
القانونية النيابية لـ           : قانون اخلدمة املدنية 
اليتضمن تبعات مالية عدا اجراءات ادارية وقانونية

الزوراء/ دريد سلمان: 
أعلن املتحدث باس�م رئيس الوزراء أحمد مال 
طالل، أمس الثالثاء، تخصيص 50 مليار دينار 
ل�وزارة الصحة ملواجهة جائح�ة كورونا رغم 
اإلش�كالية املالية، وفيما أكد أن أغلب إيرادات 
املناف�ذ كان�ت تذه�ب ل�«جيوب الفاس�دين« 
وقريب�ا جدا س�تكون هناك إج�راءات حازمة 
لفرض هيبة الدولة عىل املنافذ، أعلن أن وزير 
الرتبي�ة س�لم رئي�س الحكوم�ة نموذجا عن 
متعددي الرواتب وسوف لن يبقى اي شخص 
م�زدوج الراتب.وق�ال م�ال ط�الل يف املؤتم�ر 
الصحفي االسبوعي الذي حرضته »الزوراء«: 

إن مجل�س ال�وزراء ق�رر قي�ام وزارة املالية 
بتخصي�ص 50 ملي�ار دينار ل�وزارة الصحة 
ملواجه�ة جائح�ة كورون�ا رغ�م اإلش�كالية 
املالية، وفيما أشار اىل أن أغلب إيرادات املنافذ 
كان�ت تذهب لجي�وب الفاس�دين وقريبا جدا 
س�تكون هناك إجراءات حازمة لفرض هيبة 
عىل املنافذ، مؤكدا أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي وجه جميع الوزارات واملؤسس�ات 
ملس�اعدة وزارة الصحة ووجه وزارة الصناعة 
بالعم�ل املس�تمر بالطاق�ة القص�وى إلنتاج 
يعق�د  الكاظم�ي  أن  األوكس�جني.وأضاف: 
اجتماعات مستمرة للبحث عن ايرادات اخرى 

للموازن�ة وخاصة املناف�ذ الحدودية، مبينا أن 
غالبي�ة إي�رادات املنافذ كان�ت تذهب لجيوب 
الفاسدين وقريبا جدا ستكون هناك إجراءات 
حازم�ة للدول�ة لف�رض هيبته�ا ع�ىل املنافذ 
الحدودية وبإرشاف مبارش من رئيس الوزراء.

وتابع مال طالل: أن ال�دول الصديقة والجارة 
مازالت مس�تمرة بتقديم املس�اعدات للعراق، 
مبينا ان وزير الرتبية س�لم الكاظمي نموذجا 
عن متعددي الروات�ب يتقاضون ثالثة وأربعة 
وخم�س روات�ب ونعاهد الش�عب ع�ىل انجاز 
هذا االمر ولن يبق اي شخص مزدوج الراتب. 
واوضح: ان األس�بوع املايض وردت معلومات 

اس�تخباراتية عن محاولة الستهداف مناطق 
حساس�ة وممثليات دولية واس�تحصلنا امرا 
قضائيا للقبض عىل احد الش�خصيات املهتمة 
بهذا املوض�وع، مبينا أنه عن�د التنفيذ وجدنا 
مع�ه 13 ش�خصا وت�م القب�ض عليه�م وتم 
اطالق رساحهم بع�د التحقيق مع بقاء املتهم 
قيد التحقيق.  وتعامل جهاز مكافحة اإلرهاب 
بش�كل رسيع مع تل�ك املحاولة وليس لرئيس 
ال�وزراء أي تدخل باألوامر القضائية. وش�دد 
بالقول: إن رئيس ال�وزراء لن يقف مع طرف 

سيايس عىل حساب اآلخر.
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بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مجل�س القض�اء االعىل، ع�ن اطالق 
رساح وزير املالية الس�ابق رافع العيساوي 
وغلق جميع الدع�اوى بحقه.وقال املجلس 
يف بيان امس الثالثاء: ان “محكمة التحقيق 
املختص�ة بقضاي�ا االره�اب يف الرصاف�ة 
اكمل�ت التحقيق م�ع وزير املالية الس�ابق 
راف�ع العيس�اوي بعد ان س�لم نفس�ه اىل 
جه�ات التحقيق املختصة وانكر ما نس�ب 
الي�ه وبالنظر لكون الدليل الوحيد املتحصل 
ضده يف تلك القضايا هو افادة احد املتهمني 
الذي غري اقواله عند تدوين افادته كش�اهد 
يف قضية رافع العيس�اوي بعد تفريقها عن 
الدع�وى االصل عمال باح�كام املادة ) 1٢5 
( م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية 
وبالتايل انتف�ت االدلة يف تلك القضايا املتهم 
بها وفق قانون مكافحة االرهاب، لذا صدر 

ق�رار باالفراج عن�ه وغلق الدع�اوى بحقه 
موقت�ا عم�ال باح�كام امل�ادة )130 / ب ( 
م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية”.
واضافت “اما بخص�وص االحكام الغيابية 
الصادرة بحقه يف الدعاوى الخاصة بالفساد 
االدراي وبالنظر لتس�ليم نفسه واعرتاضه 
عىل االحكام الغيابية يف تلك الدعاوى حسب 
القان�ون فقد تم قب�ول اعرتاض�ه واطالق 
رساح�ه بكفال�ة ش�خص ضام�ن يتكفل 
باحض�اره وح�دد موعد الج�راء محاكمته 
عنه�ا مجددا عم�ال باحكام امل�اده )٢٤٧(
من قانون اصول املحاكمات الجزأيية حيث 
س�وف تدقق املحكمة وقائع و ادلة الدعوى 
وتناقش�ها مع الجهات االدارية والتحقيقة 
بحضور املتهم ومحامي عنه والجهات التي 
قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية 

علنية وفق القانون”.

اربيل/ متابعة الزوراء:
أك�د رئي�س حكومة إقلي�م كردس�تان ، 
م�رور بارزان�ي، إن اإلقليم ل�ن يتنازل 
ع�ن حقوق�ه املرشوعة خ�الل املباحثات 
التي تجري مع الحكومة االتحادية.وذكر 
بي�ان ملكت�ب بارزاني، أن�ه “اجتمع بوفد 
املباحثات مع الحكوم�ة االتحادية، وذلك 
ع�ر دائ�رة تلفزيوني�ة مغلق�ة بنظام”، 
مبين�ا أن “نائ�ب رئيس الحكوم�ة قوباد 
طالبان�ي، س�لط يف مس�تهل االجتم�اع، 
الضوء عىل الزيارة التي أجراها وفد إقليم 

كردس�تان إىل بغ�داد األس�بوع امل�ايض، 
ونتائج املباحثات مع الحكومة االتحادية 
واملقرتح�ات املطروحة يف س�بيل حس�م 
املش�اكل العالقة بني الجانبني”.وأضاف، 
أن “بارزاني أكد بأنه س�يواصل مباحثاته 
مع بغداد بهدف التوصل إىل اتفاق يضمن 
الدستورية”.وأشار  ومستحقاته  حقوقه 
بارزان�ي بحس�ب البي�ان، إىل أن “إقلي�م 
كردس�تان مصمم يف الدف�اع عن حقوقه 
املرشوعة يف إطار الدس�تور العراقي، ولن 

يتنازل عنها عىل اإلطالق”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
ح�ذر الرمل�ان الليبي مج�دداً م�ن التدخالت 
أن  معت�را  الب�الد،  يف  الفاضح�ة  الرتكي�ة 
املس�ؤولني األت�راك ظه�روا بمظه�ر اآلم�ر 
الناهي يف مفاصل الدولة، يف إشارة إىل تمايش 
حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً 
لها مع سياسة أنقرة.وأكد مجلس النواب يف 
بيان صادر عن لجن�ة الدفاع واألمن القومي 
انتهاك تركيا الصارخ لس�يادة الدولة الليبية 
وهيبتها، قائ�اًل: “لقد ظهر األت�راك بصورة 
اآلم�ر الناه�ي يف مفاص�ل الدول�ة”.إىل ذلك، 
حذر من تدفق إيرادات النفط إىل امليليش�يات 
واملرتزق�ة الذي�ن يقاتلون إىل جان�ب الوفاق 
ضد الجيش الليبي.يأتي هذا يف وقت تس�تمر 

أنق�رة يف نقل دفعات جدي�دة من املرتزقة إىل 
ليبي�ا، من أج�ل دعم الوفاق بوج�ه الجيش.
وكانت موازين الرصاع يف العاصمة طرابلس 
انقلبت خالل األسابيع األخرية، بفعل التدخل 
الوف�اق  بات�ت ميليش�يات  الرتك�ي، حي�ث 
ة، ته�دد  املدعوم�ة بطائ�رات تركي�ة مس�ريرّ
بالس�يطرة ع�ىل مدينة رست االس�رتاتيجية 
يف الرشق الت�ي يعترها الجيش ومرص خطاً 
أحمر.وقد وصلت أعداد املجندين الذين ذهبوا 
إىل األرايض الليبية حتى اآلن إىل نحو 15,100 
“مرتزق” من الجنس�ية السورية، عاد منهم 
تواص�ل  ح�ني  يف  س�وريا،  إىل   3200 نح�و 
تركي�ا جلب املزي�د من عن�ارص الفصائل إىل 

معسكراتها وتدريبهم، بحسب املرصد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن االتحاد األوروب�ي، امس الثالثاء 
رس�ميا الس�ماح ملواطن�ي 14 دول�ة، 
م�ن بينها ث�الث دول عربي�ة اعترتها 
“آمنة”، بدخول الدول األوروبية ابتداء 
من  الي�وم االربع�اء األول م�ن تموز، 
بع�د إغالقه�ا عىل خلفي�ة تفيش وباء 
“كوفيد19-”.وج�اء يف بيان للمنظمة 

اإلقليمية أن “مجلس االتحاد األوروبي 
اعتمد توصيات الرفع التدريجي للقيود 
املؤقتة عىل الس�فر، غ�ري الرضورية، 
إىل داخ�ل االتحاد األوروبي، وس�رتفع 
القيود للدول املدرجة بدًء من 1 يوليو/ 
تموز، م�ع مراجعة القائمة وتحديثها 
كل أسبوعني، فيما تم استثناء الواليات 
القائم�ة حس�ب  املتح�دة م�ن ه�ذه 

الدول:  القائمة  بيان لالتحاد.وتش�مل 
تونس، واملغرب والجزائر، وأس�رتاليا، 
ومنتنيغ�رو  والياب�ان،  وجورجي�ا، 
)الجبل األس�ود(، وكن�دا، ونيوزيلندا، 
وروان�دا، ورصبيا، وكوري�ا الجنوبية، 
وتايالند، وأسرتاليا، وأوروغواي.وتضم 
القائم�ة كذل�ك الصني، ب�رشط تأكيد 
املعامل�ة باملثل.وخل�ت القائم�ة م�ن 

الدول التي يتسارع فيها انتشار الوباء 
يف األش�هر املاضية، مثل الهند وروسيا 
والرازي�ل والوالي�ات املتحدة.فيما تم 
استثناء الواليات املتحدة الدولة األكثر 
ت�رضرا يف العالم من ف�ريوس كورونا 
من هذه القائمة التي س�يتم تحديثها 
كل أس�بوعني حس�ب بي�ان لالتح�اد 
األوروبي.ووضع االتح�اد عدة معايري 

إلدراج دول�ة م�ا ع�ىل ه�ذه القائمة، 
الس�يما أن يك�ون مع�درّل اإلصاب�ات 
الجدي�دة قريب�اً أو م�ا دون ال�16 من 
أص�ل كل مئة ش�خص )وهو املعدرّل يف 
االتحاد األوروبي( يف األربعة عرش يوماً 
املاضية.ووفق�ا ملوقع “ب�ي بي يس”، 
اختلف�ت بعض ال�دول األوروبية حول 

الدول التي تشملها القائمة.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الثالث�اء، 
لالصاب�ات املس�جلة لف�ريوس كورونا 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
اصاب�ة جدي�دة و10٤ وفي�ات   1958
و1٧86 حال�ة ش�فاء، ح�ددت دائرتي 

التوزي�ع  والك�رخ  الرصاف�ة  صح�ة 
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: انه تم فح�ص )1٢٤٢5 ( 
نموذجا يف كاف�ة املخترات املختصة يف 
العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية 

تس�جيل امل�رض يف الع�راق )5٤٤5٤5 
(.واضافت: ان مختراتها سجلت ليوم 
امس ) 1958( اصابة يف العراق موزعة 
كالت�ايل: بغداد / الرصافة   30٧، بغداد 
/ الك�رخ     19٤، مدين�ة الط�ب 38، 
النجف االرٔشف  8٤، الس�ليمانية  16٤  
، أربي�ل 85 ، ده�وك  1 ، كرب�الء 119، 

كركوك 53 ، دياىل                ٧5، واس�ط  
39  ، بابل  30 ، البرصة  ٢٤8، ميس�ان  
10٢ ، الديواني�ة 65 ، ذي ق�ار  3٤0 ، 
االٔنب�ار  ٤ ، نينوى  9  ، صالح الدين 1٤ 
، املثنى  5 .واشارت اىل ان عدد الشفاء:  
1٧86  حالة،  وكما ييل: بغداد الرصافة   
٢٤1  ، بغداد الكرخ  ٤9٤ ، مدينة الطب  

٢3، النجف            3٢، السليمانية  ٢3، 
أربي�ل   63 ، ده�وك  6 ، كرك�وك  ٢5، 
كرب�الء ٤٢  ، دي�اىل  1٢  ، واس�ط  1٧ ، 
البرصة   1٤5، ميسان  138 ، بابل   90  
، ذي ق�ار 38٢ ، الديواني�ة ٢1 ، االٔنبار 

٢٢ ، صالح الدين  10 .

االصابات بفريوس كورونا يف العراق تتخطى الـ 49 ألفا والوفيات تالمس الـ2000 حالة

مال طالل: قريبا إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على املنافذ وبإشراف الكاظمي

بعد تسجيل 1958 إصابة و104 وفيات 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
خرج عرشات آالف املتظاهرين السودانيني يف العاصمة 
الخرط�وم ووالي�ات أخ�رى، ام�س الثالث�اء للمطالبة 
بتحقيق السالم والعدالة، كأهداف لثورتهم التي اندلعت 
قب�ل عام ونصف وأطاح�ت بالرئيس عمر البش�ري بعد 
30 عام�ا ع�ىل حكمه.وأغلقت وس�ط العاصمة تماما 
باألسالك الش�ائكة والس�يارات املدرعة، ومنعت مرور 
حت�ى حمل�ة تصاريح امل�رور أثن�اء حظر التج�وال”. 
وتفرض السودان حظرا للتجوال يبدأ من الساعة الثالثة 

عرصا وحتى السادسة صباحا كإجراء احرتازي ملحاولة 
احتواء انتش�ار فريوس كورونا املس�تجد خصوصا مع 
تس�جيل أكثر من تسعة آالف اصابة بالوباء، بينها أكثر 
م�ن 570 وفاة.وكم�ا أُغلق الجر الراب�ط بني مدينتي 
الخرطوم وبحري وأخيل من الس�يارات واملارة.ويف ُبررّي 
رشق الخرط�وم تجمع قراب�ة 2000 متظاهر يف ميدان 
وس�ط األحياء وتح�دث إليهم احد منظم�ي التظاهرة، 
حس�ب مراس�ل فران�س ب�رس، قائ�ال “ه�ذا املوك�ب 

لتصحيح املسار وليس إلسقاط الحكومة”.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
الن�واب ع�رض ترشيع�ات  يرتق�ب مجل�س 
العام�ة  املوازن�ة  ومنه�ا  املهم��ة  القوان�ني 
وقانون�ي  االنتخاب�ات واملحكم�ة االتحادي�ة  
،ع�ىل ج�دول اعم�ال جلس�اته املقبل�ة التي 
ماتزال مؤجلة حتى اش�عار اخر يف ظل االزمة 
الصحية لجائحة وباء كورونا التي تش�هدها 
الب�الد .ورغ�م ان الرمل�ان اعل�ن ع�ن تأجيل 
التصويت ع�ىل مرشوع قانون الخدمة املدنية 

االتحادي ،اواخر ش�هر كان�ون االول املايض ، 
لغرض انضاجه وعرضه للتصويت الحقا مرة 
اخ�رى ، لك�ن اللجان النيابي�ة املعني�ة بصدد 
التحق�ق من صياغات القان�ون لتمريره دون 
عقب�ات مس�تقبال .وازاء ذل�ك اك�دت اللجنة 
القانوني�ة النيابية ان قان�ون الخدمة املدنية 
االتحادي سيعرض يف جدول اعمال الجلسات 

املقبلة .

التخطيط تكشف لـ             استعداداتها إلجراء التعداد العام للسكان وتؤكد االستعانة بكوادر الرتبية يف تنفيذه
نفذت اربع جتارب يف بغداد والبصرة واالنبار واربيل للوقوف على التحديات

الزوراء/ حسني فالح:
تفاصي�ل  التخطي�ط،  وزارة  كش�فت 
الع�ام  التع�داد  الج�راء  اس�تعداداتها 
للسكان، وفيما اكدت استعانتها بكوادر 
الرتبية من مدرسني ومعلمني يف اجراؤه، 
نفذت اربع تجارب للتعداد يف محافظات 
بغداد والب�رصة واالنبار واربيل للوقوف 
عىل املش�اكل والتحديات، مشرية اىل ان 
موعد تنفي�ذه مرهون بالظ�روف التي 

يعيشها البلد السيما الصحية واملالية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان اس�تعدادات ال�وزارة الج�راء التعداد 
العام للس�كان بدأت منذ منتصف العام 
امل�ايض ومازال�ت مس�تمرة، مؤكدا تم 
انجاز عدد م�ن الخطوات املهمة لتنفيذ 

املرشوع.
واضاف: ان الوزارة تمكنت من تش�كيل 
الهيئ�ة العلي�ا للتع�داد وكذل�ك غرف�ة 
العملي�ات، باالضاف�ة اىل تش�كيل ادارة 
تنفيذي�ة و10 ف�رق عم�ل متخصص�ة 
متكاملة مع بعضها، الفتا اىل ان الوزارة 
انه�ت م�ن اع�داد الخط�ة التفصيلي�ة 
الكامل�ة الج�راء التعداد.واش�ار اىل ان 
وزارة التخطي�ط نف�ذت ارب�ع تجاربة 
بمناط�ق مختل�ف يف ارب�ع محافظات 
بغداد والبرصة واالنب�ار واربيل، الهدف 
منها الغ�راض التجرب�ة وللوقوف عىل 
املش�اكل والتحدي�ات الت�ي ق�د تواجه 
تنفي�ذ التعداد ، مبين�ا ان الوزارة نفذت 

ورش عم�ل وادخل�ت الك�وادر املعني�ة 
بدورات تدريبي�ة .وتابع: كما تم اكمال 
االس�تمارات الخاص�ة بالتعداد س�واء 
كان�ت الخاص�ة بالس�كان او الح�ذف 
والرتقيم وغريها من االس�تمارات التي 
يتطلبه�ا التعداد، مش�ريا اىل ان الوزارة 

تواج�ه تحدي�ني يف تنفيذ التع�داد االول 
يتمث�ل بجائحة كورونا وما فرضته من 
تحذيرات صحي�ة منالحركة واالختالط 
وه�ذا قد يؤث�ر ع�ىل مجري�ات العمل، 
ام�ا التح�دي الثان�ي متمث�ال بالظرف 
امل�ايل حي�ث يواج�ه البل�د ازم�ة مالية 

واقتصادية ق�د تعرقل تنفي�ذ املرشوع 
يف موع�ده املحدد.ولف�ت اىل ان املجلس 
االعىل للس�كان عقد اجتماعه االسبوع 
املايض برئاسة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي وكان التاكيد عىل اس�تمرار 
لغ�رض  باجراءته�ا  التخطي�ط  وزارة 

التهيئ�ة والتحضري الجراء التعداد العام 
للس�كان، اال ان املجل�س ربط املوضوع 
بوزارت�ي الصح�ة واملالي�ة م�ن ناحية 
تهيئة الظ�روف الصحي�ة واملالية.واكد 
انه يف حال اس�تمرار االزم�ة الراهنة قد 
يصع�ب تنفيذ التع�داد بموع�ده لكون 
يفصلنا اربع اش�هر ع�ن موعد اجراؤه، 
حي�ث الف�رتة املتبقية قليلة ج�دا، لكن 
يف حال تج�اوز االزمات س�يكون هناك 
اس�تعداد ت�ام الج�راء التع�داد بموعده 
املق�رر يف ترشي�ن االول املقبل.واوضح، 
الس�كاني  للتع�داد  العلي�ا  الهيئ�ة  ان 
املقب�ل   الش�هر  اجتماعه�ا  س�تعقد 
وس�تناقش جميع التحديات واملش�اكل 
ام�ا  س�تقرر  وبعده�ا  واالس�تعدادات 
تنفيذ امل�رشوع بموعده املح�دد او يتم 
تاجيله اىل اش�عار اخر.ومىض بالقول: 
ان الية تنفيذ امل�رشوع عن طريق فرق 
جوال�ة باالس�تعانة بالك�وادر الرتبوية 
س�واء من املعلم�ني واملدرس�ني ، ويتم 
ادخ�ال البيان�ات الكرتوني�ا م�ن خالل 
الجهاز اللوحي ترسل البيانات اىل مركز 
الس�يطرة واملعالج�ة يف الوزارة.وارجع 
الهنداوي سبب االستعانة بكوادر الرتبية 
اىل كونه�م موظف�ون يف الدولة وضمان 
اس�تمرارهم بالعم�ل، ولديه�م خرة يف 
هذا املج�ال، ويف الجانب االجتماعي هم 
معروفون ل�دى مناطقهم ولهم احرتام 
وخصوصية من قبل االرس مما سيكون 

هناك تعاون .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  هنأ 
الثالثاء،  امس  الالمي،  مؤيد  العرب  الصحفيني 
العرشين،  ثورة  ذكرى  بمناسبة  العراقي  الشعب 
فيما دعا اىل اخذ العر من تلك الثورة العظيمة.وقال 
الالمي يف تغريدة له عىل »تويرت« : »التهنئة الخالصة 
للشعب العراقي الكريم بمرور  100 عام عىل قيام 
ثورة العرشين الخالدة والتي قادها األجداد العظام 
وبروح شجاعة ووطنية عاليتني وكانت تلك الثورة 
الحديثة«.  العراقية  الدولة  لتأسيس  البداية  نقطة 
العظيمة  الثورة  العر من تلك  واضاف: نتمنى أخذ 

ثورة التأسيس لبناء الدولة العراقية اآلن.

الالمي يهنئ الشعب العراقي 
بذكرى ثورة العشرين 

القضاء يطلق سراح رافع العيساوي بكفالة 
ضامنة وغلق الدعاوى حبقه مؤقتا

بارزاني: لن نتنازل عن حقوقنا 
املشروعة من احلكومة االحتادية

الربملان اللييب حيذر جمددا من 
التدخالت الرتكية الفاضحة يف البالد 

بعد عام ونصف على ثورتهم اليت اطاحت بالبشري
اآلالف يتظاهرون يف السودان للمطالبة بتحقيق السالم والعدالة 

تشكيِل حتالف »عراقيون« واحلكيم يعلن برنامج عمله السياسي  اجلديد

ص 8عدم الرضا متبادل بني الصحفيني واحلكومة االردنية يف فرتة احلجر الصحي 

ص 3

يف تهنئتها بالذكرى املئوية لثورة العشرين 
الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة املضي ببناء 

الدولة املقتدرة ذات السيادة الكاملة
بغداد/ الزوراء:

العراقي�ني  الث�الث،  الرئاس�ات  هن�أت 
بمناس�بة الذكرى املئوية لثورة العرشين 
الخال�دة ، وفيم�ا اك�دت رضورة امل�ي 
الكامل�ة،  الس�يادة  ذات  الدول�ة  ببن�اء 
الخط�ط  اط�الق  اهمي�ة  ع�ىل  مش�ددة 
االس�رتاتيجية للنهوض بواقع البلد.وذكر 
رئي�س الجمهورية برهم صال�ح يف بيان 
ملكتب�ه تلقت »ال�زوراء« نس�خة منه: أن 
ث�ورة العرشي�ن كانت وما زال�ت ذكراها 
مصدر إلهام للش�عب العراقي يف الدروس 
والع�ر الت�ي يس�تعيدها العراقي�ون بما 
خ فيهم قيم الوطنية الحقة.واضاف:  يرسرّ
»نحتفل اليوم بمئوية الثورة ونس�تعيد يف 
هذه اللحظة باعتزاز تضحيات الش�هداء 
األبرار، وبما قدمه الُبناة املؤسسون، وبما 
رسخته النخب العلمية والثقافية والدينية 
واالجتماعية من قيم وأدوار ما زالت حية 
يف وج�دان ش�عبهم وتاريخه�م الوطن�ي 
العريق«، مش�رياً إىل أن االحتفال بالذكرى 
املئوية هو احتفال بمئ�ة عام من العراق 
الحدي�ث بتاريخ�ه الحاف�ل و املتش�ابك، 
بإنجازات�ه و دوره املؤثر يف الداخل و عىل 
صعي�د املنطقة، وإخفاقات�ه معاً، فهناك 
م�ع األس�ف أيض�اً االس�تبداد و العنف و 
والح�روب. والفس�اد  والتميي�ز  اإلب�ادة 

وشدد الس�يد الرئيس عىل رضورة املي 
قدماً الس�تئناف ما انقطع يف مسرية بناء 
الدول�ة املقت�درة ذات الس�يادة الكامل�ة، 
الق�ادرة ع�ىل ف�رض القان�ون ومحاربة 
الفس�اد وحماي�ة حق املواط�ن يف الحياة 
الح�رة الكريمة، دولة خادمة لش�عبها يف 
س�الم وأمان مع ش�عبها وم�ع جريانها.

وتاب�ع: بفخ�ٍر واعت�زاٍز نس�تذكر ه�ذه 
األيام الذكرى املئوية لثورة العرشين، تلك 
الثورة التي توح�دت فيها إرادة العراقيني 
بمختلف أطيافه�م ومكوناتهم، من أجل 
سيادة البلد وحريته وبناء دولته املستقلة 
الحديثة.وم�ىض بالق�ول: ان�ه بع�د مئة 
عام عىل الثورة نس�تمد العزم من شعبنا 
صانع الثورة، ونس�تلهم اإلرادة من الثوار 
الرواد يف بناء دولة حرة وكريمة.واضاف: 
إن ث�ورة العرشين كان�ت وما زال ذكراها 
مصدر إلهام للش�عب العراقي يف الدروس 
والع�ر الت�ي يس�تعيدها العراقي�ون بما 
�خ فيهم قي�م الوطني�ة الحقة. وزاد  يرسرّ
بالقول: لقد كانت ثورة العرشين نراس�ًا 
هادي�اً لبدايات تش�كل الدول�ة العراقية، 
وكانت محطة أساس�ية يف تكوين الوعي 
الوطني الحري�ص عىل اس�تقالل العراق 

واملدرك لقيمة بلد حر مستقل.

االحتاد األوروبي يعلن فتح حدوده ملواطين 14 دولة بينها ثالث عربية
استثناء الواليات املتحدة من هذه القائمة

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، عن تخفيض فائدة القروض لدعم القطاعات االقتصادية واإلنتاجية.

وقال البنك يف بيان له : إنه قرر »تعزيز سيولة املرشوعات القائمة التي تم تمويلها من مبادرة )الواحد 
ترليون( بمبلغ )5( مليون دينار للراغبني بذلك، بضمانات املرشوع ذاته لقاء عموالت إدارية ودون 
 )%3.5( اىل   )%٤.8( الفائدة من  الضامنة تخفيض  »املصارف والرشكات  أنه وجه  فوائد«.وأضاف 
للمقرتضني ضمن رشيحة 1 – ٢0 مليون دينار وتخفيض فائدة القروض املرصفية من رشيحة ٢1 
مليون – 1 مليار دينار بعد أن كانت )6.3%( لتصبح )٤%(«.وتابع أنه وجه »أيضاً املصارف مراعاة 
بدراسة  تعافيها  يطول  قد  التي  واملطاعم  والفنادق  السياحة  بقطاعات  العالقة  ذات  املرشوعات 
القرارات  أن »هذه  إىل  البنك  الجائحة«.وأشار  أزمة  التعايف من  تأجيل اقساطها لفرتة أطول حتى 
تأتي مع استمرار التداعيات االقتصادية التي سببتها جائحة كورونا وما فرضته من قيود كبرّلت 

النشاط االقتصادي يف أغلب القطاعات اإلنتاجية والخدمية وهبوط إيرادات النفط«.

البنك املركزي: ختفيض فائدة القروض 
لدعم القطاعات االقتصادية واإلنتاجية

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

اجراء عمليات التعفري يف خمتلف مناطق العراق للحماية من كورونا



بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الوزراء،  مجلس  وافق 
 50 بمبلغ  الصحة  وزارة  تمويل  عىل 
كورونا،  جائحة  ملواجهة  دينار  مليار 
مرشوع  بشأن  قرار  عىل  صوت  فيما 
الرضيبي مع  االزدواج  اتفاقية تجّنب 

ارمينيا.
يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
جلسته  عقد  الوزراء  مجلس  ان 
مجلس  رئيس  برئاسة  االعتيادية، 
الوزراء مصطفى الكاظمي، خصصت 
ملناقشة جملة من املوضوعات املدرجة 

ضمن جدول أعماله.
وقّدم وزير الصحة والبيئة، يف مستهل 
تقريراً  البيان،  بحسب  الجلسة، 
لجنة  عمل  مستجدات  عن  مفّصالً 
تعزيز اإلجراءات الحكومية، يف مجاالت 
الوقاية، والسيطرة والصحة، والتوعية 
فايروس  انتشار  من  الحّد  بشأن 
كورونا، املؤلفة بموجب األمر الديواني 
رقم 217 لسنة  2020.واضاف البيان: 
املتخذة  اإلجراءات  ناقش  املجلس  ان  
من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات 

جائحة  ملواجهة  املرصودة  املالية 
اإلمكانيات  كّل  وتوفري  كورونا، 
نسبة  وتقليل  املرض  لتطويق  الالزمة 

اإلصابات.
من  جملة  الوزراء  مجلس  وأصدر   

القرارات والتوصيات :-
أوال/ قيام وزارة املالية بتمويل وزارة 
خمسون  مقداره،  بمبلغ  الصحة 
الطوارئ  احتياطي  من  دينار،  مليار 
بسبب  املاضية،  للسنة  للمرصوف 

أن  عىل  كورونا،  فايروس  جائحة 
تقوم وزارة الصحة برصفها ملواجهة 

الجائحة حرصا.
االستثناء  تمديد  عىل  املوافقة  ثانيا/ 
بموجب  الصحة  وزارة  اىل  املمنوح 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قرار 
ملدة   2020 لسنة   )9( رقم  الوطنية 
انتهاء  تأريخ  من  بدءاً  أشهر،  ثالثة 
من  )ط(  الفقرة  يف  اليها  املشار  املدة 

القرار آنفاً.

ثالثا/ إقرار توصيات محرض االجتماع 
التشاوري مع مديرية الخدمات الطبية 
وطبابة  الدفاع  وزارة  يف  العسكرية 
الخدمات  ومديرية  الشعبي  الحشد 
يف  املنعقد  الداخلية،  وزارة  يف  الطبية 
 ،2020/6/26 بتأريخ  الصحة  وزارة 
فايروس  جائحة  مواجهة  بشأن 

كورونا.
قرار  تعديل  عىل  التصويت  رابعا/ 
لسنة   358( رقم  الوزراء  مجلس 
2018(، بشأن مرشوع اتفاقية تجّنب 
من  التهرّب  ومنع  الرضيبي  االزدواج 
الدخل  عىل  املفروضة  الرضائب  دفع 
جمهورية  حكومة  بني  املال،  ورأس 

العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
مرشوع  عىل  التصويت  خامسا/ 
حكومة  بني  اتفاق  تصديق  قانون 
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية 

التونسية، بشأن الخدمات الجوية .
مرشوع  عىل  التصويت  سادسا/ 
والقضائي  القانوني  التعاون  اتفاقية 
وتسليم  والجزائية،  املدنية  املسائل  يف 
جمهورية  حكومة  بني  املجرمني 

العراق وحكومة اوكرانيا.

