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الكويت / متابعة الزوراء:
أعل�ن الديواني األمريي يف الكويت، امس 
الس�بت، دخ�ول أم�ري الكوي�ت صب�اح 
املستش�فى  الصب�اح  الجاب�ر  األحم�د 
ل�”إجراء فحوصات طبية”، وفيما أعلن 
وزیر ش�ؤون الدیوان األمی�ري الكويتي 
الشیخ عيل جراح الصباح، امس السبت، 
صدور أمر أمیري باالستعانة بويل العھد 
الش�يخ ن�واف االحم�د الجاب�ر املب�ارك 
الصب�اح ملمارس�ة بع�ض اختصاصات 
األمري الدس�توریة مؤقت�ًا، أجرى رئيس 
الجمهورية برهم صالح، اتصاالً هاتفياً 
مع ويل العهد الكويتي سمو الشيخ نواف 
األحمد الجابر املبارك الصباح، لالطمئنان 
ع�ى صح�ة أم�ري دول�ة الكويت س�مو 
الش�يخ صباح األحمد الجاب�ر الصباح.

ونقلت وكالة األنباء الكويتية الرس�مية 
)كونا(، عن وزیر شؤون الدیوان األمیري 
الكويت�ي، عيل ج�راح الصب�اح، إن أمري 
البالد صباح األحمد الجابر الصباح دخل 
املستش�فى ظھر امس ل�”إجراء بعض 

الفحوص�ات الطبیة”.كم�ا أعل�ن وزیر 
ش�ؤون الدیوان األمیري الكويتي الشیخ 
عيل ج�راح الصباح، ص�دور أمر أمیري 
باالستعانة بويل العھد بويل العهد الشيخ 
ن�واف االحم�د الصباح ملمارس�ة بعض 

اختصاصات األمري الدستوریة مؤقتاً.
يف غض�ون ذلك أجرى رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح، ام�س الس�بت، اتص�االً 
هاتفي�اً م�ع ويل العه�د الكويتي س�مو 
الش�يخ ن�واف األحم�د الجاب�ر املب�ارك 
الصب�اح، لالطمئن�ان ع�ى صح�ة أمري 
دولة الكويت سمو الشيخ صباح األحمد 
الجاب�ر الصباح.وقال املكت�ب اإلعالمي 
لصال�ح يف بي�ان :إن “صالح�ا أع�رب، 
خ�الل املكامل�ة الهاتفي�ة، ع�ن أمنياته 
ألمري الكويت بموفور الصحة والسالمة 
الدائمة، وللشعب الكويتي دوام االزدهار 
والتقدم”.ب�دوره عبرّ ويل العهد عن بالغ 
ش�كره وتقدي�ره لرئي�س الجمهوري�ة 
عى ما أبداه من طيب املش�اعر وصادق 

الدعاء، متمنياً له موفور 

بغداد/ الزوراء:
دعا نقي�ب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني الع�رب مؤيد الالمي، 
امس السبت، وزير الرتبية عيل الدليمي 
اىل تاجيل امتحانات السادس االعدادي 
حفاظ�ا ع�ى الطلب�ة من تف�ي وباء 
كورونا.وقال الالم�ي يف تغريدة له عى 
“توي�رت” تابعته�ا “ال�زوراء”: “اتمنى 
عى الس�يد وزير الرتبية أن يعيد النظر 

بق�راره تحديد الش�هر الق�ادم إلجراء 
إمتحان�ات الص�ف الس�ادس اإلعدادي 
بوجود ف�ريوس  كورونا”، متس�ائال “ 
هل من املعق�ول أن نطلب من عرشات 
اآلالف م�ن طلبتن�ا أن يكتظوا بقاعات 
ونخ�ر  الوب�اء  بن�رش  تتس�بب  ق�د 
أرواحهم فضالً عن نقل املرض لعوائلهم 
وآخرين؟”.واضاف الالمي: ان التأجيل 

هو الحل.

الرياض/ واشنطن/ متابعة الزوراء:
جورن�ال”  س�رتيت  “وول  صحيف�ة  كش�فت 
األمريكي�ة تفاصيل عن “ش�بكة فس�اد” أدارها 
مسؤول االس�تخبارات الس�عودي السابق، سعد 
الج�بي، ال�ذي تالحق�ه الري�اض بتهم�ة تبديد 
ملي�ارات ال�دوالرات، وفيم�ا أصدرت الس�عودية 
طلب�ات تس�ليم وإخط�ارات للرشط�ة الدولي�ة 

اإلنرتب�ول لتوقي�ف الج�بي، ال�ذي ب�ات هارب�ا 
دولي�ا، رفضت كندا تسليمه.وأش�ارت الصحيفة 
األمريكي�ة، إىل أن تقريرها اس�تند إىل “التأكد من 
تفاصيل التحقيق الس�عودي والبحث بشكل أكب 
يف النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مس�ؤويل 

املخابرات األمريكية واألوروبية”.

الزوراء / خاص:
علقت االوساط النيابية عى اعالن رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من 
محافظ�ة البرصة ان الحكومة س�تعلن 
قريبا موع�د اجراء االنتخاب�ات املبكرة، 
حيث اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
املبك�رة  االنتخاب�ات  ان تحدي�د موع�د 

يتطلب إكمال قانون االنتخابات، وتوفر 
ظ�روف أمني�ة وإمكاني�ات مالي�ة لدى 
مفوضي�ة االنتخابات .وقال نائب رئيس 
اللجن�ة، محمد الغزي، ل�«ال�زوراء«: ان 
»تحدي�د موع�د االنتخاب�ات املبكرة هو 
من صالحيات رئاسة الوزراء واملفوضية 
تحدي�د  يت�م  وال  لالنتخاب�ات،  العلي�ا 

املوع�د إال بعد إكمال قان�ون االنتخابات 
واالتفاق ع�ى طريقة االنتخاب والنظام 
االنتخاب�ي«. مش�ريا اىل »رضورة تورّف�ر 
الظ�روف األمنية املس�تقرة واإلمكانيات 
املالية لدى مفوضية االنتخابات«.وأضاف 
ان »اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة طلب�ت 
م�ن رئيس مجل�س ال�وزراء، مصطفى 

الكاظمي، الرتتيب لعقد اجتماع مشرتك 
م�ع مجلس ال�وزراء ملناقش�ة تداعيات 
الدوائ�ر  وإكم�ال  االنتخاب�ات  قان�ون 
االنتخابية«. مبينا انه »س�يتم التصويت 
ع�ى ملحق قانون االنتخابات وإرس�اله 
اىل رئاسة الجمهورية حال عودة انعقاد 
جلس�ات البمل�ان ».لكن العض�و االخر 

يف اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، حس�ني 
العقاب�ي، اك�د: ان االنتخاب�ات املبك�رة 
تتوق�ف عمليا عى عنرصين اساس�يني، 
بعه�دة  تنظيم�ي  اداري  فن�ي  األول 
قدرته�ا  لبي�ان  واملفوضي�ة  الحكوم�ة 

وإمكانياتها إلجراء االنتخابات املبكرة.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س الس�بت، 
املوق�ف الوبائي اليومي لجائحة كورونا املس�تجد 
يف الع�راق، وفيم�ا اك�دت تس�جيل 2049 اصاب�ة 
جدي�دة و74 حال�ة وف�اة وش�فاء 1997 مصابا، 
ح�ددت دائرتي صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع 
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 

يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه تم فحص 
) 15229( نموذج�ا يف جمي�ع املختبات املختصة 
يف الع�راق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل 
للنم�اذج املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض يف 
العراق ) 777287 (، مبينة ان مختباتها سجلت ) 
1997( حالة شفاء يف العراق موزعة كالتايل: بغداد 
/ الرصاف�ة   222، بغ�داد / الك�رخ 298، مدين�ة 

الطب  179، النجف األرشف 43، الس�ليمانية  33 
، أربي�ل 42 ، ده�وك 12، كرب�الء  92، كركوك  94 
، دياىل 91  ، واس�ط  96 ،البرصة  206 ، ميس�ان 
102، باب�ل  167 ، الديواني�ة 97  ، ذي ق�ار 140 
، األنب�ار 6  ، املثن�ى  42، نين�وى 18 ،صالح الدين 
17 .واضاف�ت: ان األصاب�ات الجدي�دة ليوم امس  
2049  حال�ة،  وكم�ا ييل: بغ�داد الرصافة   263، 

بغ�داد الكرخ  144 ، مدينة الطب 36 ، النجف 89، 
الس�ليمانية 108 ، أربي�ل 72 ، ده�وك  8 ، كربالء 
137 ، كرك�وك 176 ، دي�اىل  99، واس�ط  167 ، 
البرصة  164، ميس�ان 42 ، باب�ل 250 ، الديوانية 
68 ، ذي قار 56، األنبار 16، املثنى 66 ، نينوى  30 

، صالح الدين  58.

القانونية النيابية لـ         : ال ميكن حتديد موعد االنتخابات إال بعد إكمال قانونها 

االصابات يف العراق تتخطى الـ 90 ألفا وارتفاع معدل الشفاء بفريوس كورونا
بعد تسجيل 2049 إصابة جديدة و74 حالة وفاة 

بغداد/ الزوراء:
الدائم�ة  اللجن�ة  الرتبي�ة/  وزارة  وجه�ت 
لالمتحانات، امس الس�بت، كتاباً رس�مياً اىل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالسماح 
لطلب�ة الدراس�ة االعدادية ب�إداء االمتحانات 
العام�ة لل�دور االول للع�ام ال�درايس الح�ايل 
2020-2019 يف ابني�ة الجامع�ات والكليات 
واملعاه�د. وفيما اكدت التنس�يق مع وزارتي 
الصح�ة والداخلي�ة لتوف�ري االم�ن الصح�ي 
خالل االمتحان�ات الوزارية لطلبة الس�ادس 
االع�دادي، اش�ارت اىل انه�ا حقق�ت نجاحا 
االلكرتون�ي واملنص�ات. التعلي�م  يف تجرب�ة 

وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر الرتبي�ة، يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن “وزير 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي واف�ق عى 

الجامعاتكاف�ة  اىل  واوع�ز  الرتبي�ة  مق�رتح 
بإداء امتحانات املرحل�ة االعدادية يف ابنيتها، 
وذل�ك للحفاظ ع�ى قوة االمتحان�ات العامة 
ورصانتها وس�هولة ادارتها إلنجاح سري تلك 
االمتحانات”.وأض�اف البيان أن “االمتحانات 
النهائي�ة للدراس�ة االعدادي�ة س�تبدأ يف يوم 
الس�بت املوافق 8/8/2020 وتس�تمر لغاية 
يوم السبت املوافق 29/8/2020”. من جانب 
متص�ل، اك�دت وزارة الرتبية، امس الس�بت، 
التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفري 
االم�ن الصح�ي خ�الل االمتحان�ات الوزارية 
لطلبة السادس االعدادي، فيما اشارت اىل انها 
حقق�ت نجاحا يف تجرب�ة التعليم االلكرتوني 

واملنصات.

طهران/ متابعة الزوراء: 
أعلن الرئيس االيراني، حسن روحاني، أن تقارير وزارة 
الصحة تشري اىل أن ما بني 30 اىل 35 مليون إيراني من 
املحتمل أن يصابوا بفريوس كورونا، مؤكدا أنه السبيل 
لوقف انتش�ار الف�ريوس إال بالتع�اون والتكاتف، كي 
نتمكن من تهيئ�ة الظروف الالزم�ة يف البالد، وتنظيم 
القطاع الصح�ي وكل املتطلبات الالزمة يف هذا املجال.
وقال روحاني، يف جلس�ة امس السبت للمركز الوطني 
ملكافح�ة كورون�ا: لق�د مضت خمس�ة أش�هر ونحن 
نواج�ه هذا الفريوس الخطري، وما زال القلق مس�تمرا 
يف إيران وال�دول االخرى ألن أمامنا خطوات اخرى البد 
أن نتخذها.واضاف: أن تقارير وزارة الصحة تخمن أن 
25 مليون إيراني اصيبوا بالفريوس، كما أن ما يقارب 
من 14 الف ش�خص توفوا بامل�رض ، كما أن أكثر من 
200 الف مواطن قد أُدخلوا املستشفيات خالل ال�150 

يوما املاضية.واش�ار اىل: أن انتش�ار املرض سيستمر 
حتى نهاية العام وربما يتواصل يف العام القادم ايضا، 
ألن م�ن الصعب تحديد تاري�خ لنهاية هذا املرض، كما 
أنه قد يتضاعف مستقبال.كما تطرق الرئيس روحاني 
اىل أنه لم يت�م التوصل حتى اآلن اىل عالج أو لقاح لهذا 
امل�رض، كما أننا لم نتوصل اىل رشوط الس�المة الالزم 

تحققها ملواجهته.

اخلارجية تكشف لـ            عن إجراءاتها إلخراج العراق من القائمة األوروبية للدول عالية املخاطر بغسيل األموال
أوضحت مضمون رسالتها إىل نظرائها يف دول االحتاد األوروبي

الزوراء/ حسني فالح:
ع�ن  الخارجي�ة  وزارة  كش�فت 
اجراءاته�ا املتخ�ذة من اج�ل اخراج 
الع�راق عن قائمة االتح�اد االوروبي 
للدول عالية املخاطر يف مجال غسيل 
االره�اب، وفيم�ا  االم�وال وتموي�ل 
اوضحت مضمون رسالة الوزير فؤاد 
حس�ني اىل نظرائ�ه يف دول االتح�اد 
االوروب�ي، اكدت مطالبته�ا لالتحاد 
االوروب�ي بتزويدها باملعايري الواجب 

عى العراق تطبيقها.
باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وذك�ر 
الوزارة، الدكت�ور احمد الصحاف، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان الوزارة عملت 
بدأب عاٍل وعب س�فاراتنا املنترشة يف 
عموم العالم عى رشح جهود العراق 
يف مج�ال مكافح�ة غس�يل األم�وال 
م�دى  وتبي�ان  اإلره�اب،  وتموي�ل 
التزام�ه باملعايري الدولية املعمول بها 
والتي أس�فرت عن رفع اس�م العراق 
من قائمة فرقة العمل املاليرّة الدوليرّة 
س�فارة  ان  اىل:  )FATF(.واش�ار 
الع�راق يف بروكس�ل تواصل�ت م�ع 
إدارة العم�ل الخارج�ي يف املفوضية 
األوروبية، واالستفس�ار عن املعايري 
الت�ي س�يتبعها االتح�اد األوروبي يف 
إدراج الدول يف القائمة الجديدة، كما 
أرسلت مذكرتني رسميتني إىل االتحاد 
األوروب�ي طلب�ت فيهم�ا تزويده�ا 
ع�ى  الواج�ب  األوروبيرّ�ة  باملعاي�ري 

العراق تطبيقها.واوضح: ان السفارة 
العراقي�ة يف بروكس�ل أج�رت ع�دداً 
م�ن اللق�اءات، وعقدت كذل�ك عدداً 
م�ن االجتماعات. مبين�ا: ان من بني 
هذه االجتماع�ات كان مع مدير عام 
دائرة االس�تقرار والخدمات وأسواق 
امل�ال يف املفوضي�ة االوروبية؛ لغرض 

االستفسار عن موضوع إدراج العراق 
يف قائم�ة االتحاد األوروبي بالنس�بة 
للدول عالية املخاطر يف مجال غس�يل 
األموال وتموي�ل اإلرهاب.وتابع: كما 
رشحن�ا جهود العراق يف ه�ذا املجال، 
ال�دويل  الجه�از  بمعاي�ري  والتزام�ه 
ملكافح�ة غس�يل األموال س�واء عى 

مس�توى ترشي�ع القوان�ني أم ع�ى 
التطبيق، وكانت السلطات  ُمس�توى 
العراقي�ة املختصة قد أحال�ت العديد 
م�ن مرتكبي الجرائ�م املالية املتعلقة 
بهذا الس�ياق عى املحاك�م املختصة.

وم�ى بالق�ول: ان م�ن الخط�وات 
الت�ي كان ع�ى وزارة الخارجيرّ�ة أن 

تخطوه�ا يف هذا االتج�اه هو أن بعث 
وزير الخارجية فؤاد حس�ني رس�الة 
إىل نظرائ�ه وزراء الخارجي�ة يف دول 
االتح�اد األوروبي دع�ا إىل االعرتاض 
ع�ى الالئح�ة املفوض�ة املقرتح�ة يف 
مجلس االتح�اد األوروبي، فضالً عن 
إج�راء اللق�اءات واالجتماع�ات عب 
تقنية الفيدي�و كونفرانس واملكاملات 
وبرملاني�ني  وزراء  م�ع  الهاتفي�ة 
أوروبي�ني لتعضيد اع�رتاض العراق، 
ورفعه من ه�ذا القائمة.هذا وقدمت 
س�ابق،  وق�ت  يف  الخارجي�ة،  وزارة 
اعرتاضا اىل مفوضية االتحاد االوروبي 
ال�دول  ضم�ن  الع�راق  ادراج  ح�ول 
عالية املخاطر بش�أن غسيل األموال، 
وتموي�ل اإلره�اب.  وق�ال املتح�دث 
باس�م ال�وزارة،، احم�د الصحاف، يف 
بي�ان ص�در يف )8 تم�وز 2020(: ان 
“وزي�ر الخارجيرّة فؤاد حس�ني بعث 
برسالة إىل نظرائه األوروبيرّني يحثهم 
فيها عى رفض قرار ُمفورّضيرّة االتحاد 
األوروبيرّ إدراج الع�راق ضمن قائمة 
ال�دول عالية املخاطر بش�أن غس�يل 
األم�وال، وتموي�ل اإلرهاب”.واضاف 
�د لنظرائه يف  ان “وزي�ر الخارجيرّة أكرّ
الرس�الة، التي بعثها له�م، أنرّ العراق 
ذ عى مررّ السنني قوانني، وإجراءات  نفرّ
ة؛ بهدف مكافحة غسل األموال،  ُمهمرّ
وتمويل اإلره�اب، وتخفيف املخاطر 

املُرتبطة بها.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الخفاجي،  زهري  اللواء  العام  املرور  مدير  اكد 
بتجوال  السماح  يتم  لن  انه  السبت،  امس 
الخفاجي  أرقاماً.وقال  تحمل  ال  التي  العجالت 
اإللكرتونية  “املراجعة  ان   : يف ترصيح صحفي 
ستلغي وجود املعقبني”.واضاف الخفاجي، انه 
“لن يتم السماح بتجوال العجالت التي ال تحمل 
حتى  الدوام  تمديد  “ندرس  أرقاماً”.واوضح، 
تسجيل  آلية  “احالة  مؤكداً  مساًء”،  العارشة 

السيارات بني املحافظات إىل مرور كردستان”.

املرور: لن نسمح بتجوال 
العجالت اليت ال حتمل أرقاما

أمري الكويت يدخل املستشفى وولي 
العهد يتوىل مهامه مؤقتا

صاحل يطمئن على صحة األمري 

نقيب الصحفيني يدعو اىل تأجيل 
امتحانات السادس االعدادي

البنتاغون: تركيا أرسلت حنو 4000 مرتزق سوري إىل ليبيا

الرتبية: االمتحانات النهائية لإلعدادية 
ستجرى يف اجلامعات والكليات واملعاهد 

وزارة الصحة ختمن إصابة 25 مليونا بالفريوس

روحاني: 35 مليون إيراني مهددون باإلصابة بكورونا

االتصاالت النيابية : ديون شركات اهلاتف النقال تتجاوز الـ872 مليون دوالر

ص 6املنتخب الفلسطيين يعتذر عن مواجهة اسود الرافدين وديا يف اربيل

ص 5

 

الغامني يوجه بافتتاح اجلوازات وتسجيل 
السيارات عرب البوابة اإللكرتونية

أكد املباشرة مبعامالت بطاقة السكن بدءا من اليوم 

بغداد/ الزوراء:
ه وزي�ر الداخلية، عثم�ان الغانمي،  وجرّ
بمعام�الت  باملب�ارشة  الس�بت،  ام�س 
بطاق�ة الس�كن ب�دءاً من الي�وم األحد، 
وفيما أكد أن افتتاح الجوازات س�يكون 
غ�دا االثن�ني ع�ب البواب�ة اإللكرتونية، 
وج�ه الغانم�ي، بفت�ح التس�جيل ألول 
مرة للس�يارات عب البواب�ة االلكرتونية 
الغانم�ي  يف بغ�داد واملحافظات.وق�ال 
يف بي�ان: إن »رس التوفي�ق والنج�اح يف 
العمل هو تقدي�م الخدمات للمواطنني، 
ومن واجبن�ا أن نعمل ع�ى ذلك، وعليه 
وجه�ت ب�أن تب�ارش مديري�ة األح�وال 

املدني�ة والجوازات واإلقام�ة بمعامالت 
بطاقة الس�كن ابتداًء من اليوم االحد«.

وأضاف »يك�ون افتتاح الج�وازات يوم 
غ�د االثن�ني ع�ب البواب�ة اإللكرتونية، 
عى أن تتم املب�ارشة بعمل صورة القيد 
والتأيي�د والواقعات الحياتية األس�بوع 
املقبل«.كما وجه وزير الداخلية، عثمان 
الغانم�ي، بفت�ح التس�جيل ألول م�رة 
للس�يارات ع�ب البواب�ة االلكرتونية يف 
بغداد واملحافظات.وقال الغانمي يف بيان 
: إن »االهتمام بطلبات املواطنني هو من 

أولويات عملنا يف وزارة الداخلية.

السعودية تالحق مسؤول االستخبارات السابق سعد اجلربي لتبديده 11 مليار دوالر
الرياض تصدر طلبات لإلنرتبول لتوقيفه وكندا ترفض تسليمه

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن مصدر أن وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، سيزور العاصمة العراقية 
التي  للحوارات  ممهدة  ستكون  ظريف  »زيارة  إن   : املصدر  األحد.وقال  اليوم  بغداد 
سيجريها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خالل زيارته إىل طهران منتصف 
األسبوع الحايل«.وأضاف أن »الزيارة ستبحث العالقات بني البلدين، وملف فتح الحدود 
جانبه،  عليه«.من  وتأثريه  اإليراني،  األمريكي  الرصاع  يف  العراق  دور  وكذلك  بينهما، 
كشف املتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، عن أجندة زيارة وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف إىل العراق.وقال الصحاف : إن«الزيارة تأتي يف سياق تعزيز 
املشرتكة  التحديات  أن«الزيارة ستبحث  البلدين«.وأضاف  بني  الثنائية  العالقات  جهود 
مؤكداً  املشرتكة«.  املصالح  عى  ينعكس  بما  املمكنة،  الفرص  عى  البناء  وإمكانية 

أن«ظريف سيلتقي الرئاسات الثالث ووزير الخارجية فؤاد حسني«.

وزير اخلارجية اإليراني يزور بغداد 
اليوم

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

العراق حيصد املرتبة الثالثة عاملياً يف مسابقة “اليوسي ماس” للحساب الذهين 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
خلص تقرير جديد لوزارة الدفاع األمريكية )بنتاغون( 
أن تركيا أرسلت آالف املرتزقة السوريني إىل ليبيا خالل 
األش�هر الثالثة األوىل من العام الج�اري، يف أول تعليق 
من الوزارة عى أنشطة أنقرة الهادفة إىل تغيري موازين 

الق�وى يف النزاع الليبي.ويأتي التقرير يف وقت يتصاعد 
ب�ه ال�رصاع يف ليبي�ا، م�ع اإلرصار الرتك�ي ع�ى دعم 
امليليش�يات املتطرفة التي تعم�ل لصالح حكومة فائز 

الراج يف طرابلس.



بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف 
الوبائي اليومي لجائحة كورونا املستجد يف العراق، 
و74  جديدة  اصابة   2049 تسجيل  اكدت  وفيما 
دائرتي  حددت  مصابا،   1997 وشفاء  وفاة  حالة 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
جميع  يف  نموذجا   )15229  ( فحص  تم  انه  منه: 
وبذلك  ؛  امس  ليوم  العراق  يف  املختصة  املختربات 
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية 
ان  مبينة   ،)  777287  ( العراق  يف  املرض  تسجيل 
مخترباتها سجلت ) 1997( حالة شفاء يف العراق 
الرصافة   222، بغداد /  موزعة كالتايل: بغداد / 
األرشف  النجف   ،179 الطب   مدينة   ،298 الكرخ 
43، السليمانية  33 ، أربيل 42 ، دهوك 12، كربالء  
92، كركوك  94 ، دياىل 91  ، واسط  96 ،البرصة  
206 ، ميسان 102، بابل  167 ، الديوانية 97  ، ذي 
قار 140 ، األنبار 6  ، املثنى  42، نينوى 18 ،صالح 

الدين 17 .
واضافت: ان األصابات الجديدة ليوم امس  2049  
بغداد   ،263 الرصافة    بغداد  ييل:  وكما  حالة،  
 ،89 النجف   ،  36 الطب  مدينة   ،  144 الكرخ  
السليمانية 108 ، أربيل 72 ، دهوك  8 ، كربالء 137 
، البرصة   ، دياىل  99، واسط  167  ، كركوك 176 
الديوانية 68 ، ذي   ، ، بابل 250  164، ميسان 42 
قار 56، األنبار 16، املثنى 66 ، نينوى  30 ، صالح 

الدين  58.
:بغداد  ييل  وكما  حالة    75 الوفيات   ان  وتابعت: 
الطب2،  مدينة   ،4 الكرخ  بغداد   ،13 الرصافة 
 ،3 كربالء   ، أربيل1    ،9 السليمانية   ،  1 النجف  
كركوك  8، دياىل 1 ، البرصة  10 ، ميسان 5، بابل  
الدين  صالح   ،2 نينوى   ،2 املثنى    ،8 قار  ذي   ،4
:  58492  ) نسبة  2، مبينة ان مجموع الشفاء  
الشفاء  64.8 %( ، اما مجموع األصابات : 90220، 

بينما الراقدين الكيل:     28037، يف حني الراقدين يف 
العناية املركزة: 397، ومجموع الوفيات:   3691.

الرصافة  بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 263 اصابة 
الرصد  خالل   147 بينها  كورونا  بفريوس  جديدة 

الوبائي الفعال للقطاعات الصحية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
منه: ان »صحة الرصافة سجلت امس 263 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل:.147 حالة 
خالل الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية : 
البلديات  الثاني 87 حالة /  قطاع  البلديات  قطاع 
االول 28 حالة /   قطاع الرصافة 11 حالة /  قطاع 

النهروان 19 حالة /  قطاع املدائن حالتني .
للمؤسسات  مراجعتهم  خالل   116 ان  اىل  واشار 
محالت  ضمن  حالة   51 الصدر  مدينة  الصحية:  
 ,548  ,532  ,554  ,575  ,561  ,519  ,521  ,555
واحدة  حالة  النرص  حي    / جميلة   ,527  ,539
محلة 773 / الكرخ الشعلة حالة واحدة  /  الكرادة 
حالتني محلة 910, 919 /  الكمالية حالة واحدة 

محلة 746 /  الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 860 
/  البلديات 4 حاالت محلة 736, 738, الزراعي  /  
الطالبية    /  322  ,320 محلة  حاالت   3 القاهرة 
حالة واحدة محلة 323 /  الحسينية حالتني محلة 
220/  جرس دياىل حالتني حي الرياض, الزراعي  /  
محافظة ذي قار حالتني  الجبايش, حي العسكري  
 ,966  ,959  ,962 محلة  حاالت   9 الزعفرانية    /
 ,314  ,317 محلة   حاالت   7 الشعب   / الشموخ  
واحدة  حالة  املثنى  حي    / اور   حي   ,333  ,348
 806 عمارة  واحدة  حالة  بسماية    /  710 محلة 
  /  879 محلة  واحدة  حالة  الجهاد  حي  الكرخ    /
 /  631  ,635 محلة  حالتني  الجامعة  حي  الكرخ 
الوزيرية    /  131 محلة  واحدة  حالة  املعظم  باب 
حالة واحدة محلة 302 /  االمني حالة واحدة محلة 
743 /  شارع فلسطني حالتني محلة 505, 503/  
السعدون 4 حاالت محلة 101, 102, 103  شارع 
/  الكرخ املحمودية حالة واحدة  / زيونة 3 حاالت 
محلة 712,  /  االعظمية حالة واحدة محلة 314 
/  بغداد الجديدة 5 حاالت محلة 702, 709, 717 /  

حي الزهراء 3 حاالت محلة 757, مرصف الخنساء  
املشتل 5 حاالت محلة 701, 729, 728, قرب    /
العامل حالة واحدة  الكرخ حي  البلدي /   املجلس 

محلة 805.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني اىل 
الحاالت  نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر 
يف  بالعزل  الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا  مستشفى«،  كل 
 828 منهم  تويف   13871 اىل  ارتفع  لإلصابات 
العالج  قيد  ومتبقي   10051 الشفاء  اكتسب  فيما 

.»2992
بإجراءات  »االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
من  لحمايتهم  االجتماع  التباعد  وتطبيق  الوقاية 

االصابة وتقليل تفيش الوباء«.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها 
لغاية  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض  مخترباتها 
عنها  واملعلن  الجمعة  ليلة  من  العارشة  الساعة 

امس السبت.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
أبو دشري  2،  ان االصابات توزعت كما ييل:  منه: 
 19 الحرية    ،2 التاجي     ،3 االعالم   ،2 غريب  ابو 
السيدية    ،2 الرحمانية   ،4 الدورة   ،3 الخطيب   ،
 ،5 الطارمية   ،14 الشعلة   ،1 الرابعة  الرشطة   ،11
الكاظمية    القادسية 1،  الغزالية 13،  الطوبجي 2، 
9، الكرخ 7، اللطيفية 2، املحمودية 3، املعالف 2، 
الريموك 8،  الوشاش   2،  املنصور 3،  املكاسب 1، 
اليوسفية 1، حي الجهاد 2، حي الخرضاء 1، حي 
العدل 10، سويب 3، سكنة جانب  العامل 2، حي 

الرصافة 4.
وفاة/60سنة/ذكر/حي  الوفيات:  ان  وتابعت: 
وفاة/83سنة/ذكر/  ، الخرضاء/محلة635  
الحرية/محلة424  ، وفاة/76سنة/ذكر/الدورة/
وفاة/75سنة/ذكر/الجعيفر/  ، محلة820  

محلة208.

بغداد/ الزوراء:
هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
العراق  يف  املندائيني  الصابئة  طائفة  أبناء 

والعالم بمناسبة حلول العيد الكبري.
مناسبة  »نغتنم   : التهنئة  نص  يف  وجاء 
حلول السنة املندائية والعيد الكبري )دهفا 
ربا( يف العراق والعالم، لنبعث إليكم أجمل 
العيل  سائلني  التربيكات،  وأزكى  التهاني 
واطمئنان،  أمن  سنة  يجعلها  أن  القدير 
أعيادا  الوطن  متمنني إلخوتنا من رشكاء 

سعيدة«.

