدوافع، التي تحرك وتوجه النش�اط، أو الس�لوك، ومن 
املؤكد ان الدوافع االجتماعية، قد تؤدي دوراً ال يس�تهان 

به يف التسبب باألمراض النفسية، التي يعتمد تشخيصها 
أساس�اً عى الجوانب االجتماعية والس�لوك االجتماعي 

للمريض. 
والش�ك يف أن فهم حاجات الفرد وطرق إشباعها يسهم 
يف الوصول إىل أفضل مستوى من الصحة النفسية. ومن 
املؤكد أن حاجات الكائنات الحية إىل الهواء والغذاء واملاء 
ودرجة الحرارة املناسبة تتصدر الحاجات الفسيولوجية، 
يضاف إىل ذلك بالنس�بة إىل اإلنسان الوقاية من الجروح 
واألم�راض والس�موم وتحقي�ق الت�وازن بني النش�اط 
والراح�ة، وقد تكون دواف�ع بطلة الرواي�ة االجتماعية 
متمثلة بدافع الفضول، او حب االس�تطالع، حيث يوجد 
لدى اإلنس�ان من�ذ طفولته ومعظم الكائن�ات الحية ما 
يدفعه إىل اكتشاف البيئة املحيطة به، او دافع االستقالل 
واالعتماد عى النفس، حيث تؤدي أس�اليب األرسة غالباً 
إىل تنمية هذا الدافع من خالل تنمية املهارات والوظائف 
الحركي�ة واإلدراكي�ة. ويعرّف االم�ام الراح�ل، آية الله 
العظم�ى، الس�يد محمد الحس�يني الش�ريازي )رحمه 
الل�ه(، يف كتاب�ه القّي�م املوس�وم ب�� )الفق�ه: البيئة(، 
املفه�وم الع�ام للبيئة بما ي�يل: )البيئة باملعن�ى الع�ام 
عبارة ع��ن مجموع�ة الظ�روف واملؤث�رات الخارجية 
والداخلي�ة، فالبيئ�ة املحيطة بأي كائن م�ن إنس�ان أو 
حيوان أو نبات تش�مل الظروف السلبية وتشم�ل اآلثار 
الطبيعية والكيماوي�ة والصحراوية والبحرية والجوية 
والنباتي�ة واالجتماعية، وه��ي � أي الظروف واملؤثرات 
مرتابط�ة بعضه�ا بالبع�ض اآلخ�ر(، وم�ن هن�ا كانت 
الديمقراطية شغل ش�اغل للشعب العراقي بعد التغيري، 
كون الش�عب عاش عق�ود طويلة تحت وطأة إس�تبداد 
النخب السياس�ية الحاكمة، والتي حلمت كثريا بالحرية 
والديمقراطية والتعددية السياس�ية وحقوق اإلنس�ان، 
لذلك جاء هدف البحث لىتس�ليط الض�وء عى أثر البيئة 
السياس�ية أي الواقع السيايس عى عملية التحول، ومن 
ثم االنتقال الديمقراطي بعد أن يتم تحديد مفهوم هذه 
البيئ�ة وعالقتها باملفاهي�م األخرى، وما تش�كله هذه 
البيئ�ة م�ن تحديات سياس�ية واقتصادي�ة واجتماعية 

تؤثر عى تجذر وترسخ التجارب الديمقراطية ونجاحها 
وتقدمه�ا، نحو آفاٍق أرح�ب ، متمثلة بأه�م املعالجات 
الواج�ب توفرها لصناعة بيئة سياس�ية صالحة لتقدم 
الديمقراطية، لكن االشكالية تكمن يف )مدى توفر القدرة 
والقابلية عى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية الرسمية 
والش�عبية يف تنمي�ة دور املواطن والق�وى االجتماعية 
كله�ا ومؤسس�ات املجتمع املدني واألحزاب السياس�ية 
يف بن�اء حياة سياس�ية ناجحة من خ�الل تفاعلها مع 
النظام الس�يايس القائم لتحقيق بيئة سياسية صالحة 
ومس�تقرة تس�هم يف تعزي�ز القي�م الديمقراطية، فهل 
منظمة املجتمع املدني التي أث�رت من خاللها الدكتورة 
س�اجدة، هي املنظمة النموذجية، التي ممكن ان تسهم 
ببن�اء مجتم�ع مدن�ي قائم ع�ى العدالة، م�ن هنا جاء 
دور الكات�ب الجندي�ل يف تعرية ه�ذه املنظمة، وجعلها 
نموذجا س�يئا يف النظام الديمقراطي الجديد، حيث جاء 
عى لس�ان البطلة، حني استقلت الطائرة، وهذه سفرة 
لصفقة كلها دنس وتدليس تقول البطلة: )رفعت رأيس 
اىل االعى، حدقت يف السماء، رضبت تراب الوطن املفدى 
بحذائي، همست قائلة: »ايها الرب، لنبحث أنا وأياك عن 
وط�ن، ماله منهوب، ورشفه مس�لوب، ورأس�ه مقلوب 
مثل وطن�ي(، وظلت البطلة يف رصاعات نفس�ية، ألنها 
يف طريق اله�وان وفقدان العفة، ورصاع�ات اجتماعية 
يف كيفي�ة ترميم ال�رشف املهدور، ورصاعات سياس�ية 
انها تعيش صفقات باس�م الوط�ن، وهي ليس بوطنية 
البتة، فالكاتب الجنديل بقي يف دائرة االش�ارة والتلميح 
يراق�ب تح�ركات ابطال روايت�ه، وكما قل�ت من خالل 
التلميح يرفع اشارات الرفض او القبول، والحقيقة هنا 
تكم�ن عظمة الكتابة السدية، ف�ان احداثها موضوعة 
يف قوالبها السدية املنسابة يف تصاعدها تاركة للمتلقي 
التحليل واملعالجة، ومؤكد حسب الرؤية وحسب االدراك، 
فيحس�ب لرواي�ة )امباطوري�ة الثعاب�ني(، انها تركت 
بصمة الرفض واالحتجاج عى واقع مر يمر به البلد... 
� رواية )امباطورية الثعابني( للكاتب احمد الجنديل/
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يوسف عبود جويعد 
يف تجرب�ة جديدة، يق�دم لن�ا الروائي أحمد 
العطي�ة، روايته )ح�ارس املراحيض( وهي 
تتضم�ن نص وناقد، بل أنه�ا ذهبت اىل أبعد 
م�ن ذلك، كون أن بطل ه�ذا النص ليث، هو 
الس�ارد وه�و صان�ع ه�ذا الن�ص، وضمن 
ه�ذه املح�اور ت�دور األح�داث، يف تركيب�ة 
غريب�ة جمعت ) الن�ص + الروائي+ الناقد+ 
االح�داث+ املتلقي(، وهكذا ف�إن املعالجات 
الفنية، تكش�ف لنا اس�لوب جديد يف عملية 
البنا الفني، فتلك العنارص سالفة الذكر هي 
ضم�ن متن الن�ص، وكذلك خارج�ه يف ذات 
الوق�ت، وكتب ه�ذا النص بأس�لوب دائري، 
حي�ث نتابع من نهاية األح�داث، وعى متن 
طائ�رة متوجهة اىل فرانكف�ورت، يف طريق 
الع�ودة اىل الغربة للمرة الثانية، بعد إصابته 
بخيبة امل كبرية بس�بب ما آلت اليه الحياة 
يف البلد، وهو يحمل مخطوطة نص ألحداث 
ش�هدها أثن�اء وج�وده يف بغ�داد، منطقة 
الكاظمي�ة، ش�ارع العروب�ة، وه�و املكان 
والزم�ان ال�ذي ت�دور االح�داث في�ه، واثنا 
سفرته الثانية يجلس قرب سيدة اربعينية:

) أجاب�ت وه�ي تم�د ذراعه�ا ملصافحت�ه: 
آس�فة، لم أق�دم نفيس، أن�ا )Abbi ( )آبي( 
م�ن اململكة املتحدة، أعم�ل يف مجال حقوق 
اإلنس�ان يف منظمة األم�م املتحدة وقد كنت 
يف س�فرة عمل يف العراق، وإني أتحدث اللغة 
العربية بطالق�ة وأكتبها وأقرؤه�ا بإتقان، 

وأحم�ل ش�هادة الدكت�وراه ع�ن ) حضارة 
ميزوبوتاميا( (ص 7 

وهكذا س�وف نكتشف الحقاً إن تلك السيدة 
س�تكون مهامه�ا يف ه�ذا الن�ص، العملية 
النقدية له، بعد أن ش�اهدت من خالل الالب 
توب ال�ذي يحت�وي مخطوطة لي�ث، حيث 
ابدت مالحظاته�ا النقدية حول املخطوطة، 
والتي أحس لي�ث بقدرتها عى تحليل النص 
ونقده وابداء املالحظات الفنية التي تتطلبها 
عملية ف�ن صناعة الرواية، األمر الذي حدى 
بصاحب املخطوط�ة نقل الالب توب أمامها 

لق�راءة النص، واالس�تفادة منه�ا يف عملية 
إعادة كتابته من جديد. 