الزوراء / يوسف سلمـان:
عرض  النواب  مجلس  يرتقب 
ومنها  املهمـة  القوانني  ترشيعات 
االنتخابات  وقانوني   العامة  املوازنة 
جدول  ،عىل  االتحادية   واملحكمة 
ماتزال  التي  املقبلة  جلساته  اعمال 
مؤجلة حتى اشعار اخر يف ظل االزمة 
التي  كورونا  وباء  لجائحة  الصحية 

تشهدها البالد .
تأجيل  عن  اعلن  الربملان  ان  ورغم 
التصويت عىل مرشوع قانون الخدمة 
كانون  ،اواخر شهر  االتحادي  املدنية 
انضاجه  لغرض   ، املايض  االول 
اخرى  مرة  الحقا  للتصويت  وعرضه 
املعنيـة بصدد  النيابية  اللجان  لكن   ،
القانون  صياغات  من  التحقق 

لتمريره دون عقبات مستقبال .
القانونية  اللجنة  اكدت  ذلك  وازاء 
املدنية  الخدمة  قانون  ان  النيابية 
اعمال  جدول  يف  سيعرض  االتحادي 
الجلسات املقبلة ، واشارت اىل  وجود 
وراء  الربملانية  اللجان  بني  خالفات 
تأجيل التصويت عىل القانون  .وقال 
العقابي  حسني  النائب  اللجنة  عضو 

لـ« الزوراء »،  انه » تم سحب القانون 
للتصويت  عرضه  عىل  واعرتضنا 
منذ  موجود  القانون  الن   ، النهائي 
املالية  اللجنة  لدى  السابقة  الدورة 
 ،« اختصاصها  خارج  وهو  النيابية 
مشريا اىل ان » اللجنة القانونية طلبت 
اللجان  جميع  من  القانون  سحب 
العادة  بعهدتها  وحرصه  االخرى 
النهائي  للتصويت  وتقديمه  دراسته 

الحقا ».
بتنظيم  يتعلق  القانون   « ان  واضاف 
الهيكل  الدارة  قانونية  مراكز 
العراقية كما يوجز  للدولة  التنظيمي 
وهي   ، املوظف  وواجبات  حقوق 
مسائل قانونية بحتة من اختصاص 
اللجنة القانونية ال غريها » ، مبينا ان 
» القانون ينظم عمل الوظائف العامة 
بوجود   ، الحكومي  القطاع  وادارة 
 100 من  اكثر  عمرها  ادارية  خربات 
 ، العراقية  الدولة  تشكيل  ابان   ، عام 
يتناسب  بما  صقلها  اعادة  من  والبد 

مع النظام الدستوري الجديد ».
يأتي ذلك بعد ان اعلنت اللجنة املالية 
الخدمة  قانون  ترشيع  أن  النيابية 

اعادة  إىل  سيفيض  االتحادي  املدنية 
النظر بسلم رواتب املوظفني يف دوائر 

الدولة.
ماجدة  النائب  اللجنة  عضو  وذكرت 
مؤخرا  صحفي  ترصيح  يف  التميمي، 
املدنية  الخدمة  قانون  ترشيع   « أن  
سيفيض اىل اعادة النظر بسلم رواتب 
موظفي دوائر الدولة ككل »، مشرية 
القانون  عىل  التصويت   « أن   إىل 
الفصل  جلسات  ضمن  سيكون 
انضاج  ولحيـن  املقبل،  الترشيعي 
اللجان  قبل  من  القانونية  الصياغات 

املعنيـة ».
 100 يضم  القانون   « ان   واضافت 
رواتب  يمس  وال  اجماال،  مادة 
املوظفني، بل سترتتب تداعيات مالية 
الرواتب  بسلم  النظر  اعادة  تتطلب 
القانونية  اللجان   « ان   مبينة    ،«
النيابية  واملالية  االنسان  وحقوق 
رئاسة  اىل  رسمية  طلبات  قدمت 
الربملان لسحب قانون الخدمة املدنية 
للتصويت  بعرضه  والرتيث  االتحادي 
حقوق  وضمان  التدقيق  اعادة  لحني 

املوظفني دون مساس ».

جملس الوزراء يوافق على متويل وزارة الصحة
بـ 50 مليار دينار ملواجهة كورونا

القانونية النيابية لـ          : قانون اخلدمة املدنية 
اليتضمن تبعات مالية عدا اجراءات ادارية وقانونية

صوت على قرار بشأن مشروع اتفاقية جتّنب االزدواج الضرييب مع ارمينيا تشريع القانون اجلديد ينتظر انعقاد اجللسات املؤجلة حتى اشعار اخر
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يف تهنئتها بالذكرى املئوية لثورة العشرين

الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة املضي ببناء الدولة املقتدرة ذات السيادة الكاملة
بغداد/ الزوراء:

العراقيين  الثياث،  الرئاسيات  هنيأت 
بمناسيبة الذكرى املئوية لثورة العرشين 
الخالدة ، وفيما اكدت رضورة امليض ببناء 
الدولية ذات السييادة الكاملية، مشيددة 
عىل اهمية اطاق الخطط االسيراتيجية 

للنهوض بواقع البلد.
وذكر رئيس الجمهوريية برهم صالح يف 
بيان ملكتبه تلقت “الزوراء” نسيخة منه: 
أن ثورة العرشين كانت وما زالت ذكراها 
مصدر إلهام للشيعب العراقي يف الدروس 
والعير التي يسيتعيدها العراقييون بما 

يرّسخ فيهم قيم الوطنية الحقة.
واضاف: “نحتفيل اليوم بمئويية الثورة 
باعتيزاز  اللحظية  هيذه  يف  ونسيتعيد 
تضحييات الشيهداء األبيرار، وبما قدمه 
الُبناة املؤسسيون، وبما رسيخته النخب 
العلميية والثقافية والدينية واالجتماعية 
مين قييم وأدوار ما زالت حيية يف وجدان 
شيعبهم وتاريخهيم الوطنيي العرييق”، 
مشيراً إىل أن االحتفال بالذكيرى املئوية 
هو احتفال بمئة عام من العراق الحديث 
بتاريخيه الحافل و املتشيابك، بإنجازاته 
و دوره املؤثير يف الداخيل و عيىل صعييد 
املنطقية، وإخفاقاتيه معياً، فهنياك مع 
األسيف أيضاً االستبداد و العنف و اإلبادة 

والتمييز والفساد والحروب.
وشدد السييد الرئيس عىل رضورة امليض 
قدماً الستئناف ما انقطع يف مسرة بناء 
الدولية املقتيدرة ذات السييادة الكاملة، 
القيادرة عىل فيرض القانيون ومحاربة 
الفسياد وحماية حق املواطين يف الحياة 
الحرة الكريمة، دولة خادمة لشيعبها يف 

سام وأمان مع شعبها ومع جرانها.
وتابع: بفخٍر واعتزاٍز نستذكر هذه األيام 
الذكيرى املئويية لثيورة العرشيين، تليك 
الثيورة التي توحدت فيها إرادة العراقين 
بمختلف أطيافهيم ومكوناتهم، من أجل 
سيادة البلد وحريته وبناء دولته املستقلة 

الحديثة.
وميى بالقيول: انيه بعد مئية عام عىل 
الثيورة نسيتمد العزم من شيعبنا صانع 
الثورة، ونسيتلهم اإلرادة من الثوار الرواد 

يف بناء دولة حرة وكريمة.
واضاف: إن ثورة العرشين كانت وما زال 
ذكراها مصدر إلهام للشيعب العراقي يف 
الدروس والعر التي يستعيدها العراقيون 

بما يرّسخ فيهم قيم الوطنية الحقة.
وزاد بالقيول: لقد كانت ثيورة العرشين 
نراسيًا هاديياً لبداييات تشيكل الدولية 
العراقيية، وكانيت محطية أساسيية يف 
تكويين الوعيي الوطنيي الحرييص عىل 
اسيتقال العراق واملدرك لقيمية بلد حر 

مستقل.
واشار اىل ان ذكرى الثورة فلتكن مناسبة 
لتعزييز اإلرادة الوطنية الحيرة الطامحة 
ملراعاة مصالح العراق وكرامة العراقين 
يف عاقاته بمحيطه اإلقليمي ويف املجتمع 
الدويل ككل و االستناد اىل مرجعية الدولة 

و قرارها السيادي.
وبين: كانيت الثيورة مثياالً يف التضامن 
الوطني والتآزر الشعبي للتعبر عن رؤية 
الشيعب بما يجب أن تكيون عليه الدولة 
العراقية، دولة حرة ومسيتقلة وواثقة يف 

سعيها الحثيث للبناء والتنمية والتقدم.
وتابيع: نحتفيل الييوم بمئويية الثيورة 
باعتيزاز  اللحظية  هيذه  يف  ونسيتعيد 
تضحييات الشيهداء األبيرار، وبما قدمه 
الُبناة املؤسسيون، وبما رسيخته النخب 
العلميية والثقافية والدينية واالجتماعية 
مين قييم وأدوار ما زالت حيية يف وجدان 

شعبهم وتاريخهم الوطني العريق.
واوضيح: ان االحتفيال بالذكيرى املئوية 
هو احتفال بمئة عام من العراق الحديث 
بتاريخيه الحافل و املتشيابك، بإنجازاته 
و دوره املؤثير يف الداخيل و عيىل صعييد 

املنطقية، وإخفاقاتيه معياً، فهنياك مع 
االسيف ايضا االستبداد و العنف و اإلبادة 

والتمييز والفساد والحروب.
وهو ما يحّملنا جميعا مسيؤولية امليض 
قدماً الستئناف ما انقطع يف مسرة بناء 
الدولية املقتيدرة ذات السييادة الكاملة، 
القيادرة عىل فيرض القانيون ومحاربة 
الفسياد وحماية حق املواطين يف الحياة 

الحرة الكريمة.
واكد ان دولة مستندة اىل الدستور و تمنع 
ظهور االستبداد، دولة خادمة لشعبها يف 
سيام وأمان مع شيعبها و مع جرانها، 
دوليٌة تعاميُل العالم واملنطقية بوصفها 
ُمتحِكمية،  وال  عيدّوة  ال  صديقية،  دوالً 
دولة تضبُط الساح املنفلت ويكون فيها 

القانيون هيو الفيصيل.
لتكين ذكيرى ثيورة العرشيين مناسيبة 
حية لتجدييد حيوية وحدتنيا وتضامننا 
يف مواجهية جائحية كورونيا مين خال 
تكاتفنا وزييادة الوعي الصحي وااللتزام 

باجراءات الصحة والسامة.
وزاد: ولتكن ثورة العرشين ايضا منطلقاً 
لتعزيز رفعة بلدنا وكرامة أبنائنا وحسن 
عاقاتنيا ميع أصدقياء العيراق وجرانه 
عىل مبادئ املصالح املشيركة للشيعوب 
واسيتقالها  البليدان  سييادة  واحيرام 
وترسيخ مبادئ السام والتعاون واملحبة 

ما بن الجميع.
من جهته، هنا رئييس الوزراء مصطفى 

ظميي  لكا ا
بمناسبة ذكرى ثورة العرشين.

وقيال الكاظمي يف بييان تلقت “الزوراء” 
نسيخة منه: أهنئ شيعبنا العراقي األبي 
بذكرى مرور مائة عام عىل ثورة العرشين 
الوطنية الخالدة التي تحتل مكانة عزيزة 
يف وجدان أبناء شعبنا، كأول ثورة تحررية 
يف تأريخهيم الحديث، كونهيا جاءت كي 
يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، وهذا 
ميا نطمح بعيزم اىل تحقيقيه اليوم عر 
السعي لرسيييخ ِقَيِم املواطنة والحقوق 
الدسيتورية وحقوِق االنسان ورفض أّي 

َمساس بسيادِتنا الوطنية.
واضياف: إن مين أوجيه عظمية ثيورة 
العرشيين.. أنهيا كانيت بحق ثيورة كل 
العراقين مين أجيل كل العراقين، وهذا 
العمييق  التضامين  مشياعر  ماأكدتيه 
والشيعور بوجود مصلحة مشيركة لكل 

الشعب باالنتصار.
وتابيع: ومن هنيا تكمن أهمييُة التذكر 
العرشيين،  ثيورة  ومنطلقيات  بأسيس 
واألهيداف  القييم  اسيتلهام  ورضورة 
النبيلة التي برشت بها ملواجهة التحديات 
واألخطيار، وإبيراز الدور الشيجاع الذي 
وقفته مراجعنا الدينية، وكذلك عشائرنا 
األبية وجماهر شيعبنا يف املدن واألرياف 
يف تصديهيم لاحتيال االجنبيي، وهيذا 
يؤكد من جديد دورها الراهن كما يشير 
بقيوة اىل أهمية العشيائر العراقية لدعم 

اىل  األهيي،  والسيلم  والقانيون  الدولية 
جانيب تسيخيير جميع طاقاتنيا لتوفر 
املسيتلزمات الصحية من أدوية ومعدات 
وأجهيزة لدحر وبياء كورونا اليذي داهم 

العالم أجمع ومنه العراق.
واوضيح: إن هيذه الذكيرى تلهمنيا اآلن 
أيضيا مزييدا من العيزم إلطياق خطط 
اسراتيجية لبناء وطننا عىل أسس متينة 
تلبيي طموحيات الرشائيح االجتماعيية 
الواسيعة بالحيياة الكريمية، وال سييما 
سيكان املحافظيات املحرومة والشيباب 
اإلعيداد  يضمين  وبميا  والخريجيون.. 
النتخابيات مبكيرة نزيهة، والسيتكمال 
بناء مؤسسيات الدولة عىل أرضية صلبة 
تلبي طموحات شيعبنا بتوفر الخدمات 
واإلعمار واالسيتقرار السييايس واألمني 
واالقتصادي، وتضمين محاربة حقيقية 
وعاجلة للفساد وتعزز مكانة العراق بن 

دول املنطقة والعالم.
اىل ذلك، هناك رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبيويس العراقيين بمناسيب الذكرى 

املئوية لثورة العرشين.
وقال الحلبويس يف تغريدة له عىل “توير” 
تابعتها “الزوراء”: نستلهم يف الذكرى املئة 
لثورة العرشين دروَس الفخر والشجاعة 
رها األجداد  والتاحيم الوطني التي سيطَّ
مين جميع مكونيات الشيعب؛ للذود عن 

سييادة العراق وصون كرامته .
ل األحفاد مسيؤولية  وتابيع” اليوم يتحمَّ

الثيورة  هيذه  منجيزات  عيىل  الحفياظ 
العظيمة برسيخ الروح الوطنية، وتعزيز 

هيبة الدولة وسيادة الوطن”.
من جهته، هنأ حسن كريم الكعبي النائب 
االول لرئييس مجليس النيواب ، الشيعب 
العراقي بمناسيبة الذكرى الي 100 لثورة 

العرشين الخالدة .
واكيد الكعبيي يف بييان له، عيىل رضورة 
اسيتلهام هيذه الذكيرى برفيض الظليم 
الوطنيي  واملوقيف  النسييج  وتوحييد 
والوقيوف سيويآ ضيد محياوالت خيرق 

سيادة الباد واستقاله .
من جانبه، أكد رئيس تحالف الفتح هادي 
العاميري، أن األوان قيد حان السيتقرار 
العيراق وتحقييق سييادته وإبعياده عن 

التدخات األجنبية وبناء العراق القيوي.
وقيال العامري يف بيان ،”تمير علينا هذا 
الييوم الذكيرى السينوية املائية النطاق 
ثيورة العرشيين الخاليدة، هيذه الثيورة 
الوطنية التحرريية التي قادتها املرجعية 
الدينية متمثلة باملرزا الشيرازي )قدس 
رسه( ومين كان معه مين علماء الحوزة 
ميع  جنيب  اىل  جنبياً  آنيذاك  املجاهيدة 
شييوخ العشيائر الكريمية ،وكل القوى 
والشيخصيات الوطنيية واالجتماعية يف 
تاحيم وطني قل نظيره، وكانيت بحق 
رصخية مدوية أطلقها ألشيعب العراقي 
العزيز بوجيه االحتال الريطاني ،واثبت 
بشيكل جيي وواضيح أنيه شيعب تواق 
للسيادة وللحياة الحرة الكريمة ورافض 

لكل أشكال االحتال والعبودية”.
وأضياف أنه”مميا الشيك فييه أن ثورة 
يف  املضيئية  املحطيات  مين  العرشيين 
تارييخ العراق املعيارص نسيتلهم منها 
الدروس والعر والدور الكبر واملصري 
للمرجعيية الدينية ،حييث كان وما زال 
يف تحقييق  وسييبقى عاميًا أساسيياً 
السييادة الوطنيية والدفاع عين قضايا 
األمية ومصر الشيعب العراقيي العزيز 
. كذليك نسيتلهم منهيا اليدور البيارز 
للعشيائر العربيية األصيلية ،اليذي كان 
وميا زال وسييبقى متأصيًا يف دفاعها 
عن قضايا األمة واستجابتها للمرجعية 
الدينية الرشيدة يف كل زمان ومكان .كما 
نسيتلهم من هذه الثورة الخالدة أهمية 
التاحيم الوطنيي يف تحقييق االنتصيار 

مهما كانت الظروف صعبة ومعقدة”.

بغداد / نينا :
 اعلن رئيس تييار الحكمة عمار الحكيم 

عن تشكيِل تحالف عراقيون.
وقيال الحكييم ، ان “ تحاليف عراقيون 
يهيدف لتقويية مسيار الدولية وتطبيق 
القانون وإعادة الثقة بالنظام السييايس 
وتعضيد مسيار اإلصاحات”، مشرا اىل 
ان بياب االنضمام لتحاليف “عراقيون” 

سيبقى مفتوحاً.
تحاليف  )عراقييون(   “ ان  واضياف 
سييايس برملانيي جماهيري ينطلق من 
الدولة ويتحيرك يف فضياء الدولة ويعود 
حاصيل جهيده اىل الدولية “، مبينا ان “ 
تحالف )عراقيون( يدعم الدولَة املُقتدرَة 
القوّييَة، ذاَت السييادِة الوطنيِة  واإلرادة 
الجماهرييِة بعييداً عين املحاصصيات 
وخارَج الصفقات املشبوهة والتفاهمات 

املؤقتة غر املجدية.

 واوضح ان “ تحاليف )عراقيون( يعمل 
عىل تمكن منهج اإلعتدال لدعم االستقرار 
السييايس، وإبعاد العراق عن التخندقات 
اإلقليمية والرصاعات الدولية كما ُيعضد 
مسار االصاحات الجادة وتلبية مطالب 
املتظاهرين الحقة ودعمها “، مؤكدا عىل 
املطلب الرئييس بإجراء إنتخابات ُمبكرة 
نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع با 

تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها.
 وتابع القيول ان “ تحالف )عراقيون( 
يتميز بعيدد كبر مين الرملانين لكنه 
ال يتوقيف عند لغية األرقيام، بل يعمل 
عيىل تقدييم نميوذج جدييد يف اإلدارة 
الواعية واملسؤولة”، مشرا  السياسية 
اىل ان “ تحاليف )عراقييون( يميدُّ يدُه 
للتحالفيا ِت السياسييِة واإلجتماعيية 
والتآزر  للتعياون  القائمية  والشيعبية 

وتكامل االدوار “.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد مسيح أجرته وكالة رويرز لألنباء، 
اميس الثاثياء، أن العيراق ونيجرييا 
زادا االمتثيال لقيود اإلمدادات يف شيهر 
حزييران/ يونييو إىل %62 و%72 عىل 
الرتيب.وأظهيرت البيانيات أن إنتياج 
نفيط أوبك يف شيهر يونييو هبط 1.92 
مليون برميل يوميا عىل أساس شهري 
إىل 22.62 ملييون برمييل يومييا، وهو 
أدنيى مسيتوى منيذ عيام 2000 عيىل 
األقل.وأشيار املسيح إىل أن امتثال دول 
أوبيك لتعهدات خفض االنتياج يف إطار 

مجموعية أوبك+ بليغ %107 يف يونيو 
مقابيل %77 يف مايو.كميا أفياد بيأن 
التخفيضيات الطوعيية اإلضافية التي 
نفذتها السعودية ودول خليجية أخرى 
شيكلت معظم الهبوط يف إمدادات أوبك 
وحلفاؤهيا  أوبيك  يونيو.واتفقيت  يف 
بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف 
بمجموعية أوبك+، عيىل خفض قيايس 
لإلنتاج قيدره 9.7 مليون برميل يوميا، 
أو 10 باملئة من الطلب العاملي، من أيار 
وملدة شيهرين ثم ميددت فرة الخفض 

إىل تموز.

بغداد/ الزوراء:

اعلنيت وزارة الصحية والبيئية، اميس 

اليوميي  الوبائيي  املوقيف  الثاثياء، 

لاصابيات املسيجلة لفيروس كورونيا 

املسيتجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 

وفييات  و104  جدييدة  اصابية   1958

و1786 حالية شيفاء، حيددت دائرتيي 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لاصابات حسب املناطق.

وذكرت اليوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 

نسيخة منيه: انه تم فحيص )12425 ( 

نموذجيا يف كافة املختيرات املختصة يف 

العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع 

اليكي للنمياذج املفحوصية منيذ بداية 

تسجيل املرض يف العراق )544545 (.

واضافيت: ان مختراتهيا سيجلت ليوم 

اميس ) 1958( اصابة يف العراق موزعة 

كالتايل: بغداد / الرصافة   307، بغداد / 

الكيرخ     194، مدينة الطب 38، النجف 

االرٔشف  84، السيليمانية  164  ، أربييل 

85 ، دهوك  1 ، كرباء 119، كركوك 53 ، 

دياىل                75، واسط  39  ، بابل  30 

، البرصة  248، ميسان  102 ، الديوانية 

65 ، ذي قار  340 ، االٔنبار  4 ، نينوى  9  

، صاح الدين 14 ، املثنى  5 .

  1786 اىل ان عيدد الشيفاء:   واشيارت 

حالية،  وكما يي: بغيداد الرصافة   241  

، بغداد الكيرخ  494 ، مدينة الطب  23، 

النجف            32، السليمانية  23، أربيل   

63 ، دهيوك  6 ، كركوك  25، كرباء 42  

، دياىل  12  ، واسط  17 ، البرصة   145، 

ميسيان  138 ، بابل   90  ، ذي قار 382 

، الديوانية 21 ، االٔنبار 22 ، صاح الدين  

. 10

وتابعيت: ان عدد الوفييات  104 حاالت  

وكميا يي : بغيداد الرصافة   27  ، بغداد 

الكيرخ 4، مدينية الطيب  3 ، النجف  1، 

السيليمانية       13، اربيل 1  ، كرباء 3، 

كركوك  6  ، دياىل  4 ، واسط  2 ، البرصة 

5 ، ميسيان 11، بابيل 5 ، الديوانيية 6 ، 

ذي قيار  7 ، املثنيى  5 ، صياح الدين 1، 

مبينة ان مجميوع االٔصابات :  49109، 

اما مجميوع حاالت الشيفاء : 24760، 

بينميا الراقديين اليكي:      22406، يف 

حن الراقدين يف العنايية املركزة:  293، 

ومجموع الوفيات:   1943.

من جهته، اعلين مدير عام صحة بغداد 

الرصافة الدكتور عبد الغني السياعدي، 

تسيجيل 307 اصابية جدييدة بفروس 

كورونا بينها 145 بمدينة الصدر .

وقال السياعدي يف بيان تلقت “الزوراء” 

نسخة منه: ان “صحة الرصافة سجلت 

بفيروس  جدييدة  اصابية   307 الييوم 

كورونا موزعة  كالتايل: 29 اصابة خال 

الرصد الوبائي الفعيال:  قطاع البلديات 

االول 14 حالية /  قطاع البلديات الثاني 

9 حياالت /  قطاع الرصافة حالة واحدة 

/  قطياع الصيدر 5 حياالت /  قطياع 

االعظمية حالة واحدة .

واشار اىل ان  278 حالة خال مراجعتهم 

للمؤسسيات الصحيية:  مدينية الصدر 

140 حالية ضمين محيات 555, 575, 

 ,549  ,554  ,560  ,535  ,537  ,576

 ,512  ,571  ,539  ,523  ,551  ,533

 ,521  ,559  ,565  ,517  ,528  ,518

530, قطاعات 17, 37, 45, 13, 4, 23, 

71, 14. 70, 22/  الغديير حالية واحدة 

محلية 712/   الكفياح 4 حياالت محلة 

127, 111, 105/  املشيتل حالة واحدة 

محلية 751/  الشيعب 25 حالية محلة 

319, 335, حيي اور, 363, 317, 343, 

331, حيي اور, البنيوك /  حيي الزهراء 

حالة واحدة /  املدائن حالة واحدة قرية 

15/  الكرادة 4 حاالت محلة 925, 905, 

909/  الكيرخ الغزاليية 9 حاالت محلة 

653/  البلدييات 15 حالية محلة 728, 

738, 754, الزراعي/  الحسينية 5 حاالت 

محلة 208, 202, قرب املرور/  فلسطن 

حالتن محلية 505/  بغداد الجديدة 10 

حياالت محلية 721, 725, 715, 735/  

الكرخ الرموك حالة واحدة محلة 608/  

حيي تونس حالة واحيدة 330/  طالبية 

 5 االعظميية    /321 محلية  حياالت   4

حاالت محلية 334, 318, 312/  زيونة 

3 حاالت محلة 712, 710/  باب الشيخ 

حالتن /  العبيدي 3 حاالت محلة 768, 

752, 762/  جير دياىل 3 حاالت محلة 

102 الورديية /  الزعفرانيية 5 حياالت 

محلية 950, 949, 958/  الكيرخ البياع 

4 حياالت محلية 827, 817 / االمن 12 

 ,731  ,735  ,733  ,737 محلية  حالية 

745/  الكريعيات 3 حاالت محلة 336/  

سيبع قصور حالتن محلة 361 شيارع 

ابو عي/ القاهيرة 6 حاالت محلة 313, 

الزراعيي 309/  شيارع املغيرب حالتن 

محلة 306, 302/ الجادرية حالة واحدة 

محلة 915/  الرشياد حالة واحدة محلة 

774/ الكيرخ الحريية حالية واحيدة /  

حي اكد حالة واحيدة محلة 758/  حي 

النرص حالة واحيدة /  حي الثورة حالة 

واحدة .

واضاف السياعدي: انه “تيم نقل جميع 

لتلقيي  الصحيي  الحجير  اىل  املصابين 

العياج فيميا نقليت الحياالت الحرجية 

اىل العنايية املركيزة الخاصية بالعزل يف 

كل مستشيفى”، مشيرا اىل ان “العيدد 

الراكمي لإلصابات ارتفع اىل 8108 تويف 

منهم 512 فيما اكتسيب الشفاء 5382 

ومتبقي قيد العاج 2214”.

ودعيا السياعدي املواطنين اىل “االلتزام 

التباعيد  وتطبييق  الوقايية  بإجيراءات 

االجتمياع لحمايتهيم مين االصابة قبل 

تفيش الوباء”.

اىل ذليك، حيددت دائيرة صحية الكرخ، 

املوقف الوبائي لهيا مع اعداد و عناوين 

الحاالت املشخصة يف مختراتها بمرض 

فروس كورونا املسيتجد لغاية الساعة 

العيارشة مين ليلة االثنين واملعلن عنها 

امس الثاثاء.

وذكرت الدائرة يف بييان تلقت “الزوراء” 

نسيخة منه: ان االصابيات توزعت كما 

يي: ابو دشر   ٢، ابو غريب   ١، االسكان   

٢، االعيام   ٥ ، البيياع   ٧، التاجيي   ٢، 

حيي اليراث   ٤، الحريية   ١٥، الخطيب   

٥، اليدورة   ٥، الدولعيي   ٣، الرحمانيية   

١، السييدية   ٧، الشيالجية   ٦، الرشطة 

الرابعة   ٢، الرشطة الخامسة   ١، الشعلة   

١٥، الصالحيية   ٢، الطوبجيي   ٢، حي 

العاميل   ١٦، حي العيدل   ٩، العطيفية   

٤، الغزالية   ٣، القادسيية   ٢، الكاظمية   

١٧، الكيرخ   ٤، اللطيفية   ٢، املحمودية   

١١، املعالف   ١، املنصور   ١، الرموك   ٦، 

املواصات   ٢، اليوسفية   ٢، جكوك   ٤، 

حيي الجامعة   ٣، حيي الجهاد   ٩، حي 

الخرضاء   ١، سيجن التاجي   ١، سيكنة 

جانب الرصافة   ٨، بابيل   ١.

الوفيات: وفاة/٦٣سينة/ واضافت: ان 

 ، ذكر/العاوي/محلية٢١٤ 

/ ي لعاو ا / كر ذ / ٤سينة ١ / ة فا و

وفاة/٥١سينة/انثى/  ، محلية٢٠٨ 

الشيعلة/الدوانم ، وفاة/٦٩سنة/ذكر/

حي السام/محلة ٤٠٨.

تشكيِل حتالف “عراقيون” واحلكيم يعلن 
برنامج عمـله السياسي اجلديد 

العراق ونيجرييا يزيدان االمتثال لقيود 
اإلمدادات يف شهر حزيران

بعد تسجيل 1958 إصابة و104 وفيات 

ـــ 49 ألفا  ــا يف العراق تتخطى ال ــريوس كورون ــات بف االصاب
والوفيات تالمس الـ2000 حالة
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بغداد/ الزوراء:
اعتقلت القوات االمنية بمختلف صنوفها، امس 
ويف  املطلوبني،  االرهابيني  من  عددا  الثالثاء، 
مناطق متعددة من البالد، وذلك اثر معلومات 
امنية  حمالت  خالل  ومن  دقيقة،  استخبارية 

استباقية.
فقد أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، 
القبض عىل شقيق ومعاون ملايسمى مسؤول 
ديوان الحسبة لقاطع العبايس املكنى ابو ماريا 

يف قضاء الحويجة.
وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إنه »من خالل تفعيل الجهد االستخباري 
ومتابعة املطلوبني من عنارص عصابات داعش 
القت مفارز وكالة االستخبارات يف  اإلرهابية، 
اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  الداخلية  وزارة 
والذي  ارهاب   4 املادة  أحكام  وفق  املطلوب 
الحسبة  ديوان  ملايسمى  شغل منصب معاون 
لقاطع العبايس يف قضاء الحويجة واملكنى ابو 

ماريا«.
اعرتف  معه  التحقيق  خالل  »من  واضافت: 
رصاحًة بقيامه بجلد وتعذيب املواطنني األبرياء 
داعش  عصابات  ملبايعة  املوت  حتى  ورجمهم 
آنذاك«، مبينة أنه »تم تدوين أقواله وإحالته اىل 
القضاء إلكمال أوراقة التحقيقية لينال جزاءه 

العادل«. 
االستخبارات  مديرية  ذكرت  جانبها،  من 
تلقت  بيان  يف  الثالثاء،  امس  العسكرية، 
الفوج  من  “قوة  ان  منه  نسخة  »الزوراء« 
مفارز  مع  وباالشرتاك   ٣٠ املشاة  لواء  األول 
القت  الفرقة،  يف  العسكرية  االستخبارات 
منطقة  يف  اإلرهابيني  من  اثنني  عىل  القبض 
العش بقضاء الرمانة يف القائم باألنبار عىل اثر 

معلومات استخبارية دقيقة”.
الجباية  يف  يعمل  كان  “احدهما  أن  وأضافت 
لعصابات داعش اإلرهابي وهما من املطلوبني 
للقضاء بموجب مذكرة قبض عىل وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب”.
لالستخبارات  العامة  املديرية  أعلنت  فيما 
العنارص  أحد  اعتقال  الثالثاء،  امس  واألمن، 

اإلرهابية يف بغداد.

»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
دقيقة  استخبارية  معلومات  عىل  »بناًء  إنه 
وامن  استخبارات  مديرية  مفارز  استطاعت 
العامة  املديرية  إىل  التابعة  امليدانية  بغداد 
الفرقة  مع  وبالتنسيق  واألمن  لالستخبارات 
الثانية - رشطة اتحادية من إلقاء القبض عىل 
أحد العنارص املطلوبة للقضاء يف تهم إرهابية، 
والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام املادة 

4/١ إرهاب من محكمة استئناف نينوى«.
يف  تواجده  خالل  من  االعتقال  »تم  واضافت: 

منطقة حي الجهاد الواقعة غرب العاصمة«. 
الديوانية،  رشطة  مديرية  قالت  جهتها،  من 
منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  امس، 
غماس  رشطة  من   مؤلفة  مشرتكة  »قوة  إن 
وأمن األفراد واالستخبارات بإمرة الرائد قيص 
احيال، ضابط مركز رشطة غماس، إضافة إىل 
عدد من الضباط واملنتسبني، القت القبض عىل 
أحد املتهمني باإلرهاب يف غماس كونه مطلوبا 
مكافحة  قانون  من   4 املادة  وفق  للقضاء 
ومطاردة  املعلومات  جمع  بعد  اإلرهاب 

املتهم«.
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  وقد 
الجهات  إىل  االرهابيني، وإحالتهم  بحق جميع 

املختصة للتحقيق معهم. 

بغداد/ الزوراء:

االجتماعية  والشؤون  العمل  لجنة  اقرْت    

والهجرة واملهجرين النيابية بصعوبة غلق ملف 

صندوق  انجز  بينما  العام،  هذا  خالل  النزوح 

دليال  االرهابية  العمليات  من  املترضرة  املناطق 

بينما  املناطق.  تلك  يف  االنساني  الوضع  لدعم 

 449 عودة  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أعلنت 

ومخيمات  الخازر  محور  مخيمات  من  نازحا 

محافظة دهوك اىل مناطق سكناهم االصلية يف 

قضاء سنجار ومناطق ناحيتي القريوان والبعاج 

التابعة اىل محافظة نينوى بشكل طوعي.

