الالمي يستنكر اغتيال اخلبري رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
االمين هشام اهلامشي
مؤيد الالمي

بغداد/نينا:
استنكر نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي اغتيال
الخبري االمني هشام الهاشمي.وطالب الالمي
يف بيان الحكومة بالكشف عن مرتكبي هذه
الجريمة البشعة رسيعا دون تسويف وتقديمهم
للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.وكان مسلحون
مجهولون اغتالوا مساء االثنني الخبري االمني
هشام الهاشمي قرب منزله يف منطقة زيونة
رشقي بغداد.

حقوق االنسان :غلق العيادات واجملمعات
الطبية انتهاك صارخ حلق االنسان

12
صفحة

بغداد/الزوراء:
انتقد عضو مفوضية حقوق االنسان فاضل الغراوي ،قرار خلية االزمة القايض بغلق العيادات
واملجمعات الطبية ،عادا ً إياه انتهاكا ً صارخا ً لحق االنسان يف الصحة .وقال الغراوي يف بيان
 :إن «قرار غلق العيادات واملجمعات الطبية ملدة إسبوعني يمثل انتهاكا ً صارخا ً لحق االنسان
يف الصحة» ،مشريا ً إىل أن «القرار يؤثر سلبا ً عى االالف من املواطنني الذين يحتاجون الرعاية
الصحية».وأضاف الغراوي أن «إجراءات خلية االزمة يجب ان تحقق التوازن بني متطلبات
واجراءات الحظر وبني حقوق املواطنني» ،مطالبا ً «الحكومة وخلية االزمة بالغاء هذا القرار
واعادة فتح العيادات واملجمعات الطبية مع التاكيد عى التزام املواطنني بتطبيق متطلبات
الوقاية عند مراجعتهم لها».وشدد الغراوي عى رضورة «قيام العيادات واملجمعات باتخاذ
اجراءات جدية لتطبيق متطلبات الجانب الوقائي من خالل حمالت التعفري والتعقيم وتوزيع
املعقمات عى املراجعني وااللتزام باالعداد املراجعة للحفاظ عى التباعد االجتماعي» .

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7283 :االربعاء  8تموز 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7283 Wed 8 Jul 2020

دعا الختاذ إجراءات ادارية و مجركية للحد من منافسة املنتج املستورد نظريه احمللي

مستشار احللبوسي حيذر عرب
الزوراء /حسني فالح:
ح�ذر مستش�ار رئي�س مجل�س الن�واب
للش�ؤون االقتصادية همام الش�ماع ،من
تداعي�ات تخفيض قيم�ة الدينار العراقي
امام الدوالر االمريكي عى السوق املحلية،
وفيما حدد مجموع�ة مقرتحات للخروج
من االزمة املالية الراهنة ،دعا الحكومة اىل
اتخاذ اجراءات ادارية وجمركية للحد من
منافسة املنتج املستورد نظريه املحيل.
وقال الش�ماع يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
هن�اك مقول�ة متداول�ة (التضخ�م يغني
الغن�ي ويفق�ر الفقري) ،حي�ث ان العراق
الغن�ي بموارده يأن منذ عق�ود من الفقر
وبع�د  2003ازدادت املظلومي�ة واصب�ح
 20%من الش�عب العراق دون خط الفقر
اي حوايل خمس�ة ماليني عراق�ي يأكلون
الفت�ات و البع�ض اضط�ر ان ي�اكل مما
يه�ني الكرام�ة البرشية يف وق�ت ازدادت
القص�ور الش�امخة والس�يارات الفارهه
واملطاع�م املذهبة التي ال يرتادها س�وى
القلة املتغطرس�ة واملتعالية عى الش�عب
ال�ذي انتخبها.واض�اف :ان الع�راق الذي
يمر بازمة مالية خانقة مشكلة من ثالث
تحديات أساس�ية تتطلب تعبئ�ة املوارد ,
و هي اس�عار النفط املرتاجع�ة وكورونا
املتصاع�دة واالنتخاب�ات املبك�رة  ،لي�س
بحاج�ة للمزيد م�ن التوت�رات املجتمعية
والتي قد تخلق ضغوطا قد تقلب الطاولة
عى رأس والة آمر الشعب العراقي.واشار
اىل أن دعاة تخفيض س�عر رصف الدينار

ليس�وا بغافلني عن اث�ارة التضخمية وما
ينج�م ع�ن ذل�ك م�ن توت�رات اجتماعية
س�تنجم بدوره�ا حتم�ا عن تعمق س�وء
توزي�ع الدخ�ل وحي�ث ل�م يتمكن�وا من
اقن�اع املواطن�ني بع�دم تأث�ري التخفيض
عى مس�تويات االس�عار فأنهم يحاولون
أقناع الحكومة وأغرائها بازدياد ايراداتها
من بي�ع العمالت االجنبي�ة عند تخفيض
س�عر الرف.وتابع :ان ه�ؤالء يوعدون

من ختفيض قيمة الدينار وحيدد عدة مقرتحات ملواجهة االزمة املالية

الحكوم�ة بزي�ادة  60ملي�ار دينار اضايف
يف حال�ة تخفي�ض الدين�ار وبم�ا يعادل
مجموع�ه  18ترلي�ون دين�ار س�نويا ،اال
انهم نس�وا ان كلفة انشاء شبكة رصينة
وقوي�ة للحماي�ة االجتماعي�ة لخمس�ة
مالي�ني عراق�ي ه�م دون خ�ط الفق�ر
وتعويض  73%من املتقاعدين الذين تقل
مدخوالتهم الش�هرية عن  500الف دينار
وتعوي�ض ملي�ون ونص�ف موظ�ف تقل

مدخوالتهم الش�هرية عن  500س�تكون
لدين�ا اع�داد هائلة مم�ن يتلق�ون الدعم
بس�بب هذا اإلجراء والذي قد تصل قيمته
اىل ما يس�اوي قيمة املبالغ املودعة بسبب
التخفيض.وم�ى بالق�ول :لق�د غ�اب
عن ب�ال دع�اة التخفيض ونس�وا تجربة
عملي�ات طبع ال�ورق وتحويلها لعملة يف
ظ�روف الحص�ار وكيف كان ه�ذا الطبع
يرسق الق�وة الرشائية من جيوب الطبقة

الكاظمي يوجه بتسمية احد شوارع بغداد بأسم هشام اهلامشي

املتوس�طة الت�ي تحول�ت اىل معدمة لوال
البطاق�ة التمويني�ة الغني�ة بمفرداته�ا,
مؤك�دا ان تخفي�ض س�عر رصف الدينار
هو عملية مش�ابهة تمام�ا لطبع االوراق
النقدية فهي بالنهاية تعني قيام الحكومة
برسق�ة ج�زء من الق�وة الرشائي�ة لذوي
الدخ�ل الثابت وبالنهاي�ة طريقة مبتكرة
الس�تقطاع ج�زء م�ن روات�ب املوظفني
بواق�ع  60ملي�ار دين�ار يوميا.واوض�ح:
ان دع�اة التخفي�ض ه�م املس�تفيدين
لرتوي�ج منتجاتهم املحلية س�واء زراعية
ام صناعي�ة وه�ذا ام�ر م�رشوع  ،داعيا
التخ�اذ إج�راءات اداري�ة و كمركية للحد
من منافسة املنتج املحيل وليس من خالل
تخفيض سعر الرف للدينار.واشاراىل ان
السياس�ة النقدية التي يرسمها وينفذها
البنك املركزي  ،س�واء يف الع�راق أو يف أي
دولة يف العالم هي سياس�ة مس�تقلة عن
ارادة السلطة التنفيذية دون ان يعني ذلك
غياب التكامل والتنس�يق بني السياستني
املالية والنقدية ،مبينا ان سياسة الرف
ونظام�ه هي اح�د اهم اركان السياس�ة
النقدي�ة وبالت�ايل ف�ان القول ب�ان البنك
املرك�زي ال عالقة له بنظ�ام الرف ينم
عن عدم ادراك الحقائ�ق االقتصادية كما
ان الق�ول بان االموال هي اموال الحكومة
ه�و مغالط�ة الن الحكوم�ة والس�لطة
النقدية والس�لطة الترشيع�ة والقضائية
ه�ي مكونات الدولة التي ركنها االس�اس
هو الشعب الذي يعيش يف العراق.

الصحة توجه بفتح استشاريات املستشفيات بعد الدوام الرمسي

ص3

املالية النيابية  :ملياري دوالر شهريا كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيني

ص5

السيد الصدر يصف اغتيال اهلامشي
بـ”الوقح” وحيذر من “وحل العنف”
بغداد /الزوراء:

األسدي والساعدي يبحثان تعزيز التعاون اإلستخباري
بني األمن الوطين ومكافحة اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
بحث رئيس جهاز االمن الوطني عبد الغني
االس�دي مع رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب
عب�د الوه�اب الس�اعدي ،ام�س الثالث�اء،
التعاون االس�تخباري للكش�ف عن الخاليا
النائم�ة والقضاء ع�ى االرهاب.وذكر بيان
جهاز االمن الوطني  :ان االس�دي اس�تقبل
بمكتب�ه يف بغ�داد رئي�س جه�از مكافحة
اإلره�اب الفري�ق الرك�ن عب�د الوه�اب

الساعدي”.وأوضح البيان ،أنه “جرى خالل
اللقاء تبادل وجهات النظر بما يؤمن تطوير
وتعزي�ز التع�اون اإلس�تخباري للقض�اء
ع�ى بقايا املجامي�ع اإلرهابي�ة ،والتصدي
لكل من تس�ول له نفس�ه العبث بمقدرات
البلد”.وأضاف أن “الس�اعدي قدم التهاني
والتربيكات لالسدي بمناسبة تسنمه مهام
عمله رئيسا ً لجهاز االمن الوطني متمنيا ً له
النجاح والتوفيق يف املرحلة املقبلة”.

القضاء يشكل هيئة حتقيقية ختتص
يف جرائم االغتياالت
بغداد /الزوراء:
قرر مجلس القضاء األع�ى ،امس الثالثاء،
تش�كيل هيئة تحقيقي�ة قضائية من ثالثة
قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق
يف جرائ�م االغتياالت.وذكر بي�ان للمجلس
تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :ان “مجلس

القض�اء األعى ق�رر ،امس ،تش�كيل هيئة
تحقيقية قضائية م�ن ثالثة قضاة وعضو
إدع�اء ع�ام تخت�ص بالتحقي�ق يف جرائم
االغتي�االت يف العاصم�ة بغ�داد ويف بقي�ة
املحافظات”.وأض�اف البي�ان أن “الهيئ�ة
ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

الصحة العاملية :كورونا يتسارع ومل
يبلغ ذروته بعد

جنيف /متابعة الزوراء:
حذر املدير العام ملنظم�ة الصحة العاملية
تی�دروس أدهان�وم غيربيس�وس ،م�ن
أن تف�ي ف�ريوس كورون�ا يف العال�م لم
يبل�غ مرحلة ال�ذروة بع�د ،ب�ل أن وترية
انتش�اره ازدادت ،وقد أودى ب�� 400ألف
ش�خص خالل نهاي�ة األس�بوع املايض.
وقال غيربيس�وس خالل مؤتمر صحفي
ع�رب اإلنرتن�ت  ،أن األوض�اع الوبائي�ة يف

أمري�كا الالتينية ال تبدو جيدة مع ارتفاع
الوفي�ات واإلصاب�ات بف�ريوس كورونا.
واض�اف :إن ظهور العالم�ات عى تراجع
مع�دالت الوفي�ات بالف�ريوس عاملي�ا “ال
يعني نج�اح” مكافح�ة الجائح�ة .وأكد
أن املنظم�ة تدرس حالي�ا إمكانية انتقال
الفريوس عرب الهواء ،مش�ريا إىل أن األدلة
عى هذا االحتمال “تتزايد” لكنها “ليست
نهائية حتى اآلن”.

مال طالل يتعهد مبالحقة مرتكيب عملية
اغتيال اهلامشي ومن استهدف املتظاهرين
الزوراء /دريد سلمان:
تعه�د احم�د م�ال ط�الل املتح�دث
باس�م رئي�س مجل�س ال�وزراء ،أمس
الثالثاء،بمالحق�ة مرتكب�ي عملي�ة
اغتي�ال املحل�ل الس�يايس والخب�ري
واألمني االس�رتاتيجي هشام الهاشمي
وم�ن اس�تهدف املتظاهرين،فيم�ا
ش�دد ع�ى أن الحكومة ملزم�ة بتأمني
الروات�ب وهي مؤمنة.وق�ال مال طالل
يف مؤتم�ره االس�بوعي ال�ذي حرته
«ال�زوراء» :إن قتل�ة الش�هيد هش�ام
الهاش�مي واملتظاهرين ل�ن يفلتوا من
العق�اب ،مؤك�دا ان الحكوم�ة تعاه�د
الش�عب عى مالحق�ة مرتكب�ي الفعل
االجرام�ي باغتي�ال القام�ة الوطني�ة
هش�ام الهاش�مي وم�ن اس�تهدف
املتظاهري�ن  600ع�رب لجن�ة خاص�ة
برئاس�ة املستش�ار هش�ام داود والتي
وصل�ت لنتائج متقدم�ة ولن نبخل عن
االع�الن عن االش�خاص والجهات التي
س�اعدت عى هذه االعم�ال االجرامية.
واضاف مال طالل :ان الشعب واملجتمع
الدويل ق�ال كلمته بانه م�ع الدولة ضد
الالدول�ة ض�د الخارجني ع�ن القانون
ومن يدعمهم ونحن مرون عى انهاء
س�طر الالدولة وس�يادة منطق الدولة

بسياقات متحرة ولن نسمح بخطف
الدول�ة من الخارجني ع�ن القانون.ويف
ش�أن آخر ،اوضح مال طالل :أن تجديد
رخ�ص رشكات الهاتف النق�ال لن تتم
قبل دف�ع  %50من ديونه�ا قبل توقيع
عق�د التجدي�د لخم�س س�نوات %50
االخ�رى خ�الل امل�دة املذك�ورة وبدون
فوائد.وتاب�ع :ان الح�وار والزي�ارات
املتبادلة مع اقليم كردس�تان مس�تمرة
من اج�ل الوصول لحل االم�ور العالقة
وف�ق الدس�تور اضاف�ة اىل التنس�يق
االمن�ي باملناط�ق الرخوة منعا لتس�لل
االرهاب.واش�ار م�ال ط�الل ان الجولة
الثانية من الح�وار مع الواليات املتحدة
س�تكون يف واش�نطن وس�يتم التوقيع
النهائ�ي ملا يتوصل اليه خ�رباء البلدين
ب�ني رئيس ال�وزراء والرئيس االمريكي
وس�يكون الكاظمي عى راس الوفد اىل
الوالي�ات املتحدة يف وقت تحدده االدارة
االمريكية بعد فتح أبواب البيت االبيض
املغلقة بس�بب جائحة كورونا.وأكد ان
الحكومة ملزمة بتأم�ني الرواتب وهي
مؤمن�ة ،موضح�ا الحكوم�ة تعمل ليل
نهار لحماية املواطن من الوباء وفرض
االمن والوصول لالنتخابات املبكرة.

نص جلسة جملس الوزراء ص2

بعد تسجيل  2426إصابة جديدة و 118وفاة

االصابات والوفيات بكورونا يف العراق تعاود االرتفاع مع تراجع طفيف حباالت الشفاء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تسجيل  2426اصابة جديدة و118
وفاة وش�فاء  1511حالة ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة

وص�ف زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد
مقت�دى الص�در ،حادثة اغتي�ال الخبري
االمن�ي هش�ام الهاش�مي ب�”الوق�ح”،
محذرا ً مما س�ماه “وح�ل العنف”.وقال
السيد الصدر ،يف تغريدة له امس الثالثاء:
إن “االغتي�ال (الوق�ح) ل�أخ الش�هيد
(هش�ام الهاش�مي) ال يج�ب أن يمر بال
عقاب”.وأضاف “حذار م�ن جر البلد اىل
وح�ل العنف” ،مش�ددا ع�ى أن “العراق
بحاجة اىل السالم”.وش�دد السيد الصدر
“لتعلم�وا أن اغتيال�ه لن يك�ون تكميما
ألصوات الحق”.

أكد تأمني الرواتب والتزام احلكومة بدفعها

يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :انه
ت�م فح�ص (  ) 11813نموذجا يف جميع
املخت�ربات املختصة يف الع�راق ليوم امس
؛ وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض
يف الع�راق ( .) 624420واضاف�ت :ان
مخترباته�ا س�جلت يوم ام�س ( )2426
اصاب�ة يف الع�راق موزعة كالت�ايل :بغداد

الصحة النيابية لـ

 /الرصاف�ة  ،241بغ�داد  /الك�رخ ،436
مدين�ة الط�ب  ،41النج�ف االرشف ،43
الس�ليمانية  ،172اربي�ل  ،137ده�وك
 ،15كرب�الء  ، 75كرك�وك  ، 66دياىل ،62
واس�ط  ، 27البرة  ،137ميس�ان ، 89
بابل  ، 172الديوانية  ، 49ذي قار 162
 ،االنب�ار  ، 18املثن�ى  ، 43نين�وى ، 15
ص�الح الدي�ن .426واش�ارت اىل ان عدد

تفاصيل ص2

 :الصيغة النهائية لقانون الضمان الصحي جاهزة للتصويت

الزوراء  /خاص:
اك�دت لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابي�ة توصلها اىل
صيغ�ة نهائي�ة لقان�ون الضمان الصح�ي جاهزة
للتصوي�ت ،بعد سلس�لة اجتماعات مش�رتكة مع
الجهات الحكومية والنقابية املعنية اثمرت عن حل

للخالف بشأن مقرتح القانون الذي يتضمن تشكيل
هيئة مستقلة تسمى هيئة الضمان الصحي تعمل
ع�ى تنظي�م الواق�ع الصح�ي واالرتقاء ب�ه .وقال
عض�و اللجنة النائب غاي�ب العمريي ل��» الزوراء
« ،ان « اللجنة املش�رتكة م�ن أعضاء لجنة الصحة

إصابة الرئيس الربازيلي بفريوس كورونا
برازيليا/متابعة الزوراء:
أعلن�ت الربازي�ل أن نتيجة املس�حة الصحية
للرئيس الربازي�يل جايري بولس�ونارو ،أثبتت
إيجابيته�ا ،بع�د ظه�ور أع�راض ف�ريوس
كورون�ا املس�تجد “كوفي�د  ”19لديه.وأعلن
الرئي�س الربازييل ،جايري بولس�ونارو ،امس
الثالث�اء ،إصابت�ه بف�ريوس “كوفي�د”-19
بعدما ظهرت نتائ�ج تحاليل�ه إيجابية.وأكد
بولس�ونارو ،يف مقابل�ة تلفزيوني�ة ،نقلته�ا
صحيف�ة “إس�تادو”“ :إصابت�ه بف�ريوس
كورونا املستجد بعدما ظهرت نتائج التحاليل
إيجابية”.وأضاف�ت الصحيف�ة الربازيلية أنه
“مس�اء االثنني ،أصدرت رئاس�ة الجمهورية
يف الربازي�ل بيان�ا يفي�د ب�أن بولس�ونارو

الش�فاء 1511 :حال�ة ،وكما ييل :بغداد
الرصاف�ة  ، 208بغ�داد الك�رخ ، 281
مدينة الطب  ،5النجف  ، 95الس�ليمانية
 ، 84ده�وك  ، 9كرب�الء
 ،4اربي�ل
 ، 89كركوك  ، 64دياىل  ، 75واس�ط 31
 ،الب�رة  ، 71ميس�ان  ،103باب�ل ، 98
الديواني�ة  ،130ذي قار  ،145االنبار ،13
نين�وى  . 6وتابع�ت :ان الوفيات 118

حال�ة وكم�ا ي�يل  :بغ�داد الرصافة ،21
بغ�داد الكرخ  ،12مدينة الطب  ،4النجف
 ،2الس�ليمانية  ،5اربي�ل  ، 6كرب�الء ،5
كرك�وك  ، 3دياىل  ، 1واس�ط ، 6البرة
 ، 11ميس�ان  ،4باب�ل  ، 6الديواني�ة ، 2
ذي ق�ار  ، 22االنبار  ، 2املثنى  ، 2صالح
الدين .4

بصح�ة جي�دة ،وأعلن امس الثالث�اء إصابته
بالفريوس”.وأعل�ن الرئي�س الربازييل جايري
بولس�ونارو ،االثنني ،أنه خض�ع الختبار آخر
للكشف عن فريوس كورونا ،وذلك بعد ظهور
معلوم�ات يف وس�ائل اإلعالم املحلي�ة عن أنه
يعاني من أع�راض مرض “كوفيد ”-19الذي
يس�ببه الفريوس.وقال بولس�ونارو ألنصاره
خ�ارج القر الرئ�ايس ،إنه زار املستش�فى
للت�و وخض�ع لالختبار ،مضيف�ا أن الفحص
أظه�ر أن رئتيه يف حال�ة جيدة.وتعد الربازيل
إح�دى ال�دول األكث�ر ت�ررا م�ن الفريوس
يف العال�م إذ س�جلت ما يص�ل إىل  1.6مليون
إصاب�ة مؤكدة و 65ألف حالة وفاة ،بحس�ب
البيانات الرسمية الصادرة منها.

والبيئ�ة النيابية ووزارة الصح�ة وممثيل النقابات
الطبي�ة والصحية والتمريضي�ة ،توصلت إىل حلول
لنقاط الخالف املتعلقة بقان�ون الضمان الصحي،
والت�ي ظهرت بني مجلس النواب والحكومة ،خالل
القراءت�ني األوىل والثانية للقان�ون «.وأضاف ان «

االجتماع�ات املش�رتكة افض�ت اىل صيغ�ة نهائية
جاه�زة للتصوي�ت ،وه�ي صيغ�ة س�تحدث نقلة
نوعي�ة يف تطوي�ر الواقع الصح�ي ،وبالتايل قانون
الضمان سيساعد الفئات الفقرية يف البالد « .

تفاصيل ص2

إثيوبيا :سنبدأ ملء سد النهضة ولن نلحق
الضرر مبصر
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء اإلثيوب�ي ،آبي أحمد ،إن بالده
س�وف تبدأ ملء خزان س�د النهضة لالس�تفادة
من موس�م األمطار الغزيرة ،مش�ددا عى أنه لن
يلح�ق بم�ر أي رضر.وقال آب�ي يف تريحات
له“ :خالفنا مع مر حول فرتة التش�غيل وملء
السد سيحل يف البيت اإلفريقي” مضيفا “لن نر
بمر وس�نبدأ ملء السد لالس�تفادة من موسم
األمط�ار الغزيرة”.وكان�ت وزارة امل�وارد املائي�ة
والري املري�ة ،علقت عى األنب�اء التي تواردت
حول بدء إثيوبيا يف عملية ملء س�د النهضة رسا،

بالرغ�م من س�ري املفاوض�ات بني ال�دول الثالث
(إثيوبيا ،والسودان ،ومر) حاليا.وقال املتحدث
باسم وزارة املوارد املائية والري املرية ،املهندس
محمد السباعي ،إنه “ال توجد أي معلومات بذلك
األم�ر” ،مضيف�ا أن “من تحدث عن بدء مل س�د
النهضة خالل الفرتة الحالية ،يسأل عن ذلك ،وعما
يثبت صحة كالمه من عدمه”.وأش�ار السباعي،
إىل أن املفاوضات مس�تمرة بني مر والس�ودان
وإثيوبيا ،لكن ال يوجد جديد حتى الوقت الراهن،
معرب�ا عن أمل�ه يف أن “تخرج اجتماع�ات اليوم
بيء”.

أكدوا عدم اعرتافهم بأي تغيري يف حدود  1967دون اتفاق

أملانيا وثالث دول أخرى حتذر من خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

برلني /متابعة الزوراء:
أعت�ربت املاني�ا وفرنس�ا وم�ر
واألردن أن الخط�ط اإلرسائيلي�ة
لضم أجزاء م�ن الضفة الغربية غري
قانوني�ة وأنه لن يت�م االعرتاف بأي
تغي�ريات يف ح�دود  1967ال يواف�ق
عليه�ا طرفا ال�راع ،مح�ذرة من
“عواقب عى العالقات مع إرسائيل”.
وقال�ت ال�دول يف بي�ان وزعت�ه
وزارة الخارجي�ة األملاني�ة إن وزراء

خارجيته�ا بحثوا كيفية اس�تئناف
املحادث�ات ب�ني إرسائيل والس�لطة
الفلس�طينية.وتعارض هذه الدول،
إىل جان�ب أغل�ب ال�دول األوروبي�ة،
خطط إرسائي�ل الت�ي تتضمن ضم
أج�زاء م�ن الضفة الغربي�ة يف إطار
اتفاق س�الم تروج له إدارة الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترامب.وتعارض
السلطة الفلس�طينية هذه الخطوة.
ولم تعط الواليات املتحدة موافقتها

بعد عى خط�ط الضم.وق�ال وزراء
خارجي�ة ال�دول األربع بع�د مؤتمر
بالفيدي�و “لن نعرتف ب�أي تغيريات
يف حدود  1967ال يوافق عليها طرفا
الراع” .وأضافوا أن التغيريات “قد
يكون لها أيضا ً عواقب عى العالقات
م�ع إرسائي�ل” كم�ا أنه�ا “س�وف
تع�رض القواعد األساس�ية لعملية
الس�الم للخطر”.ول�م ت�رد إرسائيل
ع�ى الف�ور .لك�ن مكت�ب رئي�س

الوزراء بنيامني نتنياهو قال يف بيان
إنه أبل�غ رئيس ال�وزراء الربيطاني
بوريس جونسون االثنني بأنه ملتزم
بخط�ة ترامب “الواقعية” للس�الم.
وأض�اف البيان “إرسائيل مس�تعدة
إلجراء مفاوضات عى أساس خطة
الرئيس ترامب للس�الم ،وهي خطة
خالقة وواقعي�ة ،ولن تعود إىل صيغ
امل�ايض الفاش�لة”.وتتخذ الحكومة
ً
أساس�ا
اإلرسائيلي�ة خطة أمريكية

لعملية ضم األرايض املقررة .وتنص
الخط�ة األمريكي�ة ع�ى أن�ه يمكن
إلرسائي�ل ض�م نح�و  30باملئة من
الضف�ة الغربي�ة التي ت�م احتاللها
يف ع�ام  ،1967ع�ى أن تصب�ح ال��
 70باملئ�ة املتبقية ج�زءا من الدولة
الفلس�طينية ،ولك�ن وف�ق رشوط
صارمة.ويرفض الفلسطينيون هذه
الخط�ة ،الت�ي تع�د مثار ج�دل عى
مستوى عاملي.
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جملس الوزراء يوافق على قانون التقاعد للمتوفني من ذوي املهن الطبية

الكاظمي يوجه وزارة الثقافة وامانة بغداد بإطالق اسم الشهيد هشام اهلامشي على أحد شوارع العاصمة
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
امس الثالثاء ،بإطالق اسم الشهيد هشام
الهاشمي ،عىل أحد شوارع العاصمة بغداد ،وفيما
اكد ان من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة،
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان مشرتكة تتوىل
دمج املنهاج الدراسية ،ووافق عىل مرشوع قانون
الحقوق التقاعدية للمتوفني من ذوي املهن الطبية
والصحية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان مجلس الوزراء
عقد جلسته االعتيادية ،برئاسة رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،تم خاللها مناقشة
وبحث جملة من املوضوعات املدرجة ضمن جدول
أعماله.
واستهل الكاظمي ،بحسب البيان ،حديثه عن
واقعة اغتيال الباحث واألكاديمي ،الدكتور هشام
الهاشمي ،عىل يد مجاميع مسلحة خارجة عن
شكل غصة وحزنا ً
ّ
القانون ،وأكد أن اغتياله
عميقاً ،وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن
واألىس اىل تح ٍد حقيقي ،وعمل وإنجاز ملا يتطلع له
العراقيون يف بسط األمن وسيادة الدولة والقانون،
وألننا مسؤولون ،فإن اإلجابة الوحيدة التي
يتقبلها منا الشعب هي اإلنجاز فقط وليس غري
اإلنجاز.
وش ّدد الكاظمي عىل عدم السماح ألي جهة
تسعى ألن يتحوّل العراق اىل دولة للعصابات ،كما
لن نسمح بنرش الفوىض وسياسة املافيا أبدا،
ونؤكد للقتلة أنه لن يهدأ لنا بال قبل مالحقتهم
وإخضاعهم للقضاء ،بما إرتكبوه من جرائم ،وإن
من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة مهما
كان انتماؤه ،فهناك العديد من الدماء التي سالت
قبل حادثة اغتيال الهاشمي.
وأكد الكاظمي أنه وجّ ه وزارة الثقافة وأمانة بغداد
بإطالق اسم الشهيد الدكتور هشام الهاشمي عىل
أحد شوارع العاصمة بغداد ،تخليدا ً لذكراه وما
قدمه من عطاء وفكر ،حيث كان أحد قادة الرأي

وأش ّد الداعمني للقوات العراقية يف حربها ضد
عصابات داعش اإلرهابية.
ّ
وبني رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية
تشكلت يف ظرف ميلء باألزمات ،لذلك هي تع ّد
حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية
واقتصادية وصحية ،فالشعب يستحق منا الكثري
من العمل الحقيقي والجاد.
وأشار الكاظمي اىل الظروف الصعبة والتحديات
العديدة التي تواجه عمل الحكومة ،وأكد أن
العمل واإلنجاز هو طريقنا ،والدولة هي مرشدنا
ومعيارنا ،والقانون هو سقفنا ،وال أحد فوق
القانون ،وكما قال اإلمام عيل (،عليه السالم)،
أفضل األمانة الوفاء بالعهد ،فإننا جميعا قد
أقسمنا عىل العهد بخدمة املواطن وبناء الدولة
وسيادة القانون.
ويف سياق الجلسة ،بحسب البيان ،ق ّدم وزير
الصحة والبيئة عرضا ً عن مستجدات عمل لجنة
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية
والسيطرة الصحية والتوعوية ،بشأن الح ّد من
انتشار فايروس كورونا ،املؤلفة بموجب األمر
الديواني رقم  217لسنة .2020
وتابع البيان :ان مجلس الوزراء اصدر جملة من
القرارات والتوصيات:
أوال /املوافقة عىل مرشوع قانون الحقوق
التقاعدية للمتوفني من ذوي املهن الطبية
والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا،
وإحالته اىل مجلس النواب ،استنادا ً اىل أحكام
املادتني ( /61أوال و  /80ثانيا) من الدستور.
ثانيا /التوصية اىل مجلس النواب العراقي بشأن
السري يف إجراءات املصادقة عىل مرشوع قانون
تصديق اتفاق التعاون األساس بني حكومة
جمهورية العراق ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية (.)UNIDO
ثالثا/
 -1املوافقة عىل مرشوع قانون انضمام جمهورية
العراق اىل بروتوكول عام  ،2005املتعلق بربوتوكول
قمع األعمال غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة

املنصات الثابتة يف الجرف القاري لعام ،1988
والذي دخل حيز النفاذ بتأريخ ، 2010/7/28
وإحالته اىل مجلس النواب ،استنادا اىل أحكام
املادتني ( /61أوال و  /80ثانيا) من الدستور،
رشيطة أن يكون االنضمام اىل الربوتوكول املذكور
آنفا بعد استكمال اإلجراءات القانونية املتعلقة
بانضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول قمع
األعمال غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنصات
الثابتة يف الجرف القاري لعام .1988
 -2تثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع أو
التصديق أو االنضمام اىل االتفاقية املشار اليها آنفا ً
ال يعني بأي حال من األحوال اعرتافا ً بإرسائيل أو
الدخول بأي عالقة معها ،استنادا اىل أحكام املادة
(  / 21ثانيا) من قانون عقد املعاهدات رقم ()35
لسنة .2015
رابعا /املوافقة عىل مرشوع انضمام جمهورية
العراق اىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات (
 )PCTلسنة  ،1970التي دخلت حيز النفاذ
بتأريخ  ، 1978/1/24وإحالته اىل مجلس النواب،

بعد تسجيل  2426إصابة جديدة و 118وفاة

استنادا اىل أحكام املادتني (/61أوال و  /80ثانيا)
من الدستور.
خامسا /املوافقة عىل توصية املجلس الوزاري
للتنمية البرشية بشأن تنوّع التعليم اإلعدادي،
بحسب اآلتي:
 -1تأليف لجان مشرتكة من وزارات ( الرتبية،
التعليم العايل والبحث العلمي ،التخطيط) وهيئة
املستشارين ،تتوىل دمج املناهج الدراسية وإيجاد
الحلول للمعوقات التي تعرقل العودة اىل الفرع
العلمي.
 -2استحداث فرع الفنون يف الدراسة اإلعدادية،
مع مراعاة إعادة توزيع شجرة التخصصات
لتحديد مدخالت الكليات من خريجي الدراسة
اإلعدادية.
سادسا /تكلف وزارة العمل والشؤون االجتماعية
بإعداد دراسة عاجلة ،تتضمن األعداد الحقيقية
للمستحقني لإلعانات االجتماعية والكلفة املق ّدرة
لشمولهم ،وآلية شمولهم ودقة االستهداف لهؤالء
واإلجراءات املتخذة من الوزارة للحد من التجاوز

اخلدمة الطبية للفئات املشمولة بالرعاية االجتماعية ستكون جمانا

االصابات والوفيات بكورونا يف العراق تعاود الصحة النيابية لـ
االرتفاع مع تراجع طفيف حباالت الشفاء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي
لالصابات املسجلة لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  2426اصابة جديدة و118
وفاة وشفاء  1511حالة ،حددت
دائرتي صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه تم
فحص (  ) 11813نموذجا يف
جميع املختربات املختصة يف العراق
ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تسجيل املرض يف العراق ( 624420
).
واضافت :ان مخترباتها سجلت يوم
امس (  )2426اصابة يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،241بغداد  /الكرخ  ،436مدينة
الطب  ،41النجف االرشف ،43
،137
السليمانية  ،172اربيل
دهوك  ،15كربالء  ، 75كركوك
 ، 66دياىل  ،62واسط  ، 27البرصة
 ،137ميسان  ، 89بابل ، 172
الديوانية  ، 49ذي قار ، 162
االنبار  ، 18املثنى  ، 43نينوى 15
 ،صالح الدين .426
واشارت اىل ان عدد الشفاء1511 :
حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ، 208بغداد الكرخ  ، 281مدينة
الطب  ،5النجف  ، 95السليمانية
 ، 84دهوك ، 9
 ،4اربيل
كربالء  ، 89كركوك  ، 64دياىل 75
 ،واسط  ، 31البرصة  ، 71ميسان
 ،103بابل  ، 98الديوانية  ،130ذي
قار  ،145االنبار  ،13نينوى . 6
وتابعت :ان الوفيات  118حالة
وكما ييل  :بغداد الرصافة  ،21بغداد
الكرخ  ،12مدينة الطب  ،4النجف
 ،2السليمانية  ،5اربيل  ، 6كربالء
 ،5كركوك  ، 3دياىل  ، 1واسط 6
،البرصة  ، 11ميسان  ،4بابل ، 6
الديوانية  ، 2ذي قار  ، 22االنبار 2
 ،املثنى  ، 2صالح الدين  ، 4مبينة
ان مجموع االصابات  ،64701 :اما
مجموع حاالت الشفاء ،36252 :
بينما الراقدين الكيل ،25764 :يف
حني الراقدين يف العناية املركزة:
 ،396ومجموع الوفيات.2685 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  241اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها 17
اصابة خالل حمالت الرصد الوبائي
الفعال.
وقال الساعدي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «صحة
الرصافة شخصت اليوم  241اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 17 .:حالة خالل حمالت