االصابات يف العراق تتخطى الـ 90 ألفا وارتفاع معدل الشفاء 
بفريوس كورونا

الغامني يوجه بافتتاح اجلوازات وتسجيل السيارات عرب البوابة اإللكرتونية

السعودية تالحق مسؤول االستخبارات السابق سعد اجلربي لتبديده 11 مليار دوالر
الرياض تصدر طلبات لإلنرتبول لتوقيفه وكندا ترفض تسليمه

الزوراء / خاص:
علقت االوساط النيابية عىل اعالن رئيس 
الكاظمي، من  الوزراء، مصطفى  مجلس 
ستعلن  الحكومة  ان  البرصة  محافظة 
املبكرة،  االنتخابات  اجراء  موعد  قريبا 
ان  النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت  حيث 
يتطلب  املبكرة  االنتخابات  موعد  تحديد 
ظروف  وتوفر  االنتخابات،  قانون  إكمال 
مفوضية  لدى  مالية  وإمكانيات  أمنية 

االنتخابات .
الغزي،  محمد  اللجنة،  رئيس  نائب  وقال 
لـ«الزوراء«: ان »تحديد موعد االنتخابات 
الوزراء  رئاسة  املبكرة هو من صالحيات 
واملفوضية العليا لالنتخابات، وال يتم تحديد 
االنتخابات  قانون  إكمال  بعد  إال  املوعد 
والنظام  االنتخاب  طريقة  عىل  واالتفاق 
تّوفر  »رضورة  اىل  مشريا  االنتخابي«. 
واإلمكانيات  املستقرة  األمنية  الظروف 

املالية لدى مفوضية االنتخابات«.
النيابية  القانونية  »اللجنة  ان  وأضاف 
الوزراء،  مجلس  رئيس  من  طلبت 
مصطفى الكاظمي، الرتتيب لعقد اجتماع 
ملناقشة  الوزراء  مجلس  مع  مشرتك 
تداعيات قانون االنتخابات وإكمال الدوائر 
التصويت  »سيتم  انه  مبينا  االنتخابية«. 
وإرساله  االنتخابات  قانون  ملحق  عىل 
انعقاد  عودة  حال  الجمهورية  رئاسة  اىل 

جلسات الربملان ».
القانونية  اللجنة  يف  االخر  العضو  لكن 
ان  اكد:  العقابي،  حسني  النيابية، 
عىل  عمليا  تتوقف  املبكرة  االنتخابات 
اداري  فني  األول  اساسيني،  عنرصين 
تنظيمي بعهدة الحكومة واملفوضية لبيان 
االنتخابات  إلجراء  وإمكانياتها  قدرتها 

املبكرة.
واضاف، يف ترصيح صحفي: ان »العنرص 

االسايس الثاني لتحقيق انتخابات مبكرة، 
يمكن  ال  حيث  النواب،  مجلس  حل  هو 
حل  دون  من  مبكرة  انتخابات  إجراء 
مجلس النواب«. مبينا ان »مجلس النواب 
للكتل  سياسية  بإرادة  إال  حله  يمكن  ال 
الكبرية، الن حل الربملان يحتاج اىل تصويت 

166 نائبا لحل انفسهم ».
البد  نفسه  الربملان  حل  »لدى  ان  وأوضح 
من إجراء انتخابات خالل 60 يوما، وهذا 
وتصبح  وواضح  رصيح  دستوري  نص 

الحكومة ترصيف أعمال«.
القانونية،  اللجنة  يف  االخر  العضو  وكان 
اكمال  ان  من  حذر  همزة،  سليم  النائب 
قانون انتخابات مجلس النواب ومصادقة 
طويال،  وقتا  سيستغرق  النهائية  صيغته 
اصابات  لتفيش  الحالية  الظروف  بسبب 

كورونا يف املحافظات.
لـ«الزوراء«  ترصيح  يف  همزة،  وقال 
مؤخرا: ان »القانون بحاجة اىل اعادته اىل 
مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات ثم 
التصويت النهائي مرة اخرى«. معتربا ان 
»اكمال القانون بصيغته النهائية سيتأخر 
اصابات  وتفيش  الحايل  الظرف  بسبب 

كورونا يف املحافظات«.
ارسلت  الجديدة  »املفوضية  ان  واضاف 
بأن  النواب  مجلس  اىل  رسميا  اشعارا 
القانون بصيغته الحالية غري قابل للتنفيذ، 
ويحتاج اىل تعديل صياغة الفقرات الفنية 
النهائية«.  بالصيغة  مصادقته  لتتم 
الدوائر  بتوزيع  امللحق  »الجدول  ان  مبينا 
حتى  الربملان  عليه  يصوت  لم  االنتخابية 
الجدول  ذلك  تعلم هل  ال  واملفوضية  اآلن، 

ضمن القانون أو خارج القانون«.
واوضح ان »هناك جملة مالحظات تتعلق 
الكثافة  وتحديد  النساء،  كوتا  بتحديد 

السكانية للدوائر االنتخابية«.

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة الرتبية/ اللجنة الدائمة لالمتحانات، امس السبت، كتاباً رسمياً اىل وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة االعدادية بإداء االمتحانات العامة للدور االول 
للعام الدرايس الحايل 2019-2020 يف ابنية الجامعات والكليات واملعاهد. وفيما اكدت التنسيق 
مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفري االمن الصحي خالل االمتحانات الوزارية لطلبة السادس 
االعدادي، اشارت اىل انها حققت نجاحا يف تجربة التعليم االلكرتوني واملنصات.وذكر املكتب 
االعالمي لوزير الرتبية، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن “وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي وافق عىل مقرتح الرتبية واوعز اىل الجامعاتكافة بإداء امتحانات املرحلة االعدادية يف 
ابنيتها، وذلك للحفاظ عىل قوة االمتحانات العامة ورصانتها وسهولة ادارتها إلنجاح سري تلك 
االمتحانات”.وأضاف البيان أن “االمتحانات النهائية للدراسة االعدادية ستبدأ يف يوم السبت 
املوافق 2020/8/8 وتستمر لغاية يوم السبت املوافق 2020/8/29”. من جانب متصل، اكدت 
وزارة الرتبية، امس السبت، التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفري االمن الصحي خالل 
انها حققت نجاحا يف تجربة  اىل  الوزارية لطلبة السادس االعدادي، فيما اشارت  االمتحانات 
التعليم االلكرتوني واملنصات.وقال مدير العالقات واالعالم بالوزارة، هيثم العزاوي، يف ترصيح 
الخدمية  املدني والجهات  والدفاع  والداخلية  الصحة  »الوزارة تنسق مع وزارتي  ان  صحفي: 
لتوفري االمن الصحي لطلبة السادس االعدادي خالل فرتة االمتحانات الوزارية النهائية الدور 
االول للعام الدرايس الحايل2019 – 2020«، منوها بأن »املديرية العامة للتقويم واالمتحانات 
بشكل  االمتحانية  املراكز  بني  »املراقبني«  التدريسية  والهيئات  الطلبة  لتوزيع  خطة  اعدت 

سيضمن الشفافية يف اجراء االمتحانات الوزارية دون حدوث اي خرق فيها«.
ولفت إىل أن »الوزارة مستعدة إلجراء االمتحانات، واليوجد اي تأخري او تأجيل فيها«، مشريا 
لالطمئنان عىل سالمتهم  االمتحانية  القاعات  اىل  الطلبة  اجراءات ستسبق دخول  »وجود  اىل 
انتشار فريوس  لعدم  الوقائية  االجراءات  اتباع  التشديد عىل  مع  التدريسية  الهيئات  وسالمة 
كورونا بني الطلبة اثناء تأديتهم االمتحانات وخلق اجواء صحية وقائية تربوية مالئمة لهم«.

املنصات  عمل  متابعتها  خالل  من  رصدت  »الوزارة  ان  العزاوي  بني  نفسه،  الصعيد  عىل 
االلكرتونية يف املديريات واملدارس وجود تفاعل كبري من قبل الطلبة والهيئات التدريسية، ما 
يثبت ذلك نجاحها رغم انها تطبق ألول مرة يف البالد واالمكانيات املحدودة لدى الوزارة«، منبها 
عىل »ان ما تقدمه املنصات االلكرتونية اشبه مايمثل الدوام للطلبة باملدارس، اذ تقدم دروساً 
بطرق حديثة تمكنت من خاللها الوزارة من استقطاب االهتمامات العلمية للطلبة من خالل 
املتابعة املستمرة مع املدرسني عرب املنصة والتفاعل يف الدروس املقدمة من خاللها«، مضيفا 

»ان الوزارة تمتلك امكانيات محدودة إال ان التجربة نجحت«.
وقت  واستخدامها  ديمومتها  اجل  من  القريب  املستقبل  يف  لها  التطوير  »توفري  أن  وأضاف 
االزمات، خصوصا يف الوقت الحايل بسبب جائحة كورونا، وسيطرتها عىل حركة وعمل جميع 

القطاعات يف البالد«.

بغداد/ الزوراء:
وّجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، 
بمعامالت  باملبارشة  السبت،  امس 
األحد،  اليوم  من  بدءاً  السكن  بطاقة 
وفيما أكد أن افتتاح الجوازات سيكون 
اإللكرتونية،  البوابة  عرب  االثنني  غدا 
ألول  التسجيل  بفتح  الغانمي،  وجه 
مرة للسيارات عرب البوابة االلكرتونية 

يف بغداد واملحافظات.
»رس  إن  بيان:  يف  الغانمي  وقال 
التوفيق والنجاح يف العمل هو تقديم 
واجبنا  ومن  للمواطنني،  الخدمات 
وجهت  وعليه  ذلك،  عىل  نعمل  أن 
املدنية  األحوال  مديرية  تبارش  بأن 
والجوازات واإلقامة بمعامالت بطاقة 

السكن ابتداًء من اليوم االحد«.
وأضاف »يكون افتتاح الجوازات يوم 
اإللكرتونية،  البوابة  عرب  االثنني  غد 
صورة  بعمل  املبارشة  تتم  أن  عىل 
الحياتية  والواقعات  والتأييد  القيد 

األسبوع املقبل«.
عثمان  الداخلية،  وزير  وجه  كما 
مرة  ألول  التسجيل  بفتح  الغانمي، 
يف  االلكرتونية  البوابة  عرب  للسيارات 

بغداد واملحافظات.
وقال الغانمي يف بيان : إن »االهتمام 
أولويات  من  هو  املواطنني  بطلبات 
وبسبب  الداخلية،  وزارة  يف  عملنا 
إيقاف  هناك  كان  كورونا  جائحة 
لعمل عدد من الدوائر، بينها مديرية 

املرور العامة«.
وأضاف أنه »لكثرة املناشدات الواردة 
التسجيل  بفتح  وجهنا  فقد  إلينا، 
البوابة  عرب  للسيارات  مرة  ألول 
واملحافظات،  بغداد  يف  اإللكرتونية 
التسجيل  فتح  دراسة  تتم  أن  عىل 
يف  الوزارة  لدوائر  أخرى  ملواضيع 

القريب العاجل«.
يف غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
املركبات ألول مرة  املبارشة بتسجيل 
أن  اىل  مشرية  االحد،  اليوم  من  بدءا 
ملكية  نقل  خدمة  سُتطلَق  ذلك  بعد 

العجالت.
إطار  »يف  بيان:  يف  الوزارة  وقالت 
الداخلية  وزير  يوليه  الذي  االهتمام 

الكريم،  باملواطن  الغانمي  عثمان 
وحرص الوزارة عىل تقديم الخدمات 
الدوائر  خالل  من  شعبنا  ألبناء 
بعد  خصوصا  الخدمية  واملؤسسات 
التوقف املفروض للخدمات من جراء 
الداخلية  أمر وزير  فايروس كورونا، 
مديرية  تقوم  بأن  الغانمي  عثمان 
ومتابعة  وبإرشاف  العامة،  املرور 
العام  املرور  مدير  للسيد  شخصية 
خدمات  بإعادة  عبادة،  زهري  اللواء 
يف  الكريم  للمواطن  تدريجيا  املرور 
اعتماد  رشيطة  واملحافظات  بغداد 
أقىص درجات الحذر واتباع اإلجراءات 

الوقائية«.
األمر  عىل  »بناًء  الوزارة  وأوضحت 

باتخاذ  املرور  مديرية  قامت  آنفا 
اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ عىل وفق 

ما ييل:
بتقديم  املرور  مديرية  ستبارش   -1
تدريجي  بشكل  للمواطنني  خدماتها 
من  ابتداًء  كافة  البالد  محافظات  يف 
عرش  التاسع  املوافق  األحد  اليوم 
بخدمة  وستبدأ  الجاري،  تموز  من 
اي  املسجلة  غري  املركبات  تسجيل 
تسجيل ألول مرة عىل أن يكون تقديم 
املواطن من خالل البوابة اإللكرتونية 
بحجز  املواطن  يقوم  حيث  للمديرية 
رقم للمراجعة وتقوم املديرية بتحديد 
لتسجيل  مراجعته  ومكان  موعد 

املركبة غري املسجلة.

الرياض/ واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشفت صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية 
مسؤول  أدارها  فساد«  »شبكة  عن  تفاصيل 
االستخبارات السعودي السابق، سعد الجربي، الذي 
الدوالرات،  مليارات  تبديد  بتهمة  الرياض  تالحقه 
وفيما أصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات 
الذي  الجربي،  لتوقيف  اإلنرتبول  الدولية  للرشطة 

بات هاربا دوليا، رفضت كندا تسليمه.
وأشارت الصحيفة األمريكية، إىل أن تقريرها استند 
إىل »التأكد من تفاصيل التحقيق السعودي والبحث 
بشكل أكرب يف النتائج التي تم التوصل إليها من قبل 

مسؤويل املخابرات األمريكية واألوروبية«.
من  مجموعة  مع  متهم  »الجربي  أن  وأوضحت 
األشخاص الذين كان يقودهم خالل فرتة عمله يف 
وزارة الداخلية بإساءة رصف ما يقارب 11 مليار 
دوالر من األموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار 

دوالر عىل األقل«.
تحميل  خالل  من  املجموعة  »استفادت  وتابعت: 
التي  العقود  مقابل  الرسوم  من  املزيد  الحكومة 
أنها  كما  كبرية،  غربية  رشكات  مع  تربم  كانت 
بالبنوك  املرتبطة  الخارجية  الحسابات  استخدمت 

الغربية الكبرية لتحويل األموال«.
أن  مصادر  عن  جورنال«  سرتيت  »وول  ونقلت 
آنذاك  املسؤول  بموافقه  جرى  الشبكة  »عمل 
»كان  حيث  نايف«،  بن  محمد  السابق  العهد  ويل 
شخصية  أكثر  ثاني  الصحيفة،  بحسب  الجربي، 
أدار صندوقا خاصا  الداخلية، وأنه  نافذة يف وزارة 
جهود  عىل  الحكومي  اإلنفاق  عىل  يرشف  للوزارة 

مكافحة اإلرهاب ذات األولوية العالية«.
وخالل 17 عاما أرشف فيها عىل الصندوق، تدفق 
تقول  خالله،  من  دوالر  مليار   19.7 يقارب  ما 
إنفاقها  تم  منها  دوالر  مليار   11« إن  التحقيقات 
العقود  رسوم  رفع  خالل  من  صحيح  غري  بشكل 
أو تحويلها إىل وجهات أخرى، بما يف ذلك حسابات 
وعائلته  الجربي  عليها  يسيطر  خارجية  مرصفية 

ورشكائه، باإلضافة إىل محمد بن نايف«.
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة السعودية 
التحقيقات  عىل  تعلق  ال  »الحكومة  إن  للصحيفة 
عىل  التعليق  الجربي  رفض  فيما  القائمة«، 

االتهامات.
وأكد مسؤولون سعوديون معنيون أنهم يحاولون 
تقديم الجربي للعدالة يف إطار الحملة التي ينفذها 
ملكافحة  سلمان  بن  محمد  األمري  العهد  ويل 

الفساد.
علم  »عىل  األمريكية  االستخبارات  وكاالت  وكانت 
بدخول الرشكات املرتبطة بعائلة الجربي يف رشاكة 
حقق  مما  األمريكيني،  العسكريني  املوردين  مع 
تلك  السعودية من  الحكومة  أرباحاً من مشرتيات 
وثائق مرصفية  الصحيفة عن  ونقلت  الرشكات«. 
بنوك  خالل  من  تدفقت  »األموال  أن  ومسؤولني 

دولية« عىل الجربي وعائلته وأعضاء الشبكة.
عبد  الراحل  امللك  أسسه  الذي  الصندوق  وحظي 
محلياً  اإلرهاب  عىل  للقضاء  العزيز  عبد  بن  الله 
بعد هجمات 11 سبتمرب، بجزء كبري من ميزانية 
»الجربي  أن  غري  عمله.  لتسهيل  الداخلية  وزارة 
يمكنه هو وزمالؤه االستفادة منه«،  أنشأ نظاماً 

بحسب الصحيفة.
إحدى األدوات الرئيسية لشبكة الجربي، كما تقول 
تم  التي  التقنية  تحكم  »رشكة  كانت  الصحيفة، 
لكنها  الوزارة،  ومولتها   2008 عام  يف  تسجيلها 
الجربي  لشقيق  األحيان  بعض  يف  مملوكة  كانت 
املقربني، كما تظهر  واثنني من زمالئه  أخيه  وابن 

سجالتها«.
رشكات  من  واألجهزة  الربمجيات  الرشكة  اشرتت 
للحكومة،  بيعها  »وأعادت  أمريكية  تكنولوجيا 
أمريكية  رشكة  رئيس  وقال  كبرية«.  بأرباح  غالباً 
أشخاص  لديها  »الرشكة  إن  الجربي  معها  تعامل 

مقربون من الجربي يشغلون أدواراً قيادية«.
وكشفت الصحيفة عن أن »جزءاً كبرياً من األموال 
التي تدفقت خارج الوزارة ذهب إىل رشكة »سكب 
ريال  مليار   26 من  أكثر  تلقت  التي  القابضة« 
إىل 2014،  الفرتة من 2008  يف  مليار دوالر(   6.9(
التي  التحويل  ووثائق  املرصفية  للحسابات  وفقاً 
»سكب«  أن  وأوضحت  الصحيفة«.  استعرضتها 
الدوالرات«  من  املاليني  عرشات  »بانتظام  حولت 
إرسال  يتم  إىل حسابها يف مرصف بجنيف، »حيث 
بعض هذه األموال إىل حسابات بأسماء مساعدي 

الجربي«.
إىل  يتم  فكان  منتظم،  شهري«  تحويل  »أكرب  أما 
)وهي  الربيطانية  العذراء  جزر  يف  مسجلة  رشكة 
املالية  التعامالت  لرسية  مالذاً  بكونها  مشهورة 
 Dreams International والتهرب الرضيبي( تسمى
بالكامل  »يمتلكها   .Advisory Services Ltd

الجربي، كما ُتظهر الوثائق املرصفية«.
»سكب«  دفع  الجريدة  رصدت  املثال،  سبيل  فعىل 
أكثر من 28 مليون دوالر يف أبريل )نيسان( 2017 

مليون   15 ونحو  العذراء،  جزر  يف  الجربي  لرشكة 
و2.7  عبدالله«،  الحمد  الجربي  »لحليف  دوالر 
الجربي«،  أخت  ابن  املزيني،  »ملاجد  دوالر  مليون 

كما ُتظهر الوثائق املرصفية.
مليون   250 نحو  الجربي  »تلقى  املحصلة،  ويف 
دوالر من رشكة سكب ورشكات أخرى ممولة من 
وزارة الداخلية«، وفقاً لوثائق مرصفية وأشخاص 

مطلعني عىل التحقيقات الجارية يف اململكة.
فإن  السعوديون،  املحققون  إليه  توصل  ملا  ووفقاً 
»الجربي وشقيقه واثنني من أبناء أخيه واثنني من 
زمالئه قد تلقوا أكثر من مليار دوالر من املدفوعات 
مليارات  يف  أيضاً  الرياض  وتحقق  املبارشة«. 
الدوالرات من تدفقات األموال األخرى غري املبارشة 

وعقوٍد مبطنة.
نايف  بن  »محمد  أن  األمريكية  الصحيفة  وذكرت 
من  مبارشة  الدوالرات  من  املاليني  مئات  تلقى 
دفعها  تم  الحاالت  بعض  يف  لكن  سكب،  رشكة 
وذلك  الداخلية،  لوزارة  عملت  أخرى  لرشكات 
املطلعني  واألشخاص  املرصفية  السجالت  بحسب 

عىل التحقيق السعودي«.
يف  انتهت  الرتتيبات  »تلك  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
2017 عندما خرج محمد بن نايف من والية العهد، 
نظام  تفكيك  إىل  سلمان  بن  محمد  األمري  وسعى 

املحسوبية«.
وتم نقل ملكية رشكة »تحكم التقنية« إىل الحكومة. 
واكتشف املحققون السعوديون أن وزارة الداخلية 

كل  مقابل  دوالر  ألف   11 من  أكثر  للرشكة  دفعت 
وهاتف  أريض  هاتف  ألفي  عىل  للحصول  قطعة 
بحسب  فقط،  دوالر   500 تكلفته  آمن  محمول 

األشخاص املطلعني عىل التحقيق.
وقالت املصادر للصحيفة إن »األجهزة تم التخلص 
منها يف وقت الحق ألنها لم تعمل بشكل جيد«. كما 
اكتشف أن مساعدي الجربي »اختلقوا أوراقاً تفيد 
بأن الرشكة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون 

دوالر«.
وتظهر سجالت رسمية أمريكية وإيصاالت اإليداع 
اشرتت   ،2013 عام  يف  أنه  بالرشكات  الخاصة 
شقة  خالد  وابنه  الجربي  لسعد  التابعة  الرشكات 
دوالر،  مليون   3.5 بمبلغ  بوسطن  يف  بنتهاوس 
وأربع وحدات أخرى يف املبنى نفسه مقابل ما بني 

670 ألف دوالر، وما يزيد بقليل عن مليون دوالر.
اشرتت  أيضاً،  األمريكية  الدولة  لسجالت  ووفقاً 
األخري،  ويديرها  وابنه،  الجربي  أسسها  رشكة 
شقة بقيمة 4.3 مليون دوالر يف فندق »ماندارين 
أورينتال« يف بوسطن عام 2017. وهذا العام أنفقت 
الشقق يف  الرشكة 13.75 مليون دوالر أخرى عىل 
فندق »فور سيزونز« ببوسطن. وفقاً ألقاربه، فإن 
الجربي يمتلك أيضاً منازل يف تورونتو، حيث يقيم 

حالياً، ويف تركيا كذلك.
وإخطارات  تسليم  طلبات  السعودية  وأصدرت 
الذي  الجربي،  لتوقيف  اإلنرتبول  الدولية  للرشطة 

بات هاربا دوليا، ترفض كندا تسليمه.

احللبوسي يهنئ الصابئة املندائيني 
بالعيد الكبري

القانونية النيابية لـ         : ال ميكن حتديد 
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القاهرة/ متابعة الزوراء: 
رّسَع الرئي�س املرصي عبد الفتاح 
الس�ييس م�ن تحركات�ه ولقاءاته 
اس�تعداداً عىل ما يب�دو لتربير أي 
خطوة مس�تقبلية قد تتخذ للدفع 
بالجيش امل�رصي يف معارك داخل 
ليبيا، إذ حذر، خ�ال لقائه، للمرة 
األوىل من�ذ الع�ام 2015، عدداً من 
مش�ايخ وأعيان قبائ�ل ليبية، من 
أن “مرص لن تقف مكتوفة األيدي 
يف مواجه�ة أي�ة تحركات تش�كل 
تهديداً مبارشاً قوياً لألمن القومي، 
ليس امل�رصي والليبي فقط وإنما 
العرب�ي واإلقليمي والدويل”. وجاء 
اللق�اء بع�د س�اعات م�ن اتصال 
هاتفي مطول أجراه الس�ييس مع 
نظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون 

حول تطورات األوضاع.
واس�تضاف الس�ييس، ع�دداً م�ن 
مش�ايخ وأعيان القبائل والعائات 
الليبية املس�اندة مليليش�يات رشق 
املتقاع�د  الل�واء  بقي�ادة  ليبي�ا 
خليفة حف�ر، املدعومة من مرص 
واإلم�ارات والس�عودية وفرنس�ا، 
وبرمل�ان ط�ربق برئاس�ة عقيل�ة 
صال�ح امل�وايل أيض�اً لتل�ك الدول. 
وتأتي الخطوة يف س�ياق تربير أي 
خطوة مس�تقبلية قد تتخذ للدفع 
بالجيش امل�رصي يف معارك داخل 
ليبيا، وسط تعايل األصوات املنادية 
بالريث وع�دم االنجرار إىل التدخل 

املبارش.
واللقاء ه�و األول م�ن نوعه الذي 
يعق�ده الس�ييس مع ش�خصيات 
ش�عبية ليبي�ة، منذ الع�ام 2015، 
القبائ�ل  ممثل�و  اعت�اد  حي�ث 
أن  م�رص  إىل  اس�تدعائهم  ل�دى 
يلتق�وا بمجموع�ة من مس�اعدي 
الرئيس امل�رصي وممثيل األجهزة 
االس�تخباراتية والعسكرية فقط. 
وق�ال الس�ييس، خ�ال اللقاء مع 
ش�يوخ القبائل الليبية يف القاهرة، 
إن الق�وات املرصي�ة عندما تدخل 
ليبيا لحماية س�يادتها يف مواجهة 
“امليليش�يات اإلرهابية والتدخات 
األجنبية غري الرشعية” فس�يكون 
عىل رأسها شيوخ القبائل الليبية، 

حاملني العلم الليبي. 

وأضاف أن مرص لديها أقوى جيش 
يف املنطقة والقارة األفريقية، وهو 
ق�ادر عىل الحس�م الرسيع وتغيري 
املشهد العسكري يف ليبيا إذا أرادت 
القاهرة، لكنه استدرك أنه “جيش 
رش�يد”، زاعماً أن مرص لم تتدخل 
يف الش�أن الليبي ول�م تقل كلمتها 
إزاء ما يحدث من مس�اس بأمنها 
إال بع�د س�ت س�نوات.  القوم�ي 
اس�تحقاقات  وج�ود  إىل  وأش�ار 
دستورية وإجراءات برملانية يجب 
السري فيها إذا قررت مرص إرسال 

جيشها إىل ليبيا.
وذكرت الرئاسة املرصية، يف بيان، 
أن مش�ايخ وأعيان القبائل الليبية 
“املمثل�ة ألطياف الش�عب الليبي” 
قد أعربوا ع�ن “كامل تفويضهم” 
للسييس والقوات املسلحة املرصية 
الليبية  الس�يادة  “للتدخل لحماية 
واتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات لتأمني 
مصالح األمن القومي لليبيا ومرص 
املش�ركة،  التحدي�ات  ومواجه�ة 
مجل�س  لدع�وة  ترس�يخاً  وذل�ك 
الن�واب الليب�ي )يف ط�ربق( ملرص 
الليبي  الش�عب  للتدخ�ل لحماي�ة 
والحف�اظ ع�ىل وح�دة وس�امة 

أرايض باده”.
واعترب السييس، يف اللقاء الذي عقد 
تحت ش�عار “مرص وليبيا ش�عب 
واحد مص�ري واح�د”، أن “الهدف 
األس�ايس للجه�ود املرصي�ة ع�ىل 

جميع املس�تويات حي�ال ليبيا هو 
تفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبي 
من أج�ل مس�تقبل أفض�ل لباده 
ولألجيال املقبلة من أبنائه”. وقال 
إن الخط�وط الحم�راء الت�ي أعلن 
عنها من قبل، يف إش�ارة إىل محور 
رست �� الجفرة، “كانت باألساس 
دع�وة للس�ام وإنهاء ال�رصاع يف 
ليبيا، إال أن مرص لن تقف مكتوفة 
األي�دي يف مواجه�ة أي�ة تحركات 
تش�كل تهديداً مبارشاً قوياً لألمن 
القومي ليس املرصي والليبي فقط 

وإنما العربي واإلقليمي والدويل”.
لقاء التفويض الش�عبي للس�ييس 
جاء بعد ساعات من اتصال هاتفي 
مطول أجراه م�ع نظريه الفرنيس 
إيمانويل ماكرون ح�ول تطورات 
األوضاع، وال سيما يف ظل التنسيق 
ض�د  القائ�م  الفرن�يس  امل�رصي 
تركي�ا، والتعاون األخ�ري يف تنفيذ 
بع�ض العمليات وامله�ام امليدانية 
مصادر  وبحسب  واالس�تطاعية. 
مرصي�ة مطلع�ة، ف�إن الس�ييس 
وماك�رون اتفق�ا ع�ىل التنس�يق 
العس�كري  التع�اون  واس�تمرار 
ع�ىل  للتضيي�ق  واالس�تخباراتي 
الوجود العسكري الركي يف وسط 

وغ�رب ليبي�ا.
حصيل�ة  أن  املص�ادر  وأوضح�ت 
االتص�ال بني الس�ييس وماكرون، 
اتص�االت  س�بقته  وال�ذي 

اس�تخباراتية وعس�كرية يف األيام 
املاضية، تشري إىل تفضيل القاهرة 
وباري�س االكتف�اء بتوف�ري غطاء 
ج�وي وبح�ري مليليش�يات حفر 
يف املرحل�ة الحالي�ة، والتدخ�ل يف 
ح�دود تنفيذ عملي�ات نوعية ملنع 
تف�وق الق�وات التابع�ة لحكومة 
الوف�اق وتركيا، م�ن دون أن يمتد 
هذا لتدخ�ل ميداني مس�تدام عىل 
املدى املنظور. وأضافت املصادر أن 
هناك رؤى مختلفة داخل األجهزة 
املرصية إزاء التحرك امليداني داخل 
ليبي�ا، إذا اس�تمر الوض�ع املتوتر 
الح�ايل عىل جم�وده، بغية تحريك 
املوق�ف، فبعض األص�وات تطالب 
بالتدخ�ل الرسي�ع ووض�ع حلفاء 
م�رص الغربي�ني املتحفظ�ني عىل 
اندالع ح�رب حقيقية يف ليبيا أمام 
األم�ر الواق�ع، ويف املقاب�ل تمي�ل 
الكفة إىل اتخاذ إجراءات نوعية عن 
بعد، بما يحافظ عىل مسافة تمنع 
اس�تنزاف قدرات وطاقات الجيش 
املرصي يف أرض جديدة عليه كلياً، 
ويف ظ�روف غري مس�بوقة، فضاً 
ع�ن الكلفة االقتصادي�ة الباهظة 
التي يمكن تكبدها يف تلك املغامرة 

غري املحسوبة.
وتتطاب�ق ه�ذه األص�وات، ومنها 
شخصيات يف املجلس األعىل للقوات 
والخارجية  واملخاب�رات  املس�لحة 
وبعض الدوائر األخرى، مع معظم 

تقارير تقدي�ر املوقف التي قدمت 
للسييس خال الشهر املايض حول 
األزم�ة الليبية. وق�د أوىص أحدها 
بإنشاء قاعدة عس�كرية مرصية 
يف رشق ليبي�ا لضم�ان اس�تمرار 
مراقبة الجي�ش املرصي عن قرب 
لألوض�اع امليداني�ة، وع�دم ال�زج 
بأع�داد كب�رية م�ن الق�وات، مع 
التوس�ع يف تدري�ب أف�راد القبائل 
الليبي�ة، والب�دء يف تكوي�ن جيش 
ليبي كبري مواٍل ملرص تكون نواته 
مليش�يات حفر، األمر الذي تؤكد 
املصادر أنه احتمال مطروح بقوة 
حالي�اً، بالتنس�يق م�ع الوالي�ات 
املتحدة وفرنس�ا وأط�راف أخرى، 
حي�ث كان�ت ح�ارضة يف لقاءات 
األجه�زة م�ع ممث�يل القبائ�ل يف 

الساعات املاضية.
“أجه�زة  أن  املص�ادر  وأضاف�ت 
القاه�رة واعية ملح�اوالت الضغط 
الس�يايس واإلعامي الذي تمارسه 
اإلمارات والسعودية لدفعها للحرب 
املبارشة. وحذرت بلهجة مش�ددة 
قيادات قوات حفر والربملان الليبي 
)يف ط�ربق( م�ن االنج�رار له�ذه 
املحاوالت التصعيدية، التي ال تثمر 
إال مزي�داً من الضغوط املعاكس�ة 
م�ن األوروبيني وواش�نطن وتعقد 
األوض�اع وتنرش التوتر حتى داخل 
م�رص”. وم�ن مصلح�ة اإلمارات 
تحديداً دخول مرص ملبارشة العمل 
رشق  ق�وى  لتحال�ف  العس�كري 
ليبيا بنفس�ها، بعد الفشل املتكرر 
والذريع لحفر يف قيادة املليشيات 
وتحقيق االس�تفادة القصوى من 
ملي�ارات الدوالرات التي س�اعدته 
به�ا اإلم�ارات، إىل جان�ب املعدات 
والذخائر.  واألس�لحة  العس�كرية 
وح�ول م�ا إذا كان�ت االتص�االت 
املرصي�ة الفرنس�ية ق�د تناول�ت 
مس�تقبل حفر، قالت املصادر إن 
هن�اك اتفاقاً ع�ىل بقائه عىل رأس 
مليش�ياته حتى إش�عار آخر، بناء 
عىل الرؤية املرصية بصعوبة إيجاد 
بدي�ل، والكلف�ة الت�ي م�ن الوارد 
تكبده�ا حال إبعاده ع�ىل الصعيد 
الش�عبي والعس�كري يف املنطق�ة 

الرشقية.