وأفادت عضو لجنة العمل والشؤون االجتماعية 

يف  خليل،  خالدة  النيابية،  واملهجرين  والهجرة 

مليون  هنالك  »اليزال  بأنه  صحفي،  ترصيح 

عن  معربة  املخيمات«،  يف  نازح  مليون  ونصف 

واالرساع  امللف  بهذا  الحكومة  تهتم  »ان  املها 

بعودة املواطنني اىل ديارهم، السيما اهايل قضاء 

سنجار الذين مىض عىل نزوحهم 6 سنوات رغم 

االوضاع الصعبة التي يعانونها يف املخيمات«.

النزوح  ملف  غلق  الصعوبة  »من  ان  واضافت 

العديد من  ان »هنالك  العام«، مؤكدًة  خالل هذا 

اعادة  منها  امللف  هذا  غلق  تمنع  التي  املعوقات 

مع  الحرب  بسبب  تحررت  التي  املدن  اعمار 

فيه  تزال  ال  يف وقت  االرهابية،  داعش  عصابات 

جهود  اىل  تحتاج  املنفلقة  غري  والقنابل  االلغام 

املؤسسات الحكومية واملنظمات الدولية لرفعها 

لضمان الحفاظ عىل ارواح املواطنني«.

تلك  حماية  هي  املعوقات  ابرز  »من  ان  وتابعت 

للتنظيمات  الرشسة  الهجمات  من  املناطق 

والخدمات  التحتية  البنى  واعادة  االرهابية، 

واملدارس واملستشفيات لها«، مؤكدًة انه »اضيف 

اىل كل تلك املسببات الوضع االقتصادي والصحي 

السيئني«.

واليد  الواحد  الفريق  بروح  »العمل  ان  وترى 

فرصة،  بأرسع  امللف  بغلق  سيعجل  الواحدة 

تبذل  ان  يجب  التي  الدولية  الجهود  اىل  اضافة 

اضعاف ماكانت عليه يف السابق إلعادة النازحني 

اىل مناطقهم االصلية«.

واملهجرين،  الهجرة  وزارة  أعلنت  جانبها،  من 

مخيمات  من  نازحا   449 عودة  الثالثاء،  امس 

اىل  دهوك  محافظة  ومخيمات  الخازر  محور 

سنجار  قضاء  يف  االصلية  سكناهم  مناطق 

اىل  التابعة  والبعاج  القريوان  ناحيتي  ومناطق 

محافظة نينوى بشكل طوعي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع يف الوزارة، 

عيل عباس، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 

إنه »بتوجيه وارشاف وزيرة الهجرة واملهجرين، 

ايفان فائق جابرو، اعادت الوزارة )١٣٣( نازحا 

من مخيمات الخازر وحسن شام )٣٧ كم رشقي 

املوصل( اىل مناطقهم االصلية يف القرى التابعة 

اىل ناحيتي البعاج والقريوان غربي نينوى  فضال 

نازحا من مخيمات محافظة  عن عودة )٣١6( 

قضاء  يف  االصلية  سكناهم  محل  اىل  دهوك 

سنجار«.

يؤكد  الحكومي  »الربنامج  أن  إىل  عباس  وأشار 

مما  كاملة،  بصورة  النزوح  ملف  غلق  رضورة 

يجعلنا نعمل عىل اعادة العوائل النازحة طوعيا 

اىل مناطقها االصلية بأرسع وقت ممكن«.

بغداد/ الزوراء:
امس  املائية،  املوارد  وزارة  أعلنت 
الجانب  مخاطبة  عن  الثالثاء، 
محادثات  إجراء  أجل  من  الرتكي 
العراق  حصة  ضمان  بشأن 
دراسة  اعداد  اكدت  بينما  املائية، 
الستثمار املياه الجوفية يف املناطق 

الصحراوية.
مهدي،  رشيد  مهدي  الوزير،  وقال 
يف حوار صحفي: ان “الوزارة طلبت 
من الجانب الرتكي اجراء محادثات 
بشأن سد اليسو، لالتفاق عىل خطة 
االرضار  دون  من  السد  لتشغيل 

وضمان  املائية،  العراق  بحصة 
حقوقنا من املياه”.

واضاف مهدي أن “السد سيكون له 
تأثري سلبي كبري عىل نهر دجلة بعد 
اكتمال عملية امللء، إذ سيبدأ التأثري 
ولن  املقبلة،  املواسم  خالل  املبارش 
يكون له تأثري يف الوقت الحايل لوجود 
خزين كبري من املياه”، مشريا اىل ان 
“هدف الوزارة االساس هو التوصل 

اىل اتفاق ُمرٍض الطرفني”.
بوادر  “وجود  عن  مهدي  وكشف 
بشأن  الرتكي  الجانب  من  ايجابية 
هذا امللف، إذ توجد مصالح مشرتكة 

بني البلدين تلزم الجميع بالجلوس 
اىل طاولة الحوار لغرض التوصل اىل 

اتفاق”.
املياه  استثمار  يخص  وفيما 
الصحراوية  املناطق  يف  الجوفية 
وزير  افصح  الغربية،  والبادية 
املياه  الستثمار  دراسة  عن  املوارد 
النوعية  ذات  املتجددة  الجوفية 
“استثمارها  ان  موضحا  العالية”، 
احياء  يف  مساعدا  عامال  سيكون 
وتوسيع الرقعة الزراعية يف املناطق 

الصحراوية”.
عىل  الكبري  الوزارة  حرص  واكد 

التي  املتجددة  املياه  تلك  “استثمار 
ال تؤثر يف الخزين االسرتاتيجي من 
ناحية الكم والنوع يف االستخدامات 
املجاالت  يف  والسيما  الكثرية، 

الزراعية”.
إلنشاء  الوزارة  خطط  وبشأن 
وزارته  بأن  افاد  جديدة،  سدود 
منهاج  ضمن  اولويات  “وضعت 
بعض  تنفيذ  مقدمتها  يف  عملها، 
الخزنية من  الطاقة  السدود لزيادة 
محافظة  يف  مكحول  ومنها  املياه، 
الدين، وهو مرشوع يحظى  صالح 
مصطفى  الوزراء  رئيس  باهتمام 

اطار  يف  يدخل  لكونه  الكاظمي، 
الطاقة  زيادة  خطط  رضوريات 

الخزنية من املياه”.
سيعمل  مكحول  “سد  بأن  ونوه 
املياه  من  كبرية  كميات  خزن  عىل 
مليارات  ثالثة  اىل  تصل  قد  بطاقة 
مرت مكعب، اضافة اىل االستخدامات 
الطاقة  توليد  مجال  يف  االخرى 
عامال  وسيكون  الكهربائية، 
بغداد  العاصمة  حماية  يف  مساعدا 
من تعرضها ملوجة الفيضانات التي 
تأتي من الزاب االعىل واالسفل وسد 

املوصل”. 

بغداد/ الزوراء:

امس  الشعبي،  الحشد  يف  الرابع  اللواء  اطلق 

يف  داعش  فلول  ملالحقة  أمنية  عملية  الثالثاء، 

قاطع بحرية حمرين يف دياىل.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الحشد،  إعالم  وقال 

رشعت  الرابع  اللواء  »قوات  إن  منه،  نسخة 

بعملية تطهري للقرى )قرية الخرايب االوىل ،قرية 

املحاذية  املالح(  عيل  قرية   ، الثانية  الخرايب 

لقاطع املسؤولية يف بحرية حمرين يف دياىل«.

وأضاف البيان أن »العملية تهدف لتطهري وتأمني 

والحفاظ  داعش  فلول  من  املستهدفة  املناطق 

عىل أمن املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:

االمبري  سعر  تحديد  قار  ذي  محافظة  قررت 

املولدات االهلية بثمانية االف دينار  الواحد من 

التشغيل  يكون  ان  عىل  الحايل،  تموز  لشهر 

الساعة  من  الوطنية  الكهرباء  مع  بالتناوب 

فجرا  الخامسة  الساعة  حتى  صباحا  العارشة 

من اليوم التايل.

ناظم  املحافظ،  مكتب  من  صادر  بيان  وقال 

ان  »يجب  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  الوائيل، 

الفتة  بوضع  االهلية  املولدات  اصحاب  يلتزم 

تتضمن سعر االمبري واوقات التشغيل مع تسليم 

وصل باستالم مبالغ االمبريات اىل املشرتكني«.

االدارية  الوحدات  جميع  عىل  »انه  اىل  مشريا   

الوحدة  رئيس  برئاسة  مشرتكة  لجان  تشكيل 

االدارية ملتابعة عمل اصحاب املولدات وااللتزام 

عىل  مالية  غرامات  وفرض  القرار،  بهذا 

للمناطق  املختارين  يتوىل  ان  عىل  املخالفني، 

الشأن،  بهذا  الشكاوى  باستالم  السكنية 

االجراء  التخاذ  املشرتكة  اللجان  اىل  وتقديمها 

املناسب«.

بغداد/ الزوراء:
بني  توزيعها  تعتزم  التي  االرايض  تصاميم  العامة  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  أكملت 

مواطني بغداد واملحافظات، مؤكدة رفعها اىل مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال مدير البلديات العامة يف الوزارة، عيل حسني عبد االمري، يف ترصيح صحفي: إن مديريته 
“كانت قد اطلقت، خالل شهر كانون االول املايض، استمارة الكرتونية للتقديم عىل قطع االرايض 
السكنية، بموجب القرار رقم ٧٠ لسنة 2٠١9، الخاص بتوزيع االرايض بني الفئات كافة بدون 

استثناء، ويف جميع مراكز املدن واالقضية والنواحي، مع تحديد املساحة والسعر لكل فئة”.
وأضاف عبد األمري أن “عدد املتقدمني االجمايل عن طريق هذه االستمارة خالل ثالثة اشهر، بلغ 
املديرية، ومن  انجاز  الفاً و448، موزعني بني بغداد واملحافظات، مفصحاً عن  مليونني و١48 
عليها،  للمصادقة  الوزراء  مجلس  اىل  وسلمتها  االرايض،  تصاميم  باملحافظات،  فروعها  خالل 

وسيتم البت بها قريبا”.
البلدية  الدوائر  اىل  املتقدمني  اسماء  “سلمت  مديريته  ان  االمري  عبد  ذكر  نفسه،  السياق  ويف 
باملحافظات كافة، إذ تعكف االخرية حاليا عىل تنفيذ االجراءات الفنية واالدارية لالعالن عن تلك 
االرايض، ليجري بعدها فرزها وتخصيصها للمتقدمني كّل بحسب محافظته، مؤكدا انجاز كامل 

ملف توزيع االرايض قريبا”. 

بغداد/ الزوراء:
إلقاء  بابل  يف  الوطني  األمن  جهاز  أعلن 
باملخدرات.  تتاجر  عصابة  عىل  القبض 
بينما اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض 
تعاطي وترويج  عىل ٣ مطلوبني بقضايا 

للمواد املخدرة يف االنبار.
وذكر جهاز األمن الوطني يف بابل، يف بيان 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، إنه »من خالل 
ومقاطعة  االستخباري  الجهد  تكثيف 
االمن  جهاز  من  قوة  تمكنت  املعلومات؛ 
الوطني يف محافظة بابل من القاء القبض 
عىل اربعة متهمني ضمن عصابة مختصة 

بتجارة املخدرات«.
وأضاف أن »العملية تمت بعد استحصال 
نصب  جرى  إذ  القضائية؛  املوافقات 
اعتقالهم  اىل  افىض  ليومني  استمر  كمني 
وبحوزتهم  املشهود  بالجرم  متلبسني 
كمية من الكرستال والحبوب املخدرة نوع 
)٠١(؛ وقد جرى تصديق اقوالهم قضائيا 

واحالتهم اىل املحاكم املختصة«.                 
بينما اعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، 
بقضايا  مطلوبني   ٣ عىل  القبض  القاء 

تعاطي وترويج للمواد املخدرة يف االنبار.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
مكافحة  قسم  ان«مفارز  منه،  نسخة 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف االنبار، القت 
املتهمني واملطلوبني  القبض عىل عدد من 
والصادرة بحقهم أوامر قبض وفق املادة 

28 من قانون املخدرات«.
عىل  القبض  إلقاء  انه«تم  واضافت 
اىل  إحالتهما  تمت  وقد  اثنني،  متهمني 
مفارز  القت  حني  يف  القضائية،  الجهات 
رشطة طريبيل القبض عىل متهم مطلوب 
بعد  املخدرات،  قانون  من   28 املادة  وفق 
مكافحة  مكتب  مفارز  مع  التنسيق 
املخدرات، وسيتم إحالته اىل قسم املخدرات 
إكمال إجراءات  العقلية لغرض  واملؤثرات 

التحقيق«.

بغداد/ الزوراء:
العراق  العاملية يف   اطلقت منظمة الصحة 
حملة تستهدف عرشة مناطق يف العاصمة 

بغداد.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املنظمة  وذكرت 
ادهم  العراق  يف  ممثلها  إن  منه:  نسخة 
للتوعية  كبرية  »حملة  اطلق  اسماعيل 

رشقي  الصدر  مدينة  يف  بدأت  بكوفيد١9، 
بغداد«.

املناطق  »تستهدف  الحملة  ان  واضافت 
لحاالت  وانتشارا  اكتظاظا  االكثر  العرش 
عدد  توزيع  تم  حيث  بكوفيد١9،  االصابة 
الوقاية الشخصية من الكمامات والقفازات 

والنرشات التوعوية عىل املواطنني«. 

بغداد/ الزوراء:
اكد مقرر خلية االزمة الربملانية، جواد املوسوي، امس الثالثاء، ان الوقت مازال يف صالح 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلنقاذ حياة املاليني من املواطنني يف املحافظات من 
قبل  القاتله  االخطاء  لتدارك  األم  للوزارة  الصحة  دوائر  جميع  صالحيات  اعادة  خالل 

فوات االوان.
مصطفى  الوزراء  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  بحسب  رئيس،  املوسوي  ودعا 
الكاظمي اىل »اعادة صالحيات جميع دوائر الصحة للوزارة االم لتدارك االخطاء القاتله 

قبل فوات االوان«.
اغلب  بفشل  كبري  اسهمت وبشكل  الصحة   وزارة  فيما يخص  »الالمركزية  ان  مؤكدا 

دوائر الصحة املنترشة يف عموم البالد، وخصوصا بمواجهة جائحة كورونا ».
هذه  ملعالجة  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  صالح  يف  مازال  »الوقت  ان  واضاف 
وزارة  تخوف  مع  خصوصا  املحافظات،  يف  املواطنني  من  املاليني  حياة  إلنقاذ  القضية 
الصحة من قدوم املوجة الثانية للكورونا فريوس والتي قد تكون اشد فتكا عىل حياة 

املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
للمتاجرة باملنتجات  الثالثاء، ضبط وكر  النفطية، امس  املنتجات  اعلنت رشكة توزيع 

النفطية رشقي العاصمة بغداد.
لها  التابعة  التفتيش  »هيئة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الرشكة  وذكرت 
رشقي  وعطش  كرسة  منطقة  يف  النفطية  املنتجات  واحتكار  لتهريب  وكرا  داهمت 

العاصمة وصادرت اكثر من 6٠ الف لرت من مادة زيت الغاز«.
وقال وكيل اول مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية، حسني طالب عبود: ان »الوكر 
النفطية ان  التالعب باملشتقات  انواع  املداهم يأتي ضمن توجه الرشكة بالتصدي لكل 
الذين  الرشكة  العاملني يف  بـ«جهود  االحتكار«، مشيدا  او  التهريب  او  للمتاجرة  كانت 

يسهرون عىل خدمة املواطن ويتصدون للمتاجرين بقوته«.
من جانبه، أكد مدير هيئة التفتيش، عيل عباس رسن السنيد: أن »املداهمة جاءت اثر 
اشعار ومعلومة وردت اىل وحدة التهريب يف الهيئة«. مبينا ان«العملية تمت بالتعاون مع 
رشطة نفط الرصافة ومديرية رشطة الطاقة، وتمت مصادرة ثالثة خزانات باالضافة 

اىل كمية الگاز املصادرة«.

بغداد/ الزوراء:
لديها  أن  املشرتكة  العمليات  قيادة  أكدت 
انتشار  إلعادة  كاملة  واسرتاتيجية  رؤية 
بقايا  عىل  للقضاء  األمنية  القطاعات 

داعش االرهابي.
وقال املتحدث باسم القيادة، اللواء تحسني 
»عملية  إن  صحفي:  حديث  يف  الخفاجي، 
به  قامت  وما  القطاعات،  توزيع  إعادة 
لحرص  خطة  من  املشرتكة  العمليات 
الحشد  به  قام  وما  اإلرهابية،  العصابات 
الشعبي أيضا من عمليات مهمة يف القضاء 
القيام  وكذلك  ومطاردته،  اإلرهاب  عىل 
بشكل  أسهمت  دياىل  يف  نوعية  بعمليات 

مبارش يف استتباب األمن باملحافظة«.
تجري  املشرتكة  »العمليات  أن  وتابع 
املحررة،  املناطق  يف  أمنية  عمليات  دائماً 
وصالح  واألنبار  دياىل  مناطق  ضمنها  من 
أن  إىل  مشريا  وشمالها«،  رشقها  الدين 
الخاليا  عىل  القضاء  العمليات  »هدف 
بالنسبة  آمنة  تعد  التي  واملناطق  النائمة 

لإلرهاب«.
وأوضح أن »قيادة العمليات املشرتكة لديها 
عىل  بناًء  واسرتاتيجية  ورؤية  تخطيط 
التوجيه من القائد العام للقوات املسلحة، 
أينما  الذي أرص عىل القضاء عىل اإلرهاب 

وجد«.

اعتقال عدد من اإلرهابيني املطلوبني يف مناطق خمتلفة من البالد
من بينهم معاون ديوان احلسبة يف احلوجية

اهلجرة واملهجرين النيابية تقر بصعوبة غلق ملف النازحني يف العام احلالي

احلشد يبدأ عملية أمنية ملالحقة فلول 
»داعش« يف دياىل

ذي قار حتدد سعر األمبري بـ 8 آالف دينار 
للشهر احلالي

اإلعمار تنجز تصاميم األراضي 
لتوزيعها بني املواطنني املتقدمني

القبض على جتار ومروجني للمخدرات 
يف بابل واألنبار

العراق خياطب تركيا بشأن سد اليسو لضمان حصته املائية

الوزارة تعلن عودة 449 نازحا إىل مناطقهم يف نينوى الصحة العاملية تطلق محلة يف بغداد 
تستهدف 10 مناطق

األزمة النيابية تدعو احلكومة إلعادة 
صالحيات كل دوائر الصحة للوزارة 

ضبط وكر للمتاجرة باملنتجات النفطية 
شرقي بغداد

العمليات املشرتكة تتحدث عن اسرتاتيجيتها 
للقضاء على بقايا »داعش«
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أفاد بأن اخلسائر الشهرية ترتاوح ما بني 8 إىل 13 مليون دوالر

من أجل رفع الواقع املعيشي لألسر الفقرية 

الدوالر يواصل االستقرار 
يف األسواق احمللية

الرشيد يطلق وجبة 
جديدة من سلف املوظفني

No: 7278  Wed  1  July 2020العدد: 7278    االربعاء  - 1  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
وزارة  اإلنرتن�ت  مراقب�ة  مرك�ز  طال�ب 
الرشك�ات  هوي�ة  بكش�ف  االتص�االت 
واالش�خاص الذين ثبت تورطهم بعمليات 
تهريب سع�ات اإلنرتنت يف الع�راق. وفيما 
أك�د خبري مطل�ع ان عملي�ات الصدمة لم 
تأت بأية نتائج وبقيت وكأنها لالستعراض 
اإلعالمي فقط، أوضح ان الرشكات املهربة 
لإلنرتنت عادت للعمل خالل 48 ساعة من 

عمليات كشفها.
وقال مركز مراقبة اإلنرتنت، امس الثالثاء: 
إن »الدول�ة العراقية تتكب�د خسائر مالية 
فادحة تص�ل إىل مبالغ كبرية جداً، يف وقت 
تتح�دث وزارة االتصاالت ع�ن 3.5 ماليني 
دوالر ش�هرياً، لك�ن فري�ق مرك�ز مراقبة 
اإلنرتن�ت يفي�د ب�أن املبل�غ أكثر م�ن ذلك 
بكث�ري وي�رتاوح م�ا ب�ني 8 إىل 13 مليون 
دوالر ش�هرياً«، داعي�اً وزارة االتصاالت إىل 
»إنه�اء مسلس�ل التهريب وضب�ط دخول 
السعات إىل العراق من خالل بوابات الدولة 

الرسمية«.
وأض�اف املرك�ز، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه، أن »العراق يست�ورد 90 ملداً 
)وحدة قياس سعات اإلنرتنت وتساوي 10 
جيج�ا(، يستفيد البلد م�ن 10 ملدات فقط 

والباقي تذهب إىل التهريب«.
وتاب�ع أن »وزارة االتص�االت قامت خالل 
األيام األخرية بعملية الصدمة التي تمكنت 
م�ن ضب�ط أك�ر سع�ات غ�ري مرخص�ة 
لالنرتن�ت وه�ي عملي�ة نوعي�ة تحس�ب 

للوزارة«.
 مطالب�اً يف الوقت نفس�ه وزارة االتصاالت 

ب�«الكش�ف ع�ن هوي�ة مهرب�ي السعات 
وع�دم التساهل معه�م أو التس�رت عليهم 
مثلم�ا حدث يف ع�ام 2018 عندما ضبطت 
هيئ�ة النزاهة أكر عملي�ة رسقة لسعات 
اإلنرتن�ت بقيم�ة بلغ�ت 47 ملي�ون دوالر 
يف محافظ�ة كرك�وك والتي وقع�ت عملية 
 IQالضب�ط يف موقع�ي رشكت�ي إيرثلنك و
تابعت�ني للقط�اع الخ�اص، ولم يت�م اخذ 

االجراءات الرادعة بحقهم يف وقتها«.
رشك�ات  »بع�ض  أن  إىل  املرك�ز  وأش�ار 
اإلنرتن�ت، بحك�م تغلغله�ا يف املؤسس�ات 

الحكومية، اسهم�ت بمنع ظهور رشكات 
وطنية توفر خدمة انرتنت حقيقي وبجودة 
عالية وبسعر مناسب، كون هذه الرشكات 
الوطنية لن تدخل معهم بمافيا التهريب«.

من جهت�ه، كشف خبري اتص�االت مطلع، 
امس الثالث�اء، عىل ملف تهري�ب اإلنرتنت 
يف الع�راق، ع�ن معلوم�ات خط�رية حول 
الرشك�ات املهربة، وما أسم�اه ب�«قوتها« 
التي تساعدها ع�ىل العودة للتهريب خالل 
م�دة أقصاه�ا 48 ساع�ة بع�د أي عملية 

ضبط أو مداهمة.

أن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الخب�ري،  وأك�د 
»عملي�ات الصدم�ة األخ�رية الت�ي قامت 
بها وزارة االتص�االت مؤخراً يف محافظتي 
نين�وى ودياىل، لم تأت بأي�ة نتائج وبقيت 
فق�ط،  اإلعالم�ي  لالستع�راض  وكأنه�ا 
فالرشك�ات املهربة لإلنرتن�ت عادت للعمل 
خ�الل 48 ساع�ة م�ن عملي�ات كشفها، 
ومن ذات املحافظات وذات املواقع تحديداً، 

وكأنها تتحدى الدولة«.  
وأشار الخبري، الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته، إىل ان »مهرب�ي اإلنرتنت أقوى من 

الدولة، وإال فكيف ُيمكنهم إستعادة نشاط 
التهري�ب خ�الل يوم�ني فقط، وم�ا يؤكد 
قوته�م هو ع�دم إع�الن وزارة االتصاالت 
عن أسم�اء الرشكات املهرب�ة، وال عن أي 
تفاصي�ل تتعلق بهذا املل�ف واكتفت بنرش 

صور أجهزة ومعدات صادرتها«.  
وتس�اءل إن »كانت تل�ك الرشكات مهربة، 
فلماذا لم تعتقل القوات األمنية أصحابها، 
ومل�اذا اكتف�ت بمص�ادرة األجه�زة، وإذا 
كانت تلك الرشكات غ�ري مهربة، فمعناها 
أن لج�ان الوزارة رسقت تل�ك األجهزة، لذا 
ع�ىل ال�وزارة أن توضح وتجي�ب عىل هذه 
التساؤالت الت�ي كلما طال أمدها كلما لف 
الغم�وض هذا امللف أكث�ر وأثريت الشكوك 

حول عمل الوزارة«.  
وب�ني أن »الغري�ب يف األم�ر ه�و استمرار 
وزارة االتص�االت يف بي�ع السع�ات لتل�ك 
الرشك�ات، لكن كم حجم ه�ذه السعات؟، 
ه�ذه الرشك�ات تش�رتي %20 فق�ط من 
حاجته�ا للسعات بينما ال��%80 األخرى 
ُتهربه�ا، وبعد ش�هر أو ش�هرين تستغني 
عن تلك التي تشرتيها من الوزارة وتستمر 
بالتهريب يف تحد واضح للدولة، ويف خسارة 

مالية كبرية لوزارة االتصاالت«.  
ولفت الخبري، إىل أن »الدولة تحتاج أن تردع 
ه�ذه الرشكات بق�وة، وتحاسبها وتسرتد 
األموال التي ُجنيت من هذا التهريب، فليس 
من املعقول أن كل وزراء االتصاالت تحدثوا 
ع�ن ملف التهريب لكنهم ل�م ُيحاسبوا أي 
أحد، وهذا ما يثري الشكوك حول عالقة تلك 
الرشك�ات بالوزراء وباللج�ان املختصة يف 

مكافحة هذا امللف«. 

 بغداد/ الزوراء:
 دع�ْت وزارة العمل والشؤون 
ذات  الجه�ات  االجتماعي�ة 
العالق�ة اىل االرساع بتطبي�ق 
السلم الجديد لرواتب االعانات، 

إسهاماً يف رفع الواقع املعييش 
لألرس الفقرية.

العم�ل، ع�ادل  وق�ال وزي�ر 
الركابي، يف ترصيح صحفي: 
إن »السل�م الجدي�د لروات�ب 

شبكة الحماية، وجد لتحسني 
للرشائ�ح  املعي�يش  الوض�ع 
سيم�ا  ال  منه�ا،  املستفي�دة 
االرس الفقرية التي ليس لديها 
موظ�ف أو رات�ب م�ن الدولة 

سوى راتب اإلعانات«.
وذك�ر ان�ه »عق�د اجتماع�ا 
موسع�اً م�ع مس�ؤويل هيئة 
الحماية االجتماعية بالوزارة، 
إنصاف  م�ن أج�ل مناقش�ة 
الطبقة الفقرية من مستفيدي 
الحماي�ة االجتماعية، وباقي 
الرشائ�ح االخرى الت�ي ُتعنى 
يضم�ن  بم�ا  ال�وزارة،  به�ا 

تحقيق العدالة االجتماعية«.
وطالب الركابي الجهات ذات 
العالقة ب��«رضورة مساندة 
الوض�ع  لتحس�ني  ال�وزارة 
املعييش للمستفيدين، وخاصة 
بعد املطالبات املستمرة برفع 
سق�ف اإلعان�ة االجتماعي�ة 
للحد االدنى، من خالل تطبيق 
سلم سق�ف اإلعانة عىل وفق 
قان�ون الحماي�ة االجتماعية 

رقم 11 لسنة 2014«.
مؤك�دا ان »روات�ب الحماي�ة 
االجتماعي�ة، بحس�ب السلم 
املعمول به حاليا، مؤمنة لهذا 

الع�ام، وهناك جه�ود حثيثة 
الروات�ب  توزي�ع  اج�ل  م�ن 
شهرياً بدال من كل شهرين«.

وب�نينّ انه »ت�م التع�اون مع 
رئيسة اللجنة العليا للحماية 
االجتماعية يف بغداد، القاضية 
افراح فاروق، لإلرساع يف حسم 
قضي�ة م�ن ه�م مستحقون 
للروات�ب، من اج�ل ابعاد غري 
املستحقني منهم، بما يضمن 

انصاف االرس الفقرية«.
عادا »بع�ض فق�رات قانون 
بالظاملة  االجتماعية  الحماية 
لكث�ري م�ن االرس املستحق�ة 
لرات�ب االعانة«، مؤك�دا »ان 
وزارت�ه تعم�ل ع�ىل تعديلها 
لتحقي�ق العدالة االجتماعية، 
السيم�ا انه تم رف�ع عدد من 
التعديالت اىل الجهات املعنية، 
يف  االرساع  اىل  دعاه�ا  الت�ي 
تعديله�ا من اج�ل التصويت 
مجل�س  قب�ل  م�ن  عليه�ا 

النواب«.

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت اللجنة املالية النيابية ان 
السيولة املالية للحكومة لرصف 

رواتب املوظفني متوفرة.
أحم�د  اللجن�ة،  مق�رر  وق�ال 
الصف�ار، يف ترصي�ح صحفي: 
املح�ي  االق�رتاض  إن »قان�ون 
س�اري  أصب�ح  والخارج�ي 
املفع�ول بعد مصادق�ة رئاسة 
القان�ون«،  ع�ىل  الجمهوري�ة 
املالي�ة  »السيول�ة  أن  مبين�ا 
متوفرة للحكومة لرصف رواتب 

املوظفني«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة وجهت 
بش�كل رسم�ي ووزارة املالي�ة 
روات�ب  ب�رصف  ب�اإلرساع 

نع�رف  ال  أنن�ا  إال  املوظف�ني، 
سب�ب تأخ�ر ال�وزارة برصف 
متوقع�ا  املوظف�ني«،  روات�ب 
رصف رواتبه�م خ�الل األي�ام 

القليلة املقبلة.
وكان مجل�س النواب أقر، يوم 
االربعاء املايض، مرشوع قانون 
االق�رتاض  للحكوم�ة  يتي�ح 
الداخي والخارجي لسد العجز 

املايل يف البالد.
وتقدم�ت الحكوم�ة بمرشوع 
القان�ون، ويتضم�ن اقرتاض�ا 
ملي�ارات   5 بقيم�ة  خارجي�ا 
 15 بقيم�ة  وداخ�ي  دوالر، 
تريليون دينار لسد العجز املايل 

يف البالد.

مركز مراقبة اإلنرتنت: االتصاالت مطالبة بكشف هوية مهربي سعات اإلنرتنت

العمل تدعو لإلسراع بتطبيق السلم اجلديد لرواتب اإلعانات

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالرتقال250 دينارالطماطم

1500 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح500 ديناراالبطاطا

1000 دينارااملوز500 دينارالباذنجان

1500 دينارالخوخ500 ديناراالفلفل

1250 دينارالليمون750 دينارالباقالء

400 ديناراالرقي1250 دينارالباميا

400 ديناراالبطيخ750 دينارااللوبيا

1250 ديناراملشمش1250 دينارالخس

2500 ديناراالرمان750 دينارالقرنابيط

4000 ديناركيوي 500 دينار اللهانة

1500 دينارالعنب500 دينارالبصل

1000 دينارآلو1000 دينارفاصوليا خرضاء

املالية النيابية: سيولة الرواتب متوفرة والوزارة تتحمل
 تأخري الصرف

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسع�ار النف�ط، ام�س 
إىل  املتعامل�ون  إذ عم�د  الثالث�اء 
البي�ع لجني األرب�اح إثر مكاسب 
قوي�ة يف الجلسة السابقة وإعالن 
مؤسسة النف�ط الليبية عن تقدم 
يف محادثات الستئناف الصادرات، 

بما قد يعزز املعروض.
وتراجعت العق�ود اآلجلة األنشط 

لخ�ام برن�ت تسلي�م سبتم�ر/ 
أيل�ول 24 سنت�ا بما يع�ادل 0.6 
باملئ�ة إىل 41.61 دوالرا للرمي�ل، 
بحل�ول الساع�ة 0610 بتوقي�ت 
جرينتش، مقلص�ة مكاسب يوم 
االثن�ني البالغ�ة 92 سنت�ا. ونزل 
عق�د أغسط�س/ آب، ال�ذي حل 
أجله، امس الثالث�اء، 24 سنتا إىل 
41.47 دوالرا. وانخف�ض الخ�ام 

األمريك�ي 33 سنت�ا أو 0.8 باملئة 
للرمي�ل.  دوالرا   39.37 ليسج�ل 
وقال، جيفري ه�ايل، كبري محلي 
عق�دي  ”كال  أوان�دا:  يف  الس�وق 
)الخام القياسيني( تراجع تراجعا 
متواضعا، امس، مدفوعا بتدفقات 
جن�ي األرباح بع�د جلس�ة قوية 
يف نيويورك...”رغ�م أن نطاق�ات 
اللي�ل كانت مثرية لإلعجاب، فمن 
املهم أن نالح�ظ أن أسواق النفط 
تتحرك داخل نط�اق ضيق وليس 
يف اتجاه واضح“. وتتواصل زيادة 
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف 
واليات الجنوب والجنوب الغربي، 
لكن نموا قوي�ا يف مبيعات املنازل 
املزمع�ة بالواليات املتحدة أش�اع 
بع�ض التفاؤل بأن الطلب العاملي 

عىل الوقود يرتفع.
وقال، فيفيك دهار، محلل التعدين 
وسلع الطاق�ة يف بنك الكومنولث 
األسرتايل: ”من الصعب حقا القول 
إن الطلب يميض يف اتجاه واحد... 
مازالت هناك مخاطر جمة يف كال 

االتجاهني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، عن بيعه أكثر 

من 254 مليون دوالر، وبمشاركة 37 مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البنك، يوم ام�س، 254 مليونا واكثر من 
825 ال�ف دوالر غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف اساس بلغ 

1190 دينار لكل دوالر.
وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل 
ح�واالت واعتمادات، والتي غطاها البن�ك بالكامل بسعر 
رصف بل�غ 1190 دين�ار لكل دوالر واحد، ق�د بلغت اكثر 
من 241 مليون دوالر. أما اجمايل البيع النقدي فكان اكثر 
م�ن 13 مليون دوالر. فيما بلغت اجم�ايل املبيعات الكلية 

.254.825.000
فيم�ا ل�م تتقدم أي م�ن املص�ارف ال�بالغ�ة 37 مرصفا 

املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

النفط العاملي يهبط بفعل احتمال عودة 
اإلمدادات الليبية

بيع 254 مليون دوالر يف مزاد العملة األجنبية

بغداد/ الزوراء:
 سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق، امس الثالثاء، استقراراً 

بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكان�ت أسعار بيع ورشاء ال�دوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة، 
كاآلت�ي: سع�ر البيع للدوالر الواح�د 1235 دين�اراً، أي 123 ألفا 
و500 دين�ار للمائة دوالر. أما سعر الرشاء للدوالر فسجل 1225 

دينارا، أي 122 ألفا و500 دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
  أعلن مرصف الرش�يد عن إطالقه وجبة جديدة من سلف نخيل 
ماسرت كارد ملوظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف.  
وب�ني املرصف: »انه بارش بدفع السل�ف الكرتونيا لعدد كبري من 
املوظفني املنجزة معامالت منحه�م السلف أعاله«. وأضاف »انه 
بإمكان املوظفني استالم السلف من احد فروعنا املنترشة يف بغداد 
واملحافظات، أو من احد مكاتب نخيل ماسرت كارد املعتمدة، حال 

استالمهم رسالة إشعار تحميل مبلغ السلفة«.