الرصد الوبائي الفعال للقطاعات
الصحية  /قطاع النهروان حالة
واحدة  /قطاع االعظمية  5حاالت
 /قطاع البلديات االول حالة واحدة
 /قطاع بغداد الجديدة  4حاالت
 /قطاع الرصافة حالة واحدة /
قطاع املدائن  5حاالت .
واشار اىل ان  197حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية
 :مدينة الصدر  75حالة ضمن
املحالت ,537 ,505 ,521 ,536
,518 ,552 ,550 ,536 ,555 ,565
,534 ,529 ,571 ,530 ,559 ,546
544 , 513 , 554 , 575 , 523 , 567
569 , 540 , 548 , 575 , 549 ,
526 , 538 , 553 , 547 , 515 ,
 529 , 538, 544 ,قطاعات ,22
 , 1 , ,7 ,13 ,11 ,31الزراعي ,حي
املنتظر  ,الكيارة  /الكرخ القادسية
حالتني محلة  612و / 851ام الكرب
والغزالن حالة واحدة  /محافظة
دياىل حالة واحدة ناحية العبارة
 /الزعفرانية  24حالة توزعت
عىل املحالت التالية  :الزراعي,
املعسكر962 , 958 , 954 , 952 ,
 / 964 , 957 , 951 , 977 ,الغدير
حالة واحدة محلة  / 704حي اكد
حالة واحدة محلة  / 758السيدية
حالتني محلة  /821الكرخ البياع
حالة واحدة محلة  / 817الراشدية
حالتني  /زيونة  3حاالت محلة
 , 718 ,,714عمارة  /131الكرادة
 6حاالت محلة , 905 , 908 , 909
/ 913حي الزهراء  4حاالت محلة
 / 767 , 757العبيدي حالة واحدة
محلة  / 756حي الكوفة حالة
واحدة  /املدائن  3حاالت يف جرس
دياىل / ،البلديات  7حاالت محلة
 ,742 ,726 ,728 ,738الزراعي
 /حي السالم حالة واحدة محلة,
 /412الشماعية حالة واحدة /
الشعب  9حالة محلة ,343 ,339
 / 357 ,331 ,357بغداد الجديدة
 6حاالت محلة / 715 , 723 , 701
العرصات حالة واحدة  /بعقوبة
حالة واحدة  /االعظمية حالتني
محلة  / 306 , 314االمني  7حاالت
محلة , 741, 755 ,737النواب
الضباط  ,قرب مدرسة الخيرض ,
االمني االوىل  /الحسينية  4حاالت
محلة  /221 , 217شارع فلسطني
 3حاالت محلة  / 505املعامل
حالتني يف الباوية ومحلة / 799
باب الشيخ حالتني محلة / 121
النهروان  5حاالت منطقة 7000
و منطقة  4000و قرب مركز
الرشطة  /السعدون  4حاالت
محلة  /103املشتل حالتني محلة
 /751حي البتول حالتني محلة
 781و قرب مكتب الرحمن .
وتابع :انه تم تسجيل حالة واحدة
يف كل من  :الكفاح محلة , 111
الجادرية محلة  , 918الحرية محلة

 , 418بسماية  ,البنوك محلة , 321
ساحة االندلس  ,حي الوحدة محلة
 , 906الصليخ محلة . 336
واضاف الساعدي :انه «تم نقل
املصابني اىل الحجر الصحي لنلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  10514تويف منهم  644لالسف
فيما اكتسب الشفاء 7117ومتبقي
قيد العالج  2753حالة».
واكد الساعدي عىل «تكثيف الجهود
ومتابعة املرىض عىل مدار الساعة
والتوسع بردهات االنعاش لرعاية
الحاالت الحرجة منها».
اىل ذلك حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و
عناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد لغاية الساعة العارشة
من ليلة االثنني واملعلن عنها امس
الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أبو غريب
 ،10أبو دشري  ،12االسكان ،4
االعالم  ،7البياع  ،19التاجي ،6
الحرية  ،46الخطيب  ،6الدورة
 ،44الدولعي  ،2الرحمانية ،3
السيدية  ،15الرشطة الخامسة
 ،3الرشطة الرابعة  ،3الشعلة
 ،27الطارمية  ،21الطوبجي ،5
العامرية  ، 1العطيفية  ،2الغزالية
 ،22القادسية  ،2الكاظمية ،33
الكرخ  ،7املحمودية  ،19املعالف
 ،11املنصور  ،9املواصالت ،1
الريموك  ،6اليوسفية  ،8جكوك
 ،2حي الرتاث  ،4حي الجامعة ،7
حي الجهاد  ،13حي الخرضاء ،1
حي العامل  ،17حي العدل ،3
سجن الكرخ  ،15شارع حيفا
 ،1سكنة جانب الرصافة ،16
 ،1محافظة
محافظة االنبار
واسط .2
الوفيات:
ان
واضافت:
وفاة64/سنة/انثى/ابو دشري/
محلة ، 854وفاة60/سنة/
،
انثى/الوشاش/محلة619
وفا ة 5 1 /سنة  /ذ كر  /ا لد ورة /
محلة ، 828وفاة70/سنة/ذكر/
ا لر صا فة  /ا المني  /محلة 7 3 9
وفاة61/سنة/ذكر/الري/
،
محلة ، 853وفاة 57/سنة/
،
ذكر/الدورة/محلة824
وفاة58/سنة/ذكر/ابو غريب/
النرص والسالم  ،وفاة36/سنة/
،
ذكر/الشهداء/محلة875
وفاة53 /سنة/ذكر/املنصور/
محلة ، 607وفاة62/سنة/
،
انثى/الدورة/محلة832
وفاة69 /سنة/ذكر/الخطيب/
محلة ، 428وفاة50/سنة/ذكر/
الجزائر/قرب
املحمودية/حي
مدرسة التاميم.

عىل شبكة الحماية االجتماعية بالتعاون مع
الوزارات األخرى من خالل تقاطع البيانات.
سابعا /املوافقة عىل تخويل وزير املالية صالحية
التوقيع عىل مذكرة التفاهم بني وزارة املالية وبنك
التنمية األملاني ،بشأن املنحة لدعم النظام الصحي
يف العراق بمبلغ مقداره ( )15000000يورو،
فقط خمسة عرش مليون يورو ،لتمويل مرشوع 5
مستشفيات مؤقتة مجهزة بأجهزة ومعدات طبية
يف ( )5مواقع مختلفة ،ملكافحة جائحة فايروس
كورونا ،استنادا اىل أحكام املادة ( /3ثانيا) من
قانون عقد املعاهدات رقم ( )35لسنة .2015
ثامنا /من أجل تعظيم ايرادات الدولة من املوارد
غري النفطية وتحسني خدمة االنرتنيت للمواطنني
 4gتماشيا مع التطور العاملي ،قرر املجلس-:
 -1اعتماد السيناريو الثالث الوارد يف قرار مجلس
األمناء لهيئة اإلعالم واالتصاالت واملتضمن
التجديد ( )5سنوات بحسب العقد مع اقرتاح مدة
إضافية هي ( )3سنوات ،وفقا لألسباب الواردة
يف الدراسة املقدمة من اإلدارة التنفيذية (أحداث
داعش اإلرهابي ،جائحة فايروس كورونا) ،لتكون
املدة الكلية للتجديد ( )8سنوات ،تنتهي يف نهاية
الرتخيص  ،2030/8/30علما أن مبلغ ()3
سنوات تم استيفاء مبلغه يف الفقرة ( )2ادناه.
 -2اعتماد طريقة االحتساب الثالثة الواردة يف قرار
مجلس األمناء لضمان نجاح هذه االستثمارات
والرشاكة بني القطاع الخاص والحكومة يف تحقيق
أهداف الدولة لدعم االرتقاء بالخدمة وإدخال
التقنيات الحديثة (( ،G4واملحافظة عىل اإليرادات،
لكون اجمايل املبلغ املطلوب عن التجديد بالرتددات
الحالية لثماني سنوات ( )233674667 /2دوالرا،
فقط مائتان وثالثة وثالثون مليونا وستمائة
وأربعة وسبعون الفا وسبعة وستون دوالرا،
واثنان سنت ،تدفع كما يأتي:
أ -دفع مبلغ مقداره ( )13367467/2دوالرا،
فقط مائة وثالثة وثالثون مليونا وستمائة وأربعة
وسبعون الفا وستمائة وستون دوالرا ،واثنان
سنت قبل تأريخ .2020/12/1

ب -دفع مبلغ مقدلره ( )100000000دوالر،
فقط مائة مليون دوالر خالل مدة ( )5سنوات
بدون فائدة.
 -3يكون التجديد الوارد يف الفقرتني ( )1،2آنفا
مرشوطا بقيام الرشكات بدفع املستحقات املالية
الصادرة واملؤيدة بقرارات عن مجلس الطعن
املكتسبة الدرجة القطعية تدفع بنسبة مقرتحة
مقدارها ( )%50قبل توقيع ملحق العقد ،ويتم
تقسيط النسبة املتبقية لتلك املبالغ خالل ()5
سنوات ،عىل أن تضمّن هذه التفاصيل وتأريخ
تسديد الدفعات يف ملحق جديد ،بحسب قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة 1977
املع ّدل.
 -4احتساب الطيف الرتددي اإلضايف (القنوات
الرتددية اإلضافية) يف الحزم الحالية ،باعتماد آلية
تصدر عن الهيئة.
 -5منح ترددات إضافية ضمن حزم ترددية
أخرى عند الحاجة كالحزمة الرتددية ( 3.5GHZ
) بتقنية محايدة بالشكل الذي يضمن مواكبة
التطور التكنولوجي بحسب آليات وضوابط تصدر
عن الهيئة.
 -6التزام الرشكات باالستمرار يف استكمال
االلتزامات كافة الواردة يف العقد األصيل خالل فرتة
التمديد ،وتعد جزءا ال يتجزأ من العقد األصيل.
 -7إطالق الخدمة التجارية للتقنية الحديثة
(الجيل الرابع) بآخر إصدار تقني معتمد دوليا
بتأريخ  ،2021/2/1/1رشيطة االلتزام باللوائح
التنظيمية الخاصة بجودة الخدمة الصادرة عن
الهيئة ،والتنسيق مع رشكات وزارة االتصاالت
لتهيئة املتطلبات املتعلقة بالبنى التحتية وزيادة
حجم السعات.
 -8استثناء إجراءات التجديد من تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية.
 -9تخويل الجهاز التنفيذي للهيئة حق توقيع
ملحق عقد التجديد مع صالحيات إجراء التعديالت
املناسبة عىل البنود العقدية بما يتناسب مع
مصلحة البلد.

 :الصيغة النهائية لقانون الضمان الصحي جاهزة للتصويت

الزوراء  /خاص:
اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية توصلها اىل صيغة نهائية
لقان�ون الضمان الصح�ي جاه�زة للتصويت ،بعد سلس�لة
اجتماعات مش�رتكة مع الجهات الحكومية والنقابية املعنية
اثمرت عن حل للخالف بش�أن مق�رتح القانون الذي يتضمن
تش�كيل هيئة مستقلة تس�مى هيئة الضمان الصحي تعمل
ع�ىل تنظيم الواقع الصحي واالرتقاء ب�ه .وقال عضو اللجنة
النائ�ب غايب العم�ريي ل�” الزوراء “ ،ان “ اللجنة املش�رتكة
من أعض�اء لجنة الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة ووزارة الصحة
وممث�يل النقاب�ات الطبي�ة والصحية والتمريضي�ة ،توصلت
إىل حلول لنق�اط الخالف املتعلقة بقان�ون الضمان الصحي،
والتي ظه�رت بني مجلس النواب والحكومة ،خالل القراءتني
األوىل والثانية للقانون “.وأضاف ان “ االجتماعات املش�رتكة
افض�ت اىل صيغ�ة نهائي�ة جاه�زة للتصويت ،وه�ي صيغة
س�تحدث نقل�ة نوعي�ة يف تطوير الواق�ع الصح�ي ،وبالتايل
قان�ون الضمان سيس�اعد الفئات الفق�رية يف البالد “  ،مبينا

ان�ه “تم التوص�ل اىل العديد من النقاط املش�رتكة بني اضافة
او ح�ذف او تعديل  ،وعىل اثرها تم تش�كيل لجنة مش�رتكة
ب�ني وزارة الصح�ة ولجنة الصح�ة النيابية عقدت جلس�ات
عمل مع املختصني س�واء يف وزارة العمل او اللجنة القانونية
النيابية والوزارات االخرى للوصول اىل قانون س�هل التطبيق
داخل العراق” .واوضح ان “القانون سريتقي بنوعية االدوية
والخدمات واملس�تلزمات الطبية وسيكون هنالك تنافس بني
القطاع�ني العام والخاص وس�يقلل املصاري�ف واالموال من
قبل املواطن بحال تطبيقه” ،منوها اىل ان “القانون س�يطبق
عىل ثالث مراحل  ،االوىل تستمر لفرتة عام – عامني  ،والثانية
تس�تمر لخمس�ة س�نوات ثم املرحلة الثالثة تكون مستمرة
طويل�ة االم�د “ .وتاب�ع الق�ول ان “ هن�اك رشائح س�تدفع
مبالغ بس�يطة جدا لصن�دوق الضمان الصح�ي  ،اضافة اىل
مبال�غ اخرى تدخل من خزينة الدول�ة اىل صندوق الضمان”.
باملقابل اكد العضو االخر يف اللجنة النائب حسن خالطي ان “
ترشيع قانون الضم�ان الصحي يمس حياة املواطن الفقري ،

الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
البصرة /خور الزبري
م /اعالن مناقصات حملية

ويمثل قفزة نوعية لتقديم الخدمة الصحية املتميزة “ ،مؤكدا
ع�زم اللجن�ة النيابية تمري�ر قانون الضم�ان الصحي خالل
الفص�ل الترشيعي الحايل .واضاف خالط�ي ل�” الزوراء “ ،ان
“ مقرتح القان�ون تم اعداده داخل الربمل�ان للخروج بصيغة
مثالي�ة تخدم املواطن بش�كل مب�ارش وتحقق قف�زة نوعية
بهذا القطاع “  ،مبينا انه “ تس�لمنا العديد من املالحظات من
الحكومة وتم تضمينها بالقانون  ،لضمان موافقة الحكومة
ع�ىل القانون وعدم الطعن به مس�تقبال لوج�ود جنبة مالية
“.واوضح ان “ تم اس�تكمال القرائتني االوىل والثانية للقانون
والتصويت عىل عدد من مواده “ ،مؤكدا ان “ مقرتح القانون
يتضمن استثناء الكثري من الفئات خصوصا الفئات املشمولة
بالرعاية االجتماعية والتي ستكون الخدمة الصحية املقدمة
لهم مجانا” .وتابع القول ان “القانون سيحدث انتقالة كبرية
بالواق�ع الصح�ي والخدم�ات الصحية املقدم�ة للمواطنني ،
وعند تطبيقه س�ريتقي بمس�توى الخدم�ة الصحية املقدمة
للمواطنني العراقيني”.
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 -1يرس الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة الجهات املتخصصة من
الرشكات املصنعة او املنتجة واملكاتب املسجلة رسميا ً داخل العراق لالشرتاك يف املناقصتني املدرجة أدناه عىل ان يكون املراجع املدير
املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب عدل .
 -2تقديم طلب تحريري معنون اىل القسم التجاري /املشرتيات املحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات املدرجة ادناه
والبالغة ( 250الف) دينار غري قابلة للرد .
 -3ملقدم�ي العط�اء الراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتن�ت  www.ppchemiq.comاو موقع
الوزارة . tenders-companies@industry.gov.iq
 -4يتم تسليم العطاءات يف مقر الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية /غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات وآخر موعد الستالم
العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف  2020/7/19وسيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني
يف املناقصات الساعة العارشة صباحا ً ليوم  2020/7/12يف مقر الرشكة /البرصة /خور الزبري .
 -5يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة وحسب ما موضح يف
الوثيقة عىل ان تكون موقعة ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل
للرشك�ة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع تزويدنا بق�رص ( )CDللوثيقة كاملة ،اضافة لظرف ثاني يتضمن
املستمسكات املطلوبة .
 -6يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها إلمالء القسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاد
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
 -7س�يتم فت�ح العطاءات التجارية بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل مقر الرشك�ة العامة للصناعات
البرتوكيمياوية /غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات .
 -8يثبت العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة عىل العطاءات وعىل ان تكون مغلقة
ومختومة .
 -9الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسوا عليه املناقصات اجور النرش واالعالن آلخر اعالن .
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أعلنت وصول شحنة من أدوية عالج سرطان الدم

احد المحققين يؤكد ان العمل يتطلب بعض االحيان االنتقال الى مسرح الجريمة

الصحة توجه بفتح استشاريات
املستشفيات بعد الدوام الرمسي

قاضي خلية الصقور :منلك معلومات عن الشبكات اإلرهابية بعد ضبط معلومات تقنية

بغداد /الزوراء:
ق�ررت وزارة الصح�ة افتتاح استش�اريات
املستش�فيات بعد الدوام الرسمي ،وذلك بعد
غلق العيادات واملجمعات الطبية للفرتة من
 7اىل  20تموز الجاري ،وحس�ب قرار اللجنة
العلي�ا للصحة والس�المة الوطني�ة لغرض
ضمان توف�ري الخدم�ات للم�رىض بصورة
عامة من قب�ل كل االختصاصات بعد الدوام
الرسمي.
وق�ال الوكيل الفني لل�وزارة ،الدكتور حازم
الجمي�ي ،يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة
منه :انه تم استحصال موافقة الوزير لفتح
االستش�اريات لكل االختصاصات مع كافة
الوحدات الالزمة لذلك كالصيدليات ،الضماد
والت�داوي ،التذاكر ،من الس�اعة الثالثة بعد
الظه�ر ولغاي�ة الس�اعة الس�ابعة مس�ا ًء،
وخ�الل ف�رتة غل�ق العي�ادات واملجمع�ات
الطبية.
واض�اف :انه س�يتم تنظيم ج�دول بالدوام
ل�كل العامل�ني يف االستش�اريات م�ن قب�ل
اقس�ام التفتيش يف الدوائر واالعالن عن ذلك
يف وسائل االعالم.

واشار الجميي اىل “الزام كافة دوائر الصحة
بتوف�ري كاف�ة مس�تلزمات وع�دد الحماي�ة
الشخصية للعاملني يف االستشاريات ومراعاة
اجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات
من قبل املراجعني كافة.
م�ن جان�ب اخ�ر ،كش�فت ال�وزارة ،ام�س
الثالث�اء ،ع�ن وص�ول ش�حنة م�ن االدوية
الخاص�ة بعالج رسطان ال�دم املتعاقد عليها
من قبل الوزارة.
وقال وزير الصحة والبيئة ،حس�ن التميمي،
يف تري�ح صحف�ي :ان “الرشك�ة العام�ة
لتس�ويق األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة
تس�لمت جزءا ً من شحنة الطوارئ األوىل من
عقار التاس�گنا ( iTasigna 200mg cap N
 )lotinibالت�ي وصلت اىل مطار بغداد الدويل،
وهو من ا ٕنتاج رشكة (نوفارتس)”.
واض�اف أن “تلك الكمية تمث�ل الجزء االول
م�ن الش�حنة االوىل لهذا العق�د” ،معترا أن
“وجود هذا الدواء يعد اضافة نوعية لالدوية
املض�ادة واملعالج�ة ملرض رسط�ان الدم”.
وب�ني التميم�ي أنه “س�يتم تجهي�ز الدواء
مجانا للمرىض املوثقة ا ٕصابتهم”.

األمم املتحدة :مستعدون ملساعدة بغداد
وأربيل للتوصل إىل اتفاق شامل وجذري

بغداد /ليث جواد:

كش�ف الق�ايض املخت�ص بالنظر
بقضايا خلية الصق�ور يف محكمة
التحقي�ق املركزي�ة يف الرصاف�ة
عن اس�تخدام وس�ائل فنية حديثة
ومتط�ورة يف التحقي�ق يف القضايا
الخاص�ة بالجريم�ة املنظم�ة او
الجرائ�م االرهابي�ة لضم�ان ع�دم
وق�وع أي�ة مظلم�ة يف القضاي�ا .
الفتا اىل ه�ذه التقنية نس�تخدمها
م�ع الش�هود واملش�تكني للحد من
الدع�اوى الكيدية،فيم�ا اك�د اح�د
املحققي�ني القضائ�ي العامل�ني يف
املحكم�ة ان العم�ل يتطل�ب بعض
االحيان االنتقال اىل مرسح الجريمة
م�ن اجل ضب�ط امل�رز الجرمي او
تدوين اقوال الشهود .
وق�ال ق�ايض خلي�ة الصق�ور يف
محكمة التحقيق املركزية يف حديث
ل�”القضاء” ان “الدعاوى املنظورة
من قبلن�ا نوعية وهي عىل ش�قني
االوىل القضاي�ا الخاص�ة بالدعاوى
االرهابية والثانية خاصة بالجريمة
املنظم�ة مث�ل القت�ل والخط�ف
واملس�اومة واالبت�زاز االلكرتون�ي
ويعتم�د العم�ل فيها ع�ىل الجانب
الفني البحت اي (املتابعة الهاتفية
ومواقع التواصل االجتماعي)”.
واش�ار القايض اىل انه “قبل اصدار
أي أمر قبض بحق املتهم يتم جمع
معلومات كافية عنه ودراستها من
قبلنا بشكل دقيق وبعد التوصل اىل
قناعة تامة يتم اصدار امر باعتقال
املتهم الذي تكون االدلة عليه دامغة
وكافية الدانته وفق القانون”.
وأضاف أن “املتهمني باالرهاب لدينا
قاعدة معلومات متكاملة عنهم بعد
ضبط اله�اردات الخاصة بالتنظيم
اثناء عمليات التحرير التي جرت يف
االونة االخرية” ،منوها إىل انه “بعد
ورود معلوم�ات اس�تخبارتية من
الخلية الينا يت�م تقاطع املعلومات
مع قاعدة املعلومات املتوفرة لدينا
يف املحكمة وبعدها يتم اعطاء االذن
باالعتقال اىل الخلية”.
الفت�ا اىل ان�ه “يف ح�ال ل�م تك�ن
املعلومات املقدمة عن املتهم كافية
نطلب جمع معلوم�ات اكر للتأكد
من ان�ه متورط يف اعم�ال ارهابية

بنسبة .”100%
واوض�ح القايض ان�ه “نعتمد عىل
االلية ذاته�ا يف التعامل يف الدعاوى
الخاص�ة يف الجريم�ة املنظم�ة
مث�ل القت�ل او الخط�ف او االبتزاز
االلكرتون�ي والتي يف بعض االحيان
تتطل�ب من�ا اص�دار اوام�ر ع�ر
الهاتف اىل الجهات املعنية الس�يما
يف ما يخ�ص دع�اوى الخطف بعد
التوص�ل اىل الجن�اة ويف س�اعة
متأخ�رة م�ن اللي�ل الن م�ا يهمنا
هن�ا انقاذ الضحي�ة بالدرجة االوىل
وحصلت العديد من هذه الحاالت يف
اوقات سابقة”.
مبينا ان “التحقيق االويل يكون من
قبل ضب�اط الخلية لك�ن التحقيق
االبتدائ�ي يك�ون من قب�ي اضافة
اىل املحق�ق القضائ�ي اذ ان�ه بع�د
تدوي�ن اقوال اط�راف القضية يتم
اج�راء كش�ف الداللة ع�ىل مرسح
الجريم�ة م�ن قبل اح�د املحققني
العامل�ني مع�ي للتأكد م�ن صحة
اقوال املتهم او املش�تكي فضال عن
كون�ي اطلب م�ن الخلي�ة تصوير
مكان م�رسح الجريمة لكي يكون
لدينا تص�ور كامل عن القضية من
حي�ث الظ�روف والتفاصي�ل اثناء
التحقيق”.
وأكد انه “لضمان اجراءات التحقيق
وسالمته يف بعض االحيان نتأكد من
اقوال املشتكي والشهود عن طريق
ادخ�ال الجان�ب الفن�ي للتأكد من
اقواله�م النه بعض الش�هود الذين
يح�رون يعطون تفاصيل معينة

عن الحادث وانهم كانوا متواجدين
يف م�كان الحادث وبع�د التأكد من
صح�ة اقوالهم عر االم�ور الفنية
والتكنولوجية يتضح ان الشاهد يف
ي�وم الحادث لم يكن اصال متواجدا
يف املنطقة التي ذكرها بانه ش�اهد
املشتكي فيها وهذا هو احد وسائل
نج�اح عملن�ا للتأكد م�ن صدقية
الشاهد”.
وتابع أن “اس�تخدام الجانب الفني
يضمن ع�دم وجود ظلم يف القضية
اضاف�ة اىل ان�ه ح�د م�ن الدعاوى
الكيدي�ة والدعاوى املقامة باملقابل
ع�ىل املش�تكني وكذل�ك انحس�ار
ش�هادة ال�زور وبالتايل عن�د احالة
الدعوى اىل املحكمة املختصة يكون
قراره�ا بمنتهى الدق�ة” ،موضحا
ان “التحقيق لدينا ال يستغرق وقتا
طوي�ال ويف ابع�د االحيان ش�هر او
ش�هرين الننا النعتمد عىل االسلوب
الكالسيكي القديم”.
وتط�رق الق�ايض اىل اب�رز قضي�ة
عرضت عليه “وهو احرتاق شخص
يف فراشه وبعد التحقيق يف املوضوع
اتض�ح ان املجنى علي�ه تعرض اىل
القت�ل من قبل زوجته وبمس�اعدة
عش�يقها الن املجن�ى عليه كان قد
ش�اهدهم يف وض�ع غ�ري اخالق�ي
وخشية من انكشاف امرهما قاموا
بقتل�ه ووضعه يف رسي�ره ومن ثم
ذهب�ت زوجت�ه لزي�ارة جريانه�م
ليق�وم املتهم االخر بح�رق الغرفة
وهروبه من املنزل والجريان هم من
اخروا الزوجة بان منزلها يتعرض

اىل االحرتاق”.
واضاف ان “املتهمني قاموا برتتيب
االمور لتبدو انه�ا تماس كهربائي
وبان الزوج�ة علمت م�ن الجريان
باح�رتاق منزله�ا وقام�ت الزوجة
بتس�جيل إخب�ار ع�ن الح�ادث يف
مركز الرشط�ة وكانت هي املدعية
بالح�ق الش�خيص وكان�ت االمور
طبيعي�ة اال ان اه�ل املجن�ى عليه
كان لديه�م ش�كوك يف املوض�وع
وقاموا بتحوي�ل الدعوى الينا وبعد
التحقي�ق يف القضي�ة واس�تخدام
االمور الفنية والتكنولوجيا الحديثة
اتضح ان املتهمة وعش�يقها والذي
يعم�ل صانع�ا ل�دى املجن�ى عليه
ومط�رودا م�ن اهل�ه وان املجن�ى
عليه قام باس�كانه مع�ه يف منزله
وبع�د مواجهته�م باالدل�ة اعرتفوا
بجريمته�م وت�م الحك�م عليه�م
باالعدام”.
واض�اف ان الدع�وى الثاني�ة ه�ي
قضية املالزم اول ابو بكر السامرائي
والذي خطف ع�ىل الحدود العراقية
االردني�ة وقام�وا بنح�ره وان�زال
اصدار فيديوي وص�وري بالعملية
حيث قدمت الخلية تقريرا عن احد
املتهم�ني الخطري�ن بان�ه يعمل يف
والية الجن�وب وكان التقرير معززا
بالصور واالدلة وانه موجود حاليا
يف كرك�وك ويلق�ب باب�و غي�ث يف
التنظيم وبالفعل تم اعتقاله.
موضح�ا ان “املته�م اع�رتف ع�ن
العدي�د م�ن الجرائم منه�ا تفجري
الس�يارة املفخخة عىل مطعم فدك
يف النارصي�ة ونق�ل س�يارة به�ا
انتحاري�ون يف الب�رة وس�يارة
مفخخة تض�م انتحاريني يف املثنى
ايض�ا ومثله�ا يف النج�ف وكربالء
ومن ضمن الجرائم التي اعرتف بها
اثن�اء التحقيق هي جريمة ابو بكر
الس�امرائي إذ بني ان لديه معلومة
عن قيام ضابط مع شخصني بنقل
صهري�ج للوقود اىل املنفذ الحدودي
ع�ىل الح�دود االردني�ة قادمني من
كرب�الء اىل وحدته�م العس�كرية
وبعد عودتهم ت�م نصب كمني وتم
اعتقالهم ومن ثم قتلهم ودفنهم يف
الصحراء وان�زال اصدار بهم ونرش
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي
وان املتهم يع�رف اماكن دفن جثة

الطريان الفرنسي يدمر
انفاقاً لداعش يف قاطع
عمليات صالح الدين

النقل :ال موعد إلنطالق الرحالت الدولية االعتيادية

بغداد /الزوراء:
أب�دت ممثل�ة األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة
يف الع�راق جين�ني بالس�خارت ،اس�تعدادها
ملساعدة الحكومة االتحادية وحكومية إقليم
كردس�تان من أجل التوصل إىل اتفاق شامل
وجذري يريض الطرفني.
وقال مكتب رئيس حكومة إقليم كردس�تان
م�رسور بارزان�ي يف بي�ان  :إن األخ�ري
“استقبل ،املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت،
وج�رى يف االجتم�اع ،بح�ث آخ�ر تط�ورات
الوض�ع يف الع�راق واملس�اعي الجارية لحل
املشاكل العالقة بني حكومة إقليم كردستان

والحكومة االتحادية”.
وأبدت بالسخارت ،وفقا ً للبيان“ ،استعدادها
ملساعدة حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية
يف س�بيل التوص�ل إىل اتفاق ش�امل وجذري
بعيد األمد يريض الطرفني ويصب يف مصلحة
العراقيني جميعاً”.
م�ن جانبه ،ذكر البارزان�ي ،أن “املفاوضات
مع الحكوم�ة االتحادي�ة متواصلة من أجل
حس�م جميع القضاي�ا العالقة ع�ر اتفاق
مبني عىل أس�اس الدس�تور” ،مش�ددا ً عىل
“رضورة تفعيل آلية التنسيق األمني املشرتك
بني قوات البيش�مركة والجي�ش العراقي يف
املناطق الكردس�تانية خ�ارج إدارة حكومة
اإلقليم”.

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزير النق�ل واملواص�الت ،ن�ارص بندر،
ام�س الثالثاء ،ع�دم وجود أي موع�د إلنطالق
الرح�الت االعتيادي�ة وفتح املج�ال الجوي مع
ال�دول االخ�رى ،وفيم�ا ارجع اس�باب ذلك اىل
افتقار العراق اىل أجهزة حرارية واخرى خاصة
بفحص املس�افرين من كورونا يتطلب نصبها
يف مط�ارات البالد ،اكد ان وزارته تس�عى لفتح
الرحالت الداخلية.
وقال بندر ،يف تريح صحفي :ان هذه االجهزة
من ال�روري نصبه�ا يف املط�ارات حتى يتم
فحص املسافر ومنحه بعد ذلك شهادة صحية
يقدمه�ا اىل الدول�ة التي ي�روم الذه�اب اليها،
وبخالف�ه س�تتم ف�رض غرام�ات مالي�ة بهذا
الشأن.
مبين�اً :ان دول تركيا واالم�ارات ومر ابلغت
وزارتن�ا بع�دم ممانعته�ا م�ن اع�ادة الحركة
الجوي�ة االعتيادية مع الع�راق ،لكن بالرشوط
الت�ي ت�م ذكره�ا .واوض�ح :ان اي مط�ار يف

العراق يق�وم بنصب هذه االجهزة املعتمدة من
قب�ل املنظمة الدولية سيس�مح له باس�تئناف
الرحالت منه.
وتاب�ع “ان هن�اك رشك�ة ترعت بنص�ب تلك
االجه�زة يف مطار بغداد الدويل” .واش�ار اىل :ان
مرشوع فتح املطارات ام�ام الرحالت الداخلية

اب�و بك�ر الس�امرائي ل�ذا اصدرت
قرارا باالنتقال مع املتهم اىل االنبار
واخ�راج الجثث وبالفع�ل تم االمر
وتم اخ�راج رفات الش�هيد املغدور
وت�م اج�راء فح�ص  DNAوكان
مطابقا للشهيد”.
ولف�ت اىل ان “احد املدع�ني بالحق
الش�خيص كان ق�د غ�ري عنوان�ه
وانتق�ل اىل محافظ�ة كرب�الء ل�ذا
ارس�لت اح�د املحقق�ني اىل هن�اك
من اج�ل تبلي�غ ذوي املجنى عليه
بالقضي�ة وبالفع�ل توص�ل له�م
وابلغه�م ب�رورة الحض�ور اجل
حس�م القضي�ة ب�ارسع وق�ت
ممكن”.
فيما ذكر احد املحققني القضائيني
يف املحكم�ة يف حديث ل�”للقضاء”
ان “دورنا هو مساعدة السيد قايض
التحقي�ق بالتحقي�ق يف القضاي�ا
الت�ي ت�رد الينا من خلي�ة الصقور
االستخباراتية اضافة اىل مشاركتي
يف اجتماع�ات الق�ايض مع ضباط
الخلي�ة لفه�م طبيع�ة القضايا”.
مضيفا ان “ضباط الخلية يقدمون
االدل�ة اىل القايض قبل اصدار اوامر
القبض ونق�وم بتقييم االدلة وبعد
ذلك يقوم القايض بتحديد املتهمني
املتورطني ممن تكون االدلة كافية
الدانتهم والتي عادة ما تكون عبارة
عن صور او ادلة فنية او وثائق”.
واش�ار املحقق اىل ان�ه “عىل ضوء
االدلة املقدمة يتم اتخاذ االجراءات
القانونية واصدار اوامر القبض اما
اذا كانت غري كافية فيتخذ القايض
قرارا بجم�ع املزيد م�ن املعلومات
عن املتهمني بشكل أكر”.
وأوضح “انه بع�د اعتقال املتهمني
نق�وم بتس�جيل القضية يف س�جل
اساس املحكمة وبعدها يتم االنتقال
اىل مقر خلية الصقور االستخبارية
و يتم التداول مع ضباطها”.
مش�ريا اىل ان “معظ�م الجرائ�م
املنظم�ة ننتق�ل و بصحب�ة فريق
مختص باالدلة الجنائية و بالجهد
الفني و خراء املتفجرات اىل موقع
الحادث (مرسح الجريمة ) لغرض
جم�ع االدل�ة فض�ال ع�ن س�ماع
اقوال ش�هود الحادث ميدانيا ً ومن
ث�م تبليغه�م بالحض�ور ان كانت
افاداتهم مفيدة يف القضية”.