وهكذا قد ضم الروائ�ي اىل متن النص ناقداً 
يتاب�ع االحداث وهو ضمن ش�خصياته، أما 
الروائي فقد كان الس�ارد نفس�ه الذي تعود 
املخطوط�ة ل�ه، واملتلقي هي ايضاً الس�يدة 
الت�ي س�وف تتابع س�ري العملي�ة السدية 

والبنا الفني لألحداث. 
وهك�ذا نك�ون مهيأين مع ه�ذه املجموعة 
للعمل ع�ى متابعة االحداث وفحص الهنات 
والثغرات التي س�رتافق هذه االحداث، كون 
الناق�دة س�وف تتوق�ف يف كل فص�ل إلبداء 
مالحظاتها عليه، وس�وف تكون مهمة ليث 
تدوين ه�ذه املالحظات واج�راء التعديالت 
ع�ى النص وفقها، لننتق�ل اىل الفصل االول 
وله اس�م فرعي )حارس املراحيض( والذي 
س�وف نتعرف من خالله عى بنية العنونة، 
لنكتش�ف وبع�د أن يج�د لي�ث صعوب�ة يف 
الحص�ول ع�ى م�كان يحتيس في�ه الخمر، 
لكونه يف م�كان مقدس وأمر تن�اول الخمر 
في�ه مح�رم، وبعد الس�ؤال عن ه�ذا املكان 
يج�ده عى ضفاف دجلة وبعيداً عن املدينة، 
وهن�اك تنش�أ عالقة صداق�ة حميمية بينه 
وب�ني أيوب ال�ذي إخثار هذا امل�كان ليرشب 
الخمر، ونكتش�ف أن أي�وب مديراً ملراحيض 
عام�ة يف ش�ارع العروب�ة، وبالرغ�م من أن 
االحس�اس ال�ذي ينت�اب املتلقي وه�و يقرأ 
عنوان ه�ذا النص يثري التقزز واالش�مئزاز، 

اال أن ذلك س�وف يذوب ح�ال معرفة الغاية 
االساس�ية من هذا االختيار، ألنها حقيقة ال 
يمكن نكرانها، وجزء ال يمكن التخيل عنه من 
حياة االنسان الس�تخدامها بشكل مستمر، 
وس�وف نكتش�ف الكثري من التفاصيل التي 
تص�ب يف اهمي�ة دورة املياه ه�ذه.. بعدها 
نعي�ش تفاصي�ل حياة اي�وب ال�ذي اعتقل 
وس�جن يف س�جن ابي غريب واس�تطاع أن 
ي�دون حياة الس�جناء ومعاناتهم يف س�جل 
كب�ري احتف�ظ في�ه عن�د خروج�ه، وكذلك 
سننتقل اىل تفاصيل غاية يف الدقة واالهمية، 
منها عندما يقاد ايوب اىل السجن االنفرادي 
واملالصق لسجن النساء، وهو يف هذا الصمت 
القات�ل يش�عر بنقرات عى الج�دار، فيتابع 
تلك النقرات ويتبادل معها نقرات تتحول اىل 
لغة مفهومة بينها وبني السجينة يف الجانب 
اآلخر، تلك النقرات يعرف من خاللها اسمها 
ويب�ادل الحب والهي�ام، وتتح�ول كذلك اىل 

نقرات شيقة وشبقية ممتعة :
) كن�ت أبلغ الذروة بسع�ة، كانت تقول: ) 
ال تس�تعجل حيات�ي، خليني الح�گ بيك، ال 
تخلص بسعة(، لم استطع أن أتحمل حالوة 
طرقاتها فكنت أصل للشهوة بسعة، كانت 
تزع�ل فأراضيها  وتقب�ل عى أن أعوضها يف 
املرة القادمة، يحدث نفس اليشء، مارس�نا 
الجن�س ب�كل األوضاع التي لم أك�ن أعرفها 
النع�دام تجربت�ي، تحملتن�ي كث�رياً وتعبت 

معي كثرياً( ص 79 

وتفاصي�ل اخ�رى، وم�ع نهاي�ة كل فصل، 
فصل آخر يتعلق بالرؤية النقدية له: 

) قال�ت الس�يدة آب�ي بع�د أن انه�ت قراءة 
الفص�ل األول م�ن روايته: األس�لوب لطيف 
وش�يق ويش�د القارئ ولكن اإليقاع رسيع، 
وأن�ت ال تعطي الق�ارئ املس�احة املطلوبة 

للتخيل ولتوقع األحداث( ص 28 
وهو فصل فيه تفاصي�ل فنية نقدية، يقوم 
ليث بتدوينه�ا، ليحولها اىل واقع عميل أثناء 
اع�ادة النص، ث�م ننتق�ل اىل تفاصيل حياة 
قاسم وحمود اصدقاء ايوب، حيث نكتشف 
أن قاس�م ارتك�ب جريمة  قتل ق�د تصل اىل 
اعدام�ه وهرب م�ن مدينته، ألن�ه كانت له 
حبيب�ة تعلق بها، لكن أهله�ا ارغموها عى 
الزواج من أبن عمها املجنون، والذي ال يعرف 
معنى الزواج، ويف ليلة الدخلة يدخل املجنون 
م�ع ام�ه وابي�ه، ويربطوه�ا ع�ى السير 
ويجردوها من مالبسها حتى الداخلية منها، 
ويطلبون من اب�ن عمها ان يعتليها ويصعد 
االب فوق�ه ليدفعه من اجل الولوج، وعندما 
س�مع قاس�م حكاية حبيبته اضطر اىل قتل 
اب�ن عمها وه�رب، ونعي�ش تفاصيل حياة 
حم�ود املعقدة، ث�م يحدث انفج�ار كبري يف 
ش�ارع العروبة، يروح ضحية هذا االنفجار 
ايوب وقاس�م وحمود، فيقرر ليث ترك هذه 

املراحيض والعودة للغربة. 
م�ن إصدارات دار س�طور للن�رش والتوزيع 
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ثقافية

قصيدة

خضر مخيس
أتفرُس بوجِه السماِء

فأجدِك غارقًة بنجومها
ال يمكن للغبِش أن يتنفَس النسيان

أنا وحدي من صعَد اىل أبهِة الكالِم
ليؤدي هواجَسُه صامتاً

كم ترجلُت عن صهوِة قافيتي
لكنني عبُت بحوَرها بأناقِة االندهاش

هك�ذا أن�َت ي�ا قافي�َة املراع�ي ونثي�َث 
العشب

أجدَك فضاًء مرتعاً باألبجديات
وشغفا متوّجاً بالحكمة

هكذا أنا
عندما تتلونني يقامِتِك املنسابة

لم أتعثْر بحجارِة النسيان
وال بفضاٍء باهت

أنِت
لِك ما تناثر من شبِق التمني

ويل زقزقتي
استرشُف اآلتي وأرّتُب موازيَنُه بلهفٍة

أنحن�ي فق�ط أللتق�َط ما تس�اقط من 
مهارِة املطر

وأهّش بأناقتي كواسَج الليل
أن�ا قيام�ُة الح�روِف الالمع�ِة وس�بائُك 

ترِفها
لِك من املعنى ماترّشَد بعيداً

ويل أصال�ُة زقزقت�ي بعس�لِها وتالفي�ف 
ذاكرتها

يل أيضاً رشوُق السنني وهديُر شموِسها
لِك تجاعيُد السهوِل

ويل ما تأبطتُه رؤوس األعايل
أغص�اُن الرغب�ِة ل�ديَّ تفرع�ت بلهف�ِة 

الكلماِت
وخصوبِة النهار

وأنِت ما زلٍت تتفرعنَي بليٍل شائٍك
تراتيُل العطِش ال تحاكي لديَّ ما تناسَل

من ضجيِج الظمأ
لِك ينابيُع الرصاِخ ويل زقزقتي

هكذا كانت فراستي
وكان نهاري محتفالً بيقظِتِه

لِك ينابيُع الصراخ 
ولي زقزقيت

دراسة نقدية
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س�قوط الفي�ل والريشة، مس�ألة 
أثارت الج�دل يف العالم وخصوصاً 
اعتق�د  الفيزيائي�ن، حي�ث  ب�ن 
 ... كث�رون أن الفي�ل يص�ل أوالً 

ولكن هذا خطأ شائع!
فإذا بدأ الس�قوط م�ن دون تأثر 
أي ق�وة خارجي�ة باس�تثناء قوة 
الجاذبي�ة فإن تس�ارع الس�قوط 
يك�ون متس�اوياً، وهذا التس�ارع 
هو تسارع الجاذبية 9.8 مرت لكل 
)ثانية تربيع(، وبناء عىل ذلك فإن 
كاهما يص�ان بنفس الوقت عىل 

اعتبار عدم وجود قوة ممانعة من 
الهواء.

ق�ال املركز االتحادي للتوعية الصحية إن ظاهرة رينود عبارة عن اضطرابات 
يف رسي�ان ال�دم تهاج�م أصابع الي�د والقدم.وأوض�ح املركز األملان�ي أن هذه 
الظاهرة املس�ماة عىل اس�م الطبيب الفرنيس “موريس رينود” تحدث نتيجة 
للتقلصات الوعائية، التي تتسبب يف انخفاض إمدادات الدم إىل أعضاء الجسم 
املعنية، بحس�ب مانقلت وكالة األنب�اء األملانية.وتتمثل أعراض هذه الظاهرة 
يف برودة اليدين املس�تمرة وشحوب لون األظافر )األصابع البيضاء( أو تلونها 
باللون األزرق.وتنقس�م ه�ذه الظاهرة إىل نوعن، ابتدائي�ة: أي قائمة بذاتها، 
وهي غالبا ما تكون مجهولة الس�بب، وثانوي�ة: أي مصاحبة ألمراض أخرى 
مث�ل الروماتيزم أو التصل�ب املتعدد باإلضافة إىل مس�ببات أخرى مثل التوتر 
النفيس وتعاطي املخدرات وتناول أدوية معينة مثل أدوية الصداع النصفي أو 
أدوية ارتفاع ضغط الدم.ويمكن عاج هذه الظاهرة بواسطة األدوية املوسعة 
لألوعية الدموية، إىل جانب تدفئة األصابع وممارسة الرياضة لتنشيط رسيان 

الدم، باإلضافة إىل تجنب التوتر النفيس واإلقاع عن التدخن واملخدرات.

ق�د يكون م�ن املس�تحيل أن تخل�و أي عاقة 

زوجي�ة م�ن الخاف�ات الت�ي ق�د تتط�ور إىل 

شجارات بن الفينة واألخرى، ولكن الرضوري 

أن ال تتفاق�م الشج�ارات ب�ن الرشيك�ن إىل 

مس�توى يلح�ق ال�رضر بالعاق�ة الزوجي�ة 

ويقودها إىل طريق مسدود.

وبما أن الشجار قد يحدث بسبب حالة غضب 

مفاجئ�ة ألحد الطرفن، فا ب�د للطرف اآلخر 

من أن يعرف كيفي�ة الترصف وإدارة الشجار 

بشكل ال يؤدي إىل تفاقم الوضع.

نطلع عىل مجموعة من العبارات التي تساهم 

بفاعلي�ة يف تخفيف ح�دة الشج�ار وإخماده 

بشكل رسيع، عىل النحو التايل:

“أستطيع أن أفهم ما تمر به”

يف كثر من األحيان، قد يغضب الرشيك عندما 

يفشل الطرف اآلخر يف فهم ما يحاول قوله أو 

م�ا يشعر به. هذا يجعل�ه يشعر بعدم التقدير 

واإلهم�ال، مم�ا ي�ؤدي إىل املزيد م�ن اإلحباط 

والغض�ب، خاصة خال األوقات العصيبة مثل 

فرتة الحظ�ر املفروض حالياً بس�بب فروس 

كورون�ا. لذلك من املهم ج�داً أن تخرب رشيكك 

بأنك تستطيع فهم ما يمر به.