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، وسام التميمي، 
ام�س الثالث�اء، م�ن انهي�ار االقتص�اد 
العراقي مع استمرار الحكومة يف تجاهل 
موض�وع املوازنة، الفت�ا اىل ان الكثري من 
األم�وال ق�د تستغ�ل يف غري محله�ا وقد 
تحدث حاالت فس�اد غري مسبوقة. وقال 
التميمي، يف ترصيح صحفي: ان “الرملان 
الزم الحكومة بإرسال موازنة 2020 ولو 
لالشهر املتبقية من العام الجاري بالتزامن 
م�ع التصويت ع�ىل قان�ون االقرتاض”. 
وأضاف ان “ العراق قد يشهد اكر عملية 
فس�اد ورسقة يف تأريخ�ه يف حال لم تقر 
موازن�ة للعام الجاري، حي�ث قد تستغل 

أم�وال االقرتاض بش�كل خاطئ، وتذهب 
اىل جيوب الفاسدي�ن”، مبينا أن “بيانات 
موظف�ي كردستان التي أرسلت اىل بغداد 
تحت�اج اىل التحقي�ق والتدقي�ق عر فرق 
رقابي�ة نزيهة ترس�ل اىل اإلقليم للتدقيق 
ميدانيا باالسماء الواردة يف القوائم، حيث 
باإلمك�ان ان يكون هن�اك احتيال يف تلك 

األسماء ورسقات ملوازنة البالد”.
وح�ذر التميم�ي م�ن “انهي�ار االقتصاد 
العراق�ي يف حال تجاهل ق�رارات الرملان 
فيم�ا يتعل�ق باملوازنة ورسق�ة القروض 
الداخلية والخارجية، وبالتايل فأن العراق 
سيك�ون مثق�ال بالديون يف وق�ت مازال 

يعاني فيه من ازمة مالية خانقة«. 

خبرٌي حيذر من انهيار االقتصاد يف حال جتاهل موازنة 2020



بغداد/ متابعة الزوراء
الريايض، تعاقده  الزوراء  نادي  اعلن 
السوري  الالعب  مع  رسمي  بشكل 
كرة  فريق  لتمثيل  ميداني  زاهر 

النوارس يف املوسم املقبل.
نادي  يف  االدارية  الهيئة  عضو  وقال 
الرحمن رشيد إن »إدارة  الزوراء عبد 
نادي الزوراء، تعاقدت بشكل رسمي 
لتمثيل  ميداني  زاهر  الالعب  مع 

الفريق يف املوسم املقبل«.
الالعبني  من  »ميداني  ان  وأضاف 
مدرب  واي  الوسط  خط  يف  املميزين 

بإمكانياته  العب  يمتلك  ان  يتمنى 
للزوراء«،  مهمة  إضافة  وسيكون 
معرباً عن امله بان »ينجح الالعب يف 

مهمته«.
الزوراء يف مواسم  وكان ميداني مثل 
 2014 و2013/   2013  /2012

و2015/ 2016.
تعاقده  الزوراء  نادي  اعلن  كما 
ياسني  عيل  الحاري  مع  الرسمي 
نادي  وكان  الطلبة،  فريق  من  قادما 
الزوراء قد تعاقد مؤخرا مع الالعبني 
نادي الرشطة  رضغام اسماعيل من 

وعمار عبد الحسني من نادي النفط.
الشباب  وزير  هنأ  جانبه  ومن 
والرياضة عدنان درجال نادي الزوراء 
الـ  الذكرى  يف  وجماهريه  الريايض 
التقدم  له  متمنيا  لتأسيسه،   51
واالزدهار كونه عالمة فارقة ويمتلك 
باإلنجازات  حافالً  وسجالً  تاريخاً 
أكسبته  الرياضية  االلعاب  بمختلف 
حب الجمهور داخل العراق وخارجه 
من  الالمعة  االسماء  عن  فضالً 
من  تخرجت  التي  الرياضية  املواهب 

مدرسته ومثلت املنتخبات الوطنية .

وزارة  ان  عىل  درجال  الوزير  وشدد 
انديتنا  اىل  تنظر  والرياضة  الشباب 
وتطوير  رعاية  يف  االساس  انها  بـ 
يكون  ان  وتتمنى  الرياضية  املواهب 
دعمها مستمرا لتوازي افضل االندية 
الزوراء  ملعب  وما  منطقتنا،  يف 
بسعة  الوزارة  تنفذه  الذي  الريايض 
16 الف متفرج وشارف عىل االنتهاء 
من  بسيط  جزء  إال  تعاىل  الله  بعون 
النادي  الدعم الذي يستحقه هذا  هذا 
وانجازاته  وتاريخه  بإسمه  الكبري 
والعبيه وجماهريه، بل واكثر من ذلك 

لجميع  تكون  ان  اىل  يمتد  فطموحنا 
الخاصة  النموذجية  مالعبها  انديتنا 
لتكون  االندية  هذه  تتوسع  وان  بها 
وترفيهية،  واجتماعية  رياضية 
تحية خاصة وخالصة إلدارة والعبي 
تأسيس  ذكرى  يف  الزوراء  وجمهور 
التألق  من  مزيداً  لهم  ونرجو  ناديهم 
عىل  باإلنجازات  املقرون  والنجاح 
والقاري،  والعربي  املحيل  الصعيد 
انديتنا  احيي  ايضا  خاللهم  ومن 
التوفيق  دوام  لها  نرجو  التي  جميعاً 

والنجاح.

الذين  الرياضيني  بحق  جدا  ومقرصة  مقرصة  الدولة  ان  يقينا 
الرصني،  العراقي  املجتمع  نسيج  من  مهمة  رشيحة  يمثلون 
وبالتأكيد ما شاهدناه يف الفرتة االخرية من ظلم واهمال كبريين 
تعرض له ابناء هذا الوسط وخصوصا يف جانب الرعاية الصحية، 
افنى حياته  اكل كثريا من جرف من  الذي  التهميش  ناهيك عن 
وضحى بكل يشء من اجل تمثيل الوطن خري تمثيل ورفع رايته 
ابناء  من  الكبرية  الفئة  هذه  جعل  الخارجية،  املحافل  يف  عالية 
تعمدوا  الذين  املسؤولني  من  واليأس  بالخذالن  تشعر  الشعب 

االهمال فالرياضة ال تشكل لهم اولوية يف كل زمان ومكان.
العام  مطلع  رشع  الذي  والرواد  االبطال  الرياضيني  منح  قانون 
عىل  احتوى  انه  كما  االن  حتى  الكامل  بشكله  يطبق  لم   2013
ثغرات كبرية، وكان االوىل بالسلطتني الترشيعية والتنفيذية اجراء 
تعديالت مهمة عىل هذا القانون الذي ظلم الكثري من الرياضيني 
ممن عانوا كثريا يف حياتهم وال يستطيعون توفري حياة كريمة 
هؤالء  واقع  تحاكي  مبكية  قصص  يوميا  ونشاهد  لعوائلهم، 
الذين ضحوا بالغايل والنفيس من اجل البلد ولم يتم شملهم بهذا 
ارواحهم  العيش وفاضت  يعانون ضنك  القانون فرتاهم مرىض 
اىل خالقها ولم تمد لهم الدولة يد العون واملساعدة، وقسم اخر 
الريايض يف سبيل توفري متطلبات  بتاريخه  تليق  اعمال ال  زاول 
عائلته رغم الوضع املادي الصعب كونهم ال يتقاضون اي راتب 

من الدولة. 
الجميع  عليه  يعول  الذي  الكاظمي  الوزراء  رئيس  من  ننتظر 
لقاء  يف  يستعجل  ان  اكثرهم،  وما  املظلومني  حقوق  اسرتداد 
غريهم  التقى  كما  معاناتهم  عىل  لالطالع  الرواد  الرياضيني 
رشيحة  ان  الرٔييس  سيادة  يا  تعلم  وكما  املجتمع،  رشأيح  من 
يف  الطبيعي  استحقاقها  تنال  العالم  دول  اغلب  يف  الرياضيني 
حياتهم و بعد مماتهم اال يف بلدي  حيث يكرم البعض منهم بعد 
الرياضيني هو  اهتمام  ان جل  وفاته معنويا،  وجميعنا متيقن 

االطمئنان عىل عوائلهم وهم بينهم وبعد ان يغادرونهم.

انصفوهم يف 
احلياة

مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق

بغداد/ هشام عيل

حسني  عيل  السابق  الدويل  الالعب  اكد 

الجوية  القوة  نادي  رئيس  ان  رحيمة 

انتقايل  وراء  كان  كاظم  سمري  السابق 

من صفوف فريق الطلبة اىل فريق القوة 

الجوية يف وقتها.

احدى  يف  اصابته  ان  رحيمة  وقال 

املباريات التي لعبتها مع الفرق الشعبية 

اسهمت  قليلة  سنوات  قبل  العراق  يف 

فأن  وبالتايل  الكروية  حياتي  بانهاء 

يمتلك  ال  عام  بشكل  العراقي  الريايض 

ذاته   الوقت  يف  مبينا  الكروية  الثقافة 

قطر  يف  تدريبيا  عرضا  من  اكثر  امتلك 

وبسبب ازمة كورونا لم اقرر بعد ، كما 

البد يل من توضيح امر يف غاية االهمية 

خالل مسريتي مع نادي الوكرة القطرة 

مدرب  اي  عىل  تكتل  اي  اقد  لم  باني 

كان  الوكرة  يف  اليعقوبي  ليث  واملدرب 

يتقصد املشاكل مع الالعبني كاشفا عن 

نادي  عىل  احمد  حمادي  السم  طرحه 

الوكرة قبل سنوات لكن الصفقة لم تتم 

السباب فنية

وذكر رحيمة ان جماهري اهيل طرابلس 

صفوف  يف  محرتفا  كنت  عندما  اللييل 

باالعتداء  اإلدارة  هددت  الليبي   النادي 

مع  اتفاقي  بسبب  النادي  مرافق  عىل 

وبسبب  انه  مؤكدا  القطري  الوكرة 

امام  الشباب  منتخب  مباراة  يف  طردي 

سعيد  حسني  اصدر  سوريا  منتخب 

قرارا بحرماني من اللعب مدى الحياة يف 

حينها وبعدها  قضيت ثالثة عرش عاما 

مع املنتخب الوطني خالية من املشاكل، 

لكن املدرب يحيى علوان ظلمني عندما 

ابعدني عن تمثيل املنتخب الوطني .

الوصول  باالمكان  كان  ان  واوضح 

املشاكل  لكن  زيكو  مع  العالم  لكأس 

ان  اىل  مشريا  ذلك  دون  حالت  االدارية 

املدربني  اهم  من  يعد  احمد  ثائر  املدرب 

املحليني وهو مكتشف خطة3_4_3 وان 

الخليج  كاس  بطولة  يف  اخفاقنا  سبب 

بعمان هو اعتماد املدرب الربازييل فيريا 

يف وقتها عىل اسماء ال تستحق التواجد 

مع املنتخب الوطني.

الصغر  منذ  الزوراء  شجعت  وتابع 

ولو  وتحققت  امنية  للنوارس  وتمثييل 

عاد بي الزمن سأمثل نادي القوة الجوية 

من جديد واللعب يف نهائيات كأس العالم 

اكرب االمنيات التي لم احققها.

بغداد/ متابعة الزوراء : 
مرشوع  يف  العمل  استمرار  والرياضة  الشباب  وزارة  اكدت 
املدينة  يف  رسيراً   )50( ،سعة  الريايض  الطب  مستشفى 
والظروف  املالية  التخصيصات  قلة  من  الرغم  عىل  الشبابية، 
جائحة  انتشار  بسبب  البلد  يعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية 
كورونا.وذكر بيان للوزارة  أن »رشكة روكويل األملانية املنفذة 
والجدران،  لألعمدة  الخشبي  القالب  أعمال  تواصل  للمرشوع 
القالب  تصنيع  تم  فيما  املحيط،  والجدار  املصاعد  وجدران 
خارج  من  واسترياده  املستشفى  ملرشوع  خصيصاً  الخشبي 

العراق، ال سيما أنه سيوفر الوقت والجهد ويكون العمل بأعىل 
املواصفات الهندسية والفنية«.وأضاف أن »مرشوع مستشفى 
أكد عليها وزير  التي  املهمة،  املشاريع  الريايض يعد من  الطب 
الشباب والرياضة عدنان درجال من خالل توجيهاته املبارشة 
»املستشفى  أن  وقت«.وبني،  بأرسع  وتنفيذه  إنجازه  بوجوب 
يتميز بمواصفات عدة منها عدد األرسة، البالغ خمسني رسيراً، 
فضالً عن أربع صاالت للعمليات وأخرى للطوارئ، ومختربات 
العاملية  املواصفات  ضمن  املعدات  بأحدث  مجهزة  اثنني  عدد 

للمستشفيات وسيارات أسعاف ومهبط للطائرات«.

بغداد/ متابعة الزوراء

كأس  الستضافة  الرتشح  قائمة  خلت 

األردن  اسمي  من   ،2027 آسيا  أمم 

التقدم  املسبق  إعالنهما  رغم  والعراق، 

لهذه الخطوة، عرب ملف مشرتك.

الثالثاء،  امس  اآلسيوي،  االتحاد  وأغلق 

كأس  نهائيات  الستضافة  الرتشح  باب 

دول   5 تقدمت  حيث   ،2027 آسيا 

الستضافة البطولة بشكل رسمي.

»السعودية،  هي:  الخمس،  والدول 

وقطر، والهند، وأوزبكستان، إيران«.

قد  القدم،  لكرة  األردني  االتحاد  وكان 

املايض، رغبته  األول  أعلن يف 30 كانون 

التقدم بملف مشرتك  العراقي،  ونظريه 

الستضافة نهائيات كأس األمم اآلسيوية 

.2027

وأكد االتحاد العراقي يومها، عىل لسان 

أن  الخالق مسعود،  السابق عبد  رئيسه 

رسمي  بشكل  خاطبه  األردني  االتحاد 

كأس  الستضافة  مشرتك  ملف  لتقديم 

األمم اآلسيوية 2027.

والعراقي  األردني  االتحادان  يعلن  ولم 

قائمة  خلو  أسباب  اللحظة،  حتى 

الرتشح من اسميهما.

بغداد/ متابعة الزوراء
اياد  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  رئيس  كشف 

بنيان، اخر مستجدات حالته الصحية بعد أصابه بفريوس كورونا
وقال بنيان إنه “بعد تأكيد إصابتي بفريوس كورونا، اود ان اطمنئ 

الزمالء الرياضيني وجمهورنا العزيز بانني بصحة جيدة االن”.
هذه  عبور  عىل  وعازمون  العالج  رحلة  “بدأنا  بالقول،  وأوضح 
يتبق سوى  لم  املنزل،  يف  الصحي  للحجر  اخضع  االن  فانا  املرحلة، 

القليل وسيكون االمر يف خرب كان باذن الله”.
يذكر ان بنيان، تأكدت إصابته بفريوس كورونا اول امس االثنني بعد 

ظهور نتائج الفحوص الطبية.

بغداد/ متابعة الزوراء
النجف،  نادي  مدرب  كشف 
حسن احمد، سبب رفضه عرض 

تدريب نادي زاخو الريايض.
إنه “تلقيت عرضاً  وقال احمد  
املوسم  يف  زاخو  نادي  لتدريب 
لكرة  املمتاز  الدوري  من  املقبل 

القدم، لكني رفضت العرض”.
رفض  “سبب  ان  وأضاف 

املادية،  قيمته  اىل  يعود  العرض 
مليون   100 يل  قدم  فالنادي 
العرض  وهذا  عراقي  دينار 
احمد  حسن  باسم  يليق  ال 

ومشواره التدريبي”.
يذكر ان حسن احمد  هو مدرب 
الحايل  الوقت  يف  النجف  فريق 
وإدارة النادي جددت العقد معه 

ملوسم إضايف.

الزوراء يتعاقد مع السوري زاهر ميداني واحلارس علي ياسني 
درجال يهنئ النوارس بذكرى التأسيس

رحيمة : شجعت الزوراء ولو عاد بي الزمن ملثلت اجلوية من جديد اياد بنيان: بدأت رحلة العالج 
وسأنتصر على كورونا

حسن امحد: رفضت عرض زاخو 
بسبب ضعف املقابل املالي

وزارة الشباب: استمرار العمل مبشروع مستشفى الطب الرياضي

انسحاب العراق من الرتشح الستضافة كأس آسيا 2027

كورونا يصيب العداء فالح عبد 
الزهرة

بغداد/ متابعة الزوراء

أصيب البطل العراقي العداء، فالح عبد الزهرة بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 19”.

وقـال العـداء عدنان طعيس إن “زمييل البطل العراقي العـداء فالح عبد الزهرة، أصيب 

بفريوس كورونا املستجد”.

وأضـاف ان “عبد الزهرة زهـرت عليه االعراض الرسيرية للفـريوس، االمر الذي دفعه 

إلجـراء الفحـوص الطبية والتي اثبتـت اصابته بالفـريوس وهـو االن يخضع للحجر 

الصحي”.

أصفر وأمحر
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أعلن نادي برش�لونة عن تعاقده مع البوس�ني 
مريالي�م بيانيتش من يوفنت�وس اإليطايل حتى 

عام 2024.
وذك�ر الن�ادي الكتالوني أنه تعاق�د مع الالعب 
مقاب�ل 60 مليون ي�ورو + 5 ماليني كمتغريات، 
وذل�ك بموجب عق�د مدته 4 مواس�م وبرشط 

جزائي قيمته 400 مليون يورو.
ع�ى أن يبق�ى الالع�ب البوس�ني يف صف�وف 
نادي�ه الحايل يوفنتوس حتى نهاية املنافس�ات 

الرسمية ملوسم 2019-2020.
لعب بيانيتش يف املحور والوس�ط املهاجم س�واء يف 
ميت�ز الفرنيس أو يف دور أعمق قلي�اًل يف أوملبيك ليون 
وروم�ا. وبرزت قدرته عى صناعة الهجمات وكذلك 
ركالته الحرة املمتازة التي إضافة إىل جودته 
التقني�ة ورؤيت�ه للع�ب والتزامه ما 
جعلته أحد أفضل العبي الوس�ط 

يف كرة القدم.وبعد أن لعب بيانيتش موس�م يف ميتز و4 مواس�م 
يف لي�ون توجه إىل العاصمة اإليطالية وتحديداً لناديها روما حيث 
لعب فيه 5 مواس�م س�جل 30 هدفاً وقدم 40 تمريرات حاسمة، 

قبل أن ينتقل إىل يويف عام 2016.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
مستقبل سريجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وينته�ي عقد راموس م�ع املرينجي يف صيف 2021، 
ول�م يتوص�ل الطرف�ان حت�ى اآلن التف�اق بش�أن 

التجديد.
ووفًقا لربنامج “الش�رينجيتو” اإلسباني، فإن ريال 
مدري�د إذا عرض ع�ى راموس التجديد ملدة موس�م 

واحد، فإنهم س�يقدمون لالع�ب راتًبا س�نوًيا يبلغ 
18 ملي�ون يورو.وأش�ار إىل أنه يف حال�ة تقديم عقد 

جديد لراموس حتى 2023، فإن املدافع اإلسباني 
سيس�تمر يف تق�ايض راتبه الح�ايل )13 مليون 

يورو(.وس�بق أن ذكرت العديد من التقارير 
الصحفي�ة أن رام�وس يري�د التجديد مع 

ريال مدريد ألكثر من موسم.

أعلن نادي برشلونة اإلسباني عن انتقال 
العبه الربازييل أرتور إىل يوفنتوس اإليطايل 

نهاية املوسم مقابل 72 مليون يورو.
وقال نادي برش�لونة إن الالعب انتقال إىل 
ي�ويف مقابل 72 مليون يورو + 10 ماليني 
كمتغريات ع�ى أن يكمل الالعب موس�م 

2020-2019 يف صفوف برشلونة.
وصل العب خط الوس�ط أرت�ور إىل نادي 
برش�لونة يف صي�ف 2018 م�ن غريميو 
الربازييل، ولعب 72 مباراة مع برش�لونة 
10 يف كأس  ال�دوري،  47 يف  حت�ى اآلن: 
املل�ك، 13 يف دوري األبط�ال وواح�دة يف 

كأس السوبر اإلسباني.
وسجل الالعب،  أربعة أهداف من موسميه 
يف الن�ادي، وف�از بلقب�ني مع برش�لونة. 
الدوري وكأس الس�وبر اإلسباني موسم 

.2018-2019
ولم يتطرق برشلونة إىل البوسني مرياليم 
بيانيت�ش، وال�ذي كانت التقارير تش�ري 
إىل أن انتقال�ه م�ن يوفنت�وس إىل النادي 

الكاتالون�ي، س�يكون جزءاً م�ن صفقة 
تعاقد “السيدة العجوز” مع أرتور.

ورجح�ت التقاري�ر أن يت�م إنج�از هذه 
الصفقة قب�ل 30 حزيران/يونيو الحايل، 
املالي�ة  الس�نة  ضم�ن  إدراجه�ا  ليت�م 

الراهنة.
وأكد النادي الكاتالوني يف بيانه: “سيبقى 
أرتور مع برشلونة حتى نهاية املنافسات 
الرسمية يف موسم 2020-2019”، والذي 
س�يكون أطول م�ن املعتاد نظ�را لتعليق 
املنافس�ات نح�و ثالث�ة أش�هر بس�بب 

فريوس كورونا املستجد.
ويس�عى برش�لونة ع�ى الصعي�د املحيل 
للعودة إىل ص�دارة الليغا التي باتت حالياً 
بعهدة غريمه ريال مدريد بفارق نقطتني، 
مع تبقي س�ت مباريات لكل منهما. أما 
عى الصعيد الق�اري، فبلغ الفريق الدور 
ثم�ن النهائ�ي، حي�ث تعادل م�ع نابويل 

اإليطايل ذهاباً 1-1.
ومن املق�رر أن يتم اس�تكمال إياب ثمن 

ئ�ي  لنها ا
يف الس�ابع 

آب/ م�ن 
غس�طس  أ

من�ه،  والثام�ن 
املراحل  تق�ام  عى 

من  )اعتباراً  املتبقية 
رب�ع النهائي( بني 12 

آب/أغسطس و23 منه 
يف لشبونة.

وأعل�ن ن�ادي يوفنت�وس 
تمدي�د  ع�ن  اإليط�ايل 

عق�دي حارس�ه املخ�رم 
جانلويج�ي بوفون ومدافعه 

جيورجيو كيليني لعام إضايف 
حتى 2021.

ونرش نادي السيدة العجوز الذي 
ال�دوري اإليطايل  يتصدر ترتيب 
عرب حس�ابه يف تويرت خرب تمديد 
عق�د العبيه “يرسن�ا اإلعالن عن 
توقيع كل من جانلويجي بوفون 
وجيورجي�و كيلين�ي عق�داُ م�ع 

النادي لعام إضايف حتى 2021”.
من جهة أخرى، توصل يوفنتوس 
وأتاالنت�ا التفاق يق�ي بحصول 
الن�ادي اللومب�اردي ع�ى خدماِت 

الالعب سيموني موراتوري.
وأك�د يوفنتوس يف بي�ان أن الالعب 
وق�ع عى عقد مدته أربع س�نوات, 
س�يحصل بموجب�ه نادي الس�يدة 
العج�وز م�ن أتاالنت�ا عى س�بعة 
مالي�ني يورو، نظ�ري الحصول عى 

توقيع )موراتوري(.

FIFA / متابعة الزوراء 
ل�م يك�ن مداف�ع املنتخ�ب اللبنان�ي جوان 
العم�ري يتوّقع بأن انتقال�ه إىل اليابان عام 
2018 سيكون بمثابة فرصة العمر بالنسبة 
له من أجل اكتس�اب خربة كبرية إضافة إىل 
تل�ك التي كّونه�ا خالل مش�واره الكروي يف 
أملاني�ا واإلم�ارات وتركيا إىل جان�ب تكوين 

صداقات مميزة.
فباإلضاف�ة إىل تجربة أس�لوب لع�ب جديد، 
تزامل جوان م�ع العبني حفروا أس�ماءهم 
بالذه�ب يف تاري�خ اللعبة مث�ل أبطال كأس 
العال�م أندريس إنييس�تا وفريناندو توريس 
ودافي�د في�ا )أبط�ال العالم مع أس�بانيا يف 
2010( ول�وكاس بودولس�كي )بطل العالم 
م�ع أملاني�ا يف 2014( إىل جان�ب العديد من 

نجوم اللعبة الكبار.
وقد تحدث النج�م اللبناني البالغ من العمر 
31 عام�اً يف مقابل�ة مع املوق�ع االلكرتوني 
لالتح�اد ال�دويل لكرة القدم، ح�ول الخربات 
الت�ي جناها م�ن اللعب يف ال�دوري الياباني 
باإلضافة إىل تشارك غرف تبديل املالبس مع 
نج�وم اللعب�ة الكبار باإلضاف�ة إىل حظوظ 
املنتخ�ب اللبنان�ي يف التصفيات اآلس�يوية 
املؤهلة إىل كأس العالم 2022 يف قطر وكأس 

آسيا 2023 يف الصني.
- جوان، تخ�وض حالياً موس�مك الثالث يف 
اليابان. كيف ساعدك االنتقال إىل رشق آسيا 

عى الصعيد الشخيص؟
جوان العمري: األمر مختلف عن العديد من 
ال�دول األخرى التي لعبت به�ا. لقد لعبت يف 
أملانيا واإلم�ارات وتركيا والي�وم يف اليابان. 

كل بلد هو بمثابة فصل جديد بالنس�بة يل يف 
مس�ريتي ولقد تعلّمت طرق لعب مختلفة. 
بالنس�بة لليابان، لديهم أس�لوب لعب مميز 
ومختل�ف ورسيع بس�بب البنية الجس�دية 
لالعبني وقد استفدت بشكل كبري من اللعب 

هنا.
- تط�ّورت كرة القدم الياباني�ة كثرياً خالل 
العقدين املاضيني واملنتخب الياباني ُيشارك 
يف كأس العال�م من�ذ ع�ام 1998. م�ا الذي 

استفدت منه باللعب يف الدوري الياباني؟
بالطبع س�اهم اللعب بال�دوري الياباني يف 
تطور مس�تواي وقوتي الجسدية باإلضافة 
زاد  تركي�زي  أن  كم�ا  تمريرات�ي  دق�ة  إىل 
بسبب وجود العبي من مستوى عايل. هناك 
انضباط كبري أيضاً يف اليابان ولم يس�بق يل 

أن ش�اهدت هكذا انضباط قوي يف أي دولة 
لعب�ت بها وأعتق�د أنها إح�دى النقاط التي 

ساهمت يف تطّور مستواي.
- س�نحت ل�ك الفرصة م�ن أج�ل اللعب إىل 
جانب عدد من األس�ماء الكبرية. كيف كان 

هذا األمر شخصياً بالنسبة لك؟
إن�ه أمر رائع أن ألعب م�ع العبني كبار مثل 
بودولس�كي  ول�وكاس  إنييس�تا  أندري�س 
ودافي�د فيا وفريناندو توريس. إنهم العبون 
ع�ى مس�توى كب�ري ويملك�ون ش�خصية 
رائع�ة. ُيمكنك تعلّم الكثري منهم ليس فقط 
ع�ى أرض امللع�ب بل يف الحياة بش�كل عام 

ولقد كانت تجربة رائعة معهم.
- كيف س�اعدك تش�ارك غ�رف املالبس مع 
هذه األس�ماء ب�أن تتط�ّور داخ�ل وخارج 

امللعب؟
يف س�اغان توس�و، تطّورت كثرياً وأعطاني 
فريناندو توريس دافع كبري من أجل تطوير 
مستواي. لقد كان شخصاً رائعاً ومتواضعاً 
وكان دائماً ما ُيحفزّني لتقديم األفضل. أما 
يف فيس�يل كوبو مع إنييس�تا وبودولسكي، 
لق�د كان أمراً رائعاً أن أتش�ارك معهم غرف 
املالب�س وأن أت�درب معه�م. لق�د كان أمراً 
رائع�اً بالنس�بة يل كل م�رة أذه�ب فيها إىل 
التدريبات من أجل اللعب مع إنييس�تا بينما 
أصبح بودولسكي صديقاً مقرباً يل ألننا كنا 
نتحدث باألملانية س�وياً. لق�د كانت تجربة 

أكثر من رائعة.
- لقد أصبحت أحد أبرز املدافعني يف منتخب 
لبن�ان خالل الس�نوات األخ�رية. كيف رأيت 
تطّور ك�رة الق�دم اللبنانية خ�الل العامني 

املاضيني؟
لقد تطّور املنتخب بشكل كبري خصوصاً مع 
املش�اركة يف كأس آسيا 2019 بعد تأهلنا إىل 
النهائيات من خالل التصفيات. لعبنا بشكل 
جيد يف التصفيات ولكن لم نكن محظوظني 
يف النهائيات ويجب أن نتعلّم ونس�تفيد من 
هذه املش�اركة. ولكننا تّطورنا بش�كل كبري 
وأصب�ح خصومنا يعرفون بأن مس�توانا يف 
تط�ّور متزايد ويج�ب عدم االس�تهانة بنا. 
بالنس�بة إىل اللعبة يف لبنان، يجب أن تتطّور 
اللعبة إىل اإلحرتاف ويف حال دخل االحرتاف إىل 
لبنان، فإن األمر سيصبح أفضل وسيتطور 

مستوى الالعبني بشكل أكرب.
- يحتل منتخب لبنان حالياً املركز الثالث يف 
املجموع�ة الثامنة يف التصفيات اآلس�يوية، 

يف  األرز  منتخ�ب  مس�توى  تقّي�م  كي�ف 
التصفيات حتى اآلن؟

برصاح�ة كان من املمك�ن أن نكون أفضل. 
كوري�ا  أم�ام  األوىل  املب�اراة  خرسن�ا  لق�د 
الش�مالية بنتيج�ة 0-2 وأهدرن�ا نقطت�ني 
أمامه�م يف ب�ريوت ع�ى الرغ�م م�ن أنن�ا 
كمس�توى أفضل منهم )ف�از منتخب لبنان 
ع�ى كوريا الش�مالية يف كأس آس�يا 2019 
بنتيج�ة 1-4(. منتخ�ب كوري�ا الش�مالية 
فريق جيد ولكننا نمل�ك العبني مميزين وال 
ُيمكننا الخسارة أمامهم إذا ما أردنا التأهل. 
يج�ب أن نرّك�ز ونكون جديني بش�كل أكرب 
وأن نكون متعطش�ني للفوز والحصول عى 
النق�اط الث�الث. يجب عى األق�ل التأهل إىل 
كأس آسيا وبالنسبة لكأس العالم، كل يشء 
ممك�ن ولكن يج�ب الرتكي�ز أوالً عى كأس 

آسيا.
- لديكم ثالث مباريات متبقية يف التصفيات. 
كي�ف ترى حظوظ منتخ�ب لبنان يف التأهل 

إىل الدور الثالث من التصفيات؟
بالطبع لدينا فرصة وأمل بالتأهل. إذا ما فزنا 
عى تركمانستان ورسيالنكا، سيكون األمر 
جيداً. كوري�ا الجنوبية منتخب قوي ويملك 
العديد من الالعبني الذي�ن يلعبون يف أوروبا 
وس�تكون املباراة أمامهم صعبة بدون شك 
ولكن إذا م�ا تعادلنا معهم فس�يكون لدينا 
فرصة جي�دة. نريد املزيد م�ن الثقة والقوة 
ويجب أن يتطّور مس�توى الالعبني بش�كل 
أكرب. أتمنى أن تتغري األمور الحالية يف لبنان 
وأن تتحسن األمور يف البلد بشكل أفضل وأن 

نجلب الفرحة مجدداً للشعب اللبناني.