اجريت له دراس�ة ،وقدم�ت اىل مجلس الوزراء
للموافقة عليه.
وب�ني بندر :ان وزارته ال تزال مس�تمرة بإعادة
العراقي�ني العالق�ني يف ال�دول االخ�رى ضمن
رح�الت اس�تثنائية ،وبموافق�ة ص�ادرة م�ن
وزارتي الخارجية والصحة.

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية اإلعالم األمني امس
الثالث�اء ،ان الط�ريان الفرنيس
دم�ر انف�اق لداع�ش االرهابي
ضم�ن قاط�ع عملي�ات صالح
الدين.
واوضح�ت الخلي�ة يف بيان  :انه
“ وضم�ن التحالف ال�دويل نفذ
الطريان الفرنيس رضبات جوية
اس�تهدفت أنفاق تستخدم من
قبل عصاب�ات داعش اإلرهابية
يف جزيرة كنعوص ضمن قاطع
عمليات صالح الدين” ،مش�رية
اىل ان “ الرب�ة اس�فرت ع�ن
تدمري هذه اإلنفاق بالكامل”.

تغريدة خطرية لبايدن تثري قلقاً وانتقادات لضبابية نهجه
واشنطن/متابعة الزوراء :
يف تغريدة وصفها مراقبون بأنها األكثر
إثارة للقلق ،تعهد نائب الرئيس األمريكي
السابق جو بايدن بتحويل أمريكا يف حال
ف�وزه يف االنتخابات األمريكي�ة املقبلة،
وه�و أمر دف�ع محلل�ني إىل اتهامه بأنه
قد استس�لم للجناح اليساري وقد يدفع
أمريكا نحو االشرتاكية.
وغرد ج�و بايدن ليل�ة األحد أن�ه إذا تم
انتخاب�ه ،فإن إدارته “لن تعيد بناء هذه
األمة فحسب ،بل ستعمل عىل تحويلها”،
ما أثار التكهنات والقلق حول ما س�يتم
تحويله بالضبط يف البالد.
وتأتي التغريدة بعد عطلة نهاية األسبوع
املشحونة سياس�يا ً يف الرابع من تموز/
يوليو ،حيث تعمل البالد عىل إدارة طفرة
جديدة يف قضاي�ا “كوفيد ”i19وتحاول
الخروج من أس�ابيع م�ن االحتجاجات
املتوترة التي أسفرت عن اتساع الفجوة
ب�نيالديمقراطي�نيوالجمهوري�ني.
ول�م تح�دد تغري�دة باي�دن م�ا يعني�ه
بالضبط ح�ول تحويل البالد .وقد أعرب
منتقدوه من اليس�ار عن قلقهم من أنه
خدم يف املس�تويات العلي�ا من الحكومة

ألكث�ر م�ن  40عاما ً ولم يس�اعد يف حل
هذه القضايا الرئيسية يف املايض.
وير منتقدوه من اليمني عىل أن البيت
األبيض تحت قيادة بايدن سوف تنصاع
ألوامر جناح النائبة اليس�ارية أوكاسيو
كورتيز من الحزب.
ويقول بعض املحافظني إن اختيار نائبه
سيكون مؤرشا مبكرا عىل اتجاه إدارته.
ويب�دو أن التغريدة ق�د تبناها املؤيدون
وأعجب بها  140ألف شخص حتى وقت

مبكر من يوم االثنني.
“جحيم اشرتاكي”
ورد س�كوت مورفيلد ،املراسل السيايس
يف صحيفة ديي كولر ،عىل تغريدة بايدن
وقال إن التحول الذي كان بايدن يش�ري
إليه س�يكون تح�ول الب�الد “إىل جحيم
اشرتاكي”.
ويحدد موقع بايدن عىل شبكة اإلنرتنت
خطط�ه ملكافحة الف�ريوس التاجي من
خ�الل تقدي�م “توف�ري واس�ع لالختبار

املجاني” عىل سبيل املثال.
وتق�ول الحملة إن البي�ت األبيض تحت
عهد بايدن سيقدم لألمريكيني “استجابة
اقتصادية حاس�مة تب�دأ بإجازة طارئة
مدفوع�ة األج�ر” ملس�اعدة املتررين
من الفريوس .وتشمل املبادرات األخرى
ج�دول أعمال ملجتمع الس�ود ،وإصالح
العدالة الجنائية ،وخطة للعنف املسلح،
عىل سبيل املثال ال الحر.
ومازال�ت الوالي�ات املتح�دة ع�ىل بع�د
نحو أربعة أش�هر من ي�وم االنتخابات.
وحافظ بايدن ع�ىل تقدمه عىل الرئيس
دونالد ترمب يف استطالعات الرأي.
ويف حني قلل ترم�ب وحملته االنتخابية
من أهميتها ،بدأ املطلعون السياس�يون
ي�رون صعودا ً صعب�ا ً إىل األم�ام .ويرى
مؤي�دو باي�دن يف ترش�يحه ع�ودة إىل
االستقرار النسبي للبالد.
وأش�ار كارل روف ،الذي يقدم املش�ورة
بش�كل غ�ري رس�مي لحملة ترم�ب ،إىل
العج�ز الح�ايل ال�ذي يواجه�ه الرئيس
لش�بكة فوكس نيوز بأن “ه�ذه األمور
تحدث يف الحمالت االنتخابية ودعا روف
ترمب إىل إعادة الضبط”.

“التحرك باتجاه مختلف”
وتابع “عندما تكون يف الواجهة وعندما
تحصل عىل الكثري من الصحافة السيئة
وتس�ري اس�تطالعات الرأي ضدك ،عليك
أن تفعل ش�يئا وه�و“ :التحرك يف اتجاه
مختلف هذا ما أعنيه بإعادة ضبط”.
ولكن يب�دو أن بايدن لدي�ه أيضا ً بعض
القضايا التي قد تتطلب املزيد من الرشح
قب�ل  3نوفمر/ترشي�ن الثان�ي حي�ث
ً
مقاال الش�هر املايض
ن�رشت بوليتيك�و
بعن�وان “ملاذا يرفض باي�دن مقرتحات
 Black Lives Matterاألكثر جرأة”.
ويشري املقال إىل أن حملة بايدن “تقودها
مجموع�ة قديم�ة وبيض م�ن الوكالء”
وه�م ال يؤيدون وق�ف تمويل الرشطة.
وقال أندرو بيتس ،املتحدث باسم حملة
باي�دن ،يف ذلك الوق�ت“ :ال يعتقد بايدن
أنه ينبغ�ي إلغاء تموي�ل الرشطة ،وهو
يس�مع أولئ�ك الذين يدع�ون إىل التغيري
ويش�اطرهم الحزن العمي�ق واإلحباط،
ويدفع إىل ضمان تحقيق العدالة ووضع
حد لهذا األلم الرهيب”.
وق�ال تقري�ر بوليتيكو“ :ع�ىل الصعيد
الداخي ،توازن حمل�ة بايدن بني كيفية

االس�تجابة ع�ىل أفضل نح�و للمطالب
التحويلية للمتظاهرين مع الحفاظ عىل
قيادته عىل ترمب”.
وقد اكتسب بايدن الصدارة ببقائه بعي ًدا
ع�ن األض�واء إىل ح�د كبري بينما أش�اد
ترمب ب� “الرتاث الجميل” للكونفدرالية
ووصفاملتظاهري�نب��“البلطجي�ة”.
لك�ن يب�دو أن حملة ترمب ت�رى نقطة
ضعف بالنسبة لبايدن وتعمل عىل ربطه
بالدفع اليس�اري لحل أقس�ام الرشطة
وإلغاء تمويلها.
وكان الرئيس من أشد املنتقدين ملدن مثل
س�ياتل ومينيابوليس ونيويورك بسبب
م�ا وصف�ه بالنهج الناع�م للتعامل مع
املتظاهري�ن العنيفني .وقد اس�تخدمت
حملت�ه ه�ذه امل�دن كوس�يلة إلعط�اء
األمريكيني ملحة عما قالت إنه س�يكون
بلدا ً خارج القانون يف ظل بايدن.
وغ�رد ترم�ب “إذا قمن�ا بإلغ�اء تمويل
الرشطة كم�ا يدعو حلفاء ج�و بايدن،
م�ن الذي س�يجيب عىل الهات�ف عندما
يتصل الناس ب� 911؟” وقد قالت حملة
ترمب“ :لن تكون�وا آمنني يف أمريكا جو
بايدن”.
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مفوضية حقوق اإلنسان تطالب بوضع حد
إلراقة الدم العراقي
بغداد /الزوراء:
نددت مفوضية حقوق االنسان يف العراق
باغتيال الباحث والخبري األمني ،هشام
الهاشمي ،مؤكدة أن عودة االغتياالت أو
استمرارها باملشهد العراقي إنما يدل عىل
ضعف األجهزة االمنية او اهمالها .
وقالت املفوضية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «اغتيال الهاشمي
جريمة مروعة وإنتهاك صارخ لحقوق
اإلنسان ،وتضع حكومة الكاظمي أمام
تحدي فرض القانون أو إستمرار لحالة
الالدولة».
واضاف ان «املفوضية تدين الجريمة
البشعة والعمل الجبان التي قام به
أشخاص مسلحون مساء االثنني ٦

تموز  ،2020وأودت بحياة الخبري
بالشأن السيايس واألمني الدكتور هشام
الهاشمي».
واكدت املفوضية أن «عودة االغتياالت
أو استمرارها باملشهد العراقي إنما يدل
عىل ضعف األجهزة االمنية أو إهمالها
عىل حساب حياة العراقيني وامنهم
وحريتهم».
ولفتت إىل أن «الحكومة الحالية مطالبة
بشكل عاجل بوضع حد إلراقة الدم
العراقي ،والقبض عىل الجناة وإنزال
العقاب العادل بهم ،كما وتطالب املفوضية
بإعالم الرأي العام بنتائج التحقيقات
باالغتياالت التي رافقت تظاهرات ترشين
األول وما تالها من أحداث».

العدل تعلن إطالق سراح أكثر  368نزيال
خالل حزيران
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العدل ،امس الثالثاء ،إطالق رساح أكثر من  3٦8نزيالً ،خالل شهر حزيران
املايض ،مؤكدة اتخاذ إجراءات جديد من شأنها ترسيع وترية حركة التسفري.
وذكرت دائرة اإلصالح العراقية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «دائرة اإلصالح
العراقية ،أعلنت إطالق رساح  3٦8نزيالً ،بينهم  329من الرجال و  39من النساء خالل
شهر حزيران لعام .»2020
وأضاف البيان أن «دائرة اإلصالح العراقية اتخذت كل التدابري واإلجراءات التي من شأنها
ترسيع وترية حركة التسفري ،وتأمني النزالء أمام املحاكم».
وأشار البيان إىل أن «مالكات التسفري ،ونقل النزالء ،واللجان القانونية ،واآلليات،
والحراسات ،والطوارئ ،تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي
بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية ،والجهات ذات العالقة للترسيع
بإجراءات إطالق رساح النزالء ،وحرصا منها عىل إتمام العمل بالشكل األمثل».

أمانة بغداد تعفر  4شوارع رئيسية
يف العاصمة

كردستان تصدر قرارات جديدة ختص االختبارات الوزارية

الرتبية :مل حندد جدوال إلمتحانات الدور الثاني للثالث متوسط
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الرتبية انه لم يتم تحديد أي جدول
حتى اآلن فيما يتعلق بإمتحانات الدور الثاني
بالنسبة لطلبة الثالث املتوسط .وفيما اصدرت
وزارة الرتبية والتعليم يف اقليم كوردستان
قرارات جديدة تخص عملية االمتحانات
النهائية للصفوف املنتهية للمرحلة االعدادية
بفروعها كافة ،ذكرت انها ستمنع التغطية
االعالمية بداخل قاعات االمتحان اثناء خضوع
الطلبة لالختبار.
وقال املتحدث باسم وزارة الرتبية ،حيدر فاروق،
امس الثالثاء ،يف ترصيح صحفي :انه لم يحدد
أي جدول حتى اآلن فيما يتعلق بإمتحانات
الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثالث املتوسط،
مبينا ً ان جميع القرارات واملواعيد خاضعة ملا
تعلن عنه الخلية العليا لالزمة.
واكد فاروق :ان امتحان الدور الثاني يؤدى كما

ادى الطالب امتحان نصف السنة من حيث
املواد التي دخلت يف امتحانه بنصف السنة،

وباملكان نفسه الذي امتحن فيه ،وان االسئلة
سيتم وضعها من قبل مدرس املادة ،وباآللية

نفسها.
من جانبها ،اصدرت وزارة الرتبية والتعليم يف
اقليم كوردستان ،امس الثالثاء ،قرارات جديدة
تخص عملية االمتحانات النهائية للصفوف
املنتهية للمرحلة االعدادية بفروعها كافة.
وذكرت الوزارة ،يف بيان لها :انه ُتمنع التغطية
االعالمية بداخل قاعات االمتحان اثناء خضوع
الطلبة لالختبار.
وقررت الوزارة ايضا منع جلب الهواتف النقالة
ملديري القاعات واملراقبني مع منع زيارة قاعات
االمتحان من قبل اية جهة او منصب ،ويمكن
للمعنيني زيارة ادارة املراكز االمتحانية.
وكانت وزارة الرتبية يف اقليم كوردستان قد
اعلنت ،يوم السبت ،تحديد الحادي عرش من
الشهر الجاري موعدا إلجراء االمتحانات
النهائية للصفوف املنتهية ملرحلة االعدادية
للعام الدرايس .2020 - 2019

االستخبارات تعتقل  10إرهابيني يف احملافظة

طريان اجليش يدمر مفخخة ويقتل دواعش يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
دمر طريان الجيش عجلة مفخخة
يف قاطع عمليات محافظة
صالح الدين .بينما ألقت وكالة
االستخبارات يف وزارة الداخلية
القبض عىل  10إرهابيني يف صالح
الدين.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني

تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«طريان الجيش ،وضمن عملية
تفتيش وتطهري غرب وادي الثرثار
ضمن قيادة عمليات صالح الدين،
وجه رضبات جوية أسفرت عن
تدمري عجلة مفخخة ونفق تابع
لعصابات داعش االرهابية».
وأضاف البيان «فيما تم تدمري

{خالل الرضبات} أربعة أوكار
لداعش وقتل من فيها».
من جانبها ،أفادت وكالة
االستخبارات يف وزارة الداخلية،
امس الثالثاء ،بإلقاء القبض عىل
 10إرهابيني يف صالح الدين.
وذكر بيان للوكالة ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إن «مفارز

وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ألقت القبض عىل 10
إرهابيني بمناطق متفرقة من
محافظة صالح الدين مطلوبني
عىل وفق أحكام املادة  4إرهاب
النتمائهم لعصابات داعش
اإلرهابية».
وأضاف البيان أن «اإلرهابيني

اشرتكوا بعدة هجمات مع
عصابات داعش ضد القوات
األمنية أيام سيطرة تلك
العصابات اإلجرامية عىل بعض
مناطق املحافظة ،وتم تدوين
أقوالهم ،وإحالتهم عىل القضاء
إلكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا
جزاءهم العادل».

ختصيص  1000قطعة أرض يف أبو غريب ضبط  5أطنان من الدجاج” االوكراني”
لتوزيعها بني املستحقني
الفاسد يف بعقوبة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن
قيامها بحملة تعفري ليلية تضمنت تعفري
 4شوارع مهمة ورئيسية.
وقالت امانة بغداد ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان مالكاتها قامت بحملة
تعفري ليلية تضمنت تعفري  4شوارع
مهمة ورئيسية هي (شارع العمريات،

شارع محمد باقر ،شارع الحاج رايض،
شارع الضغط) ضمن منطقة الباوية
التابعة لقسم املعامل البلدي رشق بغداد.
واضافت االمانة يف بيانها :ان «الحملة
تمت بمنظومات ومدافع التعفري املصنعة
من قبل امانة بغداد لدعم الجهود الصحية
يف مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع
الجهات املختصة».

اعتقال متهمني بانتحال صفيت طبيب
وصيدالني يف البصرة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،القبض عىل متهمني أحدهما ينتحل صفة
طبيب واآلخر يدير صيدلية بدون موافقات رسمية يف محافظة البرصة.
وذكر بيان للوزارة :ان «معلومات دقيقة وردت بانتحال أحد األشخاص صفة
طبيب ويعمل يف صيدلية ،وآخر يدير صيدلية دون موافقات رسمية».
وأضاف انه «بحسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية واألمن يف وزارة الداخلية،
اللواء حسن عبد فزيع الغنامي ،وبإرشاف مبارش من قبل مدير الشؤون الداخلية
بالبرصة ،تم استحصال موافقة قايض تحقيق الشؤون الداخلية يف البرصة بتشكيل
فريق للعمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية».
وتابع انه «تم إلقاء القبض عليهما ،ودونت اقوالهما ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف،
وعرضت أوراقهما التحقيقية أمام أنظار السيد القايض املختص ،والذي قرر
توقيفهما عىل وفق أحكام املادة ( 50صيدلة والقرار  39لسنة  ،)1994وإحالة
املتهمني عىل مديرية الجريمة املنظمة يف املحافظة إلكمال التحقيق حسب
االختصاص».

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد ،امس الثالثاء ،أنها تعكف
عىل اجراءات تخصيص  1000قطعة ارض يف قضاء
ابو غريب لتوزيعها بني املستحقني ،مؤكدة ان
حملة املسح التي نفذتها بمناطق االطراف ،ستوفر
ثالثة االف قطعة ارض.
وقال مدير عام بلديات بغداد التابعة للمحافظة،
يارس القرييش ،يف حوار صحفي :ان “املديرية
كانت قد هيأت  1000قطعة ارض بمنطقة النرص
والسالم يف قضاء ابو غريب ،لتوزيعها بني الفئات
املستحقة” ،كاشفا عن انها “ستتسلم خالل 45
يوما ،سندات االرايض من دائرة التسجيل العقاري
للبدء بالتخصيص”.
وأضاف القرييش أن “املحافظة ،ويف اطار جهودها
للحصول عىل االرايض ،اطلقت الشهر املايض
حملة مسح موسعة بجميع مناطق االطراف
لتحديد عائدية االرايض ووضعها القانوني ،بهدف
تحديدها وتنظيمها وتخصيصها للتوزيع بني
الفئات املستحقة ،متوقعا ان يصل عدد القطع التي
ستحصل عليها املحافظة اىل ثالثة االف”.
وأوضح أن “الدائرة بدأت حملة مسح بإحدى
مناطق قضاء الحسينية ببغداد ،تضم  10االف

قطعة ارض كانت موزعة من قبل النظام املباد بني
العسكريني ،بيد انه لم يستغل منها سوى  20اىل
 30قطعة فقط ،واملتبقي منها مهمل وتحول اىل
مكب للنفايات» ،مؤكدا «ان هذه االرايض إذا ما تم
فرزها ،فستكفي إلنشاء مدينتني سكنيتني ،والبقية
تستوعب نشاطات تجارية وصناعية واسعة”.
وتابع ان “هناك  15الف قطعة ارض يف ابو غريب
كانت موزعة سابقا وغري مستغلة ،وتعكف الدائرة
عىل اتخاذ الالزم لتسلمها وتثبيت حدودها واصدار
سندات جديدة لها” ،مفصحا عن ان “املحافظة
تواجه صعوبة بالغة بالحصول عىل االرايض ،لعدم
تمكنها من تملكها أو اقامة مشاريع عليها”.
ودعا القرييش اىل “تفعيل بنك االرايض عىل غرار
جميع الدول ،أي ان تكون هناك قاعدة بيانات تضم
االرايض بجميع تفاصيلها وحيثياتها بعموم البالد،
ويكون مجلس الوزراء هو املسؤول عنها ،وبالتايل
ال يمكن ألية جهة ان تستحوذ عليها” ،حاثا عىل
“تفعيل القرارات والترشيعات القانونية الخاصة
باالرايض ،التي تؤكد عىل أن تعود ملكية االرايض
اىل بلديات املحافظات لكي تترصف بها ،اضافة
اىل تسهيل مهمة تحويل صنف االرض الزراعي اىل
سكني”.

الكمارك 444 :إرسالية طبية دخلت العراق
عرب طريبيل

بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء،
عن اجمايل االرساليات الخاصة باالدوية
واملستلزمات الطبية املسوقة من مركز كمرك
طريبيل حرصا ً اىل امليناء الجاف ومخازن
وزارة الصحة للفرتة من  1/1/2020ولغاية
.5/7/2020

واضافت ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن االجمايل «( )444ارسالية ،حيث تعمل الهيئة
عىل االلتزام بالقوانني والتعليمات وتنفيذها
بما يخدم ويسهل اجراءات دخول وتسويق
ارساليات االدوية واملستلزمات الطبية حال
وصولها لسد النقص الحاصل يف عالج جائحة
كورونا فايروس» .

تعتزم إصدار هويات للمعاقني املوطنة رواتبهم

العمل تعلن قرب إطالق الدفعة الرابعة لرواتب شبكة احلماية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية قرب
اطالق رواتب الدفعة الرابعة ،ملستفيدي شبكة
الحماية للعام الحايل .وفيما كشفت عن سعيها
اىل اصدار هويات تعريفية للمعاقني ممن وطنوا
رواتبهم ،أكدت انها ناقشت مع احد املصارف
االلية الخاصة بإصدار الهويات التعريفية
للمواطنني من ذوي اإلعاقة.
وقال وزير العمل ،عادل الركابي ،امس الثالثاء،
يف ترصيح صحفي :إنه “سيتم رصف واطالق
رواتب الدفعة الرابعة بعد اطالق تمويل الرواتب
من وزارة املالية ،ليتسنى لوزارته توزيعها بني
املستحقني ،مرجعا تأخر اطالقها ،اىل عدم وجود
تخصيص مايل”.
وأضاف الركابي أن “الوزارة تستعد إلطالق
ملحق ثان للبطاقات املرفوضة ملستفيدي رواتب
شبكة الحماية”.
واوضح أن “هيئة الحماية االجتماعية بالوزارة،
تعتزم استكمال إجراءاتها الفنية واملالية ،إلطالق
امللحق الثاني من رواتب اإلعانة خالل األسبوع
الحايل ،من خالل البطاقات املرفوضة التي سبق

أن توقفت ألسباب مختلفة”.
من جهته ،قال رئيس هيئة ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة بالوزارة ،عصام عبد
اللطيف التميمي ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
ان “الهيئة ناقشت مع احد املصارف االلية

الخاصة بإصدار الهويات التعريفية للمواطنني
من ذوي اإلعاقة” ،منوها بأنها “ستصدر
هوية تعريفية لكل شخص مثبتة بياناته لدى
الهيئة وموطن راتبه بحسب املرصف الخاص
بتوطينه”.

وأضاف التميمي انه “لم تتم املوافقة عىل اصدار
الهويات بالنسبة لقاعدة البيانات لكل من مرصيف
الرافدين والرشيد” ،مشريا اىل “وجود أكثر من
جهة سوف يتم االتفاق معها إلصدارها”.
وتابع ان “الهيئة تعمل بالتنسيق مع عدة جهات
لدعم املواطنني من ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة ،مشيدا ً بدور شبكة االعالم العراقي ملا
تقدمه من نشاطات وخدمات خاصة للمواطنني
من ذوي االعاقة ،من خالل تطبيقها مفردات
قانون  38لسنة  ،″2013مؤكدا ان “لإلعالم دورا ً
كبريا ً يف زيادة وعي املجتمع بوجودهم والتعريف
بحقوقهم واحتياجاتهم وقدراتهم والخدمات
املتاحة لهم ،وازالة التفرقة والتحيز االجتماعي
ضدهم من خالل العمل عىل تغيري مواقف الناس
إزاء اإلعاقة”.
وأشار التميمي اىل “رضورة نقل معاناة
واحتياجات األشخاص ذوي االعاقة من خالل
االعالم ،لكونهم يمثلون رشيحة مهمة من
املجتمع ،وخاصة النشاطات املقدمة لرشيحة
الصم من خالل خرباء االشارة والتحدث مع هذه
الفئة”.

بغداد /الزوراء:
اعلنت دائرة صحة دياىل ،امس الثالثاء ،عن ضبط  5اطنان من الدجاج االوكراني الفاسد يف
بعقوبة.
وقال مدير اعالم صحة دياىل ،فارس العزاوي ،يف حديث صحفي :ان” فريقا مشرتكا تقوده
الرقابة الصحية نجح بضبط  5اطنان من الدجاج املستورد اوكراني املنشأ يف احد مخازن
التجارية يف اطراف بعقوبة» .الفتا اىل «ان شحنة الدجاج فاسدة وغري صالحة لالستهالك
البرشي”.
واضاف العزاوي ان” الشحنة تم اتالفها عىل وفق محرض رسمي تطبيقا ملضامني القانون» .الفتا
اىل « ان فرق الرقابة مستمرة يف تعقب اية شحنات فاسدة تدخل اسواق دياىل نظرا لخطورتها
عىل الصحة العامة”.
وكانت صحة دياىل ضبطت عرشات االطنان من املواد الغذائية الفاسدة خالل االشهر املاضية
كانت يف طريقها لالسواق.

القبض على متهمني بالسرقة يف بغداد
ودياىل
بغداد /الزوراء:
أعلنت مكافحة اجرام بغداد القبض عىل
متهم بالرسقة يف العاصمة .بينما أعلنت
قيادة رشطة دياىل اعتقال افراد عصابة
قامت برسقة احد مخازن االثاث واملوبيليات
يف منطقة تقاطع الطرق والجسور غرب
مدينة بعقوبة.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إن «معلومات وردت
اىل مكتب القدس ملكافحة االجرام يف مديرية
مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة
شؤون الرشطة يف وزارة الداخلية ،تفيد
بوجود حادث رسقة مبلغ من املال قدره
(خمسون الف دوالر امريكي) من داخل
عجلة ألحد االشخاص اثناء قيامه بركنها
يف احد الشوارع التجارية رشق العاصمة
بغداد».
واضافت« :عىل الفور من تلقي املعلومة تم
تشكيل فريق عمل للتحري من قبل املصادر
وجمع املعلومات التي ادت للتوصل اىل
الجاني والقاء القبض عليه والذي اعرتف
رصاحة عن قيامه بجريمة الرسقة» ،مبينة

انه «تم توقيف املتهم عىل وفق احكام املادة
( 44٦ق.ع) واتخذت االجراءات القانونية
بحقه بصدد القضية».
من جهته ،أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة
رشطة دياىل ،العميد نهاد محمد املهداوي،
امس الثالثاء ،اعتقال افراد عصابة قامت
برسقة احد مخازن االثاث واملوبيليات يف
منطقة تقاطع الطرق والجسور غرب
مدينة بعقوبة.
وقال املهداوي ،يف بيان تلقته «الزوراء»:
إنه “بعد ورود شكوى من احد املواطنني
اىل القوة االمنية املتواجدة ضمن قاطع
املسؤولية عن وجود عصابة تقوم بنقل
اثاث مرسوق من املخازن التابعة للمشتكي
اىل احد املنازل تم توجيه قوة امنية من فوج
طوارئ دياىل الرابع”.
وأضاف أن “القوة قامت باعتقال افراد
العصابة وضبط بحوزتهم املواد املرسوقة
ودراجة نارية (ستوتة) تستخدم لنقل
االثاث وتم اتخاذ االجراءات القانونية
وتسليمهم اىل الجهاة املختصة لينالوا
جزاءهم العادل”.

أسواق
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ارتفاع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف سوق الع�راق ل�الوراق املالي�ة ،امس
الثالث�اء ،مرتفعا بنسب�ة ( .)0.03%وجاءت م�ؤرشات التداول
لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل :بلغ عدد االسهم
املتداول�ة ( )458.617.090سهم�ا ،بينم�ا بلغ�ت قيمة االسهم
( )339.124.947دينارا .واغلق مؤرش االسعار ISX 60يف جلسة
امس عى ( )432.30نقطة مرتفعا بنسبة ( )0.03%عن اغالقه
يف الجلس�ة السابقة البالغ ( )432.15نقط�ة .وتم تداول اسهم
( )19رشك�ة من اصل ( )104رشك�ة مدرجة يف السوق ،واصبح
ع�دد الرشك�ات املوقوفة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )22رشكة .وبلغ عدد االسهم
املش�راة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق النظامي ()14
مليون سه�م بقيمة بلغ�ت ( )34مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
( )20صفق�ة عى اسهم رشكتيت .بينما بلغ عدد االسهم املباعة
م�ن املستثمرين غر العراقيني يف الس�وق النظامي ( )14مليون
سهم بقيمة بلغت ( )38مليون دينار من خالل تنفيذ  23صفقة
عى اسهم رشكتني.
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أكدت أن انفالت الوضع يف املنافذ كبّد الدولة خسائر كبرية

املالية النيابية :ملياري دوالر شهرياً كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيني
بغداد /الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية عن
أن الفضائيني ومزدوجي الرواتب
يكلف�ون الدول�ة بح�دود ملياري
دوالر ش�هريا ،مم�ا يضطرها اىل
تأم�ني  5.5ملي�ار دوالر ش�هريا ً
للروات�ب فق�ط .وفيم�ا اكدت ان
انفالت الوضع باملنافذ كبد الدولة
خسائ�ر كب�رة ،قال�ت ان ع�دم
امت�الك سلطة قرسي�ة للسيطرة
ع�ى املناف�ذ الحدودي�ة وخاصة
منافذ االقلي�م وراء هذه الخسائر
الكبرة .
وقال عضو اللجنة ،جمال كوجر،
امس الثالثاء ،يف ترصيح صحفي:
إن “الربملان حدد  60يوما ً للحكومة
لتقدي�م إصالحاتها الت�ي تحتاج
فيه�ا اىل دعم الربملان ،وإن العقبة
الوحي�دة التي من املمكن أن تعيق
خطواته�ا ،هي وجود أش�خاص

العمل تكشف عن قرب إطالق
قروض وحتدد الفئات املشمولة

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العم�ل والشؤون االجتماعية ،ام�س الثالثاء ،عن
ق�رب إطالق ق�روض مالية للمشمول�ني بالحماي�ة االجتماعية
وذوي اإلعاق�ة والعاطلني عن العمل .وقال وزير العمل والشؤون
االجتماعية ،عادل الركابي ،يف ترصيح صحفي :إن «وزارة العمل
ستطلق قروض�ا ً مالية قريبا ً للمشمول�ني بالحماية االجتماعية
وذوي اإلعاق�ة والعاطل�ني عن العمل ،حي�ث ان لديها مبالغ من
صن�دوق النقد الدويل ستحوله�ا لقروض» ،كاش�فا ً عن «وجود
تع�اون م�ع منظمات دولي�ة لتقدي�م املساعدات ل�ذوي اإلعاقة
واملشمول�ني بالحماي�ة االجتماعي�ة» .واض�اف ان «الكث�ر من
املناش�دات تصل ل�وزارة العمل عرب مواق�ع التواصل االجتماعي
واللق�اءات املبارشة مع ذوي اإلعاق�ة والعاطلني عن العمل ومن
الفئ�ات التي هي تحت خط الفقر والخريجني» .الفتا إىل أن «تلك
املناش�دات تتعلق بقلة اإلعانة له�م بسبب قلة التخصيص املايل،
فض�ال عن وجود ش�كاوى بعدم ش�مول الكثر م�ن املستحقني
بالحماي�ة االجتماعي�ة» .وطال�ب الركاب�ي ب�»زي�ادة سق�ف
اإلعان�ات لتحقيق ش�مول أوسع لهذه الرشائ�ح املختلفة ،حيث
ان التخصي�ص الح�ايل ال يغط�ي اال نسبة قليلة م�ن املشمولني
بالحماي�ة االجتماعي�ة» .مبينا أن «وزارة العم�ل تقدر الضائقة
املالية التي تمر بها الحكومة إال أنها مسؤولة عن إيصال صوت
املواطنني للحكومة».

وجه�ات ال يري�دون أن تم�ي
الحكومة باإلصالحات ،لذلك عليها
أن تطلب دعم الربملان يف خطواتها
اإلصالحي�ة ،وهي أفض�ل فرصة
لكي تثبت للشعب واملرجعية أنها
جاءت لالصالحات”.
وأض�اف كوج�ر أن “رئي�س
ال�وزراء ب�دأ بمزدوج�ي الرواتب
والفضائي�ني ،واآلن سيم�ي
بإص�الح مل�ف املناف�ذ ال�ذي بدأ
يتبل�ور ،ونتمن�ى أن يكم�ل ه�ذا
امللف ألنه أسايس ،إذ أن مزدوجي
الروات�ب والفضائي�ني يكلف�ون
الدولة مبالغ كب�رة ،فإن خمسة
مليارات ونصف املليار دوالر تذهب
اىل الرواتب فقط ،وبتدقيق بسيط
وطرد الفضائيني وتوحيد الرواتب
براتب واح�د ،سوف يخفض نحو
ملياري دوالر شهرياً ،ويبقى عى
الحكوم�ة تأم�ني  3ونصف مليار

دوالر للرواتب”.
وتاب�ع“ :أم�ا املناف�ذ الحدودي�ة
والحدي�ث عنها بأنها م�ورد آخر
للموازن�ة؛ فه�ذا الحدي�ث غ�ر
متكام�ل ،وذل�ك ألنه�ا فضال عن
موارده�ا املهدورة ،فهي تستنزف
الدول�ة م�ن الناحي�ة األمني�ة،
وم�ن ناحي�ة األم�ن الغذائ�ي ،إذ
أن نسب�ة الرسطان�ات ارتفع�ت
بسبب الغذاء الفاس�د ،إضافة اىل
ارتف�اع نسب�ة تعاط�ي املخدرات
والتهري�ب وغره�ا ،أي بمعن�ى
آخ�ر ،ف�إن املنافذ ليس�ت قضية
مورد فحسب”.
وأش�ار كوجر ،اىل أن “جميع تلك
العوام�ل؛ ويض�اف إليه�ا حرص
الس�الح بي�د الدول�ة ،وتقلي�ل
البروقراطية ،ستجلب االستثمار،
إضافة اىل تسهيل األمور وتبسيط
القوان�ني وإداري�ات التقدي�م

للرشكات واملصانع ،وتوفر بيئة
آمنة ،كلها أم�ور ستخدم قضية
الكاظمي يف اإلصالح ،ومن دونها
لن يتمكن من فعل يشء وسيقف
يف محله”.
من جانب اخر ،اكد عضو اللجنة
املالي�ة النيابي�ة النائ�ب ،محمد
الدراج�ي ،ام�س الثالث�اء ،ان
انفالت الوضع باملنافذ كبد الدولة
خسائر كبرة.
وق�ال الدراج�ي ،يف ترصي�ح
صحفي :ان «عدم امتالك سلطة
قرسي�ة للسيط�رة ع�ى املناف�ذ
الحدودي�ة وخاصة منافذ االقليم
كبد الدولة خسائر كبرة «.
واضاف ان «ع�دم امتالك سلطة
قرسي�ة ساه�م ايض�ا بع�دم
النه�وض بع�دة قطاع�ات ك�ان
من ش�أنها ان تنع�ش االقتصاد
الوطني».