“انا اسف عىل…”

قد تتس�اءل مل�اذا تحتاج إىل االعت�ذار عندما ال 

تكون مخطئاً أو لم ترتك�ب أي خطأ. النقطة 

هنا هي قب�ول حقيقة أن رشي�كك مضطرب 

وربما يعتقد أنك الس�بب يف ذلك. عندما يكون 

الشخ�ص غاضباً، فهذا ليس الوقت املناس�ب 

لجعل�ه يرى الحقيقة؛ أفضل م�ا يمكنك فعله 

يف ظ�ل هذه الظ�روف هو تهدئ�ة الرشيك عرب 

االعت�ذار. وبع�د ذل�ك يمكن�ك الحص�ول عىل 

اللحظة املناسبة لتوضيح جانبك من القصة.

“ماذا عيل أن أفعل ألجعلك سعيداً؟”

أفضل طريقة إلظهار حبك واهتمامك بالرشيك 

هي القيام بأشياء تجعله سعيداً. عندما تسأل 

رشيكك الغاضب إذا كان هناك أي يشء يمكنك 

القي�ام به لجعله س�عيداً ومرتاح�اً، فهذا يدل 

عىل أنك تهتم به وتهتم بسامته.

10واحة
عبارات فعالة لفض الشجار مع زوجك

حنو مستقبل افضل...هلالها
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الته�اب الحل�ق من أكث�ر األعراض 
املزعجة لإلنفلونزا، ملا يصاحبه من 
ألم ش�ديد وصعوبة يف البل�ع، لذا ال 
بد من تناول الطعام الصحي، حتى 

يسهم يف تقليل التهابات الحلق.
يف التايل أطعمة ومرشوبات تس�اعد 

عىل عاج التهاب الحلق:
- البيض املخفوق:

يحت�وي ع�ىل الربوت�ن وأحم�اض 
أوميج�ا 6 الدهني�ة، والت�ي يمك�ن 
أن تس�اعد يف مكافح�ة االلتهابات، 
ولكن يجب الحرص عىل عدم وضع 
الكث�ر م�ن التوابل، حت�ى ال يزداد 

التهاب الحلق.
- العسل:

أحد أكثر العاجات الفعالة؛ لتهدئة 
الته�اب الحل�ق، م�ن خ�ال رشب 
خلي�ط من املاء الس�اخن والعس�ل 
والليمون، إذ إن العسل هو يف الواقع 

مهدئ فعال للسعال.
- شوربة الدجاج:

تحتوي عىل عنارص طبيعية مضادة 

للبكتريا، إضاف�ة إىل احتوائها عىل 
مكون�ات مث�ل: “الزنجبي�ل، الثوم، 
م�ا  والتواب�ل”،  الفلف�ل،  البص�ل، 

يساعد عىل عاج التهاب الحلق.
- املوز:

يعترب من األطعمة السهلة الخفيفة 
عىل الحلق؛ ألنه س�هل البلع دون أن 
يس�بب أي آالم، إضاف�ة إىل أنه غني 
م�ا  والبوتاس�يوم،  يس  بفيتام�ن 
يساعد عىل التخلص من ألم الحلق.

- الجزر املسلوق:
إضافة إىل كونه سهل البلع، يحتوي 

ع�ىل فيتامين�ات أ ويس وk، وميلء 
أيض�ا بالبوتاس�يوم واأللياف، لذلك 

يساعد عىل عاج التهاب الحلق.
- الشوفان:

الغذائي�ة  العن�ارص  ع�ىل  يحت�وي 
واأللياف التي تس�اعد الجس�م عىل 
محاربة املرض، فهو غني بأحماض 
أوميجا 3 الدهنية، وحمض الفوليك 
والبوتاس�يوم، م�ا ي�رع عملي�ة 

شفاء التهاب الحلق.
- البطاطس املهروسة:

البطاط�س  تن�اول  األفض�ل  م�ن 

الحل�ق،  الته�اب  أثن�اء  املهروس�ة 
ومن الس�هل تحضرها؛ لتناولها يف 

اإلفطار والغداء.
- الزنجبيل:

الزنجبيل واحد من أقوى املرشوبات 
املوج�ودة يف املطب�خ عندم�ا يتعلق 
األمر بمكافح�ة التهاب الحلق؛ ألنه 
يفتح الجيوب األنفية ويس�اعد عىل 
إزال�ة املخ�اط م�ن األن�ف والحلق، 
إضافة إىل ذلك، يتميز الزنجبيل أيضا 

بخصائصه املضادة لالتهابات.
- القرفة:

يمكن أن تساعد القرفة يف مكافحة 
نزالت ال�ربد والتهاب الحل�ق؛ ألنها 
تحت�وي ع�ىل خصائ�ص مض�ادة 

للبكتريا ومضادة لألكسدة.
- القرنفل:

يمك�ن أن يك�ون الش�اي البس�يط 
فع�اال؛  القرنف�ل  م�ن  املصن�وع 
الحل�ق،  الته�اب  م�ن  للتخفي�ف 
فالقرنف�ل مض�اد للفطري�ات، وله 
أيضا خصائص توفر الراحة واأللم.

يتعرض البع�ض لتناول أطعمة 
ق�د تك�ون ملوث�ة ببكتري�ا أو 
فطري�ات، فتؤث�ر ع�ىل حرك�ة 
األمعاء داخ�ل الجهاز الهضمي، 
وتسبب العديد من اآلالم املزعجة 
مثل الغثيان املصحوب باإلمساك 
إىل  البع�ض  فيلج�أ  واإلس�هال، 
املع�دة  لتطه�ر  أدوي�ة  تن�اول 
واألمع�اء، ولك�ن هن�اك ط�رق 

طبيعية تساهم يف ذلك.
يف الت�ايل قائم�ة بأب�رز الط�رق 
املع�دة  لتطه�ر  الطبيعي�ة 

واألمعاء:
-1النعناع

ه�و أح�د املرشوب�ات العشبي�ة 
التي تساهم يف استعادة التوازن 
م�ا  األمع�اء،  داخ�ل  البكت�ري 
يس�اهم يف التخل�ص م�ن اآلالم 
الغثيان واالنتفاخ،  املزعجة مثل 
مهدًئ�ا  كون�ه  ع�ن  فض�ًا 
الضطراب�ات الجه�از الهضمي، 
تقلي�ل  ع�ىل  يس�اعد  وبالت�ايل 

الشعور باأللم.
-2 بذور الشمر

يس�تخدم بذور الشم�ر يف الطب 
اضطراب�ات  لع�اج  البدي�ل 
الجه�از الهضمي، نظرًا لقدرتها 
العاجية، يف القضاء عىل املخاط 

املرتاك�م ع�ىل األمع�اء، بس�بب 
ع�ن  فض�ًا  امللوث�ة،  األغذي�ة 

تخفيف انتفاخ البطن.
3 -األوريجانو

األوريجان�و بكون�ه من  يمت�از 
القوي�ة،  الطبيعي�ة  األعش�اب 
املضادة للفروسات والفطريات، 
م�ا يجعل�ه مرش�ًحا بق�وة عىل 
م�ن  واألمع�اء  املع�دة  تطه�ر 

السموم.
-4 الليمون

يحتوي الليم�ون عىل خصائص 
مضادة للفروس�ات والجراثيم، 

حيث يس�اعد الحم�ض املوجود 
فيه عىل قتل البكتريا املتس�ببة 
يف التس�مم الغذائي، ل�ذا ينصح 
بتناول الليمون م�ع املاء الدافئ 

وتناوله 3 مرات يومًيا.
-5 الثوم

يعترب الثوم م�ن ضمن األطعمة 
الغنية بمضادات األكس�دة، التي 
تكاف�ح الجراثي�م والفطري�ات، 
فض�ًا ع�ن قدرت�ه الفعال�ة يف 
تخفي�ف ح�دة اآلالم واألعراض 
القوي�ة للتس�مم الغذائ�ي، مثل 

اإلسهال والغثيان.

-6الربوبيوتيك
يق�دم الربوبيوتيك مجموعة من 
الفوائد للجهاز الهضمي، أبرزها 
املفيدة  البكتري�ا  الحفاظ ع�ىل 
لألمع�اء، وتناوله يؤثر باإليجاب 
الهضمي�ة  القن�اة  م�لء  ع�ىل 
بالبكتري�ا النافعة، م�ا يجعلها 
أكثر ق�وة يف مقاومة الفطريات 
والبكتري�ا الضارة التي تس�بب 

اآلالم املزعجة.
يمك�ن أن تج�د الربوبيوتي�ك يف 
األطعم�ة مثل اللب�ن أو الزبادي، 

ويف املكمات الغذائية.

سر االعشابطبيبك يف بيتك

بدون أدوية.. طرق طبيعية لتطهري املعدة واألمعاءعشرة أطعمة ُتساعدك يف عالج التهاب احللق

هل توّدي�ن التغي�ر يف إطالتك 
املس�ائّية بالعباي�ة، وال تدركن 

من أين تبدئن؟ 
نق�ّدم لك الح�ّل األنس�ب، وهو 
اختيار مكياج مناس�ب ُيضفي 
ع�ىل إطالت�ك تج�ّدداً يمنح�ك 

املزيد من الثقة
 عليك تنفي�ذ املكي�اج الدخاني 
باّتب�اع  والذهب�ي،  الرم�ادي 
أج�ل  م�ن  اآلتي�ة،  التقنّي�ات 
الحص�ول ع�ىل إطال�ة راقي�ة 

وممّيزة
-حرّضي برشتك بشكل مناسب 
من خال التنظيف الجّيد بمواّد 

تناسب برشتك
-ابدئي بتطبيق كريم األس�اس، 

واخت�اري كري�م مناس�باً للون 
الب�رشة، لك�ي تب�دو إطالت�ك 

طبيعّية، وال تنيس عنقك
- ضعي ظ�ال الع�ن الرمادي 
عىل الزاوي�ة الخارجي�ة للعن، 
واعتم�دي الذهب�ّي غ�ر الامع 
للجهة الداخلي�ة للعن. بعدها، 
ابدئ�ي بم�زج اللون�ن بش�كل 

خفيف لتشّكيل تدّرجاً مميزاً
طبيعّي�ة،  إطال�ة  أردت  إذا   -
استغني هذه املرّة عن األي الينر 
باالس�تعانة  واكتفي  والكح�ل، 

بالرموش الطبيعية واملاسكرا
-اعتم�دي بودرة خدود خفيفة، 
من تدّرجات األل�وان الطبيعّية، 
لُتغن�ي إطالت�ك بلمس�ة ضوء 

خفيف�ة ورقيق�ة
-اخت�اري أحم�ر ش�فاه قريباً 

من لون ش�فتيك لضم�ان عدم 
املبالغة.