كشف العبا بروكلني نتس، دياندري جوردان وسبنرس دينويدي، إصابتهما 
بف�ريوس كورونا املس�تجد، قبل ش�هر م�ن اس�تئناف دوري كرة الس�لة 

األمريكي للمحرتفني.
ويف ح�ني أك�د األول عدم التحاق�ه بالفريق ل�دى عودة املباري�ات يف مدينة 
أورالندو بوالية فلوريدا اعتبارا من 30 تموز/يوليو، لفت الثاني اىل ش�كوك 

بشأن مشاركته.
وكتب جوردان عرب حس�ابه عى موقع “تويرت”: “اكتش�فت الليلة املاضية 
وتأكد األمر مجددا اليوم انني خضعت لفحص إيجابي لكش�ف +كوفيد+”، 

مضيفا: “نتيجة لذلك، لن أكون يف أورالندو الستئناف املوسم”.
وأفادت شبكة “اي أس بي أن” األمريكية ان وكالء العب االرتكاز البالغ 31 

عاما، أبلغوا إدارة ناديه باألمر.
وأتى ذلك بعيد تأكيد دينويدي )27 عاما( عرب موقع “ذا أثلتيك” االلكرتوني، 

إصابته بالفريوس.
وق�ال الالعب: “أعاني من بعض العوارض، الس�يما ارتف�اع درجة الحرارة 

وألم يف الحلق، ومن الصعب معرفة ما اذا سأكون قادرا عى اللعب أم ال”.
وس�بق لعدد من العبي نتس، القطب الثاني ملدينة نيويورك بعد نيكس، ان 
أعلن�وا إصابتهم بالف�ريوس منذ آذار/مارس، أبرزه�م كيفن دورانت الذي 
انضم اىل صفوفه قبل بداية موسم 2020-2019، لكنه لم يخض أي مباراة 
لكونه يتعاىف من إصابة قوية تعرض لها يف ختام املوسم املايض مع فريقه 

السابق غولدن ستايت ووريرز.

وأك�د دوران�ت )32 عام�ا( مطل�ع حزيران/يوني�و ان�ه لن يك�ون جاهزا 
الستئناف موسم ال�”ان بي ايه” الذي تم تعليق منافساته اعتبارا من آذار/

مارس بسبب “كوفيد19-”.
ويجد نتس نفسه أمام معضلة عى صعيد التشكيلة لدى عودة املباريات يف 

مجمع “ديزني وورلد” يف أورالندو.

فإضاف�ة اىل الغياب املؤك�د لجوردان واملحتمل لدينويدي، س�يكون الفريق 
من دون العبه ويلس�ون تش�اندلر الذي س�بق له أن أبلغ إدارة النادي عدم 

مشاركته يف ما تبقى من املوسم.
وقال تش�اندلر يف ترصيحات لش�بكة “اي أس بي أن”، ان “صحة وسالمة 

عائلتي يجب أن تكون األولوية”.
كم�ا يفتقد الفريق بس�بب اإلصاب�ة، اىل دورانت، والنجم كاي�ري إيرفينغ 
الذي خضع قبل أش�هر لعملية جراحية ملعالجة إصابة يف الكتف، علما بأنه 
كان ضم�ن مجموعة من العب�ي الدوري التي أبدت معارضتها الس�تكمال 

املوسم.
وأوردت “اي أس ب�ي أن” ان نت�س ل�م يج�ر أي تمرين لالعبي�ه “منذ أيام 
عدة”، مش�رية اىل أن عددا منهم يفكر جديا بما اذا كان سيش�ارك يف عودة 

املنافسات أم ال.
ونتس هو أحد الفرق ال�22 التي من املقرر أن تشارك يف استكمال الدوري.

وأقرت رابطة ال� “ان بي ايه” صيغة معدلة ملتابعة املوس�م، بمش�اركة 22 
فريق�ا من أصل 30، س�تخوض لقاءات للتصنيف، قب�ل ان تنتقل 16 منها 
لخ�وض األدوار االقصائي�ة )“ب�الي أوف”(. وس�تكون كل املباريات خلف 
أبواب موص�دة، عى ان تقيم الفرق يف املجمع، م�ع اعتماد إجراءآت وقاية 

صحية صارمة خشية أي تفٍش للفريوس.
وس�بق لرئيس الرابطة آدم سيلفر أن أملح اىل ان أي انتشار واسع للفريوس 

يف صفوف الالعبني بعد العودة، قد يدفع اىل تعليق املنافسات مجددا.

7الرياضي

مدرب بنفيكا يستقيل من منصبه

فالنسيا يقيل مدربه ألربت ثيالديس

اعالم الكرتوني اللبناني جوان العمري يتحدث عن رحلة اللعب مع كبار النجوم يف الدوري الياباني

إصابتان بفريوس كورونا يف نتس قبل شهر من العودة

أعلن نادي فالنسيا اإلسباني عن أقالة مدربه ألربت ثيالديس.
ويحت�ل الخفافيش املرتب�ة الثامنة عى ج�دول ترتيب الدوري 

اإلسباني وخرجوا من دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.
وحص�د فالنس�يا 4 نقاط من أص�ل 15 ممكنة منذ اس�تئناف 
نش�اط ال ليغا خالل الش�هر الحايل بعد توقف دام منذ منتصف 

اذار/مارس.
وهذا املدرب الثاني الذي يقيله فالنس�يا يف املوسم الحايل بعد أن 

أقال مارسيلينو غارسيا يف أيلول/ سبتمرب من العام املايض.
وكان ثيالدي�س يرتبط بعقد حت�ى 30 حزيران/ يونيو وأرشف 
ع�ى تدريب منتخبي إس�بانيا دون 16 عام�اً و18 عاماً، وكان 
ضمن الجهاز الفني ملنتخب إس�بانيا يف مونديال روس�يا 2018 
ب�إرشاف املدرب فرناندو هيريو ث�م يف الجهاز الفني للوبيتيغي 
خ�الل فرتة إرشافه القصرية عى ريال مدريد قبل أن تتم إقالته 

يف املوسم املايض. 

تقدم مدرب بنفيكا برونو الغي باس�تقالته اىل رئيس النادي 
بعد دقائق قليلة من خسارة فريقه أمام ماريتيمو صفر2- 

يف الدوري الربتغايل.
وقال رئيس نادي بنفيكا لويس فيليبي فيريا يف قاعة املؤتمر 
الصح�ايف: “توج�ه إيل م�درب الفريق برونو الغ�ي يف نهاية 
املب�اراة بكثري م�ن الكرامة ليق�ول يل )أيه�ا الرئيس، أتقدم 
اليك باس�تقالتي ألنني اعترب بأن األمور ال تسري بشكل جيد 
بالنس�بة اىل بنفيكا. اذا قبلتم استقالتي غدا، لن أكون مدربا 

لبنفيكا(”.
وبحس�ب الصحف املحلية، يبدو أن فيريا وافق عى استقالة 
امل�درب البال�غ من العم�ر 44 عاما والذي اس�تلم منصبه يف 

كانون الثاني/يناير عام 2019.
ومنذ استئناف الدوري الربتغايل خالل الشهر الجاري، حقق 
بنفي�كا فوزاً واح�داً مقابل خس�ارتني وتعادل�ني يف خمس 

مباريات.

ريال مدريد يضع حلني لتجديد عقد راموس

يوفنتوس يتعاقد مع أرتور من برشلونة 
وميدد عقدي بوفون وكيلليين

برشلونة يتعاقد رمسياً مع بيانيتش

مفكرة الزوراء
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حامد شهاب
كاتب عراقي

اإلعالم�ي املتألق املب�دع الكبري محمد 
الس�يد محس�ن ش�خصية كارزمي�ة 
دخلت عالم صاحب�ة الجاللة ومنحت 
سلطتها الرابعة قدرا كبريا من التميز 
والرصان�ة حتى دخلت عالم الش�هرة 
واألضواء من أوسع أبوابها يف فضائيات 
عراقية كثرية وهو يس�تحق أن يكون 
ش�خصية العام 2020 اإلعالمية وأحد 

رموزها املبدعة االصيلة.
أحبه مالي�ني العراقيني لصدق إنتمائه 
العراقي العروب�ي األصيل ولكل كلمة 
املهن�ة  رشف  ع�ن  تبح�ث  ملتزم�ة 
وأخالقياته�ا وكي�ف يعطيه�ا الرجل 
حقه�ا م�ن االهتم�ام وتج�د مالي�ني 
العراقي�ني يتابعون برنامجه الش�يق 
 anb قن�اة  م�ن  “البوصل�ة”  الرائ�ع 

الشبكة العربية لألخبار كل يوم سبت 
واربعاء الس�اعة الحادي�ة عرشة ليال 

هذه األيام.
كان اإلعالم�ي والنج�م الالمع محمد 
الس�يد محس�ن ق�د عم�ل يف أكثر من 
فضائي�ة عراقي�ة وقد وهب�ه الله من 
حسن املعرش وحالوة اللسان ورشاقة 
الكلم�ة ومن عم�ق الط�رح وكلماته 
العراقي�ة الت�ي تنهل من عم�ق مياه 
دجلة والف�رات وانهاره ونبعه األصيل 
وم�ن معادنه االصيلة، م�ا يوفر له أن 
يشق طريقه يف عالم األضواء والشهرة 
ليجعل�ك تالح�ق كل كلمة أو مش�هد 
تلفزيون�ي يري�د أن يحدثك عن قصته 
وما يدور يف الع�راق من أحدث ومآس 
وغرائب يف الزم�ن األغرب، وهو يطوف 
ب�ني مش�اهديه يف عالم رسدي ش�يق 

وجميل عىل مدار ساعة من الزمن.
 وقد وهبه الله جلت قدرته من كارزما 
الشخصية وحسن املعرش واالبتسامة 
الهادئ�ة الوديع�ة الطيب�ة االصيلة ما 
يجعلك تش�عر أنك أمام إنسان عراقي 
غاص يف أعماق واقعه وإستخرج منه 
زادا صحفيا ومعرفيا واستقصائيا مع 
قدرت�ه عىل تقديم املثل العراقي املالئم 
للواقع�ة التي يتح�دث عنها ويطعمه 
بجواهر كالمه الرقي�ق من ثم يقدمه 
للمش�اهد العراقي والعرب�ي بطريقة 
املرغوب�ة  باالث�ارة  مفعم�ة  ع�رض 

الشيقة ويش�عرك وكأنك تتابع داعية 
إعالمي�ا وش�خصية ممتلئ�ة وواثقة 
من نفس�ها ومن قدراته�ا ويضع لك 
امل�ؤرشات ع�ن كل مش�كلة ويرفقها 
بمعالج�ات وحلول تؤكد عمق املعرفة 
واملعلوم�ة الت�ي ي�ود الكش�ف عنها 
يف رس�الته االعالمي�ة وه�ي أن تكون 
واضحة وصادقة وش�فافة ومعقولة 
ورصينة يفهمه�ا الطفل الصغري قبل 

السيايس الكبري واإلعالمي الحصيف.
 وهو الذي وهبه الله من سالسة الكلمة 
ومن بساطتها ومن مدلوالتها الكثرية، 
ما يجعلك تش�عر أنك أمام متحدث له 
الري�ادة يف أن يبق�ي حض�وره ملتهبا 
يش�عل شاش�ته بمالي�ني الحضور يف 
بريق�ه الالمع وهم ينصتون اىل الرجل 
ب�كل إعج�اب وارتياح م�ن أن الكلمة 
الت�ي تنطل�ق من بني ش�فتيه تتحول 
اىل رحي�ق عذب للقلوب املتعطش�ة اىل 
من ي�روي ظماها مما ت�ر االنفس 

ويطيب الرشاب.
ش�خصيا وبرغم ما أعريه من إهتمام 
لتلك القناة الفضائية العراقية العربية 
االصيل�ة )anb( فإنه لو قدم برنامجه 
“البوصلة” من أي قناة فضائية عربية 
مرموقة عىل شاكلة العربية والعربية 
والحدث وس�كاي نيوز وقن�وات مثل 
دجل�ة والرشقية ني�وز لحصَد ماليني 
املش�اهدين ول�كان تأثريه أك�رب مما 

يتصوره أح�د ويدخل عالم االنتش�ار 
والشهرة كأحد نجوم مقدمي الربامج 
التلفزيونية الشيقة وهو يستحق تلك 
املكان�ة بأن يكون نجما إعالميا عربيا 

عن جدارة.
وقد حرصت ككاتب وباحث واعالمي 
مخرضم ع�ىل أن أكتب عن الرجل بما 
يستحق وهو القامة الصحفية الشابة 
األنيقة املتواضعة خلق�ا ومنبتا طيبا 
وثقاف�ة معمق�ة ومعلومات واس�عة 
عن كل موضوع يدور النقاش والجدل 
بش�أنه، وت�راه يقدم�ه ل�ك بطريق�ة 
ش�يقة عذبة مستساغة تشعرك بأنك 
أمام إنس�ان راق وهو وهب�ه الله من 

كارزما التقديم التلفزيوني ما يس�حر 
مشاهديه بإطاللته العراقية الشامخة 
ويوص�ل  الطب�ع  الهادئ�ة  والهام�ة 
أفكاره وما يريد تقديمه من زاد معريف 
وسيايس واعالمي عىل طريقة السهل 

املمتنع.
الرج�ل لديه اطالع واس�ع ع�ىل أغلب 
شخصيات الواقع العراقي وتوجهاتها 
السياسية والدينية ومواقفها ويعرف 
االعيب الكثريين منهم ومن سقطاتهم 
وتاريخ “البع�ض” الغاطس يف أعماق 
التضلي�ل واملراوغ�ة والخ�داع وكي�ف 
ويكش�ف  املش�اهد  أم�ام  يعريه�م 
أالعيبهم ودجلهم واهدافهم وضحالة 

ومراميه�م  وارتباطاته�م  تفكريه�م 
واهدافهم وتوجهاتهم املخبأة واملعلنة 
وكأن�ك أم�ام ش�خصية موس�وعية، 
ويضعها بني يديك وأنت تتابع بشغف 
م�ا يعرضه من وجه�ات نظر وقرائن 
وأدل�ة ال تقب�ل اللب�س أو التأويل عىل 

صدق ما يقول.
لق�د س�عى اإلعالم�ي القدي�ر محمد 
سيد محسن اىل أن يبقى حريصا لكي 
يحافظ ع�ىل عراقيته أوال وعىل رشف 
املهنة الصحفية ثانيا وعىل أخالقياتها 
ثالث�ا ورابع�ا وخامس�ا وال  ومثله�ا 
يتج�اوز عىل أحد حت�ى وإن قدم أدلة 
اإلدانة ملن يريد ان يقدمه ملش�اهديه. 
وه�و، وإن عل�ق ع�ىل مش�هد ه�ذا 
الس�يايس أو ذاك، لكن�ه يبقي نفس�ه 
عىل مس�افة من الحيادي�ة حتى وان 
“رشه ع�ىل الحبل” كم�ا يقال لكنه ال 
يطعن ب�ه ويرتك للمش�اهد الحكم يف 

نهاية املطاف.
تمني�ت ل�و تقل�د ه�ذا املب�دع وزارة 
الثقاف�ة أو مس�ؤوال رفيع�ا يف مواقع 
س�لطة الق�رار املتقدمة وه�و الواثق 
من نفس�ه ومن قدرات�ه ولديه عالقة 
زمالة ش�خصية مع السيد مصطفى 
الكاظم�ي رئيس ال�وزراء ول�و قربه 
من�ه لكان قد قدم له الكثري مما يرفع 
ال�رأس لكن الرجل كم�ا يبدو يحرص 
عىل أن يبقى بعيدا عن أروقة السلطة 

وال يري�د أن يلوث س�معته وهو الذي 
يك�ن ل�ه مالي�ني املش�اهدين تقديرا 

واعجابا منقطع النظري.
تتع�رض القناة للتش�ويش خالل بث 
الربنام�ج أحيانا لك�ن املتابع يحصل 
ع�ىل مبتغاه من خالل م�ا تبثه القناة 
ع�ىل اليوتي�وب من حلق�ات الربنامج 
بع�د لحظات م�ن اكتمال بث�ه ليكون 
بوس�ع م�ن يتابع�ه ان يطل�ع ع�ىل 
برنامج�ه يف أي وقت يج�ده مالئما له 
ولك�ي ال يحرم م�ن مش�اهدته كون 
الكثريين يتابعون برنامج “البوصلة” 

بشغف واهتمام كبريين.
أبارك للزمي�ل ولالعالمي املبدع محمد 
الس�يد محس�ن هذا التاري�خ املرشف 
من الرصانة والش�خصية الواثقة من 
نفس�ها وم�ن قدراته�ا ويبقى رشفا 
لكل فضائية يكون هو عالمتها الدالة 
وهو م�ن يمنحه�ا مكانة تلي�ق بها، 
وه�و فوق كل ه�ذا وذاك يحرص عىل 
جمه�وره ومش�اهديه ليبق�ى مح�ل 
ثقته�م واعجابهم بما يقدمه لهم من 
طيب الكالم، وقد شق طريقه اىل عالم 
النجومي�ة عىل أنه أحد تلك الش�واهق 
يف رح�اب صاحبة الجاللة وس�لطتها 
الرابع�ة ول�ه م�ن محبيه م�ن ماليني 
العراقيني ومن رواد الكلمة ومبدعيها 
واملحافظ�ني ع�ىل رشف مهنته�م كل 

تحية وتقدير.
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تقرير لمركز حماية وحرية الصحفيين يرصد 17 انتهاكا خالل أزمة كورونا

أكد دعم ادارة المحافظة لعملهم المهني

بغداد / نينا :
 تلق�ى نائب قائ�د العمليات املش�رتكة الفريق 
الركن عبد االمري الشمري رسالة شكر وتقدير 
من نقي�ب الصحفيني العراقي�ني مؤيد الالمي 
جواب�ا ع�ىل رس�الة التهنئ�ة الت�ي بع�ث بها 
للنقابة بمناس�بة الذك�رى 151 للعيد الوطني 
للصحاف�ة العراقي�ة .وكان نقي�ب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي تسلم باقة ورد من نائب قائد العمليات 
املش�رتكة الفريق الركن عبد االمري الش�مري.

وق�دم نائب قائ�د العمليات املش�رتكة الفريق 
الركن عبد االمري الش�مري خال�ص التربيكات 
اىل االرسة الصحفية بعيدها 151 حيث ارس�ل 
باقة ورد مع الناطق االعالمي باس�م العمليات 

متمنيا لها التوفيق والنجاح.

كركوك/نينا:
اكد محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري ،دعم ادارة املحافظة لعمل الصحفيني وتسهيل 
مهامه�م ..مثمن�ا دور وجهد نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس اتح�اد الصحفيني العرب 
مؤي�د الالم�ي .جاء ذلك خالل لقاء مع رئي�س فرع نقابة الصحفي�ني العراقيني يف كركوًك 
محمد الداغس�تاني وعض�و الهيئة االدارية لف�رع كركوك عباس البيات�ي ،بحضور رئيس 

هيئة املستشارين عماد ادهام ومراسل وكالة /نينا/ .
واجرى املحافظ اتصاال هاتفيا مع مؤيد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني ..مؤكدا حرص 
ادارة كرك�وًك عىل دعم االرسة الصحفية بما يجس�د واقع كركوًك الذي يش�هد االس�تقرار 

واالعمار ووحدة وتعايش مكونات املحافطة.

بغداد/ نينا:
 عرب نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس 
اتح�اد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي 
عن شكره لرئيس اركان الجيش الفريق 
الركن عبد االمري يار الله ملواقفه الداعمة 

واملتضامنة مع االرسة الصحفية.
وق�ال يف تغري�دة ع�ىل توي�رت :” عظيم 
الش�كر لالخ الفري�ق الركن عب�د االمري 
ي�ار الله ملواقفه الداعمة واملتضامنة مع 

االرسة الصحفية “.
ه�ذا و تلق�ى رئي�س اركان الجي�ش الفريق الركن عبد االمري رش�يد يار الله رس�الة ش�كر 
وتقدي�ر من مؤيد الالمي نقيب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتحادالصحفيني العرب جوابا” 
ع�ىل التهنئة التي بع�ث بها رئيس االركان اىل نقابة الصحفي�ني ومنها اىل جميع الصحفيني 
واالعالميني العراقيني ملناس�بة الذكرى الحادية والخمسني بعد املئة للعيد الوطني للصحافة 

العراقية”.
وذكر بيان لوزارة الدفاع : ان نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي عرب يف رسالته عن شكر 
النقابة الكبري للدعم والتضامن الذي يقدمه رئيس اركان الجيش لالرسة الصحفية العراقية 
,مؤكدا انها تنهض اليوم بكامل مس�ؤوليتها الوطنية واملهنية س�واء يف مكافحة االرهاب او 

املشاركة مع القوات االمنية والصحية يف موقع الصد االول ملكافحة جائحة كورونا”.

عمان / متابعة الزوراء:
 أك�د مرك�ز حماي�ة وحري�ة الصحفيني يف 
األردن أن اإلجراءات الحكومية التي اتخذت 
ملواجهة فايروس كورون�ا أدت إىل الحد من 
تدفق معلومات متنوع�ة ومتعددة املصادر 

لإلعالميني والجمهور، دون مربر كاف.
وأوض�ح املرك�ز يف تقري�ر أص�دره بعنوان 
“تحت الحظر.. حالة حرية اإلعالم يف األردن 
يف ظل جائح�ة كورونا” أن وس�ائل اإلعالم 
تعرضت للخس�ائر، وأن توقف الصحف عن 
الطباعة أدى لتوقف إيراداتها وتهديد األمن 

املعييش للصحفيني.
واعترب أن اإلجراءات االحرتازية التي اتخذت 
عن�د التعام�ل مع وس�ائل اإلع�الم لم تكن 
جميعها مربرة، ولم تس�تند إىل أدلة علمية، 
وأش�ار إىل أن ق�رار مجلس ال�وزراء بوقف 
طباعة الصحف ال تتوفر ل�ه األدلة العلمية 
الكافي�ة إىل أن امل�واد املطبوع�ة يمك�ن أن 

تساهم يف نقل العدوى بفايروس كورونا.
الصحفي�ني  حرك�ة  م�ن  الح�د  أن  كم�ا 
وتقييده�ا بتصاريح مرور لم يحصل عليها 
كل الصحافيني ول�م تحظ برضاهم جميعا 
وربما ال تتوافق مع الضمانات الدولية التي 
تتيح للصحافيني حقهم بممارس�ة عملهم 

بحرية.
وأض�اف أن ه�ذا اإلج�راء تع�رض لالنتقاد 
واملعارضة، وأن الصحافيني طالبوا باعتماد 
اإلعالمية  للمؤسس�ات  الصحافية  البطاقة 
يف تنقله�م وحقهم يف ممارس�تهم ملهنتهم. 
واعت�رب أن حظر التجول الش�امل والجزئي 
قيد حركة اإلعالميني واإلعالميات، مبينا أن 
منح تصاريح املرور والحركة لم يس�تند إىل 

معايري واضحة ومعلنة.
ويتي�ح القان�ون ال�دويل لحقوق اإلنس�ان 
لل�دول اتخاذ تدابري اس�تثنائية تضع قيودا 
الس�المة  لحماي�ة  الحق�وق  بع�ض  ع�ىل 
والصح�ة العام�ة رشيط�ة أن يك�ون له�ا 
أس�اس قانوني، وتكون رضوري�ة للغاية، 
وبن�اء عىل أدلة علمي�ة، وال يكون تطبيقها 
تعس�فيا وال تمييزيا ولفرتة زمنية محددة، 
ويف كل األح�وال يج�ب أن تح�رتم كرام�ة 
اإلنسان وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة 

من أجل تحقيق الهدف املنشود.
ووثق التقرير ورصد وقوع 17 انتهاكا خالل 
أزمة كورونا تضمنت 11 انتهاكا تعرض له 
ثالثة صحفيني يف حني كانت الحالة الرابعة 

جماعية.

واعت�رب 45.9 يف املئة م�ن الصحفيني الذين 
ش�اركوا باالس�تطالع أن تصاري�ح امل�رور 
والحرك�ة ش�كلت تقيي�دا ع�ىل حرية عمل 
الصحافي�ني يف ح�ني أع�رب 27 يف املئة عن 
ع�دم رضاه�م ع�ن نظ�ام التصاريح عىل 

اإلطالق.
وبني االستطالع أن 8.8 يف املئة منهم يجدون 
أن أداء الحكوم�ة يف التعام�ل م�ع وس�ائل 
اإلع�الم كان ممت�ازا بينم�ا يج�ده 17.6 يف 
املئة ضعيفا، و35.8 يف املئة يعتربونه جيدا، 

و37.7 يف املئة يصفونه باملتوسط.
ويرى 22 يف املئة من اإلعالميني املش�اركني 
باالس�تطالع أن الحكوم�ة ضمن�ت تدف�ق 
معلوم�ات ذات مصداقي�ة إىل درج�ة كبرية 
اإلع�الم،  وس�ائل  أو  الجمه�ور  إىل  س�واء 

بينم�ا معظم اإلجاب�ات 70 يف املئة قالوا إن 
الحكوم�ة ضمنت تدفق معلوم�ات بدرجة 

قليلة ومتوسطة.
يف املقابل، قال وزير الدولة لش�ؤون اإلعالم 
أمج�د العضايلة خ�الل جلس�ة نقاش مع 
نخب�ة م�ن اإلعالميني واإلعالمي�ات نظمها 
إن  الصحافي�ني  وحري�ة  حماي�ة  مرك�ز 
الحكوم�ة ملس�ت خ�الل جائح�ة كورون�ا 
ضعف قدرات املؤسسات العامة يف التعامل 

مع وسائل اإلعالم.
وأضاف أن ضع�ف وغياب التنظي�م الذاتي 
لوس�ائل اإلعالم زادا م�ن التحديات يف إدارة 

االتصال مع املنابر اإلعالمية.
وأك�د أن الدول�ة األردنية كرس�ت جهودها 
خالل الجائحة للوصول للمواطن من خالل 
اإليج�ازات الصحافي�ة الت�ي اعتربه�ا أداة 
مهمة يف ضمان تدفق املعلومات، مشريا إىل 
أن إجراءات الوقاية والسالمة العامة حالت 
دون تواج�د الصحافي�ني يف اإليجاز.وق�ال 
التقري�ر إن توقي�ف مدير ع�ام ومالك قناة 
رؤيا فارس الصايغ ومدير األخبار يف القناة 
محمد الخالدي إثر ب�ث تقرير متلفز اعترب 
تحريض�ا عىل خ�رق أوام�ر الدفاع، ش�ّكل 
تهدي�دا مبارشا ل�كل اإلعالمي�ني، ودفعهم 
ألخذ الحذر أكثر، وزاد من منس�وب الرقابة 

الذاتية واملسبقة عىل املحتوى اإلعالمي.
وق�دم التقرير 19 توصية أولها وقف العمل 
بقانون الدف�اع وأوام�ره باإلضافة إىل حث 
الحكومة عىل تطوير اسرتاتيجيات إعالمية 
يف  قدراته�ا  وبن�اء  العام�ة  للمؤسس�ات 
االتصال، وكذلك تأسيس صندوق مايل لدعم 

وسائل اإلعالم املستقلة.

دبي/ العربية.نت:
أعلن�ت أكاديمي�ة “إم ب�ي يس” ع�ن ب�دء اس�تقبال طلبات 
الشباب والش�ابات الس�عوديني والس�عوديات، ممن لديهم 
رغب�ة بالعم�ل يف التلفزيون، واألف�الم، والرادي�و، واملرح، 
واإلنت�اج، والتصوي�ر، واملوس�يقى، واإلض�اءة، والتحري�ر 
واملحتوى، والكوميديا، وذلك به�دف إعداد وتطوير جيل من 
املبدعني واملبدعات ليكونوا خري ممّثل للسعودية يف قطاعات 

اإلنتاج واإلعالم والرتفيه.
وقالت األكاديمية ، إن ذلك س�يكون من خالل صقل املهارات 
السعودية املتعلّقة بكل جوانب العملية اإلعالمية واإلنتاجية، 
خصوصاً بش�ّقْيها الس�ينمائي والدرام�ي، إىل جانب املرح 
والقطاع اإلذاعي، بموازاة تأهيل كوادر فنية وتقنية سعودية 
تزاول بنفس�ها مهام التصوير واإلضاءة واملونتاج واملكساج 
واألزي�اء واملكي�اج وغريها م�ن ركائز العم�ل اإلنتاجي بكل 

فئاته واختصاصاته.
وقال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة 
“مجموع�ة إم ب�ي يس”: “إن كتابة قصصن�ا الخاصة التي 
ُتعنى بمنطقتنا وثقافتنا وإرثن�ا الحضاري القّيم، وروايتها 
للعالم بطريقتنا وأسلوبنا هي إحدى أبرز مهامنا كمجموعة 
إعالمي�ة رائ�دة يف املنطقة. ل�ذا تأتي )أكاديمي�ة إم بي يس( 
لتك�ون بمثابة حجر زاوية يف تفعيل املزيد من االس�تثمار يف 
اقتصاديات املعرفة، وذلك عرب اس�تقطاب الخامات الش�ابة 

يف اململكة، والكش�ف ع�ن قدراتها الكامنة، م�ا يعني إيجاد 
مس�احة أكرب من اإلبداع والري�ادة، وبالتايل تب�ادل الخربات 
والثقافات بني منطقتنا وبني الكيانات واملؤسسات اإلعالمية 

األخرى حول العالم”.
وأضاف آل إبراهيم: “السعودية هي موطٌن للمواهب املبدعة 
والخالّقة، بطاقاتها الواع�دة وإمكاناتها التي تحتاج مّنا إىل 
املزيد من االهتمام والرعاية والصقل والتحفيز واالحتضان”، 
مشرياً: “ستكون )أكاديمية إم بي يس( حاضناً طبيعياً لتلك 
الطاقات واملواهب الواعدة، ومنّصة تنافسية تساعدهم عىل 
اإلحاط�ة بأفضل إمكانياته�م، وبالتايل اس�تقطاب مختلف 
مفاص�ل العم�ل اإلعالم�ي بش�قيه اإلنتاج�ي والرتفيه�ي، 
وباختص�ار ه�ي إتاحة فرص�ة العمر أم�ام أبنائن�ا وبناتنا 

ليحّقق�وا أحالمه�م، ويس�هموا بفاعلية وج�دارة يف تحريك 
العجلة االقتصادية املس�تدامة للمملك�ة، وتحقيق االزدهار 
يف هذا القطاع الحيوي الحس�اس والرائد، الذي يمثل واجهة 

البالد ويعكس صورتها الحقيقية الناصعة للعالم أجمع”.
من جانبها، قالت جنى يماني، الرئيس التنفيذي لألكاديمية 
يف “مجموع�ة إم بي يس”: “يتمحور عم�ل األكاديمية حول 
إط�الق عملي�ة إعالمي�ة متكامل�ة ُتتيح ألصح�اب املهارات 
والكف�اءات م�ن الس�عوديني والس�عوديات، يف القطاع�نْي 
اإلنتاجي واإلعالمي، التحّول برعة إىل محرتفني، ما يؤّهلهم 
للتف�ّرغ إىل متطلب�ات العملية اإلنتاجية، وف�ق أرقى املعايري 

وأفضل املمارسات العاملية”.
وأضاف�ت يمان�ي: “أم�ا القيم�ة املضاف�ة فتأت�ي أوالً ع�رب 
االس�تفادة من خ�ربة )إم ب�ي يس( الرتاكمي�ة واملمتدة عرب 
أكثر م�ن ثالثة عقود يف ميادين العم�ل اإلعالمي واإلنتاجي، 
وثاني�اً ع�رب إتاحة ف�رص التدريب املهني داخ�ل )مجموعة 
إم ب�ي يس( و)إم ب�ي يس اس�تديو( وغريه�ا م�ن األقس�ام 
والكيانات الرديفة، التي تتمتع بمزايا تفاضلية وبنى تحتية 
وفوقي�ة ترقى إىل أع�ىل املعاي�ري العاملية يف القط�اع، وثالثاً، 
عرب تقديم األكاديمية للمتدربني الس�عوديني فرصاً تعليمية 
وتدريبي�ة ومهنية متنوعة، تليها الحق�اً فرص عمل واعدة، 
ضم�ن )مجموعة إم بي يس( وكذل�ك بالتعاون مع رشكائنا 

االسرتاتيجيني يف املنطقة والعالم”.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 حددت نيابة املعادي يف القاهرة، 
جلس�ة األول م�ن يولي�و املقبل، 
لس�ماع أق�وال الفن�ان امل�ري 
وائ�ل عبدالعزيز، ش�قيق الفنانة 
الب�الغ  يف  عبدالعزي�ز،  ياس�مني 
املقدم من دف�اع االعالمية ريهام 
س�عيد، ُمقدمة برنام�ج “صبايا 

الخري” سابًقا عىل قناة “الحياة” 
بس�ّبها  التهام�ه  الفضائي�ة، 
وقذفها.وتضم�ن الب�الغ املق�دم 
من املحامي ش�عبان س�عيد، أن 
عبدالعزيز ب�ث فيديو عرب مواقع 
تع�رض  االجتماع�ي،  التواص�ل 
خالل�ه لريه�ام س�عيد بألف�اظ 
وعبارات تعد س�ًبا وقذًفا، وتحط 
م�ن ش�أنها كإنس�انة وإعالمية 

يناق�ض  نح�و  ع�ىل  ش�هرية 
ويخالف كافة القوانني والرشائع 

السماوية واإلنسانية.
عبدالعزي�ز  أن  الب�الغ  وأوض�ح 
ق�ال يف الفيديو: “م�ا بعتربكيش 
إعالمي�ة اتفرج عليه�ا، هو إنتي 
مش حبس�وكي ولبستي أبيض- 
أن�ا مش فاه�م إنتي م�ني إداكي 
رخص�ة أص�اًل، أو م�ني إداك�ي 

تريح إنك تبقي إعالمية”، وذلك 
بتعبريات وجه تمثل إهانة.