م�ن أن تعطل زي�ادة حاالت
اإلصاب�ة بف�روس كورونا،
السيم�ا يف الوالي�ات املتحدة،

بغداد  /نينا :
وق�ع البن�ك املرك�زي
العراق�ي الي�وم مذكرة
تعاون مع هيئة االوراق
املالية.
وذك�ر بي�ان للبن�ك:
تضمنت املذكرة أمكانية
املعلوم�ات
تب�ادل
املتوف�رة واملتاح�ة لدى
البن�ك املرك�زي وهيئة
االوراق املالية.
واض�اف  :تضمن�ت
ايضا التنسيق يف مجال
الترشيع�ات واملعاي�ر
الرقابي�ة والتنظيمي�ة
للجه�ات الت�ي تخضع
لرقابة الطرفني .

بغداد /الزوراء:
أعلنت عضو لجنة الخدمات
النيابية ،من�ار عبد املطلب،
امس الثالث�اء ،عن املبارشة
املشاري�ع
باستكم�ال
املهم�ة
االسراتيجي�ة
املتوقف�ة من�ذ ع�ام ٢٠١٤
بسبب التخصيص املايل.
وقال�ت عب�د املطل�ب ،يف
ترصيح صحفي :ان لجنتها
اتفق�ت م�ع الحكوم�ة
واملحافظ�ني ع�ى ج�رد
مشاريع اسراتيجية مهمة
متوقفة يف عموم املحافظات
من�ذ س�ت سن�وات بسبب

التخصيص املايل”.
وأضاف�ت أن “الحكوم�ة
وعدت ب�رصف املستحقات
املالي�ة للمشاري�ع املتوقفة
والتي وصلت نسبة اإلنجاز
فيه�ا اىل  % 80فم�ا فوق”،
مشرا إىل أن “االموال سيتم
تخصيصه�ا يف ش�هر ايلول
املقبل”.
ولفت�ت عب�د املطل�ب إىل
أن “الحكوم�ة تكفل�ت
استمرارية العمل باستكمال
املشاريع بمعزل عن األزمة
املالية التي يم�ر بها العراق
بصورة عامة”.

تركيا تقدم عرضاً للعراق لتنفيذ مشروع ميناء
الفاو الكبري

بغداد /الزوراء:
وبحث وزير التخطيط ،خالد بتال النجم،
ام�س الثالث�اء ،م�ع السف�ر الرك�ي يف
الع�راق ،فاتح يلدز ،العالقات الثنائية بني
البلدين الجاري�ني يف املجاالت االقتصادية
واالستثمارية ،وسبل تطويرها.
وأك�د الوزير ،خ�الل استقباله يل�دز :ان
العالق�ة ب�ني البلدي�ن مبني�ة ع�ى عمق
تاريخي وترابط كبر بني الشعبني تعززت
بمصال�ح مشركة يف قطاعات االستثمار
والسياح�ة والطب والسك�ن وغرها .إىل

تعايف الطلب عى الوقود.
ونزل�ت العق�ود اآلجلة لخام
غ�رب تكس�اس الوسي�ط

األمريك�ي  54سنتا ما يعادل
 1.3باملئ�ة إىل  40.09دوالرا
للربميل بحلول الساعة 0703
بتوقي�ت جرينتش منخفضا
ع�ن مستوى مرتف�ع سابق
عند  40.79دوالرا.
وتراج�ع خ�ام برن�ت يف
التعامالت اآلجلة  56سنتا ما
يوازي  1.3باملئ�ة إيل 42.54
دوالرا بعدم�ا سجل مستوى
مرتفع�ا ام�س عن�د 43.19
دوالرا.
ووفقا لتعداد رويرز ،فإن 16
والية أمريكية أعلنت زيادات
قياسية لعدد حاالت اإلصابة
بكوفي�د -19يف أول خمس�ة
أيام م�ن يوليو /تموز ،وثمة
قلق متزايد م�ن أن إجراءات
حماية الصح�ة العامة للحد
من تفيش الفروس ستقلص
الطل�ب ع�ى الوق�ود يف أكرب

دول�ة مستهلك�ة للنف�ط يف
العالم.
وقال ،ماي�كل مكارثي ،كبر
محل�يل السوق ل�دى يس.إم.
يس ماركت�س يف سيدن�ي يف
رسالة عرب الربيد اإللكروني:
”احتمال انهيار الطلب ،جراء
تزاي�د توقعات إع�ادة فرض
إجراءات العزل العام ،إضافة
إىل املخ�اوف بش�أن الت�زام
أوبك ،+سيضغط عى أسعار
النفط“.
كم�ا رضب�ت موج�ة جديدة
من اإلصاب�ات مناطق أخرى
يف العالم مثل أسراليا.
وقالت إي�ه.إن.زد يف مذكرة:
”طلب رحالت الصيف ضعيف
يف الواليات املتح�دة ما يبقي
الطلب عى الوقود منخفضا،
وإع�ادة فرض إجراءات عزل
عامل معاكس رئييس“.

حتوي حنو  400معمل ومصنع وورشة خمتلفة االختصاصات

دياىل تناشد بث الروح يف أكرب مدينة صناعية داخل احملافظة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مس�ؤول حكومي يف دي�اىل ،امس
الثالث�اء ،ان  15معم�ال يف اك�رب مدين�ة
صناعية داخل املحافظة اغلق ابوابه.
وق�ال مدي�ر ناحية بن�ي سع�د (20كم
جنوب غرب بعقوب�ة) ،نجم السعدي ،يف
ترصي�ح صحفي :ان “ناحي�ة بني سعد
تضم اكرب مدين�ة صناعية يف دياىل والتي
تحوي قرابة  400معمل ومصنع وورشة

قرب املباشرة باستكمال املشاريع
االسرتاتيجية املتوقفة منذ  6سنوات

البنك املركزي يوقع مذكرة تعاون مع هيئة االوراق املالية

النفط العاملي يرتاجع مع ارتفاع إصابات «كورونا» يف أمريكا

روي�رز/متابع�ةال�زوراء:
انخفض�ت أسع�ار النف�ط،
امس الثالثاء ،وسط مخاوف
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مختلف�ة االختصاص�ات وتنتج عرشات
املواد والبضائع”.
واض�اف السعدي ان” املدين�ة الصناعية
ش�هدت تحديات كبرة بعد  2003دفعت
اىل اغالق ابواب اغلب معاملها ،لكن برزت
نهاي�ة  2019فرحة بع�ودة املنتج املحيل
م�رة اخ�رى يف ظ�ل وجود دعم ش�عبي،
وب�دأت عجلة االنتاج ت�دور يف  45معمال
الذي وفر فرص عمل لعرشات الشباب”.

واشار السعدي اىل ان” فرحة عودة املنتج
الوطني كانت مؤقتة لالسف ،وتم اغالق
ابواب  15معمال حتى اآلن ،وهناك معامل
اخ�رى ستلحق به�ا بسبب ع�دم وجود
دع�م حكوم�ي للمنت�ج الوطن�ي بسبب
تدفق االست�راد الخارج�ي بشكل كبر،
باالضاف�ة اىل مل�ف الكهرب�اء املتذبذب�ة
وع�دم وج�ود بن�ى تحتي�ة للخدم�ات
األساسية”.

مؤك�دا أن “امل ع�ودة املدينة الصناعية
يف بني سع�د اصبح لالسف بعيد املنال يف
ضوء املستجدات االخرة”.
وتض�م بني سع�د اكرب مدين�ة صناعية
يف دي�اىل ،والتي أنشئ�ت قبل نصف قرن،
وتض�م اكث�ر م�ن  400معم�ل ومصنع
وورش�ة ،وكانت مص�درا اساسيا لدعم
االسواق والوزارات خالل العقود املاضية
قبل ان يتوقف اغلبها بعد .2003

ذل�ك بحث الطرف�ان ،خالل اللق�اء ،عددا
م�ن القضايا ،م�ن بينها الق�رض املقدم
من الحكوم�ة الركية اىل الع�راق ،ضمن
مؤتم�ر الكوي�ت والبال�غ ( )5ملي�ارات
دوالر ،وكذلك مرشوع اعادة اعمار مطار
املوصل ،فضال عن مناقشة توفر الطاقة
الكهربائي�ة من خالل الرب�ط الكهربائي
ب�ني العراق وتركيا ،وكذلك مرشوع املنفذ
الحدودي الثاني ومشاريع البنى التحتية
فيم�ا يخص املياه ،وم�رشوع انشاء عدد
م�ن املستشفيات يف الع�راق التي تنفذها

رشكات تركية.
م�ن جانب�ه ،اع�رب السف�ر الركي عن
ح�رص حكومت�ه ع�ى تعزي�ز التع�اون
املشرك ب�ني البلدين بما يخ�دم املصالح
املشركة .مش�را إىل ان «تطور العالقات
انعكس ايجابا عى حجم التبادل التجاري،
وزيادة حجم االستثمارات املشركة.
وب�ني :ان رفاهي�ة وازده�ار الع�راق من
رفاهية وازده�ار تركيا .مبدي�ا استعداد
الرشك�ات الركي�ة للمساهم�ة يف تنفيذ
مرشوع ميناء الفاو الكبر.

اقتصادي :احلكومة افتعلت األزمة املالية
والنفط بدأ باالرتفاع
بغداد /الزوراء:
ب�ني الخبر االقتص�ادي ،وسام
التميم�ي ،ان الحكومة افتعلت
االزم�ة املالي�ة وال يوج�د مربر
الستمرار االق�راض الخارجي
او الداخ�يل حت�ى نهاي�ة العام
الج�اري ،الفت�ا اىل ان اسع�ار
النف�ط ب�دأت بالتع�ايف ،وق�د
يحت�اج الع�راق اىل مبالغ قليلة
باالمك�ان توفره�ا داخليا لسد
حاجته.
وق�ال التميم�ي ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “االزم�ة املالي�ة

لم تك�ن بالحجم ال�ذي روجت
ل�ه الحكوم�ة ،رغ�م تأكي�دات
وزي�ر املالية عى وجود ش�حة
بالسيولة املالية”.
واض�اف ان “تع�ايف اسع�ار
النفط يؤك�د زوال االزمة املالية
وتجاوزها م�ن دون االستمرار
بسياسة االق�راض التي اقرها
الربمل�ان ،خاص�ة ان خام برنت
تج�اوز حاج�ز ال��  43دوالر
للربمي�ل يف تعام�الت االي�ام
املاضية”.
وب�ني ان “االزمة املالية مفتعلة

م�ن الحكوم�ة لغاي�ات ربم�ا
سياسي�ة ،لك�ن لم يع�د هناك
م�ربر لالستم�رار بالرويج لها
مع تعايف اسع�ار النفط وعودة
الس�وق العاملي�ة للعم�ل م�ن
جديد”.
الفت�ا اىل ان “هن�اك طلب�ا غر
مسب�وق عى النف�ط سيشهده
العال�م يف االي�ام او االش�هر
املقبل�ة ،حيث ستع�ود املصانع
واملعام�ل يف مختلف دول العالم
بق�وة اىل السوق لفرض نفسها
واملنافسة من جديد”.

املعدن األصفر يستقر قرب أعلى مستوى له
يف  8سنوات
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
استقرت أسعار الذهب قرب أعى مستوى يف ثماني
سنوات ،امس الثالث�اء ،إذ يقيم املستثمرون ارتفاع
ح�االت اإلصابة بكوفيد -19يف أنح�اء العالم مقابل
مسح يظهر تعايف أنشطة قطاع الخدمات يف الواليات
املتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصني.
واستقر الذهب يف املعامالت الفورية دون تغر يُذكر
تقريب�ا عن�د  1783.56دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة)
بحلول الساع�ة  0652بتوقيت جرينتش ،لينخفض
 5.40دوالر فق�ط عن قرب أع�ى مستوى يف ثماني
سنوات والذي بلغه األسبوع املايض .وارتفع الذهب
يف العقود األمريكي�ة اآلجلة  0.1باملئة إىل 1794.40
دوالرا.
وق�ال ،جيف�ري ه�ايل ،محلل الس�وق ل�دى أواندا:
”الزي�ادة الرسيع�ة يف ح�االت كوفي�د -19الجديدة
عامليا أضافت إىل حالة التوتر املستمرة ،فيما يفضل

املستثم�رون التحوط من تلك املخاطرة عرب الذهب،
حتى يف الوقت الذي يشرون فيه األسهم مجددا“.
وتجاوزت الهن�د ،االثنني ،روسيا ،لتسجل ثالث أكرب
عدد م�ن اإلصاب�ات بكوفي�د ،-19بينما ف�اق عدد
حاالت الوفاة يف الواليات املتحدة  130ألف حالة.
ويتتبع الذهب أيضا خط�وات مؤرش الدوالر ،والذي
عوض بعض خسائره ،لكنه ما زال قابعا قرب أدنى
مستوى يف أسبوعني .ومن شأن ارتفاع الدوالر زيادة
تكلفة الذهب عى حائزي العمالت األخرى.
يف غض�ون ذل�ك ،تسب�ب تنام�ي التوقع�ات بتعاف
اقتص�ادي يف الص�ني وبيانات أفضل م�ن التوقعات
لقط�اع الخدم�ات األمريك�ي يف تحس�ن إقب�ال
املستثمرين عى األصول عالية املخاطر.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى ،انخف�ض
البالدي�وم  1.2باملئ�ة إىل  1915.88دوالرا لألوقي�ة،
بينما ربح البالتني  0.7باملئة إىل  818.84دوالرا.

أصفر وأمحر
كوركيس :ال صحة الستدعاء العبني
جدد للمنتخب

بغداد /متابعة الزوراء
كشف املدير اإلداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس ،حقيقة استدعاء العبني جدد لصفوف
املنتخب الوطني.
وق�ال كوركي�س إنه “ال صحة إلضاف�ة اي العب حالي�ا ً لقائمة املنتخب الوطني املس�تدعاة
للمباريات الودية تحضريا ً للتصفيات املزدوجة”.
وأض�اف أن “مدرب املنتخب الوطني رسيتش�كو كاتانيتش ،يراق�ب عن كثب جميع الالعبني
املحرتفني ويف حال توفرت القناعة الكاملة فأبواب املنتخب مفتوحة لكل من يس�تحق ارتداء
قميص املنتخب الوطني”.
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مصطفى كريم :يونس حممود وراء عدم فوزي بفرص كافية مع املنتخب الوطين
حوار  /اثري الشوييل
اعرب العب منتخبنا الوطني السابق،
وامانة بغداد الحايل ،مصطفى
كريم ،عن حزنه ملا يمر به العالم،
وخصوصا العراق ،يف ظل وجود هذا
الوباء القاتل الذي شل حركة العالم
بأرسه ،وبالتايل الجميع يجب ان
يخضع ويلتزم بقرارات خلية االزمة
ووزارة الصحة بغية سالمتهم.
وقال :بالنسبة يل اعكف فقط عىل
الخروج للتدريبات بالقرب من
البيت من اجل املحافظة عىل لياقتنا
البدنية وأجسامنا ،وايضا ما نحتاجه
من مواد غذائية ،وانصح جميع
الزمالء االلتزام بالجلوس ببيوتهم
واملحافظة عىل النظام الغذائي
والتدريبات لحني عودة الحياة قريبا
بإذن الله.
املتنفس الوحيد
وقال كريم :كنت امني النفس يف
استئناف الدوري كونه املتنفس
الوحيد للشارع الريايض ولالعبني
واملدربني ،وان كان من دون جمهور
فهناك قنوات تقوم بالنقل املبارش
 ،اما األجواء فاعتقد ان املواسم
االخرية خضنا املنافسات يف شهري
تموز وآب ،لكن جاء قرار التطبيعية
يف اجتماعها مع االندية وتم إلغاء
الدوري ،وعىل التطبيعية ان تجد
الحلول مع اإلدارات لتسوية االمور
املالية مع الالعبني.
واضاف كريم  :كالم بقائي مع امانة
بغداد سابق ألوانه ،وننتظر عودة
الحياة واقرتاب املوسم املقبل ،واذا
كانت هناك رغبة من قبل االدارة
واملالك الفني فسأكون متواجدا
مع الفريق خالل املوسم املقبل،
وايضا بعض الفرق فتحت قنوات
اتصال معي ،والجميع اكن لهم

االحرتام والتقدير ،ولكني لم اقرر
بعد ،وحاليا تركيزي ينصب عىل
التدريبات اليومية والحفاظ عىل
لياقتي البدنية.
وزاد كريم  :نعم ،لم آخذ فرصتي
الكاملة مع املنتخب الوطني لعدة
أسباب ،ومنها تواجد افضل مهاجم
بآسيا ،السفاح يونس محمود ،يف
فرتة تواجدي ،وبالتأكيد ستكون
له األفضلية ،ال سيما وأنني نقشت
اسمي بني كبار نجومنا ،خصوصا
يف املباريات التي شاركت بها مع
منتخبنا الوطني وأفرحت جماهرينا
الرياضية بتسجييل لألهداف ،اما عن
التصنيف ،فالجمهور والرياضيون
والنقاد هم من قيمني بأنني لو
أخذت فرصتي بشكل كامل لكنت
من افضل املهاجمني.
وأردف كريم :بالتأكيد اتمنى تأهل
منتخبنا الوطني اىل نهائيات كاس
العالم بما اننا نتصدر املجموعة
اآلن بوجود خرية الالعبني ومالك
تدريبي ،وأملنا كبري بهم ،اللعب
مع كاتانيتش يعني التواجد مع
املنتخب ،وهذا رشف لكل العب ان
يرتدي فانيلة املنتخب الوطني طوال
مسريته .اما عن رأيي بمهاجمي
هذا الجيل ،فالكثري منهم يستحق
اإلشادة والثناء ملا قدموه من خدمة
للكرة العراقية وافرحوا الجماهري يف
الكثري من املحافل الدولية ،ومنهم
مهند عيل وعالء عباس وعالء عبد
الزهرة ،وجميعهم يستحقون
التواجد يف املنتخب ،ويف الوقت نفسه
هناك اسماء بعيدة عن صفوف
املنتخب لكنها تستحق التواجد مثل
مروان حسني وغريه ممن اثبتوا علو
كعبهم ،وحازوا عىل ثناء مدربيهم
وجمهورهم واملتابعني.

العب منتخب السلة امحد
عبيد يقهر فايروس كورونا

يف اهلواء الطلق

لن تسري وحدك
مؤنس عبد اهلل
لم يفقد جمهور ليفربول االمل بإحراز لقب الدوري املمتاز رغم مرور ثالثني
عاما عىل الفوز بآخر نسخة من املسابقة االنكليزية ،وواصل دعم فريقه
ولم يترسب اليأس والشك يف نفوس املحبني بعدم قدرة االحمر عىل العودة
من جديد اىل منصات التتويج ،واستمروا يرددون اغنيتهم الشهرية (لن
تسري وحدك أبدا) يف كل ملعب داخل وخارج مدينتهم ،فنال الفريق مكافأة
اجتهاده الكبري ومستواه الثابت وتألقه املستمر ،وحقق يف النهاية لقب
الدوري املمتاز يف هذا املوسم االستثنائي عن جدارة واستحقاق كبريين.
حال عشاق الفريق االنكليزي يشبه اىل حد ما وضع الجماهري الرياضية
العراقية التي مازالت تتنظر وترتقب بفارغ الصرب ان يحقق منتخب اسود
الرافدين حلم الوصول ثانية اىل املونديال املقبل الذي سيقام يف قطر بعد
عامني من اآلن ،وهم الذين صربوا كثريا ملشاهدة هذه اللحظة التاريخية
بأم أعينهم ،بعد ان غاب الفريق العراقي عن الوصول اىل نهائيات كأس
العالم لثماني نسخ متتالية منذ تأهله للمرة االوىل اىل مونديال املكسيك
قبل  34عاما بالتمام والكمال ..التفا ٔول بالتواجد يف قطر يسيطر تماما
عىل مشاعر هذه الجماهري برغم الفوىض التي تعيشها الرياضة بشكل
عام ،وكرة القدم بشكل خاص ،وما تفيش جائحة كورونا والغاء مسابقة
الدوري املمتاز ومشاكل الهيئة التطبيعية وافالس االندية ،إال أدلة دامغة
عىل املعاناة التي تعيشها اللعبة الشعبية االوىل يف البلد.
الهيئة التطبيعية لم تقرص أبدا يف توفري االفضل لكاتانيتش من برنامج
اعداد قد يكون ملبيا للطموح يف ظل ما تعانيه الرياضة يف العالم،
فاالتفاق مع املدرب السلوفيني عىل تجديد عقده ملدة عام اخر اصبح
ساري املفعول ،فضال عىل تسديد رواتبه املتأخرة ،وكذلك تأمني مباراتني
وديتني مع منتخبي عمان وسوريا ،ومازالت تحث الخطى لتوفري
مباراة تجريبية ثالثة قبل املواجهة املرتقبة امام منتخب هونغ كونغ يف
التصفيات املزدوجة ،والفوز فيها سيؤهل االسود اىل املرحلة الحاسمة من
املنافسات القارية املؤهلة ملونديال قطر وكأس اسيا يف الصني ،وهذه املرة
لن تسري وحدك يا كاتانيتش ،فمعك يف امليدان  23مقاتال ،وما عىل الدولة
وامل ٔوسسات الرياضية سوى توحيد الجهود وتسخري كل االمكانات،
والعمل عىل تغليب املصلحة العامة لتحقيق احالم الجماهري الكبرية التي
لها ثقة كبرية باملنتخب الوطني لتحقيق املبتغى ،وهناك يف قطر سيكون
امللتقى.

تأهل رند وفاطمة املشهداني لشبه نهائي امللتقى العربي بالقوس والسهم
بغداد /مهدي العكييل
اسفرت نتائج منافسات بطولة
امللتقى العربي للقوس والسهم عن
تاهل الالعبتان رند وفاطمة سعد من
نادي التاجي الريايض اىل الدور شبه
النهائي ،ويف منافسات الرجال فاز
اسحاق ابراهيم من نادي الخطوط

عىل فيصل محمد من اليمن كما فاز
وليد حميد من نادي أالمانة عىل عامر
حميد من نادي الرشطة ويف حني فاز
عبدالله فيصل من نادي الخطوط عىل
امجد فياض من نادي االستقالل،
وبذلك تأهل الفائزون اىل دور شبه
النهائي من امللتقى العربي االفرتايض

بالقوس والسهم والذي يشارك فيه
اثنتا عرشة دولة هي العراق واملغرب
والجزائر وسوريا ومرص وليبيا
ولبنان وتونس والكويت والسعودية
والبحرين واالمارات العربية ،عىل ان
تختتم منافسات البطولة يوم غد
الخميس.

تسمية صفاء عدنان مستشاراً فنياً لكرة زاخو
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي زاخو الريايض ،تسمية صفاء عدنان مستشارا ً
فنيا ً لفريق الكرة بالنادي.
بغداد /متابعة الزوراء
تماثل العب املنتخب الوطني لكرة السلة ،احمد عبيد ،للشفاء من فريوس
كورونا املستجد “كوفيد .”19وقال علوش إن “األسابيع املاضية ،كانت
األصعب يف حياتي وانا اواجه فريوس كورونا بالحجر املنزيل وباألدوية
واملعقمات”.وأضاف ظهرت نتائج الفحوصات الطبية ،التي اكدت
سالمتي وشفائي بشكل تام من الفريوس ،فاليوم عدت اىل حياتي
الطبيعية بعد أسبوعني من األلم والقلق”.يذكر ان احمد عبيد يلعب يف
صفوف نادي دهوك الريايض ويعد أحد أبرز العبي سلة اسود الرافدين.

درجال :االستثمار يف الشباب هدف
اسرتاتيجي لن حنيد عنه

بغداد /محمد حمدي
اكد وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ان االستثمار يف
الشباب ومواهبهم ليس مجرد
شعار ترفعه الوزارة ولكنه هدف
اسرتاتيجي نعمل عليه ولن نحيد
عن توجهنا هذا.
وبني خالل لقاء جمعه مع عدد من
اولياء امور مرتادي منتدى شباب
ورياضة الفاروق يف بغداد الكرخ ،
بحضور مدير عام دائرة االستثمار
والتمويل الذاتي يف وزارة الشباب
والرياضة عيل شمس الدين ،ان
العقد االستثماري يف املنتدى اليلبي
الطموح وال ينسجم مع الهدف

الذي نسعى اليه لتنمية وتطوير
مواهب الشباب ،لذلك اوقفناه،
وتم تبليغ املستثمر بذلك وال
توجد اية تغيريات يف موقف وزارة
الشباب والرياضة تجاه ذلك.
واستمع الوزير درجال لطروحات
الحضور التي تركزت جميعها
باتجاه تفعيل االنشطة والربامج
الشبابية الستيعاب اكرب قدر
ممكن منهم بما هو عميل وينمي
مواهبهم  ،ليكون منتدى شباب
الفاروق انموذجا للمنتديات
الشبابية الناشطة حال انتهاء
االزمة الصحية التي خلفتها
جائحة كورونا.

وقال مرشف فريق الكرة طه زاخويل إن “الهيئة االدارية
لنادي زاخو قررت تسمية املدرب صفاء عدنان مستشارا ً
فنيا ً ملدرب فريقها الكروي احمد صالح”.
وأضاف ان “التسمية تأتي يف إطار سعي االدارة إلعداد
فريق جيد للمشاركة يف دوري الكرة للموسم املقبل،
فالنادي يطمح للمنافسة عىل مراكز متقدمة يف املوسم
الجديد”.

وكان فريق زاخو قد ظفر بخدمات العب الرشطة السابق،
أمجد وليد ،من أجل تمثيل الفريق يف منافسات املوسم
املقبل.
وقال مدرب زاخو ،أحمد صالح ،إن الفريق نجح يف استقطاب
العب مؤثر بحجم أمجد وليد.وأضاف «أمجد وليد إضافة
مهمة للفريق ،بعد أحمد محمد وسيف سلمان».
وأوضح أن زاخو مستمر يف تعاقداته من أجل تشكيل فريق
جيد قادر عىل إثبات الذات خالل املوسم املقبل.يشار إىل أن
أمجد وليد ،تدرب تحت إرشاف أحمد صالح ،عندما كان
مدر ًبا مساع ًدا يف الجهاز الفني للرشطة.

الزوراء جيدد عقد مدافعه عباس قاسم
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي الزوراء الريايض ،تجديد
عقد مدافعه عباس قاسم ملوسم

اضايف.
وذكر النادي يف بيان له ان “نادي
الزوراء جدد تعاقده مع املدافع عباس

قاسم ملوسم اخر”.
تجدر االشارة اىل ان قاسم يلعب يف
صفوف الزوراء منذ موسم .2016

امحد صربي يشارك يف اجتماع االحتادات العربية للدراجات
بغداد /الزوراء
اجتمع األمناء العامون لالتحادات
الوطنية العربية للدراجات بمشاركة
االمني العام لالتحاد العراقي
للدراجات،احمد صربي  ،الذي قدم
عرضا شامال عما قام االتحاد العراقي
للدراجات  ،خالل ازمة كورونا من خالل
برنامج التواصل عن بعد .
وقد اختتم االجتماع بإصدار عدة
سيتم تقديمها للجنة
توصيات

التنفيذية لالتحاد العربي للدراجات
من أجل تطوير الدراجة العربية ،والذي
يؤسس ملزيد من التعاون والتنسيق بني
جميع االتحادات الوطنية العربية.
جاء ذلك خالل امللتقى ،الذي نظمه
االتحاد العربي للدراجات عن بعد،
بتقنية االتصال املرئي ،وشارك فيه
األمناء العامون يف  19اتحادا عربيا،
بإرشاف املستشار إسماعيل سالم
الحوسني ،األمني العام لالتحاد

العربي.
ويف كلمته االفتتاحية رحب سمو الشيخ
فيصل بن حميد القاسمي ،رئيس
االتحاد العربي للدراجات ،بالحضور،
وبارك هذه الخطوة والنقلة النوعية،
بتنظيم هذا امللتقى وحرص الجميع
لحضور أعماله ،والذي ال يقل يف األهمية
عن اجتماعات املكتب التنفيذي لالتحاد
العربي للدراجات ،والذي سيعزز
العالقات بني جميع تلك االتحادات.
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قبل مواجهة الليلة بني برايتون وليفربول

اعالم الكرتوني

تركيز ليفربول ليس على األرقام القياسية وبوتر يشيد بتجربة كلوب يف انكلرتا
يرى يورغن كلوب م�درب ليفربول بطل
املوس�م الح�ايل م�ن ال�دوري اإلنكليزي
املمتاز أن فريقه ينصب تركيزه بنس�بة
 100%ع�ىل تقدي�م أداء ق�وي وحس�م
مباريات�ه ولي�س ع�ىل تحقي�ق األرقام
القياسية يف املقام األول.
وق�ال يورغ�ن كل�وب م�درب ليفرب�ول
إن فريق�ه يس�ري يف طريق�ه لتحطي�م
رقم مانشس�رت س�يتي القيايس بحصد
 100نقط�ة يف موس�م واح�د بال�دوري
اإلنجلي�زي املمتاز لكرة الق�دم لكنه أكد
أن تركي�ز فريقه ال ينصب عىل تس�جيل
أرقام جديدة.
ويحتاج ليفربول ،الذي فاز 2-صفر عىل
أس�تون فيال ي�وم األحد امل�ايض بفضل
هديف ساديو ماني وكريتس جونز ،إىل 12
نقط�ة من خر خمس مباري�ات الجتياز
الرقم القيايس لس�يتي يف موسم 2017-
.2018
وقال كلوب الذي حقق فريقه  17فوزا يف

 17مباراة عىل أرض�ه يف أنفيلد بالدوري
هذا املوس�م“ :لم نحرض إىل هنا ونحقق
األرق�ام التي تحققت بس�بب التفكري يف
تحطيم األرقام القياسية ،ينصب تركيزنا
دائما بنسبة  100باملئة عىل املباراة وهذا
األمر لن يتغري”.

وأض�اف“ :إذا كن�ا نري�د تحقي�ق رق�م
قي�ايس م�ن النقاط فه�ذا يعن�ي الفوز
ب�كل املباري�ات وه�ذا أم�ر غ�ري معقد.
يع�رف الالعبون ذلك وال نحتاج إىل تذكري
املجموعة بهذا األمر”.
ويلع�ب ليفربول يف ضياف�ة برايتون آند

ه�وف ألبيون ،صاحب املرك�ز  ،15اليوم
األربعاء.
م�ن جهته ،ق�ال غراه�ام بوت�ر مدرب
برايت�ون آن�د ه�وف ألبي�ون إن نظ�ريه
يورغ�ن كلوب نج�ح يف بن�اء فريق رائع
يف ليفربول وسيس�اعده نهمه للنجاح يف
البقاء ع�ىل قمة كرة القدم اإلنجليزية يف
املواسم املقبلة.
وأنع�ش كل�وب حظ�وظ ليفرب�ول منذ
تولي�ه املس�ؤولية يف  2015وف�از مع�ه
ب�دوري أبط�ال أوروب�ا املوس�م املايض
كما ق�اد الفري�ق للفوز ب�أول ألقابه يف
الدوري اإلنكليزي املمتاز يف  30عاما ً هذا
املوسم.
ويحت�ل برايت�ون املرك�ز  15برصيد 36
نقطة متقدما ً بتس�ع نقاط عىل منطقة
الهب�وط وسيس�تضيف البط�ل الجدي�د
للدوري املمت�از اليوم األربعاء وقال بوتر
إنه يجهز فريقه الختبار صعب.
وق�ال يف مؤتم�ر صحف�ي اف�رتايض:

“اس�تحق ليفربول عن ج�دارة التتويج
بلق�ب ال�دوري وس�يكون م�ن الرائ�ع
اختب�ار قدراتن�ا أمامه ،نج�ح يورغن يف
بناء فري�ق رائع .تتحىل ه�ذه املجموعة
بالق�وة والروح املعنوي�ة العالية .لديهم
عزيمة ال تلني للفوز باملباريات.
وأض�اف“ :هن�اك أندية قوي�ة يف صدارة
كرة القدم اإلنكليزي�ة .ليفربول يف حالة
رائعة وأتوقع أن ينافس عىل كل األلقاب
لسنوات مقبلة”.
وحق�ق برايت�ون س�بع نقاط م�ن أربع
مباري�ات منذ اس�تئناف املوس�م وأبدى
ً
قائ�ال:
بوت�ر رض�اه ع�ن أداء العبي�ه.
“س�ارت بع�ض األش�ياء ع�ىل م�ا يرام
وهناك أش�ياء أخرى تحتاج إىل التحسن.
نرغب يف البن�اء عىل األش�ياء اإليجابية.
يت�درب الالعبون ع�ىل أعىل املس�تويات
منذ استئناف اللعب .نحن يف موقف جيد
لكننا لن نش�عر باألمان إال بعد الحصول
عىل النتائج املرجوة”.