لطلة ابهى....

تقنيات وضع املكياج املناسب للعباءة السوداء

كل يوم معلومة

نصائح طبية

لو سقط فيل وريشة ..
 من يصل أواًل؟

تهاجم أصابع اليد والقدم.. ماذا تعرف 
عن ظاهرة “رينود”؟

تعت�رب صيادي�ة الس�مك م�ن أش�هر 
املأك�والت البحرية واألكث�ر رغبة، كما 
أنها وصفة مناسبة للعزومات، إضافة 
واللذي�ذ، تحت�وي  الغن�ي  إىل طعمه�ا 
ع�ىل قيمة غذائية عالي�ة وتعترب وجبة 

متكاملة
يمكن تحضر الصيادية بأنواع مخلتفة 
من األس�ماك، لكن سمك الفيليه يبقى 

األنسب لتحضرها
املقادير:

1 و1/2 كغم سمك فيليه
3 كوب أرز أمريكي

مقطع�ة  الحج�م  كب�رة  بص�ات   5
جوانح

1 كوب طحن
1 كوب زيت نباتي

1 لرت ماء ساخن
1/2 ملعقة صغرة كمون مطحون

1/2 ملعق�ة صغ�رة كزب�رة ناش�فة 
مطحونة

2 ملعقة صغرة ملح
1/2 ملعقة صغرة كركم

1/2 ملعقة صغرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغرة بهار السمك الجاهز

1/2 ملعقة صغرة فلفل أسود
1/2 كوب لوز مقرش مقيل

2 ملعق�ة طعام بقدونس مفروم ناعم 
للزينة

طريقة التحضر:
1. يقّط�ع الس�مك إىل قط�ع كب�رة و 

يغّطى بالطحن جيدا.
2. يسخن 1/4 كوب من الزيت النباتي 
يف مق�اة كب�رة ع�ىل ن�ار متوس�طة 
الحرارة، ثم يقىل البصل جيدا حتى يذبل 
و يتحم�ر , ث�م يرفع البص�ل ويصفى 

جيدا من الزيت يوضع جانبا.

3. يضاف إىل نف�س املقاة باقي كمية 
الزيت النباتي, ويقىل الس�مك جيدا من 
الجانبن ملدة 3 دقائق تقريبا لكل جهه 

حتى يتحمر.
4. تص�ف قطع الس�مك املقلية يف قعر 
قدر كب�ر غر الصق، ثم يضاف فوقها 
نصف كمية البصل املقيل مشكا طبقة 

ثانية.
5. تصاف البهارات التالية : ) الكمون, 
الزنجبيل, الكركم, الكزبرة الناش�فة , 
بهار الس�مك ,الفلفل األس�ود و امللح ( 
ثم تضاف املاء الس�اخن اىل القدر دون 
التحريك كيا تختلط الطبقات, يغطى 
القدر ويرتك عىل نار متوسطة الحرارة 
مل�دة )5( دقائ�ق ليغ�يل م�ع البصل و 

السمك .
6. يضاف األرز اىل القدر ويحرك بلطف 
مع املرق , ثم يغط�ى القدر ويرتك عىل 

نار متوس�طة الحرارة ملدة )5( دقائق، 
ث�م تخفض الح�رارة ويرتك ع�ىل النار 
لح�ن  او  دقيق�ة   )20( مل�دة  مج�ددا 

أستواء األرز جيدا.

6. يقلب القدر قي وعاء التقديم, ويزين 
الطب�ق باضافة م�ا تبقى م�ن البصل 
املقيل عىل الوجه, ويوزع اللوز املقيل و 

البقدونس املفروم عىل الوجه.

طريقة عمل صيادية السمك 
املطبخ

تحتاج العديد م�ن أنواع األطعمة 
لوضعها بشكل جيد داخل الثاجة 
للحفاظ عليها ومنعها من التلف، 
يف حن أن أنواع�ًا أخرى كاللحوم 
أن  يج�ب  املوس�مية،  والخض�ار 
تحف�ظ داخل املجم�دة يف الثاجة 

ألنها رسيعة التلف. 
إال أن هن�اك أنواعاً م�ن األطعمة 
ينصح بعدم وضعه�ا يف املجمدة، 
ول�ن  للتل�ف،  س�تتعرض  ألنه�ا 
يع�ود باإلمك�ان تناوله�ا، وفيما 
ي�يل أه�م األطعم�ة الت�ي يفضل 
حفظها داخل الثاج�ة، وليس يف 
املجمدة، بحسب موقع ذا كيتشن 

اإللكرتوني: 
-1 أق�راص الجبن�ة البيض�اء أو 

الصفراء
ع�ىل الرغم م�ن أن حفظ األجبان 
يف الثلج يمن�ع تعرضها للتلف، إال 
أن�ه يف نفس الوق�ت يحدث تغيراً 
عىل نس�يجها وبنيتها األساسية، 
حي�ث تصب�ح معرض�ة للتفت�ت 
والتمزق عن�د محاولة تقطيعها، 
وإذا أرادت رب�ة املن�زل االحتفاظ 
باألجب�ان لف�رتة طويل�ة داخ�ل 
املجم�دة، فينص�ح بتقطيعها إىل 

قطع صغرة قبل ذلك.
-2 األجبان الطرية

م�ا ينطبق عىل األجبان القاس�ية 
ينطب�ق أيضاً عىل األجبان الطرية 
ه�ذه  فحف�ظ  للده�ن،  القابل�ة 
األجبان يف املجم�دة يحدث تغيراً 
عىل بنيته�ا، ولن يع�ود باإلمكان 
التعام�ل معه�ا كم�ا ل�و كان�ت 

طازجة.
-3 سلطة الخضار

تخ�زن  أن  املن�زل  لرب�ة  يمك�ن 
الس�بانخ والخض�ار الت�ي ترغب 
بطهيها قبل تقديمها يف املجمدة، 
س�تقدم  الت�ي  الخض�ار  أن  إال 
طازجة عىل ش�كل س�لطة يجب 
عدم تعريضها للحرارة املنخفضة 

يف املجمدة.
-4 املعلبات

املعلب�ات يمك�ن أن توض�ع ع�ىل 
رفوف املطبخ ضمن درجة الحرارة 
الطبيعية دون أن تفس�د ما دامت 
ضمن فرتة الصاحية، وإذا حاولت 
أن تضعها داخ�ل املجمدة فيمكن 
أن تنفج�ر نتيج�ة زي�ادة حج�م 
الس�ائل بداخلها، ولك�ن بعد فتح 
املعلبات يمكن حفظها يف املجمدة 

إلعادة استخدامها الحقا.
-5 البيض

عب�وة  ووضع�ت  س�بق  ه�ل 
مرشوب�ات غازية داخ�ل املجمدة 
وانفج�رت؟ اليشء نفس�ه يمكن 
أن يحدث مع البيضة ألن السوائل 
تتمدد عند تربيدها، لذلك عىل ربة 
املن�زل أن تتجن�ب وض�ع البيض 

غر املقرش يف املجمدة.
-6 صلصات الكريم

يمك�ن للصلص�ات املصنوعة من 
الكريم�ة أن تنفصل مكوناتها إذا 
وضعت يف املجمدة، ومع ذلك فمن 
املمكن حفظ حس�اء الكريمة إذا 
كانت الكمية الت�ي حرضتها ربة 

املنزل فائضة عن الحاجة.
-7 املايونيز

املايونيز م�ن األطعمة التي يمكن 
أن تتغ�ر بنيتها أيضاً عند وضعه 
ذل�ك  ع�ن  وعوض�ًا  املجم�دة،  يف 
ينصح بحفظه داخل الثاجة، مع 
االنتباه إىل أن املايونيز يتلف خال 

أيام قليلة.
-8 أي طعام ال تحبه

إذا كنت ال تحب نوعاً من الطعام، 
فم�ن العب�ث أن تحتف�ظ ب�ه يف 
املجمدة ليشغل مساحة بداخلها، 
لذل�ك تخل�ص م�ن ه�ذا الطعام 
ألن�ك بالتأكيد لن تعود لتتناوله يف 

املستقبل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

أطعمة ال حتتفظ بها يف اجملّمدة
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ما يفعله اإلنس�ان هنالك تفسري 
من قبل علم�اء النفس: الحركة، 
اللون، الشكل وحتى رنة الهاتف. 
نق�دم ل�ك التفس�ري لشخصيتك 

بناًء عىل رنة هاتفك!
1. رنة الجوال العادية:

عنيد بعض اليشء
صاحب هذه الرنة إنس�ان عميل 
جداً.. لدي�ه دوافع كثرية للحياة، 
ال يبوح بأرساره إال ألقرب املربني 
إلي�ه.. مثق�ف، مناف�س، بارع، 
كفؤ، وطموح.. يميل إىل الهدوء، 
يض�ع خطط�اً ملشاريع�ه، لكنه 
عنيد بعض اليشء، أمني وموثوق 
فيه.. له عالقات كثرية ومتعددة، 
ال يؤمن بالحب م�ن أول نظرة.. 
وال يجد الرشيك املناسب بسهولة 

بسبب عقالنيته الشديدة..
أهم عيوبه: 

أنه�ا ال تعط�ي للقلب مس�احة 
كبرية من حياتها.