جن�ح  محكم�ة  أن  إىل  يش�ار 
مس�تأنف الجي�زة ق�د أص�درت 
ب�رباءة  ف�رتة،  من�ذ  قراره�ا 
اإلعالمية ريهام سعيد يف الدعوى 
املقام�ة  ضدها  من  قبل س�يدتني 
من أصحاب الوزن الزائد بس�بب 

تريحاتها عن السمنة .

عدم الرضا متبادل بني الصحفيني واحلكومة األردنية يف فرتة احلجر الصحي

إم بي سي” تفتح باب تدريب “اإلنتاج اإلعالمي” للسعوديني

وائل عبدالعزيز مطلوب للنيابة يف قضية سب االعالمية ريهام سعيد

نائب قائد العمليات املشرتكة يتلقى رسالة 
شكر وتقدير من نقيب الصحفيني العراقيني

حمافظ كركوك يشيد جبهود 
الصحفيني ونقيبهم مؤيد الالمي 

الالمي يعرب عن شكره لرئيس اركان اجليش 
ملواقفه الداعمة واملتضامنة مع االسرة الصحفية
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صباح حمسن كاظم
*التاريخ يشكل هماً معرفياً خالصاً، بالنسبة الولئك 
الذي�ن دافواعمارهم بني مس�افات طين�ه وخرائبه، 
متأملني تلك االزمنة التي صنعت هذه التحديات التي 
عاندت االزمان والدهور، يخطو بهدوء الراغب بغض 
ال�ر صوب علو الزقورة التي كان�ت بيتاً للرب انليل 
اصحاب�ه من اله�ة اوروك.. هي اللحظ�ة التي دفعت 
بروح الصبي الذي يحمل اس�م صباح محسن كاظم، 
لتمس�ك زمام خيول االسئلة، لم تك حواراته الضاجة 
مح�ض صدف�ة، وم�ا كانت مج�رد هي�ام يف حدائق 
املعرفة االستكشافية، كانت تشكل هماً بعيد االغوار، 
يح�اول فض عذاب�ات هذا الس�كون، م�ن علو فر 
وج�وده، الن ثم�ة ارسار ال تنتهي ب�ني اوالد القصب 
وبناة التاريخ، تمسك صباح محسن، بمديات معارفه 
بعد ان صنع انهاراً تعذي رغبته باالستمرار، هو يكرر 
دائم�اً، ال يمك�ن للثقافة ان تك�ون عضوية وفاعلة، 
دون االس�تمرار واالبت�كار وتجاوز الس�كون، قاعدة 

وع�ي جميلة ، لهذا راح يتنقل بني التاريخ ورسدياته، 
والح�ارض وعالم�ات تفوق�ه، والدي�ن بوصف�ه قوة 
روحية حيوية وفاعلة، يقف عند الخطوة االوىل، لكنه 
م�ا يلبث ان يفاجئ متلقيْة ، بمباحث نقدية متميزة، 

خالي�ة من االعتب�اط ، يقدم نق�وده بعلمية تحليلية 
مث�رة لالس�تغراب والدهش�ة مع�اً، يفكك طالس�م 
النص، ويرس�م مالمح وجوده الصورية والحكائية، 
وحني يشعر ضجراً يروح مرعاً صوب شطآن الروح 

ليغرف منها مذاقات روحية تجعله يخالط الديمومة 
وخرباته�ا، ذاك الهم وضعه وس�ط بوتقة خيار اخر، 
ف�راح يدرس النق�د عىل قواعده، ويعم�ل عىل تقديم 
املنجز املعريف العراق�ي يف املحافل العربية التي يلجها 
بقوة الع�ارف املتمكن، ال يبخل عىل مب�دع برأي، وال 
يح�ط رحاله عند ابواب الضغائ�ن والكراهيات، حني 
أق�رأ ما يكتبه اظن�ه انطباعياً مج�دداً، لكنه وبهدوء 
ينتقل اىل احفوريات نقدية معارصة، يرسم خطوطاً 
وعالم�ات تحليل، ويأخذ بالن�ص اىل حيث يريد، وتلك 
مي�زة ظلت خاصة به ، ال يغادره�ا اال حني يريد.. او 
لحاجة نقدي�ة رضورية تضيف لتجربته بعداً جمالياً 
يضع�ه يف الصف االول م�ن مكونات النق�د العراقي، 
وربما يس�عى الن يك�ون يف ذات الصف م�ن النقدية 
العربي�ة، اراه مفع�م بالج�د.. ال م�زاح يف حياته وال 
توق�ف، دائ�ب الح�راك ، ودائم الحضور ال�ذي يجده 
مهماً وفاع�اًل، هو هذا الناقد املؤرخ صباح محس�ن 

كاظم ، بكل قواه وتحدياته، واحالمه!!

أمحد فاضل
 إن�ه  ألمر  غر  عادي أن تواجه نص ألول 

مرة تشعر بأنه راسخ
مث�ل  ه�ذه  القصي�دة  لخ�رة مباركي ، 
وليس  بطريقة  غر   إرادية أو مش�تقة ،  
مثل  هذه  القصائد  الوس�يطة مشحونة 
يف نف�س الوق�ت  فهي  تس�حبك  برعة  
لتصبح  مغموراً  داخل حروفها ومعانيها 
، فكرة مباركي يف هذا النص وكأنها تقوم 
بمراجعة » وردزورث »  الشاعر اإلنكليزي  
عن  الش�عر ، ع�ىل  أنه عاطف�ة  بكل  ما  
تحمل�ه العواطف من معن�ى ، حتى  أنني 
م�ن ف�رط إعجاب�ي بفكرت�ه ، أيقنت أن  
ه�ذه  القصي�دة  » بعواطفه�ا » جميع�اً 
، ُكتب�ت بح�روف م�ن نار ، إنه�ا  قصيدة  
مؤثرة  بش�كل اس�تثنائي ، من املستحيل 
قراءته�ا دون وج�ود  كتل�ة  م�ن  الدمع  
ترتقرق  لتنس�اب  بقوة  نحوها ، مباركي 
تح�اول – أن تكون قريب�ة – من رصاحة 
األنثى ، بتمهيدها حزنها وهو هنا  املحرك  
الذي  يدف�ع اإلدراك عند كل نقطة يتوقف 

فيها نصها :
ِحنَي نَبَت الرَّبيُع يف َعروِض تفاعيلِها

ما كان ينُقُصها البياُن..
َنس�جْتها َس�اللُم الخي�اِل أيقون�َة حرٍف 

ُقُديسِّ املالمِح

ربيبُة أُبوُلو تغِزُل الَغيمَة بأضفاِرها
لَْحناً أبيَض  يف َصفاِء الحليِب..

غالباً ما تستخدم قصائد مباركي التكرار 
والنم�ط املبني ع�ىل العاطف�ة  يف تتبعها 
الش�حن الفعيل له�ا ، تجاه م�ا يواجهها 
وتواجهها املرأة يف حياتها  ، والذي أقصده 

هنا هو – املفهوم – وليس القصيدة :
 Poetry Writing Techniques

Repetition
ألن  م�ن  تقني�ات  الكتاب�ة  الش�عرية  » 
التك�رار » ، وه�و املفه�وم ال�ذي ينطوي  
ع�ىل  تك�رار  س�طر أو  كلمة ع�دة مرات 
يف القصي�دة ، حيث يس�تخدمه الش�عراء 
للتاكي�د عىل نقط�ة ، أو لف�ت االنتباه إىل 
» عن�ر » أو » موض�وع مع�ني » ، أو 
لتحقي�ق » تأثر » مع�ني ، أو » إثارة » رد 

فعل عاطفي .
أم�ا » نغمتها الحزينة » هنا فهي تتضمن  
مقياس�اً ل�آالم الت�ي ال تخ�رج أب�داً عن  
ضب�ط النف�س  ، أو تخل�ق مضاعف�ات 
معين�ة ، واملفارق�ة يف ش�عرها تكم�ن يف 
كيفي�ة تنق�ل لغته�ا ، بش�كل مب�ارش ، 
وباقت�دار واضح ،  - لقد َس�ميُت كتابتها 
، ووص�ول  بالقط�ع والدّق�ة  الش�عرية  
تأثرها بطريقة حساسة لدى املتلقي - ، 
فه�ي  ال تتميز بزخرفة أو هشاش�ة غر 

رضورية ، و سيكون من الخطأ اعتبار أي 
يشء آخر منها غر ذي تأثر  :

فهذي اليمامُة .. بلّجتِه،
ما خانت العيوَن الغائرَة

ةَّ عىَل ِفْنجاِنها ولْن تُخوَن أصابَعُه الَحاجَّ
وأْوَقدْت أصابَعها دثاَر فجرِه البعيِد..

هَي يف سالِم بيِض الَيماِم..
ما أعلنْت الحرَب يف ُكسوِف الُحروِف

ائِر اليَساَر ولْم ُتقاِتْل بالرَّ
لكنَّ انِكساَر الّضوِء ُيهاِجُسها الَخطيئَة
َيحرُقها غيُظ ضمٍر هاجٍس بالُخسوِف

يف ملحمِة األحجياِت الغائمة..
ه�ذه ، قب�ل كل يشء ، مجموع�ة هموم 
تنزفه�ا املرأة مستش�هدة بوقائع التاريخ  
والرم�ز ، وه�ي  كذلك  مزي�ج  مذهل من 

الحكمة بذات الوقت 
مثل عازف موس�يقى يع�رف كيف يقدم 
املوس�يقى بدالً من التباهي بها ، بل هناك 
سكون ُمرجح للكثر من كلماتها ،ومع أن 
إيقاعها يبدو بطيئ�اً ، لكن مباركي لديها 
الثق�ة لالس�رتخاء والس�ماح لقصيدتها 
أن تنس�اب به�دوء مع كل م�ا تحمله من 

عتاب: 
فيها وبكل شيٍئ

يتسلَُّل َكالّنمِل يف الَفراَغاِت
وأنَت يا.. املناَدى بقْصِد الخياِل

خلْقَتها كحواء مْن دمَك
ورسْمَتها عىل أثرَِك الّناِهِم!!

لَته�ا ِوْت�راً  تع�رُِف أّنه�ا نبّيت�َك الت�ي جّمْ
وعزَْفَتها

يف ألحاِن عوٍد  عتيٍد ورساِج ليٍل دافئ!!
أَسحْقَتها بمْمَحاة التُّهِم الّداكنة

املَتش�ّبهات  الَغواِن�ي  مْع�ِرِض  يف 
باملرَيمات؟!

غالباً م�ا يكون التفكر أكث�ر تعقيداً من 
اللغ�ة ، القصي�دة هنا مليئة به�ا ، كتبت 
بردية ش�عرية عجائبية ، استكش�فت 
مباركي خاللها  كل م�ا يحيط باملرأة من 
أح�زان وآالم  ، َبحثت بال كلل عن أش�كال 
تحتوي عىل الحزن واأللفة والريبة فيها :

أمطرَْت مزنك سهاماً جارفًة
من اسِتْسقاِء متبّدالَت بشفاِه الغيِم

ما خاَنْت سّيدُة الُحزِن..!!
ولْن تُخوَن ..

حاَشا أصابَعها الغدر 
ُعوِد واِعُق عىل الصُّ ولن تجرِبَها الصَّ

إىل مناِبر زجاجيَّة ال تطاُلها الُجروُح
َع القْيُظ لِشفاِه الياَسمنْي هل أرْسَ
فُتقايُض رصاَطها بالرّحيِل ؟؟؟؟

» خدَّ سكنِي الوجِع » ، نص ينتر للمرأة 
وه�ي يف أحل�ك أوقاته�ا ، تقف بش�موخ 

لتقول :
َع القْيُظ لِشفاِه الياَسمنْي هل أرْسَ
فُتقايُض رصاَطها بالرّحيِل ؟؟؟؟

زيد عيد االمري
) مي ( هو االسم الذي اختارته تلك املرأة 
القلق�ة، التي تبدو، كالبحر، تارة هادئة 
وش�فافة، وأخ�رى ثائ�رة. ول�دت عام 
1886، م�ن أب لبناني وأم فلس�طينية. 
رحل�ت أرستها ع�ام 1908 إىل القاهرة. 
أتقن�ت لغ�ات ع�دة، وأظه�رت مواهب 
اس�تثنائية يف النقد واألدب والصحافة. 
حول�ت دارته�ا يف القاه�رة إىل صال�ون 
أدبي، وراحت تستقبل فيها كبار األدباء 
واملثقف�ني، ك) ط�ه حس�ني ، يعق�وب 
رصوف ، وعباس محمود العقاد . (                                           
 اكتشفت جربان عام 1912، عرب مقالته 
“يوم مولدي” التي ظهرت يف الصحافة. 
وأرسه�ا أس�لوبه. وق�رأت “األجنح�ة 
املتك�رة” وأعجبت بآرائ�ه حول املرأة 
رس�ائلهما  يف  وتب�ادال  تراس�ال،  في�ه. 
اإلط�راء وتحدث�ا ع�ن األدب. روى له�ا 
هموم�ه اليومي�ة، وطفولت�ه وأحالمه 
وأعمال�ه. وانعقدت بينهم�ا عالقة ألفة 
وح�ب. وطلب منها ع�ام 1913 تمثيله 

وق�راءة كلمت�ه يف حفل تكريم ش�اعر 
القطرين “خليل مطران”. كانت “مي” 
حساس�ة ج�داً وحامل�ة. ومل�ا انقطعت 
رسائل جربان عقب قيام الحرب العاملية 
األوىل، تعلق�ت بذكرى مراس�لها البعيد 
ورفضت كل الطامحني إىل الزواج منها. 
وتمنت يف مقالة لها أن تكون بقرب ذلك 

الوجه الذي يمنع البعاد رؤيته.

ل�م يلتقيا ق�ط، غر أن الكاتبني ش�عرا 
أنهما قريبان أحدهما من اآلخر، وأحس 
أن “خيوطاً خفيفة” تربط بني فكرهما 

وأن روح “مي” ترافقه أينما اتجه ..
يف عام 1921، أرسلت له صورتها، فأعاد 
رس�مها بالفح�م. واكتش�ف بس�عادة 
أنها امرأة مليئة الوجه، ذات ش�عر بني 
قصر، وعينني لوزيتي الشكل يعلوهما 

حاجبان كثان، وشفتني ممتلئتني. وجد 
يف نظرتها الرباقة ش�يئاً معرباً يجتذبه، 
ويف مالمحها بعضاً من الذكورة، رصامًة 
كامنة تضفي عليها مزيداً من الجاذبية: 
“م�ي” تجس�د األنوث�ة الرشقي�ة. كان 
يف ه�ذه امل�رأة كل ما يعجب�ه، غر أنها 
بعيدة جداً. ولم يكن يشعر أنه مهيأ بعد 
ل�رتك أمري�كا فيتخىل ع�ن حريته. هذا 
الحب الروحي، الفك�ري، أعجبه. ولكن 
هل فكر بمجرد ما لكماته من وقع عىل 

قلب مراسلته؟.
يف عام 1923، كتب لها يقول دون كلفة : 
“أنت تعيشني يفّ وأنا أعيش فيك، تعرفني 
ذلك وأعرفه”. كانت “م�ي”، كلما بدت 
عبارات مراس�لها أكثر جرأة أو ش�ابها 
بعض س�خرية من تعبر اختارته دون 
قصد منه�ا، تلجأ إىل “مقاطعته” وتلوذ 
بصمت يستمر أشهراً أحياناً. مشاعرها 
الحقيقية كانت تب�وح بها يف مقاالتها. 
وإن كان�ت قد خصت أعمال�ه بمقاالت 
نقدية مدحية، فقد نهرته يف أخرى. ويف 

مقالة بعن�وان “أن�ت، الغريب”، عربت 
ع�ن كل هواها نحو “ذاك الذي ال يعرف 
أنها تحب�ه” و«الذي تبح�ث عن صوته 

بني كل األصوات التي تسمعها«.
يف رسالة له عام 1924، عربت له “مي” 
عن خوفها من الحب. ورد عليها جربان 
: “.. ه�ل تخاف�ني ضوء الش�مس؟ هل 
تخش�ني مد البحر وجزره؟...”. فاجأه 
موقفها. وب�دا أنه اختار الرتاجع إلنقاذ 
حريته أو وقته، مفض�اًل عدم االنطالق 
يف عالقة قد تتطلب منه ومنها تضحيات 
كب�رة. أدركت “مي” حين�ذاك، بمرارة، 
سوء التفاهم بني رغبتها وفكرة جربان 
ع�ن عالقتهما. وأس�فت أنها كانت عىل 
ه�ذا الق�در م�ن الراح�ة واملبارشة. 
وصمت�ت ثماني�ة أش�هر، رآه�ا جربان 

“طويلة كأنها أزل”.
رغم كل يشء، اس�تمرت مراس�التهما، 
متباع�دة، حت�ى وف�اة ج�ربان، لتبقى 
واح�دة من األخصب واألجم�ل يف األدب 

العرب .

مهدي هندو الوزني
امل�دن  تجاعي�د  قصي�دة  يف  األمكن�ة  تك�ن  ل�م 
للش�اعر الفن�ان فاض�ل ضامد تش�كل أو تحمل 
املعن�ى الجغ�رايف للم�كان ألّنه أدخله�ا يف مخترب 
الهرمنيوطيق�ا لتتعدد يف قراءتها تأويالت ومعاٍن 
بعي�دٍة ع�ن وظيفته�ا املادية ، ليج�د لها وظيفة 
أخرى تخييلّية تشكل عالماٍت جديدة لدى املتلقي 
تجعله يقرأ النص بصورة مغايرة . فقد اس�تطاع 
الشاعر من مسح خطوط واقعية األمكنة ورسم 
خطوط أخ�رى ملعاني رمزية وت�رك للمتلقي فك 
ش�فرات ه�ذه الخط�وط الرمزية لألمكن�ة التي 
خلقتها ذهنية الش�اعر وذلك عن طريق التالعب 
اللفظ�ي واللغ�وي ، ونلحظ ذلك بب�دء من عنوان 
القصي�دة ) تجاعي�د امل�دن ( فالعن�وان يتك�ون 
م�ن مفردتني االوىل تجاعيد وه�ي الخطوط التي 
تتش�كل يف الوجوه مبينة شيخوختها التي تتأتى 
من أس�باب ع�دة ، واملف�ردة الثانية امل�دن وهي 
املكان امل�ادي والواقعي الذي يس�كن في�ه أعداد 
كثرة من الناس ويحتوي عىل العديد من األشياء 
، ومن غ�ر املنطق أن تكون للمدين�ة تجاعيد اال 
أّن الشاعر بتوظيفه التخيييل للمكان ألبسه ثوب 
الرمزية املتمثل بالتجاعيد ، ربما أراد الش�اعر أن 

يق�ول أّن املدن متعبة كما ه�ي الوجوه املتجعدة 
وأّن األح�زان واآلالم املتوال�دة يف الزم�ان ألق�ْت 
ظاللها عىل هذه املدن وشكلْت ما يشبه التجاعيد 
الت�ي تحتضنها الوجوه املتك�درة واملتعبة . وعند 
الدخول اىل متن القصيدة نلحظ مكانأً أخراً تنتفي 
وظيفت�ه املادي�ة التي حولها الش�اعر اىل وظيفة 
تخييلي�ة رمزية وهذا املكان ه�و النهر ) الحظُت 
هيبته النهر طّرز حوافه بياضاً تقاسمته نهاياُت 

القص�ب والربدي ( النهر ه�و املكان الذي يتجمع 
فيه املاء لغرض سقي األرض واإلنسان ، لقد رأى 
الشاعر يف هذا املكان الهيبة والقوة والبياض الذي 
ربما أراد منه الصمود واألمل والحياة وديمومتها 
والوقوف أمام الصعاب التي يصطدم بها اإلنسان 
وبه�ذا وجد الش�اعر له�ذا املكان امل�ادي وظيفة 
تخييلي�ة جديدة من خالل فص�ل املعنى الواقعي 
للنهر وربطه بمعنى داليل رمزي ، ويطالعنا مكان 

اخر مادي وهو القرية ) كان مؤملاً أن ترى القرية 
كربْت مثل نعجٍة هرمة.. بنايات وقصور ( القرية 
ه�ي اصغر م�كان من املدينة يف مس�احتها وهي 
تخت�ص ب�األرض الزراعية واملس�اكن البس�يطة 
والقليل�ة وهذه ه�ي وظيفتها الواقعي�ة إال أّنها 
تكرب وتتس�ع لبنايات وقصور عالي�ة فهذه هي 
الوظيف�ة الجدي�دة التي أرادها الش�اعر يف تأويل 
أف�كاره التي س�تنتقل اىل املتلق�ي القارئ للنص 
والباح�ث عن هذه الرمزي�ة التأويلية لهذا املكان 
، ربم�ا أراد الش�اعر ان يذكرن�ا بجمالي�ة القرية 
س�ابقاً ومنازلها الصغرة والبسيطة وخرضتها 
املنترشة هنا وهناك واليوم هي متخمة بالبنايات 
والقص�ور الت�ي جاءت م�ن الفس�اد واالنفالت ، 
أو ربم�ا هي إش�ارة اىل غالء الس�كن يف املدن من 
ج�رّاء ن�زوح رؤوس األم�وال الخارجي�ة لتزاحم 
الداخ�ل لك�ي يتوج�ه نح�و القرية متخ�ذاً منها 
س�كن وعمل ، وبعدها يصل بنا الشاعر اىل املكان 
األليف الذي كان يس�كنه أبوه وأمه وإخوته وهو 
البي�ت ، لتأتي معه وظيفته الجديدة التي أراد لها 
الش�اعر ان تك�ون وهي الذاكرة وليس الس�كن ، 
ذاكرة بانزياح جم�ايل للدروب والنخيل والرطب ، 
ذاكرة لراحة النفس واإلحس�اس بالدفء واألمان 

) ليس من طبع دروب القرية أن يكسوها السواد 
ه�ي ح�رة تتمايل فوقه�ا نخي�الت يه�ّزَن رطباً 
حل�واً يتمايل�َن للريح غانج�اٍت.. كل ذلك مرَّ عىل 
ذاكرت�ي التي س�ّجلتها مل�كان كان يس�كنه أبي 
وأم�ي وأخوتي ( ربما أثرت األح�داث االجتماعية 
واالقتصادي�ة والسياس�ية األنية يف ذات الش�اعر 
التي جاءت معطياتها بنق�ل األمكنة الواقعية أو 
املادي�ة اىل أمكنة تخييلية واس�تبدال وظائفها يف 
البحث عن ذوات ال تتش�كل عىل أس�اس األمكنة 
املناطقي�ة التي أدت اىل وجود أخر يتحكم ويتفرد 
يف الق�رارات املجحفة بحق الق�رى واملدن واألنهر 
وتجعله�ا خرائ�ب وم�ن قبله�ا حروب لتس�تمر 
التجاعيد يف تلوي�ن الوجوه ) رسيعا تهرم القرى 
وتهرم املدن وتشيخ األنهر وال يسعنا إال أن نكتَب 
خارط�ة تجاعيدنا لألجيال عىل أنه�ا ِكرَب من أثر 
العمر أكذوبة ستمرُّ أيضاً والحقيقة أن تجاعيدنا 
كانت أثر الخراب والحروب ( لقد استطاع الشاعر 
والفن�ان فاضل ضامد يف هذه القصيدة أن يجعل 
م�ن األمكنة املادي�ة أمكنة تخييلي�ة لها وظائف 
جدي�دة للجواب عىل األس�ئلة التي يف ذهنه وذهن 
املتلقي عرب التخييلية الرمزية ومن خالل التأويل 

وتفسر املضمر.
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ثقافية

توظيف األمكنة املادية اىل أمكنة ختييليه يف قصيدة جتاعيد املدن للشاعر الفنان فاضل ضامد

شوقي كريم حسن -صباح حمسن كاظم.. تدوين األزمنة!!

» خدُّ سكنِي الوجِع« للشاعرة التونسية  خرية مباركي 
هواجس امرأة يف زمن االغرتاب 

د. علي ُحسني يوسف
يبدو أنَّ املش�هَد السيايسَّ الذي ُرِس�َم للعراِق بعَد 2003 , انعكَس 

ع�ىل تفكر األغلبّية وس�لوكّياتهم , فاملحاصصُة �� مثال �� الّتي 

ابُت�يِلَّ العراق بها مؤخ�راً والّتي حددْت مالمَح اإلدارِة السياس�ّيِة 

للبلِد ووصمتُه بطابٍع أحاديٍّ ال يمكن تصوُر غره , حّتى باَت من 

الصع�ب أْن نتصور مركزا ادارّيا أو وظيفّي�ا بعيدا عن موضوعة 

التقس�يم املحاصيّص , تحولت �� وهذا األخطر من كلِّ ذلك �� إىل 

ر لها املثقفون يف أغلب  ثقافة يمارس�ها السيايّس سلوكّيا , وينظِّ

ما يكتبون , إىل الحّد الذي ترتب عليه ممارسات عقلّية قائمة عىل 

ظنِّ الس�وء يف اآلخر , مما ولّد ثقافة أخرى هي ثقافة االتهامات 

, فم�ا أْن يتكلّم ش�خٌص بكالٍم يتعلق بالسياس�ة حتى ينربي لُه 

شخص آخر ليكيَل له التهَم الجاهزَة , فمن النادر أْن يسلم متصّد 

ملوضوع�ات السياس�ة عندنا من العمالة إليران أو للس�عودية أو 

ألمريكا أو االنتماء لحزب البعث , أو لجهات أخرى . والالفت حقاً 

إّن تل�ك التهم تحولت إىل ما ُيش�به املعاير الت�ي يقاس بموجبها 

د  ال�والء للوطن يف ظل تغيي�ب تام للطاب�ع األيديولوجي الذي مهَّ

له�ا ومازال يغذيها بنس�غ الثنائيات الضدي�ة ومنطقها الصارم 

, فأن تكون ش�يعي يعني أن�ك مغاير للس�ني , وأن تكون كرديا 

فأنت مغاي�ر للعربي , وإن أعجبت بإيران فأنت عجمي صفوي , 

وإن مدحت السعودية فأنت سلفي وهابي الخ ..... ومما يؤسف 

ل�ه أنَّ تلك الثنائيات الضدية أخذت تتطور باتجاه تثبيت املغايرة 

السلبّية , فبعد أْن كّنا نأمل بزوال املحاصصة , وبعالقات متكافئة 

ضم�ن رؤية وطنية مع دول الجوار كاف�ة , وكّنا نطمح �� أيضا 

�� بدولة يتباهى الش�يعي والس�ني والكردي والعربي بأّنه جزء 

ال ب�د من وج�وده إلغناء الوح�دة العراقّية أصبحن�ا اليوم نعمق 

الفجوة بيننا , فالسيايّس العراقّي الهمَّ له إاّل الدفاع عن الربمجة 

الفئوي�ة أو العرقي�ة أو الطائفية املصممة مس�بقا والتي كانت 

س�ببا يف صعوده ملنصبِه , أّما املثقف فقد هالُه ما حصَل فانكفأ 

منش�غالً بوجوديته , أو راح يدافع عن الطبقات الفقرة بوصفه 

خيارا مقبوال دائما , أو أصبح ناقما س�اخطاً فوضوياً, أو نكص 

عىل عقبي�ه إىل أيديولوجية كانت مهاده املع�ريف . ويمكن القول 

إّن الدولة املدنيَّة تتمثل يف ش�يوع الثقافة الجماهرّية املنش�ودة 

قب�ل أن تتمثل يف مؤسس�ات حاكم�ة , عىل الرغم م�ن أن ثقافة 

املدنيَّة ال يمكن تعميمها إاّل عن طريق مؤسسات مختارٍة بعنايٍة 

فائق�ٍة . لكْن كيف يتم بناء دولة مدنيَّ�ة يف مجتمع غر متمرس 

عىل قيم املدنّية , حديث العهد بها ؟ عىل عاتق َمْن تقع مسؤولية 

تش�كيل املؤسس�ة النواة ليتم االنطالق يف تحقيق مرشوع الدولة 

املدنّية ؟ من أين نبدأ ومتى ؟ هل ننتظر الوقت املناس�ب ؟ وكيف 

لن�ا أْن نعرف الوقت واملكان املناس�بني لتحقيق م�رشوع الدولة 

املدنّية ؟ لإلجابة عن األس�ئلة املتقدمة يمكن القول : أّنه ال يمكن 

بناء مؤسس�ات تكفل تحقيق الدولة املدنيَّة دون أْن تكون هناك 

بيئ�ة صالحة , ونقص�د بالبيئة الصالحة املجتم�ع يف حالة وعيٍّ 

ممك�ن معها التفكر يف الدول�ة املدنّية , وهنا يأتي دور الحكومة 

بوصفها الجهة التي تمتلك الس�لطة املاديَّة والقانونية يف تحقيق 

ذلك عن طريق خطوات مدروسة بعناية وبحسب طبيعة املجتمع 

ومتطلبات�ه , فقبل كلِّ يشء يجب عليه�ا التفكر يف القضاء عىل 

األميَّة بسن ترشيعات التعليم اإللزامي ومحو األمّية ونرش الثقافة 

املوضوعيَّ�ة البعي�دة عن االنتم�اءات األخرى عن طريق وس�ائل 

االعالم , ومن ثمَّ العمل عىل تحقيق الرفاه االجتماعي عن طريق 

القضاء عىل البطالة بأيِّ ش�كل من األش�كال والعمل عىل إقامة 

مش�اريع التكافل االجتماعي , وبعد أن تضم�ن الحكومة تحرك 

الوعي الجماهريِّ نحو األحسن تتجه نحو اقامة املؤسسات ذات 

الصبغة الوطنيَّة التي تكفل قيام دولة مدنّية .

الثقافُة يف الُعراِق امُلعاصِر 
, وأثُر السياسِة فيها

هدير العواطف بني مي زيادة وجربان خليل جربان             
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التمثي�ل الغذائي عملية بسيطة 
يتم خاللها ح�رق الطاقة لقيام 
الجسم بوظائفه األساسية مثل 
التنف�س وعم�ل امل�خ ورضبات 
القل�ب، وعندم�ا تضع�ف تل�ك 
العملية بالجس�م، تظهر بعض 
العالمات التي تستدعي مراجعة 

الطبيب املختص.
إليك بعض العالم�ات التي تنذر 
بضعف عملي�ة الحرق )التمثيل 

الغذائي( بجسمك:
 - زيادة الوزن

تع�د زي�ادة ال�وزن بش�كل غري 
متوقع م�ن أبرز عالمات ضعف 
عملي�ة ح�رق الطاق�ة بالجسم 
حتى وإن كان الشخص يتناول 

طعاًما صحًيا ويمارس التمارين 
الرياضي�ة، مع صعوب�ة فقدان 

ال�وزن مهم�ا ح�اول الشخص 
اتب�اع أنظم�ة داي�ت مختلف�ة 

وحساب السعرات الحرارية.
- الشعور بالتعب

م�ن الطبيعي أن يحدث الشعور 
بالتعب م�ع ضعف عملية حرق 
الطاق�ة، ل�ذا يجب االنتب�اه إىل 
هذه العالمة واستشارة الطبيب 

املختص.
- جفاف الجلد

مع ضعف عملية الحرق يصعب 
إم�داد ال�دم بالجس�م، وبالتايل 
يفتقد الجلد إىل العنارص الغذائية 
الت�ي يحتاجه�ا للحص�ول عىل 
الرتطي�ب والنض�ارة، ويصب�ح 

جاًفا ومتشقًقا.
- تساقط الشعر

يؤدي ضع�ف الحرق إىل تساقط 

الشع�ر وتقصف األظافر، فضالً 
ع�ن ضع�ف ق�درة الشع�ر عىل 
النم�و م�ن جديد، وذل�ك نتيجة 
صعوب�ة تغذيت�ه بال�دم املحمل 

بالعنارص الغذائية الالزمة له.
- الصداع

يرتب�ط ف�رط هرمون�ات الغدة 
الدرقي�ة باإلصابة بالص�داع أو 
النصف�ي، كم�ا يؤدي  الص�داع 
خمول تلك الهرمونات إىل ضعف 
الذاك�رة والنسي�ان، وتنتج كال 

الحالتني عن ضعف الحرق.
- االكتئاب

يؤث�ر ب�طء عملية الح�رق عىل 
الحالة املزاجي�ة مسبًبا الشعور 
باالكتئاب بشكل مفاجئ ودون 

وج�ود سب�ب واضح ي�ؤدي إىل 
التعرض له.