أوكامبوس يقود إشبيلية لتعزيز موقعه الرابع وتعثر جديد لسوسييداد
عزز إش�بيلية مرك�زه الراب�ع املؤهل إىل مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا،
بف�وزه بهدف نظي�ف عىل ضيفه إيبار يف ختام املرحل�ة الرابعة والثالثني
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويف مب�اراة ثاني�ة ،اكتف�ى ريال سوس�ييداد بالتع�ادل  1-1مع مضيفه
ليفانتي.
ويدين إش�بيلية بف�وزه اىل األرجنتيني ل�وكاس أوكامبوس الذي س�جل
اله�دف الوحيد ،وأنقذ املرمى م�ن فرصة محققة يف الثواني القاتلة ،حني
حل بني الخش�بات الثالثة بديال للحارس التشيكي توماش فاتسليك الذي
خرج مصابا بعد استنفاد فريقه التبديالت الخمسة.
واس�تغل إشبيلية خسارة مطارده املبارش فياريال أمام برشلونة (،)1-4
ليعزز مركزه الرابع ،آخر املراكز املؤهلة اىل دوري األبطال .ورفع إشبيلية
رصيده اىل  60نقطة ،بفارق ست نقاط عن فياريال.
ومنح ه�دف أوكامبوس يف الدقيقة  ،56فريقه إش�بيلية الفوز الثالث له
(مقاب�ل أرب�ع تعادالت) يف املباريات الس�بع التي خاضها منذ اس�تئناف
الدوري.
وتب�ادل الفريق�ان املح�اوالت يف الش�وط األول ،ومنها ركلة ح�رة إليبار
نفذها األوروغوياني سيباستيان كريستوفورو وأوقفها فاتسليك (،)15
وتس�ديدة ألوكامبوس املنفرد داخل املنطق�ة ،مرت بجانب القائم األيرس
(.)45+3
وانتظ�ر األرجنتيني مطلع الش�وط الثاني ليس�جل ه�دف فريقه ،وذلك
عندم�ا ارتمى نح�و كرة عرضي�ة رفعها خيس�وس نافاس م�ن الجهة
اليمنى ،وتابعها برباعة بالقدم اليمنى داخل الشباك (.)56
وواص�ل الفريقان املحاوالت ،ومنها لكيكي غارس�يا م�ن داخل املنطقة
مرت قرب القائم األيمن ( ،)78رد عليها البديل سوس�و بتسديدة أبعدها
حارس إيبار الرصبي ماركو دميرتوفيتش (.)87
وفرض العبو إيبار س�يناريو نهائيا دراماتيكيا ،وكانوا عىل وشك حرمان

إشبيلية من نقطتني ثمينتني.
وأتت أوىل املحاوالت الخطرة عندما وضع كيكي غارس�يا كرة متقنة من
مسافة قريبا بعيدا من متناول فاتسليك الذي خرج ملالقاته ،لكن املحاولة
ارتدت من القائم األيرس للمرمى الخايل (.)90+6
وأدى احت�كاك غارس�يا مع فاتس�ليك اىل إصابة قوي�ة يف الركبة اليرسى
للح�ارس ،أخ�رج بس�ببها م�ن أرض امللعب ع�ىل حمالة ،ت�اركا مكانه
ألوكامبوس.
وتدخ�ل األخ�ري إلبع�اد كرة عن خ�ط املرمى ،قب�ل ان يكرر العب�و إيبار
املحاول�ة ،فأبعده�ا هذه املرة خيس�وس ناف�اس ،وأيضا ع�ن الخط ،يف
الدقيقة العارشة من الوقت بدل الضائع.
وتجمد رصيد إيبار عند  35نقطة يف املركز الس�ابع عرش ،عىل بعد س�ت
نقاط أمام ريال ماي�وركا ،صاحب أول املراكز املؤدية للهبوط اىل الدرجة
الثانية.

ريبريي يفتح باب الشك بشأن مستقبله يف إيطاليا
ألق�ى الفرن�ي فران�ك ريب�ريي الع�ب فريق
فيورنتينا اإليطايل لكرة القدم بظالل من الشك
ح�ول مس�تقبله يف الب�الد بعد تع�رض منزله
لعملية سطو.
ونرش الالعب البالغ من العمر  37عاما ً مقطع
فيديو عرب حس�ابه عىل “تويرت” ،يظهر أمتعة
ش�خصية ملق�اة ع�ىل األرض ،واآلث�ار الت�ي
خلفه�ا اللصوص.وألح�ق ريب�ريي الفيدي�و
برسالة كتب فيها“ :عدت إىل املنزل من املباراة
ض�د بارم�ا  2-1ضم�ن املرحل�ة الثالثني من
ال�دوري اإليطايل .هذا املن�زل يف إيطاليا ،حيث
ق�ررت متابعة مس�ريتي بعد س�نوات عديدة
كبرية يف ميونيخ .هذا ما اكتشفته.”...

وأضاف“ :نعم ،زوجتي فقدت بعض الحقائب،
بع�ض املجوه�رات ،لكن الحمدلل�ه ،هذا ليس
األمر األسايس .ما يصدمني هو الشعور بأنني
مكش�وف ( )...ه�ذا األمر ال يم�رّ ،وأنا ال أقبل
به!”.وتابع“ :بفضل الله زوجتي وأطفايل كانوا
يف أم�ان يف ميوني�خ ،ولك�ن كي�ف يمكنني أن
أكون واثقا ً اليوم؟ كيف نش�عر بالراحة للبقاء
هن�ا الي�وم بعد ما ج�رى” ،ما أثار تس�اؤالت
عن مدى اس�تعداده للبقاء يف إيطاليا بعد هذه
الرسقة.وأوضح الالعب الدويل الس�ابق“ :أنا ال
أس�عى خل�ف املاليني أنا ما زل�ت أركض خلف
الكرة ألنها ش�غفي .لكن ش�غف أم ال ،عائلتي
تأتي أوال ،وس�وف نتخذ الق�رارات الرضورية

لسالمتنا”.
وأفادت وسائل إعالم إيطالية
ان مقتني�ات ثمين�ة رسقت
من في�ال الالعب الكائنة عىل
مرتفع�ات فلورنس�ا.ويعد
ريب�ريي م�ن أبرز الفرنس�يني
الذي�ن ش�غلوا مرك�ز الجن�اح يف
األع�وام األخ�رية .وخ�اض الالع�ب
املخرضم مس�رية طويلة كانت أبرز
محطاته�ا ب�ني  2007و2019
مع بايرن ميونيخ األملاني،
قبل االنضمام اىل
فيورنتينا.

توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه األوروبية
أحيا توتنهام هوتسرب آماله الضئيلة باملشاركة يف املسابقات األوروبية
يف املوس�م املقبل ،بفوزه عىل ضيفه إيفرتون 1-صفر يف ختام املرحلة
الثالثة والثالثني من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وطب�ع فوز توتنهام ،وهو ال�� 200ملدربه الربتغايل جوزيه مورينيو يف
الدوري املمتاز (سبق له تدريب تشيلي ومانشسرت يونايتد) ،مشادة
ب�ني قائ�ده حارس املرم�ى الفرني هوغ�و لوريس وزميل�ه املهاجم
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مني بعيد انتهاء الشوط األول.
واندف�ع الحارس الدويل نحو زميله وب�دت عليه عالمات الغضب ،لريد
األخري بحدة أيضا ،ما دفع عددا من زمالئهما للتدخل والفصل بينهما.
وقبيل بداية الش�وط الثاني ،تبادل لوريس وسون مصافحة ودية قبل
العودة ألرض امللعب ،بحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية.
ورفع توتنهام الذي حل يف املوسم املايض وصيفا لليفربول يف مسابقة
دوري أبط�ال أوروب�ا ،رصي�ده اىل  48نقطة يف املرك�ز الثامن ،بفارق
نقطة خلف أرس�نال الس�ابع ،وال�ذي من املقرر أن يح�ل ضيفا عليه
يف املرحلة الخامس�ة والثالثني.ويحتل ولفرهامبتون املركز الس�ادس
برصي�د  52نقطة ،وه�و مركز قد يصبح مؤهال اىل مس�ابقة الدوري
األوروبي “يوروبا ليغ” ،بحسب الفائز بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي،
وانتظار مانشسرت سيتي (الثاني حاليا) ،مصري االستئناف الذي تقدم
به أم�ام محكمة التحكي�م الريايض (“كاس”) لنق�ض عقوبة منعه

من املش�اركة القارية ملوسمني
ملخالفت�ه قواعد اللع�ب املايل
النظيف.وحقق نادي شمال
لندن فوزه الثاني يف أربع
مباري�ات (مقاب�ل
تع�ادل وخس�ارة
املرحل�ة
يف
أ م�ا م
ا لس�ا بقة
، )1 - 3
شيفيلد يونايتد
منا فس�ا ت
منذ اس�تئناف
تعليقه�ا ألكث�ر
ال�دوري بع�د
بسبب فريوس كورونا
من ثالثة أش�هر
فش�ل إيفرت�ون بقي�ادة
املس�تجد.يف املقابل،
أنشيلوتي ،يف مواصلة نتائجه
امل�درب اإليط�ايل كارل�و
اإليجابي�ة بعد العودة ،وتلقى خس�ارته األوىل بعد تعادل وفوزين
متتاليني ،ليتجمد رصيده عند  44نقطة يف املركز الحادي عرش.
وقدم توتنهام أداء هجوميا قويا يف الشوط األول ،شمل فرصا عدة
أبرزها قبل الهدف ،تسديدة قوية للربازييل لوكاس مورا من خارج
املنطقة اىل جانب القائم األيمن (.)21
ول�م يتأخر توتنه�ام لهز الش�باك ،وحقق ذل�ك يف الدقيقة  24عرب
النريان الصديقة لالعب إيفرتون مايكل كني الذي حول تسديدة من
األرجنتين�ي جيوفاني لو سيلس�و العب توتنهام ،اىل ش�باك حارس
مرم�اه جوردان بيكفورد.وكان توتنه�ام األخطر يف مختلف مراحل
املب�اراة ،وهدد املرمى أكثر من مرة عرب الركالت الحرة ،الس�يما من
خ�الل إري�ك داير ( )30وه�اري كاي�ن (.)37ورد إيفرت�ون يف وقت
متأخر بتس�ديدة قوي�ة من الربازييل ريتشارلس�ون ،م�رت بجانب
القائم األيمن للوريس (.)45+4
وقدم الكوري الجنوبي ملحات خطرة يف الشوط الثاني ،وهدد مرمى
بيكفورد بثالث محاوالت مبارشة ( 53و 64و ،)65اضطر الحارس
ال�دويل اإلنكليزي للتدخل وإبعاد اثنت�ني منهما ،بينما مرت إحداها
اىل جانب القائم األيرس.
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ويف مب�اراة ضم�ن املرحل�ة ذاته�ا ،واص�ل سوس�ييداد تحقي�ق النتائج
املتواضعة منذ استئناف منافسات الليغا ،مع فوز واحد يف سبع مباريات
مقابل تعادلني وأربع هزائم.
يف املقابل ،حقق ليفانتي التعادل الرابع مقابل فوزين وخسارة.
وكان فوز سوس�ييداد ليجعله متس�اويا بالنقاط مع خيتايف الس�ادس،
والذي تعادل سلبا مع مضيفه أوساسونا األحد.
وتقدم الضيف سوسييداد لدقائق معدودة ،وأبقاه التعادل سابعا برصيد
 51نقطة ،بفارق نقطتني خلف خيتايف ،بينما رفع ليفانتي رصيده اىل 43
نقطة يف املركز الثاني عرش.
وافتتح ريال سوس�ييداد التس�جيل عرب الس�ويدي ألكس�ندر اس�حق يف
الدقيق�ة  ،12عندم�ا ح�وّل بطريقة فني�ة بكعب الق�دم ،عرضية ميكل
أويارزابال.
وبع�د ركل�ة ح�رة نفذه�ا خوس�يه كامبيانا عالي�ة عن مرم�ى حارس
سوس�ييداد ميغل أنخ�ل مويا ( ،)14تمكن ليفانتي م�ن معادلة النتيجة
بعد انطالق خوسيه لويس موراليس اىل داخل املنطقة إثر تمريرة طويلة
من روبن روتشينا ،وأودع الكرة عىل يمني الحارس (.)16
وكاد الضيوف ان يعاودوا التقدم يف الدقيقة  ،21لكن مهاجم سوس�ييداد
بورتو أضاع فرصة س�هلة ،عندما س�دد كرة ف�وق العارضة من موقف
انفراد سهل بمواجهة املرمى (.)21
وش�هد الش�وط الثاني تبادال للفرص بني الفريقني ،من أبرزها تس�ديدة
قوية من ميكل مريينو لصالح سوس�ييداد أوقفها حارس ليفانتي أيتور
فرناندي�ز ( ،)59ومحاول�ة من مس�افة قريب�ة للبديل غونزال�و ميلريو
أبعدها حارس سوسييداد ميغل أنخل مويا (.)75
ويتص�در ري�ال مدري�د الرتتيب م�ع تبق�ي أربع مراح�ل ع�ىل النهاية،
برصيد  77نقطة ،بفارق أربع نقاط فقط عن برش�لونة بطل املوس�مني
املاضيني.

كورونا حيرم داالس من استئناف الدوري األمريكي

أعلن�ت رابط�ة ال�دوري األمريكي لك�رة القدم MLSاس�تبعاد
نادي داالس من املشاركة يف استئناف بطولتها بعد تسجيل 11
إصابة بف�ريوس كورونا بني أفراده ،م�ن بينهم عرشة العبني.
وج�اء يف بي�ان للرابط�ة أن ع�رشة العبني وعضو م�ن الجهاز
الفن�ي يف داالس تثبت�ت إصابتهم بفريوس “كوفي�د ”-19منذ
وصوله�م إىل مدين�ة أورالندو يف والي�ة فلوريدا ،حيث س�تقام
البطول�ة التي أطلق عليها اس�م “أم أل أس إيز باك تورنامنت”
عىل شكل بطولة مصغرة يف مجمع ديزني اعتبارا ً من االربعاء.
وجاء يف بيان لدون غاربر مفوض الرابطة أنه “نظرا لتأثري عدد
الحاالت اإليجابية عىل قدرة النادي عىل التدريب ولعب مباريات
تنافس�ية ،فقد اتخذنا قرارا ً بس�حب داالس م�ن بطولة (أم أل
أس إيز ب�اك تورنامنت)”.وتابع“ :لطاملا ش�كلت صحة جميع
املشاركني يف استئناف البطولة األولوية بالنسبة لنا وسنستمر
يف اتخاذ ق�رارات تتماىش مع تل�ك االولوية”.وقال رئيس نادي
داالس دان هانت“ :نحن نوافق حتما عىل قرار الرابطة بسحب
داالس من البطولة بدافع مخاوف سالمة الالعبني والعاملني”.

منتخب اإلمارات يعاود تدريباته اعتباراً من  22متوز

أعل�ن االتح�اد اإلماراتي لكرة القدم أن املنتخب األبيض س�وف
يع�اود تدريباته اعتبارا ً م�ن  22تموز/يوليو ،وذلك اس�تعدادا ً
لخوض املباريات املتبقية يف التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم
 2022يف قط�ر وكأس آس�يا  2023يف الصني.وصادق�ت لجن�ة
املنتخب�ات الوطني�ة والش�ؤون الفني�ة عىل املرحل�ة األوىل من
اس�تعدادات املنتخب الوطن�ي ،وذلك بعد التنس�يق مع الجهاز
الفني للمنتخب واملدرب الجديد جورج لويس بينتو.وس�يكون
التجمع األول للفري�ق خالل الفرتة من  22إىل  27تموز/يوليو،
يف حني تمتد املرحلة الثانية من املعس�كر التدريبي يف الفرتة من
 1إىل  23آب/أغس�طس ،وتتضمن مباراتني وديتني.وس�يكون
هنال�ك تجم�ع ثالث ملنتخ�ب اإلم�ارات يف الفرتة م�ن  31آب/
أغس�طس ولغاية  9أيلول/سبتمرب ،ويتضمن مباراتني وديتني
خ�الل فرتة املباري�ات الدولية املعتمدة من االتح�اد الدويل لكرة
القدم ،وذلك قبل مواجهة ماليزية يف التصفيات اآلس�يوية يوم
 8ترشين األول/أكتوبر.

تشايف :األولوية لتجديد عقد عفيف والتعاقد مع حمرتفني أجانب جدد
كشف اإلسباني تشايف هرينانديز مدرب
نادي الس�د القطري أولوياته يف الفرتة
املقبلة مع النادي ،وذلك بعد اإلعالن عن
تمديد عقده ملدة عام.وش�دد تشايف عىل
أن األهداف األولية ترتكز عىل تجديد عقد
نج�م الفري�ق أكرم عفي�ف ،والتعاقد مع
العب�ي أجانب جدد لتعويض رحيل
غا ب�ي

وماركو فابيان.وقال تشايف يف ترصيح نرشه
املوقع االلكرتوني لنادي الس�د“ :أنا س�عيد
بتجديد العقد مع الس�د والذي سوف يستمر
للع�ام الثان�ي ع�ىل الت�وايل .”2020-2021
وأضاف“ :تركي�زي الكامل يف الفرتة الحالية
سيكون عىل تجهيز الالعبني بالشكل األكمل
للمنافس�ات املقبل�ة املحلي�ة واآلس�يوية”.
وكشف مدرب السد“ :أعمل مع إدارة النادي
خ�الل الفرتة الحالية عىل ع�دة ملفات ومن
أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف،
باالضافة للتعاقد م�ع العبني محرتفني بدالً
م�ن اإلس�باني غاب�ي واملكس�يكي ماركو
فابيان”.وأوضح“ :سعيد بأكتمال عقد
الالعبني بعد أنضمام العبي املنتخب
األول ،اس�تعدادا ً لخوض الفرتة
املقبل�ة ألس�تكمال بطول�ة
الدوري.وخت�م تش�ايف
حديث�ه بالق�ول“ :أن�ا

سعيد باالستمرار مع السد ،وسيكون هدف
الفريق دائما ً املنافس�ة ع�ىل كل البطوالت”.
وتس�تأنف منافس�ات الدوري القطري يوم
 24تموز/يولي�و ،علم�ا ً ب�أن الس�د يحت�ل
حالي�ا ً املرك�ز الثالث برصي�د  32نقطة ،مع
بق�اء خمس مباريات عىل انتهاء املنافس�ة،
علما ً بأن الدحيل يتصدر الرتتيب برصيد 42
نقطة ،مقابل  38للريان.

مفكرة الزوراء
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نبيل جاسم يعتذر عن تكليفه برئاسة شبكة االعالم العراقي

وفاة مدير اذاعة حملية يف
الديوانية بصعقة كهربائية

الديوانية  /نينا:
تويف مدير اذاعة محلية يف مدينة الديوانية أثر صعقة كهربائية .
وق�ال مص�در صحي “ ان االعالم�ي احمد القصري مدي�ر اذاعة الصدى ت�ويف نتيجة صعقة
كهربائية.

البيت األبيض ..اتهام “نيويورك تاميز”
روسيا بتمويل “طالبان” باطل

واشنطن /وكاالت:
أكد كبري موظفي البيت األبيض مارك ميدوز ،أن مقال “نيويورك تايمز” الذي زعم أن روسيا
وعدت مس�لحي “طالبان” يف أفغانس�تان بمكافآت مالية لقاء قتل العسكريني األمريكيني،
ال أس�اس له م�ن الصحة.وأضاف ميدوز الذي كان حتى نهاية م�ارس من هذا العام عضوا
يف مجل�س النواب بالكونغرس األمريكي“ :من املف�رض أنه لدى صحيفة “نيويورك تايمز”
معلومات اس�تخبارية يصعب تصديقها ،ولكن يف الحقيقة لم يكن لهذه املعلومات املزعومة
أي أس�اس .يف رأيي ،لو قام زمالئي الديمقراطيون بقراءة تقارير املخابرات بدال من مقاالت
نيويورك تايمز ،لكانوا س�ينظرون إىل مثل هذه املقاالت بش�كل آخر”.وش�دد ميدوز عىل أن
الصحيفة ،نرشت معلومات غري مؤكدة وش�دد عىل أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،كان
سيتخذ اإلجراءات الالزمة لو تلقى معلومات موثوقة وأدلة مثبتة بهذا الصدد.

ماليزيا تستدعي طاقم قناة اجلزيرة الستجوابهم عن
فيلم يتهم السلطات بالعنصرية مع املهاجرين
كواالملبور/متابعة الزوراء:
قال�ت الرشط�ة املاليزي�ة امس
الثالث�اء إنه�ا س�وف تس�تدعي
صحفي�ني م�ن قن�اة الجزي�رة
القطري�ة الس�تجوابهم بش�أن
فيل�م وثائق�ي ع�ن اعتق�ال
مهاجري�ن ال يحمل�ون وثائ�ق
وصفته الس�لطات بأنه محاولة
لتشويه صورة ماليزيا.
ويحمل الفيلم عنوان “معتقلون
خ�الل الع�زل الع�ام يف ماليزيا”
وأنتجه برنامج  101إيست الذي تبثه قناة الجزيرة ومقرها قطر ،ويركز عىل آالف املهاجرين
الذي�ن ال يحمل�ون وثائق والذين اعتقلوا خالل مداهمات تم�ت يف مناطق خاضعة إلجراءات
عزل عام مشددة ملكافحة فريوس كورونا.
وأث�ار الفيلم الوثائق�ي الذي بثته القناة يف األس�بوع املايض انتق�ادات فورية عىل اإلنرنت،
بينما وصف عدة مسؤولني التقرير بأنه غري دقيق ومضلل وغري نزيه.
وتأتي االنتقادات مع زي�ادة الغضب تجاه األجانب والالجئني املتهمني بنرش فريوس كورونا
وإره�اق م�وارد الدولة.وطال�ب وزير الدفاع إس�ماعيل صربي يعقوب هذا األس�بوع القناة
القطري�ة ،الت�ي اعتادت اث�ارة القالقل ،باالعت�ذار للماليزيني ،وق�ال إن اتهامات العنرصية
والتمييز ضد املهاجرين الذين ال يحملون وثائق ،غري حقيقية.
وس�بق أن دافعت الس�لطات عن عملي�ات االعتقال وقال�ت إنها رضورية لف�رض القانون
وللحد من انتش�ار الوباء.وقال املفتش العام للرشطة عب�د الحميد بدور للصحفيني الثالثاء
إن الرشطة ستس�تدعي طاقم العمل بالجزيرة يف إطار تحقيق بش�أن عدة ش�كاوى مقدمة
ضد الفيلم الوثائقي.
وذك�رت صحيف�ة “ذا س�تار” املاليزي�ة ان التحقيق�ات مع طاق�م القناة تش�مل اتهامات
بالتحريض عىل اجهزة الدولة وإثارة اعمال شغب.

بغداد /الزوراء:
قدم االعالم�ي نبيل جاس�م ،اعتذاره
ع�ن تكليفه برئاس�ة ش�بكة االعالم
العراقي.
وقال جاس�م يف منشور عىل صفحته
الرس�مية “ :اتقدم بالش�كر الجزيل،
ألعضاء مجلس أمناء ش�بكة اإلعالم
ّ
املوقري�ن ملنح�ي الثق�ة
العراق�ي
ّ
لتسنم منصب “رئيس شبكة اإلعالم
ضاع�ف لكلّ
العراق�ي” ،والش�ك ُر املُ َ
األصدق�اء واملُحبّ�ني واملُ ّ
هنئني ،ممّن
يعتق�دون أن بإمكان�ي العم�ل ع�ىل
ّ
يغ�ري من واقع ش�بكة اإلعالم
إنجاز
ٍ
العراق�يّ ،
لكن األمر أصع�ب من هذا
بكثري ،وليس بهذه البساطة”.
ُ
تأس�يس ش�بكة
واض�اف ان�ه “ت ّم
اإلع�الم العراق�ي بع�د  ،2003وكان
ً
ش�بيهة بتجربة
يُ�راد له�ا أن تكون
ال�� ،BBCوأن تك�ون تلك املؤسس�ة
البعي�دة ع�ن الس�لطة الحكومي�ة،
كونها ُتم�وَّل من املال الع�ام ،وأُري َد
لها أن تكون صوتا ً للشعب العراقي،
عرب ًة عنهَّ ،
مُ ّ
لكن ما جرى منذ لحظة
التغي�ري ه�و مخالفة األس�س التي
ُش ّ
�كلت “الش�بكة” بموجبها ،إذ لم
ً
ّ
تتمت�ع أب�دا باالس�تقاللية الكاملة،
وعمدت ّ
كل الحكومات عىل السيطرة
عليه�ا ،وتوظيفه�ا م�ن ناحي�ة

الخط�اب ،لتكون صوت�ا ً حكوميا ً ال
ش�عبياً ،وش�يئا ً فش�يئا ً استطاعت
الق�وى السياس�ية والحكوم�ات
الس�يطرة عليه�ا ،يف أك�رب عمليّ�ة
مص�ادرة لخط�اب الش�عب ،وصار
ُ
ُ
يق�رب
ص�وت الن�اس ضعيف�ا ً وال
ُ
ص�وت املؤسس�ة منه�م ،وفق�دت
موضوعيّته�ا ومصداقيتها يف تناول
الشأن العام”.
ُ
“كن�ت دائم�ا ً م�ا أق�ول إن
وتاب�ع
إمكانيات الش�بكة املاديّة والبرشية
إمكاني�ات عمالق�ة ،ويتواج�د فيها
ُ
أحس�ن وأكفأ الصحفي�ني يف العراق
واملنطقة العربيّة ربّما ،لكن الخطاب

دائما ً ما يُختطف من خالل القيادات
السياسية ،وأنتجت ،بالتحوّل املتكرر
ً
ضعيفة
ع�رب عق� ٍد ونص�ف ،إداراتٍ
ج�داً ،وهذه املعادلة ل�م ُتكرس حتى
اللحظة ،لألسف الشديد” ،مشريا اىل
انه “لم يكن هناك أبدا ً قرا ٌر س�يايسٌ
حكوم�ي تتواف�ق علي�ه الطبق�ة
أو
ٌ
السياس�ية م�ن أج�ل ترك الش�بكة
الس�تقالليتها ،األم�ر ال�ذي انعكس
ع�ىل أدائها كم�ا يع�رف العراقيون،
ً
جملة وتفصيالً ،يف أن
ولذلك أنا أشك
أي محاولة إلصالح خطاب الش�بكة
س�تكون معرك�ة “دون كيش�وت”
ض� ّد طواحني اله�واء ،حربا ً إلضاعة

الجه�د والوقت والس�معة بال طائل
وال مُ نجز”.
ً
ً
َ
خالصة
وطني�ة
“املهم�ة
واعت�رب ان
ٌ
متيق�ن م�ن أن
بامتي�از ،لكنن�ي
َ
َ
األح�زابَ
وأذرعه�ا داخل
السياس�ية
الش�بكة ،وحت�ى الحكوم�ة ،ال تريد
ّ
بأي حال من األحوال أن ترك الشبكة
الستقالليتها” ،الفتا اىل انه “ال يُمكن
القب�ول بعدم اس�تطاعة ّ
أي إدارة أن
ّ
تتوىل مس�ؤولية م�كان وال يُمكن أن
ّ
تغري مدير قسم عىل سبيل املثال ،ألن
أخطب�وط املحاصصة موج�ود يف ّ
كل
مفاصل الش�بكة ،كما يف املؤسس�ات
األخ�رى ،وس�تكون جه�ود اإلصالح
عبثية وضائعة”.
وش�دد جاسم “يجب أن يكون هناك
ٌ
ش�جاع برك الشبكة كي تنمو
قرا ٌر
كأي كائ�ن س�ليم الجس�م والروح،
وه�ذا قرار ل�م يُتخذ بع�د ،وما تزال
الحكوم�ات واألح�زاب تعمل ضمن
سياقات ديكتاتوريّة ألنها بجوهرها
غري مؤمنة بحرية التعبري” ،موضحا
ٌ
رج�ل يل اس�مي وس�معتي،
“انن�ي
وال أري�د املجازف�ة به�ا ،وس�أبقى
ٌ
م�ع الناس كم�ا ُ
رجل غري
كنت ،أن�ا
معن�ي بلعبة التوافقات السياس�ية،
ّ
وال بلعب�ة التوازن�ات واملحاصص�ة،
ول�م أؤمن بمب�دأ “اإلم�ارة ولو عىل

حجارة” ،الذي يؤمن به كثريون”.
وتاب�ع “م�ا يؤك�د م�ا أقول�ه ه�و
الهس�ترييا الت�ي أصاب�ت بع�ض
القوى السياس�ية التي ترى الشبكة
ً
ً
تابعة له�ا ،وكذل�ك املوقف
مزرع�ة
واملتهاون
الواض�ح
غ�ري
الحكوم�ي
ِ
بدع�م ش�بكة اع�الم مس�تقلة ،لذا
ّ
اش�ك ُك ِبنيّة الطبقة السياس�ية،
أنا
ومن ضمنه�ا الحكومة ،يف أنها تري ُد
ش�بكة مهني ً
ً
َ
تعمل وف�ق املعايري
ّ�ة
املوضوعي�ة واملصداقي�ة والحياد”،
مقدما اعت�ذاره “ع�ن التكليفَّ ،
ألن
الجه َد س�يكون نحتا ً بجبل أصم ،أو
حرثا ً ببحر ،وه�ذا ما ال ينفعني ،وال
ُ
ينفع الشبكة أو املشاهد ،ولن يطور
الخط�اب ،وال أعل�م باس�تمرار ذات
املُ َ
دخالت يف معادلة الشبكة”.
ُ
لس�ت معني�ا ً بالتوحّ ش
واكد “انني
ُ
أعمل و ِقبلتي
الحزبي عىل الش�بكة،
ّ
الجمهور والحياد واملوضوعية ،لكن
الحزبي،
الهواء مس�مومٌ بالتج�اذب
ّ
الت�ي تغيّ�ب كل األدوات الحقيقيّ�ة
ُ
ع�رشات
لإلص�الح ،وربّم�ا هن�اك
األس�ماء الت�ي ترتيض ه�ذه املهمّة،
ليس من بينها نبيل جاسم” ،موضحا
“انني سأكون سعيدا ً بأداء ّ
أي مهمة
وطنية عندما تتوفر أس�باب النجاح
والنية الصادقة الشجاعة للتغيري”.

صحف مصرية تواكب الجمهور على مواقع التواصل بالبث المباشر

التحول من صحافة النص إىل املشاهدة أصبح أمرا واقعا بفعل حتوالت واقع اإلعالم يف مصر
القاهرة  /متابعة الزوراء:
اس�تطاعت صح�ف مرصي�ة تحقي�ق متابع�ات مرتفعة عىل
صفحاته�ا يف موقع فيس�بوك بفضل فيديوه�ات البث املبارش
التي ال تطلب خربة أو تكلفة كبرية ،وتجاوزت فرة الركود التي
تسببت بها هجرة القراء إىل مواقع التواصل االجتماعي.
وتوجه�ت الصح�ف املرصي�ة إىل جمه�ور مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،وأج�رت تغي�ريات ع�ىل طريق�ة إدارته�ا للم�واد
التحريرية ،وأولت أهمية لألقسام القائمة عليها تخطت مسألة
التحديثات املستمرة لألخبار ،بإنتاج فيديوهات “البث املبارش”
الت�ي تتيحها املنص�ات اإللكروني�ة وتعطي إمكانية واس�عة
للتفاع�ل مع الجمهور.وضاعفت صح�ف ومواقع مرصية من
اس�تخدام خاصية “فيسبوك اليف” كأداة س�هلة وغري مكلفة
وليست بحاجة إىل خربات كبرية يف مجاالت تصوير الفيديو ،ما
انعكس عىل حجم املحتويات املنشورة ،وأضحت هناك منافسة
من نوع آخر بني قيادات هذه الصحف حول الوصول املبارش إىل
الجمه�ور من خالل بث فيديوهات من مواقع األحداث بدالً من
استهالك املزيد من الوقت يف عملية التصوير واملونتاج والتعليق
التي يتطلبها الفيدي�و التقليدي.وتأتي هذه الخطوة بعد مرور
سنوات لم تراع خاللها الصحف املرصية التطورات التكنولوجية
يف مج�ال التواص�ل االجتماعي ،كما أن خدم�ة “البث املبارش”
التي فعلتها بش�كل كبري مؤخرا ً جاءت بع�د أن حققت نجاحا
لدى صحف دولية عديدة ،لكنها أضحت مضطرة إىل ذلك يف ظل
ع�زوف الق�راء عن رشاء الصح�ف الورقية ،وتح�ول أغلبها إىل
ما يش�به املنش�ورات نتيجة تقليص عدد أوراقها لعدم تحملها
تكالي�ف الطباعة الباهظة.ويرى متابعون للش�أن اإلعالمي أن
املنافسة التقليدية بني الصحف واملواقع املرصية تغريت يف ظل
األوض�اع االقتصادية التي تعاني منه�ا غالبية الصحف نتيجة
ع�زوف املعلنني التقليديني ،وباتت املنافس�ة ع�ىل كيفية جذب
معلن�ي مواقع التواصل االجتماعي والحص�ول عىل عوائد أكرب
م�ن صفحات الصحف عىل فيس�بوك ،وهناك مح�اوالت جادة
للبحث عما هو جديد يج�ذب القارئ.وتبحث الصحف املرصية
ع�ن جزء من تركة اإلعالن�ات الرقمية التي بلغ�ت  845مليون
دوالر يف العام  ،2019بحس�ب تقرير التنافسية الرقمية العاملي
الصادر مطلع العام الجاري ،وأش�ار أيض�ا ً إىل وصول إعالنات
فيس�بوك إىل  38ملي�ون مس�تخدم ،يف ظ�ل وج�ود  42مليون
ش�خص يرددون ع�ىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي يف مرص.
واس�تطاعت بعض الصح�ف تحقي�ق متابع�ات مرتفعة عىل
صفحاتها يف موقع فيسبوك ،وبلغ عدد متابعي صحيفة “اليوم
الس�ابع” اليومي�ة حوايل  18ملي�ون مس�تخدم يف الوقت الذي

تق�وم فيه الصحيفة بإنتاج  25فيدي�و “بث مبارش” عىل مدار
اليوم وتحقق مش�اهدات تتخطى ثالثة ماليني.بعض الصحف
تبدأ خط�ة لتدريب كتابها عىل ق�راءة مقاالتهم مصورة وبثها
للجمه�ور ال�ذي ينح�از إىل الصورة.ولدى صحيف�ة “الوطن”
اليومي�ة  13مليون متاب�ع عىل صفحتها وتنت�ج يوميا ً عرشة
فيديوه�ات “بث مب�ارش” ،ووصل عدد متابع�ي موقع “صدى
البلد” إىل خمسة ماليني مستخدم ،ويعتمد املوقع بشكل مكثف
عىل “الب�ث املب�ارش” لألحداث.وقالت رئيس�ة قس�م التواصل
االجتماع�ي بموقع “صدى البلد” ،نه�ى نجيب ،إن إدارة املوقع
أحدثت تغيريات عديدة يف إسراتيجيات جذب الجمهور من خالل
تقديم محتويات إعالمية جذابة عىل الصفحة الرئيسية للموقع
يف فيس�بوك ،وأصبح االهتمام مُ نصبّا بشكل أسايس عىل إنتاج
الفيديوهات الت�ي تخاطب جمهور مواق�ع التواصل.وأضافت
يف ترصي�ح ل�”الع�رب” ،أن الب�ث املبارش أفض�ل أدوات جذب
الجمه�ور إىل صفحة املوقع عىل فيس�بوك ،ألن�ه يتيح إمكانية
إرس�ال إش�عارات إىل الجمهور املتابع بأن هن�اك فيديو يجري
بثه تح�ت عنوان محدد ،م�ا تنتج عنه زيادة نس�ب املتفاعلني
مع الصفحة ،وإمكانية وصول الصفحة إىل أشخاص جدد عرب
تأثري هذه الفيديوهات عىل الجمهور وتفاعلهم.
وأشارت إىل أن موقع “صدى البلد” حقق طفرة واضحة يف أعداد
املتابع�ني له منذ أن جرى تكثيف هذه الخاصية التي تعتمد عىل
املحررين يف األقس�ام املختلف�ة وكذلك قس�م التصوير ،وهناك
خطة يومية تقوم عىل تحديد أماكن التصوير والبث ومواعيده.
وقام�ت بعض املواقع املرصية باس�تحداث إش�ارات ترويجية
ع�ىل صفحاتها يف موقع التواصل االجتماعي فيس�بوك بوجود
فيديوهات سيجري بثها مبارشة من أماكن وتوقيتات محددة،
وتطالب جمهورها بإرسال التعليقات واألسئلة واإلجابة عليها

يف أثناء بث الفيديو.
وأخذت الصحافة الرقمية حيزا واس�عا ً من اهتمامات الصحف
املرصي�ة مؤخ�راً ،بالرغم من وجود مش�كالت تقني�ة ومهنية
ترج�ع إىل ع�دم تدري�ب الك�وادر العاملة يف هذا املجال بش�كل
جيد ،لكنها تماش�ت مع السياس�ة التحريرية لغالبية الصحف
التي تقوم أساس�ا َ عىل نق�ل الخرب دون االس�تغراق يف التحليل
والتفس�ري ،وتعاملت م�ع الصحافة الرقمية م�ن هذا املنطلق،
وأصبح�ت فيديوه�ات الب�ث املب�ارش س�بقا صحافيا تس�عى
إلنجازه.
وتس�تفيد املواقع من خاصية البث املبارش مرتني؛ األوىل حينما
تحقق نس�ب مش�اهدة يف أثناء الب�ث ،والثاني�ة عندما يتحول
الب�ث إىل فيدي�و يظ�ل محفوظا ً ع�ىل موقع الصحيف�ة يمكن
للجمهور مشاهدته ونرشه عىل نطاق واسع ،ما يزيد من نسب
مش�اهدات الصحيفة عىل فيس�بوك أو يوتيوب ،حيث يتيحان
ه�ذه الخاصية.ولج�أت صحف مرصي�ة عدي�دة إىل تنظيم ما
يمكن تس�ميته ب�”اإلرشادات البسيطة” للمحررين التقليديني
للقي�ام بعملية البث املبارش من مواقع األحداث التي يتواجدون
فيها ،وأضحت األقسام امليدانية تقوم بشكل أسايس عىل إنتاج
الفيديو املبارش فيما تتوىل األقسام التقنية مهمة إعداد تقارير
بش�كل أكث�ر احرافية عن قضاي�ا متنوعة.وكان�ت الكثري من
املواق�ع اإللكرونية تكتفي ببث املؤتم�رات والفعاليات املذاعة
تلفزيوني�ا ً عىل القنوات الخاصة به�ا يف موقع يوتيوب ،غري أن
نجاح البث املبارش يف تحقيق طفرة يف عدد املتابعني ألحد املواقع
اإلخبارية عىل فيس�بوك دفع باقي املواق�ع إىل تكرار األمر ،ألن
الصحيفة تستفيد من عوائدها نتيجة ارتفاع متابعيها ،بجانب
م�ا تحقق�ه الفيديوه�ات املنش�ورة ع�ىل يوتيوب.وأك�د مدير
تحرير صحيفة “الوطن” ،أحمد الخطيب ،أن دراس�ات س�وق
اإلع�الم يف مرص أش�ارت إىل أن  82يف املئة من الجمهور س�وف
يتجهون إىل املحتويات املرئية يف العام  ،2021بعد أن شهد العام
امل�ايض توجه  50يف املئة نح�و املوضوعات املرئية التي أنتجتها
مؤسس�ة “الوطن” ،ما دفع إدارة التحري�ر إىل عقد اجتماعات
مكثفة لوض�ع خطط التحول نحو املحتوي�ات املرئية.وأوضح
يف ترصيح ل�”العرب” ،أن محتوي�ات الفيديو املنتجة بمختلف
أنواعها حققت مش�اهدات مرتفعة منذ اتخاذ إجراءات الحظر
الجزئ�ي ،م�ا دف�ع إدارة الصحيف�ة إىل وضع خطة م�ن املقرر
الب�دء يف تنفيذها س�بتمرب املقب�ل ،تقوم عىل إنت�اج  75يف املئة
من محتويات الصحيفة عرب تقنيات الفيديو ،وأن قرار التحول
من صحافة النص إىل املشاهدة أصبح أمرا ً واقعا ً بفعل تحوالت
السوق.