الرومانسية، ورنات  النغمات   .2
األغاني العاطفية: 

إنس�ان  النغم�ة  صاح�ب ه�ذه 
يعي�ش حال�ة ح�ب، عاطف�ي، 
رقيق القل�ب.. يميل إىل العالقات 
الرومانسية، يحافظ عىل مشاعر 
اآلخرين.. إذا وقع يف الحب أرسف 
عىل نفس�ه، يضحي من أجل من 
يحب، يحب مس�اعدة ومساندة 

اآلخرين. 
أهم عيوبه : 

أن جراحه�ا النفس�ية ال تلتئ�م 
إتخ�اذ  يف  وم�ردد  بس�هولة، 

القرارات وخصوصاً املصريية...
3. النغمات الكوميدية: 

النغم�ة إجتماعي،  صاحب هذه 
متفت�ح ومقب�ل ع�ىل الحي�اة.. 
يبه�ر  الجمي�ع،  م�ن  محب�وب 
من حول�ه.. يح�ب أن يكون مع 
األصدقاء بدال من البقاء وحيداً.. 
ع�ادة م�ا يك�ون مح�ط أنظار 
م�ن حوله.. ل�ه نظرة فلس�فية 
كوميدية لألمور، مبدع ذو خيال 

واسع..
أهم عيوبه: 

ترصفات�ه يغل�ب عليه�ا التهور 
والترسع..

قليل�ة  أو  املمي�زة  النغم�ات   .4
االنتشار: 

يا قوية إنت!!
إنس�ان مس�تقل ومعتز بنفسه، 
قائد بالفطرة، له آراؤه الخاصة، 
يرك بصمة قوية لدى اآلخرين.. 
يبح�ث يف عمل�ه وحيات�ه ع�ن 
التميز وليس النجاح فقط، يكره 

الطرق املب�ارشة.. يحب املغامرة 
والتحدي�ات، ال يخ�اف مواجهة 
األزم�ات.. يصفه م�ن ال يعرفه 

بالغ��رور..
أهم عيوبه: 

بأخطائ�ه  اإلع�راف  ع�دم 
بسهولة..

5. نغمة لكل شخص: 
صاح�ب ه�ذا األس�لوب إنس�ان 
صادق، يراع�ي حقوق اآلخرين، 
مل�اح، دائم التفكري، يحب النظام 
ويكره الف�وىض، رسيع البديهة، 
اس�تيعاب  ع�ىل  الق�درة  عن�ده 
الجدي�دة  واملعلوم�ات  امله�ارات 
برسع�ة، التن�وع يشء مه�م يف 
حيات�ه، معط�اء ولدي�ه الكث�ري 
ليقدم�ه، ش�خصية تج�ذب من 
م�ن  مشاع�ر  يتفه�م  حوله�ا، 

حوله..
أهم عيوبه: 

أنه ال يهتم بنفسه قدر اهتمامه 
باآلخري�ن، دائ�م التفك�ري وهذا 

سيحرمه من الراحة...
6. يغري النغمة باستمرار: 

يح�ب  بطبع�ه،  مل�ول  انس�ان 
التغي�ري، يك�ره الروت�ني، يبحث 
ع�ن كل ما ه�و جدي�د.. يعاني 
م�ن الف�راغ، وخصوص�اً الفراغ 
العاطفي، يبدأ املشاريع الجديدة 
يح�ب  القديم�ة،  إنه�اء  قب�ل 
املغامرة، يعشق الس�فر، متقلب 
املزاج، س�هل إرض�اؤه، يغضب 
برسعه ويهدأ برسعة.. يميل اىل 
التشجيع وال يح�ب النقد، يحب 

الحركة..
أهم عيوبه: 

م�ن  أكث�ر  باملظه�ر  اهتمام�ه 
الجوهر.. وهذه ما يجعله يخطئ 

كثرياً مع الناس..
7. مستخدمو خاصية الذبذبة: 

مس�ؤول  متواض�ع،  إنس�ان 
نظ�راً  ثق�ة  مح�ل  ومخل�ص، 
يف�رض  األصيل�ة،  لصفات�ه 
احرام�ه ع�ىل اآلخرين.. أس�عد 
لحظ�ات حيات�ه عندم�ا يك�ون 
محاط�اً بأفراد أرست�ه، ال يحب 
لفت األنظار إلي�ه.. لديه طاقات 
إبداعي�ة كث�رية، يراعي ش�عور 
اآلخري�ن، حس�اس ج�داً.. لديه 
قدرة ممي�زة عىل تهدئة اآلخرين 
وحل مشاكلهم.. إنسان متعاون، 
الهدوء،  وقور، محافظ، يعش�ق 

ويكره الضوضاء..
أهم عيوبه: 

تج�اه  املفرط�ة  الحساس�ية 
اآلخرين.

له  بيتاً، جلمع  لنفسه  يبني  أن  أراد  إنساناً  أن  لو 
املهندسني واالستشاريني، وبعد تشاور وحتاور قد 
صاحبه،  يريده  كان  الذي  باإلحكام  البناء  يتم  ال 
لكن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أودع 
سوى  ما  كل  عن  يغنيهم  ما  اآلدميني  غير  في 
من  فيه  اهلل  أودع  مبا  كائن  فكل  وجل،  عز  اهلل 
معرفة، وما ألهمه من إدراك، يبني بيته، ويحصل 
زوجته  ويحمي  نفسه،  عن  ويدافع  غذائه،  على 
وأوالده، مبا أودع فيه سبحانه وتعالى من إمكانات 

تساعده على ذلك.
العنكبوت  إلى  الكرمي  القارئ  أيها  معي  فانظر 
اخليوط  هذه  من  يبنيه  إنه  بيته؟  يبني  كيف 

في  بيته  منها  ويبني  هو  يفرزها  التي  الدقيقة 
دقة متناهية، يعجز عنها عباقرة املهندسني من 
البشر، والعجيب أن الذي يقوم بالبناء هو األنثى 
فيسمى  الذكر  أما  )العنكبوت(،  تسمى  التي 
ويحتاج  عناكب،  على  يجمع  والكل  )العنكب(، 
خيط   )400. إلى)000  بنائه  في  العنكبوت  بيت 
من اخليوط احلريرية بالغة الدقة، لدرجة أن شعرة 
اآلدمي يزيد سمكها على سمك خيط العنكبوت 
فإن  البالغة،  الدقة  هذه  ومع  400 ضعف،  مبقدار 
الطبيعية  اخليوط  أقوى  يعتبر  العنكبوت  خيط 
)الفوالذ  اسم  عليه  يطلق  ولذلك  اإلطالق،  على 
فيه  توجد  التي  املطاطية  املادة  ألن  البيولوجي(، 

هي التي تكسبه هذه القوة الفوالذية.
وفي النهاية، قد يتساءل القارئ هل العناكب من 
زوالها من  التي يتمنى اإلنسان  الضارة  احلشرات 
الوجود؟ أم أنها تعد من أصدقاء اإلنسان؟ واجلواب: 
إن العناكب من أصدقاء اإلنسان، رغم أننا ال نحب 
أن نراها في بيوتنا، لكن هناك عبارة تقول: ))لوال 
األرض((،  لإلنسان مستقر على  ملا كان  العناكب 
ألنها تلتهم جميع حشرات البيوت وغيرها، فهي 
فهذا  وبعد:  له.  عدّواً  وليست  لإلنسان  صديق 
عدّواً  نحسبه  كنا  اخمللوقات،  أنواع  من  آخر  نوع 
لنا، والواقع أنه لنا ِنعم الصديق، فسبحان الذي 

أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

كان هناك فتى يرتاد عىل رّس�ام يعي�ش يف قرية صغرية جميلة بشكل 
يوم�ي ليق�دم له يد املس�اعدة ألن الرّس�ام ك�ان يعيش وحي�داً يف تلك 

القرية.
املس�اعدة الت�ي يقدمه�ا الفتى كانت 
عب�ارة عن جلب الطعام واملاء والقيام 
باألعم�ال املنزلي�ة، وكلم�ا زار الفتى 
رّس�ام القري�ة وج�ده منتصب�اً أمام 
اللوحة ويرسم رسومات بديعة ترسق 

األبصار من شدة سحرها واتقانها.
اعتاد الفتى قضاء الس�اعات الطويلة 
وه�و يراق�ب الرّس�ام كي�ف يداع�ب 
اللوح�ة بفرش�اة الرس�م...ويف أح�د 

األيام وبينما كان الفتى يراقب الرّس�ام 
كاملعت�اد، انه�ار الرّس�ام ووقع ع�ىل األرض من ش�دة التع�ب واأللم 

واالرهاق، هرع الفتى لنجدة الرّسام...
الفتى: قلت لك مراراً يا س�يدي أن تريح نفس�ك من العمل لفرة، فأنت 
ال تأخ�ذ القس�ط الوافر من الراحة ه�ذا إىل جانب إنج�ازك للكثري من 

اللوحات البديعة...فلماذا تعذب نفسك بالعمل كثرياً ؟
الرّس�ام: )مبتس�ماً وبعيون ذابلة( اليهم يا بني..أح�ب أن أتقن العمل 

الذي أقوم به فالجمال يبقى واأللم يزول.

أحب عملك مقدار 
حبك للحياة

قـــــــصة وعربة

اختبارات شخصية

وهلل يف خلقه شؤون...!؟؟

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

هـــــــل تعلــــــم

 إعرف شخصيتك من رنة هاتفك!

بيوت مذهلة ملهندسني من غري البشر..أوهن البيوت.. وأقوى اخليوط

* إذا قس�مت دودة األرض لقس�مني أو أكث�ر، يس�تطيع كل جزء أن 
يعيش لوحده وينمو مع األيام ليعوض الجزء الضائع.

* أثبت�ث األبح�اث العلمي�ة أن النس�اء يتفوقن يف حاس�ة الشم عىل 
الرجال.

* يبكي الفيل عندما يحزن، ويموت إذا دخلت نملة أذنه.
* الحي�وان الوحيد ال�ذي يتحّمل فيه الذكر مهم�ة الحمل بدل األنثى 

هو حصان البحر.
* م�ا ال نعرفه هو ان الصيادون يف العالم يقتلون س�نوياً بشكل غري 

رشعي أكثر من 35 ألف فيل وأكثر من ألف كركدن )وحيد القرن(. 
اذ ان�ه حس�ب املعطيات املتوفرة ل�دى علماء البيئ�ة، ُيقتل فيل واحد 
كل 15 دقيق�ة يف العال�م، ويقت�ل كركدن واحد كل 10 س�اعات، عن 
طري�ق الصيد غري املرشوع. إذا اس�تمر الوضع كما هو عليه فُيقىض 
نهائي�ا عىل الحيوان�ات الضخمة كالفيل والكرك�دن يف خالل عرشين 

سنة فقط.