 طهران/ متابعة الزوراء:
أَعلن�ت إيران امس  الس�بت، أنها س�لمت 
األوكراني�ة  للطائ�رة  األس�ود  الصن�دوق 
املنكوب�ة، التي أس�قطها الح�رس الثوري 
الع�ام  مطل�ع  طه�ران  ق�رب  اإليران�ي 
الج�اري عن طريق الخط�أ، أمس الجمعة 
إىل املختص�ني يف فرنس�ا للب�دء يف عمليات 

استخراج معلوماته.
ونقل�ت وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة، ع�ىل 
موقعه�ا اإللكروني، ترصيحات مس�اعد 
وزير  الخارجية اإليراني للشؤون القانونية 

والدولية محس�ن بهاروند، القول إنه “تم 
تسليم الصندوق األسود الخاص بالطائرة 
األوكراني�ة املنكوبة من قبل وفد إيراني إىل 
املختصني يف العاصمة الفرنسية  باريس”.

وأضاف مس�اعد وزي�ر  الخارجية اإليراني 
“وس�تبدأ عملي�ات اس�تخراج معلومات�ه 

االثنني املقبل”.
وأش�ار بهاروند إىل أن الحكومة الفرنسية 
“تعاون�ت بش�كل جي�د للغاية م�ع الوفد 
اإليران�ي ال�ذي نق�ل الصن�دوق األس�ود، 

ونشكر فرنسا عىل ذلك”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
خلُص تقرير جديد لوزارة الدفاع األمريكية 
)بنتاغون(، أن تركيا أرسلت آالف املرتزقة 
الس�وريني إىل ليبي�ا خال األش�هر الثاثة 
األوىل من العام الج�اري، يف أول تعليق من 
الوزارة عىل أنشطة أنقرة الهادفة إىل تغيري 

موازين القوى يف النزاع الليبي.
ويأتي التقرير يف وقت يتصاعد به الرصاع 
يف ليبي�ا، م�ع اإلرصار الرك�ي ع�ىل دع�م 
امليليش�يات املتطرفة الت�ي تعمل ملصلحة 

حكومة فائز الرساج يف طرابلس.
تقري�ر البنتاغون الفصيل بش�أن عمليات 
مكافح�ة اإلره�اب يف إفريقي�ا ، يكش�ف 
أيضا طبيع�ة “مكافآت” تركيا للمقاتلني، 
حيث دفعت أمواال وعرضت الجنس�ية عىل 
آالف املرتزق�ة الذي�ن يقاتل�ون إىل جان�ب 

ميليشيات طرابلس املتشددة.
أع�داد  األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  وق�درت 
املرتزقة السوريني الذين أرسلتهم أنقرة إىل 
طرابلس يف أش�هر يناي�ر وفرباير ومارس، 

بني 3500 و3800.
ومن جهة أخرى، كش�ف التقرير أن أنقرة 
ن�رشت “عددا غ�ري معروف” م�ن الجنود 
واملستش�ارين العس�كريني األتراك يف ليبيا 
خ�ال األش�هر الثاث�ة األوىل م�ن الع�ام 

الجاري.
وكان ممثل الناطق الرس�مي باسم قوات 
الدعم الرسيع بالسودان، املقدم آدم محمد 
أحم�د صالح، أكد أن ق�وات الدعم الرسيع 
تمكن�ت يف الثان�ي ع�رش من ش�هر يوليو 
الجاري من ضبط مجموعة مكونة من 80 
شخصا من بينهم أجنبيان من دولة سوريا 
متوجه�ني إىل مواقع الق�وات املتحاربة يف 
ليبي�ا، بينم�ا تم ضب�ط مجموع�ة أخرى 
مماثلة مكونة من ثمانني ش�خصا بتاريخ 
الخامس عرش من شهر يوليو الجاري وهم 
يف طريقهم إىل ليبيا للعمل كمرتزقة.وأشار 
إىل أن املجموعات التي تم ضبطها يف مجال 
الهجرة غري الرشعية بواسطة قوات الدعم 
الرسيع والقوات األمنية األخرى حتى اآلن 
بلغت 282 ش�خصا. وأضاف املقدم صالح 
أن عملي�ات الهج�رة غ�ري الرشعية أخذت 
منحنى آخر وهو املش�اركة مع املهاجرين 

يف الرصاع الدائر يف ليبيا.

وكشف املرصد الس�وري لحقوق اإلنسان 
أن أجه�زة االس�تخبارات الركي�ة نقل�ت 
مئات املسلحني ، يحمل معظمهم الجنسية 
التونس�ية، من األرايض الس�ورية إىل ليبيا 

خال األشهر األخرية.
وأوضح املرصد أن أنقرة نقلت أكثر 2500 
من عنارص تنظيم “داعش”، ممن يحملون 
الجنس�ية التونس�ية إىل ليبي�ا، بأوامر من 
حكوم�ة الرئي�س رج�ب طي�ب أردوغان، 

وفقا إلحصاءاته الخاصة.
وكان املرصد كش�ف األس�بوع املايض عن 
أن “األت�راك رشعوا يف نق�ل دفعة جديدة ، 
من غ�ري الس�وريني، املوجودين يف مناطق 
االحت�ال الرك�ي بس�وريا إىل ليبي�ا، مثل 

مناطق درع الفرات”.
وكان ب�ني ه�ؤالء جنس�يات م�ن دول يف 
ش�مال إفريقي�ا، وفقا ملدي�ر املرصد رامي 

عبد الرحمن.
وأش�ار املرص�د إىل أن هؤالء سيش�اركون 
يف القت�ال إىل جان�ب ميليش�يات حكوم�ة 
الرساج ضد الجي�ش الوطني الليبي، وقال 
إن إرسال تركيا اإلرهابيني إىل ليبيا “أصبح 

نهجا عاما لدى أنقرة”.
وبالتوازي مع ذلك، اس�تمر تدفق املرتزقة 
الس�وريون إىل ليبي�ا لكن بأع�داد أقل من 
الس�ابق، وف�ق املرص�د الذي ق�ال إجمايل 
املرتزق�ة الس�وريني يف ال�دول اإلفريقي�ة 
العربي�ة وصل إىل 16 ألف�ا، عاد منهم نحو 

5 آالف إىل سوريا.
وبلغت حصيلة القتىل يف صفوف امليليشيات 
املوالية لركيا جراء العمليات العسكرية يف 
ليبي�ا، نح�و 470 مقاتل بينه�م 33 طفا 

دون سن 18 عاما.
وبحس�ب املرصد، فإن املرتزق�ة العائدين 
إىل س�وريا يش�جعون العائ�ات الفق�رية 
عىل إرس�ال أبنائهم، وال سيما األطفال، إىل 
القتال يف صفوف املرتزقة بليبيا، مستغلني 

حالة العوز التي تعيشها.
وأكد أن من ب�ني املرتزقة 340 طفا جرى 
تجنيده�م م�ن قب�ل امليليش�يات املوالي�ة 
لركي�ا، س�واء م�ن عفري�ن أم مخيمات 
الن�زوح، تح�ت مغريات مالي�ة من طرف 
جماع�ات موالي�ة ألنقرة مثل “الس�لطان 

مراد” و”سليمان شاه”.

السيسي يستثمر “التفويض” ويسرع حتركاته لتربير أي خطوة تدفع باجليش املصري داخل ليبيا

إيران تعلن تسليم الصندوق األسود للطائرة األوكرانية إىل فرنسا

انقرة دفعت أمواال وعرضت الجنسية على آالف المرتزقة

البنتاغون: تركيا أرسلت حنو 4000 
مرتزق سوري إىل ليبيا

     

الصني ترغم العامل على البحث عن سبل للتعامل معها  
واشنطن/د ب ا:

 يعّد التعام�ل مع الصني أمرا معقدا 
للغاي�ة فق�د أصب�ح له�ا مفرداتها 
االرتب�اط،  فهن�اك،  الخاص�ة، 
والتقيي�د  واملواجه�ة،  واالحت�واء، 
وغريه�ا. ويف ظ�ل كل ه�ذا، تواجه 
الحكوم�ات قوة لم تعد ببس�اطة ” 
صاع�دة” . فالقي�ادة يف عه�د تيش 
جني بينج ت�رى أن الصني قوية اآلن 
لدرج�ة أنه�ا تس�تطيع أن تف�رض 
بعزم أجندته�ا يف الداخ�ل والخارج 
ألنها بلغ�ت حد قدرتها عىل الصمود 

أمام أي عقوبات تقف يف طريقها.
و تق�ول وكال�ة بلوم�ربج لألنباء يف 
تقري�ر له�ا إن فرض ت�يش لقانون 
أمن قومي كاس�ح عىل هونج كونج 
رغم الغضب العاملي، ووقوع اشتباك 
عس�كري ممي�ت ع�ىل الح�دود مع 
الهند، ودبلوماس�ية بكني الرشس�ة 
يف أثن�اء جائحة كورون�ا تعّد مجرد 
أح�دث األمثل�ة ع�ىل كيفي�ة فش�ل 
السياس�ات الغربية إىل ح�د كبري يف 

إبطاء تحرك الصني أو وقفه.
وم�ع إعطاء الوالي�ات املتحدة ملبدأ” 
وضع�ف  األولوي�ة،  أوال”  أمري�كا 
الهي�كل متعدد األط�راف القائم عىل 
أس�اس اح�رام القيم، ب�دأت الدول 
اآلن ت�درك بص�ورة متزاي�دة أنه�ا 
تحتاج إىل إع�ادة تفكري. وحتى اآلن 
ترك�ز االس�راتيجيات إىل حد كبري 

يف معس�كر من معس�كرين: انتظار 
تحول الصني إىل دولة تترصف بشكل 
أفضل م�ن خال جذبه�ا إىل النظام 
العامل�ي بقواع�ده ومؤسس�اته، أو 
محاولة وقف تحركها يف مس�اراتها 
من خ�ال الضغ�ط االقتص�ادي أو 

العسكري.
وق�ال فريناندو ش�يونج، وهو نائب 
الديمقراطي�ة  دع�اة  م�ن  برملان�ي 
السياس�ات  “إن  كون�ج  هون�ج  يف 
املفتوح�ة تج�اه الصني م�ن جانب 
الواليات املتح�دة واالتحاد األوروبي 
كانت ذات هدف جيد ونفع متبادل، 

عىل أم�ل أن تنضم الص�ني إىل نظام 
العال�م الح�ر أو ع�ىل األق�ل تتعل�م 
التواف�ق مع�ه… ولكن يف ظ�ل قوة 
اقتصادية وقوة عس�كرية متزايدة، 
أصبح م�ن الواضح أن ت�يش يعتقد 
أن النظ�ام يف ظل الحزب الش�يوعي 

الصيني أفضل”.
وق�ال بيت�س جي�ل، وه�و اس�تاذ 
لدراس�ات أمن آس�يا- الباس�فيكي 
س�يدني  يف  ماكواي�ر  بجامع�ة 
ال�ذي يق�دم استش�اراته للرشكات 
واألجه�زة الحكومية إن�ه بينما أدت 
جائح�ة كورون�ا إىل ترسيع النقاش 

بش�أن الص�ني ” تتمثل املش�كلة يف 
االفتقار إىل اتفاق حول الشكل الذي 
ينبغي أن يكون عليه العمل كفريق- 
فليس�ت كل الحكومات ذات العقلية 
املتماثلة تكون متماثلة اآلراء عندما 
يتعلق األم�ر بالتعامل مع التحديات 

التي تمثلها الصني”.
كما أن التصدعات التي تسبب فيها 
ترام�ب مع حلفاء الوالي�ات املتحدة 
القدامى تع�وق أيضا تحقيق موقف 

موحد.
ويقول جيل” إن األس�س الرئيس�ة 
االس�راتيجية  ه�ذه  مث�ل  إلرس�اء 

– وه�ي العم�ل عىل أس�اس متعدد 
األطراف، واحرام الحلفاء، وااللتزام 
املدروسة  السياسات  بمجموعة من 
الت�ي يمكن االعتماد عليه�ا والتنبؤ 
بها والتي توحد الوسائل واألهداف- 
ليست جزءا من برنامج هذه اإلدارة 

)األمريكية(”.
وط�وال مدة كبرية من فرة رئاس�ة 
ترامب، تجن�ب انتق�اد الصني فيما 
يتعل�ق بانتهاكات حقوق اإلنس�ان، 
وه�و يتح�ول ما ب�ني إع�ان حرب 
تجارية واالعراب عانية عن اعجابه 

بالرئيس الصيني تيش.
ويف الوق�ت الح�ايل تق�وم الوالي�ات 
املتح�دة بتصعي�د ترصفاته�ا م�ن 
اج�راءات أكث�ر ق�وة ض�د عم�اق 
مطالب�ة  إىل  ه�واوي  االتص�االت 
وس�ائل اإلع�ام الصينية الرس�مية 
بتسجيل نفس�ها كوكاء أجانب إىل 
فرض عقوبات عىل كبار املس�ؤولني 

الصينيني.
مستش�ار  ينهون�ج  يش  وق�ال 
الحكومة الصينية واستاذ العاقات 
الدولي�ة بجامع�ة رينم�ني يف بك�ني 
إنه” بالنس�بة للصني، يع�ّد التزامها 
بأولوياته�ا الداخلي�ة- ع�ىل س�بيل 
املث�ال، ق�رار امليض قدم�ا يف فرض 
الترشي�ع األمن�ي يف هون�ج كونج، 
والتأكي�د ع�ىل بن�اء االعتم�اد ع�ىل 
التكنولوجي�ا  قط�اع  يف  النف�س 
املتقدمة، وااللتزام بالنظام السيايس 

الخ�اص بالص�ني بغ�ض النظر عن 
الهجم�ات األمريكي�ة- ه�ي يف ح�د 
ذاته�ا أكرب رد ع�ىل الواليات املتحدة 

وإدارة ترامب”.
أن  إىل  بلوم�ربج  تقري�ر  ويش�ري 
مس�ؤولني من دول متعددة يقولون 
إن الحل الوحي�د للتعامل مع الصني 
هو التكاتف معا بصورة أفضل، مع 
امري�كا أو بدونه�ا. وب�دأوا يفعلون 
ذلك بطرق جدي�دة ومهمة- خاصة 
الدول الوسطى مثل اسراليا، وكندا، 
والهن�د، واململك�ة املتح�دة، والت�ي 
طاملا س�عت للموازنة بني اعتمادها 
االقتص�ادي عىل الص�ني ومخاوفها 

االسراتيجية بالنسبة لترصفاتها.
وحاول�ت الوالي�ات املتح�دة مؤخرا 
وق�ال  عاقاته�ا:  بع�ض  اص�اح 
مسؤول كبري يف إدارة ترامب واثنان 
من كبار الدبلوماس�يني الغربيني يف 
الص�ني إن الدبلوماس�يني يس�عون 
لحش�د حلف�اء يف اس�يا وغريها من 
املناط�ق. ويتمث�ل جزء م�ن الدعوة 
الواضحة لذل�ك يف الحد من االعتماد 
االقتص�ادي عىل الصني ع�ن طريق 
ف�ك االرتباط بسلس�لة االم�دادات، 
م�ع زي�ادة االس�تثمارات املحلية يف 

التكنولوجيا املتقدمة والتصنيع.
وتق�ول بلومربج إن األم�ر لن يكون 
س�ها. وق�ال مس�ؤول أمريكي إن 
بع�ض الصق�ور يف الدائ�رة املقربة 
لرام�ب مازال�وا يري�دون محاول�ة 

تحقيق انهيار للحزب الشيوعي عىل 
غرار ما حدث يف االتحاد السوفيتي، 
وهو موقف لن تؤيده الدول األخرى.
ويف اجتم�اع جرى مؤخ�را مع وزير 
الخارجية األمريكي مايكل بومبيو، 
اقرح جوزيب بوريل مفوض األمن 
االتح�اد  يف  الخارجي�ة  والسياس�ة 
األوروب�ي إج�راء حوار خ�اص مع 
الوالي�ات املتح�دة يرك�ز فق�ط عىل 
الص�ني. ولك�ن مس�ؤوال قريبا من 
الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون 
ح�ذر م�ن أن�ه ال يج�ب أن يصب�ح 
ب�ني  وس�يطا  األوروب�ي  االتح�اد 
واش�نطن وبكني، وذل�ك ألن أوروبا 

لها أجندتها ومقرحاتها الخاصة.
وقال تش�ارلز ليو، وه�و دبلومايس 
سابق، ومؤسس رشكة هاو كابيتال، 
وهي رشكة أس�هم خاص�ة إن دور 
الص�ني يف التصنيع العاملي ومصالح 
املكتس�بة تجعل  الغربيني  الحلف�اء 
م�ن الصعب ع�ىل ترام�ب أن يدعو 
بصورة مقنعة إىل انفصال كامل عن 

ثاني أكرب اقتصاد يف العالم.
وقال ش�ني شيشون، وهو أحد كبار 
الباحث�ني بمعهد الصني للدراس�ات 
الدولي�ة التاب�ع ل�وزارة الخارجي�ة 
الصينية” إن الواليات املتحدة لم ُتعد 
نفس�ها عقليا لصع�ود نجم الصني، 
لذل�ك فإنه�ا تبحث عن س�بل لخلق 
املشكات بالنسبة للصني والحد من 

صعودها”.

بقوتها االقتصادية والعسكرية
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بغداد/ الزوراء:
اعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن خارطة 
العمليات  ان  مبينا  دياىل،  يف  العسكرية  تموز 
اسفرت عن تطهري 60كم من االرايض الصعبة 

عسكريا.
وقال الناطق االعالمي باسم محور دياىل للحشد 
الشعبي، صادق الحسيني، يف ترصيح صحفي: 
اجرت  القتالية  الشعبي  الحشد  الوية  ان” 
الجاري  عمليات عسكرية متعددة خالل تموز 
عن  اسفرت  دياىل  حدود  ضمن  قاطع   14 يف 
املرتامية  واملناطق  االرايض  من  60كم  تمشيط 

واملعقدة من ناحية التضاريس والعقد”.
التمشيط  عمليات  ان”  الحسيني  واضاف 
اسفرت  الهنديس  الجهد  رافقت  التي  الدقيقة 
ناسفة  عبوات  وتفكيك  مضافات  ضبط  عن 
عمليات  لتنفيذ  مهيئة  كانت  والغام  واحزمة 
أن  مؤكدا  والقرى”،  املدن  بعض  يف  ارهابية 
“عمليات الحشد الشعبي وجهت رضبات لخرى 
مضافاته  كشف  يف  خاصة  داعش  لتتنظيم 
النائمة  لخالياه  مأوى  كانت  التي  الرئيسية 

اللوجسيني والغذائي، باالضافة  الدعم  وادوات 
اىل العبوات الناسفة”.

عمليات  اهمية  ان”  اىل  الحسيني  واشار 
التمشيط يف تأمني طرق تصل اطوالها اىل مئات 

والجبلية  الزراعية  املناطق  يف  الكيلومرتات 
خاصة يف حمرين”، الفتا اىل ان “العمليات امنت 
املرابطة بشكل  املتقدمة ونقاط  الصد  خطوط 

افضل من قبل”.

سلسلة  اجرت  الشعبي  الحشد  قوات  وكانت 
الجاري  تموز  خالل  واسعة  عسكرية  عمليات 

يف قواطع مختلفة ضمن حدود دياىل. 
من جهة متصلة، قال صادق الحسيني،: ان ” 
مفارز قتالية من لواء 110 يف الحشد الشعبي 
تنظيم  لتعقب  عسكرية  عملية  يف  انطلقت 
وقرية  سليمة  تل  مناطق  يف  االرهابي  داعش 

املعدان والطبج واطراف بحرية حمرين”.
لتأمني  تأتي  العملية  ان”  الحسيني  واضاف 
املناطق  كل  من  واطرافها  حمرين  بحرية 
اكثر  تتضمن  العملية  ان  مؤكدا  بها،  املحيطة 

من 10 اهداف جاري التحرك عليها تباعا”.
ضمن  تأتي  العملية  ان”  اىل  الحسيني  واشار 
بحرية  تأمني  يف  الشعبي  الحشد  اسرتاتيجية 
باعتبارها  بها  املحيطة  واملناطق  حمرين 
واسعة  ملساحات  وتمتد  اسرتاتيجيا  هدفا 

ومرتامية”.
يف  للمياه  االسرتاتيجي  الخزين  حمرين  وتعد 
ضمن  الكليومرتات  لعرشات  تمتد  وهي  دياىل 

حدود ناحية السعدية. 

 بغداد/ الزوراء:

 أكدْت دائرة الصحة العامة أّن قرارات اللجنة العليا 

كورونا  فريوس  مع  بالتعايش  والسالمة  للصحة 

تم اتخاذها بسبب االعباء االقتصادية الكبرية عىل 

التخصيص  الشفاء  مركز  افتتحت  وفيما  البالد. 

محافظة  يف  كورونا  جائحة  مصابي  ملعالجة 

ميسان، اشارت اىل ان املركز الذي يتسع لـ 100 

رسير انشئ بمبادرة من العتبة الحسينية.

عضو  العامة،  الصحة  دائرة  عام  مدير  وقال 

السبت،  امس  االمري،  عبد  رياض  االزمة،  خلية 

العليا  اللجنة  »قرارات  إن  صحفي  ترصيح  يف 

االعباء  اسبابها  الوطنية،  والسالمة  للصحة 

واملواطنون  البالد،  عىل  الكبرية  االقتصادية 

بصورة عامة«.

حالة  يف  تعيش  حاليا  األرس  »أغلب  أن  إىل  وأشار 

حرج كبري نتيجة االجراءات الوقائية الصارمة يف 

من  العديد  وجود  عن  فضال  املجاالت،  من  العديد 

مركزيا  تعيينهم  الدولة  تستطيع  ال  الخريجني 

بسبب عدم قدرتها املالية عىل تأمني رواتبهم، لذلك 

للمحافظة  مناسبة  قرارات  اتخاذ  الدولة  ارتأت 

عمل  فرص  وايجاد  جانب،  من  املواطنني  عىل 

لهم«، منوها بأنها »قررت افتتاح بعض املجاالت 

ان هذا ال يعني اطالق  املهمة، مؤكدا  االقتصادية 

سيطرنا  اننا  يعني  وال  الفريوس  مع  التعايش 

عليه، او رفع كل االجراءات االحرتازية«.

يقابلها  الحظر  ساعات  »تقليل  أن  إىل  ولفت 

الوقائية  باالجراءات  االلتزام  عىل  التشديد 

املطارات  افتتاح  قرار  بأن  منوها  الشخصية، 

عىل  وانما  الجائحة  قبل  املماثلة  بالطريقة  ليس 

منع  لتأمني  االحرتازية  باالجراءات  االلتزام  وفق 

انتقال العدوى بني املسافرين داخل صاالت املطار 

وفحص  والكفوف،  الكمامات  ارتداء  خالل  من 

الفرق  قبل  من  املطار  اىل  الدخول  قبل  املسافرين 

الصحية بقياس درجة الحرارة، فضال عن التأكيد 

داخل  حتى  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  عىل 

الطائرة  مع االلتزام بالوقاية الشخصية«.

يف  االداريني  املسٔوولني  »عىل  أن  االمري  عبد  وبني 

املوالت تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن خلية 

املتبضعني  فحص  عرب  إلزامي«  »بشكل  االزمة 

وااللتزام  الصحية،  الفرق  قبل  من  دخولهم  قبل 

خشية  االجتماعي  والتباعد  الشخصية،  بالوقاية 

االجراءات  وهذه  الناس،  بني  االصابات  ارتفاع 

تعتمد عىل استمرار عمل تلك املؤسسات، والتزام 

املواطن بالدرجة االوىل«، مشددا عىل »ترك مسافة 

وتجنب  واخر،  فرد  بني  املرت  ونصف  مرت  اىل  مرت 

او  اليدين  وغسل  واملزدحمة،  املغلقة  االماكن 

الوجه،  الطعام، وعدم ملس  تناول  تعقيمهما قبل 

حفاظا عىل حياة املواطنني«.

بسبب  العبادة  دور  افتتاح  »تأجيل  أن  وأوضح 

قبل  من  الوقائية  باالجراءات  االلتزام  صعوبة 

الجوامع  بافتتاح  املستقبل  يف  آمال  املصلني، 

ومتابعة  مراقبة  اىل  تحتاج  النها  والحسينيات 

من  التأكد  بعد  الصحية،  الفرق  قبل  من  مشددة 

التزام املواطنني باالجراءات الوقائية«.

امس  الصحة،  وزارة  افتتح  اخر،  جانب  من 

السبت، مركز الشفاء التخصيص ملعالجة مصابي 

جائحة كورونا يف محافظة ميسان، مشرية اىل ان 

املركز الذي يتسع لـ 100 رسير انشئ بمبادرة من 

العتبة الحسينية.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

محمد  حسن  والبيئة  الصحة  »وزير  إن  منه: 

محافظ  يرافقه  السبت،  امس  افتتح،  التميمي، 

ميسان االستاذ عيل دواي ومدير عام دائرة صحة 

العالق، فضال عن ممثلني  الدكتور عيل  املحافظة 

الطبية  املالكات  من  وعدد  الحسينية  العتبة  عن 

التخصيص  الشفاء  مركز  واالدارية،  والصحية 

ملعالجة مصابي جائحة كورونا )6( يف محافظة 

ميسان سعة 100 رسير«.

تم  »املركز  أن  البيان:  بحسب  التميمي،  واكد 

بمحافظة  الحسينية  العتبة  بمبادرة من  انشاؤه 

للمرىض  املقدمة  الخدمات  لتعزيز  ميسان 

ان  اىل  مشريا  كورونا«،  بفايروس  املصابني 

من  بكميات  امس  ميسان  صحة  رفدت  »الوزارة 

ضمن  واملستخدمة  الطبية  واملستلزمات  االدوية 

الربوتوكوالت العالجية للمرىض املصابني ب فريوس 

كورونا«.

الحسينية  العتبة  جهود  »عىل  التميثمي  واثنى 

لهذه  التصدي  يف  الصحة  وزارة  مع  وتعاونها 

املراكز  من  عدد  بناء  خالل  من  الجائحة 

وبجهود  املحافظات  عموم  يف  واملستشفيات 

وعموم  ميسان  صحة  يف  االبيض  الجيش 

داعيا  الجائحة«،  لهذه  لتصديهم  املحافظات 

املواطنني اىل »االلتزام باالجراءات الوقائية للحفاظ 

عىل صحتهم وسالمتهم من االصابة باملرض«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس 
السبت، ضبط مواد غري مرصح بها 
خاضعة  غري  ومواد  للتهريب  معدة 
أم  ميناء  منفذ  يف  الفني  للفحص 

قرص الشمايل.
تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
»الزوراء« نسخة منه، إنه »تم ضبط 
حاويتني حجم )40( قدما محملتني 
الفني  للفحص  خاضعة  غري  بمواد 
لغرض  بها  مرصح  غري  ومواد 

معاملتها  إنجاز  بعد  تهريبها 
الجمركية من قبل مركز مرك منفذ 
الشمايل يف محافظة  أم قرص  ميناء 
محطة  جمرك  ودائرة  البرصة 

البرصة«.
الضبط  عملية  »تمت  أنه  وأضافت 
والتحري  البحث  شعبة  قبل  من 
هيأتنا وخارج الحرم الجمركي بعد 
تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة 
البضاعة من قبلهم تبني أن الحاوية 
 )593( إنارة  بمواد  محملة  األوىل 

كارتون املنشأ آسيوي غري مستوفية 
بعد  الفني  الفحص  لرشوط 
الفاحصة  الرشكة  من  االستفسار 
واملعتمدة   )TUV )رشكة  للبضاعة 
للتقييس  املركزي  الجهاز  من 
أكدت من  والتي  النوعية  والسيطرة 
وشهادة  اإلطالق  وثيقة  أن  جهتها 
املطابقة غري عائدة للبضاعة املحملة 

وكذلك عدم صدورها من قبلهم«.
الثانية  الحاوية  »أما  وتابعت: 
ضاغطة/  )صوندة  بمواد  واملحلمة 

كهرباء(  كيبالت  هواء/  ضاغطة 
عىل  الكشف  بعد  الصني،  املنشأ 
)ضاغطة  وجود  تبني  الحاوية 
كبريين  كهربائي(  هواء/فرن 
تهريبهما،  بغية  بهما  يرصح  لم 
عىل  الكمركية  الرسوم  دفع  وعدم 
النافذة  والتعليمات  الضوابط  وفق 
العام،  باملال  هدراً  سببت  مما 
مطابقة  شهادة  وجود  عدم  وكذلك 
بالكيبالت  الخاصة  اإلطالق  ووثيقة 
الكهربائية كونه مشمول بإجراءات 

املركزي  الجهاز  من  الفني  الفحص 
للتقييس والسيطرة النوعية«.

تم  ما  إحالة  »تمت  انه  إىل  وأشارت 
إىل  أصويل  محرض  وفق  عىل  ضبطه 
قرص  أم  محكمة  تحقيق  قايض 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ 
لجنة  من  املقرصين  وبحق  بحقها 
أم قرص  منفذ  يف  الجمركي  الكشف 
الشمايل ودائرة جمرك محطة البرصة 
النجازهم املعامالت الجمركية خارج 

الضوابط والتعليمات األصولية«.

بغداد/ الزوراء:
دعا مكتب حقوق االنسان يف دياىل، امس السبت، اىل 
معالجة عاجلة “بؤرة الرسطان” يف املحافظة، مؤكدا 
حقوق  مكتب  مدير  كورونا.وقال  من  اقىس  أنها 
دياىل، صالح، مهدي يف حديث صحفي:  يف  االنسان 
رشق  السياحي  الطريق  عىل  النفايات  مطمر  ان” 
دياىل،  يف  للنفايات  مطمر  اكرب  يعد  والذي  بعقوبة، 
الرسطانية  لالمراض  بؤرة  الراهن  الوقت  يف  يشكل 
ما  واخرى،  فرتة  بني  منه  املنبعثة  االدخنة  بسبب 
القرى  يف  بالرسطان  االصابة  تزايد معدالت  اىل  ادى 

بؤرة  ان”  مهدي  منه”.واضاف  القريبة  واملناطق 
الرسطان يف اشارة منه اىل مطمر النفايات اقىس من 
فريوس كوروونا نظرا لكثرة ». مؤكدا »ان الحرائق 
املتكررة للمطمر وانبعاث ادخنة سامة تغطي سامة 
اجزاء واسعة من بعقوبة واملناطق املحيطة بها بني 
آن واحد  بيئية وصحية يف  ازمة  تمثل  فنرة واخرى 
املرىض”.ودعا  وخاصة  املدنيون،  فاتورتها  يدفع 
مهدي اىل “حلول واقعية تسهم يف تحويل املطمر اىل 
بحزم  والتعامل  العكس،  وليس  البيئة  يحمي  اطار 

مع الحرائق ومعاقبة املخالفني”.

بغداد/ الزوراء:
عثرت القوات االمنية عىل مخبأ ووكر للعبوات الناسفة واملواد املتفجرة يف كركوك ودياىل.

وذكر بيان ملديرية االستخبارات العسكرية تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »بناًء عىل معلومات 
استخبارية دقيقة عثرت قوة من لواء 45 ومفارز االستخبارات العسكرية يف اللواء عىل مخبأ 
ضم كدسا للعبوات ناسفة يف قرية ربيظه بقضاء داقوق - كركوك وتضبط بداخله ٢6 عبوة 

ناسفة، فيما تكفل الجهد الهنديس للمقر بتفجري العبوات يف املكان املخصص لذلك«.
واضاف أن »قوة من الفرقة الخامسة ومفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة عثرت عىل 
وكر يضم مخبأ لالعتدة واالسلحة واملتفجرات يف اطراف قرية البدعة جنوبي كنعان بمحافظة 
دياىل، وتضبط بداخله 4 قنابر هاون مختلفة العيارات و3 عبوات ناسفة، ومسطرتي تفجري، 
وهاونات عيار ٨٢ و60 ملم مع صفيحة هاون واثنني سيم كارت، ورام ميموري، وبندقية جي 

يس واحدة، حيث تم التعامل مع املواد عىل وفق السياقات املعمول بها«.