أهم مصادر املعلومات املوثوقة للتغطية اإلخبارية حول كورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
يتس�لح الصحف�ي يف عمل�ه باملعلومات
الت�ي تق�دم معرفة ذات مص�در موثوق،
ويف األزمات تتبلور أهمية وقيمة استقاء
األخب�ار م�ن مصادره�ا الثق�ة بدرج� ٍة
أك�رب من ذي قب�ل ،وتحديدا ً ه�ذه األزمة
التي يمر به�ا العالم نظرا ً النتش�ار وباء
كورونا الخط�ري ،فاملعلومة هنا قد تقود
للحي�اة عوض�ا ً ع�ن املوت.تماش�يا ً مع
األزمة العاملية ،يتجه دور اإلعالم بصور ٍة
أساس�ية إىل تقدي�م املعرف�ة واالرتق�اء
بالوعي الصحي للش�عوب وأهمية س�بل
الوقاي�ة من فريوس كوفيد  ،19إىل جانب
مواقع وأدوات للكشف عن أخبار كورونا
الزائف�ة ،ك�� فريس�ت درافت ،مس�بار،
تيقن ،وغريها.
األبحاث العلمية
يش�هد العالم ث�ورة تكنولوجية عظيمة
ً
مقارن�ة بالس�ابق فيما يخ�ص األبحاث
العلمي�ة ،هن�ا إليك�م أهم ه�ذه األبحاث
حول جائحة كورونا:
بحث لتش�خيص الفريوس ب� 37ثانية:
وهو برنامج جديد للمربمج الفلسطيني
محم�ود أب�و غ�وش تق�وم فكرت�ه عىل
تش�خيص املرض ع�ن طريق�ة معالجة
صور األشعة السينية يحدد هل الشخص
مص�اب أم ال بف�ريوس كورون�ا ويتنب�أ
بدرج�ة خط�ورة امل�رض ،وقد نج�ح أبو
غوش س�ابقا ً باملس�اهمة يف تش�خيص
م�رىض رسط�ان الث�دي واللوكيميا عرب
دمج الطب والتكنولوجيا معا ً.
يق�ول أب�و غ�وش ّ
إن تطبيق�ه رائع جدا
وه�ذه ه�ي األماكن التي يج�ري تجربته

فيها وعددها ونس�بة الدقة لكل دولة:
 13م�كان يف إيطالي�ا  -فح�ص 22152
حالة بنسبة دقة .94%
 7أماكن يف أملانيا  -فحص  14311حالة
بنسبة دقة .98%
 3أماكن واحد يف إسبانيا  -فحص 7450
حالة بنسبة دقة 91%
 مكان واحد يف االمارات  -فحص 1276حالة بنسبة دقة 99%
 م�كان واح�د يف بلجي�كا  -فحص 894حالة بنس�بة دقة  ،84%ويج�ري العمل
ع�ىل تطوي�ر خوارزمي�ة ه�ذا الربنامج
لتك�وننتائج�هأكث�ردق�ة”.
يف ظل انهيار األنظمة الصحية ،يأتي هذا

البحث للمس�اهمة يف رسعة التش�خيص
ومعرفة درجة اإلصاب�ة ،تيمنا ً بالتجربة
الصيني�ة يف محارب�ة امل�رض حي�ث
استخدمت أشعة األلراساوند.
رشك�ةPrimer.ai
يتضاع�ف ع�دد املنش�ورات الطبي�ة كل
 14يوم�ا ً بحس�ب ش�ون غ�وريل مدي�ر
رشك�ة  ،Primer.aiوه�ي رشكة أدرجت
يف موقعها مدونة خاص�ة لجميع أبحاث
ف�ريوس كورونا املس�تجد ،حي�ث خالل
أس�بوع واحد تم إدراج  960مقال بحثي
ليص�ل الع�دد اإلجم�ايل ل�ألوراق العلمية
 3993ويس�تمر ه�ذا النم�و البحث�ي
باالزدياد.

موقع MyLOFT
وهي مكتبة الكرونية ضخمة تضم عدد
كبري من األبحاث واملقاالت حول كورونا.
أبحاث موقع إيثاكا ITHAKA
وه�ي مكتبة تس�اعد املجتمعات العلمية
األكاديمي�ة والثقافي�ة ع�ىل املس�تقبل،
والتعلم من الدراس�ات البحثي�ة الدقيقة
واملصممة بش�كل جيد ،وكيفية التعامل
مع الحقائق.
مجلة الطب التجريبي JEM
وتوفر هذه املجل�ة كل ما هو جديد حول
عل�م املناع�ة واألعص�اب والبيولوجي�ا،
والفريوسات التاجية .COVID-19
األكاديمية الوطنية للطب بفرنسا

تقدم أكاديمية الطب بفرنس�ا العديد من
املقاالت والتوصيات حول .COVID-19
املعه�د الوطن�ي للحساس�ية واألمراض
املعدية NIH
يعمل عىل تطوير األبحاث والتشخيصات
السابقة للسارس ومتالزمة الرشق أوسط
التنفس�ية ،لفهم طبيعة فريوس كورونا
وتطوير آليات جدي�دة للعالج واللقاحات
املمكن�ة ،ويطرح ه�ذه املق�االت العلمية
جميعها وجديد العلم عىل املوقع هنا.
مصادر أخرى
وهن�ا أيضاً؛ مص�ادر مهم�ة للصحفيني
الس�تقاء املعلومات الصحيحة الثقة عن
كورونا:
منظمة الصحة العاملية
وهي املصدر األس�ايس لجميع املعلومات
الصحية الس�ليمة يف كافة الدول ،وتقدم
النصائح حول الصحة النفسية يف حاالت
الطوارئ واألزمات؛ ألهمية الدعم النفيس
عىل الصحة العامة.
وم�ع انتش�ار الف�ريوس أدرج�ت تح�ت
مظلته�ا حديثا ً منص�ة  OpenWhoبعدة
لغات لتب�ادل الخربات الصحي�ة العامة،
وكيفية التعامل مع األوبئة ،وكذلك توفر
دورات تدريبية عرب اإلنرنت لألش�خاص
الذي�ن يعملون يف املجال الصحي أو الذين
يستعدون لذلك.
خريطة إحصائيات للعالم
وهو موقع لطالب�ني يف جامعة كارنيجي
ميلون ،تم تطوي�ره بهدف توفري طريقة
بس�يطة وفاعل�ة لتصور تأث�ري فريوس
كورون�ا عىل العالم أجم�ع .يُظهر املوقع
خريطة للعالم يمكنك النقر عىل أي دولة
ملعرفة أعداد اإلصابات بفايروس كورونا

فيه�ا ،عدد حاالت الش�فاء واملتوفاة ،يتم
تحديثه�ا كل دقيقت�ني ،ومص�در ه�ذه
اإلحصائيات هو موقع .worldometers
دليل الوقاية من كورونا املستجد
أصدرت�ه الحكوم�ة الصيني�ة م�ن واقع
تجربته�ا م�ع فاي�روس كورون�ا ،وه�و
مؤل�ف من  58صفحة م�ن إعداد الطاقم
الطب�ي الصيني الذي عم�ل عىل مكافحة
الوباء يف بالده.
يض�م الكت�اب س�تة أقس�ام تجيب عىل
األسئلة املتعلقة بمعرفة فايروس كورونا
وطريق�ة انتش�اره والوقاي�ة والحج�ر
الصحي الس�ليم وختام�ا ً بكيفية العالج
من األعراض وتوقيت زيارة الطبيب.
موقع األمم املتحدة
ويقدم هذا املوقع العديد من الفيديوهات
اإلرشادية والوقائية ،وكذلك قسم خاص
بتغطي�ة إخباري�ة يت�م تحديثه�ا يوميا ً
م�ن مجاميع األخبار الص�ادرة عن إدارة
التواص�ل العاملي حول انتش�ار الفريوس
وعمل هيئات األمم املتحدة.
مركز السيطرة عىل األمراض CDC
وهو مص�در مهم يق�دم معلومات حول
أس�اليب وأدوات الوقاي�ة م�ن األم�راض
عموماً ،وحاليا ً حول كوفيد  19بالتحديد،
وكيفية السيطرة عىل الضغوط والغضب
جراء الحجر املنزيل والخوف من املرض.
موقع BBC
يواك�ب موقع  BBCكل جدي�د من أخبار
ومعلومات ح�ول الفاي�روس من جميع
دول العالم ،وين�رش العديد من القصص
اإلنس�انية جراء انتش�ار الوب�اء ،وكذلك
تأث�ريه ع�ىل مختل�ف مناح�ي الحي�اة
اقتصاديا ً وسياسيا ً.

واتساب
يف إط�ار من�ع انتش�ار الش�ائعات حول
كورونا ،يقدم واتس�اب أرقام ملؤسسات
تدقي�ق الحقائ�ق ضمن الش�بكة الدولية
لتدقي�ق الحقائ�ق ( ،)IFCNملراس�لتهم
يف ح�ال كنت تش�ك يف صح�ة معلومة ما
تلقيتها.
WebMd
رشك�ة طبية أمريكية تش�ارك معلومات
ح�ول الصح�ة الجي�دة بش�كل ع�ام،
ومحتوى موثوق من األطباء عن فريوس
كورونا.
موقع معهد Poynter
الذي يركز مهامه عىل التأكيد والدفاع عن
حري�ة الصحافة ،ويف الوق�ت الحايل فإنه
يقدم أفضل املمارسات لتغطية القصص
الت�ي تتعل�ق بف�ريوس كورون�ا ،وحول
العمل عرب اإلنرنت.
كذل�ك يق�دم ن�رشات إخباري�ة محدث�ة
يومية عن الفريوس ،والعديد من املصادر
واملقاالت املهمة يف هذا املضمار.
منظمة IRE
وهي منظمة غري ربحية ُتعنى باملحققني
واملراس�لني االس�تقصائيني ،م�ن أج�ل
تطوي�ر ج�ودة التقارير االس�تقصائية،
وتب�ادل الخ�ربات والتقني�ات والقصص
االستقصائية ما بني الصحفيني يف جميع
دول العالم ،وتقدم اليوم سلسلة ويبينار
ودورات تدريبي�ة مجاني�ة ومفتوح�ة
للجمي�ع حول أزمة الفريوس�ات التاجية
وكيفي�ة التعام�ل معه�ا وتغطيته�ا
ومعلومات وقائي�ة ،يقوم موقع املنظمة
كذلك بتس�جيل هذه الندوات للرجوع لها
عند الحاجة.
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قراءة يف اجملموعة الشعرية (مساوات النص الغائم) للشاعر عمار كشيش
أجمد جنم الزيدي
تمثلل املتعاليلات النصيلة والعتبلات
مداخلل اجرائية ،يمكن لنا االسلتعانة
بهلا يف قلراءة املدونلات الكتابية يف اي
ملن رضوب الكتابلة شلعرا كانلت ام
نثرا ،حيث تشلكل عدة تصلورات لدى
القلارئ ربملا يسلقطها علىل النص،
وفلق مؤرشين ال يغيبان علن ذهن اي
قلارئ ،وهملا أوالً :ان هلذه العتبلات
موظفة بصورة قصدية واعية من قبل
الكاتلب ،او انهلا تخفي غرضلا ما من
ذللك التوظيلف ،والذي ربما سليالحق
نص القلراءة ويزاحمه يف تشلكيل تلك
اللدالالت املفرتضلة ،وثانيلا :ان هناك
هيمنلة الواعيلة عىل الكاتلب تفرضها
تللك العتبلات او ربملا اختيارها -عىل
اقل تقدير -والتي سلتهيمن الحقا عىل
الوعلي القلارئ ايضلا عندما سليتقلد
وظيفة بناء اللدالالت واحالتها يف نص
القراءة ،والعالقة بلني هذين املؤرشين
او املسلارين االفرتاضيلني ،سلتبني
تصوراتنلا كقراء علن هلذا الكتاب او
النلص ،وفلق عالقلة تبادلية تسلاهم
فيها تلك املتعاليلات انطالقا من غالف
الكتاب و االسلتهالل املوظلف ،ان كان
اقتباسلا ما او مقدملة نقدية او تربيرا
او اي شكل من اشكال االستهالل الذي
تفتتح فيله عادة الكتب ،ملرورا بمتن
الكتلاب وانتهاء باملالحق او الخاتمة او
اي يشء اخلر يوظف يف نهاية الكتلاب.

من

وبقراءة املجموعة الشلعرية (سماوات
النص الغائم) للشلاعر عمار كشليش،
نالحلظ انه قلد وظلف مجموعلة من
املتعاليلات النصيلة او العتبات انطالقا
ملن غلالف املجموعلة اىل العتبتلني
االسلتهالليتني ،وهما لوحة تخطيطية
للفنلان فيصلل لعيبلي ونلص قصلري
للشلاعر عقيلل علي ،ملرورا بمتلن
املجموعة املتكون من ثالثة اقسلام اىل
الخاتملة التي تمثلت بلوحة تخطيطية
ثانية للفنان فيصل لعيبي.
ونالحلظ ان هذه العتبات او املتعاليات
قلد بنيت علىل وفلق تشلكيلة ثالثية،
فالغالف مثلال يتكون من ثالث وحدات

هلي لوحة الغلالف والتي تظهلر امرأة
تلف جسلدها بعباءة سلوداء ،وتغطي
رأسلها غيمة بيضلاء كبلرية ،وعنوان
الكتاب املتكون من ثالث كلمات بألوان
مختلفة هي (سماوات) باللون االسود،
و (النلص) باللون االحملر ،و(الغائم)
بالللون االبيلض ،باالضافلة اىل اسلم
الشلاعر ،حيث تربز تللك العالقات من
خالل املقابلة بني لوحة الغالف وعنوان
املجموعة وفق الرتسيمة التالية :املرأة=
النلص ،الغيمة= السلماوات +التعاليم
واالنساق التي تأتي بمراتب علوية التي
تحجلب رأس النلص ،الغائلم= العباءة
التي تلف النص واملتمثلة بتلك التعاليم

واالنسلاق ،واسلم الشلاعر ،ثم العتبة
االسلتهاللية االوىل وهلي لوحة فيصل
لعيبي؛ حيث نرى ثلالث وحدات داللية
هلي املالك املقيد والعائلة والحيوان ،ثم
العتبلة االسلتهاللية الثانية وهي نص
الشاعر عقيل عي (عىل دفاتري /ارسم
حجلراً /أرسلم تاجلاً /أرسلم طفولة
مخطوفة /وأخط اسلمك ،).حيث نرى
ان دالالت النلص تتمحلور حلول ثالث
وحلدات هلي (علىل دفاتلري /انلا) و
(أرسم) و (أخط اسمك) ،ثم يأتي متن
املجموعة الذي يقسلم اىل ثالثة اقسام،
وانتهلاء باللوحة التخطيطية الثانية يف
نهايلة املجموعة لفيصلل لعيبي حيث
يمكننلا ان نحلدد ثالث وحلدات داللية
متوزعة بني الوشاح واملرأة والحراب.
وتحتلوي هلذه البنلى الثالثيلة التلي
اظهرناهلا علىل ثالثيلات اخلرى،
فالغلالف مثلال يبنى العنلوان فيه عىل
جمللة من ثالث كلملات مكتوبة بثالث
الوان مختلفلة ،واللوحلة التخطيطية
االوىل تكلون فيها العائللة متكونة من
ثالثة افلراد ،ونص عقيلل عي يحتوي
علىل تكرار لنفلس الفعل لثلالث مرات
وهلو الفعل (ارسلم) ،بينملا نصوص
املجموعلة تغيب عنها هلذه العالقات
الثالثيلة الفرعية املبلارشة ،حيث انها
تظهلر يف مواضع قليللة ومتفرقة ،وال
تشلكل تأثلريا يمكن لنا ان نشلخصها
او ان نربزهلا كعالقلات بنائيلة داخل

النصوص ،وانما هو ظهور عابر وقليل،
لذلك يمكننا االستنتاج ان هذه العالقات
الثالثية التي شلكلتها العتبات ،تنصهر
داخلل النصوص ،لتبني لها انسلاقا او
وحدات داللية مضمرة ،ال تنحرص بأي
من الدالالت الثابتة ،والتي يمكن لنا ان
نجعلهلا دالالت مهيمنلة ،ونحلاول ان
نحصيها داخلل متن النصلوص ،لذلك
فهذه الرتسيمة الثالثية املضمرة ،تأخذ
لها اشلكاال ودالالت مختلفة ومتنوعة،
ربملا تتماس احيانا مع اللدالالت التي
اجرتحناهلا للعتبلات التلي اسللفنا
ذكرهلا ،وربملا تتعلارض او تفلرتق
عنها ،فهلي عبارة عن وحلدات نصية
تأخلذ شلكال ثالثيلا ،اي ثلالث وحدات
داللية ،وهذا االضملار ،واالظهار لهذه
الوحلدات يف متن النصوص يرجع ربما
اىل طبيعلة تكوين كل منها ،حيث تميل
العتبلات مثلال اىل االختلزال ،لذلك تربز
بنيتها الشكلية بصورة واضحة ،عكس
النصلوص التي تتسلع فيها مسلاحة
اللدالالت وفضاءاتهلا ،ليمكنهلا ان
تلراوغ الوضوح والظهور عىل سلطح
النلص ،حيلث غابلت تللك التشلكيلة
الثالثيلة املبارشة يف جميلع النصوص،
اال يف مواضلع قليلة جلدا ،ويف مقاطع
مجتزءة ،كقول الشاعر يف نص (تراتيل
يف باب الريف) ص.11
الرسام
يلمس السماء يلمس جسدك

يف آن واحد يلمس اللوحة
يمسك التفاحة ويرسم نهرك.
حيث نلرى هيمنة الدالالت الثالثية عىل
هذا املقطع ،بني اوالً (يلمس السلماء)،
وثانيا (يلمس جسلدك) ،وثالثا ً (يلمس
اللوحلة) ،والتلي يمكلن ان نجلد لهلا
تناغما ً ضمنيا مع دالالت بارزة أخرى،
اجرتحناهلا يف تلك املتعاليلات النصية
او العتبلات ،وخاصة عتبلة العنوان ان
اعتربنا صفلة (الغائم) يف العنوان ،هي
تشكيل لوني للوحة النص ،يقابل لوحة
املقطلع (يلمس اللوحلة) باإلضافة اىل
عالقلة ثالثيلة اخلرى يف هلذا املقطع،
وهلي بني االفعال (يلمس) و(يمسلك)
و(يرسلم) ،ويمكننلا ان نجرتح تأويال
دالليلا لهلا ملن خلالل الكشلف علن
التناصات واالحاالت التلي تحيل اليها،
حيث فعلل اللمس ،يتناص مع تفصيل
يف لوحلة مايكل انجلو (قصلة الخلق)
واللذي يمثلل الوجود او الخلق ،مسلك
التفاحة تتناص ملع قصة ادم وحواء،
ورسلم النهلر يحيلل اىل شلق مجلرى
الحيلاة او الوجلود من خلالل االحاالت
الداللية التي تحملها داللة النهر.
وهنلاك عالقات ثالثية بلارزة اخرى يف
نص (سلماء لبخلار الطفولة) ص،13
(سلماوات القريلة تمشلط شلعورنا
وتعقلد الضفائلر /اراجيلح االحالم)،
حيث يمكننا تأشلري العالقلات الداللية
املتوزعة بني (سماوات القرية) ،وضمري
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ماجد احلجامي
كان أحدهلم ثمال جلدا  ،جلس علي املقعد
األمامي من سليارتي وجللس اآلخران عىل
املقعد الخلفي ،اتجهلت بهم من أمام حانة
أل (باملينلوا) الوقعلة يف الجلزء الغربي من
مركز مدينة (وينيبك) التي كانت تسلتقبل
الثللوج بكثافلة يف ذللك الوقلت املتأخر من
الليلل إىل حلي (سلانت نوربلت) ،يبدو عىل
ذلك الشلاب الذي أختلار الجلوس إىل جانبي
قلد راق له عالم السلكر اللذي يعيش فيه ،
يغنلي بصوت خافلت  ،يصفلق و يضحك ،
يهز برأسله طربا دون أن يكرتث أو يعبأ بما
يلدور خلفه من شلجار صاخلب أندلع بني
رفيقيله عندما اتهم أحدهملا اآلخر بالغرية
والحسد حني حاول أن يرسق منه عشيقته
التي تعرف عليها يف تلك الحانة التي يرتادها
ابناء الريف وعاشلقوا البيئلة الريفية  ،قال
غاضبا :
 ال أدري كيلف وصلت بك الوقاحة والجرأةأن تسلب مني تلك الفتاة الجميلة .
 -عجبلا ألملرك تتحدث وكأنلك تعرفها منذ

أعوام  ,لقلد جاءت إىل تلك الطاولة من أجي
أنا لذلك دعتني إىل الحديث والرقص معها .
 يلا للك ملن مغفلل ،كانلت ترقلص معكوعالملات الغرام تأتي إيل ملن عينيها وفمها
ويديهلا  ,وملا إن فرغت منلك أرسعت إيلّ ،
أخذت رقم هاتفي بعد حديث غرامي شيق .
 توقلف عن املراوغة والكلذب فانا صديقكمنذ اعوام  ،أعرفك جيدا .
 -أبعلد يدك علن وجهي أيها الغبلي قبل أن

نص سردي

أحلان الضحكة
أمحد امساعيل
الشلاهدة الرخامية التي احتوت
آخر يشء بقي من حبيبها ،كانت
األكثر حظا،
المسلتها كفهلا الحريريلة ،و
منحتها الكثري ملن الدموع التي
كانت تنزلق من رؤوس أصابعها
إىل تربة القرب.
كم هو محظوظ شادي؟
ستنبت فوق تربته الورود املروية
ببحر عينيها،
للم تنتبله سلعاد أن الليلل غلري
مالمح املكان،
صوت البوم بدأ يحرك فيها معنى
الوحدة،
تأملت حولها أمال يف يشء يسكت
الفراغ املهيمن عىل بصريتها،
من أيلن سلتخرج و كل الدروب
تؤدي إليه....
تتشجع قدماها املتكئة عىل عصا
بؤسها ،فتميض....
الخطلوات املرتنحلة للم تمللك

القدرة لتثبت األرض حولها،
الدوار و الغثيان ينتهزان الفرصة
لتقلع يف الحفلرة املجلاورة لقرب
شادي ،لم تبك....
الضحك ينري الحفرة،
تمد يدها لتالمس وجهه،
لتجعل ملن حماقتها تعتذر عما
فعلته يف آخر ليلة،
وتتهم أيضلا بلرود غنجها الذي
كبلل شلفتيها ،وحرمهلا ملن
مرياث الغرق يف نظراته السلامة
التي تشلفى بها دائملا نبضاتها
الشاردة عن اسمه،
يشلد شلعرها األلم ،يسلتحرض
دفعهلا لله بخرصها امللايس إىل
النهر الغزير،
والنهر الصاخب لم يوقفه أحد،
ابتللع حسلن و عطر شلادي ،و
جعل منه قطعة خشلب يابسلة
تطفو.
لم تعلم سعاد أن السباحة نسيت
أن تكون أحد أولوياته،
لم تعللم أن املزاح الغلري متوازن
سيجعلها تدفع الثمن،
لم تعلم أن جريمتها ستجند آالف
الجالدين من الهواء الذي يتسللل
إىل جسدها.
هلا هلي الرقبة تسللم نفسلها
لالختناق،
العشلوائية تحلرك أعضاءهلا
وأطرافهلا لعل و على تفر من
هلذه اللحظات ،الرسيلر اللعني
يغضب و يسقطها أرضا.
تصحلو بعلد أن اسلتنفذ الرعب
وسائله،
و تجللس مرتبعة لتتابع الضحك
عىل أنغام شخري شادي.

أبرحك رضبا لست صديقك بعد اآلن .
استعنت بصديقهما بعد أن حاولت جاهدا
أنهاء ذلك الرصاع الوشليك عله أكثر مهارة
مني  ،سألته متوسال أن يضع حدا ملا يحدث
بلني رفيقيه  ،رفع رأسله املرتجف  ،نظر إيل
بعينيه املحمرتني ثم سألني مستغربا :
 يلا ألهي ما هذا  ،أنت تشلبه السليد يارسعرفات كثريا .
 -ربما  ،فأنا عربلي أيضا لكن أرجوك التفت

إليهما .
 أحب ذلك الزعيم وأحرتمه كثريا وأحب تلكالكوفية الجميلة التي يرتديها كيف يمكنني
أن أحصل عىل واحدة مثلها ؟
 سأشلرتي لك عرشين كوفية إن استطعتإيقافهما .
 وماذا عن العقال ؟ يلا ألهي  ،أفعل شليئا قبل أن ينفجر رأيسأتوسل إليك!
وضع يده عىل فمه ثم أشار بيده األخرى
أن أقلف فلورا  ،ملا إن وقفلت جانبلا حتى
رملى بنفسله علىل الجليد بعجاللة  ،حاول
النهوض بعد أن أخرج ما يف أحشائه  ،هرعا
إليه مرسعني  ،رصخ بعد أن مسلك أحدهما
بذراعه قائال:
 ابعلد يدك عنلي  ،ال أريد رفقتكما بعد اآلنستكون هذه السيارة إما يل أو لكما .
 ما األمر يا أخي !؟ ال تقل أخي  ،إن صحبتكم ورفقتكم ألعوامملا أيلرس أن أطيح بها عىل يد تللك العاهرة
التي فتنت بينكما .

 نعتلذر لك عن ذللك يا أخي ونعلدك أن مابيننا قد أختفى .
 قلت لك ال تقل يا أخي ! حسنا سنقول لك يا صديقي .نهلض ببطليء  ،نفلض بقايلا الثلوج عن
ثيابه  ،ثم قال بعد صمت قصري  :هكذا أفضل
 ،يوجلد العديلد ملن األصدقاء من هلم أكثر
وفلاء وإخالصا ملن بعض اإلخلوان  .تركوا
سيارتي  ،وهم يصفقون ويغنون معا أغنية
مطلرب الريف الكندي جيسلن مكوي (نوع
من الحب).استوقفتهم قائال  :أال تعودون إىل
سيارتكم بعد عادت السعادة والبهجة إليكم
.قال صاحبهما :
 ال تقللق لم يبق إال القليل سلنكمل طريقناسريا.
 وماذا عن أجرتي ؟صمتلوا جميعلا  ،نظلر بعضهلم إىل بعض
بيشء من الخجل والحياء  ،التفت إىل بعد أن
أخلرج يده خالية من جيبه قائال  :ال تقلق ،
يمكنك أن تحتفظ بالعقال وعرشين كوفية
ثمنا ألجرتك  ،رافقتك السالمة .

املســـــــــــــــخ
محيد احلريزي
لفلت نظرها فتا ،يتدفق حيوية ونشلاطاً ،ذو
عضالت مفتولة  ،شلعر اسلود فاحلم تتدىل
خصالتله علىل جبينه الوضلاء  ،يرتلدي بدلة
بيضلاء اللون جاءت عىل مقاسله بالضبط ،
كأنهلا هي من تردي الجسلد وليس الجسلد
هو من يرتديها  ،حذا ًء المعا  ،وسلاعة يدوية
جذابلة  ،مما جعلها تسلري وعينها شلابحة
نحوه  ،نظراته وقحة ال تنفك تتابعها  ،كادت
ان تسلقط سلة الرطب من عىل راسها  ،وهي
تتابلع نظراته  ،ال تلدري ما الذي يريده منها
هذا (( االفندي)) وهي بنت الريف البسليطة
 ،غاضلا النظلر عن بنلات املدينلة املتربجات
كاشفات سرت الجمال  ،وارسار الخيال....
املشلهد يتكلرر حلني عودتهلا بعد بيع سللة
الرطب وزوجا ملن الديكة  ،عادت اىل قريتها
وقد اثقلتها اسلئلتها حول الشاب باإلضافة
اىل ماتحمله من حاجيات تشرتيها بثمن ما
قامت ببيعه يف السوق ..
فجلر اليلوم التلايل اغتسللت يف ميلاه الرتعة
املحاذية لدارهم ،اخذت تسلتعرض جسلمها
امام املرآة يف كوخها الصغري  ،نهديها النافران
 ،تلمسلت الحلمتان رست رعشلة مشتهاة يف
جسلدها  ،تلمسلت مكورتها الصلدة امللساء،
تأملت عينيها الكحيلتني ،تلمسلت بيت املتعة
املسترتة يف كهوف املمنوع  ،انها رائعة الجمال
(( اعملت عينج ((يحلومه)) عله هل الحاله ،
هاي وانتي بيت جريو شللون لو تعيشني بيت
االفندي)) ،مما سليثري اعجاب (( االفندي)) ،
وضعت مسلحة خفيفة من احمر الشلفايف
علىل شلفتيها  ،ودعكلت خديها فاشلتعلت
حملرة فتانة  ...ابتسلمت بوجله املرآة عالمة
الرضلا واالنتعلاش  ،قبللت خدها  ،ثلم اخذت
تستعد لرحلة هذا الصباح ،
احرضت سلالل الرطب  ،وامسلكت زوج من
البلط ّ ،
لفلت عباءتهلا عىل خرصهلا  ،فبانت
مفاتن مكورتها االمامية والخلفية الرجراجة
 ،وضعت يف ساقيها املدمدمني الحجل الفيض
الذي ورثته عن والدتها  ،سلارت تسابق كلبها
وحارسلها (( حملور)) الذي اعتلاد مرافقتها
حتلى مشلارف املدينلة  ،حيث يأنلف دخول

(نحلن النسلاء) املضملر ،واالفعلال
(تمشلط وتعقد) ،املا دالالتها فيمكن
اجرتاح تأويل لها اسلتنادا اىل االحاالت
الداللية ،اذ ان تزاوج السماوات والقرية
ربما يحيلنا اىل ان هذه السلماوات هي
وصايلا القرية ،او انسلاقها وتعاليمها
التلي تصفلف ،او تنظلم الل(نحلن/
شلعورنا /الضفائلر /االحلالم) ،وفق
هلذه الوصايا او السلماوات ..،وهكذا
وفق هلذا االجلراء يمكننا ربملا ايجاد
هذه العالقلات الثالثية يف اجزاء اخرى
من النصوص.
للذا يمكننا ان ننسلج من الرتسليمة
الثالثيلة التلي بنيناها لتللك املتعاليات
النصيلة ،وافرتضنلا وجودهلا الفاعل
داخل املجموعة ،مجموعة من العالقات،
التي تسلاعدنا يف تأويل البنية الشكلية
التلي رصدناهلا سلابقا ،حيلث يمكن
ان نقابلل كل دالللة من هلذه الدالالت
الثالثة مع احد اطراف البنية الشلكلية
التلي اجرتحناهلا لعتبلات املجموعة،
حيث ستكون هذه الدالالت بؤر داللية
متوزعلة بصلورة غلري متسلاوية بني
االقسلام الثالثلة للمجموعلة ،والتي ال
يمكننا القلول بان القسلم االول مثال،
تهيملن عليله دالللة ملا ،وان القسلم
الثانلي تهيمن عليه داللة اخرى وهكذا
دواليك ،وانما ان دالالت هذه االقسلام
وتركيزها داخلل النصوص؛ غري معني
بهذا التقسيم الثالثي للمجموعة.

ازقتهلا مسلتنزفا وقت االنتظار بمشاكسلة
كالب املدينة (( املخنثة)) ،الذي تم ترويضها
لتلقلي فضلالت البيوت ودكاكلني القصابني
وملا يطلرح يف مكبات االزبال قلرب اطراف
املدينة ....
ملا ان اقرتبت ملن املكان املعهلود حتى غرز
نظراته مسلتعرضا جسدها من قمة راسها
حتى اخمص قدميهلا  ،وقد اطال مكوثه عند
مكوراتهلا االمامية والخلفية  ،الحسلا حمرة
خديها بشلفتيه الورديتني  ،متلمسا نهديها ،
مادا ً يده بوقاحة ممسلدا مكوراتها الخلفية
 ،اشلعرها بالخدر مما اربلك خطواتها  ،فهو
اليلوم يرتلدي بدللة زرقلاء باذخلة الجمال
فبدى سلاحرا جذابلا كعادته  ،ففلي كل يوم
يظهر ببدللة جديدة ولونا جديدا وربطة عنق
وقميلص ،حتلى حذائله وسلاعته اليدويلة
جديلدة متناغمة مع لون البدللة ؟ ،مما يدل
عىل ترفه وثرائه ورفعة ذوقه ....
تداركت نفسلها وقد صحلت من حلم اليقظة
 ،توجهلت نحلو السلوق  ،تالقلف الباعلة
مقتنياتها من الرطب والبط  ،كورت نقودها
الورقية اخفتها يف زيقها املعرق بني منارتي
النهديلن كعادة اغللب النسلاء  ،عرجت نحو
سوق العطور والزينة النسائية  ،اقنت قنينة

عطر وعلبة زينة صغرية  ،وقد اعدت لهما
مكانلا خاصا إلخفائهما علن انظار العائلة
لئال يشك يف امرها وتكثر حولها االقاويل ...
اللذي يقلقهلا حقلا ان الحبيلب الولهلان ((
الوقلح)) النظلرات للم يكلمها وللم يتتبعها
ليسفر لها عن حبه واعجابه  ،بل ظل يالحقها
بالنظرات فقط وابتسلامته العريضة التي ال
تفرت  ،ال يكل وال ..
يملل بالوقلوف بباب املحل منتظلرا ذهابها
وايابها يف كل يوم ...
قلررت ان تكون هي املبادرة  ،وذات يوم مرت
بجواره احتكت به لكزته بمكورتها الخلفية
 ،علله يتحسلس ويتكلم ويفصلح  ،ولكنها
فوجئت بسلقوطه عىل االرض متدحرجا من
عىل مدرجات املحل وسلط اسلتياء صاحب
املحل وهو يرصخ-:
ماللك هل اصبت بالعملة ايتها (( املعيدية ))
فقد اسقطت ....
(( املكينان))؟؟؟!!
اصابها الذهول وتبخرت احالمها مرة واحدة
وهي تقول -:
َ
ماينكلدر ملكركلم يهلل الواليلة ،
(( واللله
تصورتيله حبيلب عاشلق تلايل طللع ل ّعابه
يحلومه ))؟؟؟!!!!!

مجيليت !

ناهض اخلياط
ُ
أغصان روحي
بأنفاسك تميس
ويسقط عنها
ُ
يبيس أورا ِقها !
------وما كان صوتي غ َ
ري همس أروم ٍة
ُ
النوائب
رصوف
من املجد تحكيه
ِ
ُ
ه
فعال
النسيم
يرسي
وظلت كما
ُ
ُ
ْ
كتائب
زحف
ي
البغ
اعتداء
وعند
ِ
------أغاروا عىل صوتي فص ّد عوا َءهم
هدي ُر رياح مائج األفق عاصف ُ
وذرّاهم ُحتى تالشت ظاللهم
فلم ي َر ما يرويه للناس واصف ُ
------معي أدمن مالك الشعر
ّ
املعتق
عىل نبيذ الجمال
بني ي َدي جميلتي !
------حني ينرش الربق ومضاته يف الليل
أراها صباحا ً
عىل ورقتي !
------أيتها الجميلة
يف الشارع حني تخرجني
ينحني لك الزمن بابتسامته
وهو يسري !...
------ينرش الربق يل ومضاتي
عىل صفحات الغيوم !
------وسموا ضمائرهم بما حط َبت له
ُ
نا ُر الجحيم
حثالة األوغاد ِ
َّ
مقامَ
ها
واسرتخصوا نفسا ًأعز
ُ
رب العباد فأوغلوا بفساد ِ
------عىل ساحي ترتد أعتى العواصف ِ
بأصواتها واملوج ُيرغي و ُيزبد ُ
فأرقى فنارا ًوالظالم ُيحيط بي
وتهمي بروق الغيم فيه ُ
وترعد ُ
------أنا جناحان ال يغريهما لَ َقط ٌ
من الدنايا وال يلويهما شبك ُ
محلّقان إىل ما شاء فكرهما
حتى ُي َبدد من آفاقنا َ
الحلَك ُ

10

واحة
العدد 7283 :االربعاء  8 -تموز 2020

No: 7283 Wed 8 July 2020

alzawraanews@yahoo.com

دراسات حديثة

حنو مستقبل افضل ..هلا

اكتشاف دماغ ثالث يف جسم
اإلنسان

 5أمور حيتاجها زوجك ..طبقيها يومياً
ّ
تتوق�ف العالق�ة ب�ني الحبيب�ني
ال
عن�د ال�زواج ،إذ تتطلّ�ب املرحل�ة
الت�ي ت�ي اإلرتب�اط مجه�ودا ً أك�ر
ك�ي تس�تمر العالقة م�ن دون ملل.
ل�ذا ،م�ن ال�رضوري أن تع�ي ّ
كل
إم�رأة احتياج�ات زوجه�ا لتتمك�ن
م�ن إرضائه واملحافظ�ة عىل عالقة
س�ليمة ،ملؤه�ا الح�ب والتفاه�م
وإسعاد اآلخر.
أعددن�ا لك فيم�ا ي�ي مجموعة من
االحتياجات األساس�ية لل�زوج التي
يجب أن تعرفها الزوجة:
 -1الرفقة الرتفيهية
ال يج�ب أن تقت�رص حي�اة الزوجني
عىل أساس�يات الحياة الروتينية ،بل
يجب أن تح�اول الزوجة الرتفيه عن
زوجه�ا بع�د ي�وم عمل طوي�ل ،من
خالل تنظيم نشاطات مشرتكة فيما
بينهما تتسم بطابع املرح والتسلية.
 -2التقدير
يحت�اج الرج�ل إىل أن يش�عر بتقدير
زوجته لعمله والجهود التي يبذلها يف

سبيل توفري الحياة الكريمة ألرسته،
ومن ال�رضوري أن تثني الزوجة من

وقت آلخر عىل عمل زوجها ورعايته
ألرست�ه ،وذلك ع�ن طري�ق عبارات

الش�كر والتقدير املدعومة باملشاعر
الصادقة.

 -3البيئة املنزلية املناسبة
املنزل هو مملكة امل�رأة التي تديرها
كم�ا تش�اء ،ولكنه يف الوقت نفس�ه
امللج�أ واملالذ الذي ي�أوي إليه الرجل
ليضع عن كاهل�ه أعباء العمل .لذلك
من الرضوري أن تح�اول املرأة خلق
بيئة منزلية مناس�بة لراحة زوجها.
عن طريق االعتن�اء برتتيب ونظافة
املن�زل وتقدي�م الرعاي�ة املناس�بة
لألطفال.
 -4اعتناء الزوجة بجمالها
يبحث ال�زوج عن الح�ب والعاطفة
لدى املرأة ،ويجب أن تقرتن مش�اعر
الحب والش�وق الت�ي تبديها الزوجة
م�ع االعتن�اء بجماله�ا وأناقته�ا،
فاملرأة الجذابة تمنح زوجها الشعور
بالراحة والسعادة.
-5االعتن�اءبغ�ذاءال�زوج
يج�ب ع�ىل امل�رأة االعتن�اء بطع�ام
زوجه�ا وإع�داد الوجب�ات الش�هية
واملغذي�ة له ،والح�رص عىل تحضري
أطباق الطعام التي يفضلها.

جتنباً خلطورته ..عادات جيب اتباعها للتقليل من احتباس املاء باجلسم
يح�دث احتب�اس امل�اء عندم�ا ترتاك�م
الس�وائل الزائدة داخل جس�مك يف الدورة
الدموي�ة أو داخ�ل األنس�جة والتجاويف،
ويمكن أن يسبب تورم يف اليدين والقدمني
والساقني.
وهن�اك العديد من الط�رق التي يمكن من
خالله�ا محاربة وتقليل احتب�اس املاء يف
الجسم:
 -1تناول األطعمة قليلة الصوديوم:
يرتبط الصوديوم باملاء يف الجسم ويساعد
يف الحف�اظ ع�ىل ت�وازن الس�وائل داخ�ل
وخارج الخاليا ،لذا إذا كنت تتناول وجبات
غني�ة باملل�ح ،مث�ل العديد م�ن األطعمة
املصنع�ة ،فق�د يحتف�ظ جس�مك باملاء،
حاول تقليل تناول هذه األطعمة.

 -2زيادة تناول املغنيسيوم:
املغنس�يوم من املعادن املهم�ة ،باإلضافة
إىل أنه يس�اعد يف الحد من احتباس املاء يف
الجسم عىل األقل للنساء الالتي يعانني من
أعراض ما قبل الحيض ،وتشمل األطعمة
الت�ي تحت�وي باملغنس�يوم ،املك�رسات
والحب�وب الكامل�ة والش�وكوالتة الداكنة
والخرضوات الورقية الخرضاء.
 -3زيادة تناول فيتامني :B6
وه�ي عبارة عن مجموع�ة من العديد من
الفيتامينات ،ويعتر مهمة لتكوين خاليا
الدم الحمراء للقيام بالعديد من الوظائف
األخرى يف الجسم ،وتشمل األطعمة الغنية
بفيتام�ني  B6امل�وز والبطاط�ا والج�وز
واللحوم.

 -4تن�اول املزي�د م�ن األطعم�ة الغني�ة
بالبوتاسيوم:
البوتاس�يوم مع�دن يخ�دم العدي�د م�ن
الوظائف املهمة ،باإلضافة إىل أنه يس�اعد
ع�ىل إرس�ال اإلش�ارات الكهربائي�ة التي
تحاف�ظ عىل توازن أداء الجس�م الصحي،
ويس�اعد أيضا ع�ىل تقليل احتب�اس املاء
بطريقتني ،عن طريق خفض مس�تويات
الصوديوم وزيادة إنتاج البول.
ويعد امل�وز واألف�وكادو والطماطم أمثلة
عىل األطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية
من البوتاسيوم.
 -5املاء:
يمك�ن الحد م�ن احتباس امل�اء من خالل
زي�ادة كمية املياه املس�تهلكة يوميا ،عن

طري�ق تناول  5-4ل�رتات يوميا ،ما يؤدي
إىل تحس�ني عملي�ة األي�ض والتقلي�ل من
احتباس املاء.
 -6تجنب الكربوهيدرات املكررة:
يس�بب تن�اول الكربوهي�درات املكررة إىل

ارتفاع رسيع يف مس�تويات السكر يف الدم
واأنس�ولني ،ما يؤدي إىل احتفاظ جس�مك
بمزيد من الصوديوم من خالل زيادة إعادة
امتصاص الصوديوم يف الكىل ،ويساهم يف
زيادة حجم السوائل داخل جسمك.

املقادير
 6حبات فلفل حلو ألوان متوسط
الحجم ¼ .كيلو جبن قريش1.
ملعقة صغرية ملح ¼ .ملعقة
صغرية فلفل أسود 2.ملعقة كبرية
زيت زيتون.
الطريقة:سخنى الفرن عىل حرارة
متوسطة.إغسىل حبات الفلفل
الحلو باملاء ويجفف جيدا ً بورق
املطبخ ،ثم يقطع الجزء العلوى
من الحبات بالعرض ،وتفرغ
من الداخل من البذور واأللياف
البيضاء بالسكني أو بملعقة
صغرية.ضعى الجبن القريش ىف
وعاء عميق ،ويُهرس بالشوكة
حتى يتفتت.أضيفى الزيت وامللح
والفلفل األسود إىل الجبن ،وتخلط
املكونات جيدا ً حتى تمتزج تماما ً

معاً.عبأى حبات الفلفل بخليط
الجبن ،ثم ُترص ىف صينية َخبز
ُ
وتغطى الصينية بإحكام بورق
الفويل.إخبزى الفلفل املحشو
ىف الفرن ملدة  20دقيقة ،أو حتى
يذوب الجبن ويأخذ أعاله اللون
الذهبى الفاتح.أخرجى الفلفل
املحشو من الفرن ويرتك لدقائق
حتى تهدأ حرارته ،ثم يُرص ىف
صحن التقديم ويقدم مع ُ
الخبز
األسمر.

االتكيت ..فن ..ذوق ..اناقة

سلوكيات

ابين يشتم :ما احلل ؟

وأنتِ غاضبة أو محبطة يف مواقف
مث�ل أن تكون�ي يف طريق مزدحم
أو أحدهم اعرتض طريقك  -كرس
عليكي  -وأنتِ تقودين س�يارتك.
راقب�ي م�اذا يش�اهد طفلك عىل
التليفزيون :تجنبي العروض التي
قد تحت�وي عىل ألفاظ أو حوارات
س�يئة ،أو محتوى س�يئ حتى ال
يكتسبها طفلك.
ً
انتباه�ا زائ�دا ً لطفل�ك
ال تع�ريي
عندما ينطق لفظا ً س�يئاً :سيقوم
طفلك برتديد الكلمة السيئة فقط

للحصول عىل انتباهك مرة أخرى،
عريف طفلك أنها كلمة س�يئة دون
أن تنفعي وبه�دوء ،لكن يف حزم،
ً
بدي�ال آخر ليس�تخدمه
وعرفي�ه
يف نف�س الحالة ،أو عندما يش�عر
بنفس ش�عور اإلحباط أو الضيق
مثالً.
ع�ريف طفل�ك أن هن�اك كلم�ات
تجرح وت�ؤذي اآلخرين :حاويل أن
تفهمي�ه أن تل�ك الكلم�ات تيسء
وتح�زن اآلخرين.ال تنعنتي طفلك
ب�«قلي�ل األدب» إذا تكل�م ب�كالم

سيئ أو شتائم :يجب أن توضحي
أن الكالم هو السيئ وليس طفلك،
اعط�ي لطفل�ك البدائ�ل ،اعطي�ه
كلمة بديلة يستخدمها ،قد يكون
ذلك بالنسبة لنا الكبار سهالً ،لكن
تذك�ري دائم�ا أن طفل�ك يف طور
التعل�م ،فهو يتعلم اآلن ماذا يجب
أو ال يجب أن يفعله.
ال تبالغ�ي يف ردة فعلك :فاألطفال
دائما يكررون ما يس�معون بدون
معرفة املعن�ى ،فرتدي�د الكلمات
الس�يئة بالنس�بة لهم مثل ترديد
الجي�د منه�ا ،واله�دف هو ش�د
انتباهك ،فال تعاقبيه وال ترصخي
يف وجه�ه ،فذل�ك س�يجعله يركز
أكث�ر ع�ىل تل�ك الكلمة الس�يئة،
عرفي�ه أن ذل�ك يلف�ت انتباه�ك،
لكن بشكل سيئ.امدحي الكلمات
واألفع�ال الجيدة الت�ي يقوم بها
طفل�ك ،ليس مطل�وب أن تبالغي
يف األمر أيضاً ،فاالبتسامة أو قول
«هذا يشء لطيف» يكفي ،وسيعلم
أنه عىل الطريق الصحيح ،وأن ما
يفعل�ه أو يقول�ه يلقى تش�جيعا
واستحسانا منكِ .

لطلة ابهى....

ثالث وصفات طبيعية للعناية باملنطقة حول العني
م�ن امله�م الحفاظ ع�ىل ترطيب
املنطقة الحساس�ة حول العينني
طوال الوقت ،يمكنك تعزيز برشة
الوجه بعدد من األقنعة الطبيعية،
إال أن املنطق�ة الحساس�ة ح�ول
العين�ني ،تحت�اج عناي�ة خاصة،
حيث تساعد العناية بها عىل إزالة
االنتفاخ�ات وتخفي�ف التجاعيد
والهاالت السوداء.
تحتاجني قن�اع للعني مرة واحدة
يف األس�بوع عىل األق�ل ،يجب أن
تزودى برشت�ك بهذه الخطوة من
روتني الجمال الذي يؤدي إىل برشة
صحي�ة ومرشقة للوج�ه ،ونقدم
يف ه�ذا التقري�ر  3أقنعة مختلفة
للحفاظ عىل منطقة العيون .
قناع الورد والخيار
يس�اعد الخي�ار الغن�ي بحم�ض
األس�كوربيك وامل�واد الكيميائية
النباتية عىل ش�د وتهدئة البرشة،
امزج�ى يف الخالط نص�ف خيارة
و  30م�ل من م�اء الورد ،قطعى

املطبخ

فلفل حمشى باجلنب

نصائح طبية

يتعرض األطفال الصغار لس�ماع
األلفاظ الس�يئة من عدة مصادر
مث�ل األخ األك�ر ،أو التليفزيون،
أو حت�ى م�ن ذويه كزلة لس�ان،
ع�ادة ال يعل�م الطف�ل إن كان�ت
الكلم�ة «س�يئة» أو «جيدة» ،هو
فق�ط يق�وم برتدي�د م�ا يس�مع
ليتعلم الح�وار االجتماعي وينمي
مهاراته اللغوي�ة ،ماذا تقعلني إذا
اكتش�فتِ أن طفلك يشتم بألفاظ
بذيئة وسيئة؟
سنخرك ببعض الحلول الصحيحة
للتعامل مع املوقف:
ال تلومي نفسك إذا التقط صغريك
بع�ض األلف�اظ غ�ري املالئم�ة
والس�يئة ،فاألطف�ال معرض�ون
لع�دة مص�ادر للغ�ة واملعلومات،
وم�ن الن�ادر أن ال يس�مع طفلك
كالم سيئ قبل أن يكر.
هناك العديد لتقوم�ي به لتمنعي
طفلك من اكتساب األلفاظ السيئة
وتعيدي توجيهه ،ماذا يمكنك أن
تفع�ي حي�ال ذلك؟كون�ي قدوة:
انتبهي أللفاظك يف مواقف معينة،
فالكلمات الس�يئة قد تخرج منكِ

يؤك�د العلم�اء انهم ،بعد دراس�ات طويلة ،اكتش�فوا يف األمع�اء ثالث
دماغ يف جس�م اإلنس�ان .حس�ب قولهم ،هذا الدماغ مسؤول عن عمل
ووظائ�ف وصح�ة الجه�از الهضمي ،وه�و يعمل لوح�ده ،عىل خالف
الدماغ والنخاع الشوكي اللذين يتعاونان فيما بينهما.ان ما يثبت صحة
هذا األمر ،هو ان األمعاء تس�تمر يف عملها حت�ى عند فقدانها االتصال
بالنخاع الش�وكي والدماغ.ويقول العلماء انه بعد هذا االكتش�اف املهم
من الرضوري اجراء دراس�ات اوس�ع عىل «الدماغ الثالث» ،قد تش�كل
نتائجها طفرة علمية كبرية لألمام .ويقول الروفيس�ور غريش�ون من
جامع�ة كولومبيا األمريكية ،من ال�رضوري ايالء اهتمام أكر لألمعاء،
بعد هذا االكتشاف.

وس�ائد إزالة املكي�اج القطنية يف
ش�كل ه�الل وانقعيه�ا ىف املزيج
ملدة عرش دقائق ،ثم ضعي القناع
بالقرب من خط الرموش السفي
وبعد  10دقائق اغسليه باملاء.
قناع القهوة والبيض والعسل

اخلطى القهوة م�ع الفيتامينات
وبروتين�ات البي�ض الت�ي تش�د
الب�رشة وتثبته�ا للحص�ول عىل
تأث�ري مض�اد لألكس�دة ،أضيفى
العسل ،مما سيجعل برشتك تبدو
متناغمة.

قلب�ي بي�اض البي�ض والقه�وة
والعس�ل مل�دة دقيق�ة تقري ًب�ا،
باس�تخدام الي�د النظيف�ة أو
فرشاة ،ضعى القناع حول وتحت
العني.
اتركيه ملدة عرش دقائق ،اغس�ىل
قطع�ة قط�ن أو منش�فة مبلل�ة
واس�تخدميها إلزالة باقي القناع
ع�ن وجه�ك ،ال تن�ى أن تغذي
وجهك بمرطب بعد القناع.
قناع البابونج
انقعى كيسني من شاي البابونج
يف املاء الس�اخن ملدة ثالث دقائق،
وأخرج�ى األكي�اس واتركيه�ا
لترد حت�ى تصل إىل درجة حرارة
الغرفة.
ضعى أكياس الشاي عىل الجفون
املغلقة واستمتعى بروتني الجمال
املهدئ ملدة خمسة عرش دقيقة.
الخطوة األخ�رية هي وضع كريم
للوجه مغذي للغاي�ة ،مما يجعل
برشتك ناعمة كالحرير.

ما هو “إتيكيت” غداء العمل؟
قب�ل الذه�اب إىل ّ
أي غداء عمل ،تش� ّدد خبرية
“اإلتيكي�ت” عىل الحرص ع�ىل اختيار املالبس
األنيقة واملريحة ،التي تمنح الش�خص شعورا ً
بالحري�ة والثقة بالنفس .وإليك أبرز النصائح
التي يجب اتباعها ،يف هذا املجال:
 يج�ب أن تتمتع املدعوّة أو الداعية بترسيحةمناس�بة ،مع مراعاة أن يكون طالء أظافرها
نظيف�اً .وإذا ل�م يك�ن األخ�ري كذل�ك ،فعليها
إزالته.
 يت� ّم اختيار مطاع�م أنيقة ع� ّدة ،يف العادة،ث� ّم التع�رف ع�ىل أصحابه�ا والقائم�ني عىل
الخدم�ة فيه�ا للحص�ول عىل أفض�ل ترحيب
وخدمة؛ فضم�ان الخدمة املميزة هو جزء من
التحض�ريات التي يجب أن تت� ّم قبل ّ
أي دعوة.
ويت ّم الحجز مسبقا ً باسم الرشكة قبل الذهاب
مع العميل إىل املطعم .وعندما توجّ ه الدعوة إىل
العمي�ل ،يجب أن يُقرتح عليه أكثر من مطعم،
وعليه هو أن يختار من بينها.
 من ال�رضوري أن يحرض املضيف إىل املطعمّ
األقل
قب�ل حضور الضي�ف بعرش دقائق ع�ىل
الختي�ار املائ�دة ،ولك�ي يقوم الن�ادل بتوجيه
املدعو إليها عند وصولهم.
 ينبغ�ي أن ّيتفق صاحب الدع�وة مع النادل،
عىل أن يُوجّ ه فاتورة الحساب إليه بعد االنتهاء
م�ن تناول الوجب�ة ،أو أن يعطي�ه رقم بطاقة
ائتمانه عند وصوله ،ليقول النادل إن الحساب
قد دفع عند املغادرة.

 يج�ب أن ينتظ�ر صاح�ب الدع�وة ق�دومالضي�وف يف رده�ة املطع�م؛ وعن�د وصولهم،
عليه أن يتق ّدمهم ويشري إليهم بالجلوس حيث
يرتاحون.
 يمك�ن لصاح�ب الدع�وة إعط�اء اقرتاحاتهللضي�ف ح�ول أفض�ل وأطي�ب األطب�اق التي
يق ّدمه�ا ،إذا كان معتادا ً عىل تن�اول الغداء أو
العشاء يف هذا املطعم.
 يُستحسن أن ينتظر صاحب الدعوة االنتهاءم�ن تناول املقبّالت ،قبل البدء بمناقش�ة أمور

العمل والدخ�ول يف التفاصي�ل .ويُمكن وضع
ملف�ات وأوراق العمل عىل املائدة لكن من دون
حقائب ،وال مانع من اصطحاب “الالبتوب”.
 إذا تن�اول الضيف وجبة الغداء ،وكان ال يزاللديه أم�ور عالقة يري�د مناقش�تها وصاحب
الدع�وة ،ولم تتح الفرص�ة لذلكّ ،
فإن بإمكانه
ً
الحق�ا له�ذه
االس�تعانة بالري�د اإللكرتون�ي
الغاية ،مع توجيه الش�كر إىل صاحب الدعوة،
والتمني عليه وج�وب متابعة النقاش يف وقت
الحق يح ّدده بنفسه.

طبيبك يف بيتك

أبرزها الدجاج ..ستة مصادر طبيعية للفسفور
يعت�ر الفس�فور م�ن املع�ادن
األساس�ية التي يحتاجها الجسم
لبن�اء العظ�ام وتوف�ري الطاق�ة
وتكوي�ن الخالي�ا الجدي�دة ،ومن
ث�م يجب الحرص عىل تناول 700
ملليج�رام من�ه يوم ًي�ا ،و1000
ملليجرام للحوامل واملراهقني.
إليك ع�د ًدا م�ن األطعم�ة الغنية
بالفسفور:
1الدجاجيحت�وي  140جرام م�ن الدجاج
(بمقدار ك�وب واح�د) عىل 300
ملليجرام من الفسفور ،أي 40%
من الحصة اليومية التي يحتاجها
الجسم يوم ًيا ،فضالً عن الروتني
والسيلينيوم وفيتامني بي.
2الكبدة واملختع�د الكب�دة وامل�خ ع�ىل رأس
األطعم�ة الغني�ة بالفس�فور،
حي�ث يحتوي  85جرام فقط عىل

 50%من الحصة اليومية الالزمة
للجس�م ،بما يف ذلك كب�د الدجاج
والبقر.
3املأكوالت البحريةتتمي�ز املأك�والت البحري�ة مث�ل
الرسدي�ن والس�لمون واملاكري�ل
باعتبارها مصدرًا جي ًدا للحصول
ع�ىل أوميج�ا  3والفس�فور ،كما
تحم�ي م�ن اإلصاب�ة بالرسطان
وأم�راض القل�ب واألم�راض
املزمنة.
4منتجات األلبانتحت�وي منتج�ات األلبان س�واء
كاملة أو خالية الدس�م كالزبادي
والجبن والحلي�ب عىل 20-30%
م�ن الحص�ة اليومي�ة الالزم�ة
للجسم من الفسفور.
5اللب األبيض والسورييوفر اللب األبيض للجس�م نسبة
كب�رية م�ن الفس�فور ،حي�ث

يحتوي  28ج�رام منه عىل 45%
م�ن الحص�ة اليومي�ة الالزم�ة،
وهو األمر نفس�ه املوجود يف اللب
السوري.
6الفول والعدسيحت�وي الف�ول والع�دس ع�ىل
كمي�ة كبرية من الفس�فور ،كما

يس�اهمان يف خف�ض مخاط�ر
اإلصاب�ة باألم�راض املزمن�ة
والرسط�ان ،فيوف�ر  198ج�رام
منهم�ا ع�ىل  51%م�ن الحص�ة
اليومية التي يحتاجها الجسم من
الفسفور ،فضالً عن أكثر من 15
جرام من األلياف.
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كلمات متقاطعة

الحمل

االبتعاد عن املش�كالت يساعدك عىل الرتكيز أفضل،
فحاف�ظ عىل هذه الوترية بعض الترصفات الصبيانية
ل�ن يكون ملصلحت�ك ،وقد يزعج الرشي�ك كثرة الضغوط
سيئة جداً ،والبحث عن الراحة هو الحل األنسب لذلك

الثور

ب�ادر اىل تكثي�ف التح�ركات االجتماعي�ة ،فه�و
يوم مميّز يس�لّط األض�واء عىل قدرات�ك اإلبداعية
واإلنس�انية ،ولعلك تن�ال جوائز أو ميدالي�ات تقديرا ً
لجه�ودك إذا كنت عاز ًب�ا أعترب هذا الي�وم مالئما ً إلعادة
َ
فأنت مقبل عىل مرحلة مهمّة
النظر يف استمرارية عزوبيتك.
وديناميكة من حياتك ال تكن من أصحاب القرارات الضعيفة،
وال سيما حني يتعلق األمر بوضعك الصحي

الجوزاء

التف�رّد يف الرأي مس�ألة خط�رية وذات أبعاد ،وال
س�يما إذا كان ذلك س�ينعكس س�لبا ً ع�ىل طبيعة
العالقة مع الزمالء الفك�رة التي تكوّنت عند الرشيك،
قد تدفعه إىل القيام بخطوات غري مدروس�ة ،فس�ارع إىل
توضيح األمورالتخفيف قدر املس�تطاع من س�اعات العمل،
ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب
 - 1889ص�دور الع�دد األول م�ن صحيف�ة وال
سرتيت جورنال.
 - 1892الن�ريان تجت�اح مدين�ة س�انت جونز يف
نيوفاوندالند بكندا.
 - 1937إب�رام «اتفاقية س�عد أب�اد» بني كل من
الع�راق وتركيا وإيران وأفغانس�تان ضد الحركة
الكردية.
 - 1940حكوم�ة النروي�ج تنتق�ل إىل لن�دن إث�ر
س�قوط أوسلو يف يد األملان بعد قتال دام  62يوما
خالل الحرب العاملية الثانية.
 - 1949إعدام مؤس�س الحزب السوري القومي
االجتماعي أنطون سعادة.
 - 1966انق�الب عس�كري بمملكة بوروندي ضد
املل�ك «موامبوتس�ا الرابع» ،وإعت�الء ابنه األمري
«نديزي الخامس» العرش.
 - 1972اغتي�ال الكات�ب الفلس�طيني غس�ان
كنفاني عىل يد املوس�اد بتفجري سيارته بمنطقة
الحازمية قرب بريوت.
 - 1986أم�ني ع�ام األمم املتحدة األس�بق كورت
فالدھايم يتوىل رئاسة النمسا.
 - 1989كارلوس منعم يتوىل رئاسة األرجنتني.
 - 1990منتخ�ب أملاني�ا لكرة الق�دم يحرز لقبه
الثال�ث يف تاريخ�ه يف بطول�ة كأس العال�م بع�د
تغلبه عىل املنتخ�ب األرجنتيني بھدف لال يشء يف
النسخة الرابعة عرش لبطولة كأس العالم املقامة
يف إيطاليا.
 - 1997حل�ف النات�و يدع�و كل م�ن التش�يك
وھنغاري�ا وبولندا إىل اإلنظم�ام إىل الحلف يف عام
.1999
 - 1999إعدام آالن يل ديفيس بالكريس الكھربائي،
وكان ذل�ك آخر م�رة تجرى فيھا عملي�ة اإلعدام
بالكريس الكھربائي بوالية فلوريدا.
 - 2003الس�لطات اإلرسائيلي�ة تق�رر الس�ماح
لليھ�ود والس�ياح األجانب بالدخول إىل س�احات
املسجد األقىص.
 - 2009انعق�اد القم�ة الخامس�ة والثالث�ني

السرطان

مهما حاول بعضهم تش�ويه صورتكّ ،
فإنهم لن
يتمكنوا من ذلك ،فرصي�دك الكبرييحرمهم تحقيق
مبتغاه�م ق�د تخرس الره�ان مع الرشي�ك ،لكن عليك
الرتي�ث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددا ً وتنطلق
نح�و األفض�ل ك�ن عنيدا ً ومتش�بثا ً بكل م�ا يع�ود بالفائدة
الصحية ،وبرهن للجميع حسن قرارات

األسد

تمي�ل اىل توس�يع رقع�ة نش�اطاتك فاملش�اريع
الكثرية والنش�اط موجود .خالف�ات حول مرياث
قد تتطور .أخبار بعيدة تحمل البهجة لألرسة عالقتك
العاطفية س�تكون مميزة  ،الس�فر س�يكون مرشوعك
أفق جديدة لتوسيع أعمالك انتبه
املفضل بحيث ستندفع نحو ٍ
إىل صحتك وال تجعل كل يشء يرتاكم عليك بصورة مفاجئة

العذراء

تراك�م املش�كالت يف العمل قد ي�ؤدي اىل مواجهة
ّ
تخطي ذلك لرتتاح أكثر قد
مع اآلخرين ،فسارع إىل
تم ّر العالقة بالرشيك بف�رتة اختبار غري معلنة ،فكن
أكث�ر حذرا ً وخصوص�ا ً أن الخطأ حالي�ا ً ممنوع انتبه إىل
نوعية أكلك ،واحرص عىل تناول الخايل من الدس�م والدهون
والنشويات

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان

ال يس�مح هذا اليوم بارت�كاب األخطاء ّ
ألنك بذلك
تعرّض نفس�ك لخس�ارة الفرص الثمين�ة املقبلة.
لذل�ك حاول ق�در اإلمكان إنج�از كل ما علي�ك انجازه
عىل نحو صحيح وس�ليم أطلب املساعدة إذا شئت ،وضع
كربياءك جانباً! تس�عى لرتس�يخ العالقة بالرشيك ،ونجاحك
يف تحقي�ق ذلك مرتب�ط بمدى قدرتك ع�ىل إقناعه بجديتك ال
ّ
وحكم عقلك يف حلها
تتهاون يف بعض املسائل الصحية،

العقرب
تك�ون الحرك�ة كب�رية ،وتك�ون مس�تعدا ً ألخ�ذ
املبادرة وخوض تجربة جديدة .تبدو األمور واضحة
وش�فافة ،ويس�هل عليك اتخاذ الق�رار ال تضعف أمام
بعض املش�كالت الصغرية الت�ي يثريها األع�داء يف وجهك
واجههم وتغلب عىل نياتهم السيئة وضعك الصحي بني الجيد
وغري الجيد ،الحل بيدك أنت وحدك.

القوس
أخب�ار س�ارّة وانفراج�ات مهمّ�ة تط�ال الوضع
املهن�ي يف الدرج�ة األوىل .تتحمّس لكل ما هو جديد
ً
إطالقا
وجريء ترصّ فاتك استفزازية ،بحيث ال تعجبك
تح�ركات الحبيب وال تقتنع باألع�ذار التي ُيق ّدمها بعض
النش�اط الفك�ري أو الجس�دي بني يوم وآخ�ر ال ينعكس إال
إيجابا ً عىل نفسيتك وصحتك.

الجدي

التف�اؤل وااليجابي�ة يفتحان الكث�ري من االبواب،
وهذا يضمن لك مس�تقبالً زاهرا ً الرشيك يبحث عن
املس�تقبل ،فيما تكتفي بالتس�لية وهنا يظهر س�بب
الخالف الراحة رضوري�ة بني وقت وآخر ،فحاول ان تجد
الوقت املناسب لذلك

الدلو
أخل�ق الظروف املناس�بة يف حياتك ،لكن س�يطر
ع�ىل انفعاالت�ك وغضبك وترسعك تس�يطر الغرية
واملناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف ع�ىل عالق�ة ما من
االنهيار بادر إىل اختيار مكان صالح للقيام بساعة ميش
فيه صباحا ً

الحوت

قد ترب�ح قضية أو جائزة ،وربم�ا تحصل عىل تقديرأو
ومكافأة .تحصل عىل منص�ب جديد أو رشوط أفضل يف
العمل أو ع�روض مهمة أو عقد يجعلك فخورا ً بنفس�ك قد
تعيش مخاوف من ع�دم القدرة عىل إنجاح عالقتك العاطفية.
تب�دو قلقا ً أو تضطر اىل مس�ايرة الرشي�ك ،وربما تجابه�ه رافضا ً
ترصفاته مع�ك ترت ّدد املراج�ع املؤثرة يف دعمك بع�د مراحل طوال،
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض االضطرابات الصحية

ملجموعة الثماني يف الكويال بإيطاليا.
 - 2010إيفيت�ا راديكوف�ا تت�وىل رئاس�ة وزراء
سلوفاكيا.
 - 2013مقتل واحد وخمس�ني ش�خصا وإصابة
املئات أمام نادي الح�رس الجمھوري يف القاھرة
إث�ر إطالق نار ع�ىل معتصمني مؤيدي�ن للرئيس
محمد م�ريس فيما س�مي بأح�داث دار الحرس
الجمھوري.
 2014انتخ�اب ھ�ادي البح�رة رئيس�ا ً جدي�دا ًلالئت�الف الوطن�ي لق�وى الث�ورة واملعارض�ة
السورية.
سيطرة الحوثيني عىل مدينة عمران شمال اليمن
بع�د اقتحام مق�ر الل�واء  310م�درع يف معركة
عمران.
مريوس�الف كل�وزه يصب�ح أكثر العب تس�جيال
لألھ�داف يف تاريخ كأس العالم لك�رة القدم أثناء
س�جلت فيھا العديد من
مباراة يف نصف النھائي ِ
األرقام القياسية.
 - 2015روس�يا تس�تخدم الفيت�و ض�د ق�رار
ملجل�س األمن يصف مذبحة رسبرنيتس�ا باإلبادة
الجماعية.
 2016ھجوم عىل مرقد س�بع الدجيل يف ش�مالبغ�داد جنوب محافظة صالح الدين أدت إىل مقتل
أكثر من  50شخص واصابة أكثر من 70آخرين.
انتخ�اب إبراھي�م غ�ايل أمين�ا ً عام�ا ً لجبھ�ة
البوليس�اريو ورئيس�ا ً للجمھوري�ة العربي�ة
الصحراوية خلفا ً ملحمد عبد العزيز.
مقت�ل  5عنارص من الرشطة األمريكية برصاص
قناصني يف مدينة داالس.
 2018انح�راف قط�ار عن مس�اره يف تش�ورلوالرتكي�ة يتس�بب يف مقتل  24ش�خصا ً وإصابات
ألكثر من  120آخرين.
بي�ان القم�ة اإلثيوبي�ة اإلريرتية املش�رتك ينھي
رصاع الحدود اإلريرتي–اإلثيوبي ويعيد العالقات
الدبلوماسية بني البلدين ويفتح الحدود املشرتكة
بينھما.

اختبارات شخصية

شكل عي ّ
ين زوجك يكشف صفاته
عين�ي
إذا س�ئلت ع�ن ش�كل
ّ
زوجك ،كي�ف تصفينهما؟ هل
هم�ا صغريت�ان؟ لوزيت�ان؟
مس�تديرتان؟ متقاربت�ان أم
متباعدت�ان؟ أي�ا ً تك�ن الصفة
الت�ي تطلقينه�ا عليهم�ا،
اعلم�ي أن ه�ذا ق�د يكش�ف
أرسار شخصيته وتأثريها عىل
عالقتكما وحياتكما.
 1العينان الكبريتان
يعن�ي ه�ذا أن زوج�ك يتمت�ع
بالفضول والرغبة يف اكتش�اف
ّ
ي�دل عىل أنه
كل األرسار .كم�ا
يأخ�ذ الكث�ري من األم�ور عىل
محم�ل الج�د وإن كان�ت ال
تحتم�ل ذلك .ل�ذا ،فه�و يقدم
أفضل ما لديه يف كل االتجاهات
وخصوص�ا ً ح�ني يتعل�ق األمر
بحياتكما املشرتكة ،إذ يحرص
عىل أن تش�عري والعائلة دائما ً
باالرتياح.
 2العينان الصغريتان
تكشف عينا زوجك الصغريتان
ّأنه شخص حالم ويعيش غالبا ً
بعيدا ً ع�ن الواقع .ل�ذا ،فهو ال
يس�تطيع التخطي�ط لألم�ور
الت�ي يتعني عليكم�ا أن تقوما

به�ا م�ن أج�ل تنظيم ش�ؤون
زواجكما .هذا قد يزعجك ،لكن
م�ن ال�روري أن تعلم�ي أن
صاحب العينني الصغريتني هو
أيضا ً رج�ل رومنيس ويعرب عن
ذلك يف كل املناسبات.
 3العينان املتباعدتان
يف ح�ال كان�ت عين�ا زوج�ك
ّ
ي�دل عىل أنه
متباعدت�ني ،فهذا
انفعايل ويعرب عن كل مشاعره
بطريق�ة تحم�ل الكث�ري م�ن
املبالغة .كما يشري إىل أنه يتمتع
بالكثري من املواهب ويستطيع
ابتكار كل ما يحظى بإعجابك.

ل�ذا ،فه�و يع�رب عن حب�ه لك
م�ن خ�الل تحض�ري املفاجآت
واألحداث واملناسبات السارة.
 4العينان املتقاربتان
إذا كان�ت املس�افة التي تفصل
عين�ي زوج�ك قص�رية،
ب�ني
ّ
اعلم�ي أنه ش�خص يمي�ل إىل
االس�تقاللية حتى يف ما يتعلق
بعالقتكم�ا .لكنه يع�رف جيدا ً
متى عليه أن يولي�ك االهتمام.
فال تش�عري باالنزع�اج .كذلك
ّ
ي�دل ش�كل عيني�ه ع�ىل ّأن�ه
مخط�ط جي�د وال ي�رتك أي
أم�ر للمصادف�ة ويبتع�د ع�ن

قصة وعربة

قدر زوجتك مدى احلياة
بع�د م�ي  18عام�ا ً
ع�ىل زواجهم�ا وطهي
الطعام ,أع�دت الزوجة
أخ�ريا أس�وأ عش�اء يف
حياته�ا ،فق�د كان�ت
الخض�ار ق�د نضج�ت
أكثر مم�ا يجب ,واللحم
ق�د اح�رتق ,والس�لطة
كثرية امللح.

لكن الزوج ظ�ل صامتا ً
ط�وال تن�اول الطع�ام
دون أي تعلي�ق أو تذمر
أو ش�كوى مم�ا يأكل�ه
من طعام.
وحامل�ا ب�دأت الزوج�ة
بغس�ل األطب�اق حت�ى
وجدت�ه يحتضنه�ا بني
ذراعيه�ا ويقبله�ا عىل

جبينها.
عنده�ا س�ألته“ :ملاذا
هذه القبلة؟”
ف�ق�ال“ :لق�د كان
طهي�ك الليل�ة أش�به
الع�روس
بطه�ي
الجدي�دة ومن ثم رأيت
أن أعامل�ك معامل�ة
العروس الجديدة”

الس�طحية يف التفك�ري ويحلم
ببناء عائلة مستقرة ومميزة.
 5العينان اللوزيتان
عيني زوج�ك جيداً.
أنظ�ري إىل
ّ
هل هما لوزيّت�ان؟ إذا ً هو رجل
حيوي ومح�بّ للمرح ويضفي
ع�ىل حياتكما املش�رتكة الكثري
م�ن الفرح .لذا ،فه�و يبتعد بك
دائما ً عن الشعور بامللل والفراغ.
كما أن ش�كل عيني�ه يعني أنه
يثق بنفس�ه إىل ح� ّد كبري وهذا
ما ينعكس عليك أيضا ً ويمنحك
الق�وة والق�درة ع�ىل مواجهة
املشكالت أيا ً تكن.
 6العينان املستديرتان
إذا كان زوج�ك م�ن أصح�اب
العي�ون الصغ�رية ،فهو يتمتع
بذكاء ملحوظ .كما أنه يتس�م
بالدق�ة يف تنفي�ذ األعم�ال
وخصوص�ا ً تل�ك الت�ي ترتبط
بحياتكم�ا .وه�ذا ما ُيش�عرك
باالطمئنان .وهو أيضا ً شخص
رصي�ح وال ُيحس�ن إخف�اء
مشاعره أيا ً تكن .وهذا ما ُيبعد
عنه األشخاص الذين يتسمون
بالحساسية الزائدة ،فاحريص
عىل تنبيهه إىل ذلك.

الكلمات األفقية
 1-2م�ن مؤلفات�ه “ دمعة وابتسامة “ ,تويف بنيويورك بداء
السل
 2-3عال�م مس�لم يفالكيمياء,ه�و أول من اكتش�ف
حمض الهيدروكلوريك و حمض
النرتيك و غريهما  -هضبة
 4غ�ري مختون (م)  -أش�فارالعني (م)
 5منزلة و قدر  -يف النخلة 6فرع -قص الصوف 7إله  -حىص يرمي بها الحاجيف منى (م)
 8حاف�ظ و حامي  -تغالب يفاملحاورة و الجدال
 9ن�ادي ك�رة ق�دم أنجليزي,أح�رز كأس االتح�اد األوروبي
لألندي�ة أبط�ال الكؤوس س�نة
 - 1963متشابهان
 10-جمهورية إسالمية

الكلمات العمودية
 1من مش�تقات الحلي�ب  -ق ْهر وتسلط (ن)
 2الوغى (م)  -الذي يرجع عن ذنبه(م)
 3شخصية يف حكاية ألف ليلة وليلة(م)  -فصل شيئني متصلني (م)
 4دولة إفريقية (م)  -غني (م) 5من ف�روع الرياضي�ات  -ضمريمتصل
 6التوى اليشء  -دليالن 7مقر محكمة العدل الدولية  -مناملحاصي�ل الزيتي�ة  ,اس�تخدم غذا ًء
ودهن�ا ً من�ذ الق�دم “ نصف اس�مه
قاتل” (م)
 8بواس�طتي (م)  -متش�ابهان -صار شديد امللوحة (م)
 9زعي�م نازي (م)  -اإلس�م القديمليوم األحد (م)
 10يطل عىل املسجد األقىص املبارك,يبل�غ ارتفاع�ه  826م�رتا ً  ,و م�ن
أسمائه “قرية الطور “

غزل عراقي
ِعفتني إملَن حبيبي ّ
وعني رحت ابعيد
إب�وسط ه�الناس أبد ما أش ُع�ر براح�ه
َ
ت�عال َ
وال�زعل إن�ساه
إرج�ع َيعمري
أن�ة إبليّ�اك طي�ر وكرسو اجن�اح�ه
-----شوصفك لو ردت اكتب وأجر اقالم
عالشفه العسل ل����و شامه َ
فوكاهن
لو بخدودك الصارن مث����ل تف������اح
ونجمه من السمه صاحت شمحالهن
-----اذا صابك جرح يعني اني مجروح
واحد رصنه احنه جروحك جروحي
واذا رايد احضنك سهله ما محتار
لذلك كيفت كمت اجرح بروحي

من الفيسبوك

سودوكـــو

F

acebook

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

األخيـرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

07810090003

هاتف هيئة التحرير

No: 7283 Wed 8 July 2020
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
املخت�ار ،ورئي�س مر الراح�ل أنور
https://twitter.com/alzawraanews
الس�ادات ،والرئيس الحايل عبد الفتاح

العدد 7283 :االربعاء  8تموز 2020

صور زعماء عرب في أغنية أصالة نصري الجديدة تثير الجدل
عـين على العالم
ستائر ذكية تعمل باألوامر الصوتية
بمقدار  444مليار دوالر

أث�ارت أغني�����ة “الحب والس�ام”
التي أصدرتها الفنانة السورية أصالة
ن�ري ،م�ن كلم�ات وألح�ان محمد
رحيم وإنت�اج الركة العاملية للمنتج
مصطفى إس�ماعيل ،ج�دالً حادا ً عىل
طورت رشكة إيكيا للمفروشات،
س�تائر ذكية أطلقت عليها اسم
“فريت�ور” تب�دأ أس�عارها م�ن
 129دوالرا ً فقط ،وتدعم عنارص
التحك�م الصوتي�ة ع�رب س�ريي
وأليكسا ومساعد غوغل .
وتتوف�ر س�تائر فريت�ور الذكية
اآلن يف ثماني�ة أحج�ام مختلفة،
وبغ�ض النظر ع�ن الحجم الذي
تحتاجه ،س�تأتي الس�تارة التي
تش�رتيها م�ع قم�اش تعتي�م
رم�ادي باه�ت ومظه�ر معدني
صناعي .كما س�تأتي كل ستارة
فريتور م�ع بطارية ليثيوم أيون
قابل�ة إلع�ادة الش�حن ،وجهاز
تحكم عن بعد السلكي ،وأقواس
تثبيت.
بمج�رد تثبيت الس�تارة املعتمة،
ستس�تخدم كاب�ل Micro-USB
املرف�ق إلعطاء البطارية ش�حنا ً
رسيعاً ،ثم قم بوضعها يف مكانها
يف الغ�اف .عن�د ه�ذه النقط�ة،
س�تتمكن من الضغط عىل زوج
م�ن األزرار غ�ري الواضح�ة عىل
ال�ربوز لتحري�ك الس�تارة ألعىل

وألس�فل .ق�م بتوصي�ل مك�رر
إش�ارة من قطعتني ،وستتمكن
م�ن إق�ران وح�دة التحك�م
الاسلكية مع ستائرك أيضا ً.
بالنس�بة لعن�ارص التحك�م يف
التطبيق والصوت ،س�تحتاج إىل
توصي�ل -Ikea’s Tradfri Gat
 wayبجه�از التوجي�ه الخ�اص
ب�ك .من خ�ال تثبي�ت كل يشء
بش�كل صحي�ح ،س�تتمكن من
رفع وخفض الس�تائر من جهاز
 Androidأو  .iOSيمكن�ك أيض�ا ً
برمجة ستائرك لفتحها وإغاقها
وفق�ا ً لج�دول زمن�ي مؤتم�ت.
واألهم م�ن ذلك ،يخربك التطبيق
بكيفي�ة تحدي�د الح�د األق�ىص
لطول التمدد لكل ستارة.
يق�دم التطبي�ق أيض�ا ً تعليمات
ح�ول كيفية االق�رتان بمنصات
سريي وأليكسا ومساعد غوغل.
يمكن�ك أيض�ا ً التحك�م به�ذه
الس�تائر باس�تخدام عن�ارص
التحكم املؤتمتة التي تقدمها كل
واحدة من هذه املنصات الصوتية
الثاثة.

مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،بس�بب
صور الزعماء السياسيني التي ظهرت
يف الفيدي�و .ول�م تثر كلم�ات أغنيتها
الجديدة االهتمام بقدر ما أثارته صور
الزعماء السياس�يني العرب مثل عمر

انطالق تصوير الموسم الثاني من مسلسل “اآلنسة فرح”
بدأت أرسة مسلسل “اآلنسة فرح” تصوير مشاهد املوسم الثانى
م�ن العمل مطلع هذا األس�بوع وذلك بعد فرتة م�ن التحضريات
والتريتيبات وترقب تطورات األوضاع بسبب أزمة انتشار فريوس
كورونا ،اضافة إىل االستقرار عىل الفنانني الجديد الذين ينضمون
إىل أحداث املوس�م الثانى الس�يما بس�بب فتح خط�وط درامية
جديدة ىف العمل.
مسلس�ل “اآلنس�ة فرح” مأخ�وذ من املسلس�ل األمريكى
“ ”Jane the virginومق�رر عرض�ه ىف  4أج�زاء كل ج�زء
يتك�ون م�ن  22حلقة،وتدورأح�داث املسلس�ل حول فرح
التى تجس�د ش�خصيتها الفنانة أس�ماء أبو اليزيد وتعمل
ىف أحد الفن�ادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراس�تها،
ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأس�ا
ع�ىل عقب ،بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء ،وذلك ً
وفقا
للقص�ة التى ي�دور حولها املسلس�ل األجنبي الذى ت�م اقتباس
أحداثه منه .املسلس�ل يس�جل البطول�ة األوىل للفنانة الش�ابة
أس�ماء أب�و اليزيد بع�د تقديمها العدي�د م�ن األدوار الهامة ىف
الدراما والس�ينما خال الس�نوات القليلة املاضية ،حيث كانت
بداي�ة ظهورها عىل الس�احة الفنية من خال مسلس�ل “هذا
املس�اء” مع املخرج تامر محس�ن وانطلقت بعد ذلك ىف العديد
من األعمال.

حفل موسيقي بال جمهور في بعلبك يبعث رسالة “صمود” إلى اللبنانيين
اش�عت “مدينة الشمس” بعلبك غناء وفرحا خال
حفل موسيقي ضخم من دون جمهور ،هو الوحيد
لهذا الع�ام يف إط�ار املهرجان اللبنان�ي العريق ،يف
حدث يرتدي رمزية كبرية يف ظل أزمة غري مسبوقة
تشهدها الباد.
وعىل مدى س�اعة من الوقت ،تاب�ع اللبنانيون عرب
املحط�ات التلفزيوني�ة املحلية ووس�ائل التواصل
االجتماعي هذه الحفلة ،التي حملت عنوان “صوت
الصم�ود” وأحيته�ا األوركس�رتا الفيلهارموني�ة
الوطني�ة اللبناني�ة بقي�ادة املايس�رتو ه�اروت
فازليان.
وتوزع أكثر من  150مش�اركا بني عازفني ومغني
ك�ورس عىل أرجاء باحة معب�د باخوس ،يف القلعة
الروماني�ة املدرجة ع�ىل قائمة اليونس�كو للرتاث،
محافظ�ني بدرجة كب�رية عىل مقتضي�ات التباعد
الجس�دي ال�ذي فرض�ه تف�ي ف�ريوس كورون�ا
املستجد.
وتضم�ن الربنام�ج املوس�يقي مجموع�ة منوع�ة
م�ن األعم�ال الفني�ة تمازج�ت فيه�ا املقطوعات
الكاسيكية ،ك�”أو فورتونا” من نصوص كارمينا
بوران�ا و”نش�يد الف�رح” لبيتهوف�ن ،باألغني�ات
اللبنانية م�ن أعمال األخوي�ن الرحباني إضافة إىل
الروك.
كما عرضت خال الحفل عىل أعمدة املعبد مشاهد
ّ
تذكر بأبرز األس�ماء ،التي استضافتها املهرجانات
منذ مرسحيات فريوز وحفات أم كلثوم يف الستينات
والس�بعينات ،م�رورا بكب�ار املغن�ني واملرسحيني
وراقيص الباليه يف العالم ،من أمثال إيا فيتزجريالد
وموريس بيجار ومايلز ديفيس.
وقدم خال السهرة أيضا املمثل اللبناني رفيق عيل
أحمد مش�هدا مرسحيا ،مقتبسا من قصة “دمعة
وابتس�امة” ،لألدي�ب والفيلس�وف اللبناني جربان
خليل جربان.
ولم يعلن أي من املهرجان�ات اللبنانية األخرى عن
برام�ج فنية لهذا العام ،غري أن معلومات صحافية
تحدث�ت أخريا ع�ن التوج�ه إلقامة حف�ات قليلة
لفنان�ني لبناني�ني ،خ�ال ش�هري آب/أغس�طس
وأيلول/س�بتمرب يحرضها جمه�ور صغري التزاما
بتدابري مكافحة الوباء.

تحديث من “جيميل” يسمح بأداء رنا رئيس تشارك رانيا يوسف
مهام متعددة على البريد اإللكتروني
في”الحرامي”

كشفت تقارير صحفية أن الربيد
اإللكرتون�ي الش�هري “جيمي�ل”
لرك�ة “غوغ�ل” ط�رح تحديثا
للتطبي�ق الخ�اص ب�ه تس�تفيد
منه معظ�م الحاس�بات اللوحية
وباألخص حواسيب “آيباد”.
وأشار موقع “إنغادجيت” التقني
املتخص�ص إىل أن أب�رز التقنيات

الت�ي تم تزوي�د بري�د “جيميل”
به�ا ،هي تقنية “امله�ام املتعددة
املنقسمة”.
وباتت تل�ك التقني�ة متاحة لكل
مس�تخدمي “آيب�اد” ومعظ�م
الحواسيب اللوحية حول العالم.
وتمكن تلك التقنية مس�تخدمي
“جيميل” من أداء أكثر من مهمة
واح�دة ع�ىل الربي�د اإللكرتوني،
بحيث يمكن فتح الربيد وإرسال
أكثر من رسالة ألكثر من شخص
يف وق�ت واحد أو إرس�ال رس�الة
وتفصح الجدول الزمني أو اختيار
الص�ور لسحبها.وس�يتعني ع�ىل
الش�خص تش�غيل تقنية “املهام
املتع�ددة” ع�ىل أجه�زة “آيباد”،
ويتم الس�حب إىل الجانبني األيمن
أو األيرس لتشغيل تلك التقنية.

رحالت طيران “وهمية” لمن ال
يستطيعون السفر بسبب (كورونا)

السييس ،ورئيس اإلمارات الراحل ،زايد
بن سلطان آل نهيان ،وملك السعودية
الراحل ،عبد العزيز آل سعود ،باإلضافة
إىل ش�خصيات أخرى غ�ري عربية مثل
الزعيم الهندي املهاتما غاندي.
وقد اتهمها البعض بس�بب اعتمادها
عىل هذه الص�ور باللع�ب عىل خيوط
السياس�يني ،وع�ربوا ع�ن مواق�ف
متهكمة من الفنانة السورية.
وهاجم الجمهور نري براسة عرب
موقع “تويرت” واعتربها املتابعون من
الفنان�ات ،التي باتت تس�عى للتقرب
من األنظمة السياسية.
وحقق�ت األغني�ة الت�ي نرته�ا عىل
قناته�ا يف “اليوتي�وب” خ�ال أق�ل
م�ن يوم�ني م�ا يق�رب م�ن  4مايني
مشاهدة.

تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس
يف مسلس�ل “الحرام�ى” بطول�ة
الفنان بيومى فؤاد ورانيا يوسف
وال�ذى ب�دأ تصوي�ره األس�ابيع
املاضي�ة ىف ديك�ور من�زل بأح�د
االس�توديوهات ،وتجس�د رن�ا
ضمن االحداث نجلة رانيا يوسف
وبيوم�ى ف�ؤاد .وينتم�ى العم�ل
لنوعية السيت كوم مكون من 10
حلقات ،ويخرجه محمد س�امة
ويش�ارك ىف بطولت�ه بيومى فؤاد
ورانيا يوس�ف وكارول�ني عزمى
وع�دد م�ن الفنان�ني الش�باب،
للع�رض ع�ىل إح�دى املنص�ات
الرقمية ع�رب اإلنرتنت وكل حلقة
تص�ل مدته�ا إىل  10دقاي�ق.
وش�اركت الفنان�ة الش�ابة رن�ا
رئيس ىف مسلسل “ليالينا” بطولة
النجوم غ�ادة عادل وإي�اد نصار

وخال�د الص�اوى ،ت�م عرض�ه ىف
ش�هر رمضان املاىض ،من تأليف
أحمد عبد الفت�اح ،وإخراج أحمد
صالح “حمصة” ،حيث جس�دت
رنا ىف أحداث املسلسل نجلة غادة
عادل التى تدعى “مريم” ،وخال
األحداث تتعرض “رنا “ ألزمة مع
الفنان ميدو عادل ،تقلب حياتها
راسا ً عىل عقب ،وتتواىل األحداث،
وحققت من خ�ال دورها نجاح
كب�ري .رنا رئيس ش�اركت مؤخرا
ىف بطول�ة مسلس�ل “ش�رب ميه”
مع نجاء بدر وأحمد الس�عدنى،
وال�ذى ع�رض الش�هر امل�اىض،
محقق�ا ً نجاحا ً كبرياً ،وش�ارك ىف
بطولت�ه ندى م�وىس ،محمد عىل
رزق ،وع�دد كبريم�ن الفنان�ني،
تأليف رشي�ف رزق الله ،وإخراج
طارق رفعت.

كان م�ن املق�رر أن يط�رح البوم
راب�ع جدي�د للمغني�ة الربيطانية
“أديل” يف شهر سبتمرب هذا العام
لك�ن يب�دو أن ف�ريوس كورون�ا
سيجربها عىل تغيري خططها.
ويأتي هذا األبوم بعد غياب خمس
سنوات تقريبا ً منذ صدور البومها
الثال�ث ال�ذي كان بعن�وان “”25
عام .2015
وينتظ�ر جمهوره�ا ص�دور هذا

األلبوم بفارغ الصرب منذ أن اعلنت
عن�ه بنفس�ها خ�ال حضوره�ا
إلحدى حف�ات الزف�اف ،مبرة
الحضور أنه س�يصدر يف سبتمرب
 ،2020ورغ�م حم�اس الكثريين،
اَّ
إال أن “أدي�ل” أعلن�ت عن احتمال
تأجيل�ه ألش�هر قادم�ة ،فحينما
س�ألها أح�د املعجبني ع�ن ما إذا
ما س�تطلق ألبومها عم�ا قريب،
أجاب�ت“ :بالتأكي�د ال ،كورونا لم
ينت� ِه بع�د ،فأنا يف ف�رتة الحجر..

منحت تايوان حا للذين يتشوقون
للس�فر ،ولكنهم ال يس�تطيعون
بس�بب قيود ف�ريوس “كورونا”
املتجد ،وذلك بتوفري رحات طريان
وهمية يف أحد مطارات الباد.
ويس�مح مط�ار سونغش�ان يف
العاصم�ة تايبي�ه للمس�افرين
بتس�جيل الوصول لرحلة طريان،
واالنتق�ال عرب مراقب�ة الجوازات
وأم�ن املط�ارات ،وحت�ى رك�وب
طائ�رة إيرب�اص “ ،”A330لك�ن
م�ع ف�ارق أنه�ا ال تغ�ادر مدرج
املطار.وتق ّدم ما يقرب من 7000
ش�خص للمش�اركة يف التجرب�ة،
لكن تم اختيار  60فائزا محظوظا
بشكل عش�وائي للسفر عىل متن
أول “رحلة وهمية” يوم الخميس
املايض.ويتم منح الركاب تصاريح
الصع�ود للطائ�رة ،والدخ�ول
م�ن بواب�ات األمن والهج�رة قبل
الصع�ود إىل طائ�رة الخط�وط
الجوية الصينية ،حيث يستقبلهم

املضيفون.
لكن غالب�ا ال يتم تقدي�م وجبات
عىل متن “الرحلة املزيفة” ،ولكن
يمك�ن لل�ركاب تن�اول الطعام يف
أحد مطاعم املطار وحتى التسوق
يف الس�وق الحرة.وقال نائب مدير
مطار سونغش�ان تش�يه تشينغ
وان�غ“ :يمكن لألش�خاص الذين
ليس لديهم فرصة للقيام برحات
دولي�ة يف املط�ار اس�تخدام هذه
التجربة ملعرفة املزي�د عن عملية
الصع�ود إىل الطائ�رة ومراف�ق
الخدم�ة ذات الصلة”.وق�د ح�دد
املطار املزي�د من الرحات الجوية
املزيفة يف األس�ابيع املقبلة ألولئك
الذين فوتوا الفرصة األوىل.
وتقول سلطات املطار إن الرحات
الجوية الزائفة ستس�اعد يف إبراز
تجديدات مطار سونغش�ان التي
اكتمل�ت ،كما تتيح له�م التعرف
عىل خط�وات الوقاية من فريوس
“كورونا” التي تتخذها.

باريس هيلتون مرشحة لرئاسة أميركا
غ�ردت النجم�ة باري�س هيلت�ون عرب
ً
معلنة ترش�حها
حس�ابها ع�ىل توي�رت
للس�باق الرئايس األمريكي الذي يجري
هذا العام ،وذلك بعد س�اعات قليلة من
إعان املغن�ي كانييه وس�ت ،زوج كيم
كارداشيان ،ترشحه هو اآلخر للمنصب
نفسه.

قال�ت هيلت�ون يف تغريدته�ا“ :باريس
لرئاس�ة أم�ريكا” ،وختمته�ا بنجمتني
وبالعلم األمريكي.
تلقت هيلون ع�د ًدا كب ً
ريا من التعليقات
املش�جعة والداعم�ة م�ن مريديه�ا
واملعجبني بها ،وطالبه�ا عدد منها بأن
تجع�ل “أمريكا مميزة م�رة أخرى” .يف

املقابل ،تلقت الكثري من رسائل
االس�تهجان ،حتى أن كثريين
اعتربوه�ا غ�ري جدي�ة يف هذا
الطرح ،ورد آخرون تغريدتها
ه�ذه إىل س�ياق تنافس�ها
م�ع كرداش�يان الت�ي كانت
صديقتها املقربة.

دور املواطن يف مواجهة
الوباء

امحد اجلنديل

الجمي�ع يتحدث عن عدم قدرة خلي�ة االزمة عىل تلبية متطلبات
مواجه�ة االزمة التي تتعلق بوب�اء كورونا  ،والكثري يطلق صوته
ح�ول العجز الحاصل م�ن قبل وزارة الصحة نتيج�ة امكانياتها
املتواضع�ة يف مواجه�ة فاي�روس رشس أرع�ب العال�م بأجمعه
 ،وراح�ت ضحيت�ه اآلالف يف دول متط�ورة من الناحي�ة الطبية
والتكنلوجية .
واذا كان�ت ه�ذه األحاديث تمتلك الكثري م�ن املصداقية  ،ويف ظل
انتش�ار الوباء  ،وعدد االصابات أصبح لزاما عىل املواطن أن يأخذ
دوره يف حملة التصدي لهذا الوباء حرصا عىل س�امته وس�امة
عائلت�ه  ،كما بات من الرضوري أن تتكات�ف جهود خلية االزمة
م�ع جهد املواطنني  ،وكل من موقع�ه للتخلص من خطر محدق
بالجميع  ،ولكي تعود الحياة اىل طبيعتها .
ّ
ان م�ن أه�م الواجب�ات امللق�اة عىل عات�ق املواطن هو تمس�كه
بالتعليمات واالرشادات التي تصدر من االطراف املختصة  ،والتقيد
به�ا  ،واالهتمام بالنظافة  ،والتقيد ب�روط التباعد  ،واالهتمام
بارتداء الكمامات والكفوف  ،واالبتعاد عن التجمعات التي تشكل
حاضن�ة لنر الوباء  ،وااللتفات اىل اطفاله وتوفري مس�تلزمات
الراحة لهم خوفا من خروجهم اىل الش�ارع واختاطهم باآلخرين
 ،والعناية بنظافتهم .
ما يثري الغرابة عند البعض  ،ويف ظل هذه االجواء املخيفة اقامة
االعراس والفواتح والتجمعات  ،دون االلتفات اىل املخاطر التي
تنجم من هذه املمارس�ات التي ال تنسجم مع منطق الحكمة
والعقل  ،فه�ذا العرس الذي اراد به صاحبه أن يكون مصدرا
للف�رح قد ينقل�ب اىل مأتم يجل�ب الحزن والن�واح  ،وعندها
يفقد العرس قيمته ويكون صاحبه يف دائرة املامة .
املواطن اليوم يحتاج اىل مزيد من الوعي الصحي الذي يكشف
ل�ه خطورة الوباء  ،وما تنجم عنه م�ن فقدان األهل واألحبة
 ،والوع�ي الصح�ي القائم ع�ىل اتخاذ اقىص التداب�ري يف املنزل
والشارع لتجنب العدوى بهذا الفايروس اللعني .
لقد اثبتت فرتة البقاء يف املنازل حقيقة مفادها ان وزارة الصحة
ال يمك�ن االعتماد عليها يف كل صغرية وكبرية ما لم يقف املواطن
اىل جنبه�ا  ،ويتعاون معه�ا  ،كما اثبتت التجربة بصورة واضحة
ان االلتزام بالبقاء يف البيت يقلل من االصابات ومن عدد الوفيات
 ،وهو أمر يس�عى الجميع اىل تحقيقه  ،ويجاهد من أجله  ،وهو
هدف مركزي يمنح خريه للجميع .
لن يبقى هذا الوباء طويا  ،ولم يبق الفايروس مخيفا  ،والبد من
ايجاد العاج املناس�ب للتخلص منه  ،وعلين�ا عدم منحه فرصة
للتكاثر واالنتشار .
البق�اء يف البيت  ،واتب�اع رشوط الوقاية هو الحل األمثل ملواجهة
الفايروس  ،وهو الطري�ق الوحيد الذي يخلصنا من آثاره املدمرة
.
حفظ الله الجميع  ،وابعد عنهم كل مكروه .
اىل اللقاء .

تغريدات

مهدي الحسيني

صباحكم عافية ..
ما عندي أعراض كورونا ولكني أتنفس
برسعة وبصعوبة شديدة حرمتني النوم
ليلة البارحة لدقائق .
ه�اي الحال�ة هم من كراي�ب كورونا ،
أفيدونا أصح�اب اإلختصاص يرحمكم
الله .

ماغي بو غصن

ح�دا عن�دو فك�رة قدي�ش رح ّط�ول
هاالزمة؟
الطاقة واالم�دادات انفقدوا من املعامل
وغريو
وكمان الطاقة خلصت جواتنا
شو الحل

انجي خوري تسرق التريند من
سما المصري بفيديو جريء

من الواضح أن املمثلة الس�ورية إنجي خوري تنافس الفنانة سما املري يف
عرض فيديوهات مثرية للجدل ،من أجل احتال الرتيند ..واثارت أنجي خوري
مج�ددا جدال كب�ريا بني املتابعني بع�د نرها عىل حس�ابها الخاص عىل احد
االجتماعي صور جديدة لها
مواق�ع التواص�ل
انج�ي خ�وري ع�ىل
 .وظه�رت
باطال�ة مكش�وفة
انستقرام
وبنطال تايقر مثري
.
واث�ار املتابع�ون
ع�ىل انفصاله�ا ع�ن زوجه�ا
اس�تيائهم ع�ىل
“سيمون كونيكي” ،فقد رصاَّ ح
مص�در”“ :أديل تض�خ قلبها
و
الص�ورة
وروحها يف هذا التس�جيل ،بما
ش�ددوا ع�ىل
يف ذلك شعورها بعد الطاق”.
رضورة االبتعاد
وال توجد معلوم�ات بعد عن
ع�ن الص�ور
عنوان البومه�ا الجديد وكل
والفيديوه�ات
ما نعرفه بأنه لن يكون رقما ً
املخل�ة الت�ي
يرمز ملرحلته�ا العمرية كما
تعرضها
فعل�ت يف البوماته�ا الث�اث
السابقة.25 ،21 ،19 :

كورونا يجبر أديل على تأجيل صدور البومها الرابع
ارتدوا األقنعة وتحلوا بالصرب”.
ويبدو أن االنتظار املطواَّل يستحق
ذل�ك ،حي�ث يُق�ال أن النجم�ة
س�تتعاون م�ع املنت�ج العامل�ي
“رافيي�ل ص�ادق” ،ال�ذي عم�ل
م�ع األس�طورة الراحل�ة “ويتني
هيوستن”.
كم�ا أُش�ري أن “أديل” س�تتعاون
مع النجم الشهري “جون ليجند”،
صاح�ب الص�وت الحري�ري،
باإلضاف�ة إىل أن أغانيها س�رتكز

مطر ساخن

