الدوالر يسجل ارتفاعا نسبيا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس الثالثاء ،ارتفاعا ً نسبيا ً بسعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصرفة ،كما مبني :سعر البيع
للدوالر الواحد  1235دينار ،أي  123ألفا ً
و 500دينار للمائة دوالر .أما سعر الرشاء
للدوالر  1225ديناراً ،أي  122ألفا ً و500
دينار للمائة دوالر.

االستخبارات تغلق صاالت الروليت
والنوادي الليلية يف بغداد

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء ،إغالق قاعات الروليت والقمار والنوادي الليلية
يف بغداد.وذكر بيان للوكالة انه «استنادا ً اىل االمر الديواني ( )55الصادر من خلية األزمة
وللحد من انتشار فايروس كورونا يف العاصمة بغداد ،نفذت مفارز وكالة االستخبارات يف
وزارة الداخلية واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد ،تمثل بغلق صاالت القمار والروليت
والنوادي الليلية ومحالت بيع املرشوبات الكحولية يف عدد من الفنادق والصاالت».وأضاف
البيان انه «تم أخذ تعهدات رسمية عىل أصحاب تلك املهن بااللتزام بتوجيهات لجنة االمر
الديواني ( ،»)55مبينا ً انه «تم انجاز هذا الواجب بالتعاون مع الرشطة االتحادية».
وكانت وزارة الداخلية العراقية ،قد اعلنت يف ال� 24من آب  ،2019عن اعتقال مجموعة
من األجانب كانوا يعملون يف صاالت القمار ببغداد ،من بينهم  24امرأة من جنسيات عدة،
وهناك عدد من الرجال األجانب أيضا ،كانوا يعملون ويديرون صاالت روليت يف بغداد.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7287 :االربعاء  15تموز 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7287 Wed 15 Jul 2020

موظفون حيملون احلكومة مسؤولية تأخري الرواتب وحيذرون من صرفها كل  45يوما

املالية النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
ش�كا ع�دد م�ن املوظفني م�ن تاخر
تسليم رواتبهم للشهر الحايل ،محملني
الحكوم�ة ووزارة املالية املس�ؤولية يف
ظل الظرف الراه�ن ،وفيما حذروا من
تك�رار تاخره�ا خالل االش�هر املقبلة
ورصفها كل  45يوما ،كش�فت اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ع�ن اس�باب تاخ�ر
الرواتب للش�هر الح�ايل ،مؤكدة تكفل
البنك املركزي بتامني الرواتب لالش�هر
الثالثة املقبلة.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية احمد
حم�ة رش�يد يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”:
ان وزارة املالي�ة ب�دات منذ  26الش�هر
امل�ايض باج�راءات تس�ليم الروات�ب
للموظف�ني اال ان قل�ة الس�يولة املالية
وع�دم وج�ود اي�رادات كافية بس�بب
انخفاض اس�عار النفط ،ادى اىل تاخي
اطالقه�ا بموعده�ا املحدد.واض�اف،
ان االم�وال املتوف�رة للحكوم�ة تق�در
ب��  3ملي�ارات دوالر يف ح�ني النفقات
الرضوري�ة والروات�ب تحت�اج اىل 6
مليارات دوالر ،مبينا ان ترشيع قانون
االق�راض جعل البنك املرك�زي يتكفل
بتامني رواتب املوظفني لالشهر الثالثة
املقبلة من خالل دعم املصارف املحلية
واق�راض الحكوم�ة منها.واش�ار اىل
ان قانون االق�راض دخل حيز التنفيذ
والحكومة اقرضت االموال الكافية من
املصارف املحلية ،مؤك�دا ان االقراض

الخارج�ي اىل االن لم يتم لكونه يحتاج
اىل تف�اوض وموافق�ات .وتاب�ع :ان
الحكوم�ة س�تؤمن الروات�ب خ�الل
االش�هر الثالثة املقبلة عىل ان يس�تلم
املوظف راتبه بموعده املحدد ،مستبعدا
بان يكون تسليم الرواتب كل  45يوما.
م�ن جهت�ه ،اكد عض�و اللجن�ة املالية
النيابي�ة جم�ال كوج�ر ،ان الحكومة

اسباب تأخري الرواتب وترجح تسليمها مبوعدها الشهر املقبل

وع�دت باجراء اصالح�ات مالية خالل
مدة  3اش�هر توفر من خاللها ايرادات
اضافي�ة للدولة.وق�ال كوجر يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان االق�راض الداخ�ي
س�يكون مدت�ه لثالث�ة اش�هر بعدها
تتكف�ل الحكوم�ة باج�راء اصالح�ات
مالي�ة حقيقي�ة م�ن خالل الس�يطرة
ع�ىل املناف�ذ والرس�وم والرضائ�ب

وتقلي�ل النفقات غ�ر الرضورية وفك
ازدواج الروات�ب ه�ذه كله�ا س�تجعل
هناك ايرادات اضافة للدولة تس�تطيع
الحكوم�ة خالله�ا تام�ني الروات�ب
لالش�هر املتبقي�ة م�ن الس�نة الحالية
وعدم اللج�وء اىل االق�راض الخارجي
الن في�ه تبع�ات ورشوط وفوائد مالية
تثق�ل كاه�ل الدولة مس�تقبال.وتابع:

بعد غلق املوالت  ..العمال العاملون فيها يطالبون باعادة فتحها

ننتظ�ر اجراءات الحكوم�ة االصالحية
وبعده�ا س�نقيم عمله�ا  ،مؤك�دا انه
بمثاب�ة اختب�ار حقيق�ي لحكوم�ة
رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي.اىل
ذل�ك ،حمل املوظ�ف يف وزارة الكهرباء
بالدرجة الخامس�ة (ل  .م)  ،الحكومة
مس�ؤولية تاخ�ر روات�ب املوظف�ني
للش�هرين االخريني ،محذرا من اعتماد
مب�دا رصف الرات�ب كل  45يوما.وقال
يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان هناك حديث
يش�اع ب�ان الحكوم�ة تتعم�د بتاخر
رواتب املوظفني  10ايام او اكثر من كل
ش�هر حتى يكون هناك توفر لالموال،
مبين�ا ان صح�ة ه�ذه املعلوم�ة فهذا
يعني رسقة حقيقية من قبل الحكومة
لق�وت املواطنني.واض�اف ،ان جمي�ع
املوظف�ني واملتقاعدين لديهم التزامات
عائلي�ة فض�ال ع�ن االيج�ارات ودفع
االشراكات للمولدة واالنرن ت وغرها،
داعي�ا الحكوم�ة اىل تام�ني الروات�ب
وتسليمها بموعدها املحدد.من جانبه،
هدد املوظ�ف يف وزارة الربية /الدرجة
السادسة (ك .ع) ،الحكومة بالتحشيد
لتظاه�رات كبرة ام�ام مقر الحكومة
ووزارة املالية يف حال تكرار تاخر رصف
الرواتب.وق�ال يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان تامني الروات�ب من مهمة الحكومة
وليس للمواطن دخل بذلك ،مشددا عىل
رضورة ع�دم تاخر الرواتب ال س�يما
بعد اقرار قانون االقراض.

رئيس الوزراء يصدر امراً ديوانيا برتقية يار اهلل والساعدي إىل رتبة فريق اول ركن

ص2

الدمنارك تطلق اول جواز سفر خاص بفريوس كورونا

االخرية

االعرجي يقدم استقالته من الربملان بعد
مباشرته مبستشارية االمن الوطين
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر مطلع ،بأن مستش�ار االمن
الوطني قاس�م االعرجي قدم اس�تقالته
م�ن الربملان بعد مبارشته بمستش�ارية
االمن الوطن�ي التزاما ً بالدس�تور.وقال
املص�در يف حديث صحفي :إن “االعرجي
ق�دم اس�تقالته م�ن مجل�س الن�واب
بطل�ب اىل رئيس الربملان بع�د مبارشته
بمستش�ارية االم�ن الوطن�ي التزام�ا ً
باملادة الدستورية التي تمنع الجمع بني
العم�ل التنفي�ذي والترشيعي”.وتن�ص
امل�ادة  49م�ن الدس�تور بأن�ه ال يجوز
الجم�ع ب�ني عضوي�ة مجل�س الن�واب
واي عم�ل أو منصب رس�مي اخر.وكان
االعرجي بارش ،ام�س الثالثاء ،بمنصبه
الجدي�د ،مؤكدا ً أن هناك تحديات تحتاج

بغداد /الزوراء:
افتتح رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ام�س الثالث�اء مستش�فى االم�ام الحس�ن
املجتب�ى ودوار االم�ام الحس�ني يف محافظة
كرب�الء ،وفيم�ا اك�د ل�دى الحكوم�ة خطة
الص�الح النظ�ام امل�ايل واالداري للتحرر من
عبودي�ة النف�ط ،ش�دد ع�ىل رضورة دع�م
القطاع الخاص وتوفر كل مستلزماته.وذكر
مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،اجرى ام�س الثالثاء،
زي�ارة تفقدي�ة اىل محافظ�ة كرب�الء ،اطلع
خاللها عىل الواقع الصحي والخدمي واألمني

فيها ،وعقد حال وصوله املحافظة ،اجتماعا
مع محافظ كربالء ،الس�يد نصيف الخطابي
وع�دد م�ن القي�ادات األمني�ة يف املحافظة.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء ،خالل زيارته،
بحس�ب البيان ،مستش�فى اإلمام الحس�ن
عليه الس�الم ،الذي يتس�ع ألربعمائة واثنني
وتس�عني رسيرا ،وهو من املشاريع الصحية
املهمة .وأكد الكاظمي ،أن افتتاح املستشفى
ذو أهمية كب�رة يف ظل أزمة جائحة كورونا
وزي�ادة نس�بة اإلصابات بها ،وه�ي بمثابة
بداية لتنفيذ الوعود التي قطعناها أمام أبناء
شعبنا يف تقديم أفضل الخدمات.

تفاصيل ص3

أل�ف موظف�ا م�ن أصح�اب العق�ود
واألجراء اليوميني سيتقاضون رواتبهم
يف الف�رة املقبلة.وقال عض�و اللجنة
النائ�ب فاض�ل الفت�الوي ل�»الزوراء
« ،ان «بع�د تصوي�ت مجل�س النواب
ع�ىل مرشوع قان�ون االقراض املحي

والخارج�ي لس�د العج�ز املايل لس�نة
 ،2020أصب�ح لزام�ا ً ع�ىل الحكوم�ة
رصف روات�ب املوظف�ني م�ن العقود
واألج�ور اليومي�ني يف وزارات ودوائر
ومؤسسات الدولة العراقية».وأضاف
ان «هن�اك أكثر م�ن  200ألف موظف

عق�د يف وزارات ودوائ�ر الدولة ،منهم
 100ال�ف موظ�ف يف وزارة الكهرباء
و 60ال�ف موظ�ف يف وزارة الربي�ة
وأكث�ر م�ن  50ال�ف موظ�ف عقد يف
وزارات ودوائر واملؤسسات الحكومية
االخ�رى»  ،مبين�ا أن «هؤالء املوظفني

س�يتقاضون رواتبه�م حس�ب املادة
الخامس�ة من قانون االقراض املحي
والخارجي خالل الفرة املقبلة ،حسب
اآللي�ات الت�ي تتبعه�ا وزارة املالي�ة
بإطالق ورصف رواتب املوظفني».

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  2022اصابة و 96حالة وفاة وشفاء  3784حالة
بعضه�ا ملعالج�ات رسيع�ة ،فيم�ا دعا
الدول الصديقة اىل اس�تمرار وقوفها مع
الشعب العراقي.

نسخة منه :ان “بعض فروعه بارشت
ام�س باس�تكمال عملية دف�ع رواتب
املوظف�ني ،وبالتنس�يق م�ع البن�ك
املرك�زي العراقي” .مش�را اىل انه “تم
رف�ع رواتب عدد من الدوائر وإنجازها
يف فرة وجيزة”.

العدل الدولية تصدر حكما لصاحل قطر
يف نزاع احلظر اجلوي مع دول املقاطعة
الهاي /متابعة الزوراء:
أص�درت محكم�ة الع�دل الدولي�ة ،امس
الثالث�اء ،حكم�ا مؤي�دا ملوق�ف قط�ر يف
قضية الحظر الجوي املفروض عليها من
قبل دول مقاطعتها ،السعودية واإلمارات
والبحري�ن ومرص .رفضت محكمة العدل
الدولي�ة باإلجماع طع�ون دول املقاطعة
األرب�ع بش�أن ع�دم اختص�اص مجلس
منظم�ة الطران املدني ال�دويل “اإليكاو”
النظر يف الش�كوى املرفوعة من قطر من
“حصاره�ا” جوا.ويتعلق ق�رار محكمة
الع�دل الدولي�ة ،أعىل هيئ�ة قضائية لدى
األم�م املتحدة ومقره�ا يف الهاي ،بعنرص
رئي�س يف الخالف الذي برز قب�ل  3أعوام
ب�ني قط�ر ودول مقاطعتها.واندل�ع يف
منطقة الخليج ،منذ  5يوليو  ،2017توتر
كبر عىل خلفية قطع كل من الس�عودية
واإلم�ارات والبحرين ومرص عالقاتها مع

الكاظمي :لدينا خطة إلصالح النظام املالي
واإلداري للتحرر من عبودية النفط

العمل النيابية لـ  :اكثر من  200الف من موظفي العقود واالجراء
اليوميني سيتقاضون رواتبهم قريبا

الزوراء  /خاص:
بع�د التصويت ع�ىل م�رشوع قانون
االقراض الداخ�ي والخارجي لتمويل
العج�ز امل�ايل ال�ذي اق�ره مجل�س
النواب  ،اكدت لجنة العمل والش�ؤون
االجتماعية النيابي�ة أن أكثر من 200

الرافدين :مستمرون بصرف رواتب
املوظفني إلكرتونيا

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين عن اس�تمراره
يف رصف روات�ب موظف�ي ع�دد م�ن
وزارات ومؤسس�ات الدولة عن طريق
املاس�ر كارد.وق�ال املكت�ب اإلعالمي
للم�رصف يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء”

خالل افتتاحه مستشفى االمام احلسن ودوار االمام احلسني

قط�ر ،ووق�ف الحرك�ة البحري�ة والربية
والجوي�ة مع اإلمارة الت�ي اتهمتها الدول
ال�  4ب�� “دع�م اإلره�اب” والتحول عن
املحي�ط العرب�ي نحو إي�ران ،م�ا أدى إىل
نش�وب أزمة سياس�ية حادة بني البلدان
املذك�ورة باإلضاف�ة إىل ح�رب إعالمي�ة
واس�عة .ويف أكتوب�ر م�ن العام نفس�ه،
قدمت قطر شكويني أمام مجلس منظمة
الط�ران املدن�ي ال�دويل ،وت�م تس�جيل
الش�كوى األوىل بموج�ب امل�ادة  84م�ن
اتفاقية الطران املدني الدويل لعام 1944
“اتفاقية ش�يكاغو” ضد البحرين ومرص
والسعودية واإلمارات ،يف حني أن الشكوى
الثاني�ة ت�م تس�جيلها بموج�ب الفق�رة
الثانية من املادة  2م�ن االتفاقية الدولية
لخدمات العبور الجوي�ة لعام  1944ضد
كل من البحرين واإلمارات ومرص.

تفاصيل ص3

العراق يسجل اعلى معدل بالشفاء وتراجعا طفيفا باالصابات بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لالصابات املس�جلة لف�روس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 2022اصابة جدي�دة و 96حالة وفاة
وش�فاء  3784حال�ة ،ح�ددت دائرتي

صح�ة الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :انه تم فحص ( )15540
نموذجا يف جمي�ع املختربات املختصة
يف الع�راق لي�وم امس ؛ وبذل�ك يكون
املجم�وع ال�كي للنم�اذج املفحوصة

منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق (
.) 713552واضاف�ت ،انها س�جلت (
 )3784حالة ش�فاء يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد  /الرصافة  ،211بغداد
 /الكرخ ،190مدينة الطب  ،19النجف
االٔرشف  ،117الس�ليمانية ، 1871
أربيل  ، 75كرب�الء  ،108كركوك ،93

دياىل ،101واس�ط  ،104البرصة ،341
ميس�ان  ،91بابل  ،184الديوانية ،82
ذي ق�ار  ،131االٔنب�ار  ، 17نينوى 11
 ،ص�الح الدي�ن . 38واش�ارت اىل ان
االصاب�ات الجديدة لي�وم امس 2022
حالة ،وكما يي :بغداد الرصافة ،204
بغ�داد الكرخ  ، 292مدينة الطب ، 27

النجف  ،134الس�ليمانية  ، 167أربيل
 ، 70ده�وك ، 3كرب�الء  ، 129كركوك
 ،115دياىل  ،42واس�ط  ، 206البرصة
 ، 123بابل ، 107
 ،153ميس�ان
الديوانية  ، 85ذي قار  ،82االٔنبار ،16
املثنى  ، 34صالح الدين . 33

تفاصيل ص2

رغم حتقيق تقدم يف املفاوضات

ليبيا :الربملان املؤيد حلفرت يسمح بتدخل
عسكري مصري ملواجهة تركيا
إثيوبيا تعلن رمسيًا عدم التوصل إىل اتفاق مع مصر
بشأن سد النهضة

ليبيا /متابعة الزوراء:
أعط�ى برملان رشق ليبيا الض�وء األخرض ملرص
للتدخل العس�كري لصد هج�وم القوات الركية
املتحالف�ة م�ع ق�وات حكومة الوف�اق ،غر أن
القاه�رة ل�م تعلن بع�د ع�ن قرارها الرس�مي
بدخ�ول املع�رك الليب�ي ،وإن كان الرئي�س
السييس قد هدد بذلك.ويف رد عىل الراجع الكبر
لق�وات حفر بع�د التدخ�ل العس�كري الركي
لصال�ح ق�وات الوف�اق ،خ�وّل مجل�س النواب
الليبي يف ط�ربق املؤيد لقوات رشق ليبيا بقيادة

خليفة حفر ،القوات املسلحة املرصية بالتدخل
لحماية األمن القومي الليبي واملرصي “إذا دعت
الحاجة”.وجاء ذلك يف بي�ان نرشه املجلس عىل
موقعه الرس�مي يف الس�اعات األوىل من صباح
اليوم الثالثاء 14 ،تموز/يوليو  ،2020إذ تحدث
البيان عن أن “تضافر الجهود الليبية واملرصية
يضم�ن دح�ر ُالمحت�ل الغ�ازي ويحف�ظ أمننا
القومي املش�رك و ُيحقق األمن واالس�تقرار يف
بالدنا واملنطقة”.

تفاصيل ص3

أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أعلنت إثيوبيا ،عدم التوصل إىل اتفاق مع مرص بش�أن
س�د النهضة “رغم تحقيق تق�دم” يف املفاوضات.جاء
ذل�ك يف تغري�دة لوزير املي�اه والري والطاقة س�يليي
بيكيي ،غداة إع�الن القاهرة اختتام مفاوضات عقدت
برعاية االتحاد اإلفريقي ،مع “استمرار الخالفات حول
قواعد امللء والتش�غيل”.وقال بيكي�ي ،إن املفاوضات

الثالثية بش�أن س�د النهض�ة التي عقدت خ�الل األيام
ال�� 11املاضية بحضور  11مراقبا وخبرا انتهت الليلة
املاضية.وأضاف“ :رغم تحقيق تقدم (يف املفاوضات) لم
يت�م التوصل إىل اتفاق يفيض إىل انفراج األزمة”.وتابع:
“نع ّد الي�وم تقاري�ر إىل االتحاد االفريق�ي وزعمائنا”،
متوقعا استمرار املفاوضات ،دون ذكر زمن محدد.

تفاصيل ص3

انتقدت “دوال كثرية مل تتخذ تدابري سليمة ملواجهة كوفيد ـ ”19

منظمة الصحة :ال عودة ملا قبل كورونا “يف املستقبل املنظور”

جنيف /متابعة الزوراء:
قدمت منظمة الصح�ة العاملية صورة
قاتم�ة ع�ن تف�ي جائح�ة كورون�ا
محذرة م�ن أن العالم لن يس�تعيد “ما
كان عليه من وضع طبيعي يف املستقبل
املنظور” .املنظمة انتقدت “دوال كثرة
ال تتخ�ذ تدابر س�ليمة ملواجهة كوفيد
�  ”19دون أن تس�ميها.وقال املدي�ر
الع�ام للمنظم�ة تي�دروس أدهان�وم
غيربييس�وس يف مؤتم�ر صحف�ي عرب

اإلنرنت “أريد أن أكون رصيحا معكم:
لن تكون ثمة عودة إىل الوضع الطبيعي
(ما قبل كورونا) يف املستقبل املنظور”.
وأض�اف أن “الف�روس يبق�ى الع�دو
العلن�ي رق�م واح�د ،لكن ما تق�وم به
غالبي�ة الحكومات واألف�راد ال يعكس
ه�ذا األمر” ،مالحظ�ا أن “ع�ددا كبرا
م�ن ال�دول تس�لك االتج�اه الخاطئ”.
وتاب�ع املس�ؤول األممي أن “الرس�ائل
املتناقضة للمس�ؤولني تقوض العنرص

األكث�ر حيوي�ة يف أي رد :الثق�ة” م�ن
دون أن يش�ر اىل اس�ماء مح�ددة.
وكرر املدير العام دع�وة الحكومات إىل
التواصل بوضوح مع مواطنيها ووضع
إس�راتيجية ش�املة ته�دف إىل الح�د
من تفي الع�دوى وإنقاذ األرواح ،مع
مطالبته السكان بالتزام التعليمات عىل
غرار احرام التباعد الجس�دي وغس�ل
األيدي ووضع الكمامات وعزل أنفسهم
إذا كان�وا مصاب�ني .وق�ال “إذا لم يتم

الت�زام املبادئ البديهية ،فإن هذا الوباء
لن يس�لك س�وى اتجاه واحد .س�تزداد
األمور س�وءا”.وأودى ف�روس كورونا
بحياة أكثر من  569ألف شخص يف العالم
من�ذ ظهوره يف الصني نهاية ديس�مرب/
كان�ون األول  .2019والوالي�ات املتحدة
التي س�جلت أول وفاة بالفروس بداية
فرباير /ش�باط هي البل�د األكثر ترضرا
من حيث عدد الوفيات واإلصابات ،تليها
الربازيل.وأك�د مدير املنظم�ة أن “بؤرة

الف�روس الت�زال يف الق�ارة األمركية،
حيث ُس�جل أكث�ر من خمس�ني يف املئة
م�ن اإلصاب�ات ع�ىل مس�توى العالم”.
وأض�اف “نأمل باكتش�اف لق�اح فاعل
ولك�ن علين�ا أن نرك�ز ع�ىل اس�تخدام
األدوات الت�ي يف متناولن�ا حالي�ا للح�د
من التف�ي وإنق�اذ األرواح” ،داعيا إىل
“ترسيع وترة الجهود العلمية وإيجاد
حلول مش�ركة والتوص�ل اىل رد عاملي
متجانس ومتضامن”.
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أصدر امراً برتقية ضباط الدفاع مستحقي الرتقية

خطة جديدة ملعاجلة األزمة املالية بإعادة هيكلة مشروع قانون املوازنة العامة

رئيس الوزراء يصدر امراً ديوانيا برتقية
يار اهلل والساعدي إىل رتبة فريق اول ركن

 :اكثر من  200الف من موظفي العقود
العمل النيابية لـ
واالجراء اليوميني سيتقاضون رواتبهم قريبا

بغداد /الزوراء:
اصدر القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظمي ،امرا ً ديوانيا ً برتقية رئيس جهاز
مكافحة االرهاب عبد الوهاب الساعدي ورئيس
اركان الجيش عبد االمري يار الله اىل رتبة فريق
اول ركن ،فيما اصدر امرا ً ديوانيا ً برتقية ضباط
الدفاع مستحقي الرتقية.
وقال سكرتري القائد العام للقوات املسلحة
الفريق الركن محمد البياتي يف حديث صحفي:
ان «الكاظمي اصدر امرا ديوانيا برتقية رئيس
جهاز مكافحة االرهاب الفريق الركن عبد
الوهاب الساعدي اىل رتبة فريق اول ركن».
واضاف البياتي ان «الكاظمي اصدر ايضا امرا

ديوانيا برتقية رئيس اركان الجيش الفريق
الركن عبد االمري رشيد يار الله اىل رتبة فريق
اول ركن».
كما اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
امرا ً ديوانيا ً برتقية ضباط وزارة الدفاع
مستحقي الرتقية.
وقال سكرتري رئيس الوزراء الفريق الركن
محمد حميد البياتي  :إن «رئيس مجلس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظمي اصدر امرا ً ديوانيا ً برتقية ضباط
وزارة الدفاع».
وأضاف أن االمر «يشمل مستحقي الرتقية يف
جدول  14تموز لسنة .»2020

بعد تسجيل  2022اصابة و 96حالة وفاة وشفاء  3784حالة

العراق يسجل اعلى معدل بالشفاء وتراجعا
طفيفا باالصابات بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تسجيل  2022اصابة جديدة و 96حالة
وفاة وشفاء  3784حالة ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص (  )15540نموذجا يف
جميع املختربات املختصة يف العراق ليوم
امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
( .) 713552
واضافت ،انها سجلت (  )3784حالة شفاء يف
العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،211
بغداد  /الكرخ ،190مدينة الطب  ،19النجف
االٔرشف  ،117السليمانية  ، 1871أربيل ، 75
كربالء  ،108كركوك  ،93دياىل ،101واسط
 ،104البرصة  ،341ميسان  ،91بابل ،184
الديوانية  ،82ذي قار  ،131االٔنبار  ، 17نينوى
 ، 11صالح الدين . 38
واشارت اىل ان االصابات الجديدة ليوم امس
 2022حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة ،204
بغداد الكرخ  ، 292مدينة الطب  ، 27النجف
 ،134السليمانية  ، 167أربيل  ، 70دهوك 3
،كربالء  ، 129كركوك  ،115دياىل  ،42واسط
 ، 123بابل
 ، 206البرصة  ،153ميسان
 ، 107الديوانية  ، 85ذي قار  ،82االٔنبار ،16
املثنى  ، 34صالح الدين . 33
وتابعت :ان الوفيات  95حالة وكما ييل  :بغداد
الرصافة  ،14بغداد الكرخ  ،8مدينة الطب ،4
النجف  ،4السليمانية  ،14كربالء  ،7كركوك ،4
دياىل  ، 3واسط  ،1البرصة  ،6ميسان  ،3بابل
 ،5الديوانية  ، 8ذي قار  ، 9االٔنبار  ، 2املثنى 1
 ،صالح الدين  ،2مبينة ان مجموع الشفاء
 ،50782 :اما مجموع االٔصابات ،81757 :
 ،27630يف حني
بينما الراقدين الكيل:
الراقدين يف العناية املركزة ،396 :ومجموع
الوفيات.3345 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 204اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 41اصابة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «صحة الرصافة سجلت اليوم
 204اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 41 :حالة خالل الرصد الوبائي الفعال
للقطاعات الصحية :قطاع الصدر  13حالة /
قطاع الرصافة  2حاالت  /قطاع النهروان
 1حاالت  /قطاع البلديات االول  4حاالت /
قطاع الشعب  14حالة  /قطاع البلديات الثاني
 6حاالت  /قطاع االستقالل حالة واحدة .
واشار اىل ان  163حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر  32حالة
محلة ,521 ,555 ,528 ,560 ,593 ,513
 ,525 ,517 ,550 .541 ,565قطاع /34
القاهرة حالة واحدة محلة  /311قرية جواد
الفياض حالة واحدة  /الزعفرانية  25حالة
محلة ,961 ,944 ,958 ,966 ,979 ,920
 ,952 ,960الزراعي  /الكرادة  4حاالت محلة
 /931 ,918الكرخ املنصور حالتني  /العبيدي
 3حاالت محلة  / ,754الشعب  19حالة محلة

 ,325 ,343 ,335 ,357 ,337الزراعي ,حي
اور ,الديوان الثعالبة /365 ,محافظة واسط
حالة واحدة الزبيدية  /املدائن حالة واحدة
ناحية الوحدة  /الحسينية  12حالة محلة
 /217 ,222 ,221 ,220البلديات  9حاالت
محلة  /732 ,726 ,734االعظمية  7حاالت
محلة  /308 ,312 ,320 ,310الكرخ الحرية
حالة واحدة محلة  /448الفضيلية حالة
واحدة محلة  /753الكرخ حي الخرضاء 4
حالت محلة  / ,639حي اكد حالتني  /دور
الصحة حالة واحدة  /جرس دياىل  4حاالت
حي الرياض ,الزراعي  /الكرخ الدورة 3
حاالت محلة  / ,854 ,830الوثبة حالة واحدة
محلة  /108الكرخ حي الجوادين حالة
واحدة محلة  /460املشتل  3حاالت محلة
 /753 ,751بارك السعدون  4حاالت محلة
 /101الكرخ الكاظمية حالتني محلة /427
سبع قصور حالة واحدة شارع ابو عيل /
الراشدية حالة واحدة  /سبع ابكار  3حاالت
محلة  /338حي تونس حالة واحدة /مجمع
الزوراء حالة واحدة  /االمني  7حاالت  /الكرخ
االسكان حالة واحدة  /الكرخ الغزالية حالة
واحدة  /665بغداد الجديدة  3حاالت محلة
.709 ,702
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  12890تويف
منهم  771لالسف فيما اكتسب الشفاء 9143
ومتبقي قيد العالج .»2976
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم
من االصابة وتقليل تفيش الوباء».
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 :ان االصابات توزعت كما ييل :أبو غريب
 ،16أبو دشري  ،3االسكان  ،4االعالم  ،7البياع
 ،11التاجي  ،4الرتاث  ،1الحرية  ،39الدورة
 ،17الرحمانية  ،1السيدية  ،13الشالجية ،3
الرشطة الخامسة  ،1الشعلة  ،6الصالحية
 ،4الطارمية  ،12الطوبجي  ،5العامرية
 ،14العالوي  ،2الغزالية  ،16القادسية ،6
الكاظمية  ،12الكرخ  ،6املعالف  ،3املحمودية
 ،7امللحانية  ،1املنصور  ،7النرص والسالم
 ،4الوشاش  ،2الريموك  ،7اليوسفية ،2
جكوك  ،1حي الجامعة  ،8حي الجهاد ،14
حي الخرضاء  ،1حي العامل  ،14حي العدل ،6
حي الفرات  ،2سبع البور  ،2سويب  ،1ناحية
الرشيد  ،1سكنة جانب الرصافة  ،4محافظة
الديوانية  ،1محافظة صالح الدين .1
واضافت :ان الوفيات :وفاة55/سنة/ذكر/
الشعلة/محلة ، 464وفاة63/سنة/انثى/
الكاظمية/محلة411زقاق  ،وفاة62/سنة/
ذكر/املعالف/محلة ، 839وفاة68/سنة/
،
الضباط/محلة883
انثى/حي
وفاة70/سنة/ذكر/هور رجب/قرب املركز
الصحي ، .وفاة60/سنة/ذكر/االسكان/
محلة ، 623وفاة59/سنة/انثى/حي االعالم ،
وفاة65/سنة/ذكر/الجعيفر/محلة.208

الزوراء  /خاص:
بعد التصويت عىل مرشوع قانون االقرتاض
الداخيل والخارجي لتمويل العجز املايل الذي
اقره مجلس النواب  ،اكدت لجنة العمل
والشؤون االجتماعية النيابية أن أكثر
من  200ألف موظفا من أصحاب العقود
واألجراء اليوميني سيتقاضون رواتبهم يف
الفرتة املقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتالوي
لـ»الزوراء « ،ان «بعد تصويت مجلس
النواب عىل مرشوع قانون االقرتاض املحيل
والخارجي لسد العجز املايل لسنة ،2020
أصبح لزاما ً عىل الحكومة رصف رواتب
املوظفني من العقود واألجور اليوميني يف
وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية».