بغداد/ الزوراء:
االتحادية،  نينوى  استئناف  محكمة  أصدرت 
اغتصاب  قضية  عن  توضيحا  السبت،  امس 
ال  املتهم  أن  مؤكدة  باملوصل،  القارص  الفتاة 
يزال موقوفاً قيد التحقيق ولم تتم تربئته كما 

روجت بعض وسائل التواصل االجتماعي.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املحكمة  وقالت 
نسخة منه: »تداولت بعض منصات التواصل 
 )Twitter( االجتماعي، وخصوصا منصة تويرت
معلومات  تتضمن  وفيديوهات  منشورات 
من  النظر  قيد  تزال  ال  قضية  عن  مغلوطة 
التابعة  الخطف  قبل محكمة شعبة مكافحة 
االتحادية،  نينوى  استٔيناف  محكمة  لرئاسة 
أما  االنتظار،  قيد  تزال  ال  القضية  أن  حيث 
تناقله من معلومات بخصوصها فهي  تم  ما 
معلومات  عرب  العام  الرأي  تضليل  بهدف 
تابع  املتهم  أن  يف  يكمن  والسبب  مغلوطة 
بالجيوش  يعرف  ما  لديها  سياسية  لجهة 
االلكرتونية التي تحاول بدورها خلط االوراق 

لتضليل الرأي العام حول تلك القضية«.
واوضحت »بتاريخ الثاني عرش من شهر تموز 
حرضت  الرسمي  الدوام  انتهاء  وبعد  الحايل 
املخربة  الخطف  جريمة  مكافحة  شعبة  اىل 
واغتصاب  خطف  عن  االخبار  تروم  )ز.ذ.ع( 
القارص )ن.غ.ذ( )تولد ٢005(  ابنة شقيقها 
، كما حرض املدعان بالحق الشخيص )والدي 
)ي.ر(  املتهم  بأن  مدعني  عليها(،  املجني 
املنتسب يف الحشد الشعبي العشأيري قد قام 
بخطف واغتصاب ابنتهم باالكراه تحت تهديد 
االجراءات  واتخاذ  الشكوى  طالبني  السالح 

القانونية بحقه«.
قضية  من  الينا  وصل  ما  اثر  »عىل  واضافت 
لضابط  هاتفي  قرار  بإعطاء  قمنا  خطرية 
الشعبة بتدوين أقوال املدعني بالحق الشخيص 

بواسطة مرتجم لغة االشارة يف جمعية املوصل 
املجنى  والدي  )كون  والبكم  للصبم  الحدباء 
أقوال املخربة  عليها أبكمني(، حيث تم تدويل 
واملجني عليها، وأصدرت أمراً هاتفياً بالقبض 
عىل املتهم )ي.ر( عىل وفق أحكام املادة )4٢٢( 
من قانون العقوبات العراقي، وخالل ساعتني 
تم القاء القبض، واصدار قرار بتوقيفه لغاية 

صباح يوم 13 من تموز الحايل«.
من  عرش  الثالث  يوم  صبيحة  »يف  وتابعت 
واملدعني  املخربة  تسيري  تم  الحايل  تموز  شهر 
بالحق الشخيص واملجنى عليها واملتهمني وتم 
تدويل أقوال املدعني بالحق الشخيص بواسطة 
املجنى  اوضحت  حيث  االشارة،  لغة  مرتجم 
)والديها  الشخيص  بالحق  واملدعني  عليها 
املتهم  وعمتها( بأنهم يطالبون الشكوى ضد 
واغتصابها،  عليها  املجني  الختطافه  )ي.ر( 
أقوال املتهمني بحضور نأيب  حيث تم تدوين 
املدعي العام وانتدبت املحكمة لهما محاٍم عىل 

وفق أحكام القانون«.
عامر  القايض  يقول  املتهم،  وضع  وبشأن 
بممارسته  )ي.ر(  املتهم  »اعرتف  الربيعي: 
مرات  لعدة  عليها  املجني  مع  الجنيس  الفعل 
خالل أشهر نيسان وحزيران وتموز«، مشدداً 
التحقيق  رهن  تزال  ال  »القضية  بان  القول 
لهيئة  القانوني  املمثل  أقوال  وبإنتظار تدوين 
الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق املتهم 

الٕحالته عىل محكمة الجنايات املختصة«.
اطالق  او  املتهم  تربئة  تتم  »لم  أنه  واكدت 
تداولت  مثلما  الضغوط  تأثري  تحت  رساحه 
للحقأيق  املضللة  االلكرتونية  املنصات  بعض 
عنوان  بأي  اليتأثرون  العراق  يف  القضاة  الٔن 
أو وصف للمتهم أو املشتكي أو املجنى عليه، 
حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل يف الخصومة 

بما يحقق العدل«.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وجهت 
العلمي، امس السبت، الجامعات والكليات 
إىل  بالدخول  للطلبة  بالسماح  األهلية 
االمتحانات  ألداء  االلكرتونية  الصفوف 
األقساط  أجور  دفعهم  عن  النظر  بغض 
إىل حني  األقساط  الدراسية، وتأجيل دفع 
الدرايس  العام  بداية  إىل  أو  النتائج  تسليم 

املقبل.
عبد  نبيل  العايل،  التعليم  وزير  وقال 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  الصاحب، 
اىل جميع  هت إعماماً رسمياً  “الوزارة وجَّ
يتضمن  األهلية  والكليات  الجامعات 
وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال 
حتى  االلكرتونية،  االمتحانات  إىل  الطلبة 
الدراسية،  األجور  أقساط  يسددوا  لم  إن 
تسليم  حني  إىل  االقساط  دفع  يؤّجل  وأن 

املقبل؛  الدرايس  العام  بداية  أو  النتائج 
الذي  واالقتصادي  الصحي  للظرف  نظراً 
تمر به البالد وملا تشكله االجور من عبء 

عىل كاهل املواطنني بشكل عام”.
من  أيضا  “نأمل  الصاحب  عبد  وأضاف 
األجور  تخفيض  والكليات  الجامعات 
الدراسية بما يتناسب مع الوضع الراهن 

ومراعاة لظروف الطلبة«.
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وكانت 
دائرة  الطالبية يف  الشٔوون  العلمي/ قسم 
بالعدد  كتابها  يف  االٔهيل  الجامعي  التعليم 
1٨3 يف 7 / 1 / ٢0٢0 طلبت من الجامعات 
والكليات االٔهلية تنفيذ االٔمر الديواني رقم 
56 لسنة ٢019 املتضمن تخفيض االٔجور 
الدراسية يف الجامعات والكليات واملعاهد 
االٔهلية بنسبة 30 باملئة، ملا تشكله االجور 
من عبء عىل كاهل املواطنني بشكل عام.

بغداد/ الزوراء:  
الربط  ان  السبت،  امس  العبادي،  موىس  احمد  الكهرباء،  وزارة  باسم  املتحدث  أكد 
الخليجي يف الطاقة سيسهم يف انهاء جزء كبري من معاناة ازمة الكهرباء يف العراق، مبينا 

ان تداعيات الوضع االقتصادي أثرت عىل القطاع الكهربائي بشكل كبري.
حيث  من  املواطنني  طموح  تلب  لم  »الكهرباء  ان  صحفي:  ترصيح  يف  العبادي،  وقال 
إخفاقات  »هناك  أن  مبينا  الطاقة«،  بملف  كبرية  إخفاقات  وهناك  بالطاقة  تجهيزهم 
بقطاع الكهرباء تتم معالجتها  عىل وفق سقوف زمنية، ونحن نتطلع لقرارات حكومية 

تحاسب من اخفق يف قطاع الكهرباء«.
املناطق  تحويل  بسبب  هو  الكهرباء  تجهيز  ساعات  »تراجع  ان  اعتقاده  عن  واعرب 
العشوائيات  لتنظيم  قانون  لترشيع  الربملان  يلزم  ما  سكنية،  إىل  والزراعية  العشوائية 

واملناطق الزراعية لتنظيم الشبكة الكهربائية«.
 وتابع ان »تداعيات كورونا والوضع االقتصادي أّخر موضوع هيأة الربط الخليجي التي 
كانت ستجل ازمة كبرية يف الكهرباء بالعراق«، مبينا انه »كان من املفرتض ان يدخل 
الوضع  لكن  املقبل،  األّول  ترشين  شهر  يف  التنفيذ  حيز  الخليجي  الربط  هيأة  مرشوع 

االقتصادي وكورنا حال دون التنفيذ«.

 بغداد/ الزوراء:
 اعلنت امانة بغداد، امس السبت، عن تحقيق مالكاتها يف دائرة املشاريع نسب انجاز 

متقدمة يف ما يخص تطوير واكساء املحلتني ) ٨93 ، ٨95 (.
واضافت يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »دائرة املشاريع بارشت يف وقت سابق 

بأعمال تطوير واكساء املحلتني املذكورتني، والتي تعد من االفرازات الحديثة«.
ثم  ومن  للحىص  وحدل  وفرش  ترابي  بوكس  فتح  االعمال  تضمنت  »حيث  وتابعت: 
الخدمة  ولتدخل  امطار  مشبكات  وانشاء  املنهوالت،  تعلية  مع  طبقات  بعدة  االكساء 

رسميا خالل االيام القليلة املقبلة«. 

بغداد/ الزوراء:
امس  الشعبي،  الحشد  قوات  القت 
بارز  عنرص  عىل  القبض  السبت، 
بتنظيم “ داعش” اإلرهابي يف محافظة 

كركوك.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
“قوة  أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
الشعبي  الحشد  استخبارات  أبطال  من 
مع  وبالتنسيق  الشمال  محور  قيادة 

استخبارات الطوز واستخبارات لواء 61 
)فق الخاصة(، تمكنت من القاء القبض 
عىل عنرص بتنظيم “ داعش” اإلرهابي 

يف حي الحرية بمحافظة كركوك”.
أهايل  من  “الداعيش  أن  البيان  وأضاف 
من  وهو  املاوي(  )قرية  بيك  سليمان 
للتنظيم  النائمة  الدواعش والخاليا  أبرز 
اتخاذ  “تم  أنه  إىل  مشريا  اإلرهابي”، 

اإلجراءات القانونية معه”.

احلشد الشعيب: أحبطنا عمليات إرهابية كانت جاهزة للتنفيذ يف دياىل 
أعلن ”خارطة متوز” العسكرية وأطلق عملية لتأمني حبرية محرين

الصحة: قرارات التعايش مع »كورونا« سببها األعباء االقتصادية

حقوق اإلنسان: مطمر النفايات شرق بعقوبة 
بؤرة لألمراض السرطانية

العثور على خمبأ للعبوات واملواد 
املتفجرة يف حمافظتني

استئناف نينوى تصدر توضيحا بشأن 
قضية اغتصاب »فتاة قاصر«

ضبط مواد معدة للتهريب وأخرى غري مفحوصة يف أم قصر الشمالي

افتتحت مركز الشفاء التخصصي ملرضى الفريوس يف ميسان
التعليم توجه بالسماح لطلبة اجلامعات 

األهليَّة بأداء االمتحانات اإللكرتونّية

بغض النظر عن دفعهم أجور األقساط الدراسية

الكهرباء: الربط اخلليجي سينهي جزءا 
كبريا من املعاناة

أمانة بغداد: حملتان سكنيتان ستدخالن 
اخلدمة خالل أيام

اإلطاحة بـ”داعشي” بارز يف الطوز 
بكركوك
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أكد أن العراق سيواجه أزمة اقتصادية حادة 

اتهامات جلهات نافذة بإفشال مشروع الشركة الوطنية  الكشف عن موعد افتتاح منفذ 
الشيب أمام التبادل التجاري

األنبار تشهد إنشاء أول مسبح 
أومليب بكلفة مليون دوالر

No: 7289  Sun  19  July 2020العدد: 7289    االحد  - 19  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة االعالم واالتصاالت النيابية 
باالرقام عن الديون املستحقة عىل رشكات 
الهاتف النقال، وأشارت إىل أن الديون تصل 
إىل أكث�ر م�ن 872 ملي�ون دوالر. وفيم�ا 
اتهم�ت لجنة االعمار والخدم�ات النيابية 
بعض الجهات السياس�ية النافذة بإفشال 
م�رشوع الرشك�ة الوطني�ة لالتص�االت، 
بين�ت ان ال�رشكات االتص�االت االجنبية 
اضاعت مليارات الدوالرت دون أي جدوى 

اقتصادية.
وق�ال عض�و لجن�ة االع�الم واالتصاالت 
النيابية، ع�الء الربيعي، امس الس�بت، يف 
ترصي�ح صحفي: إن »رشك�ة زين العراق 
للحكوم�ة  دوالر  ملي�ون   162 بذمته�ا 
ورشكة كوروك بذمتها 375 مليون دوالر 
واسيا سيل بذمتها 335 مليون دوالر، عدا 

الديون السابقة والغرامات التاخريية«.
النق�ال  الهات�ف  »رشكات  أن  وأض�اف 
تتعم�د تخفيض ارقام االرب�اح املعلنة من 
اجل تقليل نس�ب الحكوم�ة كونها تمتلك 
نح�و 18 % من االرباح كم�ا هو مثبت يف 

العقود«.
 وأش�ار الربيع�ي إىل أن »رشكات الهات�ف 
النقال لم تس�دد جباية الرضائب منذ زمن 
بعي�د، يف ح�ن ان رشك�ة ك�وروك، ومنذ 
تأسيس�ها ولغاي�ة اآلن، ل�م تدفع رضيبة 

ولو حتى بمقدار دينار واحد«.
يذك�ر أن تجدي�د عق�ود رشكات الهات�ف 
النق�ال، ال�ذي ج�رى مؤخ�را يف مجل�س 

ال�وزراء وملدة 8 س�نوات، قد أث�ار موجة 
غض�ب لدى لج�ان الرقابة والسياس�ين، 
لع�دم  الش�عبي،  املس�توى  ع�ىل  وحت�ى 
تس�ديد ديونها بالكامل واالكتفاء بتسديد 
نص�ف ما بذمتها، فضال ع�ن رداءة خدمة 

االتصاالت واالنرتنت.
ويف الس�ياق نفس�ه، اتهم�ت عض�و لجنة 
االعم�ار والخدمات النيابية، ش�يماء عيل 
التميم�ي، ام�س الس�بت، بع�ض الجهات 

السياسية النافذة بإفشال مرشوع الرشكة 
الوطني�ة لالتص�االت، مبين�ة ان رشكات 
االتص�االت االجنبي�ة اضاع�ت ملي�ارات 

الدوالرت دون اي جدوى اقتصادية.
التميم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي:  وقال�ت 
تأس�يس  تمن�ع  ان “ضغوط�ا سياس�ية 
رشكة اتص�االت وطنية يف الع�راق، وعىل 
الرغم م�ن مطالباتنا املس�تمرة منذ بداية 
ال�دورة اإلنتخابية، حيث ت�م تقديم طلب 

مع دراس�ة وافية لغرض تأس�يس رشكة 
وطني�ة لتك�ون رشكة تناف�س الرشكات 

االخرى العاملة  يف العراق”
واضافت ان “الرشكات االجنبية يس�ودها 
الغم�وض والفس�اد يف كثري م�ن عقودها 
والتي لم تراع املصلح�ة العامة للمواطن، 
ول�م يس�تفد منه�ا البل�د ط�وال الس�نن 

السابقة عىل مستوى الفرد والدولة”.
واوضح�ت ان “هنال�ك إرصارا سياس�يا 

وطني�ة  رشك�ة  تأس�يس  ملن�ع  واضح�ا 
ومحاس�بة الرشكات او استحصال املبالغ 
الت�ي بذمته�ا للحكوم�ة العراقي�ة والتي 
تقدر بمليارات الدوالرات، فالتمس�ك بهذه 
الرشكات الرديئ�ة يف خدماتها يعود مللكية 
بعض منها لسياس�ين وجه�ات متنفذين 

يف الدولة”. 
م�ن جهته، اك�د النائب ع�ن تحالف الفتح 
فاض�ل جاب�ر، ام�س الس�بت، ان تجدي�د 
عقود رشكات الهاتف النقال مرضة كبرية 
للخزين�ة ومخالف لقوان�ن منح الرخص 
الكاظم�ي  حكوم�ة  مطالب�ا  لل�رشكات، 
يإلغ�اء تجديد العقود التي ابرمتها مؤخرا 

بما يتالءم ومصلحة  العراق العليا.
وق�ال جابر، يف ترصيح صحف�ي: ان ” ما 
ت�دره رشكات الهات�ف النق�ال اىل خزائ�ن 
ال�دول من أم�وال الي�وم يعد م�ن املوارد 
املهم�ة ل�كل خزين�ة ومنها الع�راق اذا ما 
ابعدنا منه فس�اد العقود ”. مشريا اىل ان ” 

موارد الهاتف النقال بمثابة نفط دائم ” .
وأض�اف ان ” تجدي�د حكوم�ة الكاظمي 
لل�رشكات الس�ابقة نفس�ها ه�و رسق�ة 
واضح�ة ألموال الش�عب العراقي، خاصة 
وان تلك الرشكات لم تف بتسديد ما عليها 
من دي�ون للخزينة، إضاف�ة اىل ان العقود 
تعف�ي تلك ال�رشكات من دف�ع الرضائب، 
وهذا فس�اد اليمك�ن تجاهل�ه”. مبينا ان 
” الحكوم�ة ق�د غيبت القوانن الس�ارية، 
وكذلك الش�فافية، عندما ج�ددت العقود 

كما كانت عليه يف السابق ”.

االتصاالت النيابية: ديون شركات اهلاتف النقال تتجاوز الـ 872 مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مدي�ر منفذ الش�يب، حس�ن فهد حات�م، امس 
الس�بت، عن موعد افتتاح منفذ الش�يب الحدودي امام 

التبادل التجاري.
وق�ال حاتم، يف ترصيح صحف�ي: إن »إجراءات وقائية 
س�تتخذ للوافدين واملالمس�ن لهم«، مبين�ًا أن » منفذ 
الش�يب س�يفتح يف 23 م�ن الش�هر الج�اري للتب�ادل 

التجاري«.
واض�اف ان »وف�دا حكومي�ا زار منفذ الش�يب واطلع 
عىل اإلج�راءات األمنية«. وتابع تم »رفد منفذ الش�يب 

الحدودي بفوج كامل من املغاوير«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن قائممق�ام قض�اء الفلوج�ة بمحافظ�ة االنبار، 
ابراهيم الجنابي، امس الس�بت، عن انش�اء اول مسبح 

اوملبي وسط مدينة الرمادي.
وق�ال الجنابي، يف ترصيح صحفي: إن “حكومة االنبار 
املحلي�ة، وعىل وفق نظام املس�اطحة، وبالتنس�يق مع 
بلدي�ة مدين�ة الرم�ادي، بارشت بإنش�اء اول مس�بح 
اوملبي يف منطقة حي املخابرات وس�ط مدينة الرمادي، 
يف خطوة هي االوىل من نوعها إلنش�اء هكذا مسابح يف 

مدن االنبار”.
واضاف ان” الرشكة املستثمرة للمرشوع انجزت 92% 
من اعم�ال املرشوع، وم�ن املؤمل افتتاح�ه يف غضون 
االيام القليلة املقبلة”، مبينا ان” كلفة املرشوع اكثر من 

مليون دوالر، وبمساحة نحو دونمن”.
وأوضح الجنابي أن “طول املسبح 30 مرتا وبموصفات 
عاملي�ة”، مش�ريا إىل أن “املس�بح يحوي عىل س�اونات 
وحمامات وكافترييا وحدائ�ق وملحقات اخرى، ويعد 
االوىل م�ن نوع�ه يف املحافظة، وان الرشكة املس�تثمرة 
تعم�ل بجهود كب�رية إلنجاز امل�رشوع رغ�م اجراءات 

كورونا “. 

بغداد/ الزوراء:
 حذر رئيس ديوان الرقابة املالية األس�بق، عبد الباسط 
تركي، امس الس�بت، م�ن ذهاب االقتص�اد اىل “بطالة 
قاتلة” يف املجتمع، والوصول اىل مرحلة تفجر العالقات 
االجتماعي�ة فيه بس�بب الكس�اد، الفت�ا إىل أن العراق 
ل�م يمر طوال الس�نوات املاضية بأزمة كم�ا هو حاليا 
ليصبح فيه�ا تحقيق توزيع الروات�ب، والحصول عىل 

راتب الشهر املقبل »منجزا تاريخيا”.
وق�ال تركي، يف ح�وار صحفي: إن “حج�م الرواتب يف 
موازن�ة 2020 الذي يبلغ 66 ترليون دينار، بعد ان كان 
يف عام 2019 )56( تريليون دينار، بمعنى ان الحكومة 
تحول�ت اىل ادارة للموظف�ن ولي�س اىل ادارة خدم�ات 
الجمهور، يف حن تواجه الحكومة واالدارة واملجتمع يف 

الوقت الحايل مشكلة العجز يف التمويل املطلوب، والحل 
لي�س بتخفيض االنفاق بل ترش�يده ورصفه بواجهته 

الصحيحة”.
وحذر من “ذهاب االقتصاد اىل “بطالة قاتلة” يف املجتمع، 
والوص�ول اىل مرحلة تفجر العالق�ات االجتماعية فيه 
بس�بب الكس�اد، حيث تعد البطالة أس�وأ ماكنة لخلق 
القتلة وقتل الفرص وانتش�ار كل املوبقات يف املجتمع، 
وإذا كان يمك�ن تحملها م�ن قبل املرء الي�وم لكن بعد 
مدة عندما يتس�كع االالف من الش�باب يف الشوارع لن 
نتفاج�أ بوجود العنف والعصاب�ات يف اي مكان وتحت 

اي مسمى”.
بالس�لع  العراقي�ة  الس�وق  “اغ�راق  ترك�ي  وانتق�د 
املس�توردة بطريقة اس�تثنائية، ما وض�ع الدولة امام 

خياري�ن ام�ا ان تتوس�ع يف التوظيف لتدخ�ل يف مجال 
التوسع يف تشغيل عنارص مستمرة من البطالة املقنعة 
غري املنتجة يف دوائر الدولة ولكن تحوز دخال، او تذهب 
ملس�اهمة القطاع الخاص، وتسعى اىل تنشيط مجاالت 
االس�تثمار، وهذا يتطلب منها انفاقا يف االقل او توسعا 

يف االنفاق”.
ولفت إىل “توجه الحكومة نحو االقرتاض من املصارف 
وخص�م الس�ندات ع�ىل البن�ك املركزي لتأم�ن رواتب 
املوظفن للمرحلة االوىل، ما يعني ان الس�لطات العامة 
مضط�رة اىل االس�تمرار بااللي�ة نفس�ها، أي ان حجم 
العجز س�يتضاعف واملوازنة مس�تمرة يف اع�ادة انتاج 
مش�كالتها، متوقعاً اس�تمرار املوازن�ة بعجز حقيقي 
واجهن�اه يف املوازنات الت�ي أعدت بعد ع�ام 2014، لذا 

ال يوجد امام الس�لطات املس�ؤولة عن االدارة إال تغيري 
س�عر رصف الدين�ار العراق�ي ال�ذي ه�و احد اس�س 
مشكالت االقتصاد والذي تحتسب عىل اساسه النفقات 
العام�ة يف املوازنة العامة عرب خطة اقتصادية متكاملة 
نقدي�ة ومالي�ة ذات اث�ر اقتص�ادي، بغ�ض النظر عن 
جمي�ع االدع�اءات التي تتوقع ان يق�ود هذا اىل تضخم 

يف األسعار”.
واش�ار اىل ان “ف�رص االس�تثمار يف الع�راق مفتوحة 
بش�كل اس�تثنائي، إال ان هن�اك “مثل�ث م�وت” يضع 
العراقي�ل ام�ام نهوض�ه وتط�وره أال وه�و الفس�اد 
واملحاصص�ة والعنف، وتوفر االرادة السياس�ية لكرس 
أض�الع هذا املثلث ب�ات رضورة للنجاح خ�الل املرحلة 

املقبلة”.

مسؤول سابق حيذر من “البطالة القاتلة” و”مثلث املوت”

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو اللجنة املالية النيابية، 
النائب احم�د مظهر الجبوري، 
س�لطات  أن  الس�بت،  ام�س 
تس�لم  ل�ن  كردس�تان  إقلي�م 
اىل  الحدودية وإيراداتها  املعابر 
الحكومة املركزية، فيما أوضح 
طريقة وحيدة ُتمّكن الحكومة 
املركزي�ة م�ن الس�يطرة ع�ىل 

منافذ اإلقليم.
حدي�ث  يف  الجب�وري،  وق�ال 
اقلي�م  س�لطات  إن  صحف�ي: 
كردستان غري جادة يف التعامل 

مع الحكوم�ة املركزية، وطاملا 
تسعى إىل تغليب مصلحتها عىل 

مصلحة البالد بشكل عام.
ولفت إىل: أن كل السياسيات يف 
املاضية تكش�ف بشكل  الفرتة 
واض�ح ان الحكوم�ة املركزية 
تعطي االمن واالمان، والس�لم 
والس�الم اىل حكوم�ة االقليم، 
دون أن يك�ون هن�اك مقاب�ل 
من قبل بغداد بش�كل إيجابي، 
وبالتايل تكون العالقة بن بغداد 

واربيل سلبية بسبب االقليم.
وأض�اف: ال أعتق�د أن سلطات 

اقلي�م كردستان س�وف تسلم 
املعاب�ر الحدودي�ة وإيراداته�ا 
إىل بغ�داد. مؤكداً: أن الحكومة 
املركزي�ة ال تستطيع السيطرة 
عىل منافذ االقليم إال من خالل 
اقتصاده�ا،  ع�ىل  السيط�رة 
ع�ىل  الدول�ة  هيب�ة  وف�رض 

االقليم.
العملي�ات  قي�ادة  وكان�ت 
املشرتكة اعلنت، امس السبت، 
اتخاذ إجراءات صارمة لفرض 
القان�ون وهيبة الدولة بجميع 

املنافذ الحدودية.

املالية الربملانية: احلكومة ال تستطيع السيطرة على منافذ اإلقليم 

بغداد/ الزوراء:
توقع تقرير ملجلة »إيكونوميس�ت« الربيطانية 
ق�رب انتهاء عرص النفط يف الدول العربية، التي 
تشهد أزمة غري مسبوقة نتيجة انخفاض أسعار 

الخام الناجم عن تداعيات جائحة كورونا.
وتن�اول تقري�ر املجل�ة، الت�ي تهتم بالش�ؤون 
االقتصادي�ة، أوض�اع البل�دان العربي�ة وأيضا 
إيران، يف ظل تراجع الطلب عىل الخام وتأثريات 
ذلك عىل ميزانيات هذه الدول التي بدأت تتقلص 

شيئا فشيئا.
ورضب التقري�ر مث�ال بالجزائ�ر الت�ي ق�ال إن 
ميزانيته�ا تحت�اج أن يصل س�عر برميل النفط 
لنح�و 157 دوالرا م�ن أج�ل التع�ايف، مقارن�ة 
بعمان األفضل نس�بيا، ولكنها أيضا بحاجة إىل 

وصول األسعار ل�87 دوالرا للربميل.
أما الكويت فتشري التوقعات إىل أن نسبة العجز 

يف موازنته�ا له�ذا العام قد تصل ل��40 يف املئة، 
فيم�ا يواجه العراق أزمة حادة نتيجة انخفاض 
اإلي�رادات واحتمال لج�وء الحكومة لتخفيض 
روات�ب املوظف�ن م�ن أج�ل مواجه�ة األزمة، 

حسب التقرير.
ويش�ري التقري�ر إىل أن الح�ال ال يختل�ف كثريا 
يف الس�عودية الت�ي »ت�رضرت بش�دة« نتيج�ة 
انخفاض أس�عار النفط وجائح�ة كورونا، مما 
اضطره�ا إىل فرض رضائب جديدة واس�تخدام 

جزء من احتياطاتها املالية لتغطية اإلنفاق.
وباملقاب�ل يتوقع أن تك�ون التأثريات أقل وطأة 
بالنس�بة لقط�ر واإلم�ارات ألنهم�ا تمتل�كان 

صناديق ضخمة للثروة السيادية.
لكن م�ع ذلك، يرجح التقرير أن تس�تنزف دول 
مجلس التع�اون الخليج�ي احتياطاتها البالغة 
تريليون�ي دوالرا بحل�ول ع�ام 2034، حس�ب 

توقعات صندوق النقد الدويل.
ولن تقترص التبعات عىل الدول النفطية، إذ يرى 
تقرير مجلة »إيكونوميس�ت« أن الدول العربية 
املج�اورة مثل م�رص واألردن ولبنان س�تكون 
أك�رب املترضري�ن م�ن انخف�اض واردات دول 

املنطقة النفطية.
ويؤكد أن هذه الدول ستشعر باأللم أيضا، ألنها 
تعتم�د منذ فرتة طويلة ع�ىل جريانها النفطين 

لتشغيل مواطنيها.
ويضيف أن قيم�ة التحويالت املالي�ة تبلغ أكثر 
م�ن 10 يف املائ�ة م�ن الناتج املح�يل اإلجمايل يف 
بع�ض البل�دان، باإلضافة إىل أنه�ا تعد من أكرب 
املستفيدين من جراء التبادل التجاري والسياحة 

واالستثمارات القادمة من الدول النفطية.
أم�ا مدي�رة صندوق النق�د الدويل، كريس�تالينا 
غورغييف�ا، فقالت، يف ترصيح صحفي مس�اء 

الجمعة: ان »رضر كورونا عىل االقتصاد العاملي 
حت�ى نهاية 2021 يقدر ب�� 12 تريليون دوالر، 
وان تأث�ري كورون�ا س�يكون أكرب ع�ىل البلدان 

الهشة وسيرتاجع اقتصادها بنسبة 13%«.
وأكدت ان »لبنان يف وضع اقتصادي صعب جدا، 
ويحتاج للقيام بإصالحات صعبة لتجاوز أزمته، 
وأناشد اللبنانين للعمل عىل وحدة الهدف لنتخذ 
إج�راءات إعادة الت�وازن لالقتص�اد«. مضيفة 
»نواص�ل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا 
لم نتوصل بعد إىل اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم 

يف املفاوضات لكننا سنبقى ملتزمن معهم«.
وقال�ت مديرة صن�دوق النقد ال�دويل: ان »دول 
الخلي�ج تأث�رت بش�كل ح�اد اقتصادي�ا جراء 
ونتوق�ع  النف�ط،  أس�عار  وتراج�ع  كورون�ا، 
انكماشا أكرب يف اإلنتاج االقتصادي لدول الخليج 

بأكثر من 7 %«.

تقرير بريطاني يتوقع قرب انتهاء »عصر النفط« يف الدول العربية

جمهورية العراق         رقم االضبارة: 2019/2917
وزارة العدل                            التأريخ: 2020/7/13

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه :عالء جاسم محمد
لقد تحقق له�ذه املديرية مختاري�ة الصالحية/ 2 مختار 
ع�يل حمي�د عطية ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عيل 
، واس�تناداً للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا عن طريق الصحف الرس�مية خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل
عىل مران بطاح

اوصاف املحرر:
قرار محكمة ب�داءة النارصية بالعدد 2481/ب/2019 يف 

2019/9/25

اتحاد نقابات عمال ذي قار
اعالن للمرة الثانية

يعلن اتحاد نقابات عمال ذي قار عن اجراء مزايدة 
علنية إليجار العقار رقم 110/ 1183 جزيره البالغة 
مساحته  1200م2  الواقع يف شارع 19 كراج بغداد 
القديم ويحتوي عىل 33  محال أماميا وخلفيا ومن 
الداخل كراج مع مخزن علوي من الجينكو القيمة 
التقديرية للعق�ار 65 فقط خمسة وستون مليون 
دين�ار سنويا، عىل م�ن ترسو علي�ه املزايدة تنفيذ 
الكش�ف الفني املعد من قب�ل املهندسن املختصن 
وكاف�ة املوافق�ات القانونية وتكون ف�رتة االيجار 
عرشين سنة مع دفع التأمينات البالغة 20 % تجرى 
املزايدة يف مقر االتحاد قرب كراج السماوة الساعة 
12 ظهرا ويكون موع�د املزايدة خمسة عرش يوماً 
من تأريخ النرش ويف حال وجود عطلة رسمية ففي 

اليوم الذي يليه .
اتحاد نقابات عمال ذي قار

جمهورية العراق                          العدد: 2630/ب/2019
مجلس القضاء االعىل                                           التأريخ: 2020/7/12

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
438 س�يف وخالل خمس�ة عرش يوم�اً اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش واذا 
ص�ادف ي�وم الخامس عرش عطلة رس�مية فف�ي اليوم الذي يلي�ه ويف تمام 
الس�اعة الثانية ع�رش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فع�ىل الراغبن بالرشاء 
الحضور يف املكان والزمان املعينن مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% والنقبل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض
جواد حسن نايف

االوصاف:
1-  العق�ار عب�ارة عن بناء مفت�وح غري مقطع عىل عموم مس�احة العقار 
مثب�ت بأعم�دة كونكريتية مفروش بالكايش ومبني من الطابوق ومس�قف 
بالكونكريت املس�لح ومجموعة صحي�ة ومجهز بالكهرب�اء درجة العمران 

جيدة.
2-   مساحة العقار 366,90 م2.