أبـــــــراج

اليوم  مهنياً:تنشغل  لليوم  حظك  الحمل  برج  أصحاب 
جديدة  ألمور  وتحرض  املهمة  النشاطات  من  بالعديد 

بالعمل عاطفياً:ترصف بعفوية فالحبيب يحبك كما أنت. 

تكن  مهنياً:ال  لليوم  حظك  القوس  برج  أصحاب 
عاطفياً:تزداد  بها  والتزم  العمل  قوانني  عىل  متمرداً 

تألقاً بنظر الحبيب وتقرب املسافة بينك وبينه. 

مهنياً:تتطور  لليوم  حظك  الجوزاء  برج  أصحاب 
عاطفياً:ال  واعده  جديدة  ملرحله  وتستعد  أعمالك 

تطيل فرة بعدك عن الحبيب وتمسك به. 

مهنياً: تؤثر فيك بعض األحداث الخارجية وتدخلك يف حالة قلق 
وتعيق إنجاز أعمالك. عاطفياً: تعيش استقراراً عاطفياً ويريحك 
األسلوب الجديد الذي تتبعه مع الرشيك. اجتماعياً: حياتك االجتماعية 

غنية باللقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك. 

تستنتج  مهنياً:ال  لليوم  حظك  الدلو  برج  أصحاب 
بطريقة  تفكر  أن  عليك  هواك  حسب  عىل  األمور 

منطقية عاطفياً:يزعجك غرور الحبيب وتكربه عليك. 

مهنياً:تسيطر  لليوم  حظك  الثور  برج  أصحاب 
األمور  بزمام  وتمسك  بالعمل  اليوم  األوضاع  عىل 
املناسب  الرشيك  تختار  كيف  تعرف  أن  عاطفياً:عليك 

عندما تقرر االرتباط. 

مهنياً: تعّزز موهبتك يف الحصول عىل الدعم من اآلخرين مواقفك 
ومصالحك. عاطفياً: تنعم بجو من الطمأنينة وراحة البال مع 
الرشيك وتعيش معه عالقة مثالية. اجتماعياً: تحتّل الصداقة مركزاً 

مهماً يف حياتك ويجعلك إخالصك محّط أنظار الغري. 

مهنياً:ترتفع  لليوم  حظك  الجدي  برج  أصحاب 
العمل  زمالء  أمام  شعبيتك  وتزداد  بالعمل  أسهمك 

عاطفياً:عالقتك مع الحبيب يف أوجها وتزداد تألقاً. 

مهنياً:تفكر  لليوم  حظك  الرسطان  برج  أصحاب 
جدياً يف تأسيس عملك الخاص واالستقالل عاطفياً:ال 

تصعب األمور عىل الحبيب وكن أكثر مسايره له. 

مهنياً:مشاريع  لليوم  حظك  العقرب  برج  أصحاب 
انجاحها  اىل  وتسعى  اليوم  عليها  تعمل  جديدة 

عاطفياً:ال تراهن عىل مقدار محبة الحبيب لك. 

تكن  مهنياً:ال  لليوم  حظك  الحوت  برج  أصحاب 
خطوه  بأية  تقوم  أن  قبل  وتأنى  بقراراتك  مترسعاً 

عاطفياً:يعود االستقرار اىل عالقتك العاطفية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تقوم بالكثري 
بالعمل  منافسيك  مواجهة  أجل  من  الخطط  من 

عاطفياً:ال تكن عنيداً واعطي الحبيب فرصة اخرى. 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

656 - اغتي�ال الخليف�ة عثم�ان ب�ن عف�ان ثال�ث 
الخلفاء الراشدين يف بيته.

1579 - البح�ار الربيطاني فرنس�يس دريك يرس�و 
يف مين�اء ش�مال مدينة س�ان فرانسيس�كو بوالية 
كاليفورني�ا وذل�ك أثناء دورانه ع�ىل األرض، وأعلن 

ضم كاليفورنيا إىل أرايض امللكة إليزابيث األوىل.
1795 - القنص�ل الفرن�ي يف القاھ�رة يقرح عىل 
بالده احتالل مرصعسكريا للمحافظة عىل املصالح 

الفرنسية.
الحلب�ي  الفرنس�يون يعدم�ون س�ليمان   - 1800

لقيامه باغتيال قائدھم الجنرال كليرب.
1930 - س�لطات االنتداب الربيطاني عىل فلسطني 
تنفذ حكم اإلعدام بسجن مدينة عكا املعروف باسم 
)القلع�ة(، يف ثالثة م�ن ثوار ثورة ال�رباق ھم: فؤاد 
حس�ن حجازي، محمد خليل جمج�وم وعطا أحمد 

الزير.
- 1940اململك�ة املتحدة وق�وات الحلفاء يضطرون 
لالنس�حاب من فرنسا بعد أن اس�تولت قوات أملانيا 
النازي�ة عىل ثلثيھا وش�كلت حكوم�ة موالية لھا يف 

مدينة فييش برئاسة املارشال فيليب بيتان.
دول البلطي�ق الث�الث إس�تونيا والتفي�ا وليتواني�ا 

يسقطون تحت االحتالل السوفيتي.
1944 - استقالل آيسلندا عن الدنمارك.

1953 - اندالع ثورة عمالية يف أملانيا الرشقية.
1967 - الصني تقوم بتجربتھا النووية األوىل وتفجر 

قنبلة ھيدروجينية.
1972 - إلق�اء القب�ض ع�ىل 5 موظف�ني يف البي�ت 

األبيض لتورطھم يف فضيحة ووترغيت.
1985 - انطالق بث قناة ديسكفري األمريكية.

1986 - وق�وع أربعة انفجارات يف الكويت بعدد من 
املنشآت النفطية بمنطقة األحمدي، س�ببت حرائق 
كبرية يف مين�اء األحمدي وحقول املقوع دون وقوع 
إصاب�ات، وقد تبن�ت »منظم�ة الثوري�ون العرب« 

مسؤولية ھذه االنفجارات.
- 1994انط�الق بطول�ة كأس العال�م لك�رة القدم 

واملقامة يف الواليات املتحدة.
9 أش�خاص م�ن ضمنھ�م عض�و  2015مقت�ل   -
مجل�س الوالية كلمنتا بنكني يف حادث إطالق نار يف 

تشارلستون يف والية كاروالينا الجنوبية.
2019 - س�قوط الرئي�س امل�رصي الس�ابق محمد 
مريس مغمى عليه يف نھاية جلس�ة محاكمته لتعلن 

وفاته يف نفس اليوم.

أفقي
1انص�ت o صوته�ا مالئكي ولحنها 

رحباني
2شاعر لبناني مهجري o فوق العني 

)معكوسة(
3كلمة تس�تخدم لالسهاب يف املعنى 
o لق�ب اجتماع�ي انجلي�زي o زهر 

يذكر يف تحية الصباح
4حي�وان بح�ري يصنف م�ن أذكى 

املخلوقات o وحدة العملة اللبنانية
5متشابهان o حب

 o الجن o 6م�ا يئس وم�ا استس�لم
طرف

7سهل يف لبنان o يسحب
8مخيم فلسطيني شهري يف لبنان

9اسم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة 
الهادئ�ة o مدين�ة أثري�ة يف البق�اع 

اللبناني مهمة
10دولة عربية اصل اس�مها بمعنى 
 o ل�ون اللبن لكثرة الثلوج يف جبالها

قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان

رأيس
1وصل درجة عالية من حسن األداء أو 

الصناعة o نصف صابر o ثلثا جبل
2بمعنى طريق أو وسيلة أو ألجل يشء 
ما o حالة اإلصابة بمكروب أو عفونة 

يف الجسم
3عك�س حلو o مط�رب راحل صاحب 

اغنية بنات املكال
4عروس املصاي�ف اللبنانية o – قرية 

لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل
 – o 5اس�م ح�رف من ح�روف اللغ�ة

طاف يف املكان وبحث بنظره
6غري متزوج

 o 7يضع�ون ش�يئا مك�ان يشء آخ�ر
متشابهات

8هز وخض o ثلثا س�يد o يقرأ لنفسه 
أو لآلخرين

األش�ياء  يشب�ك   o وفائ�ض  9كث�ري 
ببعضها

10قرية وقضاء يف البق�اع اللبناني ند 
جبل صنني oمتشابهان o هجم

أحبك ال اريد بعشگك الويل
أحب حبك عواصف وبيه أتلوة
شنو يعني حب وما يهد الحيل
حب تايل وكت وكليش مايسوة
أريد بعنفوان أحساسك أشيل
وتتحمل عذاب وبرده تتجوة

هذا الحب يستاهل ركوب الخيل
وبصحراء عمري نعشك البلوة

-----
*مورشط اليحبك دوم وياوياك

مرات اليكرهك بس تلتفت شفته
اكو بعيد عنك تنساه وماناسيك
وطول الوكت بس انته سالفته
اليحبك من صدگ مايحقد عليك

ويردلك يعتذر لو انته زعلته
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

صم�م مجموع�ة م�ن املهندسني 
األمريكيني جهاز تكييف محمول 
يمكن وضعه حول العنق للحصول 

عىل االنتعاش يف األجواء الحاّرة.
 Blaux Wearable جه�از  ويع�د 
AC بمثابة اخ�راق يف عالم تربيد 
ك�ان  حي�ث  الشخ�ي،  اله�واء 
املصمم�ون يبحثون ع�ن طريقة 
فعالة وبأسعار معقولة للتخفيف 
م�ن الشعور بالح�رارة، وبدالً من 
تربي�د الغرفة بالكام�ل، اكتشفوا 

طريقة لتربيد الجسم فقط.
ويجل�ب الجهاز ش�عوراً بالربودة 
بعد ثواٍن فقط من تشغيله، حيث 
يعم�ل عىل تربيد اله�واء الساخن 
برسع�ة  املستخ�دم  ح�ول  م�ن 
ويحول�ه إىل هواء ب�ارد ومنعش، 

وم�ا علي�ك س�وى وضع�ه حول 
رقبتك للشع�ور باالنتعاش خالل 

لحظات.
ويستخ�دم الجه�از مزيج�اً م�ن 
الهادئ�ة فائقة  امل�راوح والفالتر 
الج�ودة، وم�ع ش�فرات اله�واء 
املوضعي�ة يمكنك بسهولة تحديد 
املك�ان ال�ذي تحت�اج إىل تربي�ده، 
جمي�ع  الجه�از  ه�ذا  ويناس�ب 

أحجام األعناق.
مري�ح  ال�وزن  خفي�ف  الجه�از 
ألي  مناس�ب  وه�و  لالرت�داء، 
ش�خص يري�د الهرب م�ن حرارة 
الصيف، ويناسب الرجال والنساء 
وحتى األطف�ال، وبمجرد وضعه 
ح�ول عنقك تشعر أن�ك تجلس يف 

غرفة مربّدة.