وأضاف ان «هناك أكثر من  200ألف موظف
عقد يف وزارات ودوائر الدولة ،منهم  100الف
موظف يف وزارة الكهرباء و 60الف موظف
يف وزارة الرتبية وأكثر من  50الف موظف
عقد يف وزارات ودوائر واملؤسسات الحكومية
االخرى»  ،مبينا أن «هؤالء املوظفني
سيتقاضون رواتبهم حسب املادة الخامسة
من قانون االقرتاض املحيل والخارجي
خالل الفرتة املقبلة ،حسب اآلليات التي
تتبعها وزارة املالية بإطالق ورصف رواتب
املوظفني».
واوضح ان « هناك خطة عمل جديدة ملعالجة
األزمة املالية الراهنة من خالل إعادة هيكلة
مرشوع قانون املوازنة العامة لسنة 2020
وإرسالها إىل مجلس النواب ومراجعتها

مع تقليل الفقرات الرضورية»  ،مشريا اىل
أن «اللجنة املالية النيابية تعمل عىل تحديد
أبواب التقشف املايل واالقرتاض الخارجي
والداخيل والرتكيز عىل ملفات املوظفني
الفضائيني ومزدوجي الرواتب والكشف عن
ملفات الفساد يف دوائر الدولة».
مقابل ذلك جددت اللجنة املالية النيابية
تأكيدهـا تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين
لألشهر الثالث املقبلة باالعتماد عىل القروض
الداخلية ومبيعات صادرات النفط يف االسواق
العاملية .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر يف
ترصيح لـ» الزوراء « ،مؤخرا ان « قانون
االقرتاض الداخيل والخارجي دخل حيز
التنفيذ رسميا يف  27من الشهر املايض «،

مشريا اىل ان « الحصول عىل القرض الداخيل
هو أرسع من القروض الخارجية التي
تتطلب إجراءات روتينية وتصديقات قانونية
ومفاوضات دولية «.
واضاف أن « تأمني الرواتب لألشهر الثالث
املقبلة تم عرب القروض الداخلية فقط ،حيث
يسمح القانون بأن تصل اىل  15تريليون
دينار كحد اعىل  ،وهي كافية لسداد الرواتب
لتلك املدة « ،مبينا أن « ايرادات صادرات
النفط ستعطينا فرصة الن نسدد رواتب
شهر جديد مضاف اىل االشهر الثالثة املقبلة
أيضاً ،وبعدها سيتم اللجوء اىل القروض
الخارجية التي تم تحديده بـ  5مليار دوالر
مع رضورة حصول إصالحات اقتصادية
واسعة النطاق «.
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العدل الدولية تصدر حكما لصاحل قطر
يف نزاع احلظر اجلوي مع دول املقاطعة

الهاي /متابعة الزوراء:
أصصدرت محكمصة العصدل الدوليصة ،امصس
الثالثصاء ،حكما مؤيدا ملوقصف قطر يف قضية
الحظصر الجوي املفروض عليها من قبل دول
مقاطعتها ،السصعودية واإلمارات والبحرين
ومر.
رفضصت محكمصة العصدل الدوليصة باإلجماع
طعصون دول املقاطعصة األربصع بشصأن عدم
اختصاص مجلصس منظمة الطصريان املدني
الدويل «اإليكاو» النظر يف الشصكوى املرفوعة
من قطر من «حصارها» جوا.
ويتعلصق قرار محكمصة العصدل الدولية ،أعى
هيئة قضائية لدى األمصم املتحدة ومقرها يف
الهصاي ،بعنصر رئيس يف الخصالف الذي برز
قبل  3أعوام بن قطر ودول مقاطعتها.
واندلصع يف منطقصة الخليصج ،منصذ  5يوليصو
 ،2017توتصر كبصري عصى خلفيصة قطصع كل
من السصعودية واإلمصارات والبحرين ومر
عالقاتهصا مع قطر ،ووقصف الحركة البحرية
والريصة والجوية مصع اإلمارة التصي اتهمتها
الدول الص  4بصص «دعم اإلرهاب» والتحول عن
املحيط العربي نحو إيران ،ما أدى إىل نشصوب
أزمة سياسصية حادة بصن البلصدان املذكورة
باإلضافة إىل حرب إعالمية واسعة.
ويف أكتوبصر مصن العصام نفسصه ،قدمت قطر
شكوين أمام مجلس منظمة الطريان املدني
الدويل ،وتم تسجيل الشصكوى األوىل بموجب
املصادة  84من اتفاقية الطصريان املدني الدويل

لعام « 1944اتفاقية شيكاغو» ضد البحرين
ومصر والسصعودية واإلمصارات ،يف حن أن
الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة
الثانيصة مصن املادة  2مصن االتفاقيصة الدولية
لخدمات العبصور الجوية لعام  1944ضد كل
من البحرين واإلمارات ومر.
وقصد عرضصت قطصر يف شصكواها بالتفصيل
مصا وصفتصه باالنتهصاكات التصي قامصت بها
السعودية واإلمارات والبحرين ومر بسبب
عصدم االمتثال ألحصكام «اتفاقية شصيكاغو»
واالتفاقية الدوليصة لخدمات العبور الجوية،
حيصث طلبت من مجلس «اإليكاو» الفصل يف
قضية حظصر الطريان وإعالنصه كإجراء غري
قانوني.
وقضت منظمة الطريان املدني يف عام 2018
بأهليتها القانونية للبت يف نزاع يتعلق بطلب
قطصر التي تتهصم الدول الصص 4بانتهاك اتفاق
ينظم حرية عبور الطائرات املدنية يف األجواء
الخارجية.
وأعلنصت الصدول األربصع حينهصا عصى الفصور
معارضتها لهصذا القرار ،واعترت أن منظمة
الطريان املدني الدولية ليسصت مخولة بالبت
يف مثصل هذا الخصالف ،وتقدمت بشصكوى إىل
محكمصة العصدل الدوليصة بهصدف وصف هذا
القرار «باطال والغيا».
وتنظر محكمصة العدل الدوليصة يف الخالفات
بصن الدول ،لكصن قراراتهصا ال تتصف بطابع
إلزامي لتنفيذها.

جائحة كورونا تصيب أكثر من  13مليون إنسان
وحيوان وديع ميكنه إنقاذ البشرية من الوباء

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطصى عصدد املصابصن بكورونصا حصول
العالصم  13,261,879مصاباً ،تويف منهم
أكثر من  576,058شصخصاً ،يف حن بلغ
عدد املتعافن عامليا ً  7,727,314شخصاً،
فيمصا اكتشصف علمصاء أن حيوانصا وديعا
يمكنه إنقاذ البرية من الوباء.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املعلنة ،أمس
الثالثصاء 779,844 ،إصابصة (باسصتثناء
أرقام األرايض الفلسطينية املحتلة املعلنة
من قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من
بينهصا ما يزيصد عى  13,544وفصاة ،فيما
بلغ عدد املتعافن .548,040
وتحافظ السعودية عى املرتبة األوىل عربيا ً
يف عصدد املصابصن بصص 235,111مصابصاً،
تصويف منهصم  ،2243وتعصاىف ،169,842
تليها قطر التي أحصت إصابة 104,016
شصخصاً ،ووفاة  ،149وتعصايف 100,627
شصخصاً ،ثم مر التي أحصت 83,001
إصابة ،والتي تتص ّدر عدد الوفيات عربيا ً
ً
فضصال عن تعايف 24,975
بص 3935وفاة،
شخصا ً.
ُ
وبلصغ عصدد املصابصن يف سصلطنة عمان
 59,568إصابصة و 273وفصاة وتعصايف
 37,987شصخصاً ،وأحصصت الكويصت
 55,508إصابصة و 393وفصاة وتعصايف
 45,356شصخصاً ،وسصجلت اإلمصارات
 ،55,198تويف منهم  334وتعاىف .45,513
وأكصدت البحريصن  33,476إصابة و109
وفيات وتعايف  29,099شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تسجيل  19,689إصابة،
مصن بينهصا  1018وفاة ،وتعصايف 14,019
شصخصاً .وأحىص املغرب  16,047إصابة
و 256وفصاة وتعصايف  13,403أشصخاص،
وسصجّ ل السصودان  10,316إصابة و657
مصن الوفيصات وتعصايف  5403أشصخاص.
ورصدت موريتانيصا  5446إصابة و147
وفصاة وتعصايف  2501شصخص ،وأكصدت

جيبوتي تسجيل  4977إصابة و 56وفاة
وتعايف  4729شخصا ً.
وأكصدت فلسصطن وجصود  6036إصابصة
و 45وفاة وتعايف  1258شخصاً ،وأحىص
الصومصال  3072إصابة و 93وفاة وتعايف
 1343شصخصاً ،وأعلصن لبنصان تسصجيل
 2419إصابصة و 36وفصاة وتعصايف 1423
شصخصا ،ورصصدت ليبيصا  1512إصابة
و 40وفاة وتعايف  367شخصا ً.
وأحصت اليمن  1498إصابة و 424وفاة
وتعايف  675شخصاً .وأعلنت تونس 1302
إصابة و 50وفاة وتعايف  1082شصخصاً،
فيمصا أحصىص األردن  1183إصابصة و10
وفيات وتعايف  1008أشصخاص .وسجلت
سورية  417إصابة ،منها  19وفاة وتعايف
 .136فيمصا أعلنصت جزر القمر تسصجيل
 317إصابة بفصريوس كورونا و 7وفيات
وتعايف  296شخصا ً.
ويف إطار جهود مكافحة الوباء ،كشصفت
دراسصة حديثة قام بهصا علماء من معهد
«روزاليند فرانكلن» يف جامعة أكسفورد
الريطانية ،أن األجسصام املضادة املطورة
خصيصصا ً من حيصوان الالما ،من شصأنها
تعزيصز املناعة البريصة ملواجهة فريوس
كورونصا .وقام العلمصاء بعصدة اختبارات
أثبتصت قصدرة النظصام املناعصي لالما عى
مقاومصة عائلة الفريوسصات التي ينتمي
إليها كورونا.
ونصر الباحثصون ورقة بحثيصة يف مجلة
 Science dailyالريطانية ،قالوا فيها إنه
من املمكن االستفادة من مزيج األجسام
املضصادة الناتجصة مصن دم الالمصا للقيام
بتجارب رسيرية يف غضون أشهر .ونقلت
عنهم شصبكة «بي بصي يس» ،أن «حيوان
الالمصا يحمل أجسصاما ً هندسصية صغرية
نسصبياً ،وأكثصر تنظيمصا ً مصن األجسصام
املضادة يف جسصد البر ،وهي قادرة عى
محاربة الفريوسات».
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الكاظمي :لدينا خطة إلصالح النظام املالي واإلداري للتحرر من عبودية النفط
بغداد /الزوراء:
افتتصح رئيس الصوزراء مصطفى
الكاظمصي ،امصس الثالثصاء
مستشصفى االمصام الحسصن
املجتبصى ودوار االمصام الحسصن
يف محافظصة كربصالء ،وفيما اكد
لصدى الحكومصة خطصة الصصالح
النظام املايل واالداري للتحرر من
عبودية النفط ،شدد عى رضورة
دعم القطصاع الخاص وتوفري كل
مستلزماته.
وذكصر مكتصب رئيس الصوزراء يف
بيصان تلقصت “الصزوراء” نسصخة
منه :ان رئيس مجلصس الوزراء،
مصطفصى الكاظمصي ،اجصرى
امس الثالثاء ،زيصارة تفقدية اىل
محافظصة كربصالء ،اطلع خاللها
عصى الواقصع الصحصي والخدمي
واألمني فيها ،وعقد حال وصوله
املحافظصة ،اجتماعا مع محافظ
كربالء ،السصيد نصيف الخطابي
وعصدد مصن القيصادات األمنية يف
املحافظة.
وافتتصح رئيس مجلصس الوزراء،
خصالل زيارتصه ،بحسصب البيان،
مستشصفى اإلمام الحسصن عليه
السصالم ،الذي يتسصع ألربعمائة
واثنن وتسصعن رسيرا ،وهو من
املشاريع الصحية املهمة.
وأكصد الكاظمصي ،أن افتتصاح
املستشصفى ذو أهميصة كبرية يف
ظل أزمة جائحة كورونا وزيادة
نسصبة اإلصابصات بهصا ،وهصي
بمثابصة بداية لتنفيذ الوعود التي
قطعناهصا أمصام أبناء شصعبنا يف
تقديصم أفضصل الخدمصات ،مبينا
أن املستشصفى قد تأخصر تنفيذه
لسصنوات طويلصة ،وقصد دخلصت
الحكومة يف تح ٍد من أجل إكماله
يف أقل من شهرين من عمرها.
وتابع البيان :كما افتتح سيادته

مصروع دوّار اإلمصام الحسصن
عليه السصالم ،الذي سيسصهم يف
فصك االختناقصات املروريصة التي
يشصهدها مركز املحافظصة أثناء
املناسصبات الدينيصة ،الفتصا اىل
ان رئيصس مجلصس الصوزراء عى
مصروع إكمصال طريصق كربالء
النجصف ،والوقصوف عصى نسصب
اإلنجصاز فيصه ،وأيضصا زار موقع
الركة العامة لتجصارة الحبوب
يف كربالء.
كمصا زار الكاظمصي ،بحسصب
البيان ،مروع توسصعة مصانع
رشكة الجود لتكنولوجيا الزراعة
الحديثصة ،الصذي ينفصذ برعايصة
العتبة العباسية.
وتفقصد الكاظمصي عصددا مصن
مشصاريع القطصاع الخصاص يف
محافظة كربالءّ ،
وبن أن العراق
يواجصه تحديات كبصرية ،ونحتاج
اىل تكاتصف وتعصاون الجميصع
لعبصور هصذه التحديصات ،مؤكدا
أن الحكومصة عازمصة عى تفعيل

العمل باملشصاريع املتلكئة بسبب
الفساد وسصوء اإلدارة ،وستعمل
عى محاربصة كل أوجه الفسصاد
فيها.
ّ
وبصن الكاظمصي ،أن تجصارب
السصنوات السصابقة أثبتت فشل
االعتماد الكيل عصى النفط ،الذي
أوقصع الدولصة يف إحراجصات ،وقد
أعص ّدت الحكومصة ورقصة بيضاء
إلصالحصات اقتصاديصة وماليصة
مرتقبة ،تتضمن محاور عديدة،
يأتصي يف مقدمتها تفعيل القطاع
الخصاص ودعمصه وتوفصري كل
مسصتلزمات نجاحصه ،ليكصون
محركا أساسيا لعجلة االقتصاد
العراقصي ،ومسصاهما ف ّعصاال يف
توفري فرص العمل للشباب.
وأشصار الكاظمصي اىل أهميصة
الراكصة بصن القطاعصن العام
والخصاص يف املرحلصة املقبلصة،
مؤكدا عى دعم املشاريع املحلية
واملنتصوج العراقصي وتفعيصل
وتنشصيط الصناعصة العراقيصة،

فضصال عصن االهتمصام بالقطصاع
الزراعي ،حيث ستعلن الحكومة
قريبا عن آليات وإجراءات مهمة
لدعصم الفالح العراقصي ،وتطوير
الثصروة الزراعيصة والحيوانيصة يف
العراق.
كما أكصد رئيس مجلصس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،أن الحكومة
لديهصا خطة إلصالح النظام املايل
واإلداري للتحصرر مصن عبوديصة
النفط ،فيما ّ
بن أن االعتماد عى
النفط كان تجربة فاشلة ووضع
الدولة بإحراج دائم.
وقصال الكاظمصي يف تريصح
صحفي :إن “االعتماد عى النفط
كان تجربصة فاشصلة ،وضعصت
الدولة والحكومة بإحراج دائم”،
الفتصا إىل أن “العصراق إىل هصذه
اللحظة يعتمد عى النفط بنسبة
 % 95وهصذا انعكصس عى توفري
السصيولة عندما تعرضت أسعار
النفط لالنهيار”.
وأضاف الكاظمصي“ ،لدينا خطة

إصالحيصة حكوميصة وهي خطة
الورقة البيضصاء إلصالح النظام
املصايل واإلداري يف العصراق للتحرر
مصن عبوديصة النفصط” ،مبينا أن
“القطصاع الخصاص ومصن بينصه
الزراعصة يجب أن يأخصذ دوره يف
بنصاء العالقة االقتصاديصة املالية
يف العصراق والعالقصة مع املجتمع
وبنصاء فصرص عمصل للمواطصن،
مؤكصدا أن أحصد معامصل القطاع
الخصاص يف كربالء يضم أكثر من
 1000مواطن”.
وبالنسبة للمشصاريع املتلكئة يف
كربالء وجه الكاظمي“ ،محافظ
كربصالء بجصرد جميع املشصاريع
املتلكئصة التصي وصلت إىل نسصب
إنجصاز عاليصة لرتكصز الحكومصة
عليها وتتالىف اندثارها من خالل
توفصري الدعصم املصايل لهصا” ،الفتا
إىل أن “الحكومصة لديهصا اهتمام
بالزراعة وتحاول توفري السيولة
املالية لدفع مستحقات الفالحن
كاملة غري منقوصة قريبا”.
وأشصار إىل أن “سصوء اإلدارة هو
نوع من الفسصاد ،حيث إن وضع
شصخص بموقصع غري قصادر عى
إدارتصه يصؤدي للفسصاد وسصوء
اإلدارة” ،موضحصا أن “الفسصاد
تحصد ونحصن جصادون بمحاربصة
الفسصاد عصن طريصق سصحب
اإلجصازات االسصتثمارية التصي
حصل عليها البعض منذ سصنن
طويلة ويتاجر بها”.
وزاد أن “املتاجصرة بإجصازة
االسصتثمار ال تمثصل اسصتثمارا
حقيقيصا إنمصا هصو لعصب عصى
الدولصة وعصى حقصوق وأمصوال
املواطنن” ،مؤكدا أن “املسصتثمر
الجاد سصيالقي الدعصم والحماية
من الحكومة وغري الجاد سصيتم
سحب اإلجازة منه”.

رغم تحقيق تقدم في المفاوضات

إثيوبيا تعلن رمسيًا عدم التوصل إىل اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة

أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أعلنصت إثيوبيصا ،عدم التوصصل إىل اتفاق مع
مر بشصأن سصد النهضصة “رغصم تحقيق
تقدم” يف املفاوضات.
جصاء ذلصك يف تغريصدة لوزيصر امليصاه والصري
والطاقصة سصيلييش بيكيصيل ،غصداة إعصالن
القاهصرة اختتام مفاوضصات عقدت برعاية
االتحاد اإلفريقي ،مع “اسصتمرار الخالفات
حول قواعد امللء والتشغيل”.
وقال بيكييل ،إن املفاوضات الثالثية بشصأن
سصد النهضة التي عقدت خالل األيام الص11
املاضيصة بحضور  11مراقبصا وخبريا انتهت
الليلصة املاضية.وأضاف“ :رغم تحقيق تقدم
(يف املفاوضصات) لصم يتم التوصصل إىل اتفاق
يفيض إىل انفراج األزمة”.
وتابصع“ :نعص ّد اليصوم تقاريصر إىل االتحصاد
االفريقصي وزعمائنصا” ،متوقعصا اسصتمرار
املفاوضات ،دون ذكر زمن محدد.
واإلثنصن ،أصدرت وزارة املوارد املائية والري
املريصة ،بيانصا اسصتعرضت فيصه نتائصج

املفاوضصات ،التي شصارك فيهصا وزراء مياه
مر والسودان وإثيوبيا ،إضافة إىل مراقبن
من الواليصات املتحدة واالتحاديصن األوروبي
واإلفريقي.
وقصال البيصان“ :يف نهايصة االجتمصاع ،اتفصق
الصوزراء عى قيصام كل دولة برفصع تقريرها
النهائصي عصن مسصار املفاوضصات ،الثالثاء،
إىل جنوب إفريقيصا ،بوصفها الرئيس الحايل
لالتحصاد اإلفريقصي ،تمهيصدا لعقصد القمصة
اإلفريقية املصغرة”.
ويف  3يوليصو /تمصوز الجاري ،تم اسصتئناف
االجتماعصات الثالثيصة ،عر تقنيصة الفيديو،
بصن وزراء امليصاه من الصدول الثصالث ،لبحث
التوصل إىل اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد،
وذلك برعاية االتحاد اإلفريقي.
وتتمسصك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خالل
يوليو الجاري ،فيما ترفض مر والسودان
إقصدام أديصس أبابا عى هصذه الخطصوة قبل
التوصل إىل اتفاق.
وتخىش مر من املساس بحصتها السنوية

من ميصاه نهر النيل ،البالغة  55.5مليار مرت
مكعب ،وتطالب باتفاق حول ملفات ،بينها
أمان السصد ،وتحديصد قواعد ملئصه يف أوقات
الجفاف.

فيمصا تقول أديصس أبابصا إنها ال تسصتهدف
اإلرضار بمصالصح مصر والسصودان ،وإن
الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية
بالدها.

ليبيا :الربملان املؤيد حلفرت يسمح بتدخل عسكري مصري ملواجهة تركيا
ليبيا /متابعة الزوراء:
أعطصى برملصان رشق ليبيصا الضصوء األخرض ملصر للتدخل
العسصكري لصد هجوم القوات الرتكية املتحالفة مع قوات
حكومصة الوفاق ،غري أن القاهرة لم تعلصن بعد عن قرارها
الرسصمي بدخول املعرتك الليبي ،وإن كان الرئيس السييس
قد هدد بذلك.
ويف رد عصى الرتاجصع الكبصري لقصوات حفصرت بعصد التدخصل
العسصكري الرتكصي لصالصح قصوات الوفاق ،خصوّل مجلس
النصواب الليبي يف طصرق املؤيد لقصوات رشق ليبيصا بقيادة
خليفة حفرت ،القوات املسصلحة املريصة بالتدخل لحماية
األمن القومي الليبي واملري “إذا دعت الحاجة”.
وجصاء ذلك يف بيان نصره املجلس عى موقعه الرسصمي يف
السصاعات األوىل من صباح اليصوم الثالثاء 14 ،تموز/يوليو
 ،2020إذ تحصدث البيصان عصن أن “تضافر الجهصود الليبية
واملرية يضمن دحر ُالمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي
املشرتك ويُحقق األمن واالستقرار يف بالدنا واملنطقة”.

ووضع البيان رشط تدخل القوات املسلحة املرية لحماية
األمصن القومي الليبي واملصري إذا رأت “هناك خطر داهم
وشصيك يطال أمصن بلدينصا” ،وأن “التصدي للغصزاة يضمن
اسصتقاللية القصرار الوطنصي الليبصي ويحفظ سصيادة ليبيا
ووحدتها”.
ّ
ّ
“تمثله جمهورية مر العربية
وذكصر املجلس يف بيانه بما
مصن عمق إسصرتاتيجي لليبيا عصى كافة األصعصدة ،األمنية
مصر التاريخ ،وبمصا ّ
تمثله
واالقتصاديصة واالجتماعيصة عى ّ
املخاطصر الناجمة عصن االحتالل الرتكي مصن تهديد مبارش
لبالدنا ودول الجوار ،ويف مقدمتها الشقيقة” مر.
وأعصاد البيان التشصديد عصى أن مجلس النصواب يرحب بما
جاء يف كلمة الرئيس املري عبدالفتاح السصييس بحضور
ممثلصن عن القبائصل الليبية” ،وأن الشصعب الليبي يطالب
بص”ضمان التوزيع العادل لثرواته وعائدات النفط وضمان
عدم العبث بها” لصالح من سماهم بص”املليشيات املسلحة
الخارجة عن القانون”.

وكان الرئيصس املري عبد الفتاح السصييس ّ
حذر يف نهاية
حزيران/يونيو من ّ
أن تق ّدم القوات املوالية لحكومة الوفاق
الوطنصي املدعومة من تركيا نحو الرق سصيدفع بالده اىل
ّ
التدخل العسصكري املبارش يف ليبيا .لكن لم تأت ّ
أي إشصارة
الحقة عى قرار مري بالتحرك العسكري يف ليبيا.
وأتى تهديد السصييس عقصب هزائم مني بها حليفه يف رشق
ليبيا ،املشصري خليفة حفرت ،الذي حاولت قواته التمدد غربا
واالسصتيالء عصى العاصمة طرابلصس التي تسصيطر عليها
حكومة الوفاق املعرتف بها من قبل األمم ّ
املتحدة.
وبحث السصييس بداية هذا الشصهر مع عدد من املسصؤولن
بالحكومصة املريصة خطصط تأمصن العمصق الغربي ملر
والحدود املشصرتكة مع ليبيا ،واالتجاهن الشصمايل الرقي
والجنوبي وجميع االتجاهات االسرتاتيجية امتدادا ً للحدود
الدولية ملر.
يذكر أن مجلس النصواب الليبي (الرملان) املنتخب منتصف
عام  2014انقسصم عى نفسصه العام املايض إىل مجلسصن.
األول يف مدينصة طصرق أقىص رشق البالد ويرأسصه “عقيلة
صالصح” ،واآلخر يف العاصمصة طرابلس ويرأسصه “حمودة
سيالة”.
وتعيش ليبيا انقسصامً ا سياس ًيا بن طرفن رئيسن ،قوات
رشق ليبيا ،املسصماة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة
حفصرت ،وحكومصة الوفصاق الوطني املعصرتف بهصا أمميا يف
طرابلس .وتدور معارك شصديدة بن الجانبن منذ محاولة
قوات حفرت السصيطرة عى العاصمة ،قبل أن ينهار هجوم
هصذه القوات بعصد تدخل عسصكري تركي لصالصح حكومة
الوفاق.
وكانصت وسصائل إعصالم تركية نقلت عصن وزيصر الخارجية
الرتكي ،مولود تشصاووش أوغلو ،االثنصن ،أن مقرتح وقف
إطالق النار مرفوض إال بانسصحاب قوات خليفة حفرت من
مدينتصي رست والجفرة  .وأجصرت حكومة طرابلس قوات
حفرت عى االنسحاب إىل رست ،املدخل الرئييس آلبار النفط
يف رشق ليبيا.
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اهلجرة :تنسيق مشرتك مع التخطيط
والعدل لعودة النازحني طوعيا

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الهج�رة واملهجري�ن ،امس الثالث�اء ،أن توفري الدع�م اىل مناطق النازحني
االصلية ،سيعجل من عودتهم طوعيا ،منوهة بأنها نسقت مع وزارتي التخطيط والعدل
للتعاون من اجل ذلك.
وقال�ت وزيرة الهجرة ،ايفان فائق جابرو ،يف حوار صحفي :إن وزارتها “تنس�ق إلعادة
إعم�ار البن�ى التحتية وتوف�ري الخدمات للمناط�ق املحررة ،خاص�ة يف محافظتي دياىل
ونينوى ومناطق سهلها وجرف النرص” ،مؤكدة “حاجتها للدعم االمني إلزالة أية عقبة
ام�ام ع�ودة النازحني اىل ديارهم ،اذ ما زال�ت توجد فيها الغام كما انه�ا تفتقر لجميع
الخدمات ببناها التحتية فضال عن عدم توفر فرص عمل”.
وأض�اف جاب�رو أن “ال�وزارة نس�قت م�ع وزارة العدل لبح�ث مل�ف االرس العائدة اىل
مناطقها االصلية يف سهل نينوى ،اذ تم التباحث حول آلية اصدار سندات االرايض التابعة
للمواطن�ني من النازحني يف كل اقضية ومدن س�هل نينوى من اج�ل ترويج معامالتهم
ضمن دائرة تعويضات املناطق املدمرة ،مضيفة يف الوقت نفسه العمل عىل متابعة امور
النازحني يف دوائر التسجيل العقاري”.
وذك�رت جاب�رو ان وزارتها “تعمل ع�ىل تحقيق أهداف التنمية املس�تدامة عرب القضاء
عىل األس�باب الجذرية لعزوف االرس النازحة عن العودة واملتمثلة يف دمار البنى التحتية
للمناطق التي دنسها ارهابيو « داعش» ،كما توفر املبادرة البدائل اإليجابية سواء فرص
التأهيل والعمل ،أو تعزيز املساواة بني العائدين”.
وافصح�ت عن “االتفاق م�ع وزارة التخطيط إلع�ادة اعمار ثالث ق�رى يف نينوى ورفد
العائدين بمش�اريع صغرية لدعم عودة النازحني من خالل مبادرة اعادة اعمار املناطق
املحررة ،الس�يما بعد عودة  154منهم من مخيمات محور الخازر اىل مناطقهم االصلية
يف نينوى بعد التنسيق مع الجهات االمنية وفرع الوزارة بمحافظة نينوى”.
واشارت وزيرة الهجرة واملهجرين اىل “التنسيق إلعادة اعمار البنى التحتية ضمن سهل
نينوى وقضاء سنجار املتضمنة املراكز الصحية والكهرباء واملاء ،بتمويل من الصندوق
االجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الدويل” .الفتة اىل ان “ذلك نابع من رغبة اهايل تلك
املناطق بالعودة اليها ،منوهة بأن وزارتها تعمل بكل جهدها من اجل دعم االرس الراغبة
بالعودة من خالل رفدها بمش�اريع صغرية لتشجيعها عىل العودة اىل مناطقها االصلية
وتحسني ظروفها املعيشية هناك”.

حمافظة بغداد تطالب للحكومة
بإعطائها صالحية شراء النفايات

بغداد /الزوراء:
وجه محافظ بغداد ،محمد جابر العطا،
امس الثالثاء ،رسالة اىل الحكومة مطالبا ً
إياه�م بإعطاء املحافظة صالحية رشاء
النفايات.
وقال العطا ،يف ترصيح صحفي :إنه «اآلن
نحن يف جولة بمعمل نفايات املحمودية
حي�ث نعمل عىل تطويره ،ولو كانت لنا
الصالحية باستطاعتنا ان نغطي جميع
النفايات لقض�اء املحمودية وال نحتاج
اىل اموال من الدولة».

واضاف« :نريد فقط صالحية نس�تثمر
هذا املعمل ونشري هذه النفايات ،وهذا
االنتاج وتدويره وبيعه دون الحاجة اىل
اموال».
وتاب�ع« :لك�ن الروت�ني قتلن�ا ويمنعنا
من العم�ل ،ودائما هناك اتهام مس�بق
بالرسقة ،ونح�ن لدينا خطة ،وقلنا لهم
ال نري�د امواالً ونريد به�ذا املعمل تدوير
النفاي�ات ،حي�ث يمكننا صن�ع اكياس
البالس�تيك والحاوي�ات ،وهل ه�ذا يعد
هدرا أو انتاجا؟».
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أعادت تأهيل قرى باملقدادية إلعادة النازحني

القوات األمنية تباشر باليوم الرابع من عمليات أبطال العراق يف دياىل
بغداد /الزوراء:
بارشت قوات الحش�د الشعبي والقوات األمنية
باليوم الرابع من عمليات أبطال العراق – نرص
الس�يادة الرابع�ة يف دياىل .وفيما بارش الحش�د
الش�عبي بتأهيل مناطق وقرى شمال املقدادية
يف دي�اىل تمهيدا لعودة النازحني اليها ،عالج 68
عبوة ناسفة من مخلفات “داعش”.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،امس الثالثاء،
تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،أن “قيادة قاطع
دياىل للحشد الش�عبي والقوات األمنية بارشتا،
صباح امس ،باليوم الراب�ع من عمليات أبطال
العراق – نرص السيادة الرابعة يف دياىل”.
وأضاف البي�ان أن “الهدف م�ن العملية تعزيز
األمن واالس�تقرار يف جمي�ع مناطق املحافظة،
ومالحق�ة بقاي�ا فل�ول داع�ش والقب�ض عىل
املطلوبني وتسليمهم للعدالة”.
وحق�ق الي�وم الثال�ث للعمليات ،ال�ذي انتهى
االثنني ،تأمني وتفتي�ش  10قرى و العثور عىل
خمس مضاف�ات لفلول داعش وتدمري  3أوكار
و تفج�ري ومعالج�ة  7عبوات ناس�فة وضبط
مواد متفجرة ولوجستية.

النزاهة تضبط مسؤوالً
يف تقاعد األنبار متلبساً
جبرمية الرشوة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّ�ة ،امس الثالثاء ،عن تمكنها من تنفيذ
ضبط ملسؤول يف هيئة التقاعد الوطنيَّة –
عملية
ٍ
فرع الفلوجة متلبسا ً بالرشوة.
الدائرة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة
الضب�ط التي ُن ِّف َ
�ذت بموجب مُ َّ
ذك�ر ٍة قضائ َّي ٍة،
أفادت وبحس�ب بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه« :بانتقال فريق من مكت�ب تحقيق األنبار
التاب�ع للهيئة إىل هيأة التقاع�د الوطنية  -فرع
الفلوج�ة ،وتمكن�ه من ضبط مس�ؤول قس�م
إص�دار الهوي�ات يف الدائ�رة متلبس�ا ً بجريم�ة
الرش�وة ،وذل�ك بعد تلق�ي املكتب ش�كوى من
أحد ذوي ش�هداء اإلره�اب تتضمن طلب املتهم
من�ه مبلغا ً مالياً؛ لقاء إنج�از الهويَّة التقاعديَّة
الخاصة به».
ضبط أصويلٍّ
َّ
مح�ر
تنظيم
م
«ت
إن�ه
وأضافت
ٍ
باملضبوط�ات يف العمليَّ�ة مع�ززة بالفدي�وات
والص�ور ،وعرض�ه بصحب�ة املتهم عىل الس� ِّيد
ق�ايض محكم�ة التحقي�ق املُ َّ
ختص�ة بقضاي�ا
النزاهة يف األنب�ار الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام
العراقي».
املا َّدة (  )307من قانون العقوبات
ِّ
ويف س�ياق متصل ،نفذت مالكات املكتب عمليَّة
ضبط بح�ق متهمني اثن�ني يف الدائرة نفس�ها؛
ٍ
لقيامهما بممارس�ة املهام الوظيفيَّة وممارسة
أعمال التعقيب يف الدائ�رة ،عىل الرغم من إنهاء
خدماته�م ،وت�م تنظي�م محر ضب�ط أصويلٍّ
بذلك ،وعرضه عىل الس�يد قايض التحقيق الذي
ق�رر توقيفهم�ا عىل وفق أحكام امل�ا َّدة ( )331
من قانون العقوبات».
يشار إىل أن «الهيئة كانت قد أعلنت ،يف الخامس
م�ن ش�باط امل�ايض ،ضب�ط موظ�ف يف هيئ�ة
التقاعد الوطنية – فرع األنبار؛ لقيامه بالتالعب
والتزوير يف أضابري ضحايا اإلرهاب».