3-  القيمة املقدرة للعقار ستمائة واثنان مليون واربعون الف دينار فقط .
4-  العقار مشغول من قبل مستأجر ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع .

إعالنك  
في 

يحقق لك االنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

لالستفسار : 07810090003

 بغداد/ الزوراء:
 أنجزْت هيئة استثمار بغداد مرشوع 
اول مجمع تجاري وسط العاصمة بما 
يحاكي االس�واق املركزية، وبأسلوب 
حديث متطور، ضمن مساعيها لدعم 
القطاع التجاري باسلوب االستثمار.

وق�ال رئيس هيئ�ة اس�تثمار، بغداد 
شاكر الزاميل، يف ترصيح صحفي: إن 
»الهيئة وضمن جهودها لدعم قطاع 
التجارة وتنشيط الحركة االقتصادية 
يف الب�الد من خ�الل القط�اع الخاص 
منح�ت اج�ازة اس�تثمارية إلح�دى 
الرشكات املحلية إلنش�اء اول مجمع 
تج�اري وس�ط العاصم�ة يف منطقة 

الخالني«.
 مش�ريا اىل ان »ه�ذا امل�رشوع واح�د 
التجاري�ة  املش�اريع  أفض�ل  م�ن 
الت�ي نف�ذت يف العاصم�ة بأس�لوب 
املناط�ق  يتوس�ط  إذ  االس�تثمار، 
التجاري�ة والحيوي�ة الت�ي تربط بن 
جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة، وترتكز 

به�ا الحركة التجاري�ة، فضال عن انه 
املركزية وبأسلوب  يحاكي االس�واق 
حديث وعرصي«، الفتا اىل ا«نه يتألف 
م�ن 450 مح�ال تجاري�ا و3 طوابق، 
ع�الوة عىل مصاعد وس�احة لوقوف 
السيارات متعددة الطوابق تتسع ل� 4 
االف عجلة، فضال عن خدمات تجارية 
متنوعة تتيح لصغار التجار املشاركة 

باملجمع«.
واوضح أن »املجمع تربز اهميته بأنه 
س�يقيض عن�د افتتاحه ع�ىل ظاهرة 
ويرتبه�ا  التجاري�ة،  العش�وائيات 
بشكل منتظم ومنسق يخدم مرتاديه 

والعاملن فيه عىل حد سواء«.
 منوه�ا »أن »الرشك�ة الت�ي نفذت�ه 
اعتم�دت ع�ىل التصامي�م والخرائط 
املجمع�ات  ه�ذه  انش�اء  يف  العاملي�ة 
بأسلوب حديث ومتطور، وخالل وقت 
قي�ايس، ليك�ون بذلك وجه�ة مثالية 
وانطالق�ة كب�رية للعم�ل التجاري يف 

املنطقة«.

استثمار بغداد تعلن إجناز أول 
جممع جتاري وسط العاصمة



بغداد/ متابعة الزوراء
لكرة  الفلسطيني  املنتخب  اعتذر 
الوطني  املنتخب  مواجهة  من  القدم، 
العراقي ودياً خالل شهر أيلول املقبل.

لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  وتلقت 
الكرتونياً  بريداً  القدم،  لكرة  العراقي 
يبلغه  الفلسطيني،  االتحاد  من 
باعتذاره عن خوض املباراة التي كان 
الرابع عرش من  من املقرر إقامتها يف 

شهر أيلول املقبل.
ومن املؤمل أن تسعى الهيئة التطبيعية 
إىل تأمني مباراة ودية بدالً من مواجهة 
أسود  سيواجه  حيث  فلسطني، 
يف  مسقط  يف  ُعمان  منتخب  الرافدين 
فيما  املقبل،  أيلول  شهر  من  الثالث 
يف  أربيل  يف  سوريا  منتخب  سيالقي 

الثامن من الشهر ذاته.
اإلداري  املدير  قال  جهته  ومن 
ان  باسل كوركيس  الوطني  للمنتخب 
رسيتشكو  الوطني  املنتخب  “مدرب 
كاتانيتش، طالب بتأمني مباراة بديلة 
عن هذه املباراة ملنتخبنا الوطني بعد 
سلطنة  أمام  األوىل  مباراتني،  تأمني 
عمان تستضيفها العاصمة مسقط يف 
الثالث من شهر سبتمرب املقبل والثانية 
أمام منتخب سوريا يستضيفها ملعب 

أربيل يف الثامن من نفس الشهر”.
االتحاد االسيوي  أن  إىل  تجدر اإلشارة 
حدد منتصف شهر ترشين األول املقبل 

موعداً النطالق التصفيات املزدوجة.
منتخب  حصل  اخرى  جهة  ومن 
للتجمع  الضوء األخرض  الشباب، عىل 
بغداد،  العاصمة  يف  تدريباته  وبدء 
عاما،   19 تحت  آسيا  لكأس  استعداد 
بعد جهود كبرية من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي. 

خلية  الكعبي،  حسن  النائب  وخاطب 
عودة  برضورة  الحكومية  األزمة 
تدريبات منتخب الشباب يف العاصمة 
بغداد من أجل التحضري لبطولة آسيا، 
قبل الدخول يف معسكر خارجي الشهر 

املقبل.
مع  الرافدين  أسود  تدريبات  وستعود 
عىل  للحفاظ  السالمة  رشوط  تطبيق 
سيحصل  وكذلك  الالعبني،  سالمة 

األخرض  الضوء  عىل  األول  املنتخب 
بغداد  العاصمة  يف  تدريباته  لعودة 

خالل األيام املقبلة.
ويستعد املنتخب األول لخوض معركة 
كبرية يف التصفيات اآلسيوية املزدوجة 
ونهائيات   ،2022 ملونديال  واملؤهلة 

كأس آسيا 2023.
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  وقدمت 
شكرها  القدم،  لكرة  العراقي 
الكعبي،  حسن  النائب  إىل  وتقديرها 

التدريبات  عودة  يف  الكبرية  لجهوده 
خالل  الوطنية  للمنتخبات  الجماعية 

األيام املقبلة.
الشباب  منتخب  العبو  أنهى  كما 
لهم  تدريبية  وحدة  أول  القدم  لكرة 
االلكرتونية  الدائرة  عرب  أقيمت  والتي 
تحضرياً  الفعيل  اإلعداد  قبل   ،)zoom(

لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.
تواجد  )القوة(  اختبارات  وشهدت 
عيل  اإلنكليزي،  ستي  سوانزي  العب 

الحمادي، والذي أصبح ضمن صفوف 
التي  الدعوة  بعد  الشباب  منتخب 
منتخب  مدرب  قبل  من  له  وجهت 

الشباب، قحطان جثري.
وأقيمت االختبارات عن ُبعد، بحضور 
مدرب منتخب الشباب قحطان جثري، 
جمعة،  أحمد  البدنية  اللياقة  ومدرب 
قاعة  إدارة  مجلس  مع  وبالتنسيق 
مصطفى  الكابتن  وبإرشاف   ،F45
عىل  للحفاظ  خطوة  يف  وذلك  سالم، 

التجمع  قبل  البدنية  الالعبني  لياقة 
الفعيل الذي سيبدأ خالل االيام املقبلة، 

تحضرياً لنهائيات آسيا للشباب.
للشباب ستقام  آسيا  أن بطولة  يذكر 
 31 ولغاية   14 الفرتة  من  للفرتة 
 2020 لعام  املقبل  االول  ترشين 
منتخبنا  وسيلعب  أوزبكستان،  يف 
الشبابي يف املجموعة الثانية، إىل جانب 
الجنوبية  وكوريا  اليابان  منتخبات 

والبحرين.

بغداد/ متابعة الزوراء
التابعة  النزاعات  لجنة  ألزمت 
لالتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، 
ألف   50 بدفع  الصفاقيس  الّنادي 
دوالر لالعب السابق للفريق  أيمن 

حسني.
بشكوى  تقدم  قد  حسني،  وكان 
التونيس،  الفريق  الفيفا ضد  لدى 
تموز  يف  عقده  فسخ  تم  أن  بعد 
بالحصول  مطالبا   ،2019
بذمة  املالية  مستحقاته  عىل 

الصفاقيس. 

النادي  النزاعات  لجنة  ومنحت 
يوما   45 مهلة  الصفاقيس، 
لتسوية ملف الالعب ايمن حسني، 
عليه  عقوبات  تفرض  أن  قبل 
بسبب تأخري مستحقات الالعب.

عاصمة  فريق  أن  إىل  يشار 
أيمن  انتدب  قد  كان  الجنوب 
ملوسم   ،2018 تموز  يف  حسني 
ثان  كانون  يف  مددت  ثم  واحد 
2019 عقده ملدة 3 سنوات، قبل 
أن يقرر فسخ عقده يف املريكاتو 

الصيفي األخري.

االردن/ الزوراء

نائب  الرشيف  احمد  الدكتور  استعرض 

ونائب مدير عام  املديرين  رئيس مجلس 

بدبي،  البرشية  والتنمية  املعرفة  هيئة 

جمعية  إدارة  مجلس  ورئيس  ومؤسس 

العربية  اإلمارات  بدولة  الرياضيني 

املتحدة، واكاديمية بحث وتطوير أنشطة 

محتويات     (. دراسا    ( الرياضة  علوم 

ومصادر  ومكونات  الرياضية  الثقافة 

وصناعة  الرياضية  الثقافة  وخصائص 

باالعالم  وارتباطه  االعالمي  املحتوى 

قدمها  التي  املقرتحات  جانب  اىل  الجديد 

لتطوير املحتوى العربي ..جاء ذلك خالل 

االتحاد  نظمها  التي  املرئية  املحارضة 

بالتعاون  الرياضية  للصحافة  العربي 

الريايض  لالعالم  السعودي  االتحاد  مع 

ثقافتنا   « عنوان  حملت  والتي  بعد  عن 

 « االعالمي  املحتوى  وصناعة  الرياضية 

تقنية زووم بمشاركة  والتي قدمها عرب 

الجيل  من  والزمالء  الزميالت  من  كبرية 

االعالم  وسائل  مثلوا  الذين  الجديد 

مع  تفاعلوا  العربي  الوطن  يف  املتعددة 

الدكتور  فدمه  الذي  املبسط  الطرح 

املرئية  بالنماذج  مستعينا  الرشيف 

التلفزيونية  واللقطات  الصور  وبعض 

العديد من قضايا  التي رشح من خاللها 

سلسلة  اطار  يف  ..وذلك  الجديد  االعالم 

ينظمها  التي  والندوات   املحارضات 

االتحاد العربي خالل املرحلة الحالية عرب 

لجنة الدورات يف االتحاد ..وركز الدكتور 

الرياضية  الثقافة  مكونات  عىل  الرشيف 

الريايض عىل  االعالمي  ان يكون  واهمية 

االلعاب وتاريخها  صلة مبارشة بقوانني 

والجديدة  الحديثة  الرياضات  وخصوصا 

مثل الرياضات االلكرتونية التي استأثرت 

يف  الجمهور  من  االكرب  العدد  باهتمام 

املتغرية  بالثقافة  يسمى  ما  وهو  العالم 

واشار اىل ان خصائص الثقافة الرياضية 

مرتبطة باالنسان منذ الصغر عىل اعتبار 

اجتماعية  ظاهرة  تشكل  الرياضة  ان 

بني  وتعايش  وتقارب  ومعنويا  ماديا 

من  مكتسبة  وهي  الواحد  املجتمع  ابناء 

خالل برامج تقدم يف محتواها ..واكد بان 

العوملة هي احدى العوامل املؤثرة بالثقافة 

معتقدات  يف  التغيري  احدثت  التي  وهي 

كبري  بشكل  املجتمعات  واصابت  كثرية 

تقاومها  وال  فنيا  مرتبطة  واصبحت 

وشدد  االجتماعي  التواصل  وسائط 

الذي  الكبري  الدور  عىل  الرشيف  الدكتور 

املظاهر  نبذ  يف  الرياضية  الثقافة  تلعبه 

السلبية من تعصب وعنف وشغب  يحدث 

اىل  الرياضية واشار  املالعب والصاالت  يف 

ان االعالم يف بريطانيا استطاع ان يحول 

حمل  اىل  الرشس  االنجليزي  املشجع 

وديع وازالة جميع االسوار بني الجمهور 

رياضية سادت  ثقافة  وامللعب الن هناك 

االنجليزي  الريايض  االعالم  فيها  ساعد 

بصورة كبرية وواضحة .. وحول صناعة 

انه  اىل  اشار  العربي  االعالمي  املحتوى 

مقابل  العالم  مستوى  عىل   %1 يمثل 

من  الرغم  عىل  االنجليزية  باللغة   %  68

عىل  ..وشدد  رصينة  عربية  ثقافة  وجود 

ثقافة  خلق  يف  االعالم  يلعبه  الذي  الدور 

يحصل  وما  العنف  من  والحد  اجتماعية 

..وقدم  انجلرتا  يف  حصل  كما  املالعب  يف 

الدكتور الرشيف احصائية بني من خاللها 

االنقالب الذي حصل عىل صعيد االعالم يف 

ظل تطور وسائل االعالم الحديث ونوعية 

عىل  دخول  مليون  االنرتنت  عىل  يبث  ما 

الفيس بوك و4.5 مليون عىل اليوتيوب 2 

السناب شات و600  مليون منشور عىل 

و188  النت  عىل  مشاهدة  ساعة  الف 

مليون بريد الكتورني يف الدقيقة الواحدة 

عىل  والبحث  دخول  تويرت  عىل  الف  و57 

ختام  يف  الرشيف  واستعرض   ... جوجل 

التي  التحديات  استعرض  محارضته 

الثالثة  االلفية  قي  الصحافة  ستواجه 

وتراجع  الجديد  االعالم  دخول  خضم  يف 

يف  الصحافة  لعبته  الذي  الطليعي  الدور 

سنني مضت بعد ان اغلق بعضها وتراجع 

انتهينا  ان  بعد  منها  البعض  توزيع 

املهادنة  مرحلة  اىل  الرصاع  مرحلة  من 

الصحف  يف  الرياضية  االقسام  وتحويل 

اىل الصحافة الرسيعة وسلطة نرش الخرب 

قبل اليوم التايل واكد عىل اهمية ان تتغري 

رسعة  ملواكبة  لالعالم  القديمة  النظرة 

التطور الذي بات يسيطر حاليا يف االعالم 

اجاب  املحارضة  ختام  ...ويف  الحديث 

الدكتور الرشيف عىل اسئلة املشاركني  . 

للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  وكان 

عبد  جميل  محمد  االستاذ  الرياضية 

القادر قد القى كلمة رحب فيها بالدكتور 

احمد الرشيف صاحب املسرية االكاديمية 

الطويلة والخربة الكبرية والذي سبق وان 

شارك يف العديد من االنشطة الني نظمها 

..واكد  املاضية  العربي يف االعوام  االتحاد 

انتهجه االتحاد  الذي  الجديد  التوجه  عىل 

واملحارضات  التدريبية  الدورات  باقامة 

التي  الدورات  لجنة  خالل  من  املرئية 

حيث  الله  عبد  هادي  الدكتور  يراسها 

تتواصل يف املرحلة القادمة التي ستشهد 

كبار  فيها  نستقطب  متعددة  نشاطات 

التي  القيادية  والشخصيات  القامات 

الوطن  يعتز  بصمات  ترك  يف  نجحت 

القيادات  وتشمل  بانجازاتها  العربي 

املتفوقة  واالعالمية  والرياضية  الشبابية 

الجدبد   للجيل  تحتذي  نماذج  تعترب  التي 

السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  واشاد 

لالعالم الريايض الذي يقوم بدور بارز يف 

انشطة االتحاد ..

نائب  العواد  تركي  الدكتور  والقى 

العربي  كلمة رحب فيها  االتحاد  رئيس 

احمد  للدكتور  الشكر  وقدم  باملشاركني 

الرشيف عىل محارضته القيمة وللزميل 

االتحاد   رئيس  القادر  عبد  جميل  محمد 

ملواصلة  االتحاد  حماس  اىل  واشار 

تنظيم املزيد من املحارضات عرب املنصة 

بالتعاون  العربي  لالتحاد  االفرتاضية 

الريايض  لالعالم  السعودي  االتحاد  مع 

واصبحنا اكثر حرصا عىل زيادة الجرعة 

اىل  املحيط  من  الواعد  لشبابنا  التدريبية 

الكفاءات  الخليج وقد كان االستثمار يف 

الشابة احد اهم اولويات االتحاد العربي 

الجديد  االدارة  مجلس  انتخابات  منذ 

لالعالم  السعودي  لالتحاد  الشكر  وقدم 

الله  رجا  الدكتور  برئاسة  الريايض 

السلمي لحماسه يف دعم االتحاد وكذلك 

راسهم  واقع وعىل  اىل  الفكرة  ملن حولوا 

هادي  الدكتور  الدورات  لجنة  رئيس 

عوني  الزميل  العام  واالمني  الله  عبد 

االتحاد  ومن  بالخرب  افىض  الذي  فريج 

العسمي  العزيز  عبد  الزميل  السعودي 

جانب  اىل  التقنية  الجوانب  تويل  الذي 

السكرترية  العاطي  عبد  فاتنة  الزميلة 

التنفيذية لالتحاد .

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدرت شبكة »اوبتا« العاملية لإلحصاءات، تصنيفاً تظهر فيه 
افضل األندية عىل مستوى اتحاداتها الرياضية منذ عام 2002 

وحتى عام 2019.
وبحسب التصنيف فإن نادي أربيل، هو افضل نادي يف العراق 
بعدما احتل املركز 23 عىل مستوى اندية غرب آسيا والتي يبلغ 

عددها 171 نادياً.
الثالث  املركز  يف  أربيل  العراقية،  األندية  ترتيب  ييل  وفيما 
والعرشين  الرابع  املركز  يف  الجوية  القوة  ويليه  والعرشين 
الحادي والثالثني ومن ثم  املركز  الزوراء يف  وبعده يأتي نادي 
يف  الرشطة  واخريا  والستني  السادس  املركز  يف  دهوك  نادي 

املركز الثامن والسبعني.

منتخب الفدائي يعتذر عن مواجهة اسود الرافدين وديا يف اربيل 
السلوفيين كاتانيتش يطالب بودية ثالثة

فيفا ينصف أمين حسني على حساب الصفاقسي اختيار أربيل افضل ناٍد عراقي 
يف غرب اسيا

امحد الشريف يستعرض دور االعالم الرياضي مبحاضرة لالحتاد العربي للصحافة

كاظم : اسباب مالية وراء عدم 
جتديد عقدي مع السماوة

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف مدرب فريق الكرة بنادي الس�ماوة الريايض، س�مري كاظم، عن أس�باب عدم تجديد 

عقده مع إدارة النادي.
وقال كاظم إن” إدارة نادي السماوة اتصلت بي قبل يومني وطلبت مني تقليل راتبي من أجل 

االستمرار مع الفريق يف املوسم املقبل”.
وأض�اف “أبلغت إدارة الس�ماوة باإلبقاء عىل راتب�ي وهو ثالثة ماليني دين�ار ولم أطلب أي 

زيادة لكنني، فوجئت بتسمية مدرب ثاني للفريق، االمر الذي دفعني ملغادرة الفريق”.
يذكر ان كاظم توىل قيادة الفريق يف صيف 2019.

أصفر وأمحر
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مازال بعض املشجعني واملتابعني يف الوطن العربي، وربما ابعد ايضا، ال 
القدر  الدين زيدان، وال يمنحونه  الفرنيس زين  املدرب  ئومنون بقدرات 
الكايف مما يستحق، فهم دائما ما يرددون ان صاحب الصلعة الشهرية 
امللكي  النادي  مع  عليها  حصل  التي  االلقاب  واغلب  محظوظ،  رجل 
عبارة عن رضبة حظ ومحاباة الحكام، وضعف االندية املنافسة، فضال 
ال  انفسهم  وهم  زيدان،  باملدرب  يلصقونها  التي  التهم  من  الكثري  عن 
ما يكتبون، ولو حصل ذلك  انه ال يقرأ  الله  أنا فأحمد  أما  يصدقونها.. 

لكان قد اعتزل التدريب وطلق كرة القدم بالثالثة.
نظر  التي  االسبانية  الليغا  منافسات  عن  الستار  سيسدل  االحد  اليوم 
اليها الكثريون عىل انها بطولة تاريخية ألسباب عدة، من اهمها توقف 
املباريات الٔكثر من ثالثة اشهر بسبب فايروس كورونا مما الحق رضرا 
كبريا باالٔندية واملدربني والالعبني والجماهري، وبعد عودة املباريات من 
جديد، منح النادي امللكي لنفسه امال جديدا بقدرته عىل مقارعة خصمه 
اللدود برشلونة واحراز لقب الدوري للمرة ال� 34 بتاريخه، وهنا تجىل 
دور االسطورة الحية زيدان الذي نجح يف زرع الثقة بالالعبني وتحفيزهم 
وتمكن  اراد،  ما  له  فكان  املتبقية،   11 ال�  املباريات  يف  الفوز  لتحقيق 
النادي امللكي من االنتصار بعرشة لقاءات متتالية، ولم يتبق سوى اللقاء 
ومن  ليغانيس،  مضيفه  مع  االحد  اليوم  امللكي  سيخوضه  الذي  االخري 
خالل النقاط ال� 30 التي جمعها ريال مدريد بعد فرتة التوقف استطاع 
يستحقها  التي  التاريخية  الليغا  كأس  واحراز  التقليدي  غريمه  تجاوز 
بالدرجة االساس الفرنيس زيدان، ومن بعده الالعبون الذين كانوا عىل 

قدر املسٔوولية، فأحرزوا الكأس الغالية عن جدارة كبرية. 
املدرب املذهل زيدان الذي يواصل هوايته بكرس االرقام القياسية واحدا 
اعوام،  اربعة  اقل من  لقبا يف  احد عرش  امللكي  للنادي  االخر، حقق  تلو 
وبواقع لقب كل 19 مباراة، بات بحاجة إلحراز ثالثة القاب جديدة مع 
الراحل ميغيل مونوز  القيايس املسجل باسم  الرقم  ريال مدريد ملعادلة 
الذي احرز 14 لقبا للملكي يف 15 عاما.. هذه االنجازات الكبرية ترجمها 
رئيس النادي فلورنتينو برييز اىل كلمات معربة عندما قال بحق املدرب 
الفرنيس )زيدان نعمة من السماء(، وهنا يتبادر السٔوال ملحبي كرة القدم 
امام ما سطره برييز من كلمات  فاعلون  انتم  ماذا  العربي:  الوطن  يف 
بحق مدرب ناديه، ومتى تستوعبون ان زيدان حفر اسمه بأحرف من 

ذهب يف تاريخ كرة القدم العبا ومدربا؟

ليغا زيدان
مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق



أعلن املهاج�م األملاني أندريه ش�ورله، املتوج بلقب كأس 
العال�م 2014، اعتزاله كرة الق�دم عن 29 عاما فقط، بعد 
يوم�ن من إعالن بوروس�يا دورتموند فس�خ عقده معه.

وأعلن دورتموند األربعاء املايض فس�خ تعاقده مع ش�ورله 
بالرتايض قبل عام من نهايته، بعدما فش�ل يف إثبات 
يف  الفريق.وق�ال ش�ورله  نفس�ه يف تش�كيلة 
حدي�ث مع صحيفة “دير ش�بيغل” إن قرار 

االعت�زال “كان ينمو يف داخيل من�ذ فرتة طويلة”.وأضاف: “عليك 
أن تلعب دائما دورا ما من أجل االس�تمرار يف الوس�ط )الكروي(، 
وإال ستفقد وظيفتك ولن تحصل عىل أخرى”.وتابع: “األداء عىل 
أرض امللعب هو فق�ط املهم. ال مكان للضعف والركاكة”.واعترب 
املهاجم األملاني أن مونديال الربازيل كان “أفضل فرتة يف حياتي” 
حيث وج�د يف “املانش�افت” م�الذا آمنا.وقال: “لق�د كان مكانا 

للهروب من الفوىض التي تعيش�ها يف ناديك كل يوم”.

أكد اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر 
عن س�عادته باإلع�الن عن ج�دول مباريات بطولة 
كأس العالم 2022 يف قطر، والتي تنطلق عىل ملعب 
س�تاد البيت يوم اإلثنن املوافق 21 ترشين الثاني/

نوفم�رب 2022 يف تم�ام الس�اعة الواح�دة ظه�راً 
بالتوقيت املح�يل ملدينة الدوحة.جاء ذلك يف ترصيح 

نرشه املوقع الرس�مي لالتحاد القطري لكرة القدم، 
بعد اإلعالن رسمياً عن جدول مباريات كأس العالم 
التي تق�ام للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوس�ط.
ويتسع ستاد البيت ل�60,000 متفرج، وهو مصمم 
عىل ش�كل خيمة تقليدية تعرب عن ت�راث املنطقة.
وقال سانشيز: “مع هذا اإلعالن يتبن لنا دليل آخر 

ع�ىل أن نهائيات كأس العال�م 2022 يف الدوحة 
بات�ت قريبة جداً، وهو األمر الذي س�يحفزنا 

للعمل وبذل الجهد للظهور بصورة مرشفة 
وبش�كل جي�د خ�الل البطول�ة واملباراة 

االفتتاحية”.وأض�اف: “إن�ه ألمر رائع 
أن تك�ون عىل دراي�ة ومعرفة كاملة 
م�ن اآلن بتوقي�ت مبارات�ك األوىل يف 
كأس العال�م 2022 ومكانه�ا قب�ل 
الحدث العاملي بأكث�ر من عامن”.
وأوضح: “هذا األمر يدفعنا جميعاً 

يف  واالس�تمرار  قدم�اً  للم�ى 
العم�ل الج�اد واالس�تعداد من 
اآلن لرضبة البداية عىل س�تاد 
إىل  املونديايل”.ويش�ار  البي�ت 

املب�اراة النهائية س�تقام عىل س�تاد لوس�يل الذي 
يتس�ع ل�80,000 متف�رج يف الدوحة، وذلك بتاريخ 

18 كانون األول/ديسمرب.

مباري�ات  وتق�ام 
دور املجموعات عىل مدار 12 

يوم، وبحيث تقام أربع مباريات 
يومي�اً، موزع�ة ع�ىل 8 مالع�ب يف 
أنحاء دولة قطر.وتقام مباريات دور 
املجموعات بفارق زمني 3 س�اعات، 
حيث تنطلق املباراة األوىل يف الساعة 
1:00 ظه�راً، عىل أن تنطلق املباراة 
الرابعة عند الساعة 10:00 مساء 

بالتوقيت املحيل.

عزز وس�ت هام يونايتد حظوظه بشكل كبري يف البقاء بفوزه الكبري 
ع�ىل ضيف�ه واتفورد 1-3 عىل امللع�ب األوملب�ي يف العاصمة لندن يف 

ختام املرحلة السادسة والثالثن من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
وحسم وس�ت هام يونايتد نتيجة املباراة يف شوطها األول بتسجيله 
ثالثية نظيفة تناوب عىل تس�جيلها ميكايل أنطونيو )6( والتشيكي 
توماس سوتشيك )10( وديكالن رايس )36(، قبل أن يقلص واتفورد 
الفارق مطلع الشوط الثاني عرب تروي ديني )49(.وهو الفوز الثاني 
عىل التوايل لوس�ت ه�ام يونايتد والعارش هذا املوس�م فرفع رصيده 
اىل 37 نقطة وفك الرشاكة مع واتفورد الذي مني بخس�ارته الثامنة 
ع�رشة هذا املوس�م واألوىل بعد فوزين متتالي�ن وتجمد رصيده عند 
34 نقط�ة يف املركز الس�ابع عرش بفارق ثالث نق�اط عن بورنموث 
واس�تون فيال صاحبي املركزين األخريين املؤدي�ن إىل الدرجة األوىل 

بعدما بات نوريتش س�يتي أول الهابطن بخسارته أمام 
وس�ت هام برباعية نظيفة.وبات وس�ت ه�ام يونايتد 
ال�ذي ارتقى إىل املرك�ز الخامس عرش بف�ارق األهداف 

أم�ام برايت�ون، بحاج�ة اىل نقط�ة واح�دة يف مباراتي�ه 
املتبقيتن ضد مضيفه الفريق الس�ابق ملدربه اإلسكتلندي 

ديفي�د مويز مانشس�رت يونايت�د األربعاء املقب�ل، وضيفه 
أس�تون فيال يف املرحلة االخ�رية يف 26 الحايل.يف املقابل، يلعب 

واتفورد مع ضيفه مانشس�رت س�يتي الثالثاء املقبل، قبل أن 
يحل ضيفا عىل آرس�نال يف 26 الحايل.وبكر وس�ت هام يونايتد 

بالتس�جيل عرب أنطونيو الذي اس�تغل كرة من اإلس�باني بابلو 
فورنالس ارتطمت باملدافع الدويل البلجيكي كريستيان كاباسييل 

وتهي�أت أمام�ه داخل املنطقة فس�ددها قوية زاحفة بن س�اقي 
الحارس بن فوسرت )6(.

وهو الهدف التاس�ع ألنطونيو هذا املوس�م والخامس يف املباراتن 
األخريت�ن بع�د رباعيت�ه يف مرم�ى نوريت�ش س�يتي يف املرحلة 

املاضية.وأضاف سوتش�يك الهدف الثاني بارتماءة رأس�ية من 
مس�افة قريب�ة إثر تمري�رة عرضية من ج�ارود بوين تابعها 
بق�وة عىل يمن الحارس فوس�رت )10(.وع�زز ديكالن رايس 
بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليرسى من 25 مرتا اسكنها 
الزاوية اليرسى البعيدة للحارس فوسرت )36(.وقلص ديني 
الفارق مطلع الش�وط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيرساه 
م�ن داخل املنطقة مس�تغال ك�رة مرتدة م�ن القائم األيرس 
للحارس الدويل البولندي لوكاس فابيانس�كي بعد تس�ديدة 

للمايل عبدوالالي دوكوريه )49(.

أعلن رئي�س الحكوم�ة الربيطانية بوريس 
جونس�ون أنه قد ُيسمح للجماهري بالعودة 
اىل املالع�ب خ�الل ترشي�ن األول/أكتوب�ر 
املقب�ل، ع�ىل أن تق�ام تج�ارب يف أح�داث 
رياضي�ة مختلفة يف وقت الحق من الش�هر 

الجاري.
وحظ�رت الحكومة الربيطاني�ة التجمعات 
م�ن  كج�زء  الفائ�ت  آذار/م�ارس  من�ذ 
اإلجراءآت التي اتخذتها خالل فرتة اإلقفال 
الت�ام للحؤول دون تفيش ف�ريوس كورونا 

املستجد.
ولكن مع بدء رفع اإلجراءآت بعد انخفاض 
عدد اإلصابات، قال جونس�ون إن الحكومة 
تعم�ل ع�ىل إمكاني�ة ع�ودة الجماه�ري اىل 

املالعب.
وق�ال خالل كلم�ة م�ن مق�ر الحكومة يف 
داونينغ س�رتيت يف لندن: “سنقوم بتجارب 
لتجمعات أكرب يف بعض األماكن مثل املالعب 
الرياضي�ة به�دف إع�ادة افتتاح أوس�ع يف 

الخريف”.
وتابع: “ب�دءا م�ن ترشي�ن األول/أكتوبر، 
نعتزم إعادة الجمهور اىل املالعب والس�ماح 
بإقام�ة املؤتم�رات وغريه�ا م�ن األحداث 

مجددا”.
وس�تقام تج�ارب لع�ودة الجماهري خالل 
بطولة العالم للس�نوكر، س�باق “غلوريس 
غ�ودوود” للخي�ول ويف مبارات�ن وديت�ن 
الش�هر  م�ن  الح�ق  وق�ت  يف  للكريكي�ت 

الجاري.
وقالت الحكوم�ة إن “األحداث تم اختيارها 
بعناي�ة لتمثي�ل مجموع�ة م�ن الرياضات 
تس�مح بتواجد الجمه�ور يف مالعب مغلقة 

ويف الهواء الطلق”.
واعترب وزير الرياضة نيغل هادلس�تون أن 
الجماهري هي “القل�ب النابض” للرياضة، 
مضيفا أنه “عىل الرغم أننا سننتظر لبعض 
الوق�ت قبل أن تمتلئ املنش�آت بالكامل، إال 
أنه�ا خطوة كب�رية نحو االتج�اه الصحيح 
م�ن أجل عودة الجماه�ري يف مختلف أنحاء 

البالد”.
وس�بق أن ق�ال الرئيس التنفي�ذي للدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از لك�رة الق�دم ريتش�ارد 
ماس�رتز أن أندية ال� “برمريليغ” مستعدة 
لخ�وض تج�ارب أيض�ا يف إط�ار الخط�ة 

املوضوعة لعود املشجعن.
املمت�از خل�ف  ال�دوري  وتق�ام مباري�ات 

أبواب موصدة منذ اس�تئناف املنافس�ات يف 
حزيران/يونيو الفائت

واعت�رب امل�درب الربتغايل لتوتنه�ام جوزيه 
مورينيو أن هذه “أنباء جيدة”، مضيفا  أنه 
“ب�ن عاميل االقتصاد والش�غف، س�نكون 
جميع�ا س�عداء لرؤي�ة الن�اس مج�ددا يف 

املالعب”.
وتاب�ع: “إذا كان م�ن املس�تحيل أن تكون 
لدينا مالعب ممتلئة كم�ا نحلم، فإن أعداد 

قليلة ستشكل بداية جيدة”.
وش�اطره الرأي مدرب ارس�نال اإلس�باني 
ميكي�ل أرتيت�ا الذي قال: “أعتق�د أنه يجب 
أن نك�ون صبورين. أظ�ن أننا نتوق جميعا 
لع�ودة الن�اس اىل املالعب وإع�ادة الصورة 

الحقيقية لكرة القدم”.
وقد تأث�رت األندية اإلنكليزية بش�كل كبري 
م�ن غياب الجماهري ج�راء تجمد االيرادات 
من بيع التذاكر.وقال متحدث باس�م رابطة 
الدوري )إي أف أل(: “من الواضح أن اإلعالن 
امله�م م�ن قبل رئي�س الوزراء يق�دم رؤية 
أوضح، حيث نعمل بشكل جماعي من أجل 
إعادة فت�ح االبواب والرتحيب باملش�جعن 

مرة أخرى يف مالعب أندية +اي أف أل+ “. 