الدولة ضعيفة بسبب الفساد وسوء اإلدارة طيلة العقود املاضية، 
لذلك هي غري قادرة على مواجهة الوباء.

لكنه مصرينا يف النهاية.
ــيوخنا وميسورينا، يف كل أحناء البالد إىل   هذه دعوة إىل كل ش
إحياء مبدأ »التكافل األجتماعي«، وإطالق مبادرات خاصة، كّل 

من موقعه.
»قطع أراضي وكرفانات« للحجر الصحي.

الّصرب عند املصيبة يسّمى إمياناً.
الّصرب عند األكل يسّمى قناعة.

الّصرب عند حفظ السّر يسّمى كتماناً.
الّصرب من أجل الصداقة يسّمى وفاًء.

 
                 

الزوراء والنجاح املتواصل 

النج�اح ال يأتي من فراغ وال يتحق�ق باألماني وانما نتيجة جهد متواصل 
وعمل دؤوب وهّمة عالية وتخطيط مسبق ومعرفة دقيقة ملفاصل العمل 

الذي يكتب له النجاح .
واليد  الواحدة ال تصفق ، بل يتحقق الوصول اىل الهدف من خالل الالعبني 
الذين يجيدون فن لعبة النجاح ، هذه اللعبة التي تحتاج اىل خربة مراكمة 

وقدرة عىل الصرب الطويل والسعي الجاد نحو دفعها اىل االمام .
جري�دة ال�زوراء التي تصدر ع�ن نقابة الصحفي�ني العراقيني استطاعت 
أن تحت�ل مركزا مرموقا بني الصحف وتحقق انج�ازات كبرية عىل صعيد 
املنافسة الحرة النزيهة وتفرض وجودها املتميز من خالل العطاء النوعي 
املتواصل وتق�دم نفسها للقارئ بحلة قشيبة عام�رة بكل ما هو ساخن 

وجديد .
والزوراء استطاعت الوصول اىل درجة متقدمة من الرقي الذي ينسجم مع 
عراقته�ا وتاريخها املرشف بفضل العاملني فيها وبفضل االدارة الناجحة 

ملجلس ادارتها وهيئة تحريرها وحرصهم عىل دفع الجريدة اىل االمام .
ومع أصعب الظروف الذي يمر بها العراق والعالم أجمع نتيجة انتشار وباء 
كورون�ا وما فرضه هذا الفايروس اللعني من آثار سلبية ش�ملت مناحي 
الحياة املختلفة واجب�ار الناس عىل املكوث يف بيوتهم واالرباك الحاصل يف 
الجان�ب االجتماعي واالقتصادي والنف�ي اال ان الجريدة استطاعت من 
مواصلة الص�دور الكرونيا وتمكن�ت من الدخول اىل البي�ت العراقي عن 
طري�ق االنرنيت ومتابعة ما يحدث ونرش م�ا هو مفيد وساهمت بشكل 
كبري يف مجال التوعية ورضورة التمسك بتعليم الجهات الصحية من أجل 

مجابهة هذا الوباء .
ويف خضم القلق والخوف والرقب خرجت الزوراء ترصد وتحاور وتكشف 
وتح�ذر وتشك�ر كل الح�االت السبي�ة وااليجابية وتكتب عنه�ا بوضوح 
وبموضوعي�ة ، كم�ا استطاع�ت الوص�ول اىل املسؤولني لتنق�ل وجهات 
نظره�م اىل الشعب العراقي من أجل بقاء حبل التواصل ممتدا بينها وبني 

جمهورها الواسع .
 اننا اذ نتحدث عن النجاح�ات الباهرة التي حققتها هذه الجريدة الرائدة 
ال يسعنا اال ان نتقدم بالشكر والعرفان اىل رئاسة تحرير الجريدة املتمثلة 
بالسيد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب االستاذ 
مؤيد الالمي، وباألستاذ يحيى الزيدي مدي�ر التحرير وبكل العاملني فيها، 
الذين بذلوا جهدا مشكورا من أجل بقاء الجريدة واقفة عىل عرش النجاح 

والتميز .
والب�د من الشكر واالمتن�ان لجميع القراء الذين تفاعل�وا مع صحيفتهم 

م�ا  له�ا  تحتاج�ه من تقاري�ر ودراس�ات ومواد وارسل�وا 
مج�االت  والثقاف�ة يف  والرياض�ة  السياس�ة 

القن�اة الت�ي تغ�ذي الجري�دة باعتبارهم 
صلة  ع�ىل ملوا والحف�اظ  ديمومته�ا 

نجاحها ونحن نواجه محنة 
الوباء .

حف�ظ الله الع�راق وأهل 
الل�ه  وحف�ظ  الع�راق 
أينما يكون ما  االنسان 
دمن�ا نتطلع جميعا اىل 
فجر جديد واىل الحياة 

الحرة الكريمة .
اىل اللقاء 

دخل�ت النجم�ة الركي�ة ديمي�ت أوزديم�ري 
قائمة أجمل 100 وجه ع�ىل مستوى العالم، 
وهذا ليس غريبا عنها اذ انها تمتلك املقومات 
التي تجعله�ا جميلة ومحبوبة بني الصحافة 
والجمهور حول العالم، وقد انترش هذا الخرب 

بعد ان احتلت النجم�ة الركية هاندا أرتشيل 
الصدارة يف قائمة أجمل إمرأة لعام 2020.

الجدي�ر ذك�ره ان ديمي�ت أوزديم�ري ع�رّبت 
مؤخ�را عن رأيها بالرجال العرب، وقالت إنها 

تحب أشكالهم الخارجية ومالمحهم.

وأضاف�ت نجمة مسلس�ل »الطائ�ر املبكر«: 
»الرج�ال يف ال�رشق العرب�ي يشبه�ون جًدا 
الرجال يف تركيا، يتمتعون بمالمح مشابهة، 
ربم�ا ألننا م�ن حض�ارات قريب�ة، وننتمي 

لنفس الديانة«.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

الكشف عن أول مكيف محمول

تع�رض عدد كبري م�ن مستخدمى تطبيق املراسل�ة واتسآب  لإلحراج 
عن�د إرسال رسالة لشخص غري الشخص املف�رض أن يرسل له هذه 
الرسال�ة، أو حتى يرسل محتوى يتضمن بعض األش�ياء التى من غري 

املفرض أن يرسلها له. 
ويستخدم تطبيق واتسآب عدد كبري جدا حول العالم يصل إىل أكثر من 
2 ملي�ار مستخدم حول العالم، ومن املتوقع أن تكون ش�بكة عالقاتك 
واتصاالتك موج�ودة يف قائمتك عىل تطبيق واتسآب، ولكن ما ستفعل 

إذا قمت بإرسال رسالة بالخطأ لشخص معني وتريد حذفها؟
تطبيق واتس�آب يحتوى عىل مي�زة Delete for Everyone أو الحذف 
للجمي�ع، تمكن  املستخدم�ني بإبطال إرسال رسال�ة يف غضون سبع 
دقائ�ق، حتى لو استط�اع املرسل إليه  رؤية الرسال�ة، وحذفها تماما 

من عنده. 
وتمك�ن مي�زة  Delete for Everyone بحاول�ة التخل�ص برسعة من 
الرسالة لعدم التعرض لإلحراج، وهى موجودة يف أحدث إصدار لتطبيق 

واتسآب عىل هواتف أيفون و أندرويد. 
وإللغ�اء الرسال�ة ، اضغط مع االستمرار ف�وق الرسالة التي ترغب يف 
تذكره�ا ، ثم اخر حذف م�ن القائمة ثم »حذف للجميع«، ولكن يجب 

تحميل اإلصدار االخري لواتسآب.

ت�داول مؤخ�را ع�ىل موق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي بعض 
ف�ريوس  مل�رىض  النصائ�ح 
ومنه�ا  املستج�د  كورون�ا 
استنشاق »البص�ل« يف حالة 

الشعور بضيق يف التنفس.
الحداد  الدكت�ور أمجد  وحذر 
إخصائي الحساسية واملناعة 
تناول مريض كورونا للبصل 
ألنه يف ه�ذه الحال�ة يعرضه 

للمخاطر.
 وأوضح أن�ه »عندما تتطور 
إيل  الف�ريوس وتصل  أعراض 
صعوب�ة يف التنف�س يك�ون 
الع�الج الوحي�د ه�و وض�ع 
املريض تح�ت جهاز التنفس 

الصناعي«.
وتابع »أما يف حال استنشاقه 
للبص�ل بدع�وى أن�ه يحسن 
من أداء الجهاز التنفي فهذا 
الكالم عار تماما من الصحة 
ه�ذه  يف  ي�ؤدي  وبالعك�س 
الحال�ة إيل استث�ارة وتهي�ج 
الجهاز التنفي وزيادة حدة 
ضي�ق التنفس ل�دي املريض 
وه�و ما ق�د يعرض�ه للوفاة 
االختناق«.وأش�ار  نتيج�ة 

إىل أن »جمي�ع األغذي�ة ليس 
مري�ض  ع�الج  يف  دورا  له�ا 
كورون�ا وإنما قد تحسن من 
للجسم  املناعي  الجه�از  آداء 
وبالتايل تجعله أكثر قدرة عيل 

مقاومة الفريوس«.
واستطرد »البصل يحتوى عيل 
مضادات قوية لألكسدة وهو 
عام�ل مساعد ع�يل تحسني 
وظائف الجهاز املناعي فقط 
ال غ�ري ولي�س ل�ه أي دور يف 

عالج فريوس كورونا«.
كما حذر من تلقي املعلومات 
خاص�ة الطبي�ة ع�ن طريق 
مواق�ع التواصل االجتماعي، 
مؤكدا أن كل ما يخص صحة 
اإلنس�ان من معلوم�ات البد 
عليه�ا  الحص�ول  يك�ون  أن 
ع�ن طري�ق طبي�ب ب�رشي 
متخصص حرص�ا عيل حياة 

الناس.
وشدد عىل أن اتباع االجراءات 
االحرازي�ة وارت�داء الكمامة 
التباع�د  ع�يل  والحف�اظ 
الس�الح  ه�و  االجتماع�ي، 
الوحيد للوقاية من الفريوس 

حتى ظهور عالج أو لقاح.