جلنة الطاقة :املولدات األهلية ستحصل على الوقود جماناً لشهرين
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجنة الطاقة النيابية ،امس الثالثاء ،أن
قرار توزي�ع الوقود مجانا ً ألصح�اب املولدات
األهلية ملدة ش�هرين سيسهم بتعويض نقص
س�اعات التجهي�ز ،مش�رية إىل أن العملي�ة
س�رافقها رقاب�ة عالي�ة لضم�ان تخفي�ض
تسعرية املولدات.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،ص�ادق الس�ليطي ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن «مجل�س ال�وزراء قرر
تجهي�ز املولدات األهلي�ة بالوق�ود مجانا ً ملدة
شهرين ،رشيطة أن يكون صاحب املولدة لديه
اإلجازة» ،الفتا ً إىل أن «جميع أصحاب املولدات
سيتسلمون كميات من الوقود بشكل مجاني،
وس�يكون ه�ذا الق�رار داعم�ا ً للمواطنني من
خالل تخفيض التس�عرية الخاص�ة باملولدات
األهلية».
وأضاف أن «التسعرية الخاصة باملولدات األهلية
ستتم إعادة النظر بها مجدداً ،كون البالد تمر
بظروف اقتصادية تؤثر يف املواطنني» ،مبينا ً أن
«تزويد املولدات األهلية بالوقود مجانا ً هو أحد

الق�رارات الحكومية الهادفة لتخفيف الضغط
االقتصادي عىل املواطن».
وتابع أن «توزيع الوقود مجانا ً سيكلف مبالغ
طائل�ة» ،موضح�ا ً أن «توزيع الوق�ود مجانا ً
سرافقه رقابة عالية لضمان تخفيف تسعرية

املولدات األهلية ،وتشكيل لجان من املحافظني
لتحديد الس�عر».وكان رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،قد وجه بتفعيل مشاريع
الكهرب�اء املتوقف�ة وتزوي�د الوق�ود مجان�ا ً
للمولدات األهلية.

إزالة هياكل وأساسات على أرض اعتقال داعشي يعمل بـ»ديوان
الغنائم» يف كركوك
زراعية يف الدورة

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن ازالة هياكل واساس�ات عىل ارض
زراعي�ة جنوب العاصمة.وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إن «مالكاته�ا يف بلدي�ة الدورة وبدعم واس�ناد دائرة الحراس�ات
واالم�ن يف امانة بغداد قامت بحملة ازالت خاللها عددا من التجاوزات».
واضافت أن «التجاوزات تضمنت عددا من االساسات والهياكل البنائية
املش�يدة تجاوزا ً عىل ارض زراعية يف محاولة لتقطيعها وبيعها كأراض
ودور س�كنية خالفا ً لجنس االرض ضمن املحلة  812املس�ماة ش�عبيا ً
(بأرض املال) جنوب بغداد».
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بغداد /الزوراء:
القى االمن الوطني يف كركوك القبض عىل داعيش يعمل فيما يسمى ديوان
الغنائم.وذكر بيان لالمن الوطني ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «قوة من
الجه�از يف محافظة كرك�وك تمكنت من القاء القبض عىل احد عنارص ما
يسمى ديوان الغنائم يف عصابات داعش االرهابية من خالل تدقيق اسماء
الوافدي�ن مع قاعدة بيانات املطلوبني».واضاف�ت« :اذ تبني صدور مذكرة
قضائية بحقه عىل وفق املادة ( 4ارهاب) ملا ارتكب من اعمال سلب ونهب
ملنازل االيزيديني يف اقضية س�نجار وتلعف�ر» ،مبينة انه «اعرف رصاحة،
وتم تدوين اقواله اصوليا واحالته اىل الجهات القضائية املختصة».

من جانبه ،اعلن اللواء  110يف الحشد الشعبي،
ام�س الثالث�اء ،عن انط�الق عملية عس�كرية
م�ن  3محاور لتعقب داع�ش االرهابي يف ريف
خانقني شمال رشق دياىل.
وقال مسؤول اعالم لواء  110يف الحشد الشعبي
عيل العقابي يف ترصيح صحفي :ان” تشكيالت
ل�واء  110يف الحش�د الش�عبي انطلق�ت من 3
محاور رئيس�ية لتعقب اه�داف مهمة يف ريف

قضاء خانقني(100كم ش�مال رشق بعقوبة)
بنا ًء عىل الرصد االستخباري”.
واضاف العقابي ان” العملية تأتي من اجل انهاء
وجود اي خاليا داعشية ضمن قاطع مسؤولية
اللواء والبحث ع�ن املضافات وتدمريها ،مؤكدا
ان العملي�ة ش�اركت بها تش�كيالت قتالية من
اجل تطهري وتمشيط مناطق واسعة”.
وتش�هد مناطق ريف خانقني عمليات ارهابية

ب�ني ف�رة واخ�رى بس�بب نش�اط داع�ش
اإلرهابي.
من جهته ،بارش الحشد الشعبي ،امس الثالثاء،
بتأهيل مناطق وقرى ش�مال املقدادية يف دياىل
تمهيدا لعودة النازحني اليها ،فيما تمت معالجة
 68عبوة ناسفة من مخلفات “داعش”.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي ،تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه ،أنه ” تزامنا مع استمرار
العملي�ات األمنية يف محافظة دياىل لقضاء عىل
فل�ول داع�ش ،بارش الحش�د الش�عبي بتأهيل
مناطق ش�مال املقدادية لع�ودة النازحني اليها
بعد تهجريهم عىل يد داعش”.
وأض�اف البيان أن “قطعات الحش�د الش�عبي
رشع�ت بتثبيت تقاط امنية لتأمني قرى توكل،
باب�الن ،الخيالني�ة ،كصي�ب ،بروان�ة الكبرية،
البازول”.وتاب�ع أن “ف�رق مكافحة املتفجرات
للحش�د عالجت  68عبوة ناس�فة من مخلفات
داعش يف قرية توكل شمال املقدادية” ،مبينا ان
“إزالة العبوات الناس�فة وتأمني مناطق شمال
املقدادي�ة مس�تمرة تمهي�دا لع�ودة النازحني
اليها”.

أعلنت وصول الوجبة الثانية من املستلزمات الطبية املقدمة من هنغاريا

الصحة :عازمون على إنهاء ملف املشاريع املتلكئة يف مجيع احملافظات
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة انها تعمل ع�ىل انجاز
جميع املش�اريع املتلكئة التابع�ة لها بجميع
املحافظات .وفيما كشفت عن وصول الوجبة
الثاني�ة م�ن املس�تلزمات الطبي�ة والوقائية
املقدمة من جمهوري�ة هنغاريا ،اوضحت ان
ذلك جاء بمس�اهمة الش�يخ فيصل العبد الله
الزبي�دي ،وتواصله م�ع التج�ار العراقيني يف
هنغاريا.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،يف مؤتمر
صحف�ي تابعت�ه «ال�زوراء» ،خ�الل افتت�اح
املستش�فى الركي يف كربالء :ان “املستشفى
الرك�ي الذي افتتح ام�س يف كربالء تأخر 11
عاما وبات اليوم جاهزا الس�تقبال املواطنني
بسعة  492رسيرا 70 ،رسيرا للعناية املركزة،
باالضافة اىل قس�م خاص بمرىض الرسطان،
ومجهزة باحدث االجهزة”.
واضاف التميمي ان “الوزارة تعمل عىل اكمال
املشاريع املتلكئة التابعة لها واملنفذة من قبل
عدة رشكات من ضمنها الرشكات االسرالية،
حيث س�يعاود العمل يف املستشفى االملاني يف
النج�ف والرك�ي يف ذي ق�ار واملستش�فيات
الت�ي تنفذها ال�رشكات االس�رالية إلكمالها
وافتتاحها يف الفرة املقبلة”.
مت�واز لتوفري
بش�كل
واش�ار اىل ان�ه “نعمل
ٍ
س�عة رسيرية ملواجهة جائحة كورونا ،حيث
س�تفتح قريبا مستش�فيات واطئة الكلفة يف
واس�ط ودياىل والب�رصة والديواني�ة” ،مؤكدا
“التنسيق مع وزارة الصناعة لتوسعة املعامل
وافتت�اح معامل جديدة لزي�ادة االنتاج بمادة
االوكسجني ليصبح للعراق يف اكتفاء ذاتي من
هذه املادة”.
من جان�ب اخر ،أعلن�ت وزارة الصحة ،امس

الثالث�اء ،ع�ن وص�ول الوجب�ة الثاني�ة م�ن
املس�تلزمات الطبي�ة والوقائي�ة املقدمة من
جمهورية هنغاريا.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت الزوراء»» نسخة
من�ه :ان «الوجب�ة الثاني�ة من املس�تلزمات
الطبي�ة والوقائي�ة املقدم�ة م�ن جمهوري�ة
هنغاري�ا وصل�ت ع�ىل مت�ن طائ�رة عراقية
عسكرية».
واضاف�ت ان «ذل�ك جاء بمس�اهمة الش�يخ
فيص�ل العب�د الل�ه الزبي�دي ،وتواصل�ه مع
التجار العراقيني يف هنغاريا وبحضور سعادة
سفري هنغاريا اتيال تار وممثل االمانة العامة
ملجلس الوزراء ومدير قسم املخازن يف كيماديا
وسيف البدر املتحدث الرسمي لوزارة الصحة
والبيئة».وبين�ت ال�وزارة ان «ه�ذه الوجب�ة
الثانية التي تس�تلمها من جمهورية هنغاريا

الصديقة يف اط�ار التعاون الصحي املش�رك
ودع�م الع�راق ملواجه�ة جائح�ة كورون�ا»،
مقدم�ة «الش�كر لجمهوري�ة هنغاريا لهذه
املب�ادرة والدع�م وللش�يخ فيصل العب�د الله
ملبادرته ولكل املبادرات التي من شأنها تجاوز
العراق للجائحة والتي يمر بها العالم».
ودع�ت ال�وزارة اىل «رضورة تكات�ف الجهود
للقض�اء ع�ىل هذا الوب�اء ،كما ثمن�ت جهود
وزارة الدفاع وطاقم الطا ٔيرة العس�كرية الذي
قام بايصال هذه املستلزمات اىل العراق».
من جهته ،عرب السفري الهنغاري عن سعادته
«إلنجاز ووصول الوجبة الثانية من التعزيزات
للعراق» ،مبينا ان «هذه املستلزمات هدية من
جمهوري�ة هنغاريا للعراق يف اط�ار التعاون
الصحي ب�ني البلدين وهي ش�حنات تعزيزية
ملواجهة هذه الجائحة».

دعت الصحة إلجراء فحص دوري هلم وتنظيم دوامهم بالتناوب

حقوق اإلنسان :إصابات كورونا بني املالكات الطبية
بالعراق كبرية قياسا بالدول
بغداد /الزوراء:
اكدت مفوضية حقوق االنسان ،امس الثالثاء،
أن حصيل�ة اإلصاب�ات بف�ريوس كوررنا بني
املالكات الطبية بالعراق كبرية قياسا بالدول.
وقال عضو املفوضية ،عيل البياتي ،يف ترصيح
صحف�ي :إن «املفوضي�ة تراق�ب م�ن خالل
فرقها الرصدية مجمل االصابات التي حصلت
بني املالكات الصحية والطبية بالبالد منذ بدء
الوب�اء حت�ى اآلن» ،منبه�ا إىل أن «اإلصابات
بلغت نس�بتها  6،6باملئة بينهم ،وانها نس�بة
كبرية قياسا ببقية الدول».
ون�وه اىل ان «املفوضي�ة س�جلت احصائي�ة
دقيقة باالعداد منذ بدء الوباء لغاية الس�ابع
والعرشي�ن من حزي�ران امل�ايض ،إذ بلغ عدد
االصاب�ات ب�ني امل�الكات الطبي�ة والصحي�ة
التمريضية  3136اصابة ،من بينها  25وفاة،
وتوزعت االصابات بواق�ع اصابة  633طبيبا
و 9ح�االت وف�اة ،أما الصيادلة فتم تس�جيل
 177اصابة بينهم ،وحالة وفاة واحدة ،بينما
بل�غ ع�دد االصابات ب�ني اطباء االس�نان 48
اصابة ،ووصلت إصابات املالكات التمريضية

اىل  1558إصاب�ة ،من بينه�ا  9وفيات ،فضال
عن تسجيل  262إصابة بني املالكات املختربية
وحال�ة وف�اة واحدة ،أم�ا اصاب�ات املالكات
االخرى فبلغت  458اصابة و 5وفيات».
ودعا البياتي وزارة الصح�ة إىل «اتخاذ الالزم

عىل الفور بهذا املجال ،من خالل اجراء فحص
دوري له�م وتنظيم دوامه�م بالتناوب وليس
بش�كل مس�تمر ،لغ�رض حمايته�م وتقليل
االختالط بني املصاب�ني واالخرين ،وعزلهم يف
حال تأكد اصابتهم».

اإلمساك مبتورطني بعمليات خطف وقتل يف الرمادي
بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر امن�ي يف قيادة رشطة محافظة االنب�ار ،امس الثالثاء،
باعتق�ال  3من اف�راد عصابة متورطة بعملي�ات اختطاف وقتل يف
مدينة الرمادي .
وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي :إن “قائد رشط�ة االنبار الفريق
هادي ارزيج اوعز بتش�كيل لجنة تحقيقه لكشف مالبسات حادثة
خطف ش�اب وقتله ومن ثم رمية يف نهر الفرات يف مدينة الرمادي،

من قبل مجموعة مختصة بعمليات الخطف”.
واض�اف املصدر أن “الق�وات االمنية تمكنت من اعتق�ال كل افراد
املجموع�ة وعددهم  3مجرمني بعد  48س�اعة من ارتكابهم عملية
الخط�ف والقت�ل” .مبين�ا ان “الق�وات االمنية نقل�ت املعتقلني اىل
اح�دى مراك�ز االحتج�از االمن�ي لتحقيق معه�م ومعرف�ة جرائم
الخط�ف والقتل الت�ي ارتكبوها ضد املدني�ني ،واحالتهم اىل املحاكم
املختصة“.
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ترجيحات برملانية باللجوء إلعداد
سلم رواتب موحد يف املستقبل
بغداد /الزوراء:
اوضح�ت اللجنة املالية النيابية ،امس الثالث�اء ،االجراءات التي
م�ن املمكن ان يتم اتخاذه�ا فيما يتعلق بسلم الرواتب ،الفتة اىل
ان الحكومة قد تلجأ اىل اعداد سلم رواتب موحد يف املستقبل.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،حن�ن الق�دو ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة تق�وم بواجبه�ا بمراقب�ة االجراءات
واالداء الحكومي وترشيع القوانن عىل وفق اختصاصها داخل
الربملان”.
وأض�اف الق�دو ان “املستقبل قد يشهد ترش�يقا او سلم رواتب
موح�دا يشمل جمي�ع املوظف�ن ،حيث اش�ار وزي�ر املالية اىل
ه�ذا التوجه” ،نافي�ا يف الوقت نفسه عالقة اللجن�ة املالية بأمر
استقطاع الرواتب يف االيام املاضية”.
واش�ار اىل ان “االستقط�اع الذي حصل يف روات�ب املوظفن لن
يحصل مرة اخرى ،خاصة بع�د التصويت عىل قانون االقرتاض
داخل مجلس النواب”.

التجارة ختصص  253مليار دينار
للفالحني املسوقني حملصول احلنطة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة ،امس
الثالث�اء ،أن�ه سيت�م خالل
االسبوع الحايل توزيع 253
ملي�ار دين�ار ب�ن مسوقي
محصول الحنط�ة للموسم
الحايل ،وتمثل الدفعة الثانية
من املستحقات.
وقال�ت الرشك�ة العام�ة
لتج�ارة الحبوب يف الوزارة،
بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
ان “الرشك�ة تسلم�ت
تخصيص�ات تمث�ل الدفعة
الثاني�ة م�ن مستحق�ات
مسوقي محص�ول الحنطة
للموس�م الح�ايل ،وه�ي
بصدد توزيعها بينهم خالل
االسبوع الحايل”.
واضاف البي�ان أن “الوزارة
وجه�ت الرشك�ة العام�ة
لتج�ارة الحب�وب م�ن اجل

اكم�ال جمي�ع صك�وك
املسوق�ن وتوزيعها بينهم
وفقا لالولويات التي اُعلنت
يف تسلي�م الوجب�ة االوىل،
والتي تمث�ل اول استحقاق
وتاري�خ التسوي�ق بحسب
الكمي�ات املسوق�ة م�ن
املحصول”.
وأشارت الرشكة اىل “الدعم
ال�ذي تقدم�ه الحكوم�ة اىل
محص�ول الحنط�ة يأت�ي
يف اط�ار دعمه�ا للقط�اع
الزراع�ي اسهاما يف تحقيق
االمن الغذائي للبالد” ،مبينة
أن “مخازن الرشكة يف بغداد
واملحافظات ،استقبلت اكثر
م�ن  4،5مالي�ن ط�ن م�ن
الحنط�ة ه�ذا املوس�م ،م�ا
اسه�م يف تحقي�ق االكتفاء
الذات�ي م�ن املحص�ول
للبالد”.

النفط يهبط بسبب خماوف تعايف
الطلب وختفيف أوبك +بعض القيود
رويرتز /متابعة الزوراء:
نزل�ت أسعار النف�ط ،امس الثالثاء ،نتيج�ة مخاوف من أن
قيودا جديدة عىل األنشطة لوقف تنامي اإلصابات بفروس
كورون�ا يف الواليات املتحدة قد تهدد تعايف الطلب عىل النفط
وسط توقعات باحتم�ال تقليص أوبك +تخفيضات اإلنتاج
بداية من أغسطس /آب يف اجتماع مقبل.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي
 51سنت�ا أو  1.27باملئ�ة إىل  39.59دوالرا للربمي�ل بحلول
الساع�ة  0653بتوقي�ت جرينتش ،بينم�ا تراجعت العقود
اآلجل�ة لخام برنت  43سنتا ما يعادل  1.01باملئة إىل 42.29
دوالرا .وفق�د الخام�ان القياسيان أكثر م�ن اثنن باملئة يف
التعامالت املبكرة يف آسيا ولكن قلصا الخسائر فيما بعد.
وأمر حاكم كاليفورنيا ،يوم االثنن ،بإغالق الحانات ووقف
األنشط�ة داخ�ل أماك�ن مغلق�ة يف املطاع�م ودور السينما
وحدائق الحيوان واملتاح�ف مع ارتفاع اإلصابات بفروس
كورونا والحاالت التي ُتعالج داخل املستشفيات.
ويأت�ي تحرك كاليفورنيا بعد أن أع�ادت واليات أخرى مثل
فلوريدا وتكساس فرض بعض القيود يف اآلونة األخرة.
وتتابع السوق التحرك التايل ملنظمة البلدان املصدرة للبرتول
(أوبك) وحلفائها ،فيما يعرف باسم أوبك ،+إذ تجتمع لجنة
املراقبة الوزارية املشرتكة اليوم األربعاء للتوصية باملستوى
التايل من التخفيضات.
وبموج�ب االتف�اق الح�ايل ،م�ن املق�رر أن تقل�ص أوبك+
تخفيض�ات اإلنت�اج القياسية وتبلغ  9.7ملي�ون برميل إىل
 7.7ملي�ون برميل ابتدا ًء من أغسطس /آب حتى ديسمرب/
كانون األول.
وق�ال األمن الع�ام ألوب�ك ،محم�د باركين�دو ،االثنن ،إن
سوق النفط تقرتب م�ن الوصول إىل التوازن بفضل ارتفاع
تدريجي للطلب عىل الخام.
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دعت رئيس الوزراء لتسليم الفاسدين إىل العدالة

االقتصاد النيابية :منتسبون ألحزاب سياسية يهيمنون على واردات البالد
بغداد /الزوراء:
أكد عضو اللجنة االقتصادية النيابية،
نوف�ل الناش�ئ ،ام�س الثالث�اء ،إن
منتسب�ن ينتمون ألح�زاب سياسية
يهيمنون عىل أجزاء مهمة من واردات
البلد ،داعيا رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي للتحرك.
وقال الناشئ ،يف ترصيح صحفي :ان
«حملة رئيس ال�وزراء للسيطرة عىل
املناف�ذ تعد خط�وة ايجابي�ة للقضاء
ع�ىل الفس�اد ورف�د املوازن�ة العامة
بإي�رادات رضورية يف ظ�ل انخفاض
أسعار النفط».
وأوض�ح الناش�ئ أن «خط�وة رئيس
ال�وزراء ايجابي�ة ،وتمث�ل ج�زءا ً
م�ن الطم�وح بتأم�ن جمي�ع املنافذ
الحدودي�ة والسيطرة عليه�ا لصالح
الدول�ة» ،داعي�ا رئي�س ال�وزراء إىل
«ايق�اف هيمن�ة بع�ض منتسب�ي
األحزاب السياسي�ة عىل أجزاء مهمة
م�ن واردات البلد وتسلي�م الفاسدين
اىل العدالة» .وأضاف النائب أن «فرض
سيط�رة الدول�ة ع�ىل جمي�ع املنافذ
بما فيه�ا منافذ اقلي�م كردستان من
شأنه ايضا حماية املنتج العراقي من

املنافس�ة الجائرة يف الس�وق املحلية،
لذل�ك م�ن ايجابي�ات السيط�رة عىل
املناف�ذ هو دعم املنت�ج املحيل وايجاد
سوق عراقية له».

وخ�وّل رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي يف 11 ،تم�وز
 ،2020الق�وات األمني�ة إط�الق النار
عىل املتجاوزين عىل املنافذ الحدودية،

وذلك خالل زيارته منذ منديل الحدودي
مع إيران.
وقال الكاظمي ،خ�الل زيارته املنفذ،
إن القوات العسكرية مخولة بإطالق

الن�ار ع�ىل املتجاوزي�ن ع�ىل املناف�ذ
الحدودية ،مضيفا أن الحرم الجمركي
بات تح�ت حماي�ة ق�وات عسكرية.
وتابع الكاظمي :طالبت رئيس املنافذ
بإع�داد خط�ة إلع�ادة تأهي�ل جميع
املنافذ.
وأعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية عن
قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي بإعادة افتتاح منفذ منديل.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان ورد اىل
«ال�زوراء» :ان الكاظم�ي يرافق�ه
عم�ر عدن�ان الوائ�يل رئي�س هيئ�ة
املنافذ الحدودي�ة ،افتتحا منفذ منديل
الح�دودي للتب�ادل التج�اري الجزئي
مع جمهورية إيران اإلسالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارتنا للمنفذ
رسال�ة واضحة ل�كل الفاسدين بأنه
لي�س لديك�م موط�ئ ق�دم يف املنافذ
الحدودية اجمع ،وعىل جميع الدوائر
العمل عىل محاربة الفساد النه مطلب
جماه�ري ،وزيارتن�ا ملنف�ذ من�ديل
رسال�ة واضح�ة ل�كل الفاسدين بأن
الوجود لكم ،واعددنا الخطط الكفيلة
ملحاربتك�م ،وع�ىل الجمي�ع التكاتف
إلنجاز هذا املطلب.

ضمن حربها على مهربي اإلنرتنت

االتصاالت تعلن تدمري عشرات األبراج غري املرخصة
بغداد /الزوراء:
تواص�ل وزارة االتص�االت حربه�ا ع�ىل
مهرب�ي اإلنرتنت ،إذ نفذت حمالت واسعة
بمشارك�ة ودع�م من ق�وات أمنية خاصة
أسفرت ع�ن تدمر عرشات األبراج التابعة
لرشك�ات تزوي�د خدم�ة اإلنرتن�ت غ�ر
املرخصة.
وقال�ت وزارة االتصاالت :ان اغلب االبراج
غر مرخص�ة وتقوم بعملي�ات احتيال يف
الحصول عىل الشبكة وتوزيعها ،مؤكدة أن
عمليات التالع�ب بمنظومة اإلنرتنت يكبد
العراق خسائ�ر كبرة بمالي�ن الدوالرات
ش�هريا .وعملي�ات الصدم�ة تع�د الحملة
األوىل م�ن نوعها يف الع�راق التي تستهدف
عمليات الفساد والتالعب بشبكة اإلنرتنت،
بمشاركة هيئ�ة اإلع�الم واالتصاالت مع

جهاز املخاب�رات واألم�ن الوطني وقوات
الرد الرسي�ع ،للكشف ع�ن مواقع وأبراج
ومنظوم�ات تهري�ب سع�ات اإلنرتن�ت يف
مدن عدة ومنها كركوك ودياىل ونينوى.
وقال مدير ع�ام االتص�االت واملعلوماتية
يف ال�وزارة ،باس�م االس�دي :ان العمليات
التي يرشف عليها وزير االتصاالت ،أركان
الشيبان�ي ،للقض�اء عىل تهري�ب السعات
ستسه�م بش�كل كب�ر يف زي�ادة ج�ودة
االنرتنت مستقب�ال ،وستشكل نقلة نوعية
باالنتقال ايل الخدمة  4جي.
واعلن�ت قي�ادة فرق�ة ال�رد الرسي�ع27 ،
حزي�ران  ،2020مص�ادرة اجه�زة وابراج
ضمن عمليات الصدمة يف ثالث محافظات،
فيم�ا كش�ف وزي�ر االتص�االت ،ارك�ان
شهاب ،عن تحقيق نتائج مهمة يف عمليات

الصدمة الت�ي انطلقت مؤخرا بتوجيه من
رئيس ال�وزراء لكش�ف ومتابع�ة تهريب
سعات االنرتنت يف العراق.
وتنظيم قط�اع االتصاالت يشه�د ثورة يف
الف�رتة الحالي�ة ،سيكون من ش�أنه إنهاء
فوىض دامت سنوات طويلة بسبب عمليات
تهريب وتجاوز عىل شبكة االنرتنت.
وحسب مسؤولن عراقي�ن ،فإن عمليات
تهري�ب اإلنرتن�ت داخ�ل الع�راق تتم عرب
طريقت�ن األوىل م�ن خالل إنش�اء ممرات
جدي�دة مل�رور كاب�الت اإلنرتن�ت من دون
امل�رور بالبواب�ات الرسمي�ة والثان�ي عرب
التجاوز ع�ىل الكابل الضوئي التي يصل إىل
العراق ويتم إحداث ثقوب بها وربطها مع
وصالت وأسالك شعرية تذهب إىل مصادر
متعددة.

الذهب ينزل وهواجس فريوس
اجمللس التنسيقي العراقي السعودي يناقش مذكرات التفاهم
«كورونا» تكبح اخلسائر

واالتفاقيات الثنائية

بغداد /نينا :
ناق�ش املجل�س التنسيق�ي
العراق�ي السع�ودي ،مذكرات
التفاه�م واالتفاقي�ات الثنائية
الت�ي ت�م توقيعها م�ع الجانب

السعودي
وأك�د رئي�س املجل�س ،وزي�ر
املالية  ،عيل عبد األمر عالوي،
استم�رار التع�اون الثنائي بن
البلدين ،وفتح أبواب االستثمار

وتفعي�ل االتفاقي�ات الثنائي�ة
املوقعة ،الت�ي تعني بقطاعات
النف�ط والطاق�ة والصناع�ة
والزراعة والتبادل التجاري.
واستع�رض املنس�ق الوطن�ي
للمجلس ،األم�ن العام ملجلس
ال�وزراء  ،حمي�د الغ�زي،
األولوي�ات املقرتح�ة لعم�ل
املجل�س بعد إعادة تشكيله من
لدن رئيس مجلس الوزراء.
وش�دد الغزي ،بحس�ب بيان ،
ع�ىل رضورة قي�ام ال�وزارات
املعني�ة ،بمتابعة عم�ل اللجان
ّ
املشكلة ،ملتابعة تنفيذ
الفرعية
االتفاقيات املوقعة ،وأكد رغبة
وجدية الجان�ب السعودي عىل
تفعيلها ،بعد أن قطعت أشواطا

كبرة.
وبشان إنشاء املدينة الرياضية
املهداة من الجان�ب السعودي،
طال�ب األم�ن الع�ام ملجل�س
ال�وزراء  ،وزارات الشب�اب،
والتخطي�ط،
والرياض�ة،
والتعليم العايل ،والبحث العلمي،
ب�رورة اإلرساع إلنج�از
توصيات اللجنة الفنية املشكلة،
الختيار املوقع املناسب إلنشاء
املدينة ،إلبالغ الجانب السعودي
لغرض املبارشة بإنشائها.
وناق�ش املجلس آلي�ات افتتاح
منف�ذ عرع�ر الح�دودي ،الذي
قام الجانب السعودي بتأهيله،
واملب�ارشة بعملي�ة التب�ادل
التجاري بن البلدين.

للحصول على مشاريع مرحبة

بريطانيا تدين مدراء شركة اونا أويل النفطية بالرشوة يف العراق
بغداد /الزوراء:
ادانت املحكمة الربيطاني�ة اثنن من مدراء
رشكة اونا اويل النفطية برشوة مسؤولن
عراقي�ن للحص�ول ع�ىل مشاري�ع نفطية
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مربحة ،يف الوقت ال�ذي حاولت فيه الدولة
الت�ي مزقتها الحرب تعزي�ز الصادرات بعد
سقوط نظام صدام عام .2003
وذك�رت صحيفة صن�داي هرالد مورننغ،

يف تقري�ر اطلعت «الزوراء» ع�ىل ترجمته:
أن ” الحك�م الصادر يمث�ل معلما بارزا بعد
تحقيق عاملي استم�ر ملدة اربع سنوات من
ادارة عائلة احسان�ي للرشكة ومساعدتها

للرشك�ات الغربي�ة ع�ىل تأم�ن مشاري�ع
الطاق�ة يف جمي�ع أنح�اء ال�رشق األوسط
وآسي�ا الوسط�ى وأفريقي�ا ع�ىل م�دى
عقدين”.
واض�اف ان�ه ” ك�ان ق�د ت�م الكش�ف عن
تفاصي�ل أنشطة الرش�وة واسع�ة النطاق
التي تق�وم بها رشكة اون�ا اويل ألول مرة
ع�ام  ، 2016حيث أدانت هيئ�ة محلفن يف
لن�دن الربيطاني�ن من اص�ل لبنان�ي زياد
عق�يل ،مدي�ر أوناي�ل الساب�ق يف الع�راق،
وستيفن ويتييل ،املدي�ر الربيطاني السابق
للع�راق وكازاخست�ان وأنغ�وال ،بالتآم�ر
للقي�ام بمدفوع�ات فاسدة لتأم�ن عقود
النفط بن عامي  2005و .2010″
وتابع انه ”وبع�د ماراثون استمر  19يومً ا
م�ن امل�داوالت ،لم تتمك�ن هيئ�ة املحلفن
م�ن الوصول إىل حك�م يف القضية املرفوعة
ضد بول بون�د ،مدير مبيعات بريطاني ملرة
واح�دة يف الرشق األوس�ط لرشكة خدمات
النفط والغاز الهولندية ( )SBM Offshore
وأك�د مكت�ب مكافح�ة جرائ�م االحتي�ال
الخط�رة يف اململك�ة املتحدة أن�ه سيواجه
إعادة محاكمة مجددا “.
وقالت ،لي�زا أوسوفسك�ي ،رئيسة مكتب
مكافح�ة جرائ�م االحتي�ال الخط�رة :إن
“هؤالء الرجال استغلوا بصورة غر رشيفة

وفاس�دة حكومة ترتنح م�ن الديكتاتورية
واالحتالل وتحاول إع�ادة بناء الدولة التي
مزقته�ا الح�رب” ،مضيف�ة أن ” الرج�ال
الثالث�ة اس�اؤوا استخ�دام النظ�ام البعاد
املنافسن وربط املشاريع بجيوبهم “.
ورفع الق�ايض قيود اإلبالغ بع�د محاكمة
مطول�ة تم تعليقها من�ذ آذار املايض ،حيث
أدت جائح�ة كورون�ا إىل توق�ف أجزاء من
نظ�ام العدالة الجنائي�ة ،فيما حصل مكتب
مكافحة جرائم االحتيال الخطرة اآلن عىل
ثالثة إدانات يف القضية بعد أن اعرتف باسل
الجراح ،املدير الساب�ق يف العراق البالغ من
العمر  71عامً ا  ،بالذنب العام املايض”.
وقال ممثل�و االدعاء يف لن�دن إن “املتهمن
تآمروا مع آخرين لدفع رش�اوى ملسؤولن
حكومين يف رشكة نفط الجنوب العراقية،
ويف قضي�ة الج�راح ،ممث�يل وزارة النف�ط
العراقي�ة  ،لتأمن عقود نف�ط لرشكة اونا
اويل وعمالئها.
واش�ار التقري�ر اىل ان ”االستفس�ارات
املرتبط�ة بالرشك�ات التابع�ة الربيطاني�ة
ملجموع�ة الهندس�ة والبن�اء (كي ب�ي آر)
ورشك�ة خدمات حق�ول النف�ط برتوفاك
مازال�ت مستم�رة وق�د رفض�ت برتوفاك
التعلي�ق ،ولم تستجب كي ب�ي آر بل اكتفيا
بالقول انهما يتعاونان مع املحققن”.