AFP / متابعة الزوراء
اضطر جورج ِس�فتون يف األس�ابيع املاضية للتأقلم مع غياب املش�جعن 
عن ملع�ب أنفيلد التابع لنادي ليفربول اإلنكليزي بس�بب فريوس كورونا 
املس�تجد، مفتق�داً أن يصدح صوته معه�م احتفاالً بلقب ال�دوري املمتاز 
لك�رة القدم بعد طول انتظار.خارج أس�وار امللعب، ال يعرف الكثريون إبن 
ال��74 عاماً، وع�ىل األرجح لن يورد املش�جعون البعيدون اس�مه يف عداد 
أس�ماء الكبار الذي�ن مروا عىل الن�ادي... لكن أهل ليفرب�ول ورواد أنفيلد 

يعرفونه...
هو نقطة مشرتكة نادرة بن “السري” األسكتلندي كيني دالغليش، واألملاني 
يورغن كل�وب. األول قاد كمدرب ليفربول اىل لق�ب الدوري اإلنكليزي عام 

1990. الثاني قام باملهمة ذاتها يف 2020.
ب�ن ه�ذا وذاك، كان ٍس�فتون ح�ارضاً يف أنفيلد، صوتاً يص�دح منذ عقود 
يف أرج�اء امللعب التاريخي، ش�اهداً عىل حقبات ش�ملت 12 لقباً يف بطولة 
إنكلرتا، وستة ألقاب يف أوروبا.لكن مسرية سفتون مع ليفربول لم تقترص 
ع�ىل املحطات االحتفالية فقط، بل ش�ملت املآيس واألحزان، الس�يما لدى 
وقوع كارثتي ملعبي هيلزبوروه يف إنكلرتا وهيس�ل يف بروكسل.نال الرجل 
السبعيني وظيفة “املذيع” يف ملعب ليفربول، بعدما استجمع ما يكفي من 
الجرأة ليبعث برس�الة إىل املسؤول يف النادي بيرت روبينسون، يحاجج فيها 
بقدرته عىل أداء املهمة بشكل أفضل ممن كان يشغل املنصب.كان 14 آب/

أغسطس 1971 يومه األول يف العمل، حاله كحال العب شاب يومها، تدرج 
ليصبح أس�طورة من أس�اطري الن�ادي: اإلنكليزي كيف�ن كيغان.منذ ذلك 
الحن، نادراً ما غاب س�فتون عن أنفيلد. قبل كل مباراة، تفتح له األبواب، 
يتوج�ه إىل مقع�ده، ويبدأ املهمة: تالوة أس�ماء العب�ي الفريقن، “قيادة” 
املش�جعن يف مراح�ل ما قبل انطالق املباراة، وإعطاء إش�ارة غناء نش�يد 

الفريق You will        never walk alone )“لن تسري لوحدك أبداً”(.
بات جزءاً من نسيج النادي إىل درجة أن دالغليش قال عنه ذات يوم )خالل 
واليت�ه الثانية ع�ىل رأس اإلدارة الفنية(: “جورج هو ج�زء من تاريخ هذا 
النادي وتقاليده، وسيكون رحيله )عن ليفربول( أكثر أهمية من رحييل”.

تلقى سفتون هذا التعليق بمزيج من السعادة وعدم التصديق.
ويوض�ح يف اتصال مع وكال�ة فرانس برس: “كنت أتناول العش�اء خارج 
املنزل )ملناسبة عيد ميالده الخامس والستن( مع زوجتي وابنتي وصهري، 
وبدأت بتلقي الرس�ائل النصية بش�أن العبارات اللطيف�ة التي قالها عني 

دالغليش”.وشدد عىل أنها “كانت إحدى تلك اللحظات التي ال تصدق”.
ارتادت ابنتا سفتون ودالغليش املدرسة نفسها. أعد األول كتاباً عن تجربته 
يف أنفيلد س�ينرش يف العام املقبل، كتب املدرب السابق مقدمته، بينما كتب 

املوسيقي الشهري إلفيس كوستيلو كلمات عىل الغالف الخلفي.
ويقول سفتون ممازحاً: “ال داعي ألن أكتب أي كلمة أخرى بينهما”.

ويق�ر مذي�ع أنفيلد ب�أن عالقت�ه كانت أقوى بنج�وم الحقب�ات املاضية، 
مقارن�ة بالحقبة الحالية.عىل رغ�م ذلك، يحتفظ بمكان�ة خاصة يف قلبه 
لكلوب، املدرب الذي توىل مهامه يف 2015، وأطلق عملية إعادة بناء شاملة 
للفريق أوصلته إىل اس�تعادة مكانته بن كبار القارة العجوز، وإحراز لقب 
دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية 2019، والدوري اإلنكليزي 2020 

بعد غياب 30 عاماً.
ويقول س�فتون إن كلوب تعرّف إليه رسيعاً عندما قدم نفسه للمرة األوىل، 
موضح�اً “قال يل أنت ص�وت أنفيلد”، مؤكداً أنه ش�عر بنفس ما أحس به 

عندما تلقى مديح دالغليش قبلها بأعوام.
لكن مس�رية العق�ود الخمس تقريباً يف ليفربول، لم تك�ن دائماً عبارة عن 

مديح وأفراح ولحظات سعيدة.
بالنس�بة إىل س�فتون، تبق�ى كارث�ة هيلزبوروه، ي�وم لقي 96 مش�جعاً 
لليفربول حتفهم جراء تدافع عىل هامش مباراة ضد نوتنغهام فوريس�ت 
يف نص�ف نهائي كأس إنكل�رتا 1989، حارضة، وليس ألنه�ا طالت النادي 

فقط.
ويوض�ح أن نجله روب، البالغ حينها الخامس�ة عرشة م�ن العمر: “كان 
هن�اك )...( كان وصديق�ه يف املقدمة يس�تندان إىل الس�ور )للمدرجات(، 

وكانا محظوظن بما يكفي لتمكنهما من الخروج عرب بوابة”.
ويشري سفتون إىل أنه قام عىل مر األعوام “بما يمكنني القيام به ملساعدة 
عائالت ضحايا هيلزبوروه. يقولون يل أنت شخص جيد لقيامك بهذا األمر. 

لكنني أرد عليهم لوال رحمة الله، لكنتم تتحدثون إىل والد ضحية”.
كما كان سفتون شاهداً يف امللعب عىل كارثة هيسل يف العاصمة البلجيكية، 
قبل انطالق نهائي مس�ابقة كأس األندية األوروبية البطلة )دوري األبطال 
حالياً( ب�ن ليفربول ويوفنتوس، حيث أدى التدافع إىل مقتل 39 مش�جعاً 
غالبيته�م م�ن جمهور الفري�ق اإليطايل، وإصاب�ة أكثر م�ن 600 آخرين 
بجروح.وعىل رغم أن املباراة انتهت بخس�ارة ليفربول بهدف نظيف، لكن 
س�فتون يؤكد أنها “كانت املرة الوحيدة الت�ي رسرت فيها لرؤية ليفربول 
يخرس”.يف املوس�م املقبل، يواجه س�فتون احتمال خسارة “لقبه” كمذيع 
امللع�ب صاحب س�نوات الخدم�ة األطول يف ال�دوري، بحال صع�ود فريق 
برنتفورد ومذيعه بيرت غيلهام )يتوىل مهامه منذ 1969( من الدرجة األوىل 
اىل الربيمرليغ.لكن س�فتون يقارب هذه “الخس�ارة” م�ن منظار مختلف 
“بي�رت غليهام ش�خص محب )...( يمكنن�ا أن نحتفل مع�اً بمئة عام من 

مة  لخد سوياً”.ا
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ألكانتارا ينتظر اتفاق ليفربول 
وبايرن على قيمة الصفقة

ليدز يعود إىل الدوري اإلنكليزي املمتاز

اعالم الكرتوني رئيس الوزراء الربيطاني: اجلماهري قد تعود اىل املالعب خالل اخلريف

جورج ِسفتون ... صوت أنفيلد وذاكرة ليفربول احلية

عاد ليدز يونايتد إىل ال�دوري اإلنكليزي املمتاز بعد 16 عاماً إثر 
سقوط مالحقه وست بروميتش أمام هدرسفيلد )2-1( ضمن 
الجولة 45 من دوري الدرجة األوىل.افتتح كريس ويلوك التهديف 
ألصحاب األرض، بعد أربع دقائ�ق من ركلة البداية. وأدرك دارا 
أويش التعادل لوست بروميتش قبل ثالث دقائق من االسرتاحة،  
قب�ل أن يس�جل إيمييل س�ميث رو هدف الفوز لهدرس�فيلد يف 
الدقيق�ة 86.وتعني النتيجة ضمان إنهاء املتصدر ليدز موس�م 
دوري الدرج�ة األوىل يف املركز األول أو الثاني، إذ يملك 87 نقطة 
بفارق خمس نقاط عن وس�ت بروميتش صاحب املركز الثاني 

الذي خاض مباراة أكثر.  

يبدو العب الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا يف طريقه لالنتقال 
من باي�رن ميونيخ بط�ل أملاني�ا إىل ليفربول بط�ل إنكلرتا بعد 
مماطلته يف التوصل إىل اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، 

وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “بيلد” األملانية.
وأشارت الصحيفة إىل أّن املدرب األملاني لليفربول يورغن كلوب 
يرغ�ب بالتعاق�د مع الالع�ب اإلس�باني البالغ 29 عام�اً، لكن 
النادي�ن لم يتوصال حتى اآلن إىل اتفاق بش�أن قيمة الصفقة، 
كاش�فة ب�أّن ليفربول غري مس�تعد لدفع أكثر م�ن 25 مليون 

يورو، فيما يطالب بايرن بأربعن مليون يورو.
وس�بق للرئي�س التنفي�ذي للن�ادي الباف�اري كارل هاينت�س 
رومينيغ�ه أن رش�ح يف وقت س�ابق من الش�هر الح�ايل رحيل 
ألكانتارا ع�ن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً يف الوقت عينه 

وجود أّي تواصل بشأنه مع ليفربول.
وبات العب الوسط مدار تقارير صحافية عدة يف اآلونة األخرية 
بش�أن مفاوضات تجدي�د عقده م�ع النادي الباف�اري، والذي 

ينتهي يف أواخر موسم 2020-2021.ّ

سانشيز: افتتاح كأس العامل على ستاد البيت سيكون رائعًا

وست هام يهزم واتفورد ويعزز حظوظه يف البقاء

شورله يوّدع عامل كرة القدم

مفكرة الزوراء
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البحث عن “شخصّية” تستطيع إنقاذ أكبر صحف البالد قبل إفالسها

بغداد / نينا:
 َنعى نقي�ب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي الصحفي عبد الباري الحريري الذي تويف 

بعد اصابته بفريوس كورونا.
وق�ال الالمي يف تغريدة له ع�ى تويرت: انتقل اىل رحمة الله الصحف�ي البارز عبد الباري 

الحريري إثر إصابته بفريوس كورونا الذي لم يمهله إال ليومني . 
لق�د كان املرحوم وهو من جيل الصحفيني الرواد مثاال للمهنية والصدق والخلق الرفيع 
تغم�ده الل�ه بواس�ع رحمته وأله�م أهله ومحبي�ه الصرب والس�لوان وإنا لل�ه وإنا إليه 

راجعون”.

 املوصل /نينا:
اعلَن النائب الفني ملحافظة نينوى حسن العالف عن البدء بتوزيع ارايض الدفعة الثالثة 

عى الصحفيني يف مدينة املوصل.
وقال العالف للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء /نينا/ان”محافظة نينوى بدات بتوزيع 
االرايض ع�ى رشيحة الصحفيني عن طري�ق القرعة بعد ان حددت لجنة توزيع االرايض 

اسماء املشمولني من الصحفيني ليتم التوزيع عليهم بشكل انسيابي وقانوني”.
واض�اف ان “االرايض الت�ي وزعت الي�وم يف مواقع جيدة ومميزة داخ�ل املوصل بعد ان 
انته�ت بلدي�ة املوصل م�ن تحديد مس�احات االرايض الت�ي وزعت بعد فرزه�ا وانتهاء 

الكشوفات منها “لكنه لم يذكر عدد الصحفيني املشمولني بهذه الدفعة.

عمان/ متابعة الزوراء:
تبح�ُث الحكوم�ة األردنية عن ش�خصية 
بمواصفات خاّصة لرئاس�ة مجلس إدارة 
الصحيف�ة األوىل يف الب�الد الت�ي تع�ّد من 
أب�رز أذرع اإلع�الم الرس�مي وتعاني اآلن 
م�ن أزمة مالّي�ة حاّدة ج�دًّا أّدت إىل تأّخر 

الرواتب نحو أربعة أش�هر.
وُيث�ري الوضع املعّق�د يف صحيفة “الرأي” 
الحكومية تس�اؤالت بالجمل�ة يف خارطة 
الصحاف�ة األردنية خصوًص�ا وأن االزمة 
املالي�ة س�بقت االش�تباك م�ع ف�ريوس 
كورونا وسياس�ة الحظ�ر واإلغالق ومنع 
الطباعة ونتجت عن رشاء مطبعة ضخمة 
وس�ط ُش�بهات بحصول ُمخالفات ومن 
دون مربر ثم االنش�غال بصعوبة تش�غيل 
تلك املطبعة التي ترّدد أّن س�عرها زاد عن 
50 مليون دوالر بحيث اضطرّت املؤسسة 
الحًقا إلقام�ة مبنى جديد بعدما تبنّي بأن 

املطبعة أكرب من املبني املُخّصص.
 ب�كل ح�ال ثّم�ة تحقي�ق م�ع أعضاء يف 
مجل�س اإلدارة الس�ابق وثّم�ة عرائ�ض 
واحتجاج�ات للصحفي�ني بس�بب أزم�ة 

الرواتب واملداخيل.
وزاد األم�ر تعقي�ًدا بع�د أزم�ة وتداعيات 
ت�رتّدد  فيم�ا  جائح�ة ف�ريوس كورون�ا 
املؤسسة العاّمة للضمان االجتماعي التي 
تمل�ك حّص�ة كبرية م�ن أس�هم الصحف 
وتعوي�ض  تغذي�ة  يف  اليومي�ة  الورقي�ة 

النقص املايل.
الحكوم�ة كان�ت ق�د أعلن�ت عى لس�ان 
الناطق باس�مها الوزير أمج�د العضايلة 
بأّنها مهتّمة باألزم�ة املالّية التي تعصف 
وتج�ري  الكب�رية  اليومي�ة  بالصح�ف 

االتصاالت مع الجهات املعنية.

 لكن يّتضح من تعليقات الوزير العضايلة 
بأن الحكومة الحالية ال تجد نفسها معنّيًة 
بالتدّخ�ل امل�ايل إلنق�اذ الّصح�ف املتعّثرة 
الُك�ربى يف البالد فقد تحّدث العضايلة عن 
رضورة التطوي�ر وإع�ادة الهيكل�ة وهي 
مس�ألٌة تعني تخفيض الكوادر وتقليص 

الرواتب.
 لذلك تبحث السلطات اليوم عن شخصية 
تت�وىّل إدارة املؤسس�ة العريق�ة ع�ى أمل 
التمّكن من جذب أموال للمساعدة واإلنقاذ 
فيم�ا ال ت�رى العديد من الش�خصيات أن 
مهّم�ة إنق�اذ الصحيفة األع�رق يف البالد 

بسيطة أو سهلة.
يف  املالي�ة  األزم�ة  ت�رب  املُقاب�ل  يف   
صحيف�ة الدس�تور العريقة أيًضا وس�ط 
خي�ارات صعبة وتراك�م يف الديون وتأّخر 
يف دفع الرواتب ووسط تحقيق إداري عى 

الهامش بكيفّية إدارة األمور يف الصحيفة 
من قبل إدارات سابقة.

 وُيطال�ب العاملون يف صحيفة الدس�تور 
بمس�طرة واح�دة إذا م�ا تدّخل�ت الدولة 
إلنق�اذ ومس�اعدة صحيفة الرأي تش�مل 
صحيفة الدستور بالرعاية وتوفري فائض 

مايل ولو بقروض بفائدة صغرية.
 لك�ن االنطب�اع عن�د الش�ارع الصحفي 
واإلعالمي أن صحف الحكومة أو املُساهمة 
العاّم�ة يف أكرب مؤّسس�تني ُيهّددها خطر 
البقاء حيث يحتج العاملون من صحفيني 
وفنيني وتتجدول الرواتب وتتأّخر وترتاكم 
الدي�ون وحي�ث منظوم�ة أمني�ة ُتحاول 
بدوره�ا إنق�اذ ه�ذه املؤسس�ات الرتاثية 
بالنس�بة للصحافة ودورها بعد سلس�لة 
أخط�اء وتقالي�د أطاحت باملعي�ار املهني 
وبتطوير آلّيات العمل وباألسس التجارية 

أيًضا.
غ�ري  اليومي�ة  الصحيف�ة  أن  يب�دو  وال   
الحكومي�ة التي يرعاه�ا القطاع الخاص 
وه�ي صحيف�ة الغ�د اليومي�ة بعيدة عن 
الح�اّدة  االقتصادي�ة  األزم�ة  تداعي�ات 
فال�كادر الصحف�ي يف الغ�د ُيعان�ي أيًضا 
من تأّخر زي�ادات الرواتب ويخىش نتائج 
اإلعسار املايل بمعناه القانوني أو تداعيات 
وانعكاسات إعادة الهيكلة وتأثري ذلك عى 
فص�ل موّظف�ني وصحفي�ني واحتماالت 
إدارة  املُناكف�ة والبطال�ة خصوًص�ا وأن 
الغد تش�تكي م�ن ضغوط مالّية قاس�ية 

ُتواجهها.
 وال ذك�ر يف خارط�ة اليومي�ات باملقاب�ل 
لصح�ف أخ�رى مث�ل األنب�اط أو غريه�ا 
خصوًص�ا بع�د توّق�ف صحيفة الس�بيل 
أيًضا ألس�باب مالية وتعّثر طباعتها أكثر 

من مرّة.
 يق�ارن الجس�م الصحف�ي يف الصحاف�ة 
الدع�م  الكالس�يكية نفس�ه م�ن حي�ث 
الخزين�ة امل�ايل بالنفق�ات الباهظ�ة التي 
تدفع لشاش�ة تلفزيونية جديدة اس�مها 
اململكة التي تدعمه�ا مالّية الدولة ويقّدر 
الخ�رباء أّنه�ا كلّفت حتى اآلن م�ا ُيقارب 
150 مليون دوالر وتحتاج ملاليني الدوالرات 
كنفق�ات س�نويًّا وُيمكن لج�زء من هذه 
النفقات أن ُيعالج أزمة الصحف الوطنّية 

وأعبائها.
 ويب�دو أن مرشوع دمج اململك�ة بوكالة 
األنباء الرسمّية “برتا” والتلفزيون األردني 
يتس�ارع أيًض�ا وينتظر القرار الس�يايس 
النهائ�ي ضم�ن م�رشوع طموح باس�م 

“الشبكة الوطنّية لإلعالم”.
املصدر”رأي اليوم”

لندن/ متابعة الزوراء:  
الغاردي�ان  صحيف�ة  أعلن�ْت 
الربيطاني�ة أنه�ا تخط�ط إللغاء 
180 وظيف�ة، مع تحول القراء إىل 
اإلنرتنت لتصف�ح األخبار وتراجع 
عائدات اإلعالنات بسبب فايروس 

كورونا املستجد.
املي�ول  ذات  الصحيف�ة  وقال�ت 
عمم�ت  مذك�رة  يف  اليس�ارية 
ع�ى املوظف�ني األربع�اء إّن إلغاء 
الوظائف سوف يطول 70 وظيفة 
تحريرية والباقي سيكون يف أقسام 
مث�ل اإلعالن�ات والتس�ويق، وفق 

املجموعة النارشة للصحيفة.
وذكرت رئيس�ة التحري�ر كاثرين 
التنفيذي�ة  والرئيس�ة  فاين�ر 
اإلعالمي�ة  الغاردي�ان  ملجموع�ة 
أني�ت توماس أن العائدات س�وف 
ترتاجع بأكثر من 25 مليون باوند 

الس�نة  يف  دوالر(  ملي�ون   31,6(
املالية الحالية، وانتش�ار فايروس 
كورونا يمك�ن أن يخلق “توقعات 
مالية غري مس�تدامة بالنس�بة إىل 

الغارديان”.
وتأت�ي هذه الخط�وة عقب إعالن 

مجموع�ة “ريت�ش”، الت�ي تنرش 
م�ريور”  “الداي�ي  مث�ل  صحف�ا 
والعدي�د  إكس�ربس”  و”الداي�ي 
من املنش�ورات املحلية، األس�بوع 

املايض عن إلغاء 550 وظيفة.
وألق�ت املجموعة أيض�ا بالالئمة 

عى تداعيات فاي�روس كورونا يف 
هذه األزمة، التي رّسعت يف إحداث 
“تغيريات بنيوية يف قطاع اإلعالم”، 
الزي�ادة يف عائ�دات  خاص�ة وأن 
تع�ّوض  ل�م  الرقمي�ة  الخدم�ات 

تراجع الدخل من اإلعالنات.
وأضاف�ت “ريت�ش” أن الخف�ض 
الذي اقرتحت�ه ويبل�غ 12 يف املئة 
من قوتها العامل�ة، يعد جزءا من 
مخططاتها لتوفري تكاليف سنوية 

تصل إىل 35 مليون باوند.
وكش�فت الغارديان ع�ن ترسيح 
موظفني مع إعالن نتائجها للسنة 
املالية 2019 – 2020، التي تغطي 
األشهر ال�12 األخرية التي تنتهي 
يف مارس، عندما كان اإلغالق الذي 
دام ثالث�ة أش�هر يف بريطاني�ا يف 

أسبوعه األول.
وأظه�رت النتائ�ج تراجع عائدات 

ملي�ون   223.5 إىل  الغاردي�ان 
باوند، لكن االشرتاكات والتربعات 
م�ن الق�راء عوض�ت الرتاج�ع يف 

اإلعالنات.
ش�كال  تبن�ت  الت�ي  والصحيف�ة 
جديدا يش�به التابلويد عام 2018 
للمس�اعدة يف خف�ض التكالي�ف 
محتواه�ا  مجاني�ة  ع�ى  أبق�ت 
عى اإلنرتن�ت بعك�س العديد من 

منافسيها.
وتوم�اس  فاين�ر  وقال�ت 
للموظفني إنهم�ا ملتزمتان بهذه 

االسرتاتيجية.
وأضافتا “ع�ى الرغم من الضغط 
ال�ذي فرضه فايروس كورونا عى 
أعمالنا، فالعالقة املميزة مع قرائنا 
أثبت�ت نجاحه�ا، واالس�رتاتيجية 
التي اتبعناها يف السنوات املاضية 

كانت صائبة”.

مشروع توحيد التلفزيون األردني مبحطة “اململكة” ووكالة “برتا” ينتظر إشارة “الدمج” األخرية 

الغارديان الربيطانية تلغي 180 وظيفة مع حتول القراء إىل اإلنرتنت

نقيب الصحفيني ينعى الصحفي 
عبد الباري احلريري

النائب الفين حملافظ نينوى : البدء بتوزيع 
اراض للصحفيني يف مدينة املوصل

اإلعالم املصري يتلمس طريق اإلنتاج اإللكرتوني مبنصة لربامج اهلواتف

 أمحد مجال
صحفي مصري

تح�اول الحكوم�ة املرصية ت�دارك تأخرها 
يف التح�ول الرقمي لقطاع اإلعالم س�نوات 
عديدة فبدأت الرتكيز عى املنصات اإلعالمية 
اإللكرتونية الش�بابية، كبديل متطور وأقل 
تكلفة من تأس�يس قن�اة فضائية موجهة 

للجمهور العربي بش�كل عام.
التكنولوجية نفس�ها  التط�ورات  وفرضت 
عى وسائل اإلعالم املرصية، وأصبح اللجوء 
إىل مخاطب�ة جمهور املنص�ات اإللكرتونية 
أمرا ملّحا يف ظل أوضاع صعبة يعاني منها 
اإلعالم التقليدي، ما أفرز إنشاء أول استديو 
لهوات�ف املحمول بمدين�ة اإلنتاج اإلعالمي 
التي تبث من داخلها العرشات من القنوات 

الفضائية املرصية والعربية.
ويحوي االستديو الجديد أجهزة موبايل بدال 
م�ن كامريات تصوير، يف خطوة تربهن عى 
أن هناك تغريات قد تطرأ عى ش�كل اإلعالم 
خالل الس�نوات املقبلة، إلحداث طفرة عى 

مستوى التواصل مع الجمهور الشباب.
وأك�د وزير اإلع�الم املرصي أس�امة هيكل 
أن�ه بص�دد االنتهاء م�ن م�رشوع التحول 
الرقم�ي لجمي�ع وس�ائل اإلعالم، وس�يتم 
عرضه للمناقش�ة عى العامل�ني قبل إقرار 
تنفي�ذه، م�ا يعن�ي أن بع�ض القن�وات قد 

تتح�ول إىل اإلنت�اج اإللكرتون�ي، خاصة أن 
بعض اإلعالميني دشنوا تجاربهم اإلعالمية 
الخاص�ة به�م ع�رب يوتي�وب ونجح�وا يف 

الوصول إىل رشيحة واسعة من الجمهور.
وي�رى خ�رباء أن القائم�ني ع�ى اإلع�الم  
يف م�رص وج�دوا أن كث�ريا م�ن القن�وات 
مش�اهدات  نس�ب  حقق�ت  الفضائي�ة 
مرتفع�ة عى صفحاتها التي دش�نتها عى 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي، وأن الربامج 
والفقرات املقدمة عرب التلفزيون نجحت يف 
أن تحقق جماهريية واسعة عرب تسويقها 
قابلي�ة  هن�اك  أن  يعن�ي  م�ا  إلكرتوني�ا، 
ملش�اهدة ه�ذه الربامج ع�ى اإلنرتنت بدال 
من تكالي�ف اإلنتاج الباهظة التي تتكبدها 

قنوات خارسة.
وتأخ�ر اإلع�الم امل�رصي يف التوج�ه نح�و 
اإلنت�اج اإللكرتون�ي، واقت�رصت كثري من 
التجارب عى املبادرات الشخصية من دون 
أن تك�ون هناك رؤية واضحة نحو التحول 
الرقمي، غري أن اتساع رقعة جمهور مواقع 
التواص�ل االجتماعي، وعدم ق�درة اإلعالم 
التقلي�دي عى مخاطب�ة عقول الش�باب، 
واهتم�ام قنوات معادي�ة للحكومة بإنتاج 
محتوي�ات رقمية كبرية، دفع�ت القائمني 
عى ملف اإلعالم لدراسة تجارب املحتويات 
اإللكرتوني�ة وجدوى تطبيقه�ا عى نطاق 

واسع.
املذي�ع يف املنص�ة يع�د صانع�ا للمحت�وى 
بشكل كي، بدءا من فكرة الحلقة وإعدادها 

واملونتاج حتى يظهر الربنامج للجمهور
وأمس�كت الرشكة العربية لالستوديوهات 
زمام املب�ادرة بش�أن اإلنت�اج اإللكرتوني، 
بع�د أن أطلق�ت منص�ة “10 موج�و” يف 
فرباير امل�ايض، وهي منص�ة رقمية تحمل 
نفس اسم االستديو الذي تخرج منه، تقوم 
بتقدي�م محتوى ترفيه�ي تثقيفي تعليمي 

فني يتم إنتاجه بالهواتف املحمولة.

انبثق�ت ه�ذه املنصة من فعالي�ات مؤتمر 
صحافة املوبايل واإلعالم الجديد يف باريس، 
ال�ذي ُعقد مطل�ع العام الج�اري للحديث 
ع�ن صحافة املوباي�ل أو ما يع�رف حديثا 
ب�”موج�و”، وهي من األنم�اط الصحفية 
األكثر تفاعال ملا تحتوي عليه من مشاركة 
واسعة يف الرؤى واألفكار بني الشباب الذين 

يتفاعلون مع هذه الربامج.
وقال مدير “تن موجو”، هيثم الصاوي إن 
املنصة تقوم بإنتاج عرشة برامج يف الشهر 
الواح�د م�ن داخ�ل اس�تديو “10 موجو” 
وعدد العاملني يف القناة ال يتجاوز 10 أفراد 
ال تتج�اوز أعماره�م 25 عام�ا، يقومون 
بإعداد وتصوير ومونت�اج وعمل الغرافيك 
الخاص�ة بالربام�ج ع�ى أجه�زة املوبايل. 
وأضاف ل�”العرب”، أنه جرى اختيار فريق 
العمل وفقا ملسابقة “صانع املحتوى” التي 
أطلقتها املنصة قبل ثالثة أشهر، واشرتطت 
أن يك�ون املتقدم�ون ممن لم يس�بق لهم 
تقدي�م برامج أمام الكامريات، بما ال يؤدي 
لتشتيت الرس�الة اإلعالمية، كما أن املذيع 

يف املنصة يعد صانعا للمحتوى بشكل كي، 
بدءا م�ن فكرة الحلق�ة وإعدادها واختيار 
الضي�وف وكتابة التعليقات وعمل املونتاج 

حتى يظهر الربنامج إىل الجمهور.
وي�رى الص�اوي أن اإلنت�اج ع�ن طري�ق 
الهات�ف املحمول يختلف كث�ريا عن اإلنتاج 
التلفزيون�ي، ويتي�ح تقديم ج�ودة أفضل 
من كام�ريات التلفزيون بفع�ل التطورات 
التكنولوجي�ة الهائلة يف الهواتف املحمولة، 
ويوف�ر يف أعداد العاملني، كم�ا أن الربامج 
تكون مصممة عى الشكل الطويل املناسب 
للموبايل، بجانب أن م�دة الربنامج الواحد 
ال تتج�اوز ع�رش دقائق بما يك�ون مالئما 

للجمهور املتلقي.
وتق�دم املنص�ة برام�ج متنوع�ة خاص�ة 
بأس�اليب الحياة، والفن والرياضة وتربية 
الحيوانات األليفة، والتصوير واملوس�يقى 
والتجارب الحياتي�ة، وأنتجت أول مرشوع 
غنائي مصور بالهواتف املحمولة، وجميع 
هذه املحتوي�ات صممت خصيصا من أجل 
جمه�ور مواقع التواص�ل االجتماعي الذي 

ت�رتاوح فئات�ه العمري�ة ما ب�ني 13 و35 
عاما.