طبيب مصري يكشف ما يحدث لمريض 
)كورونا( إذا استنشق »البصل«

ميزة في )واتسآب( تمنع عنك 
اإلحراج

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

كشف�ت وسائل إعالم تركية 
أط�رق  »أن�ت  مسلس�ل  ان 
بابي« للنجمة هاندا أرتشيل 
يع�رض،  أن  قب�ل  نج�ح 
الطل�ب عليه،  بسبب كث�رة 
فهو مع�روض للبيع للكثري 
ال�دول، منه�ا تشي�يل  م�ن 
واألرجنتني وبوليفيا وايران، 
وذلك بسبب الشعبية الكبرية 
هان�دا  به�ا  تحظ�ى  الت�ي 

أرتشيل حول العالم.

إشارة اىل ان العمل يجمعها 
الرك�ي كرم  باملمثل  أيض�ا 
بورسني بط�ل مسلسل »ما 

وراء الشمس«.
هان�دا  ان  ذك�ره  الجدي�ر 
أرتشيل تفّوقت عىل عدد من 
النجم�ات العاملي�ات، منهن 
وتايل�ور  غومي�ز  سيلين�ا 
سويف�ت، اذ ان احد املواقع 
العاملية اختار هاندا أرتشيل 

كأجمل إمراة لعام 2020.

تغي�ريات كب�رية ط�رأت ع�ىل صناع�ة 
السينم�ا خ�الل الف�رة األخ�رية بسبب 

ف�ريوس كورونا وما تبع�ه من تأثري عىل 
خريط�ة مواعيد ط�رح األف�الم، .. وهو 
األمر الذى ش�مل فيلم ت�وم وجريي الذى 
ينتظ�ره قط�اع كب�ري من املحب�ني ممن 
ينتظ�روه بشغ�ف كب�ري، إال أن الرشك�ة 
املنتجة للفيلم أعلن�ت مؤخراً عن تأجيل 
العمل إيل مارس 2021، وذلك بعدما كان 
مق�رراً له الع�رض نهاية العام يف ش�هر 

ديسمرب.
عىل جانب آخر ت�م تأجيل طرح عدد من 
 Wonder woman األف�الم األخرى منه�ا
1984، من بطولة جال جادوت والساحرة 

آلن هاثواي، وأيضا Bios لتوم هانكس.
وك�ان ق�د ت�وىف  مخ�رج أف�الم الرسوم 
املتحرك�ة ت�وم وج�ريى  األمريكى جني 
ديت�ش  يف العاصم�ة التشيكية براج عن 
عم�ر يناه�ز 95 عام�اً، وفًق�ا لوسائ�ل 

اإلعالم التشيكية خالل العام الجاري.
وكان فيلمه مون�رو، الذي يدور عن فتى 
صغري اختري عن طريق الخطأ لالنضمام 
للجي�ش، قد ف�از بجائ�زة أوسك�ار عن 
أفض�ل فيلم رسوم متحرك�ة قصري عام 
1961.وكان ديت�ش مسئوالعن أكثر من 

12 حلقة من حلقات توم وجريي.

دوٌل تطلب مسلسل »أنت أطرق 
بابي« لهاندا أرتشيل

أعلن�ت رشط�ة مومب�اي، أن�ه تم العث�ور عىل 
الفن�ان البوليوودي سوش�انت سينغ راجبوت 
البال�غ م�ن العم�ر 34 عام�اً، مشنوق�اً داخل 
ش�قته يف مومباي. و تناقلت الصحف نقالً عن 
الرشط�ة الهندي�ة إن التحقيق م�ازال يجري، 
وق�ال أح�د املسؤول�ني: »لقد انتح�ر بمنزله يف 
باندرا، وفريقنا موجود هناك للتحقيق يف ذلك«. 
eD »ومن أشهر األفالم التي قّدمها سوشانت: 

 MS Dhoni:«و »tective Byomkesh Bakshy
The Untold Story«. والجدير بالذكر أن مديرة 
أعم�ال سوش�انت ديشا ساليمان ق�د انتحرت 
األسبوع املايض، وكان آخر ما كتبته سوشانت 
التواص�ل االجتماع�ي  ع�رب حساب�ه بموق�ع 
»إنستغرام« ص�ورة لوالدته وأرفقها بالتعليق: 
»م�اض مشوش يتبخ�ر من قط�رات الدموع، 
أح�الم مستم�رة ترسم ابتسام�ة وحياة تسري 

برسعة، متأرجحة«.

انتحار النجم الهندي سوشانت سينغ في منزله

حنان مطاوع: أنتظر موعدا نهائيا 
الستئناف تصوير »إال أنا«

األجزاء الثانية للمسلسالت
 على المحك

أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها تنتظر موعد استئناف تصوير 
حكاي�ة »أم�ل حيات�ي« وه�ى إح�دى حكايات مسلس�ل »إال 
أن�ا«، الفتة إىل أنه حتى اآلن ال تعرف موع�دا نهائيا الستئناف 
التصوي�ر، بسب�ب الظ�روف الحالي�ة وأزمة ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وع�رض م�ن مسلسل »إال أن�ا«، حكايتني قبل ش�هر رمضان 
بعن�وان » بنات م�وىس للفنانة صربى ف�واز، وحكاية »سنني 
وع�دت« للفنانة أروى جودة وأحمد صفوت، وىف السياق ذاته، 
انته�ى املؤلفان أمني جمال ورشيف ي�رسى، من كتابة جميع 

حلقات حكاية »أمل حياتى«.
وقال�ت حنان مط�اوع إنها تبدأ يف تصوي�ر مسلسل »القاهرة 
كاب�ول« للنجم طارق لطفى بعد موسم عيد األضحى مبارشة 
حسب الخطة التي وضعتها الجهة املنتجة إلنطالق التصوير.

مسلس�ل »إال أنا » قصة يرسى الفخران�ى، تدورأحداثه يف 60 
حلقة، وه�و عبارة عن مجموعة من القص�ص املستقلة، كل 
قص�ة منها ت�دور ىف 10 حلقات، وترسد تل�ك القصص وقائع 
وأحداث حقيقية ىف معظمها تتعرض ملوضوعات تهم املجتمع 
بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة 
مثل )الصمت الزوجى - طموح وكفاح املرأة والعنف ضد املرأة 

املجتمع  للم�رأة املطلق�ة« ويع�رض عىل ونظرة 
.dmc شاشة

لم ُيّتخ�ذ بعد القرار بش�أن إمكانية 
معاودة التصوير لجزء ثاٍن أو متابعة 
مسلس�ل  م�ن  املاضي�ة  الحلق�ات 
اللذين ُعرضا  »النحات« و«الساحر« 
يف موسم الدراما الرمضاني السابق.

وُعلم أن رشكة اإلنتاج ال تفّكر اليوم 
بمع�اودة إنتاج ما بق�ي من قصص 
تنذر بنهاية املسلسلَ�ني، وإن حصل 
ذل�ك سيكون خالل وقت قصري. لكّن 
العقب�ة الوحي�دة ه�ي جم�ع  فريق 
املمثل�ني، حي�ث  العم�ل، خصوص�اً 
استطاع عدد منه�م السفر إىل مكان 
إقامت�ه والبع�ض ريض ب�أن يقيض 
ج�الء  بانتظ�ار  ب�ريوت  يف  الف�رة 
املوق�ف. وعل�م من مص�ادر خاصة 
أن�ه إن تق�ّرر متابع�ة تصوي�ر جزٍء 
جدي�د م�ن املسلس�الت؛ فه�و رهن 
وبالطب�ع  العم�ل  نج�وم  بموافق�ة 
ضم�ان سفرهم يف ح�ال سيستكمل 
ذل�ك يف ب�ريوت، خصوص�اً أن املمثل 

عابد فهد عاد إىل مقر إقامته يف 
دبي، ومن املستبعد معادوة 
السف�ر يف الف�رة الحالي�ة 

إذ ل�م تفتح معظ�م مطارات 
التخّوف  العالم بسب�ب 

م�ن انتش�ار فريوس 
أن  كورون�ا. وذك�ر 
رشكة أي يس ميديا 

للمسلسلنَي  املنفذة  املنتجة 
تعمل ه�ذه األيام ع�ىل دراسة 
أفكار جديدة ملسلسالت أخرى 

ستك�ون ع�ىل أجن�دة رمضان 
2021 إنما برشوط تراعي انتهاء 

العم�ل قبل ش�هرين كحد أقىص 
م�ن ب�دء عرض�ه، وربم�ا يشهد 
الخريف املقب�ل سلسلة من ورش 

التصوير تنتهي مطلع العام املقبل 
م�ن الدرام�ا العربية الت�ي ستكون 

جاهزة للعرض يف شهر رمضان الذي 
يصادف يف نيسان أبريل 2021.

نرشت الصحف العاملية أن النجم العاملي براد بيت تربع بمبلغ قدره مليون 
دوالر أمريكي لحركة Black Lives matter، من أجل مناهضة العنرصية 
ضد ذوي البرشة السمراء، بسبب مقتل املواطن األمريكي جورج فلويد يف 
ش�هر مايو/أيار املنرصم عىل يد رشطي أبيض يف مينيابوليس يف الواليات 
املتح�دة األمريكية. وأثار هذا الحادث الج�دل وتعاطف الكثري معه ونزلوا 
ليعربوا عن غضبهم يف شوارع الواليات املتحدة األمريكية. وانضم عدد من 
النجوم للتلك الحمالت واالنتفاضات الواقعة يف الواليات املتحدة األمريكية 

ومن بينهم براد بيت وجينيفر أنيستون وجون سينا.

براد بيت يتبرع من أجل أصحاب البشرة السمراء

تأجيل طرح فيلم توم و جيري للعام القادم بسبب جائحة كورونا

بسبب شعبيتها حول العالم 

ديميت أوزديمير ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم