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
انخفض�ت أسعار الذه�ب ،امس الثالثاء ،ع�ن املستوى
امله�م البال�غ  1800دوالر لألوقي�ة (األونص�ة) م�ع
صع�ود العمل�ة األمريكية ولك�ن املخاوف ج�راء تزايد
ح�االت اإلصاب�ة بفروس كورون�ا عاملي�ا والتوتر بن
الص�ن والوالي�ات املتحدة كبح الخسائ�ر .ونزل الذهب
يف التعام�الت الفوري�ة  0.3باملئة م�ن  1797.39دوالرا
لألوقية بحلول الساعة  0520بتوقيت جرينتش .وهبط
الذهب يف التعامالت اآلجلة يف الواليات املتحدة  0.8باملئة
إىل  1799.60دوالرا .وق�ال ،مايكل مكارثي ،من يس.ام.
يس ماركتس” :ن�رى ضغوطا عىل األصول التي تنطوي
عىل مخاطرة يف ظ�ل املعنويات واملخاوف السيما بشأن
العالق�ات ب�ن الص�ن والوالي�ات املتح�دة .لكن عكس
ضعف الدوالر يدفع الذهب للهبوط قليال يف الوقت الحايل
خاص�ة يف ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات“ .وارتفع
الدوالر  0.1باملئة مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة املعدن
األصف�ر لحائ�زي العمالت األخ�رى .وح�ذرت منظمة
الصح�ة العاملي�ة ،االثن�ن ،م�ن أن جائح�ة كوفيد-19
سوف تتفاقم إذا فشلت الدول يف االلتزام بمعاير وقائية
صحية صارمة ،يف حن تجاوز عدد اإلصابات بالفروس
 13مليون�ا عامليا .وبالنسبة للمع�ادن النفيسة األخرى،
كسب البالدي�وم  0.4باملئة إىل  1987.91دوالرا لألوقية
وزاد البالدي�وم  0.5باملئ�ة إىل  832.81دوالرا .وفق�دت
الفضة  0.4باملئة إىل  19.01دوالرا لألوقية بعدما سجلت
أعىل مستوى منذ سبتمرب /أيلول  2019االثنن.

فقدان هوية
فقدت هوية الطالب بأسم
(حس�ن ج�واد جل�وب)
والصادرة من كلية آش�ور
الجامعة -قسم الصيدلة-
املرحل�ة الثالث�ة فعىل من
يعثر عليها تسليمها إلدارة
الكلية وله االجر والثواب .

أصفر وأمحر
امني سر نادي امليناء طاهر بلص ينفي
استقالته

بغداد /متابعة الزوراء
كشف امني رس نادي امليناء الريايض ،طاهر بلص ،حقيقة استقالته من منصبه.
وقـال بلص إن “بعض مواقع التواصل االجتماعي ،نرشت ابنا ًء تفيد باني قدمت اسـتقالتي
من منصبي” ،مبينا ً ان “هذا االمر غري صحيح”.
واوضح بالقول“ ،قدمت طلبا ً إلدارة نادي امليناء من اجل اعفائي من لجنة التعاقدات والتفرغ
والرتكيز عىل عميل كأمني رس للنادي وهذا كل ما يف االمر”.
تجـدر اإلشـارة اىل ان بلص ،قدم اسـتقالته يف ثالث مـرات سـابقة ،إال ان إدارة امليناء كانت
ترفض االستقالة دائما ً.
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الطلبة جيدد عقد جفال

حصين يعد مبوسم خمتلف مع الصقور وجاسم ينفي وجود مشاكل مع الشرطة
استدعاء أربعة العبني حمرتفني
لصفوف منتخب الشباب

بغداد /ماهر حسان -متابعة الزوراء
اكد العب نادي القوة الجوية ،عيل
حصني ،انه سيظهر بشكل مغاير
ومختلف يف املوسم املقبل.
وقال حصني إنه «تلقيت عرضا ً من
احد األندية الكويتية لتمثيلها يف املوسم
املقبل ،لكني رفضت العرض وفضلت
االستمرار مع القوة الجوية».
وأضاف ان «مدرب املنتخب الوطني
رسيتشكو كاتانيتش واتحاد الكرة
يعتقدون انني ال زلت مصابا ً وهذا
هو سبب عدم استدعائي للمنتخب
والحقيقة انني ال اعاني من أي
إصابة».
وأوضح بالقول« ،اعد الجماهري بأنهم
سيشاهدون (عيل حصني) مختلف
جذريا ً عن املواسم السابقة» ،مؤكدا ً
بالقول« ،انا جاهز لتمثيل املنتخب

الوطني اكثر من اي وقت مىض».
ومن جهته اكد العب فريق الرشطة
بكرة القدم كرار جاسم انه استغرب
كثريا ً من تأويل البعض الي حديث
يصدر مني لغايات مبهمة انا لم اعنيها
خصوصا بما يرتبط بنادي الرشطة.
واضاف جاس حتى اليوم لم اجتمع
بادارة نادي الرشطة بخصوص تجديد
تعاقدي للموسم املقبل من عدمه حيث
سيتم االجتماع خالل االيام القليلة
املقبلة موضحا يف الوقت ذاته ان
اجتماعي الوحيد كان مع املدرب غني
شهد حيث استطلع رغبتي باالستمرار
مع الفريق وعربت جليا ً عن ذلك
كون الرشطة وجماهريه االقرب اىل
قلبي ولدي ايام جميلة معهم تعززت
بااللقاب.
وبني قد يكون البعض فهم حديثي

بطرس :مل اتلق عرضا رمسيا
للعب يف الدوري العراقي

بغداد  /محمد الخفاجي
نفى العب املنتخب الوطني ونادي فيبورغ الدنماركي انباء انتقاله
اىل الدوري العراقي وبالتحديد نادي القوة الجوية  ،م ٔوكدا يف ترصيح
خاص انه لم يتلق اي عرض رسمي من القوة الجوية او اي ناد
عراقي.
واضاف بطرس :وصلتني بعض املحادثات غري رسمية تتحدث عن
رغبة بعض االندية العراقية التعاقد معي لكني لم اتحدث بها اطالقا
كونها التعد رسمية بل مجرد اقاويل واحاديث جانبية.
واشار اىل انه سيكمل املوسم الحايل مع فريقه وكل الرتكيز عىل ما
تبقى من املباريات سيما وان فريقه ينافس عىل صدارة الرتتيب يف
منافسات دوري الدرجة االوىل الدنماركي.

شنيشل :فوضى االندية جعلتين
ال ارغب بالعمل يف الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
يبحث مدرب املنتخب الوطني
األسبق ،رايض شنيشل ،عن
عرض خارجي “الئق” خالل
الفرتة املقبلة.
وقال شنيش إنه “يف الوقت
الحايل ال ارغب بالتدريب محلياً،
بسبب الفوىض العارمة يف
االندية والتي ترضب مسابقة
دورينا”.

وأضاف شنيشل“ ،تلقيت
عروضا ً لتدريب اندية يف سلطنة
عمان واألردن والبحرين ،لكني
ابحث عن عرض يليق بمسريتي
يف عالم التدريب”.
يذكر ان شنيشل ،قدم استقالته
من تدريب نفط الوسط خالل
الشهر املايض بسبب اختالف
يف وجهات النظر بينه وبني
اإلدارة.

بشكل خاطئ عندما قلت ان امني رس
نادي الرشطة عالء بحر العلوم صعب يف
التعامل وقصدي هو ان االخري حريص
عىل النادي يف مختلف التعامالت االدارية
واملالية وهذا يشء ايجابي وليس سلبي
وال اعرف السبب وراء فهمه من قبل
البعض بشكل مخالف ،ولالمانة ال يوجد
اي خالف يل مع ادارة النادي بل تربطنا
عالقات املحبة واالحرتام املتبادل.
وتابع وفاءا ً للنادي وجماهريه لن افكر
يف دراسة اي عرض لحني حسم موضوع
استمراري من عدمه ،عىل الرغم من
استمرار اتصاالت ادارة سبهان االيراني
ملعرفة قراري بخصوص عرضهم
االحرتايف.
وحافظ فريق الرشطة عىل العب الفريق
الدويل عيل فائز بعد تجديد التعاقد معه
ملوسم إضايف.

وقال مصدر مقرب من إدارة النادي إن
اإلدارة نجحت يف التجديد لفائز ،حتى
تحافظ عىل الركائز املهمة بالفريق ،ال
سيما بعد التمديد للمدافع اآلخر سعد
ناطق ،يف وقت سابق.
وأكد أن الجهاز الفني يركز عىل حسم
التعاقد مع الالعبني املحرتفني خالل
األيام املقبلة بعد االنتهاء من  %90من
الصفقات املحلية ،مشريا إىل وجود
مفاوضات جادة مع العبني من املغرب
وتونس.
وأوضح أن الجهاز الفني يركز عىل
العبي شمال أفريقيا ،لقدرتهم عىل
االنسجام رسيعا مع الفريق ،إىل جانب
مهاراتهم الفنية والجسمانية.
يشار إىل أن الرشطة يسعى إلكمال
تعاقداته مبكرا تحضريا الستكمال
منافساته يف دوري أبطال آسيا.

ومن جانبه جدد الطلبة تعاقده مع
العب الفريق محمد جفال ملوسم
جديد.
وقال مدرب الفريق أحمد خلف النادي
نجح يف الحفاظ عىل أغلب العبي الفريق
وإبرام بعض الصفقات مع العبني
محليني نعتقد أنهم سيشكلون إضافة
مهمة يف منافسات املوسم املقبل».
وبني أن «إدارة النادي نجحت يف التعاقد
مع املحرتف الكامريوني جاكوب بوقت
سابق ،ولدينا اتفاق شبه نهائي مع
الالعبني عبد الرحمن بركات ومؤيد
العجان».
وأشار إىل أن بعض الالعبني سيتم تجديد
التعاقد معهم خالل األيام املقبلة لحسم
قائمة الفريق بشكل مبكر ومن ثم
انتظار الضوء األخرض لبدء التدريبات
الجماعية تحضريا للموسم املقبل.

بغداد /متابعة الزوراء
قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم،
قحطان جثري ،استدعاء أربعة العبني
محرتفني لصفوف فريقه.
وابلغ مدرب منتخب الشباب لكرة القدم،
قحطان جثري إدارة الهيئة التطبيعية التحاد
الكرة ،بأنه يرغب باستدعاء أربعة العبني
مغرتبني لصفوف فريقه.
واستدعى جثري عيل الحمادي العب سوانزي
سيتي ومحمد حسن العب كوبنهاغن وعيل
املوسوي العب كوبنهاغن ايضاً وايسن
اسحاق من اسرتاليا.
ومن جهة اخرى التقى نائب رئيس الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم،
رئيس اللجنة الفنية والتطوير ،شامل
كامل ،الجهاز الفني واالداري والالعبني
ملنتخب الشباب ،وذلك قبل التحضري الفعيل
لنهائيات آسيا للشباب والذي من املؤمل أن
يبدأ خالل الشهر املقبل.
ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن بُعد،
بعد رفض خلية االزمة الحكومية أن يتجمع
املنتخب فعلياً يف العاصمة بغداد ،بسبب
جائحة فريوس كورونا ،فيما تم تزويد
الالعبني بمنهاج تدريبي خاص يتم تطبيقه
بعيدا ً عن التجمعات للحفاظ عىل سالمتهم.

وتحدث شامل كامل مع الالعبني عرب
الدائرة االكرتونية « ،»ZOOMوحثهم عىل
تقديم األفضل يف الفرتة املقبلة ،خصوصا
باالستحقاق القاري الكبري يف نهائيات
آسيا للشباب والتي ستقام يف أوزبكستان
بالرابع عرش من أكتوبر املقبل بمشاركة 16
منتخباً.
مؤكدا ً حرص الهيأة التطبيعية عىل تقديم
أشكال الدعم كافة للمنتخب الشبابي قبل
التوجه إىل البطولة.
وحرض االجتماع عضو اللجنة الفنية
والتطوير للهيأة التطبيعية ،داود العزاوي،
والذي تحدث عن نقاط مهمة يف التدريب،
فيما أشار منسق اللجنة الفنية والتطوير،
الدكتور حيدر عبد القادر ،اىل الحلول املهمة
إلجراء املعسكرات يف ظل الظروف الحالية،
وكيفية توفري اجواء مثالية للمنتخب خالل
األيام املقبلة.
وقدم الجهاز الفني واالداري ملنتخب الشباب
أهم متطلباتهم قبل بدء التحضري الفعيل
ملنتخب الشباب.
يشار إىل أن منتخبنا الشبابي سيلعب يف
املجموعة الثانية لبطولة آسيا تحت 19
عاما إىل جانب منتخبات كوريا الجنوبية
واليابان والبحرين.

اختيار جلنة تأسيسية لكتابة النظام
الداخلي لرابطة اندية املمتاز
بغداد /الزوراء
ً
اجتماعا طارئا عرب الدائرة االلكرتونية وتمخض
عقدت اندية الدوري املمتاز
االجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لكتابة النظام الداخيل لرابطة اندية
الدوري املمتاز  ،حيث تألفت اللجنة من السادة فراس بحر العلوم رئيسا للجنة
و وليد الزيدي نائبا للرئيس و عضوية كال من رحيم لفتة واحمد سالم ومحمد
الهاشمي وعالء بحر العلوم وعيل خلف عىل ان تقوم هذه اللجنة بتنظيم متطلبات
تاسيس الرابطة ووضع هيكليتها ونظامها الداخيل واالسايس والئحة عملها بما
يتوافق مع متطلبات قبول عضويتها يف االتحاد العراقي لكرة القدم .

صانع اجناز العراق املدرب فيريا ضمن االعظم بتاريخ كأس اسيا
بغداد /متابعة الزوراء
شهدت نهائيات كأس آسيا عىل امتداد
تاريخها تحقيق العديد من املدربني
لنجاحات كبرية من خالل قيادة
فرقهم إىل التتويج بلقب البطولة.
وعىل امتداد تاريخ البطولة طوال 64
عاماً ،نجح  16مدرب يف الفوز بلقب
البطولة ،مع محاولة العديد من
املدربني للوصول إىل رفع الكأس.
والقى تقرير االتحاد االسيوي،
الضوء عىل أبرز  10مدربني شهدتهم
البطولة ،حيث يمكن للقراء املشاركة
يف االستفتاء أدناه لتحديد املدرب
األبرز يف تاريخ البطولة.
ويستمر التصويت حتى يوم االثنني
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عرصا ً بتوقيت
غرينتش .)8+
وتواجد مدرب اسود الرافدين الربازييل
جورفان فيريا ضمن املدربني الـ10
«األعظم يف تاريخ القارة».
وكتب املوقع عن فيريا قائالً ،كان
الربازييل جورفان فيريا مهندس أحد
أبرز اإلنجازات يف تاريخ كأس آسيا،
عندما قاد منتخب العراق يف رحلته
األسطورية من أجل التتويج بلقب
كأس آسيا  2007يف منطقة آسيان.
وتغلب املنتخب العراقي خالل
مشوار املنافسة عىل أسرتاليا وكوريا
الجنوبية ،قبل أن يسجل يونس
محمود هدف الفوز الثمني  0-1عىل
السعودية يف املباراة النهائية.
ماليزيا

(توقيت

واستلم فيريا تدريب منتخب العراق
قبل شهرين فقط من انطالق
املنافسة ،ونجح يف فرتة قصرية
بصنع التناغم الذي أسفر عن اإلنجاز
التاريخي.
وضمت القائمة كل من :خليل الزياني
– السعودية  ،1984محمد رانجبار
– إيران  ،1972حشمت مهاجراني
– إيران  ،1976كارلوس الربتو برييرا
(الكويت  1980والسعودية ،)1988
انج بوستيكوغلو – أسرتاليا ،2015
زيكو -اليابان  ،2004فيليكس
سانشيز قطر  ،2019فيليب تروسييه
(اليابان  ،)2000جورفان فيريا
(العراق  ،)2007زاكاروني (اليابان
.)2011

بندقية الشمال األوربي تستذكر الراحل نورس العراق امحد راضي
السويد-اثري عبود
السويدية
العاصمة
احتضنت
ستوكهولم بندقية الشمال األوربي
بطولة كروية حملت اسم الراحل
النجم الكروي الكبري احمد رايض
الذي ستبقى أهدافه خالدة يف ذاكرة
جمهوره ومحبيه يف شتى ارجاء
املعمورة.
تستمر منافسات البطولة للفرتة ما

بني العارش ولغاية التاسع عرش من
شهر تموز الحايل بمشاركة  12فريقا
يمثلون ابناء الجالية العراقية املقيمة
يف السويد فضال عن فرق لجاليات
أخرى عربية واجنبية.
تم تقسيم الفرق املشاركة إىل ثالث
مجموعات يتأهل من كل مجموعة
ثالثة فرق لألدوار النهائية.
شهدت املباراة االفتتاحية حضورا

جماهرييا وإعالميا مميزا عىل مالعب
(فوربي كورد وسرتا).كما تميزت
مباريات البطولة بالروح الرياضية
واملستويات املتميزة حيث شاركت
فئات عمرية مختلفة مابني نيش ٍء
جديد يستمد ابداعه من نجوم الكرة
العراقية والعاملية ما بعد األلفية الثانية
ونجوم االمس من املخرضمني الذي
ترعرت موهبتهم الكروية عىل أهداف
رايض وزمالء الساحرة املستديرة التي
زخرت بهم مالعبنا يف عقود خلت
وما زالت الذاكرة تتوق لذلك اإلبداع
الكروي.
املرشف عىل البطولة الكابتن يوسف
ابراهيم أكد عىل حرص ابناء العراق
يف املهجر عىل التواصل مع ما يجري
من احداث داخل الوطن ومشاركته
يف جميع املناسبات وال سيما تلك
التي من خاللها يتم استذكار املبدعني
ممن أمتعوا ناظرنا واطربوا مسامعنا
بإبداعاتهم اذ يمثل النورس الطائر
الراحل النجم الكبري احمد رايض احد

مبدعي العراق الذين غادروا هذه
الدنيا وتركوا خلفهم إنجازات خالدة يف
الذاكرة الكروية لكل محبي املستطيل
األخرض.
كما أضاف ابراهيم بان الجالية
العراقية يف السويد اقامة مجلس عزاء
عىل روح فقيدي الرياضة العراقية
ونجومها الكابتن احمد رايض والكابتن
عيل هادي ومتمن ًيا السالمة لجميع
مبدعينا يف املجاالت املختلفة وللشعب
العراق اجمع ان ينهض معاىف ساملا
من جائحة كورونا.
خالد الدليمي كابتن فريق «متوقدون»
اشاد بالجهود املبذولة والتنظيم الجيد
من قبل اللجنة املنظمة النجاح بطولة
األسطورة الكابتن احمد رايض .كما
اثنى عىل دور الفرق املشاركة يف إنجاح
بطولة تحمل اسم العبا سطع نجمه
يف سماء الكرة العراقية والعربية
واآلسيوية ووصل العاملية يف مونديال
 86وترك بصمته يف مرمى اعتى حراس
البطولة البلجيكي ماري بفاف.

عمر عواد من األشقاء املرصيني شارك
يف البطولة رغم إصابة الركبة وذلك
لعشقه الكبري للراحل أبا هيا .حيث
وصفه بانه فان باستن العرب الذي
كان يستحق ان يمثل افضل األندية
العاملية والتي حال دونها الوضع
العراقي آنذاك .وذكر عواد بان الكرة
العراقية رغم نجومها الكثر اال ان
رايض كانت موهبته الكروية نادرة
حيث كان يشكل مصدر قلق للخصوم
طوال دقائق املباريات إلتقانه األلعاب
الهوائية ورسعته يف التسديد والتعامل
األمثل مع أنصاف الفرص.
البطولة تختتم يوم االحد املقبل حيث
ستكون الزوراء حارضة لتغطية
الفعاليات الختامية لتكريم الفرق
املشاركة كما سيتم تسمية الفريق
الذي يمكن ان يظفر بلقب البطولة
التي تحمل اسم النورس العراقي احمد
رايض الذي سيبقى اسمه محفورًا يف
ذاكرة محبي كرة القدم داخل الوطن
وخارجه.
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ريال مدريد يقرتب من اللقب وسوسييداد يعود بنقاط غالية من املادريغال

اقرب ريال مدريد كثريا ً من معانقة لقب
ال�دوري اإلس�باني بعدما ع�اد من أرض
غرناطة بفوز صعب  ،2-1ضمن املرحلة
 36من املسابقة.
وس�جل أهداف الفائز الفرنسيان فريالند
مين�دي  ،10وكري�م بنزيم�ة  ،16فيم�ا
وقع عىل ه�دف الفري�ق األندليس ،العبه
الفنزوييل داروين ماتشيز .50
وص�ار رصي�د الفريق امللك�ي  83نقطة
بف�ارق  4نق�اط ع�ن غريم�ه وماحقه
برش�لونة الثان�ي ،وب�ات فري�ق املدرب
الفرنيس زين الدين زي�دان بحاجة لفوز
واح�د فقط للظف�ر باللقب وه�و ما قد
يحدث غدا الخميس عندما يواجه ضيفه
فياريال.
ويمني عش�اق املرينغي النف�س بإحراز
لق�ب الليغ�ا للم�رة األوىل من�ذ ،2017
وتعزي�ز رقم امللكي القي�ايس يف البطولة
الذي يبلغ  33لقبا ً اآلن.
وحقق ري�ال مدريد فوزه التاس�ع تواليا ً
منذ العودة من توقف لثاثة أشهر بسبب
فريوس كورونا املستجد.
ون�ال ري�ال مدريد ف�وزه الع�ارش تواليا ً
عىل غرناطة منذ الخس�ارة الوحيدة أمام

األخ�ري يف ش�باط/فرباير  2013به�دف
س�جله بالخطأ نجم يوفنت�وس اإليطايل
الحايل كريستيانو رونالدو.
ويحت�ل غرناطة املرتب�ة العارشة برصيد
 50نقطة.
وع�اد ريال سوس�ييداد بالفوز من أرض
املادريغال الخاص بن�ادي فياريال ،2-1
ضم�ن املرحلة  36من الدوري اإلس�باني

لكرة القدم.
وس�جل للفائ�ز الربازي�يل ويليان خويس
دي س�يلفا  ،61ودييغ�و لورينتي  ،75يف
حني وق�ع عىل هدف الغواصات الصفراء
الوحيد نجمهم سانتي كازورال .85
ومن�ذ مباراته األوىل بعد االس�تئناف ضد
سلتا فيغو ( )1-0يف  13حزيران/يونيو،
حق�ق فياريال س�تة انتص�ارات وتعادالً

مقاب�ل هزيم�ة وحي�دة ض�د برش�لونة
حامل اللق�ب ( ،)1-4م�ا وضعه يف قلب
الرصاع عىل املقعدين الخامس والسادس
املؤهل�ني إىل مس�ابقة ال�دوري األوروبي
“يوروبا ليغ”.
وكان يف إم�كان فري�ق “الغواص�ة
الصف�راء” أن يحس�م تأهله رس�ميا ً إىل
املس�ابقة القارية الثانية لو فاز أو حتى
تعادل ضد ضيفه الباس�كي ،لكن األخري
ق�ال كلمته وحقق ف�وزه الثاني فقط يف
تسع مباريات منذ العودة.
وال ي�زال فياري�ال يف موقع جيد لحس�م
إح�دى بطاقت�ي “يوروب�ا لي�غ” كون�ه
يحتل املرك�ز الخامس برصيد  57نقطة،
وبفارق ث�اث نقاط ع�ن كل من خيتايف
السادس الذي تعادل مع مضيفه أالفيس،
وسوس�ييداد الس�ابع برصيد  54نقطة،
والذي يملك فرصت�ني للتأهل اىل “يوروبا
ليغ” عرب الدوري ومس�ابقة الكأس التي
بل�غ مباراته�ا النهائي�ة ملواجه�ة أتلتيك
بلباو (لم يحدد موعد املباراة بعد تأجيلها
بسبب “كوفيد.)”-19
ويختت�م فياريال املوس�م هذا األس�بوع
باختبار صع�ب غدا الخمي�س ضد ريال

مدري�د املتصدر ،قبل أن يس�تضيف إيبار
األحد املقب�ل يف املرحلة األخ�رية ،يف حني
سيكون سوسييداد أمام مهمتني شاقتني
ضد إش�بيلية الرابع ع�ىل أرضه وأتلتيكو
مدريد الثاني عىل ملعب األخري.
وبع�د ش�وط أول س�لبي ،وج�د فياريال
نفس�ه متخلف�ا مطل�ع الش�وط الثاني
بهدية من حارسه سريخيو أسنخيو الذي
مرت الكرة من بني ساقيه إثر رأسية من
البديل الربازي�يل ويليان جوزيه بعد ركلة
ركنية (.)61
ث�م حس�م سوس�ييداد النق�اط الث�اث
إىل ح�د كب�ري بهدف ث�ان من ك�رة ثابتة
أخرى ورأس�ية لدييغو لورنتي عىل يمني
الحارس (.)75
وأع�اد املخ�رضم س�انتي كازورال األمل
لفياري�ال ،بتقليص�ه الف�ارق يف الدقيقة
 85بتس�ديدة م�ن مش�ارف املنطق�ة اىل
يس�ار الحارس ميغي�ل أنخ�ل مويا بعد
تمري�رة م�ن البديل النيج�ريي صامويل
شوكوويزي.
لكن الضيوف عرفوا كيف يحافظون عىل
التقدم حت�ى النهاي�ة ،ليتلق�ى فياريال
هزيمته الثالثة عرشة هذا املوسم.

حتديات مانشسرت سييت بعد التخلص من شبح العقوبة
 / AFPمتابعة الزوراء
تنفس نادي مانشس�ر س�يتي االنكليزي الصعداء بعد إفاته من عقوبة
االستبعاد عن املشاركة يف مسابقات االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
يف املوسمني املقبلني.وفاز السيتي باالستئناف الذي تقدم به أمام محكمة
التحكيم الريايض (“كاس”) ،ما س�يفتح املجال أمامه للتفكري يف خططه
املس�تقبلية عىل أرض امللعب وخارجه.وأعلنت “كاس” إلغاء العقوبة التي
فرضها “يويفا” عىل بطل إنكلرا يف املوسمني املاضيني ،بحرمانه املشاركة
القارية ملوس�مني ملخالفته قواعد اللعب امل�ايل النظيف ،وخفضت الغرامة
التي كانت مفروضة عليه من  30مليون يورو إىل  10مايني.
وس�ينرصف سيتي الذي ضمن التأهل إىل املوسم املقبل من دوري األبطال
كونه س�ينهي هذا املوس�م يف املركز الثان�ي يف ترتيب ال�دوري املمتاز ،إىل
الركيز عىل استئناف املوسم الحايل من املسابقة القارية يف آب/أغسطس
املقبل ،مدركا ً أنها لن تكون الفرصة األخرية للمدرب اإلس�باني جوس�يب
غوارديوال ونجوم تشكيلته لتحقيق لقب قاري أول يف تاريخ النادي.
وس�يبدأ أيضا ً التحضريات الس�تعادة اللقب الذي خ�رسه لصالح ليفربول
السيما وأنه بات مرتاحا ً أكثر للترصف يف سوق االنتقاالت.
يف ما يأتي عرض ألبرز التحديات التي تنتظر النادي:
الفوز بدوري األبطال
� ال تزال الكأس ذات األذنني الكبريتني أبرز ما يغيب عن خزائن سيتي.
وع�ىل رغم فش�له يف قي�ادة بايرن ميوني�خ إىل اللقب الق�اري خال ثاث
س�نوات يف أملانيا ،كان وصول غوارديوال ( 49عاماً) اىل ملعب االتحاد عام
 ،2016جزءا ً من مخطط سيتي للفوز باللقب القاري األسمى.
بنى اإلس�باني أحد أفضل الف�رق يف تاريخ الكرة اإلنكليزية بتحقيقه لقب
ال� “بريمريليغ” يف مناسبتني بأعىل رصيد من النقاط ( 100نقطة موسم
 2017-2018و 98موس�م  ،)2018-2019إضاف�ة إىل لقب كأس االتحاد
االنكليزي يف مناسبة واحدة ،وثاثة ألقاب يف كأس الرابطة.

وقاد غوارديوال سيتي يف املوسم املايض إىل ثاثية محلية غري مسبوقة.
لك�ن يف دوري األبطال ،لم يتجاوز س�يتي الدور رب�ع النهائي يف أول ثاثة
مواس�م تحت إرشاف غوارديوال ،لكن األخري يعتقد أن هذه املرة س�تكون
مختلفة عندما تستأنف منافسات املسابقة يف آب/أغسطس املقبل.
لكن طريق سيتي لن يكون سهاً نحو اللقب القاري ،إذ عليه بداية تخطي
عقبة ريال مدريد اإلس�باني “ملك” املسابقة عندما يلتقيان يف إياب الدور
ثمن النهائي يف ملعب االتحاد (فاز سيتي ذهابا يف مدريد .)2-1
ويف حال بلوغه ربع النهائي ،سيصطدم سيتي إما بيوفنتوس بطل إيطاليا
يف املواس�م الثمانية املاضي�ة أو ليون الفرنيس ،قب�ل مواجهة محتملة يف
نصف النهائي مع برشلونة اإلسباني أو نابويل أو بايرن املتوج هذا املوسم
بطاً ألملانيا للعام الثامن تواليا ً.
البناء من جديد
� أت�ى الفوز برباعية عىل ليفربول بعدما ضمن الفريق األحمر لقبه األول
يف الدوري املحيل منذ  30عاماً ،يف املرحلة  32من الربيمريليغ.
ع�ىل رغم ذلك ،م�ا زال النادي الش�مايل يبتعد يف املركز الثان�ي بفارق 21

ساوثهامبتون حيبط آمال مانشسرت يونايتد بهدف قاتل

انتهت مواجهة مانشس�ر يونايت�د مع ضيفه س�اوثهامبتون عىل
وق�ع تعادل مثري بني الفريقني بهدفني ل�كل منهما ،يف إطار املرحلة
الخامسة والثالثني من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ومث�ل التعادل رضبة مؤملة آلمال مانشس�ر يونايتد يف اقتناص أحد
املراكز املؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ،إذ
حرمه من اقتناص املركز الثالث من تش�يليس ( 60نقطة) كما بقي
الش�ياطني الحمر يف املركر الخامس برصيد  59نقطة خلف ليس�ر
سيتي بفارق األهداف.
واحت�دم تمام�ا ً الرصاع ع�ىل املركزي�ن الثال�ث والرابع ب�ني الفرق
الثاثة (تش�يليس – ليس�ر – يونايت�د) يف املراحل الث�اث القادمة،
خاصة مع ضمان مانشسر س�يتي للمركز الثاني ولبطاقة التأهل
إىل دوري األبط�ال بعد قرار محكمة التحكي�م الريايض اليوم بإلغاء
ق�رار االتحاد األوروبي لكرة القدم بحرمان س�يتي من املش�اركة يف
املسابقات األوروبية ملوسمني.وبدأت املباراة بشكل مثري حيث فاجأ
س�واثهامبتون يونايت�د صاح�ب األرض بهدف مباغ�ت عن طريق
س�تيوارت أرمس�رونغ يف الدقيق�ة  12ثم رسيعا ً م�ا تمكن مهاجم

املنتخب اإلنكليزي ماركوس راش�فورد من إدراك التعادل يف الدقيقة
 20وبعد ثاث دقائق عزز انتوني مارسيال تقدم الشياطني الحمر.
ويف الدقيقة ( )90+6سجل مايكل أوبافيمي هدف التعادل الذي رفع
رصيد ساوثهامبتون إىل  45نقطة يف املركز الثاني عرش.
وج�اء الهدف األول بعدما فق�د بوغبا الكرة يف منطقة فريقه ،لتصل
إىل أرمسرونغ ،فس�ددها قوية من مسافة قريبة يف شباك الحارس
اإلس�باني دافيد دي خي�ا الذي خاض مباراته ال�� 400مع النادي يف
مختلف املسابقات.
لك�ن يونايت�د زاد رسيع�ا ً م�ن وت�رية ضغطه الهجوم�ي ،وهز
الش�باك ثاث م�رات توالي�ا :بداية عرب راش�فورد بهدف ألغي
بداع�ي التس�لل ( ،)16وبعدها عرب الاعب نفس�ه بتس�ديدة
بالقدم اليرسى من داخل املنطقة بعد تمريرة حاسمة صعبة
من مارسيال (.)20
ول�م تكد تمر ث�اث دقائ�ق ،حتى هز مارس�يال الش�باك
بدوره هذه املرة ،بعدما اخ�رق منطقة الجزاء من الجهة
الي�رسى ،وس�دد بق�وة م�ن داخله�ا ،يف مرم�ى أليكس
ماكارثي (.)23
ويف الشوط الثاني ،هدد س�اوثهامبتون مرمى دي خيا،
السيما عرب نايثن ريدموند الذي سدد من خارج املنطقة
كرة مرت قرب القائم األيمن ( ،)49ومرة ثانية من داخل
املنطقة ،أبعدها الحارس بصعوبة اىل ركنية (.)85
لك�ن الثواني القاتلة من املباراة صبّت يف صالح س�اوثهامبتون،
اذ زاد الفريق من ضغطه بشكل تدريجي .ويف حني احتسب حكم
املب�اراة كريس كافان�ا بداية خمس دقائق كوق�ت بدل ضائع،
أض�اف بعض الوقت إليه بعد احتكاك بالرأس بني العب يونايتد
بران�دون وليامس والعب س�اوثهامبتون املعار م�ن توتنهام،
كايل ووكر-بيرز.