وأكد الصاوي أن املنصة تعرض محتوياتها 
عى فيس�بوك ويوتي�وب وس�اوند كالوند 
وتوي�رت وتيك ت�وك، وأن الربنام�ج الواحد 
يج�ري تقديمه بأش�كال مختلفة عى كل 
منص�ة، بم�ا يواك�ب طبيعته�ا ويتماىش 
م�ع الجمهور ال�ذي يرتدد عليه�ا، وهناك 
رشاكات من جهات دولية تشارك يف تقديم 

صناعة املحتوى الذي تقدمه املنصة.
ويع�ّول القائم�ون ع�ى مج�ال اإلعالم يف 
مرص عى املنصات الشبابية اإللكرتونية يف 
تقديم رسالة تقارب بني الشعوب العربية 
املختلفة، ألن طبيعتها تقوم عى الجوانب 
التوعوي�ة والثقافية بعيدا عن اس�تخدام 
السياس�ة أو الدين، كذلك فإن طبيعة هذه 
الربامج التفاعلية تخلق قدرا من التواصل 

املفقود بني الشعوب العربية.
ويب�دو أن الرتكي�ز امل�رصي الح�ايل ع�ى 
بدي�ل  اإللكرتوني�ة  اإلعالمي�ة  املنص�ات 
م�رشوع ع�ن ع�دم قدرتها تأس�يس قناة 
فضائية موجهة للجمهور العربي بش�كل 
عام، مل�ا تحتاج�ه م�ن إمكاني�ات مالية، 
بجانب أس�باب أخرى ترتبط بسياس�اتها 
التحريري�ة وتوجهاته�ا، وبالتايل قد يكون 
دعم إحدى املنص�ات مفيدا يف التواصل مع 

الشباب العربي.
وأش�ار الصاوي إىل أن منصة “تن موجو” 
نجح�ت يف أن تجذب جمه�ورا من مختلف 
البلدان العربية، وتحقق نس�ب مشاهدات 
مرتفعة داخ�ل مرص وفلس�طني واألردن، 
وتعمل عى تكثي�ف التبادل الثقايف واملعريف 
بني الش�باب، وهناك مناظرات تجري عرب 
برنام�ج “ت�ن أرابي�ان”، ويقدم�ه أربع�ة 
م�ن املذيعني من الجزائ�ر وتونس والعراق 

ولبنان.
وتس�ابق الحكومة املرصية الزمن إلحداث 

طفرات عى مس�توى التح�ول الرقمي بعد 
أن تأخ�رت س�نوات عديدة يف ه�ذا املجال، 
حيث وصل عدد الحاملني ألجهزة املحمول 
ح�وايل 94 مليون مواطن، ووصلت نس�بة 
50 ملي�ون  مش�رتكي اإلنرتن�ت إىل نح�و 
ش�خص، بينه�م 28 ملي�ون مش�رتك عن 

طريق الهواتف املحمولة.
وأك�د خب�ري اإلع�الم اإللكرتون�ي محم�د 
يق�وم  الحدي�ث  اإلع�الم  أن  عبدالرحم�ن 
باألس�اس عى التفاعل بني صانع املحتوى 
وس�ائل  تحقق�ه  أم�ر  وه�و  واملتلق�ي، 
التواص�ل االجتماعي التي تش�هد توس�عا 
يف االس�تخدامات اإلعالمي�ة املختلفة، وأن 
االعتماد عى صانع وحيد للمحتوى وتقبل 
نفقات اإلنتاج اإلعالمي يدفع نحو تشجيع 
التج�ارب اإللكرتوني�ة التي تحق�ق عوائد 
مرتفع�ة حال تقدي�م محتوى ج�ذاب من 

دون أن يحتاج األمر إىل تكلفة باهظة.
وأوضح أن هناك مش�اورات عديدة تجري 
يف الوقت الحايل بش�أن التوسع يف استخدام 
الهواتف املحمولة يف عملية تصوير الربامج 
التلفزيوني�ة ج�راء التط�ور التقن�ي الذي 
ح�دث يف املوبايل، وأن زي�ارة وزير اإلعالم 
الس�توديو تم تجهيزه باملوباي�ل تؤكد هذا 
التوج�ه يف ظل حاج�ة الحكومة لتخفيض 

نفقات املؤسسات اإلعالمية.
وأج�رب الجمه�ور امل�رصي القائم�ني عى 
مل�ف اإلعالم إح�داث ق�در م�ن التغيري يف 
أس�لوب تفكريهم، وأن أرقام االش�رتاكات 
التي حققتها منصات درامية وفنية عديدة 
تش�جع عى تكرار األمر بالنس�بة للقنوات 
الفضائي�ة وتدف�ع لتقدي�م برامج قصرية 
ومرك�زة تش�كل عام�ال تثقيفي�ا بجانب 

املحتويات الدرامية والسينمائية.
وتش�ري املؤرشات العاملية إىل أن نس�بة من 
استخدم الهاتف الذكي يف العالم عام 2020 
تخطت 3.5 مليار شخص يف أنحاء العالم.
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د. ماجد عبد اهلل
ص�وت منك�ر بالس�خرية املمزوجة 
بالح�زن ، قصائد ملتهبة باإلحس�اس 
الص�ادق وه�ي ترتج�م حي�اة الفقراء 
واملظلومني ،لغة حادة رشس�ة تنسجم 
مع حّدة االحداث ورشاس�تها ، لم يكن 
وحي�دا يف س�احة التهك�م امل�ر ولكنه 
صوت تمي�ز عن غريه يف داللة الصورة 
ع�ى  فخت�م   ، وصياغته�ا  الش�عرية 
قصائده بختم أحمد مطر دون غريه ، 
كما هو الحال مع شعر محمد املاغوط 
أو غ�ريه من الش�عراء الذي�ن انتهجوا 
طريق السخرية للتعبري عن احساسهم 
املتدفق بكل صنوف الصدق والحساسية 

تجاه الظلم والقهر والتعسف .
أحم�د مط�ر ش�كل بش�عره ظاه�رة 
يمك�ن  مدرس�ة  اىل  تحول�ت  غريب�ة  
تسميتها بمدرسة احمد مطر من خالل 
الفتاته القصرية الت�ي تمتاز بالتكثيف 
واالعتن�اء بصياغ�ة رضب�ة الخاتم�ة 
واس�تخدامه اسلوب الس�هل املمتنع ، 
فكانت قصائده بمثابة برقيات رسيعة 
تصل اىل ذهنية الق�ارئ بأقرص الطرق 

فتمنحه املتعة والدهشة واالعجاب .
املتاب�ع ملس�رية الش�اعر أحم�د مط�ر 
الشعرية يجد ان الالفتة الشعرية كانت 
الخي�ار االفضل لدي�ه يف توصيل صوته 
اىل اك�ر ع�دد ممكن من الق�راء ، فهذا 
الش�اعر كتب قصائ�د مطول�ة ، ولعل 
قصي�دة الرث�اء لصديق�ه ناج�ي العيل 
خري دليل عى ما نقول ، اال ان الرسائل 
الش�عرية القص�رية كانت له�ا التأثري 
الكبري عى اكر عدد ممكن من القراء .

 أن يسقط رأسك عى أرض ال تملك غري 
ش�موخ النخيل ، ونقاء الج�داول التي 
اصطفت ع�ى حافاتها بي�وت الطني ، 
وأن ينمو هذا الرأس يف حاضنات الصدق 
والبس�اطة ، ث�ّم وبدون إن�ذار تنتصب 
أمامه الصورة البش�عة لحياة الش�عب 
الغارق يف مس�تنقعات الفقر والتخلف 
واالضطه�اد ، تقابلها ص�ورة املرتفني 
الذي�ن يملك�ون مفاتيح األم�ر والنهي  
.أمام هذا املش�هد املفج�ع ، البّد للرأس 
أن يسلك طريق االحتجاج والرصاخ ، أو 

طريق الخنوع والذل واالستسالم .

يف تل�ك األرض ، وعى ث�رى ) التنومة ( 
الصبية الفقرية الراقدة بني نخيل وأنهار 
شط العرب ، سقط رأس الشاعر أحمد 
مطر ع�ام 1954 ابن�ا رابعا بني عرشة 
أخوة م�ن البنني والبن�ات ، فتح عينيه 
عى سعفات النخيل التي تحيط بمهده 
، رضع حليب الطني البرصي ، شّب عى 
صدق الفقراء الذين ال يعرفون أساليب 
املكر والخداع ، ويف س�ن الرابعة عرشة 
م�ن عم�ره ، ب�دأ رأس الش�اعر يبحر 
كل صباح عى أجنح�ة أحالمه الوردية 
حامال معه قصائد الغزل والرومانسية 
، لكن�ه اكتش�ف بع�د حني أنه وس�ط 
الفجيعة ، أدرك بعفوية القروي الطيب 
أنه م�ن املعيب أن يطلق زغرودة يف هذا 
املأت�م الذي يعيش�ه ، فخل�ع عنه ثوب 

الغزل ، وألقى بنفسه يف دائرة النار .
كانت البداية قصائد طويلة يلقيها عى 
املنّص�ة ، قصائد م�ن الن�وع املحرّض 

والراف�ض ، األم�ر ال�ذي أدرك مع�ه أن 
األمور ال يمكن أن تسري بسالم فاضّطر 

إىل مغادرة وطنه إىل الكويت .
يف جري�دة ) القب�س ( الكويتي�ة عم�ل 
محررا ثقافيا ، حيث بدأ يكتب بطريقة 
مختلفة عّما كان يكتبه س�ابقا ، بدأت 
القصي�دة تتن�اول موضوع�ا واح�دا ، 
وبطريقة مكثفة جدا إال أنها مشحونة 
بقوة الرفض وقائمة عى الصدمة التي 
يلقيها بطريقة بارعة عى رأس املتلقي 
، فأرىس بذلك قواعد مدرس�ة ش�عرية 
جديدة يمكن أن نطلق عليها ) مدرسة 

شعر الالفتات ( .
كان يكتب الالفت�ة ملتقطا موضوعها 
م�ن عدس�ة الش�اعر ، ال م�ن رؤي�ة 
الس�يايس ، فج�اءت طافح�ة بالصدق 
وح�ّدة الش�عور باملأس�اة بعي�دا ع�ن 
االيدولوجي�ا ، وكان�ت الفتات�ه تقرتب 
أحيان�ا م�ن الومض�ة الت�ي ال تتع�دى 

السطر الواحد ، فهو يقول :
) الحاكم علمنّ�ا درساً ... اّن الحرية ال 

تُ�هدى ... بل تُ�ستجدى (
ويقول يف مكان آخر :

) يف أي قطر عربي .. إن أعلن الذكي عن 
ذكائه .. فهو غبي ! . (

أحيان�اً تتخ�ذ الفتاته ش�كل املقطوعة 
الصغ�رية الت�ي تش�تغل كلماته�ا عى 
موضوع واحد ، وتلتف عى محور واحد 

، فهو يقول :
 ) اإلع�دام أخ�ّف عقاب يتلق�اه الفرد 

العربي 
أهناك أقىس من هذا ؟

�� طبعاً
أن يحيا يف الوطن العربي (

يف جريدة )القبس (الكويتية وجد أحمد 
مط�ر نافذته التي يُط�ل بها عى العالم 
من خالل الفتاته الشعرية , وىف جريدة 
)القبس( التقى مع الفنان الفلسطيني 

)ناج�ي العيل( ليج�د كل منهما توافقا 
نفس�يا وص�ل إىل حد الدهش�ة ، كانت 
الفتة مطر تعانق ريش�ة العيل بطريقة 
جميلة ، وكانت الصفح�ة األوىل تحمل 
الفت�ة مط�ر بينم�ا الصفح�ة األخرية 
تحمل ريش�ة الع�يل ، والالفتة لوحدها 
فقط تثري سخط كل الحكومات العربية 
، فكي�ف إذا ترافق�ت مع ريش�ة العيل 
الت�ي بدأت تزع�ج ) أويل األم�ر ( وتثري 
حفيظة السلطات ، فصدر قرار نفيهما 
من الكويت ، وبهذا انتقل الش�اعر من 
منف�ى إىل منفى آخر ، وكانت لندن هو 
املنف�ى الجدي�د لالثنني ، وهن�اك تلقى 
الش�اعر صدمة مقتل صديقه ) ناجي 
العيل ( بمسدس كاتم للصوت ، وبمقتل 
صديقه ازدادت رشاس�ة الحرف وعنف 

الكلمة عند أحمد مطر :
)  بالتم�ادي ... يصبح الل�ّص بأوروبا 

مديراً للنوادي

وبأمري�كا ، زعيم�اً  للعصابات وأوكار 
الفساد

وبأوطان�ي الت�ي م�ن رشعه�ا قط�ع 
األيادي

يصبح اللّص .. زعيماً  للبالد ! (
يقول الش�اعر أحمد مط�ر عن منهجه 

يف الشعر :
)   إنن�ي عندما رشع�ُت يف الكتابة ، لم 
أضع يف ذهني أية خطّ�ة إلنشاء مدرسة 
يف الشعر .. وال حتى ) حاضنة ( . كانت 
عندي رصخة أردت أن أطلقها ، وكلمة 
حق أردُت أن اغرزها يف خارصة الباطل 

.. وقد فعلت (
وعن سبب تجاهله لوسائل اإلعالم:

)  إنني لم أتجاهل وس�ائل اإلعالم .. بل 
تجاهلت وسائل اإلعدام ، تلك التي تكتب 
باملمح�اة ، وتقدم للن�اس فراغا  خالياً 

محشواً بكمية هائلة من الخواء(
هكذا اس�تمر الشاعر يسري عى سكّ�ة 
الرفض ، فهو لي�س ألعوبة بيد الحاكم 
، ب�ل كان لغم�ا  ع�ى ال�دوام إلزع�اج 
الحكَ��ام ، وكانت تتلخ�ص قضيته يف 
مفردة ) الحرية ( وكان ش�عره يغري 
القارئ بتن�وع املواضيع ، لهذا اصطف 
خلفه كّل عش�اق الكلمة الحرّة الرائدة 

املقاتلة:
) كن�ُت أس�رُي مف�رداً أحم�ُل أف�كاري 

معي،
ومنطقي ومسمعي ،

فازدحمت من حويلَ الوجوه ،
قال يل زعيمهم خذوه ،

سألتهم ما تهمتي ؟
فقيل يل : تجمع مشبوه ! (

ش�عر أحمد مطر ، يتس�م بالس�خرية 
الس�وداء ، فق�د كت�ب الناق�د املرصي 
املع�روف ) رج�اء النق�اش ( حول هذا 

املوضوع :
) ش�عر احم�د مط�ر عن�رص يجم�ع 
بني الس�خرية التي تش�به ما نس�ميه 
بالكوميديا الس�وداء ، وبني االندهاش 
ومفاجئة القارئ بالصور التي تصدمه 
فتوقظ عقل�ه ووجدان�ه ، وهو يعتمد 
يف ذلك كلّه عى كش�ف التناقض بينما 
ه�و واقع وبني ما هو قائ�م يف النفس 

والعقل (  .
لق�د اس�تهدف احم�د مطر يف ش�عره 

اإلنس�ان املقهور ، والش�عب املضطهد 
، وكان ع�دوه األول ، الحاك�م الظال�م 
، رج�ل األم�ن ، األنظم�ة الدكتاتورية 
، وه�و ل�م يس�اوم ع�ى قلم�ه فدفع 
رضيبة جرأته ، طرده من الكويت عام 

.1986
كان�ت قصائ�ده الس�اخرة ، س�اخنة 

ومؤثرة وجريئة : 
) يف بالد املرشكني

يبصق املرء بوجه الحاكمني
فيجازى بالغرامه

ولدينا نحن أصحاب اليمني
يبصق املرء دما ً تحت أيادي املخرين

ويرى يوم القيامه
عندما ينثر ماء الورد والهيل

بال إذن
عى وجه أمري املؤمنني (

كان يطل�ق النار من قلم�ه بال هوادة ، 
وكان ش�عره يحمل خزين�ا هائال من 
اإلحس�اس ، وطاقة كبرية من اإلبداع ، 
وكانت اللغة طّيعة بني يديه فيصوغها 
بطريق�ة مدهش�ة غ�ارزا يف نصوصه 
م�رارة الواق�ع وعم�ق الفجيع�ة التي 
تعيشها الش�عوب العربية ، مستخدما  

أحياناً تشبيهات قاسية :
)   نزعم أننا برش

لكننا خراف
ليس تماماً .. إنما
يف ظاهر األوصاف

نُ�قاد مثلها ؟  نعم
ُنذعن مثلها ؟  نعم

نُ�ذبح مثلها ؟  نعم
تلك طبيعة الغنم

لكْن .. يظّل بيننا وبينها اختالف
نحن بال أردية 

وهي طول عمرها ترفل باألصواف
نحن بال أحذية

وهي بكّل موسم تستبدل األظالف
وهي لقاء ذلّ�ها .. تثغو وال تخاف

ونحن حتى صمتنا من صوته يخاف
وهي قبيل ذبحها

تفوز باألعالف
ونحن حتى جوعنا 
يحيى عى الكفاف

هل نس�تحق يا ترى ، تس�مية الخراف 
! ؟  
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ثقافية

قصيدة

وقفُت فوق غيمتي 
اتصيد رؤية العالم ...

لكن ال يقظة يل أمام الصورة
حينما أشهق أنفاس املدينة 

عّل نخلة أغنيٍة تطبع وردة رشاييني 
فوق ألوف السموات

دون أن تربكني لحظة األمنيات 
دون أن ترق الغيوم أرواح تعددي 

دون كل الوجوه تخلقني الكآبة
فلماذا كلما انتحب ناي ظلمتي

صارت السماء حديًدا 
ورصُت دموع برٍئ 

يغسله فؤوس
األصدقاء 

فيما وجهي يلفُظ تعرجات أخطاِئه
بيني وبينه حكاية وردٍة أجفلها العمر

حكاية وردة 
أجفلها العمر 

العتبات النصية يف رواية )ليتين امرأة عادية(

ال ذنب لي للشاعرة املصرية حنان عبد القادر..حروفية الراء ، داللية املعنى 

أمحد مطر .. بني أمل الغربة وعشق احلرية

مهدي علي ازبني
موازي�ة  نص�وص  ه�ي  النصي�ة  العتب�ات 
تس�هم يف تطوي�ر املوض�وع، كونه�ا املدخل 
األس�اس لجوهر النص اإلبداع�ي، و من أهم 
تتك�ون العتبات النصي�ة: العن�وان الرئيس، 
واس�م املؤلف، تصمي�م الغ�الف، والنهاية أو 
الخاتمة، وغري ذلك من العنارص التي تش�كل 
اإلط�ار الخارج�ي للنص، فه�ي عتبات تقود 
القارئ للول�وج إىل الن�ص، وتمنحه مفاتيح 

الستكشاف مجاهله أثناء القراءة.
العنونة/

العن�وان أحد العتب�ات النصية الت�ي تتفاعل 
مع املت�ن لتنتج ال�دالالت املقص�ودة يف ذهن 
الكات�ب، وهو ركن أس�ايس يف العم�ل األدبي 
ألنه يشّكل املفتاح اإلجرائي الذي تتجمع فيه 
األنس�اق املكونة للعمل اإلبداع�ي التي تصب 
يف ب�ؤرة الحدث داخ�ل البيئ�ة النصية، ومن 
خاللها تتشظى رؤى القارئ التي يكشف عن 
طريقه�ا الرتاب�ط بني عن�وان العمل وتالحق 

األنساق يف األحداث املتبلورة يف بؤرة العمل.
   لق�د هّي�أ العن�وان )ليتن�ي ام�رأة عادية( 
للكاتب�ة )هن�وف الج�ارس( مه�اًدا للول�وج 
للفض�اء الروائ�ي ألن�ه مفت�اح الس�تكناه 
النص ومعرفة كامل أرساره كما س�ّهل فهم 
خصوصية النص، وتحديد جانب أسايس من 

مقاصده الداللية.
)ليتني امرأة عادية( تركيب تتشكل مقاصده 
ع�ر اللغ�ة األدائي�ة، هل ه�و تمنٍّ تنش�ده 
البطلة/ الس�اردة )فريدة(؟ الت�ي تعني أنها 

امرأة غري عادية وتتمنى أن تكون كاألخريات، 
وه�ذه ثيم�ة مركزي�ة يف العم�ل، ألن البطلة 
بدأت تكتش�ف املتناقضات يف واقعها، وكيف 
وجدت نفسها مساقة قًرا يف سلوك ال يتفق 
وإنسانيتها، أو يحّد من تطلعاتها للتعبري عن 

وجودها.
وبذل�ك انس�اقت )فري�دة( يف بحبوح�ة م�ن 
املعان�اة والش�عور بالغرب�ة والفص�ام ع�ن 
بيئتها وعن مجاراة أقرانها من النس�وة، فقد 
شكل لها وعيها عر عالقاتها أزمة مستديمة 
جعلته�ا تفه�م نفس�ها، وتعان�ي يف قب�ول 
مصريها الذي يرس�مه غريها لها، أو التحكم 
يف حياتها بكل تفاصيلها بمعايري أخذت تهتز 
بقناعات جديدة، وبعد اكتش�افاتها وبمقدار 
األذى النف�ي يف عملية التح�ول وعدم قبول 
اآلخرين لش�خصها الجديد تتمن�ى أن تكون 

كغريها: عادية من ضمن النسوة العاديات.
وتدخل داللة اسمها )فريدة( يف تأويل العنوان 
ومخرجات�ه التي تتضمن مفارق�ة واضحة، 
يوحي اس�مها أنها اسم عى مسمى )فريدة( 
ألنها متفردة عن بنات جنسها يف تمكنها من 
فه�م العالم، متميزة عنهن بطريقة تفكريها 
الت�ي خرج�ت عن متالزم�ة الالتف�رد يف علم 
النف�س، وتمكن�ت أن تتحرر بعدم التس�ليم 
بالقناعات املس�بقة التي تح�ّط من قيمتها، 

وأن تتحى بسلوك يوائم اكتشافها.
]»فري�دة« لعن�ة ه�ذا االس�م التصق�ت ب�ي 
كش�امة ال يمحوها الزمن. مل�اذا أكون فريدة 
يف وق�ت ال تس�عد فيه إال املتش�ابهات؟ لَم لْم 

يخرَت والدي اسماً آخر، ليس له عالقة بالتفرد 
واالختالف[ ص44.

الغالف/
يت�وزع تصمي�م الغالف عى لوح�ة خلفيتها 
اللون البيض، وهو أساس الحياة الذي ستعلّم 
علي�ه مس�اراتها، بتدرجات مريح�ة بكتلتها 

وتلونها، أو حادة تقبض النفس.
يأخ�ذ البي�اض الجانب العلوي بش�كل مائل 
تتصدره العنونة )ليتني امرأة عادية( وتحته 
اس�م الكاتبة )هنوف الج�ارس( الذي يقرتب 
من رأس املرأة بمالمح س�اّرة، تتميز باألناقة 
البائن�ة يف تصفي�ف ش�عرها ولف�ة ش�الها، 
وتناغ�م ل�ون العين�ني م�ع الل�ون األخ�ر 
الزيتوني الذي يرم�ز إىل الجمال وحب الحياة 

والرصانة النابعة من الثقة بالنفس. 
باله�دوء  محمل�ة  رس�ائل  النظ�رات  بث�ت 
والعذوبة، لكنها زائغة أو تحدق يف عالم آخر، 
يبهرها ويجعل من شفتيها منفرجتني، وهي 
ترنو إليه بتوجس وتراه غريًبا عن محيطها، 
عامله�ا الذي يواجهها ترتاقص فيه فراش�ات 

ملونة ويزدهي بالورود..
تنته�ي اللوح�ة أو يتأثر بياضه�ا بتموجات 
ح�ادة تحج�ب العال�م املل�ون لتحيل�ه أجرد 
مندرًجا بالرماد ويستقر عى صفار يشري إىل 

التصحر.
إنها تتطلّع إلينا وهي مش�دودة إىل مؤثر آخر 

أو تهرب إليه من واقعنا الضاغط.
خاتمة النّص/

]حالتي اآلن مهزومة[ ص85

بهذا التوقي�ع تنهي الس�اردة خطابها، وهو 
مفت�اح حم�ال أوج�ه، يدي�ر أب�واب التأويل 

ويرشع نوافذها عى وسعها..
فهي كوجود مهزومة حتى قبل أن تكتش�ف 
نفس�ها وبعد اإلرشاف عى حقيق�ة ما يدور 
حوله�ا، وقد زادت هزيمته�ا بعد أن رضخت 
ملعايري الواقع التي ال تركن إليها، واستسلمت 
ملحدداته ووافقت اآلخرين عى رسم اتجاهات 
حياتها بدون اختياره�ا، ويف لحظة التطبيق 

واالنتقال إىل أجواء القطي�ع وانتفاء فرادتها 
وانضوائه�ا تحت عن�وان النس�وة العاديات؛ 
تأتيها الرس�الة/ األزمة: إنه األمل بانتشالها 

وتحقيق ذاتها، لكن بعد فوات األوان.
إنه�ا مهزومة من قبل الن�داء األخري وأنها قد 
تنح�و إىل رفض مصريها واللج�وء إىل الثورة 
بتجاوبها مع دعوة يوس�ف األخ�رية، بعد أن 
عرض مررات انقطاعه عنها ألسباب خارجة 

عن إرادته، واآلن يفتح ذراعيه الستقبالها.. 
الكات�ب لم تض�ع نهاية ملتوالي�ة امللفوظات، 
ولم تن�ِه عمله�ا بقفلة تحدد مص�ري البطلة 
ومآل األحداث، فقد أوقفت الس�اردة خطابها 
وتركت املتلقي عى ش�فا نقط�ة الالعودة أو 
االفرتاق إىل نهايات غري مرجوّة، لكنها جعلتها 
خاتمة مفتوح�ة، قد تكون هن�اك نافذة ألن 
تهف�و طيور األم�ل إىل عش�ها وتلتقي فريدة 
بيوس�ف، والخاتم�ة املفتوح�ة تظل مرشعة 
ع�ى احتماالت متع�ددة لذا يقوى التش�ويق 
ويش�ارك الق�ارئ يف التأليف من خالل تصور 
النهاي�ات متع�ددة.إن خاتمة الرواي�ة لم تنِه 
عالق�ة املتلقي مع النص، برغ�م بلوغ نهاية 
الق�راءة املب�ارشة، إنم�ا انفتحت ع�ى آفاق 
جدي�دة من التلق�ي، ليتواصل معها عى وفق 
هذه التأويالت املتدفق�ة عى البياض املرتوك 

مع سكون الحروف. 
..............

ليتن�ي ام�رأة عادية، رواية، هن�وف الجارس، 
دار كلم�ات للنرش والتوزي�ع، الكويت، ط.8، 

2015م.

أمحد فاضل 
دائم�اً  ما ترتك  القصي�دة  انطباعاً  قوياً لدى 
املتلق�ي ، إذا كان�ت تحم�ل صوت�اً  واضحاً ال 
هوادة فيه ، يعر عن حالة الشاعر كإنسان – 
يؤثر ويتأث�ر – بمحيطه ، ففي حالة » ال ذنب 
يل » ن�ص الش�اعرة حنان عبد الق�ادر ،  يبدو  
التأثر  قائماً عى وحدة  الحرف – الراء – الذي 
بنت  الشاعرة  عليه  معظم  حروف  قصيدتها 
، وظف�ت من خاللها كلمت�ان  جمعت  فيهما  
وبراع�ة صوت�اً  ش�عرياً ي�كاد يك�ون خليقاً 
بمعن�اه الواحد ، مع أنهما كلمتان تعران عن 
مش�هد  الحب والحرب اللذان ق�د يلتقيان ، أو 

ال يلتقيان :
ما بني الحرب والحب حرف

والبون بينهما كفيل أن يبيد الكون 
يف ضغطة زر

ما بني الحرب والحب حرف
يستطيع الخلق أن ينسجوا من رأسه رئة

ومن رهافته ربابة

يرددون عى أوتارها رنيم رضا
ويرقصون كما رقصت رشا بني الربا

حني يحضنها األمان
الش�اعرة  حن�ان  هنا  تب�دو  غاية  يف  التمكن  

من  تحويل  حدث  ما   بإعادة  تصور  مش�هد 
، واكتشاف  األفكار  الخاصة األصيلة والقوية  
التي  تحتويها  تلك  اللحظات  دائماً  ، فكل  ما 
حاولته  يكفي لتش�كيل يشء  جدي�د  تماماً ،  
باستخدام  أصوات  يف رسدية شعرية لم  يغب 

عنها حرف الراء كما نقرأ :
يرجون رهف العيش 

فريسمون رخاءهم برغيف خبز 
ورشفة رقيقة من روعة الحنان
يرتلون يف رصانة رواية الرعيان 

عن رجل رشيد
حط الرحال عى رأس الجبل

ورنا إىل األفق البعيد
وأشار بعد تأمل : 

أي يا رفاق تدبروا مني الرسالة
تلك الرياض أمامكم .. 

فيها انثروا رمانكم
فيها ارفعوا راياتكم بالعدل 

راضني احتماله
ولرتقبوا رزًء سيأتي بعده رزء، 

سيأتي بعده هم رهيب
سيموت الحي فيه وتنتعش الرذالة

الش�اعرة  وهي  َتفصل هنا حرفاً مهماً لكلمة 
واح�دة ق�د يتغري معناه�ا ، تعي�ش  ظروفها  
املتغرية  من  خالل  رس�م  س�يناريو  ش�عري 
لقضية أصبحت  تق�ض  مضاجع  األنام  منذ 
فجر التاريخ ، هي – الحرب ، الحب - ، وحينما 
تنهض الحكمة  ترفع الال فرق بينهما س�وى  

حرف واحد : 
ثم الرخاء يعم بعد رعشته فوق الرفات 

وتنتفض العدالة
تلك الرؤى ال ترهنوها للرماد 

إني امرؤ ركب املخاطر، 
قايض املوت رداءه

واآلن أبلغكم رموز تجاربي
من بعد ها سأغيب يف رحم املقالة .

ال فرق بني الحب والحرب
سوى حرٍف

منذ  بداية  النص  الش�عري  ، يش�عر  القارئ  
بأن�ه  مدع�و  إىل  تدف�ق عواطف�ه ، خطوطه  

االفتتاحي�ة  تيش بذلك ، وه�ي دعوة رصيحة 
ك�ي نتوقف  لفحص الفرق الذي يحتله ) الراء 
( ب�ني ) الح�رب والح�ب ( ،  فما ال�ذي يحدث 

عندما نأخذ دعوة الشاعرة إىل معادلتهما  : 
ركض الطغاة ليسلبوه طهارته

ركعوا أمام رموزهم كي يذبحوه
ركلوه يف الطرقات مسفوك الدماء

ورموه للريح أنينا
رجعا لصوت الرعد 

حني يردد الكون هزيمه
رجموه بالرعب املؤبد 

أطلقوه رصاص حقد يف روح الرية
الرقص للشيطان 

يا رهبان مملكة الظالم
بالدم تقتاتون ، 

تركزون رماحكم فوق الركام
ال وصل بني الحب والحرب 
سوى لون الدماء وطعمها 
كالهما قاٍن، وفيه لزوجة ، 

ويف طياته نار

والفرق كل الفرق 
يكمن يف معادلة بسيطة

وبينم�ا  تق�دم  حن�ان عب�د الق�ادر  ترشيحاً  
حميم�اً  للي�أس  ال�ذي يأت�ي م�ع الصدمة  ،  
نتذك�ر ذلك  أنها  ليس�ت  حالة  وجود  دائمة ، 
فف�ي  نهاية املطاف ،  تجلب  املتكلم  والقارئ  
إىل املرحل�ة األخ�رية م�ن الحزن حي�ث  تقدم  
الس�طور  األخرية  من القصيدة األخرية سؤال 

يبحث عن جواب :
حني ربيع الحب يرحمنا ، 

يصري العمر حرية
وبيع الحرب يرمينا ، 

فثمن البيع حرية
وليل حني يطوينا 

يدفئنا دبيب الحب 
يحرقنا لهيب الحرب ال ربحت رحاها

فما ذنب الحروف إذا رتقناها ، 
وبعناها وفق الهوى ؟

وما ذنبي أنا الرعديد
إن فرت معناها ؟
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الُف�وىض يف املن�زل تصيبك بالتوت�ر، تحاولني 
بش�تى الطرق دفع طفل�ك إىل تنظيف مكانه 
بع�د األكل أو اللعب، ولك�ن دون جدوى، هذا 
يدفع�ك لل�راخ، وهذا ليس ح�ًا، فطفلك ال 
يتحم�ل مس�ؤولية تنظف مكان�ه فقط ألنه 
طفل، والراخ يسبب رضراً لعاقتك به، أنِت 
تحتاج�ني إىل توجيه الطفل ودفعه إىل تنظيف 
مكانه، مع الحفاظ عىل اتصالكما العاطفي. 
النصائ�ح التالية تس�اعدك ع�ىل تحقيق هذا 

الهدف..
-1 استخدمي الحافز

ه�ذه الطريق�ة تج�دي نفع�اً م�ع األطف�ال 
واملراهق�ني أيضاً، ضعي حافزاً كبرياً يش�جع 
الطف�ل ع�ىل تنظي�ف مكانه، مث�ًا: “يمكنك 
مشاهدة التلفزيون عندما تنهي هذه املهمة” 
أو “س�نذهب يف نزه�ة إذا أنج�زت مهمتك يف 
تنظي�ف مكان�ك”، الحاف�ز يحم�س الطف�ل 
ألداء مهم�ة التنظيف، كما أنه الخيار األفضل 

مقارنة بأسلوب التهديد والحديث الحاد.
مهما اس�تفزك طفلك، ال تستسلمي ألسلوب 
التهديد السهل، يحتاج األمر إىل تكرار املحاولة 
والصرب من أجل تحقي�ق الهدف، ومع الوقت 

سيعتاد طفلك.
-2 الدفع مقابل التنظيف

ه�ذه خدع�ة جيدة، أخ�ربي طفل�ك أن وقتك 

ثمين�اً، وأن تنظي�ف مكانه مس�ؤوليته هو، 
لذلك فإن كل م�رة تنظفني فيها مكانه، عليه 
أن يدفع مقابل وقتك، بالطبع هو ال يملك املال 
ال�كايف، ربما تحصلني عىل جزء من مدخراته، 
أو أحد أش�يائه، عندما تنفذي�ن هذه الخدعة 
مرة واح�دة، س�يحرص طفلك ع�ىل تنظيف 
مكان�ه قبل أن تبدئ�ي أن�ِت بالتنظيف، حتى 
ال يدفع، فقط اس�أليه: ه�ل تنظف مكانك أم 

أنّظفه أنا؟ سيهرع لتنفيذ املهمة.