- بطء رضبات القلب
يشعر الشخص الذي يعاني من 
ضع�ف الحرق من بطء ملحوظ 
يف معدل رضب�ات القلب نتيجة 
لعدم ق�درة الجسم ع�ىل القيام 

بوظائفه األساسية.
- الرغبة يف تناول السكريات 

ي�ؤدي ضعف الحرق إىل مقاومة 
اإلنسول�ني، ذل�ك الهرمون الذي 
لضب�ط  البنكري�اس  ينتج�ه 
التمثيل الغذائي للطاقة بالخاليا، 
وبالت�ايل تزداد الرغب�ة يف تناول 
والكربوهي�درات  السكري�ات 

بشكل كبري. 

 م�ع عودت�ك إىل حياتك بح�ذر، تصبح 
أن�ت مس�ؤوالً ع�ن وقاي�ة نفس�ك من 
فريوس كورونا املستجد “كوفيد 19-”، 
وتحديًدا ما يج�ب عليك أن تفعل وما ال 

تفعل خارج منزلك.
وكش�ف تقري�ر قائمة م�ن اثني عرش 
شيًئا يفضل أال تلمسها، وإن اضطررت 
للمسها فاملسها بح�ذر، مؤكًدا أن هذه 
أكثر األش�ياء واألماكن الت�ي يمكن أن 
تحمل الكثري من الجراثيم والفريوسات 
والبكترييا الضارة، وأنه يجب أن تغسل 
يديك فوًرا أو تستخدم مطهرًا لليد عقب 

ملس هذه األشياء.
وتشتم�ل القائم�ة األماك�ن واألش�ياء 
التي يج�ب الحذر منها، وعدم ملسها إن 
أمك�ن، ويمك�ن لهذه القائم�ة أن تمتد 
كلم�ا تواج�دت بح�ذر خ�ارج منزلك، 

والقائمة تضم:
-وجهك

إىل  الجراثي�م  إدخ�ال  يت�م  م�ا  غالًب�ا 
أجسامن�ا عندما نلم�س أعيننا أو أنفنا 

أو فمن�ا، كما يقول الخ�راء. يمكن أن 
يكون ارتداء القناع تذكريًا جيًدا .

-مقابض األبواب
يعي�ش الفريوس مل�دة يوم�ني إىل ثالثة 
أي�ام عىل األسطح الصلبة مثل مقابض 
األبواب، له�ذا ادفع أي أبواب بذراعك أو 
مرفقك، أو ارت�د قفازات وتخلص منها 
بع�د ذل�ك، خاصة عن�د مل�س مقابض 

أبواب دورات املياه.
-أيدي اآلخرين

يرى بع�ض الخراء أن “مصافحة أيدي 
اآلخري�ن ماتت” يف زم�ن كورونا، ألنها 
أداة مؤكدة النتش�ار الفريوس، والبديل 
اآلن ه�و التلويح أو رفع الكوع بدالً من 

املصافحة.
-عربات تسوق

مقابض عربات التس�وق نقطة تجمع 

للجراثي�م، تجن�ب ملسه�ا أو مسحه�ا 
بمضاد للجراثيم، دع هذه املهمة لعامل 
املتج�ر، واغس�ل يدي�ك يف أرسع وق�ت 
ممكن عندما تنتهي من رحلة التسوق.

- أزرار املصعد
أزرار املصع�د مك�ان تجم�ع للجراثيم، 
اضغط ع�ىل األزرار بمفصل االصبع أو 
جانب ي�دك؛ سيقلل هذا من فرص نقل 

أي جراثيم إىل وجهك.
- قلم التوقيع

اصطح�ب قلم�ك مع�ك يف أي مكان قد 
تحت�اج فيه إىل استخدام قل�م؛ إىل البنك 
أو مؤسس�ة حكومي�ة، أو يف أي مه�ام 

أساسية أخرى.
-النقود

بديهًيا أن النق�ود وسيلة لنرش فريوس 
كورون�ا فتجنبها، واستخ�دم بطاقات 

االئتمان كلما أمكن ذلك.
-مضخة مطهر اليد العامة

م�ن املنطقي أن يلمس الناس مضخات 
مطه�ر الي�د بأي�د متسخ�ة، ويرتكون 
جراثيمه�م وراءه�م، استخ�دم جانب 
يدك للمس املضخة، أو األفضل من ذلك، 

اغسل يديك.
-أزرار الرصاف اآليل

توصل�ت الدراسات إىل أن أزرار الرصاف 
اآليل تحم�ل كمي�ة م�ن الجراثي�م أكثر 
تسع مرات من دورات املياه العامة، من 
املحتمل أن تحتوي بعض هذه الجراثيم 
ع�ىل ف�ريوس كورون�ا، ل�ذا استخ�دام 
بمفص�ل  األزرار  امل�س  أو  القف�ازات، 

األصبع، واغسل يديك بعد ذلك.
-عبوات الطعام بمراكز التسوق

ال تحمل عب�وة الطعام لتق�رر إن كنت 

ستشرتيه�ا أم ال، اكتف بمطالعتها عىل 
ال�رف، فإذا قررت ال�رشاء ارتد قفازات 

يمكن التخلص منها عقب التسوق.
- يد السلم املتحرك

تعد يد السلم املتحرك من املناطق كثرية 
اللم�س، والتي قد تحت�وي عىل فريوس 
كورون�ا، فتجنب ملسه�ا إذا استطعت، 
وارتد قفازات يمكن التخلص منها أثناء 
الخ�روج، أو اصطح�ب معقم اليدين يف 

رحلتك.
-قوائم الطعام باملطاعم

تجن�ب ملس قوائ�م الطعام، الت�ي نادًرا 
م�ا يتم تنظيفه�ا، ال تض�ع قائمة عىل 
طبقك أو أدوات املائدة الفضية، وبعد أن 
تطل�ب، ال تلمس وجه�ك أو تبدأ وجبتك 
دون غس�ل يدي�ك أو استخ�دام مطهر 

اليدين.

س�ور الصني العظيم ه�و أحد أهم  
مواقع الرتاث العاملي واختري واحدا 
من عجائب الدنيا السبع الجديدة يف 
العالم يف استطالع للرأي الدويل عام 
2007. أصبح سور الصني العظيم 
م�ن أه�م األش�ياء الت�ي الب�د من 
للزوار والسائحني  بالنسبة  رؤيتها 
حي�ث يتوافد إليه الناس من جميع 

أنحاء العالم كل عام .
ب�دأت عملي�ة البناء لس�ور الصني 
العظي�م يف 221 قبل املي�الد، حيث 
بن�ى اإلمراطور تش�ني يش هوانغ  
الص�ني  األول  م�ن س�ور  الج�زء 
العظي�م ، ولكن تم تدمري معظمها 
  ،1449 ويف   . الوق�ت  م�رور  م�ع 
قام�ت ارسة مينغ ببن�اء ما نعرفه 
اليوم باس�م سور الص�ني العظيم 
للدف�اع عن ح�دود الص�ني خاصة 

ضد القبائل املنغولية .
يص�ل طول س�ور الص�ني العظيم 
إىل  أكث�ر م�ن 4،000 مي�ال  ، بنيت 
ع�ىل مدى فرتة  300 سنة. ويف عام 
2009 يعتقد  أن طول  الجداريمكن 

م�رت  كيل�و   5،000 إىل  يص�ل   أن 
)ح�وايل 3107 مي�ل( ،ةومع تقدم 
التكنولوجيا و GPS و األشعة تحت 
الحم�راء ، يعتق�د العلم�اء علماء 
اآلث�ار أن سور الص�ني العظيم هو 
أك�ر بكثري مما كان يعتقد سابقا، 
فقد وضعت مقايي�س جديدة عىل 
أن  س�ور الص�ني العظي�م طول�ه  
بنح�و 8850 ك�م )5،500 مي�ل(. 
والي�زال علماء اآلث�ار يبحثون عن 

رفات املفقودين من الجدار.
 يرتف�ع س�ور الص�ني العظي�م إىل 
نح�و 7.6 م�رت وهو نف�س عرضه 
عند القاعدة وتوج�د أبراج مراقبة 
كل نح�و مائة وخمس�ني مرتاً عىل 
طول السور. و هذه األبراج ترتفع 
إىل حوايل 12 مرتاً، وكانت تستخدم 

يف املايض كمراكز مراقبة.
من�ذ أن فتح�ت الص�ني حدوده�ا 
للسياحة يف أواخ�ر 1980s، أصبح 
هن�اك أكث�ر م�ن مليون ش�خص 
الص�ني  س�ور  بزي�ارة  يقوم�ون  

العظيم يف كل عام.

أن التجاهل املتبادل والرصاخ أثناء الشجار والكشف عن وجود 
خالف يف العالقة ألش�خاص آخرين، من بني أسوأ األش�ياء التي 
يتفق الطرفان عىل رضورة عدم حدوثها يف العالقة العاطفية. 

وتب�نينّ أن هن�اك خمس�ة أش�ياء تج�رح الرج�ال يف العالق�ة 
العاطفي�ة. فبحسب الدراسة أكثر م�ن 50 يف املائة من الرجال 
الذين ش�ملتهم الدراسة، يجدون أنه من املؤلم جدا عدم تحدث 
الطرف اآلخر معهم بعد ش�جار نشب بينهما. يف حني عر 40.5 
يف املائ�ة أن يشع�رون بالضيق يف حال ل�م ترشكهم الرشيكة يف 

اتخاذ قرارات مهمة .
وأوضح�ت دراسة أن 38 يف املائة تتعرض مشاعرهم للجرح إذا 
ما تصاعدت حدة الخالف وبدأت الرشيكة بالرصاخ. فيما جاء يف 
املرتبة الرابعة وبنسبة 27.5 يف املائة حديث املرأة مع صديقاتها 
وزمالئه�ا وأفراد أرستها عن الخالفات، الت�ي تحدث يف العالقة 
بينهما أو األشياء الخاصة جدا بينهما. ويف املرتبة الخامسة حل 

صفع الباب لحظة الخصام بنسبة 24.1 يف املائة.
وأش�ارت الدراسة إىل أن أش�ياء أخرى تتس�ب بجروح عاطفية 
للرج�ال عىل غرار رفض اإلجابة عن مكامل�ات الرجل أو رسائه 
النصي�ة طيلة الي�وم وذلك بنسب�ة 23.1 يف املائة. وأيضا رفض 
إخب�اره بأن رشيكته تحبه 17.9 يف املائة، باإلضافة إىل الذهاب 

من دونه إىل عطلة مع األصدقاء 14.3 يف املائة.

10واحة
هذا ما يؤمل الرجال يف العالقات العاطفية وجيرحم

حنو مستقبل افضل ..هلا
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نصائح طبية

مثاني عالمات تكشف إصابتك بضعف معدل احلرق

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

ابعد يدك.. 12 شيًئا ال تلمسها خارج منزلك

طبيبك يف بيتك

يف سن العرشين، يمكن بسهولة تناول البيتزا 
كل ليلة ملدة أسب�وع دون الشعور بزيادة يف 
الوزن بش�كل كبري، لكن األمر يختلف تماما 
عندما تصل إىل مرحل�ة األربعني من عمرك، 
ربم�ا أصبحت أكثر حرص�ا يف تناول الطعام 

حتى ال تعاني من السمنة.
هن�اك العدي�د م�ن الط�رق للتعام�ل م�ع 
وزن�ك، وعندم�ا يص�اب الرج�ال بالسمنة، 
هرم�ون  انخف�اض  إىل  ينظ�رون  فإنه�م 
التستوست�ريون ال�ذي ي�ؤدي إىل انخف�اض 

الطاقة وزيادة االحتفاظ بالدهون.
إلي�ك 4 خط�وات لخس�ارة ال�وزن بعد سن 

األربعني:
- ال تج�ر نفس�ك ع�ىل نم�ط األكل األكث�ر 

انتشارا
يق�ول ويلي�ام صمويل يان�ي، مدير مركز 
دي�وك للحمي�ة واللياق�ة البدني�ة بالواليات 
املتحدة: “هناك العديد من أنماط األكل التي 
يمك�ن اتباعه�ا لفق�دان ال�وزن، لكن يجب 
أن تخت�ار املناس�ب لك ولجسم�ك، يف بعض 
األحيان يكون األمر بسيًطا مثل قرص الوقت 
الذي تأكل في�ه إىل فرتة ترتاوح من 8 إىل 10 

ساعات يف اليوم”.
وتش�ري “ستانفورد”، إىل أنه ال يجب الرتكيز 
عىل السع�رات الحرارية، ب�ل أن يكون لديك 
نظاما غذائيا عايل الجودة من الروتني الخايل 
م�ن الده�ون والحب�وب الكامل�ة والفواكه 
والخرضوات، ك�ون األطعمة املصنعة تؤدي 

إىل زيادة الوزن، وكلما قل تناول الطعام كان 
أفضل؛ فوجبة من سمك السلمون باإلضافة 
إىل بعض الحبوب والخضار والسلطة يمكن 

أن تمنحك املزيد من الشعور بالشبع”.
- كن أقوى

ويقول “يان�ي”، إنه بداية من الثالثينيات، 
يمك�ن أن تفق�د م�ن 3 إىل %5 م�ن كتل�ة 
عضالت�ك كل عق�د م�ن الزم�ن إذا ل�م تكن 
نشًطا مع تقدمك يف السن، ويمكنك الحفاظ 
عىل تل�ك العض�الت أو استعادتها من خالل 

روتني قوة منتظم وخطة تمرين محكمة.
- تحقق من فعالية األدوية الخاصة بك

الت�ي  يف بع�ض األحي�ان، يمك�ن لألدوي�ة 
تتناوله�ا أن تؤدي إىل مشاكل صحية أخرى، 

مث�ل ارتفاع ضغط ال�دم أو زيادة الوزن، لذا 
يجب أن تسأل طبيبك عما إذا كانت مخاوف 
زي�ادة وزن�ك يمك�ن أن تك�ون بسب�ب آثار 

جانبية للوصفات الطبية.
- تأكد من أنك تنام جيًدا

الن�وم لوقت كاف م�ن 8-6 ساعات يف اليوم 
مه�م للغاي�ة، ألن الن�وم املف�رط يمك�ن أن 
ي�ؤدي إىل زيادة ال�وزن، والحرمان من النوم 
قد ي�ؤدي إىل مشاكل صحي�ة أبرزها تدهور 

وظائف الدماغ مع الوقت.
وإذا كن�ت تن�ام بش�كل صح�ي وال تشع�ر 
بنتائ�ج إيجابية، ففك�ر يف زي�ارة الطبيب، 
الذي يمكنه التعم�ق يف املشكلة ومساعدتك 

يف إيجاد بعض الحلول.

للرجال.. أربع خطوات خلسارة الوزن بعد الـ40

كل يوم معلومة

معلومات تهمك عن سور الصني العظيم

املكونّنات
عسل – 200غ

سكر – كوب
زالل بيض – 1 

ملعقة  نصف   – فانيليا  خالصة 
صغرية

لوز محمنّص ساخن – كوبان
ة ملح – رشنّ

طريقة العمل
 -1  إفردي ورقة زبدة يف قعر صينية 

فرن.  
 -2  يف قدر عىل حرارة هادئة، ضعي 
وحرنّكي  السكر  أضيفي  العسل. 
دقيقة  ل�-25  30  باستمرار  املزيج 

حتى يذوب السكر بالكامل.  
يف  وامللح  البيض  زالل  ضعي    3- 
املزيج  أخفقي  الكهربائي.  الخالط 

حتى يكثف.  
 -4  أضيفي مزيج الزالل تدريجياً إىل 
مزيج العسل وحرنّكي جيداً بواسطة 

الخفاقة اليدوية ل�-40  45 دقيقة.  
 -5  عندما يصبح لون املزيج أبيض 
اللوز  أضيفي  كثيفاً،  وقوامه 

الساخن.  
الفانيليا وحرنّكي   -6  زيدي خالصة 

املكونات حتى تتداخل.  
صينية  يف  النوغا  مزيج  إفردي    7- 
الفرن، ضعي ورقة زبدة عىل الوجه 
يديك  عليها  بواسطة  واضغطي 
متساٍو  سطح  عىل  تحصيل  حتى 

وناعم.  
 -8  أتركي الصينية جانباً عىل حرارة 

الغرفة حتى يجمد النوغا.  
 -9  قدنّمي النوغا بارداً، ألف صحة .

املطبخ

طريقة عمل
 النوغا
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ال أح�د يشك يف ح�ب الوالدي�ن ألبنائهما، 
ولك�ن ه�ذه العاطف�ة النبيل�ة يج�ب 
فوا  أن يشع�ر به�ا األبناء كيفم�ا ترصنّ
حتى تؤت�ي ثمارها الرتبوي�ة الصحية، 
فينش�أون بشخصي�ة متوازن�ة واثقني 
بأنفسه�م، يحب�ون الحي�اة ويترصفون 
بإيجابي�ة يف مواجه�ة الصع�اب مهم�ا 

كانت. 
فم�اذا تعن�ي الرتبي�ة عىل الح�ب؟ وكيف 
تك�ون؟ وهل ي�ؤدي ه�ذا الح�ب إىل دالل 

األبناء؟
كلمة الح�ب: إن أغلب الص�ور التي يرسمها 
الطفل يف ذهنه عن نفسه هي نتاج الكالم الذي 
يسمع�ه. فعندما يك�ون كالم األهل يتمحور 
ح�ول اإلهان�ة واالسته�زاء والتشنيع وما 
ش�ابه، نج�د الطفل غالًبا م�ا يعاني من 
االنطوائي�ة أو العدواني�ة أو الخ�وف أو 

ضعف الثقة بالنفس وما شابه.
نظ�رة الح�ب: إن تعاب�ري الوج�ه وحركات 
الجسد تعرنّ مثل الكلمات عن شعورنا، ونرى أن 
األطفال بارعون يف قراءة لغ�ة الجسد. فالنظرة 
املليئ�ة بعاطف�ة الح�ب تص�ل إىل الطف�ل وله�ا 
مفع�ول مشاب�ه للكلم�ات، ويف بع�ض الحاالت 

يكون مفعولها أكر. 
طعام الح�ب: وهذا ما نراه ح�ني تسعى األم إىل 
تحض�ري الطعام ال�ذي يحبنّ�ه أبناؤها، ويسعى 
األب لرشاء ما يحب�ه طفله من مأكوالت، ال 
ما يفضله ه�و. ويكتمل ذل�ك عند جلوس 
العائلة إىل طاولة الطعام ونرى الوالد يضع 

لقم�ة يف فم ابنه او ابنته من طبق وج�ده لذيًذا، ويريد أن 
يشاركه ابنه املتعة.

ل أن  ملس�ة الحب: عن�د املحادثة ما بني األب واالب�ن، ُيفضنّ
تك�ون ي�د األب اليمنى ع�ىل كتف االب�ن اليمن�ى. فأغلب 
الدراس�ات أثبتت أن مجرد اللم�س يجعل اإلحساس بالود 
وب�دفء العالق�ة يرتف�ع إىل أع�ىل الدرجات. وله�ذا يجب 
التقارب خ�الل املحادث�ة، فمهما كانت املش�اكل نرى أن 
نصفها يضمحل حني يشعر االثنان بدفء العالقة. ومثال 
ع�ىل ذلك، أن أول يشء يخر به التلميذ والدته عندما يصل 
اىل البي�ت، أن املعلمة ربنّتت عىل كتف�ه وهو يعمل، فرتجم 
ذلك بأنه تربيت محبة وتشجيع وقد عنى له الكثري، ولهذا 
حاول جاه�ًدا أن يعطي أفضل ما لدي�ه. وهذا املثال أيًضا 

يمكننا إسقاطه عىل الوالدين.
لباس الحب: فرشاء الثياب وغريها من احتياجات الطفل، 
تعب�ري آخر عن الشعور باالهتمام وال�ود. فارتداء االبن أو 
البنت ما يحبانه، يولنّد شعوًرا باالمتنان واملودة. ومثال عىل 
ذلك عندما نسأل ولًدا أو بنًتا عما يرتديانه ومن أحرضه أو 
اختاره لهما، نجدهم�ا يجيبان بصوت يغلب عليه الحنني 

والود عندما يذكران والدهما أو والدتهما. 
ضم�ة وُقبلة الحب: إن العاطف�ة القوية ترتجم من خالل 
ة. فبنظ�رة إىل أنفسنا نجد أننا إذ كنا يف مواقف تغلب  ضمنّ
عليه�ا أحاسي�س عالية، نسع�ى اىل ض�منّ الشخص الذي 
أمامن�ا، وذل�ك ينطب�ق عىل أحاسي�س السع�ادة والحزن 

والوجع والخوف وما شابه. ولدى الطفل التعبري نفسه.
بسمة الحب: إن البسمة تريح صاحبها، وتقلل من الجهد 
العض�يل والنف�ي. فتنعش العين�ني وتخف�ف التجاعيد، 
وتساع�د ع�ىل الهضم، وتحف�ز التفك�ري، وتعطي صورة 
مرشق�ة للحي�اة، وتعك�س الطاق�ة اإليجابي�ة، وتمتص 

الغضب ...الخ.

سلوكيات

مراهق متوازن الشخصية... إنها الرتبية على احلب



أظهرت الكثري من األبحاث أنه 
يمكن التعرف عىل ش�خصية 
املرء من خالل ش�كل وجهه. 
كما أثبتت تلك األبحاث وجود 
عالقة قوية بني ش�كل الوجه 
ومقاييسه وبني تمتع اإلنسان 
املس�ئولية  مث�ل  بصف�ات 
أو العن�ف أو مجموع�ة م�ن 
الصف�ات املتنوعة التي تكّون 
شخصيته. وقد ثبت أن عرض 
وطول الوجه من األمور التى 
تح�دد ج�زًءا م�ن ش�خصية 
أو  اإلنس�ان وكون�ه عنيًف�ا، 
ال ُيعتم�د علي�ه، س�واء كان 
رجاًل أو كانت امرأة. وقد كان 
الصينيون يعتقدون قديًما أن 
هناك خمس�ة عن�ارص تؤثر 
ع�ىل حياتن�ا وهي: الخش�ب 
واملاء والنار واملعدن واألرض، 
م�ع الوضع يف االعتبار أن تلك 
العنارص تظهر يف الوجه، وهو 
ما قد يكون عام�اًل ىف تحديد 
املالمح األساس�ية لشخصية 

اإلنسان.
ف�إذا كان وجه�ِك بيضاوًي�ا 
ع�ىل  فإن�ِك  ومتوازًن�ا، 
باله�دوء  تتس�مني  األرج�ح 
واملوضوعية، كم�ا أنِك قادرة 
ع�ىل التعام�ل م�ع املش�اكل 
عىل  ومنفتحة  بدبلوماس�ية، 
األش�خاص املقربني منِك. ويف 
نف�س الوقت تكون�ني أحياًنا 
متحفظ�ة وتحاول�ني إخفاء 
ومش�اعرِك.  حساس�يتِك 
أن�ِت أيًض�ا تري�ن العالم من 
حولِك ُمعق�ًدا ولذلك تأخذين 
وقت�ِك لفهم كل ش�ئ حولِك. 
وإذا كان وجه�ِك يتمي�ز بفك 
عريض وجبهة قصرية وأنف 
صغ�رية وحواجب طويلة مع 
عيون كبرية، فإن�ِك تتميزين 
بحس قادر عىل التفريق جيًدا 

بني الصواب والخطأ.
أم�ا إذا كنِت تتمتع�ني بوجه 
مثلث فهذا يعني أنِك تتمتعني 
بشخصية مستقلة وحساسة 
زيادة عن الالزم، ولديِك قدرات 
وتحب�ني  ممت�ازة  تحليلي�ة 
األم�ور جي�ًدا قب�ل  مراقب�ة 
اتخ�اذ أي ت�ّرف. يف البداية 
ق�د تبدي�ن لآلخري�ن ب�اردة 
بعض الشئ ولكن يف الحقيقة 
فإنِك بمج�رد أن تتعريف جيًدا 
عىل الش�خص فإنِك تصبحني 
قريب�ة منه. وتكون�ني أحياًنا 
متش�ائمة وتري�ن الحياة من 
حول�ِك ش�ديدة التعقيد، كما 
أن�ِك تتمتع�ني باملصداقية يف 
كل أم�ور حيات�ِك وتفضل�ني 
البق�اء بمف�ردِك ب�داًل من أن 
بأش�خاص  محاطة  تكون�ي 

سطحيني.
وإذا كانت خدودِك ذات شكل 
بعي�ون  وتتمتع�ني  دائ�ري 
واس�عة وف�ك عري�ض وذقن 
مدببة وفم واس�ع ف�كل تلك 
األم�ور تعن�ي أنِك ش�خصية 

للمغام�رة  ُمحب�ة  تلقائي�ة 
واجتماعي�ة وتمثل�ني كتاًب�ا 

مفتوًحا لآلخرين.
الجبه�ة  امل�رأة ذات  وتتمي�ز 
متوس�طة الحجم بمس�توى 
ع�ىل  والق�درة  متمي�ز  ذكاء 
الحك�م ع�ىل األمور م�ن كل 
الجه�ات، كم�ا أنه�ا تتمي�ز 
بقدرة تنظيمية عالية وتحب 
االجته�اد ىف العم�ل. أم�ا إذا 
كانت تتمت�ع بعينني كبريتني 
فه�ذا يعن�ي أنه�ا ش�خصية 
منفتحة وتك�ره امللل وأحياًنا 
قد تواجه صعوبة ىف استيعاب 
األم�ور مع كث�رة املعلومات، 
وتتفاعل بشدة مع أي موقف 
من حولها. وإذا كنِت تتمتعني 
بعينني صغريت�ني فهذا األمر 
يعن�ي أن�ِك منظم�ة وعندما 
يهم�ِك أمرًا ما فإن�ِك تعطينه 
كل تركيزِك واهتمامِك ولكنِك 
يف نف�س الوقت ق�د تتمتعني 
أحياًن�ا بأف�ق ضي�ق ولذل�ك 
فعلي�ِك أن تح�اويل أن تكوني 
أكثر انفتاًحا عىل األمور التي 

قد تكون ال تهمِك.
أم�ا إذا كان أنفِك قصريًا فهذا 
يعن�ي أن�ِك ش�خصية مثالية 
وحساس�ة  الطيب�ة  ش�ديدة 
ج�ًدا، وكله�ا أم�ور تجعل�ِك 
محبب�ة لكل األش�خاص من 
الوق�ت  نف�س  ويف  حول�ِك. 
ببع�ض  تتمتع�ني  فإن�ِك 
نق�اط الضع�ف مث�ل كون�ِك 
تقفني موقًف�ا دفاعًيا دائًما. 
أيًضا لس�ِت ش�خصية  وأنِت 
س�هلة يمكن التع�رف عليها 
بسهولة. وباإلضافة ملا سبق 
فإنِك يف أوقات الش�دة تظلني 
منغلقة عىل نفسِك. وإذا كنِت 
تتمتع�ني بأن�ف طوي�ل فهذا 
يعني أنِك ش�خصية نش�يطة 
ق�ادرة ع�ىل اتخاذ الق�رارات 
والس�فر  الرياض�ة  وتحب�ني 
حض�ارات  ع�ىل  والتع�رف 
مختلف�ة. وتتميز امل�رأة ذات 
الفم الصغري والشفاه الرفيعة 
املحددة بأنه�ا متميزة جًدا ىف 
اختياراته�ا، كم�ا أنه�ا تحب 

األشياء واألغراض الجميلة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

ي�وم عادي ع�ىل مس�توى األعمال يس�مح لك 
برتطيب األجواء و تحس�ني العالقات مع الزمالء 
وتقدي�م بع�ض الع�ون لهم. ق�د تعان�ني من بعض 
التش�جنات العضلي�ة أو من أوجاع يف الفق�رات، الفلك 
يح�ّذرك من ممارس�ة التمارين الرياضية القاس�ية أو 

العنيفة. 

الحظ إىل جانبك اليوم لكن فقط ليخفف عنك 
عناء الطريق، وضغط األوضاع التي اس�تنفذت 
طاقتك، وليقلل خاصة من التأثري الس�لبي لحدث 
خارج عن إرادتك س�بب لك متاعب نفس�ية وأضعف 
م�ن مقاومتك. م�اريس بعض التش�اطات املّس�لية أو 

رياضة امليش. 

الح�ظ يرافق�ك الي�وم ولكن فق�ط إن قمت 
بالتح�ركات الالزمة ملواكبة األوضاع واألحداث 
الت�ي يمكن أن تس�بق فعلك وفعاليتك. تش�جعي 
إذاً ع�ىل ف�رض نفس�ك والتعب�ري عن آرائ�ك وصون 
مصالحك، وس�تحصلني بسهولة وبرسعة غري متوقعة 

عىل كل ما تريدينه. 

ال وق�ت للحب! فالتقدم املهني والحفاظ عىل 
وت�رية نش�اطك وزي�ادة مدخولك ه�ي كل ما 
تفكري�ن به وكل ما تعملني ألجل�ه اليوم. تزرعني 
ب�ذور التطور يف مهنتك الحالي�ة، أو تنثرينها يف أرض 
أخرى قد تعطيك األم�ل يف الوصول إىل ما تطمحني إليه 

من التطور واالستقاللية. 

تس�ري أعمالك بش�كل جي�د، فال تستس�لمي 
إلحس�اس الخيبة الذي ينتاب�ك أحياناً نتيجة 
أن ال أح�د من املحيط�ني بك يق�ّدر املجهود الذي 
تقوم�ني ب�ه. ثابري ع�ىل عملك وع�ىل إعتماد نفس 
األس�س واملبادئ التي تمّيز تعاملك املهني والشخيص، 

فهي إيجابية ومنتجة وفّعالة. 

بع�ض العصبي�ة يف تعامل�ك الي�وم، يضفي 
السلبية عىل عالقاتك بشكل عام، وعىل أجواء 
بيت�ك وأفراد عائلتك بش�كل خاص. حافظي عىل 
صفائك بممارس�ة أنواع الرياض�ة وخاصة رياضة 
امليش يف الطبيعة، وخففي من تناول املرشوبات املنّبهة 

أو املنشطات. 

حياتك العاطفية تس�ري بش�كل جيد وتتقدم 
بوت�رية رسيع�ة غ�ري متوقع�ة. ال تضيع�ي 
الفرصة يف الرتدد أو يف محاولة تقييم األمور. عىل 
املس�توى الصحي، الفلك ينصحك بإجراء فحوصات 
وقائي�ة لإلطمئنان ع�ىل وضعك الصح�ي، وعىل جهاز 

املناعة يف جسمك. 

الح�ب يط�رق بابك، ليع�زز العالق�ة القائمة 
أو ليعي�د وصل م�ا انقطع من عالق�ة قديمة 
أو ليولّ�د عالقة جديدة. فبالرغم من حساس�يتك 
تج�اه املوض�وع العاطفي وبعد ش�عور املرارة وعدم 
االس�تقرار ال�ذي عانيت من�ه يف الس�ابق، إال إن الفلك 

يعدك بانقالب األوضاع لصالحك. 

الفلك يش�جعك عىل التعبري ع�ن أفكارك التي 
أصبحت جاه�زة، وعىل طرح مش�اريعك التي 
قمت بدراس�تها، وعىل اتخاذ املبادرات التي تخطر 
ببالك، فكلها س�تنال الرتحيب من زمالئك أو رشكائك 
أو حت�ى من رؤس�ائك، وس�تكون قيد التنفي�ذ يف وقت 

قصري. 

يعلّ�ق الفلك الي�وم أهمية ك�رى عىل وجوب 
االهتم�ام بوضع�ك الصح�ي، وبمعالجة زيادة 
ال�وزن الت�ي اكتس�بتها يف الف�رتة األخ�رية نتيجة 
إهمال�ك لألص�ول الس�ليمة يف التغذية، إن م�ن ناحية 
نوعي�ة الغ�ذاء أو كميت�ه، أو م�ن ناحية ع�دم تنظيم 

الوجبات اليومية. 

الحب هو ما يش�غل يوم�ك وأوقاتك. فإما أنك 
ال زلت تبحثني عن الظروف واألجواء املناس�بة 
للقاء الفارس املوعود، أو أن مس�ألة الحفاظ عىل 
الرشي�ك تقلق بال�ك. االبتعاد عن الش�ك، والتمّس�ك 
بالثقة بالنف�س هما املفتاح األس�ايس إلنجاح وتطور 

حياتك العاطفية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

حافظ�ي عىل اإلس�تقامة يف تعاملك، فأجواء 
ه�ذا الي�وم تب�دو معتم�ة، والس�ماء ملب�دة 
بالغيوم. قد تكون الظروف الصعبة واإلحس�اس 
بالتعب أو الش�عور بامل�رارة وراء ما ينتابك من عدم 
وضوح الرؤية التي تدفعك إىل القيام بردات فعل سلبية 

إن لم تكن عصبية أو غاضبة. 

همسات دافئة
واتريد ابتسم واضحك چذب للناس

وهذِه مو صفاتي وانته تدريني
ناضج بالحزن خطّيت التالثني
واثياب الفرح ما ظنهه تغريني

وضايع من زمن ما عندي بس عنوان
بعيون اليتامه شوف تلگيني

وألن كنز القناعه مو رشط باملال
بس ورقه وقلم مرّات تكفيني

والجيء للشعر من حيث ماكوا اوطان
تسمع فكرتي وانسان تحويني

وغني وابقه الغني بس بالشعر الغري
وثورات احرتاقي يل كن�ز واقنع

ألن عندي القصيده كامللح والزاد
ما ملهه وال فد يوم منهه اشبع
وشاعر داخيل لو جاع تايل الليل

ياكل بالحروف ويرشب املطلع !!!
وقافيته صغت من قاع هالحرمان

واتخّيل بعد صار الگلب مرتع
ومو صوتي جرح هذا اليحچي وياك
واقرالك بعد من قصتي بس مقطع
ماعندي حلم ينباگ مني ب�� ليل
حلمي بس حر فوگ الورق يركع

وتمثال األمل كرّسته من زمان
وگلت الواقعي ياصاح راح اخضع
لذلك من تجي تلگاني بس عاشور
ومن يخلص محرم كون هم يرجع

acebook Fمن الفيسبوك

ماذا يقول شكل وجهِك عن طبيعتك؟

كلمات متقاطعة

251 - وق�وع »معرك�ة أبريت�اس« ب�ني الروم�ان 
والق�وط وانتھ�ت بھزيم�ة ال�روم ومقت�ل كل من 
اإلمراطورين الرومانيني »ديكيوس«و»ھريينيوس 

اتروسكوس« يف املعركة.
1097 - وقوع »موقعة ضوريليوم« بني الصليبيني 
بقي�ادة بوھيموند األول والس�الجقة بقي�ادة قلج 

أرسالن األول.
1674 - إسبانيا وفرنس�ا وھولندا يوقعون تحالف 

ثالثي ضد بريطانيا.
أمريكي�ون يھاجم�ون مدين�ة  1782 - قراصن�ة 

ونينبورغ.
1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية عىل مر 
بقي�ادة نابليون بونابرت إىل س�واحل اإلس�كندرية 

ليبدأ أول تواصل حقيقي بني الرشق والغرب.
1839 - عب�د املجيد ابن محمود خ�ان الثاني يتوىل 
الع�رش العثمان�ي خلفا ألبي�ه الس�لطان محمود 

الثاني تحت اسم عبد املجيد األول.
1847 - افتت�اح محطة س�كة حديد وارك وورث يف 

إنجلرتا.
1862 - تأسيس املكتبة الوطنية الروسية.

1867 - مرسوم أمريكا الشمالية الريطانية يدخل 
حي�ز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا 
الحكم الذات�ي، وكانت الكونفدرالي�ة تتكون من 4 

محافظات.
1873 - جزي�رة األم�ري إدوارد تنض�م لكونفدرالية 

كندا.
1890 - إنجاز خط تلغ�راف يصل بني جزر برمودا 

وكندا.
1904 - انط�الق دورة األلعاب األوملبية الصيفية يف 
طبعتھ�ا الثالثة بمدينة س�انت لويس بميزوري يف 

الواليات املتحدة.
1923 - الرمل�ان الكن�دي يوق�ف مؤقت�ا الھج�رة 

الصينية إىل بالده.

1930 - الحكوم�ة الريطاني�ة توق�ع عىل معاھدة 
استقالل العراق مع حكومة امللك فيصل األول، وقد 
كانت ھذه االتفاقية تمنح العراق اس�تقالال اسميا 

أكثر من كونه استقالال حقيقيا.
1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.

1942 - بدء معركة العلمني األوىل.
1948 - االفتت�اح الرس�مي ملطار نيوي�ورك الدويل 

الواقع يف جنوب غرب مدينة نيويورك.
1957 - انطالق فعاليات السنة العاملية للجيوفيزياء، 

والتي استمرت حتى 31 ديسمر 1958.
1960 - اس�تقالل مس�تعمرة الصوم�ال اإليطالية 
وتوحدھ�ا م�ع صوماليالند )مس�تعمرة الصومال 
الصوم�ال  جمھوري�ة  لتش�كال  الريطاني�ة( 

الديموقراطية.
1962 - اإلعالن عن استقالل رواندا وبوروندي.

1968 - 60 دول�ة توق�ع ع�ىل معاھ�دة الح�د من 
انتشار األسلحة النووية يف جنيف بسويرسا.

1990 - أملاني�ا الرشقي�ة وأملاني�ا الغربي�ة توحدان 
اقتصادياتھما رس�ميا، وذلك بعدم�ا وافقت أملانيا 

الرشقية عىل التعامل باملارك عملة أملانيا الغربية.
1991 - حل حلف وارس�و رس�ميا بع�د اجتماع يف 

براغ.
1994 - ي�ارس عرفات يعود إىل قط�اع غزة بعد 27 

سنة يف املنفى.
1997 - اململكة املتحدة تنھي س�يادتھا عىل ھونغ 

كونغ، وتنقل السيادة عليھا إىل الصني.
2000 - افتت�اح ج�رس أوريس�ند ال�ذي يص�ل بني 

كوبنھاغن ومدينة ماملو يف السويد.
2012 - منتخب إس�بانيا لك�رة القدم يفوز بكأس 
األم�م األوروبي�ة بعد تغلب�ه عىل املنتخ�ب اإليطايل 

بأربعة أھداف مقابل ال يشء.
2013 - كرواتي�ا تصبح العضوة الثامنة والعرشين 

املكونة لالتحاد األوروبي.

هل تعلم أن األظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي سبب فإنها تأخذ 
مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى.

تتجدد رموش عني االنس�ان باس�تمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش 
الواحد حوايل 150 يوما .

ه�ل تعلم أن وزن الطن من الحديد بع�د أن يصدأ تماما يصبح ثالثة 
أطنان .

هل تعلم أن نابليون بونابرت كان يقيض وقت فراغه يف حل األلغاز.
تمتل�ك الجرادة تس�ع مائة عضل مس�تقل تقريب�ا أي بزيادة مئتي 
عضل عن االنس�ان ال�ذي يملك اقل من س�بعمائة عض�ل . ولبعض 

الديدان اكثر من اربعة االف عضل مستقل .
اثبتت البحوث العلمية ان الرغيف االبيض واالرز االبيض اقل بكثري يف 

القيمة الغذائية من الرغيف االسمر واالرز غري املرضوب .
االنس�ان البدائي كان يعالج الجراح بالعفن الذي ينمو عىل االشجار 

قبل اكتشاف البنسلني باالف السنني .
ه�ل تعل�م أن أك�ر دول�ة يف العال�م قاطبة ه�ي جمهورية روس�يا 

الديمقراطية إذ تبلغ مساحتها 17,075,400 كم2.

هـــــل تعلــــــم

أفقي
1آيل يعم�ل عم�ل االنس�ان يف 

الصناعة o خوف مريض
2عاصمة فنزويال o للنفي

 o 3أج�ادل يف البي�ع والرشاء
عمل يجب القيام به

4معتِد o جهاز لغزل النسيج
5جزي�رة مري�ة يف البح�ر 

األحمر
6تحول اليشء من مادة طرية 

إىل ألياف
 o 7ح�رف للداللة ع�ىل املعنى

تاجر الفراء
8عشبة طبية توصف للقحة

o تس�بب  9ملتق�ى العصابة 
بضعف السمع

10مجموع�ة عربات مرتبطة 
الستعماالت االنقل oمؤسسة 

صحافية

رأيس
1يستعان به عىل ركوب الفرس o حجر 

البناء
2مجموعة مناطق مزروعة يف الصحراء 

o للنداء
تقف�ز  مؤذي�ة  صغ�رية  3مخلوق�ات 
300 ضعفا من طوله�ا oثعبان ضخم 

هارص
4ثالث�ة ارباع وارف o م�ن أوراق اللعب 

)الكوتشينة(
 o 5تس�دان ونس�تغني ع�ن اآلخري�ن

حرفان من نور
6خض

7اش�كال وانم�اط مرس�ومة o ه�دم 
بشدة

8حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل
9بل�د امللي�ون ش�هيد o ثعب�ان ش�ديد 

السمية
10حض�ارة م�ا ب�ني النهري�ن o بن�ت 
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تغريدات
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مصطفى اآلغا
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

كشف علماء م�ن جامعة أدنربه 
باسكتلن�دا ع�ن باب أم�ل جديد 
كوفي�د19-،  م�رض  ملعالج�ة 
بقولهم إن الغرغ�رة باملاء املالح 
قد تكون من الوسائل الفعالة يف 

القضاء عىل املرض.
وأوض�ح العلم�اء أنه�م بص�دد 
غ�ر  الطريق�ة  تل�ك  اختب�ار 
التقليدي�ة للوق�وف ع�ىل م�دى 
فعاليته�ا يف واق�ع األمر، خاصة 
بعدم�ا تبني له�م أن امل�اء املالح 
يحد م�ن أعراض السعال ونزالت 
تفاقمه�م،  دون  ال�ربد ويح�ول 
طبقا ملا أوردت�ه صحيفة الداييل 

ميل الربيطانية.
وه�م إذ يسع�ون اآلن ملعرفة ما 
إن ك�ان لتل�ك الطريق�ة أن تفيد 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون من 
أعراض خفيفة لفروس كورونا، 
ال�ذي يصي�ب الشع�ب الهوائية 
مماثلة.ويستع�ني  بطريق�ة 
الباحث�ون اآلن بمجموع�ة م�ن 
إلج�راء  املتطوع�ني  األش�خاص 
التجرب�ة عليه�م واكتش�اف ما 
إن كان�ت الغرغ�رة بامل�اء املالح 

تع�زز ق�درات الجس�م املض�ادة 
للفروسات أم ال.

وال ت�زال الطريق�ة الت�ي يمكن 
االستعان�ة به�ا ملعالج�ة مرض 
كوفيد19- بمثابة منطقة رمادية 
لألطب�اء، حي�ث ينص�ح بتناول 
وايبوبروف�ني ملن  باراسيتام�ول 
يعان�ون من أع�راض بسيطة أو 
خفيفة. ورغ�م اعتماد مضادين 
اإلصاب�ة  لح�االت  حيوي�ني 
الحرج�ة ب »كوفيد19-«، وهما 
ديكساميث�ازون وريمديسف�ر، 
باألسلح�ة  ليس�ا  لكنهم�ا 

السحرية.
وإذ يتطل�ع باحثو جامعة أدنربه 
اآلن الكتشاف ما إن كانت طريقة 
الغرغ�رة باملاء املال�ح منخفضة 
التكلفة طريق�ة مجدية وفعالة 
كوفي�د- أع�راض  معالج�ة  يف 

19 الخفيف�ة أم ال. وق�ال فريق 
جامعة أدنربه إنهم يرون أن املاء 
املالح م�ن املمكن أن يساعد عىل 
الطبيعية  آلي�ات الجس�م  تعزيز 
ملكافح�ة الفروسات، والتي يتم 

تفعيلها عندما يمرض اإلنسان.

عندما حتزن ؛
إذهب بعيداً عن كل عني ؛

وأعصر حزنك على عتبة اهلل فقط ؛
هو وحده سيحول حزنك إىل إبتسامة 

من دون مقابل..! 

ــاس فيك أهمية قصوى فأنت  اذا كنت تعطي رأي الن
تثق برأيهم أكثر من ثقتك ... برأيك وبنفسك

 
                 

الدعاء يف زمن الكورونا

مليع�ة خاتون ، جناحها األيمن جم�ال آرس ، وجناحها األيرس مال 
وف�ر ، وما بينهما لس�ان سليط استطاعت ب�ه أن تكون السيدة 

املطاعة ، واآلمرة الناهية .
نش�أت فق�رة بائسة يف بيت ال يع�رف الشبع ، وم�ع بداية زحف 
الشب�اب عليها ، أينع صدرها ولسانها فتحالفا عىل تحقيق الغنى 

والثراء لها .
مليعة خاتون ملكت الكثر ، والجميع يعرف مصدر ثروتها الفاحش 
اال أنه�ا تتجاهل الجميع بلسانها الذي ال يع�رف غر الحديث عن 

قيمها األصيلة ، وتاريخها املجيد ، وحبها للخر واملعروف .
مليع�ة خاتون ، يخافها الجميع لسط�وِة لساِنها ، وكثرِة ثرثرِتها ، 
فه�ي تط�رُق كّل األبواب ، ولسانها يط�ال كل الرؤوس ، حتى قيل 

عنها : يف كل حديث للميعة سهم ، ويف كل ترصيح لها حصة.
مليع�ة خاتون ، لها بنت تجاوزت الثالثني من عمرها ، ورثْت جماَل 
أمها دون لسانها ، ظلّت بغر زواج ، فال أحد يمتلك الجرأة للتقدم 
اليها خوفاً من لسان أمها ، ومليعة حزينة لحزن ابنتها التي تعاني 
من الخيبة واالحباط ، أرادْت قطَع لساِنها اكراماً البنتها فلْم تفلْح 
يف ذل�ك ، حّش�دت عزيمتها وارصارها عىل عدم ال�كالم ففشلْت يف 
ذلك ، رضخ�ْت أخراً اىل ارادة ابنتها يف عرضها عىل طبيب مختص 
بأم�راض اللسان ، بعد الكشف ، واملعاينة ، والفحص ، والتحليل ، 
اختىل الطبيب بالبنت ، وبدأ يهمس يف أذنها : عند أمك دودة غريبة 
تنبش يف دمها عىل الدوام ، وليس لهذه الدودة من عالج غر الدعاء 

الصادق ، والترضع اىل الله للقضاء عليها ، والتخلص منها .
بع�د دعاء صادق مصحوب بدم�وع غزيرة ، استجاَب الله اىل دعاء 
البنت املسكينة ، وأخَذ روح امها قبل آذان الفجر ، ولم يعْد لسانها 
يتحرك بعد ذلك مّما جعل أهل الحالل يتسارعون اىل طلب يد البنت 

، والقبول برشوطها .
انتهْت مشكلة بنت مليعة خاتون بموت أمها ، ولكن الدودة انتقلت 
اىل بع�ض دع�اة املعرف�ة يف السياس�ة والثقاف�ة واألدب ، وب�دأت 

املشاكل تكرب معهم يوماً بعد يوم .
ه�ؤالء أصحاب ال�دودة اللعينة الت�ي تنبش يف دمائه�م فتجعلهم 
يتحدث�ون لي�اًل ونهاراً عن قيمه�م االصيلة ، وتاريخه�م املجيد ، ، 
ه�ؤالء الذين يرقصون ع�ىل كل الحبال ، أسياد األع�راس واملآتم ، 
وأصحاب األلسن املتفرع�ة يف كل االتجاهات ، الذين لم نملك أمام 
مواقفه�م غر الدعاء الصادق املصح�وب بالدموع الغزيرة ، وغر 
االبته�ال اىل رب الع�زة والجالل�ة ، أن يخلصن�ا  م�ن دودة ه�ؤالء 
مثلم�ا تخلصنا من دودة مليعة خاتون ، وينقذنا من رش ألسنتهم ، 

شاركونا الدعاء يا عباد الله  فالدعاء مطلوب يف زمن الكورونا .
اىل اللقاء .  

كشف�ت جوائ�ز BET لع�ام 2020 ع�ن الفائزين 
بالجوائ�ز للعام الج�اري حيث ف�از كريس براون 
بجائ�زة أفضل فنان أر اند ب�ي بوب واليزو بجائزة 
أفض�ل فنانو آر ان�د بي بينما ف�از فريق ميجوس 
بجائ�زة أفض�ل فريق غنائ�ي وفاز كري�س براون 
ودري�ك بجائزة أفضل تعاون وف�از دابيبي بجائزة 
أفض�ل فنان هيب هوب وأفض�ل فنانة هيب هوب 

جاءت من نصيب ميجان.
أم�ا جائ�زة أفض�ل كليب فه�و من نصي�ب جون 

ليجان�د ودي جي خالد عن كليب higher بينما فاز 
بجائزة أفض�ل فنان جديد رودي ريتيش والذي فاز 

.ANTISOCIAL بجائزة ألبوم العام
أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها مايكل بي جوردون 
 QUEEN & SLIM فيما ف�از بجائزة أفضل فيل�م
فيما توجت بيونسية بجائزة اإلنسانية من السيدة 
األوىل السابقة ميشيل أوباما التي كرمت بيونسيه 

يف حفل توزيع جوائز BET السنوي العرشين.
وكانت أعلنت النجمة العاملية بيونسيه التربع ب�6 

مالي�ني دوالر لعدد م�ن املبادرات 
خ�الل تف�ى ف�روس كورون�ا 
املستج�د، وذل�ك بالتع�اون مع 
صندوق اإلغاث�ة التابع ملؤسس 

 ،»Startsmall« توي�ر ج�اك دورىس
حي�ث يتم تقديم الت�ربع للتحالف الوطنى 

للصحة العقلي�ة، جامع�ة كاليفورنيا لوس 
أنجل�وس، واملنظمات املجتمعية املحلية التى 

تعمل عىل تحسني الصحة العقلية.

تجارب لتحديد فعالية الغرغرة بالماء 
المالح لعالج كوفيد - 19

قال علماء يف الص�ني إنهم حددوا 
ف�روس  م�ن  جدي�دة  سالل�ة 
إمكاني�ة  إىل  الفت�ني  اإلنفلون�زا، 

تحوله إىل جائحة عاملية.
أن  دراس�ة  يف  العلم�اء  وأوض�ح 
 G4 EA« املسم�ى  الف�روس 
H1N1« ينتق�ل م�ن الخنازير إىل 
اإلنسان، وبما أن للفروس ساللة 
جديدة، فالبرش ال يملكون املناعة 
مراقبت�ه  يستوج�ب  م�ا  ض�ده، 

بعناية.
ونقل�ت »روسيا الي�وم« عن أحد 
الربوفيس�ور  الدراس�ة،  مع�دي 
ك�ني تشو ش�انع، قول�ه: »حاليا 
نحن مشغولون بفروس كورونا 
املستجد ومعنا الحق يف ذلك. ولكن 

ال يج�ب أن نغفل عن الفروسات 
الجدي�دة الت�ي يمكنه�ا أن تكون 

خطرة«.
وتق�ول الدراس�ة: »إن فروسات 
ه�ذا  إليه�ا  ينتم�ي  )الت�ي   G4
الف�روس( تحمل جميع السمات 
األساسي�ة لف�روس مرش�ح ألن 
إىل  مش�رة  جائح�ة«،  يصب�ح 
أن هن�اك أدل�ة ع�ىل أن عم�اال يف 
مسالخ بالصني وموظفني آخرين 
يتعاملون مع الخنازير قد أصيبوا 

بالفروس.
وأوضح معدو الدراسة أن لقاحات 
اإلنفلونزا املتوفرة حاليا ال تحمي 
من الساللة الجدي�دة، لكن هناك 

إمكانية لتعديلها وجعلها فعالة.

أطلقت رشكة »جوجل« األمريكية 
تقنية جدي�دة ملتصف�ح »كروم« 
الخ�اص بها يمكنه حذف بياناتك 
الشخصية بصورة آلية وتلقائية.

وأوض�ح موقع »سب�ق« نقالً عن 
»إنغادجي�ت« التقن�ي املتخصص 
إىل أن الوسيل�ة الجدي�دة يمكنها 
أن تحذف بيانات بصورة تلقائية 
وكامل�ة بعد مرور 18 ش�هراً من 
تسجي�ل الدخول.وستسم�ح تلك 
الخدم�ة بحذف سج�الت عرضك 
املواقع  عىل »يوتيوب« وسج�الت 

التي تزورها ع�رب خرائط جوجل 
»جوجل مابس«.

ويمك�ن أن يجع�ل املستخدم تلك 
الف�رة أقرص، ب�أن يجعل بياناته 
تحذف تلقائياً بعد 3 أشهر فقط.

وستع�رض »جوج�ل« إش�عارات 
عديدة للمستخدم�ني بأنهم باتوا 
يتمتعون بخدمة »حذف بياناتهم 
الشخصي�ة تلقائي�اً«، ويوجههم 
إذا ما كانوا يرغبون يف تعديل املدة 
التي تحذف فيها بياناتهم من عىل 

خوادم »جوجل« بصورة نهائية.

 ظهور فيروس جديد في الصين قد 
يتحول إلى جائحة

»جوجل« تضيف تقنية تحذف »تلقائياً« 
بياناتك الشخصية بصورة كاملة
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تع�رض الفن�ان العراقي إحس�ان دعدوش إىل 
اإلصابة بفروس كورونا.

وقال�ت مص�ادر مقرب�ة إن دع�دوش أج�رى 
فحوص�ات للتأك�د من سالمت�ه وتبني حسب 

النتائج أنه مصاب بالفروس.
فيما أوضح�ت الفنانة آالء حسني عرب تغريدة 

له�ا ع�ىل توي�ر، بأن�ه مص�اب بكورونا 
وبحاج�ة لطبي�ب يتاب�ع حالت�ه الصحية 
وعىل النفقة الخاصة كونه محجور منزلياً 

ويرفض الذهاب إىل املستشفى.
ويف تطور الحق، أوضحت نقابة الفنانني أن 
الحالة الصحية لدعدوش جيدة ومستقرة.

إصابة الفنان احسان دعدوش بفيروس كورونا

BET 2020 منح بيونسيه جائزة اإلنسانية بحفل جوائز

احتفل الفن�ان آرس ياسني بوصول 
أغني�ة مليون�ر  ع�دد مشاه�دات 
للمدفعجي�ة إىل أكثر من 20 مليون 
مشاه�دة، والت�ي طرح�ت ضم�ن 
مسلسله ب�� 100 وش مع النجمة 
نيلىل كريم يف شهر رمضان املاىض، 
وحققت نجاحا كبرا، وعلق قائال: 

»الىل عاوز الدح مايقولش..«.
يشار إىل أن فريق املدفعجية شارك 
بفيديو من كواليس تصوير األغنية 
»مليون�ر«، أغني�ة ت�ر مسلس�ل 
»ب��100 وش« للنجوم آرس ياسني 
ونيلىل كري�م، والتى حققت نجاحا 
كب�را منذ اإلعالن عنها قبل ش�هر 
رمضان، وتصدرت مواقع التواصل 

بماليني املشاهدات.
وكانت أحداث »ب�100 وش« محل 

نقاش دائًما ع�ىل صفحات مواقع 
املختلف�ة،  االجتماع�ى  التواص�ل 
وذلك جع�ل هناك مطالبات بتقديم 
جزء ثان من العمل ىف شهر رمضان 

.2021
األول  الج�زء  أح�داث  وانته�ت 

م�ن املسلس�ل، بنج�اح أفراد 
العصاب�ة يف تنفي�ذ عملي�ة 

النص�ب عىل باس�م األمر 
وت�م  عم�ران«،  »ل�ؤى 
 850 مبل�غ  تحوي�ل 
مليون جنيه إيل حساب 
عم�ر يف سويرسا ولكن 
نصب فتحي »مصطفى 
العصابة  »عىل  درويش 

بالكامل وأخذ منهم 300 
بطريق�ة  جني�ه  ملي�ون 

ذكي�ة من خ�الل الرجل ال�ذي فتح 
له�م الحساب يف سوي�رسا، وسافر 

جميع أفراد العصابة إىل سويرسا.

آسر ياسين يحتفل بوصول أغنية مليونير إلى 20 مليون مشاهدة

حظرت رشك�ة فيسبوك بيع القطع األثرية التاريخية عرب منصاتها 
للتواصل االجتماعي بعد تحقيٍق استقصائي وحملة قام بها باحثون 
أكاديميون عن كيفية بيع القطع األثرية املنهوبة من العراق وسوريا 

من خالل املوقع.

ويف الّتفاصي�ل، فأّكدت رشكة فيسبوك أّنه�ا ستحظر أنواع التجارة 
يف القط�ع األثري�ة القديمة كافة عىل منصاتها م�ن خالل مجموعة 
جديدة من املعاير الخاصة الّتي من شأنها أن تمنع نرش أي محتوى 
يشجع أو يحاول رشاء القطع األثرية التاريخية أو بيعها أو الّتجارة 

بها.
 وش�ملت القطع األثرية الّتي بيع�ت من خالل عرضها وتداولها عرب 
موقع فيسبوك، لفائف قديمة ومخطوطات وعمالت معدنية أثرية.

وأوضح جريج ماندل، مدير السياسة العامة يف فيسبوك: »إّن القطع 
األثرية التاريخية لها قيمة ش�خصية وثقافية كبرة للمجتمعات يف 
جميع أنحاء العالم، ولكن بيعها يتسبب غالباً يف أرضار. لهذا السبب 

فرضنا قواعد تمنع بيع القطع األثرية املرسوقة«.
 أّم�ا الدكتور عمر العزم، املتخّص�ص يف تاريخ الرشق األوسط وعلم 
اإلنسان بجامعة ش�اوني ستيت يف والية أوهايو األمركية، فأش�اد 
به�ذه الخطوة املهمة، لكن�ه أعرب عن خوفه م�ن أن تكون املعاير 

الجديدة بال قيمة يف ظل عدم بذل الجهود الكافية لتطبيقها.

فيسبوك تمنع تجارة اآلثار العراقية عبر 
منصتها

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

تواج�دت الفنانة إليس�ا يف رشكة 
روتان�ا برفق�ة املدي�ر التنفي�ذي 
للرشك�ة طون�ي سمع�ان وذل�ك 

لوضع ملساتها األخرة 
ألبومه�ا  ع�ىل 

ئ�ي  لغنا ا
املرتقب.

ت  ر ش�ا أ و
يف  إليس�ا 
لها  تغري�دة 
»توير«  عرب 
األلب�وم  أن 

سيب�رص النور 
يف عي�د األضح�ى 

نرشت  حيث  املب�ارك 
صورة م�ن داخ�ل الرشكة 

رشك�ة  »يف  بتعلي�ق:  أرفقته�ا 
روتان�ا، أض�ع اللمس�ات األخرة 
ع�ىل الخط�ة التسويقي�ة لأللبوم 

ال�ذي سيصدر يف عي�د األضحى«.
ويض�م األلبوم الجدي�د 17 أغنية، 
4 منه�ا باللهجة اللبنانية والباقي 
باللهجة املرصية، كما 
أغنية  سيتضم�ن 
ن  ستك�و
سرة  بمثابة 
ع�ن  ذاتي�ة 
إليسا  حياة 
حدث  كم�ا 
ألبومه�ا  ىف 
خ�ر  أل ا
ال�ىل  كل  »إىل 
كما  بيحبونى«، 
ألبومها  يف  تعاون�ت 
الجديد مع عدد من الشعراء 
وامللحنني أمثال محمد رحيم، نادر 
عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد 

يحيى، أمر طعيمة، وليد سعد.

اليسا تحضر مفاجأة لعيد األضحى

يف الساع�ات املاضية، تصدرت الفاش�نيستا الكويتي�ة فرح الهادي، 
حديث الجمهور بعد أن اش�رت لنفسها سيارة فاخرة تقديراً لنجاح 
أخ�ر منتجاتها التجميلية. ورصدت فرح لحظة استقبالها لسيارتها 
بمقط�ع فيدي�و عرب حسابه�ا الشخيص ع�ىل سناب ش�ات، تداوله 
رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ب�ني املؤيد واملع�ارض، فالبعض 
اعت�ربه استعراض للبذخ ليس له داعي يف األيام الحالية يف ظل الحالة 
االقتصادية السيئة التي تمر بها البالد بسبب تفيش فروس كورونا، 
بينم�ا بارك له�ا وهنأها جمهورها ومتابعيها. ظه�رت الفنانة فرح 
الهادي، يف مقطع الفيديو برفقة زوجها عقيل الرئييس، وقت استالم 
-Lamborghini Avent  السي�ارة الرياضية وردية اللون، م�ن طراز

dor، م�زودة ببابني يفتحان ألعىل ع�ىل طريقة املقص، وهي ترصخ 
أثناء تجربتها، معلنة عن سعادته�ا الشديدة بسيارتها وأكدت بأنها 
ال تص�دق أنها قد قامت برشائه�ا بالفعل.ورصحت بأن رشائها لتلك 
السي�ارة يك�ون ضمن أح�الم حياتها وق�د قررت بالفع�ل الحصول 
عليه�ا بعد نج�اح مبيعات أحمر الشف�اه الذي تم إطالق�ه يف الفرة 
األخرة ويحمل اسمها ويكون سع�ر السيارة بحوايل 426 ألف دوالر 

أمريكي.

كشفت الفنانة املرصية يرسا أنها قامت بصفع 
الفنانة حال ش�يحة »6 م�رات« عىل وجهها يف 

أحد مشاهد مسلسل »خيانة عهد«.
وقال�ت ي�رسا يف لقاء م�ع برنام�ج »القاهرة 
إن  الح�دث«،  »العربي�ة  اآلن« ع�ىل فضائي�ة 
»الفنانة حال ش�يحة نجحت يف دورها لدرجة 
أن الناس كرهتها.. مضيفة هذا نجاح كبر«. 

وقال�ت يرسا عن صفع ح�ال: »كان الزم أبقى 
قاسية ألنهم أخدوا أعز الناس عندي يف حياتي 
وه�و ابني.. مل�ا رضبت ح�ال يف املشه�د رغم 
كرهي لذل�ك.. رضبتها بج�د والقلم لبس من 
كل الزوايا«.وأش�ارت يرسا أن »حال شيحة لم 
تعل�ق نهائي�ا، رغم أن املشهد أعي�د 6 مرات«. 
وع�ن أصعب املشاهد خالل املسلسل أكدت أنه  

مشهد املرشحة. وأكدت ي�رسا أنها تقوم بكل 
األعم�ال املنزلي�ة اآلن يف ظل جائح�ة كورونا، 
حيث منحت مساعديها يف املنزل إجازة ش�هرا 
بع�د رمض�ان. وأكدت ي�رسا أن طاق�م العمل 
ك�ان يطهر املكان باستم�رار حتى األيام التي 

اضطروا للمبيت داخل موقع التصوير كانوا 
يحافظون دائما عىل التطهر.

فرح الهادي تكافىء نفسها بسيارة 
أحالمها 

لماذا صفعت يسرا حال شيحة على وجهها ست مرات؟

يسر النجم اللبنان�ي نيقوال معوض  خطواٍت 
نح�و العاملي�ة، حي�ث يستع�د إلط�الق فيلمه 
األمرك�ي ابنه الوحيد – His Only Son يف دور 
الع�رض األمركي�ة، وذلك بع�د تأجيله بسبب 
جائح�ة كورونا، كما أطلق�ت الرشكة املنتجة 
املقدِّم�ة اإلعالنية للفيلم، وظه�ر فيها نيقوال 
مجّسداً ش�خصية النبي إبراهيم عليه السالم، 
ليرسد قصة التضحية بابنه الوحيد تلبيًة ألمر 
الله. وُيع�ّد الفيل�م تحّدياً قوي�اً للنجم نيقوال 
معوض، ألن�ه مختلف تماماً ع�ن األدوار التي 
قّدمها سابقاً، ويظهر ذلك من خالل استعداده 
املظهري للشخصية، حيث ظهر مطلقاً لحيته 

بشع�ٍر طوي�ل ومرس�ل، مالمح وجه�ه يبدو 
عليها األىس والتعب، إىل جانب كم الدراما التي 

توّجبت استعداداً نفسياً شديداً لتقديمها.
وإىل جان�ب نيقوال معوض، يش�ارك يف بطولة 
الفيل�م النجوم سارة سي�د، آدان موسكوفتز، 
أوتافي�و ت�اداي، نيك�والي بري�ز، سيناري�و 
وإخ�راج ديفي�د هيلين�ج،  وه�و م�ن إنت�اج 
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كذل�ك أنهى معوض تصوير فيلمه ماكو، الذي 
سيشه�د أول بطول�ة له يف السينم�ا املرصية، 
وسيعم�ل  حالي�اً ع�ىل استكم�ال مشاهده يف  
مسلس�ل »خيط حري�ر« مع النجم�ة مي عز 

الدي�ن وم�ن تألي�ف محم�د سليمان 
عبد املال�ك، وإنتاج رشك�ة سينرجى، 

وإخراج إبراهيم فخر.
وإىل جانب نشاط�ه الفني، يؤدي نيقوال 
دوراً توعوي�اً يف م�رص، حي�ث أصب�ح يف 

الف�رة األخ�رة سف�راً للحمل�ة العاملي�ة 
ملكافح�ة اإلي�دز هن�اك، إىل جانب ن�رشه عىل 
التواص�ل  حسابات�ه الرسمي�ة ع�ىل مواق�ع 
ألش�كال  مستنك�رة  منش�ورات  االجتماع�ي 
العن�ف يف الوطن العربي، مؤك�داً عىل رضورة 
الفح�ص الطبي الوقائي للكشف عن املرض يف 

مراحله األوىل.

“ His Only Son نيقوال معوض إلى العالمية مع فيلمه “ابنه الوحيد