أومتييت يواجه اجملهول يف برشلونة
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،ع�ن تطور جديد بش�أن مس�تقبل
الفرن�يس صاموي�ل أومتيتي ،مدافع برش�لونة ،داخ�ل “كامب نو”.
وكان برش�لونة أعلن مؤخرًا تعرض أومتيتي إلصابة جديدة يف الركبة
اليرسى ،وس�يخضع الاع�ب للعاج ويعتمد وقت عودت�ه للمباريات
ً
تعافيه.ووفقا لصحيف�ة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية،
عىل م�دى
ً
فإن مس�تقبل أومتيتي مع برشلونة بات مجهوال ،بعد أن عاش الاعب
الفرنيس عامني من اإلصابات املتتالية رفقة البارسا.وأشارت إىل أن األمر
يع�ود إىل إصابة يف الغرضوف تعرض لها أومتيتي عقب كأس العالم ،2018
عندما رفض الاعب الفرنيس نصيح�ة األطباء بإجراء جراحة ،وفضل اللجوء
إىل عاج محافظ.وأوضحت أن مش�اكل اإلصابة ال تزال لدى أومتيتي ،لكن عقب
يف الح�ل الجراح�ي
مرور الوق�ت ،لم يعد أطب�اء النادي يفكرون
يتبع�ون العاج
اآلن.وقال�ت الصحيفة إن األطباء ال يزالون
لت�ي
ا
املحاف�ظ م�ع أومتيتي ،رغم كل الش�كوك
تحارصه.وأضاف�ت أن�ه ال يوج�د موع�د
لعودة أومتيتي ،وال يوجد ضمان بأن
هذه هي االنتكاسة األخرية له.

نقطة خلف بطل أوروبا ،ما يؤرش إىل حاجة لتعزيز صفوفه الس�يما خط
الدفاع.ويتوقع أن يكون األمر أس�هل اآلن مع الدفعة املعنوية التي منحته
إياها “كاس” ،ما سيمكنه من جذب أسماء كبرية ،وتحفيز آخرين كرحيم
سرلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين عىل البقاء.
ويبدو مركز قلب الدفاع الحلقة األضعف يف س�يتي ،خصوصا ً بعدما فشل
بتعوي�ض غياب املداف�ع الفرنيس إيمرييك البورت ال�ذي تعرض لقطع يف
أربطة الركبة يف آب/أغس�طس الفائت أبعده أش�هرا ً عن املاعب ،ورحيل
املدافع والقائد السابق البلجيكي فنسان كومباني.
ومع رحيل الرمز اإلس�باني دافيد س�يلفا مع نهاية املوسم الحايل بعد 11
عام�ا يف ملع�ب االتحاد ،يبدو الش�اب اإلنكليزي املوه�وب فيل فودن (20
عاماً) جاهزا ً مللء مكانه.
وبع�د بلوغ�ه عام�ه الثان�ي والثاث�ني ،ب�ات اله�داف التاريخ�ي للنادي
األرجنتيني س�ريخيو أغويرو قريبا ً من إنهاء مش�وار دام عرش س�نوات،
ولن يكون من السهل إيجاد بديل مناسب.
الحفاظ عىل غوارديوال
� ينته�ي عقد غوارديوال مع س�يتي مع نهاية موس�م  .2020-2021ويف
ً
حال اس�تمراره إىل املوعد املذكور وخوضه موس�ما ً
خامس�ا ،ستكون تلك
أطول ف�رة أمضاها عىل رأس الجهاز الفني لنا ٍد واح�د ،بعد أربعة أعوام
مع برشلونة ،وثاثة مع بايرن ميونيخ ،فصل بينهما عام من الراحة.
يرتبط نجاح س�يتي أيضا ً بهيكلية النادي خلف الكواليس ،إذ يعترب املدير
التنفي�ذي االس�باني فريان س�وريانو ومواطنه مدير كرة القدم تس�يكي
بيجرييستاين مسؤولني عن اسراتيجية التوظيف.
وت�م التعاقد مع اللذين عما س�ابقا م�ع غوارديوال يف برش�لونة ،يف عام
 2012بهدف جذب “بيب” إىل مانشسر.
فاز سيتي مرتني بلقب الدوري املمتاز قبل وصول غوارديوال ولديه القدرة
املالي�ة للتناف�س حتى بعد رحيل�ه .لكن الحف�اظ عليه س�يكون بمثابة
ضمانة الستمرار النادي بتحقيق األلقاب.
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اعالم الكرتوني

وستربوك يعلن إصابته
بفريوس كورونا

أعلن راس�ل وس�تربوك ،نجم نادي هيوس�تن روكتس املشارك
يف دوري ك�رة الس�لة األمريك�ي للمحرف�ني ،إصابته بفريوس
كورونا املس�تجد ،قبل نحو أسبوعني من اس�تئناف املنافسات
يف مدينة أورالندو.
وأفاد وس�تربوك يف بيان نرش عرب حس�ابه عىل موقع “توير”:
“لقد خضعت لفحص كوفيد -19إيجابي قبل س�فر فريقي اىل
أورالن�دو .أنا حالي�ا ً بصحة جيدة ،يف الحج�ر الصحي ،وأتطلع
قدما ً لالتحاق بزمائي متى ُسمِح يل بذلك”.
“شكرا ً للجميع عىل تمنياتكم الطبية ودعمكم املتواصل .رجاء
خ�ذوا ه�ذا الفريوس ع�ىل محمل الج�د .كونوا س�املني .ضعوا
الكمامة!”.ويع�د وس�تربوك ( 31عام�اً) ،من أبرز األس�ماء يف
دوري ال�  ،NBAواختري أفضل العب ملوس�م  2016-2017حني
كان ال يزال يف صفوف أوكاهوما سيتي ثاندر ،الفريق الذي بدأ
معه مسريته االحرافية عام .2008
وش�ارك صانع األلعاب يف مباراة “كل النجوم” (“أول س�تار”)
تسع مرات ،وأختري أفضل العب فيها ثاث مرات.
ويعرف عن وس�تربوك أس�لوب لعبه املتنوع ،وهو يحتل املركز
الثان�ي عىل صعيد ال�”تريبل داب�ل” ( 10عىل األقل يف ثاث من
الفئ�ات االحصائية) يف تاريخ ال�دوري ( ،146بفارق  35خلف
حام�ل الرقم القي�ايس الاعب األس�طوري الس�ابق أوس�كار
روبرتس�ون).ويخوض وس�تربوك عام�ه األول مع هيوس�تن،
وحقق ما معدله  27,5نقاط وثماني متابعات وسبع تمريرات
حاس�مة يف املباراة الواحدة ،وس�اهم مع النجم اآلخر للفريق،
جيم�س هاردن ،يف احت�ال روكتس املركز الس�ادس يف ترتيب
املنطقة الغربية هذا املوس�م.وعلقت رابطة الدوري منافس�ات
املوسم اعتبارا من  11آذار/مارس ،بعيد كشف أول حالة إصابة
ب�”كوفيد ”-19يف صفوف األندية ،والتي كانت للفرنيس رودي
غوب�ري العب يوتا جاز.وخ�ال الفرة املاضية ،س�جلت حاالت
عدة من اإلصابات يف صفوف الاعبني ،أبرزها لاعب نيوجرزي
نت�س كيفن دوران�ت الغائب عن هذا املوس�م بالكامل ملواصلة
التعايف من إصابة قوية تعرض لها يف ختام املوس�م املايض مع
فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز.
وتس�تعد رابطة NBAالستئناف املوس�م يف  30تموز/يوليو يف
مجمع ديزني وورلد بمدينة أورالندو يف والية فلوريدا ،بمشاركة
 22م�ن الفرق ال�� ،30وخلف أبواب موص�دة بوجه الجمهور،
ومع اعتماد إجراءات صحية صارمة وفحوص دورية لكش�ف
“كوفيد.”-19
وم�ن املق�رر أن يقيم كل أفراد الف�رق يف مجمع ديزني إىل حني
انته�اء املوس�م ،يف م�ا بات يصطل�ح عىل تس�ميتها “فقاعة”
أورالندو.ويخوض هيوس�تن مباراته األوىل يف املوسم املستأنف،
يف  31تموز/يوليو ضد داالس مافريكس.

التدريب األول لساني يف بايرن ميونيخ
تدرب ل�ريوي س�اني يف مق�ر تدريب�ات بايرن
ميوني�خ ،للم�رة األوىل منذ انضمام�ه للفريق
مؤخرا ً قادما ً من مانشسر سيتي.
وش�ارك س�اني يف تدريبات منف�ردة ،تحت
إرشاف الطاق�م الطب�ي للفري�ق وذل�ك

الس�تعادة لياقته بعد أن غاب عن معظم املوس�م الحايل بس�ب
اإلصابة.
كما ش�ارك يف التدريب زميله ني�كاس زوله العائد من اإلصابة،
والذي يكثف اإلع�داد للحاق ببقية مباريات بطل أملانيا يف دوري
أبطال أوروبا.

بيتيس يقدم مدربه بيلغريين رمسياً

قدم نادي ريال بيتيس اإلس�باني رسميا ً مدربه
الجديد التشييل مانويل بيليغريني.
ويطمح النادي األندليس إىل اس�تعادة مكانته يف
ال�دوري بعد أن تذبذبت نتائجه خال املوس�م
الحايل رغم جلبه العديد من األسماء الوازنة.
فيما يسعى بيليغريني البالغ من العمر 66
عاما ً إىل العودة إىل واجهة األحداث من بوابة
الدوري اإلس�باني الذي سبق وأن قىض فيه
تس�ع س�نوات مدربا ً لكل من ري�ال مدريد
وفياريال وملقا.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com
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صحفيون جزائريون يرفضون معاجلة
احلكومة ملشاكل القطاع بالتهديد والوعيد
اجلزائر /متابعة الزوراء:
وقع العرشات من الصحفين الجزائرين
عريضة طالبوا فيها الحكومة بمراجعة
خياراتها يف التعام�ل مع قطاع اإلعام،
والتي تستهدف بعض املنصات بالتهديد
والوعيد بسبب تغطيتها الصحفية.
وج�اء يف العريض�ة الت�ي وقعه�ا
الصحفي�ون األح�د “أص�درت وزارة
االتص�ال الس�بت بيانا مط�وال تضمن
تقييما س�لبيا وتهديدات بغلق الصحف
واملاحقة القضائي�ة وتحذيرات جديدة
لوس�ائل اإلع�ام يف الجزائ�ر ،خ�ص
بالتحدي�د معالج�ة إعامي�ة نرشته�ا
صحيفة ‘ليربتي’ ح�ول األزمة الوبائية
يف الب�اد يف عدده�ا الص�ادر الخمي�س
 9يولي�و .”2020ون�رشت صحيف�ة
“ليربت�ي” تقريرا اس�تقصائيا بش�أن
وض�ع الب�اد وإدارة الحكوم�ة لألزمة
الوبائي�ة ،وأش�ارت إىل غياب التنس�يق
ب�ن القطاع�ات الحكومي�ة وإخف�اق
اإلدارة االتصالي�ة لألزم�ة والتناقضات
الواضح�ة ب�ن اإلمكان�ات املتوف�رة
والتس�يري امليداني ،وه�ي ،وفق ما ذكر
الصحافيون ،نفس االس�تنتاجات التي
عرب عنه�ا وزير الصحة عبدالرحمن بن
بوزيد خال ترصيحاته األخرية.
وأضاف�وا يف العريض�ة “إن الصحفين
الجزائري�ن املوقع�ن للبي�ان الت�ايل،
وامللتزم�ن بالدفاع عن حرية الصحافة
والتعب�ري ،يعرب�ون ع�ن بالغ أس�فهم
إلصدار وزارة االتص�ال لهذه التهديدات
التي تضاف إىل مواقف وقرارات سابقة
أصدرتها وزارة االتصال والحكومة إزاء
الس�لطة الرابع�ة يف الجزائ�ر من�ذ عدة
أش�هر”.والحظوا أنه مع بدء الحكومة
الحالية تس�يري الش�أن الع�ام ،اتجهت
أوض�اع الصحاف�ة الوطني�ة إىل أس�وء

حاالته�ا بس�بب ف�رض قيود مش�ددة
وجمل�ة إكراه�ات تج�اوزت بكث�ري ما
واجهت�ه الصحاف�ة يف فرتات س�ابقة.
واعت�رب وزير االتص�ال الجزائري عمار
بلحيم�ر أن وس�ائل اإلع�ام مطالب�ة
بتنظيم نفسها ،ملمحا إىل أن بتطويرها
وإدارته�ا يج�ب أن تكون وف�ق الرؤية
الحكومية.وق�ال بلحيم�ر يف ح�وار
صحفي “إن وس�ائل اإلع�ام العمومية
الس�معية البرصي�ة واملكتوب�ة مدعوة
إىل إعادة تنظيم نفس�ها بصفة عميقة،
حس�بما يقتضي�ه الع�رص ويس�تلزم
تحديثه�ا وتحويله�ا إىل مؤسس�ات
منظمة يف شكل بوابات إلكرتونية توفر
منتوجات متنوعة ،أي عرض يقوم عى
النص والصوت والصورة ،وهذه قاعدة
س�ارية بالنس�بة للجمي�ع :صحاف�ة
مكتوب�ة مطبوع�ة ومواق�ع إلكرتونية
وإذاع�ة وتلفزيون”.وأك�د الوزي�ر أن
“هذا التطور ال�روري مطابق تماما
م�ع إرادة ونظ�رة رئي�س الجمهوري�ة
الذي جعل من التزامه الس�ادس ركيزة

أساسية لتأس�يس جمهورية جديدة”.
وذك�ر الوزير أنه “عى أس�اس االلتزام
الجمه�وري الس�ادس ،وع�د رئي�س
الجمهوري�ة ،آن�ذاك مرتش�ح ح�ر من
كل انتماء حزبي لرئاس�ة الجمهورية،
بالعم�ل ع�ى إرس�اء صحاف�ة ح�رة
ومس�تقلة تح�رتم قواع�د االحرتافي�ة
وأخاقي�ات املهن�ة ،تبن�ى كمح�رك
للممارس�ة الديمقراطي�ة وتحفظ من
كافة أشكال االنحراف”.ويف سؤال حول
ورشة إعادة هيكلة املجمعات العمومية
لاتص�ال ،أوضح بلحيمر أنه “ليس من
الوارد لحد اآلن فتح ورشة جديدة إلعادة
هيكل�ة املجمع�ات العمومي�ة لاتصال
والت�ي يس�توجب إطاقه�ا أن يك�ون
وفقا لألصول”.وخال األش�هر املاضية
تطلع الصحفيون إىل مرحلة جديدة يتم
فيها إص�اح قطاع اإلعام وتتوفر فيها
مناخات الحرية الصحافية والشفافية
يف التقديم والوصول إىل املعلومات ،لكن
ه�ذه التطلعات ل�م تك�ن تتحقق رغم
وعود وتعهدات كثرية من املسؤولن.

إفراج مؤقت عن صحفي تطرق لالنتحار في غزة

نائب نقيب الصحفيني الفلسطينيني يؤكدعدم
قانونية اعتقال أمن محاس للصحفي أسامة الكحلوت
غزة  /متابعة الزوراء:
أفرجت النيابة العامة يف دير البلح وس�ط قطاع غزة عن
الصحايف أس�امة الكحلوت ،بع�د اعتقاله من قبل حركة
حم�اس لن�رشه مناش�دة ش�اب ه�دد باالنتحار.وجاء
اإلف�راج ع�ن الكحلوت بع�د تدخل عدد م�ن الصحافين
الفلس�طينين وحقوقين وعدد م�ن املنظمات والهيئات
املدافع�ة عن حق�وق الصحفين.وش�هد قط�اع غزة يف
األس�ابيع األخرية تسجيل عدة حاالت انتحار عى خلفية
األوضاع املعيش�ية واالقتصادية الصعبة يف ظل الحصار
وحكم حماس.ورفض الوس�ط الصحفي تربيرات حركة
حم�اس العتق�ال الصحافين الذين تحدثوا عن مس�ألة
تزاي�د ظاهرة االنتح�ار يف القطاع.واعت�ربوا أن ما نرشه
الكحل�وت عى صفحته عى فيس�بوك ،ين�درج يف “إطار
حري�ة النرش ،وليس تحريض�ا عى االنتح�ار” ،وطالبوا
باإلف�راج الفوري عنه.وكتب الكحلوت “إن الش�اب فقد
األم�ل يف الحي�اة” نتيجة خافات عائلي�ة أدت إىل ترشده
والعي�ش إىل جانب الكاب ،ولعدم مقدرة الوس�طاء حل
مش�كلته ،قرر إنه�اء حياته “ع�ى طريقت�ه الخاصة”
إذا ل�م يت�م ح�ل معاناته.وأك�د نائب نقي�ب الصحفين
الفلس�طينين تحسن األسطل عدم قانونية اعتقال أمن
حماس الصحفي أسامة الكحلوت من وسط قطاع غزة،

رافضا بذلك تربيرات رشطة حماس حول االعتقال.تقرر
اإلفراج عن الصحفي أس�امة الكحلوت بتعهد ش�خي
للحضور وقت الطلب ،مع االستمرار يف إعداد الئحة اتهام
بحق�ه وتق�رر اإلفراج ع�ن الكحلوت بكفالة ش�خصية
وتعهد ش�خي للحضور وقت الطلب ،مع االس�تمرار يف
إع�داد الئحة اته�ام بحقه وإبقاء القضي�ة إىل حن البت
فيها من قبل املحكمة.وكان الناطق باسم رشطة حماس
أيمن البطنيجي قال يف بيان الس�بت إن “الرشطة أوقفت
مس�اء الجمعة مصورا ش�جع أحد املواطن�ن عى إيذاء
نفس�ه ،واتف�ق معه عى تصوي�ره أثناء قيام�ه بإحراق
نفس�ه يف مخيم دير البلح وس�ط قط�اع غزة”.وأضاف
املتحدث باس�م رشط�ة حم�اس أن “الرشط�ة اعتقلت
مواطن�ا يبلغ من العم�ر  35عاما قبل تمكن�ه من إيذاء
نفسه بعدما سكب البنزين عى جسده ،وأنه تمت إحالة
املصور الصحايف واملواطن املذكور إىل النيابة ،الس�تكمال
اإلج�راءات القانوني�ة بحقهما”.ورفض�ت مؤسس�ات
صحفي�ة تل�ك االتهام�ات ،وتجري�م الصحافي�ن بتهم
غ�ري واقعية.وس�بق أن اعتقلت أجهزة حم�اس املصور
الكحل�وت أثن�اء تغطيت�ه لح�راك “بدنا نعي�ش” العام
املايض ،من داخل منزله يف دير البلح.وأصيب الكحلوت يف
مس�ريات العودة بعد تهديد الجيش اإلرسائييل له ،بسبب
مواصلته تغطية املسريات األسبوعية.
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جائحة كورونا تسرع التحول الرقمي للصحف اإلماراتية
دبي /متابعة الزوراء:
س�لطت جلس�ة نقاش�ية لخ�رباء
إع�ام ع�رب الضوء ع�ى تحديات
قط�اع الصحاف�ة واإلع�ام خال
جائحة كورونا ،فرغم أنها رسعت
من التحول الرقمي للصحف بفعل
اإلغ�اق الع�ام ،إال أن املنافس�ة
الرقمي�ة أصبح�ت أش�د واملحتوى
هو الفيصل يف كسب الرهان ،بينما
اس�تطاعت اإلم�ارات تخطي هذه
العقبة بالطباعة فقط ملشرتكيها.
وأك�د حم�د الكعبي رئي�س تحرير
صحيف�ة “االتح�اد” أن اإلم�ارات
خاضت تجربت�ن صحفيتن أثناء
جائح�ة كوفيد – 19؛ األوىل طباعة
الصحف للمشرتكن فقط ،والثانية
مواصل�ة تقدي�م الخدم�ات ع�رب
اإلنرتنت.
وق�ال الكعب�ي يف أوىل جلس�ات
نقاشية عن بعد حول «تأثري جائحة
كوفيد -19عى قط�اع االعام» أن
“بعض املناطق يف اإلمارات شهدت
زي�ادة بمقدار  10يف املئة يف نس�بة
االشرتاكات يف الصحافة الورقية”.
واعت�رب أن «الصح�ف الورقي�ة ال
يزال لها بريقه�ا وقراؤها ،و”لكن
ال بد علينا من مواصلة التقدم نحو
التح�ول الرقم�ي لتحقيق انتش�ار
أكرب”.غ�ري أن التح�ول الرقم�ي
يس�توجب إعادة النظ�ر يف طبيعة
املحتوى املوج�ه للجمهور ،بعد أن
أصبحت املعلومات الرقمية س�لعة
أساس�ية ،وتحكم بع�ض املنصات
الرئيسية يف توزيعها ،إذ أصبح والء
الجمهور بالغ األهمية.
فقبل الدخول يف العرص الرقمي لم
يكن الصحفيون مضطرين للتفكري
يف الجمه�ور كم�ا هو الح�ال اآلن.
فقد كان�ت الصحف تجن�ي أموال
اإلع�ان بغض النظر ع�ن املحتوى
وكانت املنافس�ة محصورة ببضع
منصات إعامية.
واليوم مع التدفق الهائل للمعلومات
اشتدت املنافسة الصحافية وأصبح
البقاء للمنصات األكثر تأثريا وجذبا
للجمهور واألهم األبرز حضورا عى
الشبكات االجتماعية.
وتش�ري الدراس�ات والبح�وث
اإلعامية إىل أن غالبية زوار املواقع
اإلخباري�ة واملنص�ات الرقمي�ة
للصحف ووسائل اإلعام تأتي عرب
فيسبوك وتويرت وإنستغرام وغريها
من مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
واملحت�وى ه�و املعي�ار األس�ايس
لحرك�ة امل�رور ه�ذه .ورغ�م أن
وسائل اإلعام واملواقع اإللكرتونية
للصحف ش�هدت ارتفاعا يف نسبة
املتابعة بشكل ملحوظ خال العزل
الصح�ي بس�بب وب�اء كورونا ،إال
أن الكث�ري منه�ا واجهت صعوبات
خانقة.
وسلطت الجلسة الضوء عى نتائج
اس�تبيان مؤسس�ة هت�ان ميديا،

املتخصص�ة يف خدم�ات العاق�ات
العام�ة والتدري�ب واالستش�ارات
اإلعامية ،ح�ول صناعة اإلعام يف
ظل التحديات التي يواجهها العالم
بس�بب انتش�ار فاي�روس كورونا
املستجد.
وأكد محمد املزعل كبري املحررين يف
صحيفة “جلف ني�وز” اإلماراتية،
أن اإلع�ام الخ�اص عانى بش�كل
كبري جدا مع كورونا بسبب اختفاء
اإلعان واملوارد ،وهناك مؤسس�ات
إعامية خاصة انه�ارت ،لكن عى
الجانب اآلخر ،املؤسسات اإلعامية
اململوكة للحكومات لم تتأثر.
وتط�رق املزع�ل إىل الصحاف�ة
املطبوع�ة ،قائ�ا إن الجي�ل ال�ذي
يعش�ق الصحاف�ة املطبوع�ة
يضمح�ل ،واألجي�ال الجدي�دة
تس�تخدم اآليف�ون وال�اب ت�وب،
فاملس�تقبل رقمي وديجيتال ،ربما
تس�تمر الصحافة املطبوعة ولكن
ستكون رمزية ،ألنها تحتاج وقتا،
ولكن املواقع اإللكرتونية متاحة يف
أي وقت.
ومن ضم�ن أهداف الدراس�ة التي
أجرته�ا مؤسس�ة هت�ان ميدي�ا،
وض�ع رؤى واضح�ة ملس�تقبل
اإلعام يف املنطقة ،ورس�م مس�ار
يعزز الجه�ود يف صناع�ة محتوى
إعام�ي فريد ،من خال جلس�ات
نقاشية متعددة.
وتمح�ورت موضوع�ات الجلس�ة
األوىل ح�ول كيفية تطوير املحتوى
املطب�وع والرقم�ي ،وكيف لإلعام
املرئ�ي مواكب�ة التط�ور الرسي�ع
الذي يش�هده اإلع�ام اإللكرتوني،
ومناقشة الرؤية املستقبلية لإلعام
بش�كل ع�ام ،وكيفي�ة تطوي�ره
ملواكبة املنافسة.

إضاف�ة إىل ط�رح أف�كار جدي�دة
تس�اعد املؤسس�ات اإلعامي�ة يف
التغل�ب ع�ى التحدي�ات املالي�ة،
والخروج من الوضع املتذبذب الذي
فرضت�ه جائحة كوفي�د –  19عى
كافة القطاعات؛ محلي�ا وإقليميا
وعاملي�ا ،م�ع التط�رق إىل وض�ع
رؤي�ة إبداعية تس�اهم يف مواجهة
هذه التحديات ،م�ن خال األدوات
الحديثة ،لزيادة املردود املادي.
وخ�ال مداخلت�ه ،قال ع�يل جابر
مدی�ر مجموعة “أم.ب�ي.يس” ،إن
“جائح�ة كوفي�د –  19رسعت كل
يشء ،لكن نح�ن كنا متأخرين عن
ركاب قط�ار الديجيت�ال عن بقية
العالم” ،مؤكدا أن “الجائحة أنهت
قطاعات بأكملها وأجربت الجميع
عى التحول الرقمي”.
وتاب�ع جاب�ر أن م�ن نتائ�ج هذه
الظ�روف االس�تثنائية أن العال�م
العربي والخليج ال يثق حتى اآلن يف
إعطاء بيانات “البطاقة االئتمانية”
عرب اإلنرتنت ،لكن الجائحة أجربت
العال�م العرب�ي ع�ى الدف�ع ع�رب
اإلنرتنت وأنهت الخوف السابق.
وأكد أن وس�ائل اإلع�ام املطبوعة
تحم�ل مصداقي�ة أك�رب بكثري من
منصات اإلنرتنت؛ ألن لديها تاريخا
من التحقق من الخرب قبل نرشه.
وأك�د رضا الحيدر مؤس�س رشكة
بیتم�ال الس�عودية ،أن القن�وات
اإلعامية املختلفة ستظل موجودة
ولن تنتهي ،وال بد أن تراعي نوعية
م�ا تقدم�ه للق�ارئ ،مضيف�ا أن
مواقع التواص�ل االجتماعي تلعب
دورا رئيس�يا يف التفاع�ل بن هذه
القنوات اإلعامية املختلفة.
وخل�ص اس�تبيان وس�ائل اإلعام
حول جائحة كورونا إىل مس�اهمة

الجائح�ة بش�كل كب�ري يف ترسيع
عملي�ة التح�ول الرقم�ي لكاف�ة
املؤسس�ات اإلعامي�ة املطبوع�ة،
والت�ي كان مخططا له�ا االنتقال
الت�ام إىل الرقمن�ة خال الس�نوات
املقبلة ،كما لفت االنتباه إىل أهمية
االرتقاء باملحتوى اإلعامي الرقمي
يف إط�ار خط�ة االس�تغناء ع�ن
الصحف املطبوعة.
وأوض�ح الدكتور س�ليمان الهتان
الرئيس التنفيذي ملؤسس�ة هتان
ميديا أن الجلس�ة النقاشية جاءت
يف هذا اإلطار “للمساهمة يف بلورة
التوج�ه االس�رتاتيجي لإلعام عى
صعي�د املنطق�ة ،يف ظ�ل الظروف
االس�تثنائية التي يعيشها الجميع،
من خال الخ�روج برؤية واضحة
لتطوي�ر اإلعام الرقم�ي واملطبوع
يف ظ�ل الث�ورة الصناعي�ة الرابعة
والتق�دم التكنولوج�ي الهائ�ل
والرسي�ع ،الذي حتم ع�ى الجميع
ابتكار حلول إبداعية لاس�تمرار يف
أداء الرسالة اإلعامية السامية”.
وأكد حرص املؤسس�ة عى مواكبة
كاف�ة املتغ�ريات يف قط�اع اإلعام،
م�ن خال رصد أهم التحوالت التي
طرأت عى شكل ومضمون املحتوى
العربي ،يف ظل ما يشهده العالم من
تطور رسيع يف تقني�ات ومفاهيم
وأساليب العمل اإلعامي.
وخلص�ت الجلس�ة إىل توصي�ات
ب�رورة ترسي�ع التح�ول إىل
الرقمنة بالكامل ،مع وضع اآلليات
والقوان�ن التي تحك�م آلية العمل
ع�ن ُبع�د ،واالعتماد ع�ى مصادر
تمويل بديلة لتجنب األزمات املالية،
والتخفيف تدريجيا من املطبوعات
الورقية والرتكيز أكثر عى منصات
اإلعام الرقمي.

كيفية إدارة فريق العمل عن بعد وحتديات العمل الصحفي يف ظل جائحة كوفيد19؟
بريوت /متابعة الزوراء:
“املعلومة نستطيع أن نحصل عليها،
ولك�ن س�امة مراس�لينا ال تعوّض”
بهذه العبارة ب�دأت ديانا مقلد مديرة
التحري�ر يف منص�ة درج اللبناني�ة
حديثها يف ويبينار بث عرب اإلنرتنت يف
ش�هر يونيو /حزيران ضمن برنامج
حل�ول منص�ات ش�بكات التواص�ل
االجتماع�ي الذي ينظمه املركز الدويل
للصحفي�ن بالتع�اون م�ع مرشوع
فيسبوك للصحافة.
ويف مس�تهل حديثها حول التحديات
التي تواجه الصحفين يف ظل جائحة
كوفي�د ،19أش�ارت مدي�رة التحرير
يف درج أن أزم�ة كوفي�د 19حدث�ت
وس�ط أزم�ة إقتصادي�ة خانقة مما
ضاعف م�ن اإلنتكاس�ة اإلقتصادية
تحدي�دا ً يف املنطقة العربي�ة .وتابعت
ً
مش�رية إىل معظ�م وس�ائل
حديثه�ا
اإلعام التي تعاني من ضائقة مالية،
“فهناك مؤسس�ات أقفل�ت والتحدي
االقتص�ادي بتزايد لذلك البد من اآلخذ
بع�ن االعتب�ار أهمي�ة اس�تمرارية
وس�ائل إع�ام م�ن خ�ال نجاحه�ا
اقتصادياً”.
جائح�ة كوفيد 19قد غريت آلية عمل
غرف التحرير إىل ف�رتة طويلة ،حيث
أن قنوات إخبارية كربى مثل البي بي
يس عرب�ي حولت برامجه�ا إىل “أون
الي�ن” ،واآلن يفك�رون يف اعتماد هذا
الش�كل م�ن الربامج لس�ببن ،أولها
لتوفري عنرص األمان وثانيا ً ألنها أكثر

وفرة.
وجه�ت مقل�د ع�دد م�ن النصائ�ح
للصحفين للتكيف مع التحدي اآلني،
كان منها:
التحول إىل بيئة عمل رقمية
قب�ل  25عامً ا ب�دأ التح�ول تدريج ًيا
نحو ثقافة “الديجيتال” ،فكان هناك
بنية تحتي�ة عرب الهوات�ف واألجهزة
املحمولة والتطور التكنولوجي الذي
أفادن�ا يف خل�ق حل�ول ملواجه�ة آثار

أزمة كوفي�د  .19فلقد تحول اجتماع
التحري�ر م�ن لقاء أس�بوعي إىل لقاء
اف�رتايض يتم ع�رب وس�ائل التواصل
التي توفرها تقنية  zoomو .skype
حيث تحول تنس�يق العم�ل يف غرفة
التحرير من عمل واقعي إىل دردشات
لحظي�ة ع�رب تطبي�ق  ،slackتتدفق
املش�اركات واملقرتح�ات واألف�كار
لحظة بلحظة ويشارك جميع أعضاء
الفري�ق بالتعليق عليه�ا وتبدأ عملية

تطوير األفكار وبن�اء القصص .مما
دف�ع املؤسس�ات الصحفي�ة بإمداد
املراس�لن بوس�ائل رقمي�ة مث�ل
”الهوات�ف الحديث�ة“ لتقوي�ة البنية
التحتية لديهم وتفعيل آليات التواصل
اللحظ�ي ب�ن أعضاء الفري�ق .إالّ أن
مقلّ�د ال تنفي من خلو ه�ذه العملية
ّ
املتمثلة يف
التحريري�ة من التحدي�ات
هشاش�ة البني�ة التحتي�ة يف البلدان
العربي�ة وضع�ف اإلنرتن�ت يف الكثري

ً
فض�ا عن ارتفاع تكلفة
من البلدان،
االتص�ال باالنرتن�ت يف الكث�ري م�ن
املناطق يف العالم العربي.
وأش�ارت إىل أن املخ�اوف املتعلق�ة
بالتح�ول الرقم�ي وتقلي�ص ف�رص
العم�ل للصحفي�ن ،ربم�ا تك�ون
صحيح�ة ،لكن يف الواق�ع أن الفرص
الت�ي تتقل�ص تخل�ق التكنولوجي�ا
ف�رص بديلة لها ،وع�ى الصحفي أن
يطور من مهاراته ويتفهم متطلبات

الظرف الراهن ،حيث أن املؤسس�ات
تحتاج إىل صحفي�ن يجيدون املهارم
الرقمي�ة إىل جانب امله�ام الصحفية
التقليدي�ة م�ن إدارة الح�وار وكتابة
النصوص بشكل جيد.
اآلليات القديمة لم تعد ف ّعالة
أك�دت مقلد أن األمر لم يعد اختيارياً،
فإذا لم يس�تطع الصحفي أن يواكب
التط�ور التكنولوج�ي س�ينتهي ب�ه
الح�ال خ�ارج الوس�ط الصحف�ي.
وأضاف�ت أن مؤسس�ات إعامي�ة
عاملية اس�تغنت عن االس�توديوهات
وعن الجمه�ور الحارض واس�تبدلته
ببث مب�ارش من املنزل .كما أش�ارت
إىل أهمي�ة إع�ادة ض�خ رأس امل�ال
واس�تثماره يف التكنولوجيا للرشكات
واملؤسس�ات اإلعامي�ة الت�ي تمتلك
وفرة يف رأس املال.
قال�ت مقلّ�د “أن من يخت�ار الطرق
التقليدي�ة ،لديه�م جمهورهم ،ولكن
اإلقب�ال اآلن ع�ى التكنولوجيا؛ ومن
يخت�ار الط�رق التقليدي�ة ه�و م�ن
يق�ي نفس�ه عن املش�هد ،حيث أن
األجيال األصغر وهم األكثر عددا ً ولم
ً
مؤكدة
يعودوا يتابع�ون التلفزيون”،
أن�ه البد ع�ى الصحفي�ن أن يكونوا
مرنن بتقبّل التغري التكنولوجي.
أضافت ً
أيض�ا ،أنهم خاض�وا تجربة
جديدة يف موق�ع درج النتاج املحتوى
ً
وفقا لتوجه�ات املتصفحن للموقع،
حيث يقوم فريق تقني بدراسة املواد
األكث�ر قراءة ع�ى املوق�ع وتحليلها،

وبنا ًء عليها يقرتح الفريق الصحفي
موضوع�ات تتواف�ق م�ع اهتمامات
زوار املوقع مما ساهم يف ارتفاع عدد
املس�تخدمن للموق�ع بنس�بة 40%
مقارنة عن الش�هور األوىل من العام
قبل انتشار جائحة كورونا.
ال مفر من العمل امليداني لكن بحذر
أش�ارت مقل�د إىل أن العمل الصحفي
ال يمك�ن أن يت�م فق�ط م�ن خل�ف
الحاس�وب ،فع�ى الرغ�م م�ن كافة
اإلج�راءات االحتياطي�ة التي يتخذها
الصحف�ي فه�و يف الغال�ب مضطر،
يف مرحل�ة معينة ،ألن يق�وم بالعمل
امليداني ليشتبك مع األحداث ويتحقق
منه�ا ،رشط أن ال يع�رض نفس�ه
للخط�ر .ف�ا قيمة لقص�ة صحفية
يف مقابل حي�اة الصحفي وس�امته
ً
مؤكدة عى رضورة:
الشخصية،
ترك املس�افة اآلمن�ة والحفاظ عىالتباع�د الجس�دي ب�ن الصحف�ي
واملصادر.
اس�تخدام الكمام�ات والتعقي�مالدائم.
تجنب التواجد يف أماكن مكتظة.تغطية امليكروفونات بعازل واقي.تعقيم كافة األدوات املستخدمة بعدانتهاء التغطية.
إذا الحظ الصحف�ي أي أعراض البدمن اللج�وء للحجر الصح�ي وإخبار
مؤسس�ته الصحفية ألخذ االجراءات
االحتياطي�ة الازم�ة ل�ه ولفري�ق
العمل.
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املثال بني مفاعيل البوح وخشونة الواقع
يف نص ( النحيل ) جلمال جاسم أمني
جبّار ونّاس
النص األدبي ومنه ( الش�عر ) َّ
ُ
أن فيه
ينم�از
ً
م�ن معضدات الخي�ال ليكون
بوصل�ة تتكئ
عليه�ا ع ُ
ني الش�اعر ْ
َ
تصب�ح بمجارات ما
ألن
تمتلكه من رؤية ورؤيا فتسرب غو َر ما يحيطُ
به�ا من ممكن�ات الواقع والنف�اذ اىل داخلها
الس�تخالص ذلك التداخل يف حصيلة ستنما ُز
ُ
رؤية الشاعر عن رؤية اآلخرين ملا ُيحيط
فيه
ُ
بهم وعندها تكون
عملية االسترشاف العميق
ُ
يحق�ق لن�ا عملي�ة الفصل الت�ام بني
وال�ذي
الرؤيت�ني.
َ
ُ
تح�رك به�ا ُ
نص (
املف�ازات الت�ي
وتب�دو
النحيل ) للش�اعر جمال جاس�م أمني راجحةً
عند مَ ْ
ُ
يتاب�ع ويتق�ى الحدود الت�ي أراد
�ن
َ
الولوج بها مس�تعينا ً بعد ِة االشتغال
الشاع ُر
َ
توس�ل بها من عدة الخيال واللغة
الفني التي
واألس�لوب وما ُي ُ
لفت االنتباه هو ( النحيل )
كعتبة مهمة تنعكس عىل القارئ وهو يحاولُ
َ
الربط ما بني ناصية العنوان وبني ما اس�تجد
ب�ه ُ
متن الن�ص والرؤي�ة العميق�ة املُ َت َح َ
صلَ ُة
بعمل الشاعر واس�تخدامه لهذا العنوان وهو
ُ
تأخ�ذ بما هو م�ن الفكر
يصب�و اىل قصدي� ٍة
والحكم�ة وربم�ا تصل اىل درج�ة الوعظ من
دون التخيل عن التحري والرتكيز يف استحضار
ممكنات القصد الشعري والذي راح يتبدى من
خالل املفردة اللغوية وتعضيد من حساس�ية
التمازج يف الكالم الحي بشك ٍل ُي ُ
حقق ملسارب
النص ْ
ألن تحظى بسالس�ة التلقي واملمارسة
املقبولة يف اس�تيعاب التوصيفات ( النحيل ال
يك�ذب – ال يق�رأ – ال يملك قندي�ال  -كاهن -
مجن�ون  -يعش�ق ام�رأة ُّ -
كل يشء  -برتوا
َ
س�اقه  -رس�م عكازة  -يقرأ
الطالع  -يقول
ُ
ُ
العواص�ف ال تأتي ُد ً
ً
العواصف
واح�دة -
فعة
ً
ُ
تبي�ض غب�ارا  -يح�ذ ُر من األترب�ة ) واملهام
ُ
ُ
الت�ي تجعل من النحيل يتح�رك بداخلها فهذا
العنوان ووفق توصيف ( جريار جينيت ) صار
كم�ؤرش ُيديل ع�ىل إمكانية الكش�ف وإظهار
املعن�ى يف تحقيق وتحديد خطوات ( النحيل )
ُ
فرتش معه من مرادات
وبخطواته هذه راح َي
ُ
ُ
كاتب النص .
يعول عليه
املعنى الذي

ُ
ومنذ املقطع األول :
ُ
ُ
يجل�س-اآلن-
الرج�لال�ذي
ُ
عىل تل ٍة من غبار الحروب
َ
كان يع ُ
الليل بني صخر ٍة وصخرة
رب
ف�رطاملضائ�ق...
ِ
ولِ
صا َر نحيالً كغاندي
َ
َ
عق�دة املعنى املراد
وضع جمال جاس�م أمني
َ
راهن
ظالل
وتح�ت
البداية
منذ
واملس�تخلص
ٍ
مع�اش زمني�ا ً م�ن خ�الل قرين�ة الح�ارض
( اآلن ) وح�ني الدخ�ول يف تفاصي�ل الن�ص
فإننا مع آلي ِة ُيمس�ك بها الش�اعر وهو يتخذ
م�ن معيار الوص�ف املتواتر وال�ذي بدا عىل (
النحي�ل) يحظ�ى بها وهو يستش�ع ُر القارئ
بتل�ك املرام�ات املتع�ددة ومن أج�ل الوصول
اىل مرافئه�ا يتطلب ْ
أن نتح�رى العتبات التي
س�نقف عندها وهي تش�كل املعنى الكيل هو
حاص�ل من تعداد الصفات الت�ي أُ
ْ
نيطت بهذا
النحيل فف�ي املقطع املذكور أعاله نحن أمام
( مث�ال) تلخصت به عدي� ُد الصفات ( مؤمن
بالحي�اة  -ثائر عىل واقع غري منصف  -محب
للن�اس  -ناك�ر لذاته م�ن أج�ل ذات الجميع

ُ
يحب ش�عبه ومؤمن
 مؤم�ن باملس�تقبل -بالدف�اع عن�ه  -لديه رؤي�ة لقي�ادة الناس -
رافض للظلم ...الخ ) فش�خصية مثل غاندي
ً
ً
كب�رية ومضيئة عندما
مس�احة
ت�كاد تكون
نراهن بينها وبني وضوح املعنى املراد س�حبه
من قبل جمال جاسم أمني اىل مساحة ( نحيله
املرتق�ب) ويف ن�ص كه�ذا يمكن ان يوس� َم
ُ
يراه�ن عىل ما علي�ه من تلك
بالن�ص املُ َفكر
املواصف�ات املثرية َ
بات ُيزجيها له وباملحصلة
ً
َ
َّ
خالصة
ليش�كل
فإن ( أمني) ُيعيل من النحيل
ُ
تكتمل له ُّ
كل
للضمري االنساني والوطني حني
مساراتِ الفعل والحركة لتطبيق ما يكتظ به
ذلك الفعل وتلك الحركة يف تغيري قناعات ُيرا ُد
ْ
ْ
ُ
الحروب
أكلت منه
وطن كالعراق
أن تكون يف
ٍ
ولكث�رة ما لحق به من جراء تلك الحروب من
ُ
يجلس عىل
خس�ائ َر فادح ٍة صار ذلك النحيل
ٌ
إشارة اىل كثافة التصور و
تلة غبارها ويف هذا
ُ
َ
التدقيق الذي يجب ْ
مس�رية
يتحقق لتكون
أن
ً
َ
ش�اهدة بل مُ
حرض ًة عىل استثارة
هذا النحيل
العق�ل والوج�دان من أجل اس�تيعاب الدرس
ُ
فمهمة الوصول
بعمق ورَشاد
والوقوف أمامه
ٍ

خمتارات من الشعر األسرتالي املعاصر
تانكا اسرتالية
شعر :ديفيد ترييلنك
ترمج��ة وق��راءة :د .مس��لم عباس
الطعان
النص...
َ
النكات
يتبق من
لم
ِ
ُ
الطيو ُر الضحّ ُ
يجرفها
اكة
ُ
الصمت
آلَ ُة الديجرييدو*
تندب ُ
ُ
الحل َم
**
م�رح قصي�دة التان�كا ب�ني
امللهاة واملأساة  :إضاءة نقدية
ّ
الن�ص أع�اله ه�و للش�اعر
األسرتايل ديفيد ترييلنك وهو من
صنف قصي�دة التانكا ،Tanka
القصيدة القصرية ذات األصول
اليابانية والتي أصبحت قصيدة
عاملية Universal Poem
والتي تكتب يف الغرب بخمس�ة
أبي�ات .والتانكا ش�أنها ش�أن
ابن�ة عمه�ا قصي�دة الهايك�و
 Haikuأخذت ش�هرة واس�عة
يف العالم الغرب�ي ألنها قصيدة
قص�رية ومكثفة تبتع�د كثريا
ع�ن الفذل�كات والتعقي�دات
ّ
ال�ردي
اللغوي�ة والحش�و
املبال�غ فيه ،وتعتمد عىل براعة
الش�اعر التصويري�ة ومهارته
باصطي�اد ص�ورة واقعية من
الحي�اة ومزجه�ا جماليّ�ا ً مع
اللحظ�ة الش�عرية Poetic
 Momentبلغ�ة مكثفة ترتجم
ما يش�عر ب�ه الش�اعر لحظة
اصطي�اده لص�ورة أو مش�هد
طبيعي يعرض أمامه من فوق
ّ
خش�ب ِة م�رح الطبيعة حني
تنفتح أمامه مسافات الجمال
الالمتناهي.
و يصف الشاعر ديفيد ترييلنك
اللحظ�ة الجمالي�ة Aesthetic
 Momentالتي قادته للوقوع يف
شباك قصيدة التانكا قائالً:
«من�ذ اللحظ�ة الت�ي س�معت
بها قصي�دة التان�كا ألول مرة
علقت به�ا ،ولم أكن أعرف من
قبل بأن خمس�ة أبيات قصرية
يمك�ن أن تحت�وي ع�ىل ق�در
كب�ري م�ن التصوي�ر ،والق�وة
والعاطفة .ثمّ �ة قوة آرسة لها
تأخذ باألنف�اس وكأنها مخرز
يف األحشاء «.
ول�و تأملن�ا النص مس�افاتيا ً
وتوغلن�ا بعي�دا خل�ف س�تائر
مرح القصيدة وهي نظريتنا

الفلس�فية يف قراءة املس�افات
الجمالي�ة للن�ص الش�عري
املع�ارص لوجدن�ا أن الن�ص
وبالرغ�م م�ن ق�ره ش�كال
وكثاف�ة لغته ،إال إنه يقودنا إىل
مسافات لم نكتشفها من قبل.
ٍ
فيقدم لنا الش�اعر شخصيات
نص�ه الدرامي�ة وه�ي ع�ىل
التوايل:
-1النكاتJokes
 -2ا لطيو ر ا لضحّ ا ك�ة
Kookaburras
 -3الصمت Silence
الديجريي�دو
-4آل�ة
Didgeeridoo
-5وأخ�ريا ش�خصية الحل�م
.Dream
واألبيات الخمسة يف هذا النص
هي مشاهد درامية مسافاتية،
أي كل بي�ت أو س�طر ش�عري
ه�و عب�ارة عن مش�هد درامي
يعرض من فوق خشبة مرح
القصي�دة .يف املش�هد األول
يخربنا الش�اعر ال�ذي يتقمّ ص
ش�خصية ال�راوي Narrator
الذي يخاطب الجمه�ور قائالً:
َ
يتبق من النكات) ..النكات
( لم
يف الواقع هي شخصيات راوية
ومروية وهي عالمة مسافاتية
تعرب ع�ن جو الف�رح  ،وعندما
تغيب تلك الشخصيات املفرحة
تلق�ي ش�خصيات الح�زن
بظاللها عىل املش�هد ،ومن هنا
ن�درك ب�أن الش�اعر يفت�ح يف
أذهاننا مسافات تأملية لقراءة
تفاصيل وأحداث مرح الحياة.
ولو دخلنا مسافة تأويل وقراءة
املش�هد الثاني جماليّ�ا ً لوجدنا
ثم�ة حب�ال جمالي�ة يربط بها
الشاعر شخصيات املشهد األول
( النكات) بش�خصيات املشهد
الثان�ي ( :الطي�ور الضحّ اكة)،
فالنكات هي م�ن تثري الضحك
وهن�ا يكون الجو وفق قاموس

لغ�ة املرح جو م�رح وضحك
ومله�اة كوميدي�ة .Comedy
والطي�ور الضحّ اكة هي طيور
الكوكابورا  ،Kookaburraوهنا
الش�اعر يقدم لجمهور مرح
قصيدت�ه مش�هدا تصويري�ا
م�ن مش�اهد م�رح الطبيعة
األس�رتالية ،بمعن�ى آخ�ر ان�ه
يتحدث ع�ن جغرافي�ا الجمال
الطبيع�ي Geography of
 Natural Beautyهن�اك .أن
طائ�ر الكوكاب�ورا ه�و (طائر
مائ�ي أس�رتايل بحج�م الغراب
يش�به صوت�ه الضح�ك الع�ايل
 :املص�در :قام�وس امل�ورد).
ومن هنا س�مّ يت تل�ك الطيور
بالطي�ور الضحّ اك�ة ،وع�ىل
م�رح القصيدة ن�رى أن تلك
ُ
(يجرفها)املاء الذي
الطي�ور ال
اعتادت أن تح�اوره بأصواتها
الضاحكة ذات الن�ربة الدرامية
العالي�ة ،ولكن ثمّ ة ش�خصية
درامي�ة تق�وم بجرفه�ا ه�ي
شخصية ( الصمت).
يف السطر -املشهد الثالث تؤدي
ش�خصية الصم�ت Silence
دورها بمفردها .هي الشخصية
Dominating
املس�يطرة
 Figureاآلن .فالصمت يتسيد
املش�هد الدرام�ي إذ ال ن�كات
هن�اك وال طيور ضحّ اكة .وهنا
اشتغل الش�اعر ديفيد ترييلنك
برباع�ة يف صياغ�ة ش�خصية
الصم�ت التي ق ّدمه�ا لنا بذكاء
يف السطر -املشهد الثالث ،وهي
ش�خصية مفصلي�ة يف الحدث
الدرامي ملرح ّ
نصه .فالصمت
ضم�ن فلس�فة امل�رح يلعب
دورا يف غاي�ة األهمية الدرامية،
ربم�ا تك�ون درام�ا الصم�ت
 Silence Dramaأبل�غ م�ن
دراما ال�كالم .Speech Drama
وهناك الكثري من الش�خصيات
والع�روض الدرامي�ة الصامتة

الت�ي تفت�ح بوّاب�ات التأم�ل
الجم�ايلّ لدى املتلّقي وتس�اهم
يف تنقية م�ا َء مخياله إذ تحرّك
وعي�ه الراكد .فال�دور املفصيل
لش�خصية( الصم�ت) هن�ا
تجع�ل املتلّق�ي ينتب�ه إىل ّ
أن
هن�اك نقطة تح�وّل يف املجرى
الدرام�ي Dramatic Course
لألح�داث ،تل�ك انتقالة جمالية
مس�افاتية م�ن حال�ة النكات
وأصوات الطي�ور الضحّ اكة إىل
املش�هد -الس�طر الراب�ع الذي
يقدم لنا موسيقى من نوع آخر
تساهم يف تصاعد وترية الحدث
الدرامي .املوسيقى هنا تمثلها
ش�خصية ( آل�ة الديجريي�دو
 )Didgeeridooوه�ي آل�ة
موس�يقية هوائي�ة تراثي�ة
أبوريجينية طويل�ة تصنع من
خشب األش�جار ،وعندما ينفخ
فيه�ا الع�ازف األبوريجين�ي
تأخذك إىل عالم الغابات البدائي
حي�ث الفط�رة الس�ليمة التي
توّحد اإلنس�ان بالطبيعة ومن
خاللها يتوّح�د بخالق الطبيعة
األعظم الل�ه س�بحانه وتعاىل.
وتلك اآللة التي تعترب شخصية
موس�يقية وحضوره�ا هن�ا
يمث�ل ش�عب عمي�ق الج�ذور
كج�ذور األش�جار التي صنعت
من خش�بها تل�ك اآلل�ة ،وكأن
ّ
يغ�ري العم�ل
الش�اعر هن�ا
الدرامي من ملهاة إىل تراجيديا
إنس�انية شهدها ش�عب بدائي
َّ
األبوريجين�ي.إن
كالش�عب
الش�خصية األخرية التي تندبها
تلك الش�خصية املوسيقية هي
ش�خصية الحلم..ول�و تأملن�ا
الفعل ( يندب) نجد ّ
بأن طاقته
الدرامي�ة تحيلن�ا إىل موضوعة
الندب وكأن هناك مرثية تنسج
خيوطه�ا تلك اآللة املوس�يقية
البدائي�ةّ .
إن األبوريجين�ي
هن�ا ين�دب أو يرث�ي ضي�اع
الحل�م .وبانته�اء الحل�م هن�ا
تسدل س�تائر مرح القصيدة
التانكوَّية .وهكذا فأن الش�اعر
يتمك�ن برباع�ة متقن�ة م�ن
تأس�يس م�رح قصيدت�ه يف
بنية درامية تتكون من خمسة
أبيات فق�ط ،يعكس من خالل
مرآته�ا الجمالي�ة التص�ادم
الدرامي ما بني شخوص امللهاة
وش�خوص املأساة فوق خشبة
ّ
ش�عري يحاور الطبيعة
مرح
والحياة عىل ح ّد سواء.

وط�ن َتمُ ُّر عرب االس�تماع اىل
والحص�ول عىل
ٍ
تعالي�م ونصائح هذا الرجل ( النحيل  -املثال)
ُ
وت ُ
ُ .
املهمة بغسل وثائق الوطن من مثالب
نفذ
ُ
ُ
َ
التزوير الت�ي باتت تنفذ اىل دواخله يضاف اىل
ذلك أيضا ً غد ُر املنش�دين ل�ه زورا كما ورد يف
أح�دى عتبات الن�ص  .ومن األهمي�ة بمكان
التواص�ل م�ع ه�ذا الن�ص أن ُنرك َز ع�ىل ّ
أن
الش�اعر جمال ورغم كمي� ِة الوعظ والتحذير
َ
يتخل عن تل�ك املواءمة
والتنوي�ه الالفت ل�م
والت�وازن املطل�وب ْ
ألن يرف َد نص�ه بروح من
ُ
ْ
يتكيف بمتان�ة الحضور
جعلت من�ه
الش�عر
ملا يمتل�ك عليه من بنية اس�ترشافية توزعت
م�ن املقطع االس�تهاليل وص�والً اىل املش�هد
األخري وتلك الحكمة التي أراد منها الشاعر ْ
أن
تتجس َد ع َ
رب كلماتٍ واضح ٍة ورصيح ٍة لها من
العمق الكبري :
ُ
النحيل للرعاة :
وآخر ما قاله
ُ
العواصف ال تأتي ُد ً
ً
واحدة
فعة
ُ
ُ
تبيض غبارا ً ....
العواصف
فأح�ذروااألترب�ة!
ويمك�ن أيض�ا ً ْ
أن ُنرك َز ع�ىل عملية الفرز
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والسيطرة من قبل الشاعر حني راح يوازي ما
ُ
يالحق بها نحيله
ب�ني آلية التوصيف التي راح
وينعت�ه بعديد الصفات وكأنه يس�لك بطريق
ال�رد الحكائي وما بني مس�احة من القول
أُري� َد له أن ُيعم َد بروح الش�عر عىل الرغم من
ارتفاع مقدار البوح الطافح باتجاه املضمون
ً
عس�رية
والره�ان علي�ه أم�ام تحديات تبدو
يف أثره�ا وفعله�ا املدمر حني تح�ط بأوزارها
َ
النحي�ل ال�ذي ُيريده
حت�ى كأنن�ا نرى ذل�ك
ُ
نتقلب مع جسده
جمال جاس�م أمني ونحن
وال نخف�ي رثاءنا له وملهمته العس�رية إال َّ
أن
الش�اعر يش�ري علينا بالكثري من العمل كيما
نجعل م�ن هذا النحي�ل يف الضمري والس�لوك
رغ�م القس�اوة الت�ي س�يلقاها ه�ذا النحيل
ُ
ليكون روحا ً
تنفخ يف أجسا ٍد من خشب يتصل ُد
ٌ
ُ
بالنح�اس وتلك هي مفارقة له�ا طعم املرار ِة
يف األذه�ان قب�ل الحلوق  .وتبقى اإلش�ارة اىل
َّ
أن نص النحيل منش�ور يف صفحة  73ضمن
ُ
خط�ورة اللهب ) الصادر عن
كتاب ( لألفكار
دار الش�ؤون الثقافية العام�ة  -بغداد  -عام
 2015للشاعر جمال جاسم أمني

امساعيل خوشناو
لَ َقد َح َزمْ ُت
ْ َ
ْ
وم
مِ ن ق ْه ِر ال ُهمُ ِ
أمْ ِت َعتي
و ِع ْن َد ْاألَ َث ِر
لَو ُ
َحات آهاتٍ
روي
َت ِ
ص َ
ِق َ
ص مُ َعاناتي
َع َى عىل ُّ
جُ
وم
الن
ِ
َن ْس ُج ُحلْ ٍم
وأ َ
السوافُ
َ
صاب َّ
أَحرُيفُ
َ
وغاليا ِتي
ْ
َ ُ
س
َجارُوشة الْ َيأ ِ
َط َح َن ْت ُك َّل لَ
حن
ٍ
َفما َعا َد َن َغ ٌم
ْ
ص
لِرَق ِ
َ
اع ِر
الْمَش ِ
مَ َع َكلِما ِتي
ُكلَّمَا ر َ
َس ْت
َ
رحةٌ
ينني ف َ
عىل ال َع ِ
َغار ْ
يهما
َت َعلَ ِ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
َاصنة مِ ن األ َيادي
َقر ِ
َ
َ
ولَ َطخ ْت َ
َاحلها
سو ِ
ِبالْ َح َ
س ِد
َّ
والسوَا ِد
َن َع ْت ِر َثا َء الْ َخ ْن َ
سا ِء
أَ ْ
ش َج ٌ
ان
لَ َع َّل ال َّزمَ َن َي ْك ِفلُ
ِر َعا َي َة ما س َيب َْقى
مِ ْن َن ْس ِل َق َ
صا ِئدِي
وأ َ َ
حفادِي
َقلَ ٌم َقد َغ َدا
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االثر الفرويدي يف روايات جنيب حمفوظ السراب منوذجا
اثري جليل ابو شبع
حس�ب ما تتبناه نظرية فروي�د انه يقع
االطف�ال بني االندفاع�ات واملتعة وهذا ما
يسمى ب االنفعال الالواعي.
يحتف�ظ الطفل بهذا االنفع�ال الالواعي يف
داخله حت�ى البلوغ ،وهنا يق�ع الفرد بني
رصاعني بني للواقعية وبني املتعة فتفرض
الواقعية ذاتها عىل النفس وبسبب املحيط
املوجود حول الفرد فتتحول املتع املوجودة
اىل ((كبت))
وهذه الظروف املحيطة نفس�ها س�يكون
لها دور يف صن�ع نفس الفرد وتكوين االنا
املثايل.
هكذا قام نجيب محفوظ ببناء ش�خصية
كمال بطل رواية الراب الذي كان اس�مه
من االسماء ذات الداللة العكسية كما هي
ع�ادة املؤلف يف اغلب اعماله اي ان االس�م
يحمل نقيض اوصاف املسمى فكمال ليس
بكمال بل ه�و انطوائي خجول ال رغبة له
باي تجربة من تجارب الحياة بل معرفته
التتع�دىج�درانبيت�هاالربع�ة،
ه�ذه الرتبي�ة واملعرفة هي نتيج�ة تربية
والدته التي كانت تعاني من عقدة نفسية
تسمى
عق�دة جوكاس�ت والت�ي عرفه�ا علماء
النف�س بانه هو الحب املريض الزائد لآلخر
مما يتس�بب له يف الضيق والتقييد  ,مثالها
امل�رأة الت�ي تمن�ع ابنها من عي�ش حياته
وتأكي�د رجولت�ه وذل�ك باملحافظ�ة عليه
بجانبها مثلما نجدها بالعالقات العاطفية
أو عالقات الزواج باألطراف الذين يقيدون
بحبه�م واهتمامهم الزائ�د حركة الطرف
اآلخر
وس�بب ه�ذه العق�دة فهي ه�ي فقدانها
لزوجها بعملية الطالق فأخذت تغطي عىل
عقد نقصها بالضغط عىل نجلها والحفاظ
عليه وجعله ال يرى سواها احدا،
(((أأظ�ل الده�ر يف حجره�ا كأنني عضو
من أعضاء جسدها؟ ! جاوزت الرابعة من
عمري ،وجاء سن الرفاق واللعب ،ولم يكن
يل من مهرب يف البيت إال الرشفة ،وهي تطل
عىل فناء البيت ،وترشف عىل الطريق .
وكانأطف�الاألرسةيلعب�ونيفالفن�اء،
واس�تأذنت أمي يوما يف االنضم�ام إليهم،
فقالت يل بارتياع:
م�اذا ح�دث لعقل�ك؟ ...أال ت�رى أنه�م ال
يكف�ون ع�ن الع�راك؟! ...م�ا أن أفعل لو
رضب�وك أو جرح�وك؟  ...اذا كن�ت حق�ا
تحبني فال تفارقني)))
ونتيجة لهذا الكب�ت الذي تعرض له كمال
م�ن االم نش�أت عند كم�ال مختلف العقد
النفس�ية والخزي�ن الالمرئ�ي م�ن ف�رتة

الطفول�ة وص�وال لف�رتة البل�وغ وتحمل
املسؤولية،
وهك�ذا مرت حي�اة الطفولة لكم�ال بني
االندفاعات واملتعة فيما يسمى ب االنفعال
الالواع�ي الذي يحتفظ ب�ه يف داخله حتى
البلوغ.
((( واس�تقبلت عاما مث�ريا توزعتني فيه
الحرية وحب االستطالع والتجربة القاسية.
صدمني يف مطلعههروب أختي وما علمت
بع�د ذلك من زواجها فحبله�ا ،ثم إنجابها
طفلة .وتساءلت نفيس كما تساءلت امي؟
كيف حبلت؟ وكيف خرجت زینب الصغرية
إىل نور الدنيا؟ ..
وارتبك�ت أم�ي حي�ال إلحاح�ي وتطفيل،
وجعلت تصطن�ع يل األجوب�ة الكاذبة فلم
أظف�ر منها بيشء ينق�ع الغلة ،ثم جاءني
الع�ون م�ن حي�ث ال أدري  ،فتطوع�ت
الخادم�ة اإلماط�ة اللثام عم�ا حري خيايل
وألهبه.
كان�ت تكربن�ي بأع�وام ،وكان�ت دميم�ة
قبيح�ة ،فصارحتن�ي م�رة بأنه�ا تعل�م
أم�ورا خليقة بأن تع�رف ،وانجذبت إليها
عىل قبحه�ا يف اهتم�ام ورسور ،وواجهت
التجرب�ة بل�ذة وس�ذاجة ،في�ا أرسع أن
ضبطتن�ا أمي متلبس�ني .ورم�ت صنیعي
باملذم�ة والعار ،وحدثتني عما يس�توجبه
من عقاب يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة))) .
وهكذا وقع كمال بني رصاعني بني الواقعية
وبني املتعة وعندما فرضت الواقعية ذاتها
عىل النفس كما اس�لفنا نتيحة ضغط االم
و بس�بب املحي�ط املوج�ود فتحولت املتع
املوجودة يف داخله اىل (( كبت )).
وهذه الظ�روف املحيطة بكم�ال كان لها
دور يف صن�ع نفس�ه وتكوين االن�ا املثايل
لديه.
وادى عدم خروج هذه االمور من الالوعي
وبقاءها يف الداخل اىل ((العصاب))

فظه�رت ل�دى البط�ل بع�د بلوغ�ه عق�د
وامراض نفسية منها
عق�دة جون�اس  :وه�ي االنس�حاب عن�د
ظهور أول صعوبة والبحث عن املس�اعدة
والحماية او الشخصية االعتمادية.
وعق�دة اوديب�وس او اودي�ب وه�ي أزمة
نفس�ية يكابدها الطفل يف الشعوره ،وقد
تمتد آثارها اىل سن البلوغ .وهي بنية کونية
تتحدد بها نفسية االنسان ،و حاصل هذه
العق�دة قائم ع�ىل االش�تهاء الجنيس لألم
والكراهية املطلقة لألب والغرية منه؛
ألنه يمنع تحقيق هذه الش�هوة أو ينافس
الطفل فيها .هذا يعني أن القدرة الجنسية
مالزمة لإلنس�ان ،لكنها تختلف باختالف
مراحل حياته :املرحلة الش�فوية واملرحلة
الرشجي�ة واملرحل�ة القضيبي�ة واملرحل�ة
التناس�لية ،وال يتخل�ص الطف�ل يف نظ�ر
فروی�د من عقدة أوديبوس إال بمركب آخر
هو مركب الخصاء الذي يدفعه إىل اشتهاء
امرأة أخرى بدل أمه ،تجنبا لآلالم املصاحبة
للعقد ،لذلك كان كمال عاجزا جنسيا
(( بسبب نفيس ال فسلجي )) تجاه زوجته
الشابة ولكنه يتمتع بكل صفات الرجولة
تج�اه املرأة العجوز التي تكربه س�نا ذات
الوجه واالخالق القبيحة،
((( كيف كان نصيبي من زوجتي الجميلة
العج�ز واإلخفاق عىل حني أنني نعمت بني
ي�دي املرأة الغليظة القبيح�ة التي تكربني
سنا بهذه السعادة الجنونية؟!))) ........
حس�ب االقتباس االن�ف الذكر ف�ان وعي
كم�ال يتوق اىل زوجته الش�ابة اما االمرأة
القبيح�ة التي تكربه س�نا تناغ�ي امه يف
منطقة الالوعي.
فالزمت كمال هذه االمراض النفسية
الت�ي ال تتعال�ج ((حس�ب فروي�د)) اال
بالصدم�ة او بالتنقيب االثري للنفس لذلك
مل�ا حصل�ت الصدم�ة لكمال رج�ع جزئيا
لحياته الطبيعية واتخذ طريق التصوف
(( في�م أعلل النف�س باألمان�ي الكاذبة؟
ل�م أخل�ق ليشء م�ن ه�ذا ،وإنم�ا خلقت
للتص�وف ،وم�ن عج�ب ان وردت ه�ذه
الكلمة عىل ذهني بغري قصد ،لكن رسعان
ما تشبثت بها بدهشة وحرية ....
التصوف؟
لست أدري ما هو عىل وجه التحقيق !
ولكنه وحدة وعزوف وتفكري
وما أحوجني للوحدة والعزوف والتفك�ري.
فليستحم جسدي بماء عطر،
وتتسامی روحي يف صفاء ونقاء،
فال مشهد أرنو إليه إال السماء
وال خاطر ينبثق يف نفيس إال الله،
وه�ذه بالبل الجن�ة تس�جع يل اذني وتلك
طمأنينة السالم تقر يف قلبي.))).
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حنو مستقبل افضل...هلا

ما عليك فعله مع زوجك اخلائن ..االنسحاب أو فرصة أخرى؟
تس�بب الخيانة للم�رأة ش�عورًا باملرارة
والحزن والغضب الذى قد يدفعها التخاذ
ق�رارات رسيع�ة ،بينم�ا تق�ع الكثريات
ىف ح�رية هل تس�تمر ىف حياتها الزوجية
وتغف�ر لزوجه�ا أم تطل�ب الط�الق وال
تعطى فرصة أخ�رى للزوج للتكفري عن
خطأه؟ ،ولإلجابة عى هذه األسئلةنطلع
عى بع�ض النصائح التى تس�اعد املرأة
عى اتخاذ القرار السليم.
التفكري ىف مميزات البقاء أو االنفصال
يج�ب ع�ى امل�رأة أن تفك�ر ىف أس�باب
رغبته�ا ىف البق�اء واس�تمرار الحي�اة
الزوجي�ة أو االنفص�ال ع�ن زوجه�ا،
م�ع تدوي�ن إيجابيات وس�لبيات البقاء
وتكرر األمر نفس�ه بالنسبة لالنفصال،
مع محاول�ة التفكري ىف حل�ول مختلفة
لتخفي�ض حجم خس�ائر االنفصال عن
الزوج ،وتأثري القرار عى األطفال أيضاً،
قبل اتخاذ القرار النهائى.
التفكري ىف أوجه القصور
يجب ع�ى امل�رأة أن تفكر ،ه�ل العالقة
الزوجي�ة ،تس�تحق اإلنق�اذ؟ وتحت�اج
املرأة لإلجابة عى هذا الس�ؤال بالتفكري

املطبخ

ىف الذكري�ات الجميلة الت�ى كانت بينها
وب�ني ال�زوج وإخالص�ه له�ا ط�وال
السنوات املاضية ،والتفكري ىف تأثري قرار

االنفصال عى الحالة النفسية لألطفال،
وقد يش�فع ذلك لل�زوج إلعطائه فرصة
أخ�رى للتغفري عن ذنب�ه والحفاظ عى

العالقة الزوجية.
ومن ناحي�ة أخرى ،يجب أن تكون املرأة
رصيحة مع نفس�ها ،وتفكر ىف عالقتها

بزوجه�ا خ�الل الف�رتة األخ�رية ،وإذا
كان�ت اإلجابة عبارة ع�ن إهمال للزوج
وع�دم االهتمام بمش�اعره ومش�اركته
أحداثه يومه ،خارج املنزل ،يجب ىف هذه
اللحظ�ة أن تغ�ري الزوجة من نفس�ها،
وتهت�م بزوجها أكث�ر م�ن األول ،وتعيد
ذكرياتهما الجميلة معا ً.
التفكري ىف تأثري الخيانة
ال ب�د وأن يك�ون لخيانة ال�زوج تأثري ىف
الحالة النفس�ية للزوجة ،فق�د يجعلها
تش�عر بالقل�ق الدائم ،وع�دم الثقة فيه
والش�ك ىف أبس�ط األفع�ال ،والبحث عن
أى دليل لخيانت�ه مرة أخرى ،لذلك يجب
عى امل�رأة عند قبولها اس�تئناف الحياة
الزوجية مرة أخ�رى ،أن تثق بالزوج وال
تظه�ر له ظنه�ا وش�كوكها ،وال تذكره
بخيانته ب�ني الحني واألخر ،حتى تعيش
حياة زوجية مستقرة.
وإذا ل�م ت�ر األم�ور ع�ى م�ا ي�رام،
واكتش�فت الزوج�ة خيان�ات زوجه�ا
املتكررة ،والتى تؤثرعى نفسيتها بشكل
س�لبى ،يج�ب ىف هذه الحال�ة االنفصال
عن الزوج.

عجينة السينابون السهلة

املقادير
 حليب  :كوب (داف) البي�ض  2 :حب�ة (بح�رارةالغرفة)
 الزبدة  :ثلث كوب (مذوبة) طحني  4 :أكواب ونصف ملح  :ملعقة صغرية سكر  :نصف كوب الخم�رية الفوري�ة  :ملعقت�انصغريتان ونصف
 السكر البني  :كوب القرف�ة  :ملعقت�ان صغريت�انونصف (مطحونة)
 الزبدة  :ربع كوب (مذوبة) -جبن كريمي  :علبة

 سكر البودرة  :كوب ونصف الفانيليا  :نصف ملعقة صغرية ملح  :ربع ملعقة صغريةطريقة التحضري
 .اخلط�ي الطحني والحلي�ب والبيض
واملل�ح والس�كر والخم�رية والزب�دة
املذوب�ة يف العجان�ة الكهربائي�ة حتى
تتش�كل عجين�ة متماس�كة ولين�ة.
ويمكنك عجن العجني باليد أيضا ً.
 .غطي العجني وضعيه يف مكان دافئ
مل�دة س�اعة حت�ى تتخم�ر العجين�ة
ويتضاعف حجمها.
 .مدي العجني عى شكل مستطيل عى
س�طح مرش�وش بالطحني واتركيها
ملدة  10دقائق.

 .اخلطي السكر البني والقرفة.
 .وزع�ي الزبدة ع�ى العج�ني املفرود
وانث�ري مزيج الس�كر والقرفة ولفي
العجينة عى شكل رول ثم قطعيها إىل
دوائر بواسطة سكني حادة.
 .ضع�ي العجني يف صينية مدهونة
بالزبدة واتركيها ملدة  30دقيقة.
 .س�خني الف�رن عى ح�رارة 200
درجة.
 .أدخ�يل الصيني�ة الف�رن ملدة 15
دقيقة حتى تنضج.
 .اخفق�ي الجب�ن الكريم�ي م�ع
السكر البودرة والفانيال.
 .صب�ي املزي�ج ف�وق الس�ينابون
الساخن وقدميه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

معينة أو إصابتهم بداء الس�كري،
فيلجأون إىل املحليات اإلصطناعية،
لكن دراس�ات كثرية أكدت ّ
ّ
أن هذه
املحليات تكسب مس�تهلكها ً
وزنا
وق�د تجعل م�ن الصع�ب التحكم
بنس�بة الس�كر يف ال�دم ،ويمك�ن
أن تس�بب امل�واد الكيميائي�ة التي
تحتويها بورم دماغي.
الكحول :يؤ ّدي اإلستهالك املفرطللكحول إىل بروز مش�كالت صحية
مثل داء الس�كري ،السمنة وأنواع
عدي�دة م�ن الرط�ان .وأظهرت
دراس�ة ّ
أن النساء يف س�ن اليأس،
ً
اللواتي يتناولن ً
كأسا يوميا ترتفع
نس�بة إصابتهن برط�ان الثدي.
وفاج�أت نتائج إحدى الدراس�ات
ّ
ب�أن الكحول تع� ّد املس�بب الثاني
لإلصابة بالرط�ان بعد التدخني.
ويقول خرباء يعملون يف أبحاث مع
منظمة الصحة العاملية إن الكحول
يتس�بب برطان الفم ،كبد ،الفم،
والقولون.
الس�كر املك�رر والص�ودا :يعتقدكث�ريون ّ
أن الس�كر املكرر املوجود
يف العصائ�ر والص�ودا والكع�ك

الليم�ون م�ن الفاكه�ة الحمضية
الت�ي تحت�وي ع�ى فوائ�د عديدة،
سواء عند إضافته عى األطعمة أو
تناوله كعصري ،لوجود الفيتامينات
التي ترفع املناعة وتقوي الجسم.
ولك�ن هن�اك الكث�ري م�ن الفوائد
األخ�رى لليم�ون ،حي�ث يت�م
استخدامه يف أمور أخرى كالتايل :
 مطهر:يمكن اس�تخدام الليمون املخلوط
بالخ�ل كمطه�ر ألدوات البقال�ة
الت�ي من املمك�ن أن تكون محملة
بالبكترييا والفريوس�ات ،والفواكه
والخرضوات لضمان نظافتها.
 طارد للنمل:إذا كن�ت تعان�ي من وج�ود النمل
يف من�زل يمكن�ك التخلص منه عن
طري�ق اس�تخدام الليم�ون كبديل
للمبي�دات الحرشية ويمكن رش�ه
عى عتبات األبواب والنوافذ.
 تنظيف امليكروويف:ينظف الليمون امليكروويف ويقيض
ع�ى البكترييا املوج�ودة به ،فقط
اخلطه باملياه وس�خنه ثم رشه يف
امليكروويف واتركه ملدة ربع ساعة
ثم بعدها امسح بفوطة.
 تفتيح الشعر:يمكن لليمون أن يفتح لون الشعر
درجة أو درجتني ،فقط رشيه عى
شعرك بعد أن تخلطيه باملاء الدافئ
وس�تالحظني أن درجت�ه اختلفت
وأصبح المعا.
 التخلص من روائح القمامة:أضيفي قط�ع من الليمون س�واء
معصور أو قرشه وضعيه يف حقيبة
القمامة س�وف تخلصك من روائح

كريهة.
 التخلص من بقع املالبسيس�اعد أيض�ا ع�ى التخل�ص من
البقع التي تلطخ املالبس ،فيمكنكِ
فرك البقعة بعصري ليمون مخلوط
بمل�ح ،واتركيه مل�دة  30دقيقة ثم
اشطفيه بالخل واملاء الدافئ.
 يلمع األظافر:يمكنكِ ترك مستحرضات التجميل
الخاص�ة باألظافر الباهظة الثمن،
واستخدمي الليمون وصودا الخبز،
فقط اغم�ي قطعة من القطن يف
عصري الليمون ستلمع أظافرك.
 إع�ادة أل�وان األطب�اق للونه�االطبيعي:
هناك العديد من األطباق التي تتغري
ألوانه�ا م�ن األطعم�ة أو غس�لها
بطريق�ة غ�ري صحيح�ة ،يس�اعد
الليمون يف عودة ألوانها مرة أخرى
عند غسله به مخلوط مع البيكنج
صودا.
 تلميع املطبخ وأدواته:تنظيف املطبخ من األشياء املرهقة
ً
خاصة
الت�ي تأخ�ذ وق�ت طوي�ل،
مقاب�ض األدراج وأدراج التخزين،
فباس�تخدام الليم�ون يمك�ن
التخلص من كل هذه الشوائب التي
ترتاكم عليهم.
 يس�يطر ع�ى انتش�ار ق�رشةالشعر:
تعد قرشة الشعر من أكرب املشاكل
الت�ي تواج�ه الفتي�ات ويك�ون
عالجها صعب ويأخذ وقت طويل،
كم�ا يمكن أن تنترش القرشة أكثر،
فيس�اعد الليمون يف السيطرة عى
انتشار القرشة.

ّ
ّ
املفض�ل للخاليا
املحى ه�و الغذاء
الرطاني�ة الت�ي تس�اعدها عى
النمو.
اللح�وم املصنع�ة :معظ�م ه�ذهاللحوم مثل اله�وت دوغ ،النقانق،
لح�م الخنزي�ر املق�دد أو اململ�ح،
تحتوي عى نسبة ملح زائدة وعى
م�واد كيميائي�ة .وتش�ري بع�ض
الدراس�ات إىل ّ
أن الذي يتناول هذه
اللح�وم بانتظ�ام ،يرتف�ع مع�دل
الوفاة املبكرة لديه بنسبة .43%
ّ
املدخن�ة ،املخلل�ة
املأك�والتواململح�ة :تحت�وي ع�ى النيرتات
الذي يتحوّل إىل  N-nitrosoاملرتبط
بخط�ر اإلصاب�ة بالرط�ان ،وال
سيّما رسطان املعدة والقولون.
التش�يبس :ت�ؤ ّدي رقائ�قالبطاط�س إىل آث�ار س�لبية ع�ى
الصحّ �ة ،إذ تحت�وي عى س�عرات
حراري�ة عالية ما ي�ؤ ّدي إىل زيادة
ال�وزن ل�دى مس�تهلكيها ،كذل�ك
ّ
ف�إن الكمي�ة العالية م�ن الدهون
والصودي�وم فيها تؤدي إىل أمراض
قلب ورسطان.
-س�مك الس�لمون املدخن :يخلط

ً
مرطنا
بمواد كيميائي�ة فيصبح
وغ�ري صح�ي وي�ؤدي إىل أمراض
خطرية.
املأك�والت ال�” :”Dietتس�تخدمفيها مادة “اس�بريتام” الصناعية
لتحليته�ا ،ويُض�اف الصودي�وم
وم�ا ّدة ملوّنة وامل�واد املكررة التي
تضي�ف نكه�ة ،م�ا يجعله�ا غري
صحية عى اإلطالق .ولهذا الس�بب
ينصح خرباء أن يس�تهلك من يريد
إنقاص وزنه أطعم�ة تحتوي عى
سعرات حرارية قليلة وعدم اللجوء
إىل املأكوالت الدايت.
املأك�والت املعدل�ة وراث ًيا :بالرغمم�ن انتش�ارها إال أنه�ا م�رضة
بالصح�ة وت�ؤ ّدي إىل أم�راض
خطرية.
الزي�وت املهدرج�ة :ه�ي باألصلزي�وت نباتي�ة لك�ن يت�م تعديلها
كيميائ ًيا وس�حبها م�ن مصدرها
وإزال�ة الرائح�ة منه�ا وإع�ادة
ّ
ف�إن األحم�اض
تلوينه�ا .كذل�ك
الدهنية “أوميغا  “ 6تؤدي لإلصابة
بمشاكل صحية.
اللح�م األحمر :ربم�ا القليل منهمفي�د ،لك�ن تناول�ه باس�تمرار
وبش�كل يوم�ي ي�ؤدي لإلصاب�ة
برطان القولون.
الطماطم املعلبة :أجريت دراس�ةع�ى الف�ران وكش�فت إصابتهن
بمش�اكل يف الدم�اغ ل�دى تناولها
طماطم معلّبة ،لذلك ينصح خرباء
يف منظم�ة التغذي�ة العاملية بإلغاء
هذا النوع من املأكوالت من النظام
الغذائ�ي أو اس�تبدالها بم�ا ه�و
صحي.

أهم املهارات اليت حيتاجها طفلك للنجاح كإنسان
من املهم أن يكتس�ب الطف�ل مهارات تتعلق
بالحياة اإلنس�انية ،وليس فقط التكنولوجيا
ً
م�ن أج�ل أن يحق�ق نجاح�ا ً
متكام�ال يف
املس�تقبل ،تمنح�ه حي�اة مريحة بعي�دا ً عن
تأني�ب الضم�ري أو التحرك مث�ل روبوتات ال
روح فيها س�وى تلك املعلومات التكنولوجية
التي أمليت عليها .وأوضحت دراسة بأنه من
املؤكد ب�أن األطفال الذي�ن يصبحون بالغني
من دون اكتس�اب مهارات تتعل�ق بالناحية
اإلنس�انية أو الحياة اإلنس�انية سيش�عرون
بتأني�ب الضم�ري عندم�ا يقف�ون عاجزي�ن
ع�ن التعامل مع مواقف إنس�انية ،وبخاصة
عندم�ا يرون آخرين قادري�ن عى ذلك؛ ألنهم
تعلموا الكثري من العلوم واملهارات اإلنسانية
املهمة بالنس�بة للمواق�ف التي تتطلب خربة
يف الش�ؤون اإلنس�انية .فم�ا هي أه�م هذه
املهارات بعيدا ً عن التكنولوجيا؟
أوالً ،التفك�ري التوافق�ي أو الق�درة ع�ى
التكيف:
قالت الدراسة الربازيلية إن التفكري التوافقي
أو الق�درة عى التكيف ،عى حد وصفها ،يعد
من املهارات الرضورية جدا ً لحياة اإلنس�ان.
فإذا لم يس�تطع اإلنس�ان التكيف مع البيئة
أو املوقف ،فإنه ال يس�تطيع الترصف خارج
إطار “دائرة الراحة” التي تعود عليها.
ثانياً ،مهارة التواصل الشخيص مع اآلخرين:
تعت�رب هذه من امله�ارات اإلنس�انية الهامة،
أي التواصل م�ع اآلخرين بدون االعتماد عى
التكنولوجي�ا .والتعام�ل هن�ا يعن�ي معرفة
كيفي�ة االحت�كاك م�ع بقي�ة الناس بش�كل
ش�خيص بحت ،بدون مس�اعدة أية وس�يلة
تكنولوجية.
ثالثاً ،مهارة التعاون مع اآلخرين:
أكدت الدراسة بأن االعتماد التام عى وسائل
التكنولوجي�ا قد جعل األطف�ال انفراديني يف

لطلة ابهى..

وصفات طبيعية من العنب للعناية جبميع أنواع البشرة
يعترب العنب من الفواكه الهامة للبرشة
إلحتوائه عى فيتامني يس وفيتامني ب
 6والثيامني ومضادات األكسدة ،وهذه
العنارص الغذائية ،تس�اعد ىف الحصول
عى برشة نرضة وناعمة.
يف الت�ايل وصفات طبيعي�ة من العنب
يمك�ن تحضريه�ا داخ�ل املن�زل ،من
خالل اتباع خطوات بس�يطة ،كما إنها
مناسبة لجميع أنواع البرشة.
عصري العنب

عشرة استخدامات لليمون
غري تناوله

سلوكيات

مأكوالت يوميّة قد تقتلكم ..إحذروها
إرتفع�ت يف الس�نوات األخ�رية
معدالت اإلصابة بمرض الرطان
عامل ًياُ ،
وسجّ ل يف العام  2014وحده
ملي�ون ونص�ف إصاب�ة ،ويجه�ل
معظ�م الن�اس ّ
أن أبرز مس�ببات
الرط�ان ه�ي املأك�والت الت�ي
يتناولونها يوم ًيا والتي تحتوي عى
مواد مرطنة أو تؤ ّدي إىل اإلصابة
بالرطان.
فيما ييل الئحة بأبرز املأكوالت التي
يت�م تناولها بش�ك ٍل ش�به يومي،
وت�ؤ ّدي إىل ارتفاع مع� ّدل اإلصابة
بالرطان.
الدقي�ق األبي�ض (الطحني) :بعدتكرير الدقيق األبيض ،يفقد معظم
عن�ارصه الغذائية ،ث� ّم يتم صبغه
باللون األبيض عرب مادة كيميائية
خطرية وقاتل�ة ،ونقلت عن خرباء
ّ
أن الدقيق مرض بالصحة ال س�يّ ما
بالنس�بة لنس�بة الس�كر يف الدم،
ولفت�ت إىل ّ
أن�ه يس�هم يف ارتف�اع
معدالت اإلصابة بالرطان.
الفوش�ار يف املايكروي�ف :يلج�أكثريون إىل صنع الفوشار يف الفرن
الكهربائي ،لس�هولة ورسعة هذه
الطريقةّ ،
لكن الدراس�ات أظهرت
ّ
أن أكي�اس الفوش�ار الجاه�زة
ّ
مبطنة بالحامض املش�بع بالفلور
األوكتان�ي “ ،”PFOAوهذه املادة
الكيميائي�ة تتس�بب بالعق�م لدى
النس�اء وتع�رض مس�تهلكيها
لإلصابة برطانات يف الكى والكبد
والخصية لدى الرجال.
املحلي�ات اإلصطناعي�ة :يعم�دالبع�ض إىل ّ
تجن�ب تناول الس�كر،
بس�بب اتباعه�م حمي�ة غذائي�ة
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ينصح بتحضري  2-3حبات من العنب
الط�ازج ،وتقطعيه�ا إىل نصف�ني ،مع
وض�ع العصري ع�ى الوجه م�ع تجنب
مناطق العني والفم ،ثم االنتظار لبضع
دقائ�ق ،وش�طف الوجه بامل�اء الفاتر،
وتس�اعد هذه الوصفة بالحصول عى
برشة نرضة.
ماس�ك العنب للعناية بالبرشة للبرشة
الدهنية
ينصح بتحضريملعقة طعام من عصري

العنب ،مع ملعقة كبرية عصري ليمون
وملعق�ة طع�ام م�ن عص�ري النعناع،
مع كميات متس�اوية من ماء مثلج و
ماء الورد ،ث�م تخلط املكونات معا ً من
عصري العنب والليمون والنعناع ووضع
الخليط عى الوج�ه ،واالنتظار ملدة 20
دقيقة ،ثم شطف الوجه باملاء البارد.
قناع العنب والبابون�ج للعناية بجميع
أنواع البرشة
ينصح بتحض�ري  10حبات من العنب

مع  2مالعق طعام من ش�اي البابونج
و 2مالع�ق طعام من دقي�ق الذرة ،ثم
خل�ط ش�اي البابونج مع ال�ذرة حتى
تش�كل عجني ،ثم تهرس حبات العنب
وتضاف إىل الخليط ،مع التقليب جيداً،
ثم وضع الخليط عى الوجه ،واالنتظار
مل�دة  15دقيق�ة ،ث�م ش�طف الوج�ه
بامل�اء الفاتر ،وتس�اعد ه�ذه الوصفة
ع�ى ترطي�ب الب�رشة والحف�اظ عى
نضارتها.

حياته�م ،ال يعرفون أصول التعاون مع بقية
الن�اس ،وتعلم التعامل مع بقية الناس يعترب
مهارة مهمة يف الحياة.
رابع�اً ،مه�ارة ح�ل املش�اكل املتعلق�ة ب�ه
كإنسان:
أشارت الدراسة الربازيلية إىل أن الطفل ينبغي
أن يتعل�م مه�ارة حل مش�اكله اإلنس�انية،
أي املش�اكل املتعلق�ة بتعامل�ه م�ع الن�اس
واملجتمع.
خامساً ،اإلدارة الناجحة للشخصية:
قالت الدراس�ة إن هذا يعني بأن الطفل يجب
أن يكتس�ب مهارة إدارة ش�خصيته بش�كل
صحي�ح ،وعى أس�اس س�ليم؛ لك�ي يكون
شخصية ناجحة مستقبالً.
سادس�اً ،القدرة عى اختيار األسئلة املناسبة
لطرحها:
القدرة عى اختيار األسئلة املناسبة لطرحها
عى اآلخري�ن ،أو طرحها حول الحياة ،تعترب

أيض�ا ً من امله�ارات الهام�ة؛ ألنه م�ن املهم
تف�ادي م�ا هو تاف�ه؛ لك�ي ال يك�ون محل
سخرية لآلخرين.
سابعاً ،مهارات حسن األخالق واللطافة:
قالت الدراس�ة إن األخالق الحسنة واللطافة
تعت�ربان م�ن أه�م امله�ارات الت�ي يجب أن
يكتسبها األطفال منذ الصغر.
ثامناً ،مهارة التعاطف مع اآلخرين:
تقول الدراس�ات العاملي�ة إن اعتماد األطفال
أو إدمانه�م ع�ى الوس�ائل التكنولوجية قد
جعلته�م انعزاليني وأناني�ني يف أحيان كثرية،
لدرج�ة أنه�م غ�ري قادري�ن عى اس�تيعاب
مشاكل بقية الناس أو التعاطف مع اآلخر.
عارشاً ،مهارة تحقيق العدالة:
أشارت الدراس�ة إىل أن الطفل يجب أن يتعلم
العدالة والترصف الع�ادل مع الناس ،وكذلك
اإلنصاف من أجل أن يكون ش�خصية يمكن
الوثوق بها واحرتامها يف املستقبل.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :ساير األوضاع وال تعرتض ،وابتعد عن املواجهة
حالياً ،وانتظر ريثما تتضح األمور
عاطفياً :عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر
سلبا ً يف أوضاعك العاطفية
صحياً :ال تدع الهموم العائلية واملهنية تؤثر سلبا ً يف وضعك
الصحي ،أخرج من محيطك الضيق.

الثور

َّ
فتحل بالصرب
مهنياً :قد تواجه معارضن لخططك،
لتتوضح الصورة أكثر ،وحاول إقناعهم بوجهة
نظرك
عاطفياً :تبحث عن جديد يف الحب لتخرج من املأزق
العاطفي الذى تمر به ،انتبه اىل طريقة حديثك مع الحبيب
وال تجرحه.صحياً :السباحة رضورية كلما سنحت الظروف،
ونتائجها مضمونة ومهمة.

الجوزاء

مهنياً :الظروف الحالية مناسبة لتقدم عى خطوة
كبرية ،لن تكون وحي ًدا ولن تتعرقل محاوالتك يف
زيادة رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك
عاطفياً :ال تكن كثري العتاب واال ابتعد الحبيب عنك ،وتسمح
لك الظروف بتخطي الكثري من الحواجز التي أعاقت مالقاته أو
املصالحة.صحياً :يوم مه ّم للمشاركة يف مختلف األنشطة وعدم
ّ
بغض النظر عن مضمونها.
رفض تلبية الدعوات

السرطان

مهنياً :تأثريات إيجابية وجيّدة عى صعيد العمل،
وهذا يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ
الهدف قريبا ً
عاطفياً :تتحسن األوضاع مع الرشيك عى الصعد كافة،
بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخالت اآلخرين
صحياً :ال تورط نفسك يف أمور ال ناقة لك فيها وال جمل ،وتسبب
اضطرابا ً لوضعك الصحي.

األسد

مهنياً :ال أنصحك اليوم باملغامرة وكن حذرا ً يف
الخطوات التي تقوم بها تجاه الزمالء
عاطفياً :تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال
تفكر فيه بطريقة سلبية
صحياً :تشعر بالراحة النفسية الكبرية بعدما صارحت اآلخرين
بما كان يعرتيك من آلم داخيل.

العذراء

مهنياً :من املستحسن عدم املراهنة عى ّ
أي نجاح،
ال ترتدد يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء
واألحبّاء
عاطفياً :صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكالت
عاطفية ،لكن حافظ عى رباطة جأشكّ ،
وكرس قيود اليأس
صحياً :سارع إىل دعوة األصدقاء للقيام بساعة من امليش كل
يوم قبل التوجه إىل العمل.

الميزان

مهنياً :يشري هذا اليوم اىل عملية ترويجية ناجحة
وإىل عروض مهمة تتلقاها ،قد توقع عقدا ً جديدا ً أو
تبارش عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
عاطفياً :تختار الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى
تعلقك به ،ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العالقة بينكما
صحياً :محاول إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية املناسبة
خري من التقاعس.

العقرب

مهنياً :الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك،
وقد تجعلك تثري بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض
النتقادات وتجد نفسك محرجا ً
عاطفياً :يساعدك الوحي عى القيام بأعمال إبداعية
فتفرض أفكارك عى الرشيك وتؤثر فيه
صحياً :يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثالث مرات يف
اليوم ،فهذا يكون صحيا ً ومفيدا.

القوس

مهنياً :أنبّهك إىل بعض املماطلة أو التأخري يف
املعامالت ،فال تراهن عى ال ّدقة أو الخرب اليقن
ّ
ليبرشك بيوم
عاطفياً :ينتقل فينوس اىل البيت التاسع
عاطفي افضل بكثري من السابق وتكون عى موعد مع
تغيري ايجابي ،يف الجو غزل وغرام وعالقة ناشئة
صحياً :التقلبات التي قد تطرأ عى الصعيد املهني والعاطفي
تصيبك بخيبة أمل ،وتبقيك يف وضع صحي غري مطمنئ.

الجدي

مهنياً :ينتقل فينوس اىل البيت الثامن يف اواخر
الشهر ،ليتحدث عن رشاكة أو عالقة املال بالحياة
العاطفية ،انتبه من بعض الفضائح
عاطفياً :التسوية املطروحة مع الرشيك ،تبدو واقعية
ومنطقية لتجاوز الخالفات ،احرص عى أن تبقى عالقتك
به واضحة جداً.صحياً :حاول ان تتخطى القلق ،بمزيد من
االيجابية فهذا اكثر راحة وسعادة.

الدلو

مهنياً :قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عى صعيد
حياتك املهنية ،وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات
البسيطة
عاطفياً :تصطدم ببعض األسباب التي تجعلك محبطا ً
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة ،فكن
مستعداً.صحياً :ساعات الفراغ املتاحة أمامك تشكل فسحة
للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل.

الحوت

مهنياً :ان فينوس املنتقل اىل البيت السادس اي اىل االسد
يركز عى الشؤون املالية ،ويجعلك مزاج ًيا قليالً ومتقلّبا ً
ّ
وربما تنكبّ عى دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح
املقرّبن.عاطفياً :تقلبات الزمان لن تقوى عى إضعاف العالقة
املتينة بالرشيك ،لكن حذار أصحاب النيات املبيتة من فعل ذلك.
صحياً :إنتبه لصحتك ولسالمتك وكن متأن ًيا يف كل يشء ،وحذار
عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب .

حدث يف مثل
هذا اليوم

• - 1099سقوط مدينة القدس بيد الصليبين وذلك
يف إطار الحملة الصليبية األوىل.
• - 1840توقي�ع «معاه�دة لن�دن» ب�ن بريطانيا
واإلمرباطورية النمساوية وبروسيا واإلمرباطورية
الروسي�ة من جان�ب والدولة العثماني�ة من جانب
آخر وذلك بعد خسارة العثمانين والجيش املري
بعه�د محمد عيل باش�ا أم�ام الق�وى األوروبية يف
معركة نافارين البحرية.
• - 1948صدور ق�رار مجلس األمن رقم  54بوقف
األعمال العسكرية يف فلسطن.
•- 1958
oإعدام رئيس ال�وزراء العراقي نوري السعيد وذلك
بعد إص�دار حكم اإلعدام ضده م�ن محكمة الثورة
العراقية يف جلسة استمرت لدقائق معدودة.
oالرئي�س األمريك�ي دوايت أيزنه�اور يقرر إرسال
قوات مش�اة البحرية األمريكي�ة إىل لبنان بناء عى
طلب الرئيس اللبناني كميل شمعون وذلك ملواجهة
املد القومي العربي املتصاعد يف لبنان.
• - 1961افتتاح قناة الجيش يف بغداد.
• - 1962الجزائر تتقدم بطلب لالنضمام إىل جامعة
الدول العربية بعد استقاللها عن فرنسا.
• - 1986إرسائيل تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورًا
من القنابل األمريكية.
• - 1994األردن وإرسائي�ل توافق�ان ع�ى إج�راء
محادثات سالم بينهما يف واشنطن.
• - 1997اغتي�ال مصمم األزياء جياني فريساتيش

قصة وعربة

يف منزله يف ميامي بوالية فلوريدا.
• - 2003تأسي�س مؤسسة موزي�ال كمنظمة غري
ربحية ملتابعة تطوير موزيال.
• - 2007شمعون برييز يتوىل رئاسة إرسائيل.
• - 2008مقت�ل  35وج�رح أكثر من  70إثر تفجري
انتحارين نفسيهما وسط حشود متطوعي الجيش
العراقي يف مدينة بعقوبة شمال العاصمة بغداد.
• - 2009تحط�م طائرة رك�اب إيرانية يف محافظة
قزوي�ن ش�مال غرب إي�ران ومقتل جمي�ع ركابها
البالغ عددهم  150راكب.
• - 2012ان�دالع اش�تباكات عنيف�ة ب�ن مقات�يل
الجي�ش الح�ر وقوات الجي�ش الس�وري يف جنوب
العاصم�ة السوري�ة دمش�ق والت�ي مه�دت الحقا ً
إلعالن معركة دمشق.
• - 2013اإلع�الن عن اكتشاف القم�ر أس2004/
أن  1بواسطة مرصد هابل الفضائي ،ويعترب القمر
الرابع عرش وأصغرهم لنبتون.
• - 2016قي�ام محاول�ة انقالب عسك�ري يف تركيا
ع�ى ي�د مجموعة من الجي�ش ب�اءت بالفشل بعد
قيام مظاه�رات مناوئة لهذه املحاولة يف إسطنبول
وأنق�رة وكربي�ات امل�دن الرتكي�ة ،استجاب�ة لنداء
أطلقت�ه الحكومة ورئي�س الجمهورية رجب طيب
أردوغان.
• - 2018املنتخب الفرنيس لكرة القدم يهزم نظريه
الكروات�ي ويتوج ب�كأس العالم لك�رة القدم للمرة
الثانية بعد بطولة .1998

منبوذا ً يف أيامه األخرية حن أجرب عى األكل
وح�ده بينم�ا يستمت�ع بقية أف�راد األرسة
بتناول الطعام عى املائدة.
مع مرور األي�ام ،أصبحت املزيد من ظروف

غزل عراقي
اليسولف ع الجرح لتكيل مامجروح
القره القرآن يعرف قاري ياسوره
شيفيد النفس للكايض عمره هموم
شتظن تكفيه الجكاره الروحه مقهوره
* ماظن تنحمل لحظات صفنات���������ه
اذا برموشه شايل كوم���������ة سيوف
ياكلب اليشيل اصواب طعنات�������������ه
يمكن بالبرش م��������������اشفت مخلوق
واحد باالرض يضحك بضحكات���������ه
نغم موسيقى يضحك جنه������ه قانون
بت هوفن تراه����������ه اتصري سكتات

من الفيسبوك

العجوز وصحن اخلشب

كان هناك عج�وز يعيش مع ولده وزوجة
ول�ده وحفي�ده .وعندم�ا أصب�ح العج�وز
متقدم�ا ً ج�دا ً يف الس�ن ،لم يع�د يقوى عى
األكل بش�كل طبيع�ي حيث أصبح�ت يداه
ترتجف�ان مما يؤدي إىل إسقاط الطعام من
يده أحيانا ً.
وذات ي�وم سق�ط طب�ق الطعام م�ن يدي
العجوز وانكرس ،عندها غضبت زوجة ابنه
من ذل�ك املوقف وطلبت م�ن الزوج أن يجد
حالً لذلك.
فك�ر ال�زوج يف األم�ر وخطر ل�ه أن يصنع
لوال�ده طبقا ً م�ن الخش�ب ،وتجنبا ً لسكب
الطعام ع�ى املائدة ،تم إجب�ار العجوز عى
تن�اول طعامه وحده بعيدا ً عن العائلة .كان
العجوز يشع�ر بالحزن إلحساسه بأنه بات

أفقي
1جدب�اء ال خ�رة فيه�ا وال م�اء o
ينتسب إليه سكان فلسطن والشام
2ظاه�رة طبيعي�ة تح�دث لالجسام
خارج نطاق جاذبية األرض (كلمتان)
3ق�در قلي�ل (كلمت�ان)  oحسم األمر
وقطعه (معكوسة)
4وسائل مواصالت ونقل  oعدم القدرة
عى النوم
5ابناء فالن (معكوسة)  oيضع نظاما
يتبعه اآلخرون فيما بعد
6بحر عظيم  oمتعطر بالعطر والطيب
(معكوسة)
7من شهور السنة امليالدية
8حرف جر  oرشاء السلع من بلد آخر
بغرض التجارة
9نظام اقتصادي عاملي سائد اليوم
10الس�م األول لرئي�س أمريكي اسمه
الثان�ي كارت�ر oالتعرف ع�ى الروائح
بالنف

رأيس
1نبات ي�رشب كمهدئ لألعص�اب ومسكن
للمغص والسعال  oطبيخ
2من مشتقات الب�رتول  oمن اسماء الرمح
(جمع)
3رجل من عرب البادية  oأحس (معكوسة)
4االسم الثاني ملمث�ل مري طويل (االسم
األول احم�د)  oوالي�ة أمريكي�ة جنوبي�ة
رشقية
5قاعدة يرتكز عليها كل بناء  oقالدة تعطى
مكافأة لعمل عظيم
6ل�ون ب�ن االس�وداد واالحم�رار وصف�ت
به�ا الخي�ل قديم�ا oط�راز م�ن السيارات
الربيطانية
7أئر الضوء فيما يحيط بنا  oخمسة حروف
متشابهة
8قل وندر  oاألصل العربي من كلمة Story
9شبكة املعلومات الدولية
10حرشة قارصة مزعجة تعيش يف الشقوق
 oشجاع يتقدم القوم

الع�زل تف�رض عى العج�وز من قب�ل ابنه
وزوجة ابنه اللذان لم يطيقاه كما ينبغي ...
وبعد مرور عدة أش�هر عى هذا الحال ،تويف
العجوز وأقيمت مراسم التشييع.
وبع�د االنتهاء من تلك املراس�م ،أراد الزوج
وزوجت�ه التخلص من متعلق�ات وأغراض
العجوز بإعطائها للفقراء أو إتالفها .فجأة
ركض حفي�د العجوز الراح�ل وأخذ الطبق
الخشبي ،فسأله أباه “ملاذا أخذت هذا الطبق
وم�اذا تري�د أن تصنع ب�ه ”.عنده�ا أجابه
الطف�ل الصغري قائالً“ :أري�د أن أحتفظ به
ك�ي أطعمك أن�ت أو أمي ب�ه عندما تكربان
مثل جدي”.
الحكمة  :كما تدين تدان  ..والجزاء من نوع
العمل !

F

acebook

اختبارات شخصية

ماذا يعين احلرف  Mمرسوماً على راحة يدك ؟
يق�ال إن�ه يمك�ن أن تكش�ف
الرسوم ع�ى راحة الي�د الكثري
م�ن األم�ور ح�ول ش�خصية
اإلنس�ان وق�دره ،ويب�دو أن
األش�خاص املرس�وم عى راحة
يديهم الحرف  Mهم أش�خاص
مميزون.
تفسري الخطوط املرسومة عى
راح�ة اليدين ممارس�ة قديمة
تسم�ى “ق�راءة الك�ف” ،وهي
ممارس�ة معروف�ة من�ذ قرون
وخصوص�ا ً يف الهن�د والص�ن
وتتعلق بدراسة كل جزء من اليد
(ش�كل اليد واألصابع واألظافر
والخط�وط املرسومة عى راحة
اليد) ،ويتعلق تفسريها عموما ً
بطبيعة ومستقبل املرء وحياته
العاطفية.
توجد ع�ى راحة اليد العديد من
الخطوط املرسومة وهي:
خط الحياة
وفق�ا ً ملمارسة قراءة الكف فإن
خ�ط الحياة هو واح�د من أهم
الخط�وط املرسوم�ة عى راحة
اليد ،وه�ذا الخ�ط مرسوم بن
موض�ع أصبع األبهام والسبابة
وينتهي عند قاع�دة تلة الزهرة

(تلة اإلبهام) ،ويشري هذا الخط
إىل الحي�اة واألح�داث الرئيسية
فيه�ا ،ف�إذا ك�ان خ�ط الحياة
قص�ريا ً فه�ذا مؤرش ع�ى عدم
االستق�رار عموم�ا ً وإذا ك�ان
الخط متفرع�ا ً إىل عدة خطوط
فهذا يمثل املخاط�ر أو الفرتات
الصعبة التي يمكن أن تظهر يف
حي�اة الشخص .وال يشري طول
الخط أو ق�ره إىل مدة الحياة
عى األرض عى اإلطالق.
خط القلب
يب�دأ خ�ط القل�ب م�ن الج�زء
العل�وي م�ن راح�ة اليدين من
جه�ة املفص�ل أسف�ل الخنر
وينتهي عند تلة زحل أو املشرتي

(السبابة) .وكم�ا يشري اسمه،
خط القلب فإنه يشري إىل القلب
كجه�از وإىل رم�ز الح�ب .فإذا
كان الخط قصريا ً فإنه قد يشري
إىل قل�ب ب�ارد وغ�ري حس�اس.
وخ�ط القلب العمي�ق والطويل
قد يمثل وجود ت�وازن جيد بن
العق�ل والعاطفة ،ولك�ن أيضا ً
مشاعر حب قوية ودائمة.
خط الرأس
خ�ط ال�رأس مرس�وم بن خط
القل�ب وخط الحي�اة ،ويبدأ من
نفس مكان خط الحياة وينتهي
عن�د تلة القمر أو تل�ة الهامش
يف الجه�ة الثاني�ة م�ن الك�ف.
ويرتب�ط ه�ذا الخ�ط بالقدرات

العقلي�ة وح�ن يك�ون واضحا ً
فإنه يشري إىل صفاء الذهن وإذا
كان أقل وضوحا ً فإنه يشري إىل
ارتباك الذهن .وتشري الفواصل
يف الخ�ط إىل ف�رتات التغي�ري يف
الحياة.
يف حال ّ
ش�كلت ه�ذه الخطوط
مجتمع�ة الحرف  ..Mما معنى
ذلك؟
يف بع�ض األحي�ان يمك�ن أن
تش�كل ه�ذه الخط�وط الثالثة
املهم�ة الح�رف  Mع�ى الكف،
ووفق�ا ً ملمارس�ات ق�راءة
الك�ف ف�إن األش�خاص الذي�ن
يوج�د ه�ذا الح�رف مرسوم�ا ً
ع�ى راح�ة أيديه�م يكون�ون
موهوب�ن ،ولديه�م حاس�ة
قوية أو حدس ق�وي خصوصا ً
النساء ،ويمتلكون روح املبادرة
واملغامرة التي تقود إىل النجاح.
إذا حاول�ت أن تكذب عى هؤالء
األش�خاص أو تخدعهم فسوف
يكتشفون ذلك برسعة ،ولديهم
الق�درة ع�ى تغي�ري مج�رى
حياته�م إذا دع�ت الحاج�ة إىل
ذل�ك ويعرفون كي�ف يغتنمون
الفرص عندما تلوح لهم.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكم�ل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسع�ة الرأسية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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الفن�ي حيث إنتهت من تصوير فيلمن األول «زنزانة فيلم «ريم�ا» التى تش�ارك ىف بطولته مع

مايا نصري تعيش حالة نشاط سينمائي

عـين على العالم
الدنمارك ُتطلق أول جواز سفر خاص
بفيروس (كورونا)
بمقدار  444مليار دوالر

 »7م�ن بطولة كل من أحم�د زاهر ،نضال الشافعى،
أحم�د التهامى ،مدح�ت تيخا ،عبر ص�ربى ،إيهاب
فهم�ى ،منه فضاىل ،مصطف�ى هريدى ،أيمن كشك،
أرشف عب�د العزي�ز ،إيمى إسالم وآخري�ن ،سيناريو
وح�وار حسام م�وىس وإخ�راج إبرام نش�أت  .كما
انته�ت م�ن تصوي�ر فيل�م «ريم�ا» التى تش�ارك ىف
بطولته مع مجموعة من املمثلن
الفيلم كان يحم�ل اسم «املحرتف» قبل تغيره ،وهو
م�ن تأليف حسام موىس ،إخراج إبرام نشأت ،وتدور
أحداث�ه ىف إط�ار من األكش�ن واإلث�ارة ،ويشارك ىف
الفيل�م عدد من الوج�وه الجديدة وه�م أيمن كشك،
أرشف عبدالعزيز ،ومنى منر.

مجموع�ة من املمثلن منهم فراس سعيد
ومحم�د ث�روت وإيه�اب فهم�ى ،حيث
تجس�د ضمن أح�داث العمل ش�خصية
سي�دة أعمال تدخ�ل ىف رصاعات عديدة
ضمن أحداث العمل وتتبنى طفلة تدعى
«ريم�ا» ىف منزله�ا لع�دم قدرته�ا عىل
اإلنج�اب والت�ى تجسده�ا الطفلة ريم
عب�د الق�ادر التى ش�اركت ىف مسلسل
«قم�ر هادى» ىف موس�م رمضان قبل
املاىض مع الفنان هانى سالمة ،ومن
املق�رر طرح�ه ىف السينم�ات خالل
الفرتة املقبلة.

هـــامش

حممد كريم  ..صانع الفرح
محزة مصطفى

وفاة زوجة “جون ترافولتا” بعد
إصابتها بسرطان الثدي
أص�درت الدنمارك ما ت�م وصفه
بأول ج�واز سفر خاص بفروس
(كورون�ا) املستج�د يف أوروب�ا،
الستخدام�ه عن�د السف�ر خارج
وداخل البالد.
وحس�ب وكالة (سبوتن�ك) ،فإنه
يمك�ن للمواطن�ن تنزي�ل ه�ذه
الوثيق�ة الرسمي�ة خ�الل األي�ام
السبع�ة التالية للفح�ص إذا ثبت
أن نتائ�ج فحوصه�م الخاص�ة
بفروس كورونا سلبية.ويختلف
هذا الجواز عما يطلق عليه «جواز
الحصان�ة» ،وال�ذي يستطي�ع
املسافر بموجبه أن يثبت أنه كان
مصاب�ا وتع�اىف ،بسحب صحيفة
«كونبهاج�ن بوس�ت» .وتساع�د

الوثيق�ة الدنماركي�ة ع�ىل إثبات
خض�وع املساف�ر لفحوص�ات
«كوفيد  »-19وأن النتيجة سلبية
يف أحدث اختبار خضعوا له.
وقال وزي�ر الصح�ة الدنماركي،
ماغنوس هيونيكي« :أصبح لدينا
اآلن وثيق�ة رقمي�ة للدنماركي�ن
الذي�ن يضط�رون لتقدي�م وثائق
رسمية تثبت خلوهم من اإلصابة
خالل رحالتهم».ولم تعلق منظمة
الصح�ة العاملي�ة ع�ىل الج�واز
الدنماركي الجديد .وتحذر منظمة
الصحة العاملي�ة من االعتماد عىل
ج�وازات إثب�ات املناع�ة ،مؤكدة
أن�ه ال يمكن أن يك�ون الشخص
محصنا من العدوى لألبد.

توفيت املمثلة األمريكية كييل بريستون التي شاركت يف أفالم ناجحة مثل
“جري ماكجواير” و”توينز” جراء إصابتها برسطان الثدي عىل ما أعلن
زوجها جون ترافولتا.
وكت�ب املمثل ع�رب “أنستقرام”“ :بقلب حزين ج�دا أبلغكم بوفاة زوجتي
الرائع�ة كييل بريستون التي خ�رست معركتها مع رسطان الثدي املستمرة
منذ سنتن ،لقد واجهت املرض بشجاعة بدعم وحب الكثر من األشخاص”.
وق�ال ناطق باس�م العائل�ة ملجلة “بيب�ول” األمريكي�ة التي تعن�ى بأخبار
املشاه�ر إن املمثلة توفيت  ،وأوض�ح لوكالة األنب�اء الفرنسية“ :أرادت أن
تخوض ه�ذه املعركة بعيدا عن األضواء وخضع�ت لعالجات طبية منذ مدة
مدعومة من
ول�دت بريست�ون يف  13أكتوب�ر /تري�ن األول  1962يف ه�اواي ودرس�ت
امل�رسح يف جامعة جن�وب كاليفورنيا.وتزوجت املمثل ج�ون ترافولتا يف عام
 1991وأنجبا  3أطفال تويف أكربهم عام  2009يف سن ال�.16

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن «أردوغان»
أحال�ت النياب�ة العام�ة يف بروتاإلعالم�ي
اللبناني ،نيشان ،إىل املحاكمة بتهمة اإلساءة
إىل تركيا.
وقالت الوكال�ة الوطنية لإلعالم اللبنانية
إن�ه «بن�اء ع�ىل اإلخب�ار املق�دم للنيابة
العام�ة بح�ق اإلعالم�ي نيش�ان ،تم�ت
إحالته للمحاكمة أمام غرفة املطبوعات
يف بروت».
وح�ددت النياب�ة الثام�ن م�ن أكتوب�ر/
تري�ن أول املقبل موع�دا لبدء محاكمة
نيش�ان الذي من أص�ول أرمنية ،بحسب
وكالة أنباء األناضول الرتكية.
وكان نيشان وصف الرئيس الرتكي ،رجب
طي�ب أردوغ�ان ،ب�»العثمان�ي الخبي�ث»
خالل إح�دى حلق�ات برنامجه «أن�ا هيك»
ال�ذي يقدم�ه ع�ىل فضائي�ة «الجدي�د»
اللبنانية ،منتق�دا بشدة املجازر واملذابح
الت�ي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة
األرمن.

اليابان تطور أول قميص مكيّف
لمحاربة الحر

تتزاي�د مش�كالت االحتب�اس
الح�راري يوم�ا بع�د ي�وم ،األمر
ال�ذي دف�ع العدي�د م�ن رشكات
التقني�ة يف العال�م لتطوير أجهزة
ملحاربة الحر الشديد ضمن مجال
التطبيق�ات العاملة بها ،ولم تكن
األزي�اء ببيع�دة عن ه�ذا املجال،
لتطالها يد التكنولوجيا الحديثة.
حي�ث توصل�ت رشك�ة «سوني»
الياباني�ة لتطوي�ر «أول قمي�ص
ش�خيص مكي�ف» ،باستخ�دام
جه�از يتم التحكم ب�ه عن طريق
تطبيق خاص عىل الهاتف الذكي.
الجهاز الذي أطلقت الركة عليه
اسم « ،»Reon Pockeيوضع عىل
ظه�ر مرتديه وبمج�رد ملسه تبدأ
مروح�ة صغ�رة عمله�ا بإخراج
اله�واء الداف�ئ إىل الخ�ارج بعيدا
ع�ن الجسم.حج�م الجه�از الذي

اليتجاوز حجم املحفظة الداخلية
يتم ربطه ع�ن طريق «البلوتوث»
بالجه�از الذك�ي ملستخدم�ه،
ويوضع يف جي�ب صغر يف قاعدة
العنق.
ليعمل الجهاز بتأثر «بلتير» وهو
مفهوم يف الديناميكي�ة الحرارية
للقي�ام بالتربيد ،ليصب�ح بمثابة
مضخ�ة حرارية تعد باملساعدة يف
تربيد درجة حرارة جسم مرتديها
إىل م�ا ق�د يص�ل إىل خمسة تحت
الصفر يف األيام الحارة.
كم�ا يمك�ن التحك�م بدرج�ة
التكيي�ف عن طري�ق الهاتف من
خالل تطبيق خاص يمكن تحميله
ع�ىل الهات�ف الذك�ي ملستخدمه،
ويمك�ن استخدام الجهاز ش�تاء،
للمساع�دة يف رفع درج�ة حرارة
جسم مرتديها.

ميس حمدان بتربي عضالت في الجيم
نرت ميس حمدان فيديو جديد عرب خاصية االستوري عرب حسابها الخاص بموقع
والصور “إنستجرام”.
التواصل االجتماع�ي للفيديوهات
خضوعه�ا لتدريب�ات
وظه�رت ميس حم�دان خالل
رش�اقتها البدني�ة.
قاسية يف الجيم مستعرضة
حم�دان حال�ة من
وأث�ارت الفنان�ة مي�س
ا لتو ا ص�ل
الج�دل ع�ىل صفح�ات
ع�ىل الفتي�ات
االجتماع�ي ،بعد تنمرها
لال نتق�ا د ا ت
املحجات وهو ما عرضها
الفيديو.
واستي�اء جمهورها من
حم�دان ،م�ن
وتع�د الفنان�ة مي�س
تقلي�د الفنانات
الفنان�ات التى تميل اىل
امل�رة أساءت إىل
األخريات ولكنها هذه
ذوات األسن�ان
الفتي�ات املحجب�ات
غر املتناسقة.

آبل تطلق النسخة التجريبية األولى
لنظام  IOSالجديد

أطلق�ت رشك�ة آب�ل النسخ�ة
التجريبي�ة األوىل م�ن نظ�ام iOS
 14للعديد م�ن املستخدمن حول
العال�م للتع�رف بش�كل أكرب عىل
نظ�ام التشغي�ل الجدي�د وميزاته
قبل إطالق�ه .وتتوف�ر نسخة ios
 bettaمجان�ا ً لجمي�ع أصح�اب
هوات�ف آيف�ون الت�ي أطلق�ت
اعتبارا م�ن عام  ،2015وأصحاب
الحواس�ب اللوحي�ة الذكي�ة التي
تعم�ل بأنظم�ة  .iPadOSانم�ا
بحس�ب موق�ع  ،Techcrunchال
يج�ب تثبي�ت اإلص�دار التجريبي
لنظ�ام التشغي�ل  iOSع�ىل جهاز
 iPhoneأو  iPadاألس�ايس عندكم
ألن بع�ض التطبيق�ات واملي�زات
لن تعم�ل عىل اإلط�الق ويف بعض
الح�االت النادرة ،يمك�ن أن يقوم
برنامج بيت�ا ً
أيضا بتل�ف الجهاز
وجعل�ه غ�ر قاب�ل لالستخ�دام.

ولك�ن إذا كان لديك�م جهاز iPad
أو  iPhoneال تحتاجونه ،يمكنكم
التوجه إىل موقع  Appleالتجريبي
وتنزي�ل مل�ف التهيئ�ة إن�ه ملف
صغ�ر يخ�رب جه�از  iPhoneأو
 iPadبالتحدي�ث التجريب�ي العام
مثل تحديث الربنامج العادي.
يمكنك�م تنزي�ل مل�ف تعري�ف
التكوي�ن م�ن  Safariع�ىل جهاز
 iOSالخاص بكم مبارشة ،أو نقله
إىل جهازكم باستخدام ، AirDrop
عىل سبيل املثال .ومن املفرتض أن
يتم إطالق أنظمة  iOS 14املنتظرة
بشكل رسمي خريف العام الجاري
وستحمل معها العديد من امليزات
الجديدة للمستخدمن ،منها ميزة
 Back tapالتي ستمكن املستخدم
م�ن التحك�م بخصائ�ص هاتفه
ع�رب النقر عىل هي�كل الجهاز من
الخلف.

وج�اءت ترصيحات نيشان خ�الل الحلقة ردا
ع�ىل رسالة تلقاها من أح�د متابعي برنامجه
تهاجم�ه وتصف�ه بالالج�ئ يف لبن�ان لك�ون
أصول�ه أرمينية ،مما أغضب�ه ودفعه للهجوم
عىل تركيا.
وكانت الخارجية اللبنانية ،أعلنت يف  12يونيو/
حزي�ران ،أنه�ا وجهت كتاب�ا إىل وزارة اإلعالم
اللبناني�ة التخاذ ق�رارا مناسبا بش�أن إساءة
لرتكيا ورئيسها خالل برنامج تلفزيوني.
وأص�درت الخارجي�ة اللبناني�ة بيان�ا بش�أن
القضي�ة ج�اء في�ه« :األم�ن الع�ام ل�وزارة
الخارجي�ة هان�ي ش�ميطيل وج�ه إىل وزارة
اإلعالم مذكرة احتجاج من السفارة الرتكية يف
بروت عىل ما تضمن�ه الربنامج من «إساءة»
ضد تركيا».
وبعد ق�رار إحالت�ه للمحاكمة ،تلق�ى نيشان
دعم�ا من جانب ع�دد من أصدقائ�ه الفنانن
واإلعالمي�ن ،منه�م ب�وال يعقوبي�ان وكارول
سماحة.

ينس�اب صوته من أعماق الروح والوجدان ليالمس ش�غاف
القل�ب .ب�ال موسيقى يؤدي أجم�ل األغاني أم�ام مرضاه
املصاب�ن بكورون�ا .إن�ه املم�رض العراقي م�ن البرصة
الفيح�اء محم�د كري�م الذي نج�ح وحده بإنت�اج لقاح
وع�الج معا ملرض يخاف منه العالم كله من أقوى زعيم
بي�ده مفتاح ال�زر النووي اىل أبس�ط مواطن قد اليملك
الق�درة عىل رشاء حبة إسربي�ن .مقاطع الفيديو التي
إنت�رت ملحمد كريم واقفا أمام سيدة مسنة مصابة
بكورون�ا يف أحد مشايف البرصة وهو يغني لها بصوته
الداف�ئ الحن�ن والحزين أغنية “أم�ي” إحدى أجمل
أغاني سعدون جابر وجدت طريقها اىل قلوب الناس
عرب مواقع التواصل اإلجتماعي نارشة الفرح واألمل
معا ,وهما أقوى املضادات النفسية لهذا الوباء.
محم�د كريم يوزع الفرح أم�ام مرضاه ,فمن رسير
السي�دة العجوز ينتق�ل اىل رسير آخ�ر يجلس عليه
ش�اب مريض فيغني ل�ه “سالم�ات” للفنان حميد
منصور .وبينما شعرت السيدة العجوز بالفرح وهي
تستقبل موجات صوت محمد الهادر بالحب والحنان
فإنه رسعان ما إستحالت ش�حنة الح�زن التي تختزنها
كلم�ات األغنية وطبقة صوت محم�د اىل كمية هائلة من الفرح
الذي من ش�أنه إشاعة جو من السعادة واألمل يف النفوس .فطبقا
مل�ا يقوله األطباء فإن العامل النفيس أحد أبرز عوامل قهر كورونا
والتغلب عليها.
وكث�را مايوجه األطباء نصائحهم للم�رىض بأن تبقى معنوياتهم
مرتفعة كما لوكانت وصفة طبية مع سلسلة الوصفات والوصايا
ب�دء من غسل اليدي�ن الدائم وإرتداء الكمام�ات والكفوف وتناول
األطعم�ة املفيدة لزي�ادة املناعة مثل أن�واع الفيتامينات خصوصا
فيتام�ن يس .وم�ع أن رف�ع املعنوي�ات قد تك�ون مسأل�ة ذاتية
يف الغال�ب ف�إن املري�ض يحتاج اىل م�ن يقف اىل جانب�ه يف محنته
خصوصا حن يكون يف املستشفى.
الجي�ش األبيض ومنه الشاب الب�رصي محمد لم يقرص يف مهامه
حي�ال املرىض ,لكن ماقدمه محمد كريم من تجربة فذة فاقت كل
التوقع�ات حن وظف حنجرته الذهبي�ة يف خدمة مرضاه .فصوت
محمد أح�د أقوى العالجات التي يمك�ن توفرها ملريض يمكن أن
يتوقع كل شئ اإل صوت دافئ حنون يغني له ماقد يتمناه من أغنية
خصوص�ا أغنية “أم�ي” التي كانت تليق تماما بتل�ك السيدة التي
تلقته�ا بكل طيب�ة وحنان فريد من نوع�ه .محافظ البرصة أسعد
العيداني سارع اىل إحتضان صاحب هذه التجربة الفريدة فأستقبله
وأكرم�ه وهي التفاتة هي األخرى زادت هذا الشاب حماسا بعد أن
وجد صدى مايفعله لدى املسؤولن .صوت محمد العراقي الشجي
وصل اىل الكاتب�ة الجزائرية املعروفة أحالم مستغانمي التي كتبت
قائل�ة “إنه العراقي املعج�ون باأللم ,املسك�ون بالشجن ,الحنون
لف�رط م�ا إنظلم ,املعط�اء لفرط ما إنح�رم ..حت�ى عندما يكون
ممرض�ا يف زم�ن الكورونا ي�وايس مرضاه باألغان�ي ,ويختار لكل
مري�ض مايسعده ح�د البكاء ,فوحده العراق�ي إن فرح بكى ألنه
اليثق يف الحياة لكنه مازال يصدق الكلمات ألنه إبن الشعر”.

بعد أميتاب باتشان ونجله  ..إصابة زوجة ابنة
آيشواريا راي وابنتها بكورونا

أصيب�ت النجمة الهندي�ة آيشواريا راي وابنته�ا البالغة من
العمر  8سنوات ،بفروس كورونا املستجد.
وخضع�ت النجم�ة الهندي�ة وابنته�ا للتحليل للم�رة األوىل
وكان�ت النتيجة سلبية ،ثم خضعتا للتحليل مرة ثانية وتبن
إصابتهم�ا بالف�روس ،فيما ج�اءت نتيج�ة تحاليل زوجة
أميتاب باتشان سلبية ،بحسب موقع  .indianexpressجاء
ذلك بعد إعالن النجم الهندي أميتاب باتشان وابنه ،أبهيشيك
باتش�ان ،زوج أيشواريا بالفروس أيض�ا .بعد دقائق قليلة
من إعالن النجم الهندي أميت�اب باتشان بإصابته بفروس
كورون�ا املستجد  ،covid -19كشف ابن�ه أبهيشيك باتشان
ع�ن نق�ل الع�دوى وإصابت�ه بالف�روس التاج�ي .وكت�ب
أبهيشي�ك ع�رب حساب�ه الرسم�ي ع�ىل موق�ع التغري�دات

«تويرت»« :أصبت أنا ووالدي بفروس كورونا
املستجد ،ش�عرنا بأع�راض خفيفة وتم
إدخ�ال كال من�ا إىل املستشف�ى ،لقد
أبلغن�ا جميع السلط�ات املطلوبة
ويت�م اختبارعائلتنا وموظفينا،
أطل�ب م�ن الجمي�ع أن يبقى
هادئا شكراً».
ت�م تعقي�م من�زل أميت�اب
باتش�ان ومن�ع الدخ�ول أو
الخ�روج من�ه ،وحصن�ت
الرطة املن�زل وتسمح فقط
بدخول االحتياجات إليه.

عين نسليهان أتاغول نحو العالمية
ال ت�زال بطل�ة مسلس�ل «ح�ب
أعم�ى» نسليه�ان أتاغول تحصد
نج�اح املسلسل ال�ذي حقق لها
جماهري�ة واسعة يف كل دول
العالم حتى أصبحت من أغىل
النج�وم يف الدرام�ا الرتكية،
وهو م�ا جعله�ا تكشف يف
حواره�ا األخ�ر عن خطوة
جدي�دة تح�اول الوص�ول
إليه�ا بعد نجاحه�ا الدرامي
يف تركيا.
وبع�د نجاحها الدرام�ي القوي،

تغريدات
د .زيد عبد الوهاب

مصطفى اآلغا

مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان يف
#الع�راق :نسب�ة إصاب�ات األطقم
الطبية ب�� #كورونا كب�رة قياسا
بباقى الدول بواقع  ٣١٣٦حالة مع
بداية الشهر الحايل.
ال تكره من يغا ُر منك ،بل احرتم
تل�ك الغ�رة في�ه ،ألن غرت� ُه
ليس�ت إال اعرتافا ً رصيحا ً بأنك
أفضل منه ..

قررت نسليه�ان أتاغول أن تغر خطتها
املستقبلية وتفكر يف خطوة جديدة؛ حيث
رصّ ح�ت يف أح�دث حواراته�ا الصحفية
أن م�ن ضمن خططه�ا املهنية أن تكون
ضمن مروع عاملي ضخم بعد أن ّ
تلقت
العدي�د م�ن الع�روض خ�ارج تركيا؛ ما
جعلها تفكر جديا ً يف تقديم هذه الخطوة
قريبا ً وجعلها من أولوياتها ،باإلضافة إىل
تقديم عدد من األفالم املستقلّة أيضاً.
وكان�ت نسليهان ،التي يُعرض لها حاليا ً
مسلسلها الرتكي الشه�ر «حب أعمى»
عرب شاشة املحطة التلفزيونية األمركية

 ، UNVISIONق�د احتلّ�ت املرك�ز األول
يف االستفت�اء الجماه�ري ع�رب شاش�ة
املحط�ة ،م�ا جع�ل إدارة القن�اة تق� ّدم
مفاج�أة لجمهورها بظهور نسليهان يف
لقاء تلفزيوني خاص مع مذيعن تركين
عرب شاشة املحطة.
ع�ىل صعي�د آخ�رّ ،
وجه�ت بطل�ة «ابنة
السف�ر» رسال�ة ش�كر لجمهورها عرب
صفحته�ا الخاصة عىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي وتبادل الص�ور اإلنستغرام،
حيث وص�ل إىل ع�رة مالي�ن وع ّدتهم
الداعم الرئيس لنجاحها.

سيرين عبد النور تكشف عن موهبتها فى الطهي
يب�دو أن العزل املنزىل كشف مواهب أخرى
للفنانن ،حي�ث ظهرت النجم�ة اللبنانية
سري�ن عبد النور ،خ�الل إعدادها وصفة
جدي�دة للمكرونة خالل تواجدها يف املنزل،
وسط إعجاب الجمهور.
وظه�رت سرين عبد الن�ور ،تقوم بإعداد
املكرون�ة بطريقة مختلف�ة ،عرب حسابها
بموق�ع انستج�رام ،موضحة أنه�ا تقوم
اليوم بإع�داد املكرونة مع الث�وم والخيار
والنعناع واللب�ن ،والت�ى اعتربتها الوجبة
املفضلة لها.
وأضاف�ت سري�ن يف خت�ام الفيديو وهي
تنظ�ر إىل فري�د« :ل�م أغ�ر رأي�ي ال اآلن
وليس فيما بعد ويف حال عاد الوقت بي اىل
ال�وراء اعود واقرر ال�زواج منك ويف تاريخ

»8/7/2020
وكانت الفنانة سرين عبد النورقد حرصت
عىل االحتفال بمناسبة عي�د زواجها الذى
وذل�ك بعدم�ا مر ع�ىل زواجه�ا  13عاما،
لتن�ر أكثر م�ن ص�ورة لها م�ع زوجها
فري�د رحمة ع�رب حسابه�ا الرسمي عىل
موقع انستج�رام اسرتجعت من خاللهما
ذكريات الزفاف وعلقت عيل الصور بكتابة
 « :ص�اروا  ١٣سنة والعمر كله يا رب».ي
وق�ت ساب�ق ،ش�اركت النجم�ة اللبنانية
سري�ن عبد النور متابعيه�ا عرب حسابها
الرسمي ع�ىل موقع التواص�ل االجتماعي
«إنستج�رام» ،صورا له�ا ،بإطاللة مميزة
مرتدي�ة مالبس بيضاء ،القت تفاعال كبرا
بن متابعيها.