-3 مهام صغرية
الطفل يش�عر بامللل برسعة، حتى أن البالغني 
يش�عرون بالكس�ل وامللل عندما تطلب منهم 
مهاماً متعددة يف نفس الوقت، لذلك ال تطلبي 
م�ن طفلك أكثر من مهمة، قّس�مي التنظيف 
إىل مهام صغ�رية، واطلبي من�ه تنفيذ مهمة 
واحدة فقط يف كل مرة، سيش�عر بالحماس�ة 
ألن األمر بس�يط ولن يتطلب وقتاً أو مجهوداً 

كبرياً.

املكوّنات
لتحضري الكيكة:

دقيق - أكواب ونصف
بايكنغ باودر - ملعقتان كبريتان

ملح - ربع ملعقة صغرية
حليب - كوب ونصف

خاص�ة فانيلي�ا - ملعق�ة ونصف 
كبرية

زبدة غري مملحة - كوب وربع
سكر - كوبان وربع

زالل بيض - 7
كرز معلّب - كوب ونصف

لتحضريالحشوة:
جبن كريم - 225 غرام

زبدة - نصف كوب
سكر بودرة - نصف كوب

خاصة فانيليا - ملعقة صغرية
طريقة العمل

- حّم�ي الف�رن ع�ىل ح�رارة 180 
درج�ة مئوي�ة وغلّف�ي صينيت�ني 

بورق زبدة.
- ضعي املكوّنات الجافة أي الدقيق 
والبايكن�غ ب�اودر واملل�ح يف وع�اء 

واتركيه جانباً.

- يف وع�اء آخ�ر، أخلط�ي الحلي�ب 
وخاصة الفانيليا واتركيه جانباً.

- ضع�ي الزب�دة يف وع�اء الخ�اط 
الكهربائ�ي واخلط�ي جي�داً ع�ىل 
رسعة عالي�ة حتى تحصيل عىل ما 
يش�به الكريمة ثّم أضيفي الس�كر 

مع الخلط املستمر ملدة 3 دقائق.
- خّففي الرسعة وأضيفي املكوّنات 
الجافة يف الخاط ثّم أسكبي الحليب 

واخلطي حتى تتجانس املكوّنات.
- يف وعاء كبري، أخفقي زالل البيض 
بواس�طة امل�رب الكهربائ�ي ثّم 

ضعي البيض فوق املزيج يف الخاط 
الكهربائي واخلطي جيداً.

- أس�كبي مزيج الكي�ك فوق زالل 
البي�ض وأضيفي الكرز ث�ّم وّزعي 
املزيج بالتس�اوي ع�ىل الصينيتني 
الف�رن  إىل  صيني�ة  كل  وادخ�يل 
بمفرده�ا مل�دة 45 دقيق�ة تقريباً 

حتى تنضج الكيكة.
الحش�وة: أخلط�ي يف  - لتحض�ري 
وعاء جبن الكريم والزبدة بواسطة 
امل�رب الكهربائي مل�دة 3 دقائق 
عىل رسعة متوس�طة حتى يصبح 

املزيج سلساً.
- أضيفي خاصة الفانيليا والسكر 
الب�ودرة مع الخلط املس�تمر حتى 

يصبح املزيج متجانساً.
- أخرج�ي الكيكت�ني م�ن الف�رن 

واتركيهما جانباً لتربدان.
- ضع�ي أول كيكة يف طبق التقديم 
ث�ّم إدهن�ي الوج�ه بمزي�ج جب�ن 

الكريم.
- غّطي الوجه بالكيكة الثانية.

»ماه�و اللون اليل يليق عليا؟« مْن 
أكثر األسئلة التي تسألها الفتيات 
عند رشاء عدس�ات الصقة، فكيف 
العدس�ات  تخت�اري  أن  يمك�ن 

املائمة للون برشتك. 
إلي�ك نصائ�ح ألل�وان العدس�ات 
الاصقة املناس�بة مع لون برشتك 

املختص باملوضة واملكياج.
- البرشة البيضاء 

يلي�ق بالفتيات صاحب�ات البرشة 
البيض�اء معظ�م ألوان العدس�ات 
الاصق�ة تقريًب�ا خاص�ة األزرق 
والفريوزي، إال أنه يجب أن تأخذي 
يف االعتب�ار أن�ك إذا كنتي صاحبة 
شعر أش�قر س�تليق عليك األلوان 
الفاتحة، وصاحبات الش�عر البني 
يلي�ق عليه�ن األل�وان الداكنة، إال 
أنه يجب أن مراعاة اللون املناسب 
إلطالتك ومكياجك حتى تظهرين 

بأفضل إطالة.
- البرشة الخمرية 

الب�رشة  صاحب�ات  يناس�ب 
الخمرية األلوان مثل البني الفاتح 
والبندقي، الزيتي الفاتح والرمادي 

غري املحدد.
- البرشة السمراء

يناسب صاحبات البرشة الربونزية 
أو البرشة الس�مراء، األل�وان مثل 
الرمادي والعس�يل والبني والزيتي 

الداكن.

 إن أفض�ل نظام غذائي لألش�خاص الرياضيني ه�و النظام النباتي، إذ 
يعمل عىل تحسني أدائهم بشكل كبري.

ويس�اعد النظ�ام النباتي عىل تعزي�ز صحة القلب واألوعي�ة الدموية، 
كم�ا أنه يعمل عىل زيادة قدرة التحمل لألم�راض والتعايف منها أرسع، 

ويحمي الجسم من ارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن.
ويعتمد النظام النباتي ع�ىل تناول البقوليات بدال من اللحوم، وهو ما 

يساعد عىل تقليل نسبة الدهون يف الجسم وضبط الوزن.
ويس�اعد النظ�ام النبات�ي ع�ىل توف�ري مخ�زن للطاق�ة لألش�خاص 
الرياضي�ني، حي�ث أنه يعتمد ع�ىل الكربوهيدرات بكمي�ة جيدة والتي 

تعترب املصدر الرئيس للطاقة. 
وتوصلت الدراسة إىل أن األشخاص الذين يتبعون النظام النباتي يكونوا 

أقل عرضة ألمراض القلب واألوعية الدموية بمعدل 32 %.
ولهذا النظام تأثري كبري يف الحد من الشعور باإلجهاد يف أثناء التمرينات 
أو التع�رض لالتهاب�ات حي�ث أن�ه يحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة من 
فيتامين�ات »C« و«E« والبيتا كاروتني والتي تس�اعد عىل زيادة تدفق 

الدم لألنسجة.
ويس�اعد النظ�ام النبات�ي ع�ىل مد الجس�م باملع�ادن واأللي�اف التي 
يحتاجها، من خال الفواكه والخروات والبقوليات والحبوب الكاملة 

التي يعتمد عليها.
ويظهر تخوف لدى البعض بس�بب امتناع النباتيني يف نظامهم الغذائي 
ع�ن الربوتينات وهو ما يعني أنهم س�وف يعانون م�ن نقص فيتامن 
B12، إال أنه�م يمكنه�م تعوي�ض ه�ذا النق�ص م�ن خ�ال املكمات 

الغذائية.

 من الصعِب استيعاب أنه يمكنِك النجاة 
من مشكلة كبرية تهدد الزواج باالنهيار، 
األزمة ليس�ت يف تعرض الزواج ملشكلة، 
ف�إن أي زوج�ني معرض�ان للخاف�ات 
واملش�اكل، ولك�ن األزم�ة يف املش�اكل 
الكارثي�ة الت�ي تصل بال�زواج إىل حافة 
االنهيار، والت�ي تصنع فجوة كبرية بني 
الزوجني، وتجعل من التعايف أمراً صعباً، 
وتن�ذر بعدم ع�ودة الحي�اة الزوجية إىل 

سابق عهدها.
ولك�ن الخرب الجي�د ه�و أن التعايف من 
األزم�ات الك�ربى يف الزواج، ق�د يكون 
بداية لعاقة زوجية أفضل من ذي قبل، 
فقط إن جرى التعامل بصورة صحيحة 

مع املشكلة.
إذا كن�ِت تتعرض�ني ملش�كلة كارثية يف 
زواجك، طّبق�ي الخطوات األربع التالية 
الزوجي�ة بنس�خة  وتس�ردي حيات�ك 

أفضل.
الخطوة األوىل: خذي وقتك

عندما تس�يطر عليِك املش�اعر، يصبح 
تفك�ريك يف األم�ور وتحليل�ك له�ا أق�ل 
ج�ودة، اإلجاب�ة عن تس�اؤالتك بش�أن 
إمكاني�ة اس�تمرار زواج�ك أم ال، م�ن 
الصع�ب الحصول عليه�ا يف هذا الوقت 
الصعب وس�ط ه�ذا الك�م الكب�ري من 
املش�اعر الس�لبية، ل�ذا ال تحكمي عىل 

زواج�ك وال تأخ�ذي ق�رارات كربى، كل 
ما علي�ِك فعله هو أخذ هدنة، ومحاولة 
وال  وقت�ك  خ�ذي  هدوئ�ك،  اس�تعادة 
تترسعي، وفكري جيداً يف ما حدث، ويف 

تحليل املوقف، وكيف يمكن الخروج من 
األزمة، دون أخذ قرارات فورية مترسعة 

ربما تندمني عليها يف املستقبل.
الخطوة الثانية: أدركي أن التعايف عملية 

ذات مراحل متعددة
التعايف من املشاكل الكارثية التي تسبب 
أزم�ات ك�ربى يف ال�زواج ال يح�دث بني 
عشية وضحاها، فغالباً ما تسبب هذه 

األزم�ات كرسا يف الثقة بني الزوجني، أو 
جرحاً عميقاً يف القل�ب، لذا عليِك إدراك 
أن زواجك ل�ن يعود صحياً بمجرد النية 
يف اإلصاح، وإنما سوف يستغرق األمر 
وقت�اً م�ن أج�ل التخلص من الش�عور 

باملرارة أو الغضب، فتحيّل بالصرب.
الخطوة الثالثة: ال تركزي عىل األعراض، 

فكري يف األسباب الجذرية
ال ترك�زي ع�ىل أع�راض األزم�ة الت�ي 
تس�بب غضبك أو حزنك، علي�ِك البحث 
عن أسباب حدوث املشكلة، والعمل عىل 
إصاح هذه األس�باب، م�ن أجل تجنب 

تكرار هذه األزمة مرة أخرى.
الخط�وة الرابع�ة: اح�ِم أطفال�ك ق�در 

اإلمكان
م�ن الصعب إقص�اء األطف�ال بالكامل 
ع�ن املش�اكل الزوجي�ة، فه�م أذكي�اء 
ويس�تطيعون إدراك أن هناك خطباً ما، 
ولك�ن املهم عدم تحمي�ل األطفال ما ال 
يطيقون، تذكري دائم�اً أن طفلك ليس 
مستش�ارك العاطف�ي، وأن خصمك يف 
املشكلة هو والده، وأن كاماً سلبياً عن 
وال�ده س�وف يؤذيه، لذل�ك احذري من 
الحديث السلبي عن زوجك، أو مناقشة 
مشاكلك الزوجية أمام األطفال، وحاويل 
تهيئ�ة بيئة هادئة ومس�تقرة لألطفال 

لحمايتهم قدر اإلمكان.

10واحة
أربع خطوات لتتعايف من مشكلة كارثية يف الزواج

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ 

الكيكة البيضاء بالكرز وجنب الكريم

يعان�ي العدي�ُد م�ن األش�خاص 
من مش�كلة الوزن الزائد، وكثرة 
تن�اول الطعام، لذلك نس�تعرض 
لكم نصائح فعالية لسد الشهية 

والشعور بالشبع رسيعا:
- الح�رص عىل إج�راء التمارين 
الرياضي�ة يف املنزل، للمس�اعدة 

عىل الحفاظ عىل الوزن.
- االهتم�ام ب�رشب املي�اه، م�ن 
مراعاته�ا  يج�ب  الت�ي  األم�ور 

إلنقاص الوزن.
- الحرص عىل تناول الخروات 
والفواك�ه والربوتين�ات بكمي�ة 
كافي�ة، فه�ي تزيد من الش�عور 
بالش�بع وبالتايل ع�دم الرغبة يف 

تناول الطعام.
- تجنب األطعمة التي تحتوي عىل 
الكثري من الس�كريات والدهون، 

ألنها تعمل عىل زيادة الوزن.
- يج�ب علي�ك تن�اول وجب�ات 
خفيفة عىل العشاء مثل الزبادي، 

ثمرة فاكهة، بيض.
- تعّد املكرسات من أكثر األطعمة 
التي تزيد من اإلحساس بالشبع، 

وبالتايل تحافظ عىل الوزن.
تماري�ن  تس�اعد  أن  يمك�ن   -
إنق�اص  إىل  العمي�ق  النف�س 
الوزن، وتحف�ز الجهاز العصبي 
م�ا ي�ؤدي إىل االس�رخاء ويقلل 
من اإلجهاد، وهذا س�يقلل أيضا 
املرتبط  الكورتيزون  من هرمون 

بدهون البطن، والرغبة يف تناول 
الطعام.

الوق�ت  أخ�ذ  ع�ىل  الح�رص   -
ال�كايف يف تن�اول الطع�ام، حتى 
يتيح للجس�م فرصة لإلحساس 

بالشبع واالمتاء.
- تجنب تناول الطعام يف ساعات 
متأخرة من الليل، ألن هذه العادة 
تزي�د كمي�ة الس�عرات الحرارية 
يف الجس�م، وبالتايل تس�ب زيادة 

الوزن.
- للحف�اظ ع�ىل وزن�ك يف أثن�اء 
الجل�وس لفرة طويل�ة يف املنزل، 
عليك إبقاء عقلك مشغوال ببعض 
األمور مثل ألع�اب الفيديو، حيث 
توف�ر ه�ذه الطريق�ة كث�ري من 
الس�عرات الحرارية، وبالتايل تقل 

الرغبة يف تناول الطعام.
- تجنب تناول املرشوبات الغازية 
املحاة بالسكر، ألنها من األسباب 
األساس�ية التي تس�بب السمنة، 
وتس�بب ع�رس الهض�م وتؤثر يف 
الغذائي�ة  العن�ارص  امتص�اص 

الازمة للجسم.
- علي�ك تن�اول األس�ماك نظ�را 
الحتوائ�ه ع�ىل أوميج�ا 3، الت�ي 
تسهم يف بناء العضات، والشعور 

بالشبع.
- االبتع�اد ع�ن تن�اول الوجبات 
الرسيع�ة، ألنه�ا غني�ة بالدهون 

التي تؤدي إىل زيادة الوزن.

الذبح يف اإلسام يقوم عىل قطع 
العروق الدموية يف مقدمة الرقبة 
عند الحي�وان، وعلمياً عند قطع 
العروق الدموي�ة يصاب الكائن 
الحي باإلغماء الفوري ،وس�بب 
ذلك هو صعوبة وص�ول الدماء 
إىل امل�خ . من األراء الش�ائعة أن 
الحي�وان املذب�وح يش�عر بآالم 
بعد قط�ع الرقبة مبارشة، وهذا 
خاطئ ألن الحيوان يكون فاقدا 
للوع�ي تمام�اً، إذا م�ا تفس�ري 
التي توحي  التشنجية  الحركات 
بأن�ه يتأل�م؟ .. عن�د قطع هذه 
العروق الدموي�ة مع عدم كرس 
عظ�ام رقب�ة الحي�وان املذبوح 
وه�ذا ما يحدث تماماً يف طريقة 
الذبح اإلسامية، فإن تغذية املخ 
بالدماء تنقط�ع ،والدماغ اليزال 
ح�ي ، والجهاز العصب�ي مازال 
الجس�م  أجه�زة  ب�كل  متص�ًا 
،فيقوم الجهاز العصبي بإرسال 

وللعض�ات  للقل�ب  إش�ارات 
الخاي�ا  ولجمي�ع  ولألحش�اء 
الحي�وان  جس�م  يف  املوج�ودة 
إلرسال دماء إىل الدماغ .. فتقوم 

الخاي�ا واألحش�اء والعض�ات 
يف جمي�ع أجزاء جس�م الحيوان 
بح�ركات تش�نجية تق�وم م�ن 
خالها بدف�ع الدم�اء إىل القلب 

ال�ذي يقوم ب�دوره بض�خ الدم 
فيخرج خ�ارج جس�م الحيوان 
ب�دالً من الصع�ود إىل املخ، وذلك 
يف  املقطوع�ة  األوردة  بس�بب 
الرقب�ة ،وهكذا .. يظ�ل الجهاز 
العصبي يرسل إشارات ،وأجهزة 
ال�دم فيخ�رج  الجس�م ترس�ل 
ارج جس�م الحي�وان ،إىل أن يتم 
م�ن  الحي�وان  تصفي�ة جس�م 
الدماء املوجودة فيه ،وبذلك فإن 
الحركات التش�نجية التي يقوم 
بها الحي�وان التعرب ن أمله وإنما 
تعرب عما ذكرناه س�ابقاً . ومن 
الحكم�ة ما يحدث م�ن تصفية 
لدماء الحيوان ،وذلك ألن الدم من 
أخص�ب البيئات لنم�و الجراثيم 
،كم�ا تحمل مواد ضارة لجس�م 
اإلنس�ان، ولو بقيت الدماء بعد 
م�وت الحي�وان مب�ارشة فإنها 
تك�ون بيئ�ة خصب�ة وصالحة 

لنمو الجراثيم . 

طبيبك يف بيتك كل يوم معلومة

نصائح تساعدك على الشعور بالشبع سريعًا معجزة ذبح احليوان يف االسالم

دراسات حديثة

 أفادْت دراس�ة حديثة أن هناك نظامني غذائيني للصوم، ُيعرفان باس�م 
نظام غذائي محدود الوقت، أثبتا فعاليتهما يف فقدان الوزن.

وكشفت الدراس�ة التي نرشها باحثون من جامعة إلينوي يف شيكاغو، 
عن نتائج تجربة رسيرية قارنت نظاما غذائيا مقيدا ب�4 ساعات واتباع 

نظام غذائي مقيد ملدة 6 ساعات بمجموعة مراقبة .
وطل�ب من املش�اركني يف مجموع�ة الحمي�ة الغذائية املقي�دة بفرة 4 
س�اعات تناول الطعام فقط بني الساعة الواحدة بعد الظهر إىل الساعة 
الخامسة مس�اء. كما طلب من املشاركني يف مجموعة الحمية الغذائية 
املقيدة ب�6 ساعات تناول الطعام فقط بني الساعة الواحدة بعد الظهر 

والسابعة مساء.
وقالت كريستا فارادي، أستاذة التغذية يف الجامعة الدولية للدار البيضاء 
لعلوم الصحة التطبيقية: “هذه أول تجربة رسيرية عىل اإلنسان تقارن 
آثار ش�كلني رائجني من النظم الغذائية املقيدة بوقت عىل وزن الجس�م 

وعوامل خطر التمثيل الغذائي للقلب”.
ويف مجموعتي الدراسة، سمح للمشاركني بتناول ما يريدون خال فرة 

تناول الطعام ملدة 4 ساعات أو 6 ساعات.
وخ�ال س�اعات الصي�ام، تم توجي�ه املش�اركني لرشب امل�اء فقط أو 
املرشوب�ات الخالية م�ن الس�عرات الحرارية. كما طل�ب الباحثون من 
مجموع�ة أخ�رى من املش�اركني الحف�اظ ع�ىل أوزانهم وع�دم تغيري 

أنظمتهم الغذائية أو مستويات أنشطتهم البدنية.
وتمت متابعة املش�اركني ملدة 10 أس�ابيع حيث تتب�ع الباحثون الوزن 
ومقاوم�ة اإلنس�ولني واإلجهاد التأكس�دي وضغط الدم وكوليس�رول 
الربوتني الدهني منخفض الكثافة وكوليسرول HDL والدهون الثاثية 

وعامات االلتهاب.
ووجدت الدراسة، التي نرشت يف مجلة Cell Metabolism، أن املشاركني 

يف كل من مجموعات الصيام اليومية قللوا من تناول السعرات الحرارية 
بنحو 550 س�عرة حرارية كل يوم ببساطة عن طريق االلتزام بالجدول 

الزمني وفقدوا حوايل %3  من وزن الجسم.
كما توصل الباحثون أيضا إىل أن مقاومة اإلنسولني ومستويات اإلجهاد 
التأكسدي انخفضت بني املشاركني يف مجموعات الدراسة عند مقارنتها 
باملجموع�ة الت�ي حاف�ظ فيها املش�اركون ع�ىل أوزانهم وع�دم تغيري 
أنظمته�م الغذائية.ولم يكن هناك تأثري عىل ضغط الدم أو كوليس�رول 
الربوت�ني الدهني منخف�ض الكثافة أو كوليس�رول الربوت�ني الدهني 

مرتفع الكثافة أو الدهون الثاثية.
كم�ا لم يك�ن هناك فرق كبري يف فقدان ال�وزن أو عوامل الخطر القلبية 
االس�تقابية بني مجموع�ات النظم الغذائية املقيدة ملدة 4 س�اعات و6 

ساعات.

كم من الوقت جيب أن تصوم لفقدان الوزن؟

لطلة ابهى....

نصائح طبية

ليست عبثاً.. كيف ختتارين العدسات 
الالصقة املناسبة للون بشرتك؟

ما أفضل نظام غذائي للرياضيني؟

سلوكيات

3 حيل لتحفيز طفلك على تنظيف مكانه
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مهني�اً: تس�تقطب اهتمام الجمي�ع، وتبدو نجم 
األماكن والساحات والحفالت

عاطفياً: املطلوب إليك البناء عىل أس�س ثابتة وإشاعة 
التف�اؤل ل�دى الرشيك وإضف�اء الفرح ع�ىل املحيط الذي 

يتأثر بك جداً
صحي�اً: إذا كنت تس�تيقظ وتش�عر بأنك متعب ن�م وقتاً 

إضافياً وال تطل السهرات

مهنياً: تحق�ق إنجازاً مهّماً يكون له أثر كبري يف 
مستقبلك ويدفعك خطوات إىل األمام

عاطفي�اً: تش�عل غ�رية الحبيب بس�بب ترصفاتك 
املريبة مع أشخاص من الجنس اآلخر أمامه

صحياً: ممارس�ة أي نشاط فني س�واء الرقص أو الدبكة 
مفيد لك، إنما باعتدال

مهني�اً: يدعم�ك اصدقاء أو فئ�ات أو جماعات 
تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت ساّرة او تتلقى 

زيارة مفاجئة، 
عاطفي�اً: ال توف�ر أي جه�د يف س�بيل اس�عاد الحبيب 

وتأمني الراحة له فهو يستحق ذلك
صحي�اً: اذا أردت الحص�ول عىل جس�م رش�يق، عليك ان 

تمارس الرياضة بوترية مستمرة ومتواصلة

مهنياً: مرشوع ناجح يكون ثمرة جهدك املتواصل 
وس�هرك وحرصك عىل كل خطوة كن�ت تقوم بها، 

فتحصد إعجاب الزمالء وتهنئتهم
عاطفياً: ال تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلم تعامله 

بهذه الطريقة وأنت تعلم مدى حبه وإخالصه لك
صحي�اً: وضع صحي ألح�د املقربني يثري القل�ق لديك من أن 

تصاب بوعكة مفاجئة

مهني�اً: تحق�ق تط�وراً مهم�اً يوفر ل�ك نتائج 
جيدة ويس�اعدك يف انجاز م�رشوع قد تكون له 

امتدادات إىل الخارج
عاطفي�اً: يكس�بك الفل�ك جاذبية كب�رية، ويدفعك إىل 

مواجهة الحقائق بثقة، ما يثري إعجاب الرشيك بك
صحياً: تج�اوز األمور العالقة بينك وب�ني اآلخرين بهدوء 

وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك

مهني�اً: ق�د ال تجري أمورك يف العم�ل كما تريد 
اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازالت

عاطفي�اً: يج�ب أن تب�ادر اىل االع�راف للحبي�ب 
بحقيقة مشاعرك بدون قلق، فأنت صادق فيها

صحي�اً: تكون مرصاً عىل االلتح�اق بمخيم صيفي للقيام 
ببعض األنشطة التي تخفف عنك

مهني�اً: تزعجك بع�ض املس�تجدات فحاول أال 
تتوق�ف عند لحظات كهذه مدة طويلة وال تؤّزم 

الوضع، بل عالجه بهدوء
عاطفياً: يوم جميل جّداً تكثر فيه العواطف املش�تعلة 

ويكون مناسباً لجمع الشمل واملصالحة
صحياً: قم بس�فر مع الرشيك تس�تغالنه لتمضية أجمال 

الفرات الرفيهية ما ينعكس إيجاباً عىل الصحة

مهني�اً: حاول أن تهدّئ من روع�ك وأن تمتنع عن 
ال�كالم تحت وطأة الغضب واالنفع�ال، ابتعد قليالً 
ولو عىل مضض ريثما تهدأ ثورتك.عاطفياً: يكون هذا 
الي�وم بمثابة امتحان لقدرتك عىل التحّمل والصرب، أظهر 
حماستك وال ُتهمل الواجبات واملتطلّبات.صحياً: كل ما تقوم 
ب�ه يف العمل واملنزل من حركة غري كاٍف، بل عليك ممارس�ة 

الرياضة، فهي وحدها املفيدة

مهني�اً: تبحث الي�وم يف أوراق مهمة بالعمل قد 
تساعدك يف دعم وضعك املادي

عاطفي�اً: تحاول أن تخرج من روتني العالقة باتباع 
أساليب جديدة يف التعاطي مع الرشيك

صحي�اً: يوم غني بالنش�اط والحركة والقيام باملش�اريع 
الرفيهية، استفد منه قدر اإلمكان

مهني�اً: قد تقلق بش�أن وضع ط�ارئ، ال توّقع 
عقداً وال تس�افر من دون تأكي�د حجزك، حاذر 

االفكار السود
عاطفي�اً: انتب�ه لوضعك العاطف�ي ألنه يب�دو مربكاً 

وكعادتك تبدو ضائعاً وليس هناك ما يستحق القلق
صحياً: انتبه وكن عىل وعي تام لالهتمام بوضعك الصحي 

ألنك أصبحت يف سن متقدمة

مهنياً: تنّظم شؤوناً عامة وخاصة، دع عواطفك 
وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد

عاطفياً: حاول تفادي املشاكل حتى لو أجربك األمر 
عىل التنازل عن نقطة معّينة

صحياً: آالم الظهر املتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل 
يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تصطلح أمور كث�رية ويحمل هذا اليوم 
فرصاً جيدة وتصحيحاً ملسار أو تقّدماً يف بعض 

املشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق
عاطفي�اً: تح�ر للرشيك الكث�ري من اللق�اءات التي 

تحمل إليه الكثري من املفاجآت السارة
صحياً: تش�عر بقل�ق يحرمك الن�وم ويبقي�ك يف حال من 

التوتر بسبب الضغوط التي تعرضك

غزل عراقي
روى الزيتون من دمعي والراك
أوغريك مانحل جسمي والراك

أخاف أطول غيبتكم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيه

-------------------------------
طحتيل بناس عكبك فطراني 
نهر يابس وهجرك فطراني 
صوتك وانه صايم فطراني

من شوفن صورتك شيصري بيه
------------------------

اذا رايد عشك شد روحك بغربي��ل
موش بهزه وحده تطيح من عنده
مكان البي كعدنا زرعت بي عاكول

حتى لغري واحد ما تصح كع�������ده

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1402 - جي�ش تيمورلن�ك املغ�ويل ينت�رص عىل 
جيش بايزيد األول العثماني عند جبق أباد، حيث 
انتھت املعركة بھزيمة العثمانيني وأرس السلطان 

بايزيد األول.
1944 - نج�اة الزعي�م النازي أدول�ف ھتلر من 
محاولة اغتيال قادھا الضابط يف الجيش كالوس 

شتاوفنربج.
1949 - توقي�ع اتفاقي�ة ھدن�ة ب�ني إرسائي�ل 

وسوريا.
1951 - اغتي�ال ملك األردن عب�د الله األول وھو 
يف طريق�ه إىل ص�الة الجمعة يف املس�جد األقىص 

بالقدس.
1951 - تتويج امللك طالل بن عبد الله عىل عرش 
األردن ليك�ون خلفا لوالده امللك عبد الله األول بن 

حسني.
1953 - انعقاد أول مؤتمر لوزراء املال واالقتصاد 
العرب يف مدينة ش�تورة اللبنانية، واستمر حتى 

10 أغسطس.
ال�دول  جامع�ة  إىل  تنض�م  الكوي�ت   -  1961

العربية.
1969 - أبولو 11 يحط عىل سطح القمر.

1974 - الجي�ش الرك�ي يغ�زو الجزء الش�مايل 

من جزيرة قربص بعد تس�عة أي�ام من االنقالب 
العسكري املوايل لليونان.

1987 - ويل العھد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
س�عد العبد الل�ه الصباح يعلن أن قي�ام الكويت 
باس�تئجار بعض الناقالت وإعادة تس�جيل عدد 
م�ن الناق�الت الكويتي�ة ل�دى دول صديقة كان 
نتيجة اس�تمرار االعتداءات عىل السفن الكويتية 

جراء الحرب العراقية اإليرانية.
1994 - وزي�ر خارجية إرسائيل ش�معون برييز 
يقوم بزي�ارة إىل األردن، وھي أرف�ع زيارة يقوم 

بھا مسؤول إرسائييل إىل األردن.
2002 - الحكومة الس�ودانية والحركة الشعبية 
لتحري�ر الس�ودان تعلنان يف كيني�ا توصلھما إىل 
إط�ار ملباحث�ات إحالل الس�الم وإنھ�اء الحرب 

الدائرة يف جنوب السودان منذ عام 1982.
2004 - الجمعي�ة العام�ة لألمم املتح�دة تتبنى 
وبأغلبية س�احقة قرارا يطالب إرسائيل بتفكيك 
معظ�م أج�زاء الج�دار الع�ازل الذي أنش�أته يف 

الضفة الغربية.
2014 - أكثر من 70 قتيال يف مجزرة الش�جاعية 
التي ارتكبھا سالح املدفعية اإلرسائييل يف الحرب 

عىل غزة.

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

واحدة.

ق�د تك�ون العالق�ة رائع�ة بني 
املرأة و الرج�ل يف بعض األحيان 
الثنائي�ات و  فيش�ّكالن أفض�ل 
يراهما من حولهما فريغبون يف 
التشّبه بهما إاّل أّن املرأة قد تظّن 
يف بع�ض األحي�ان أّنه�ا قريب�ة 
م�ن الحبي�ب بي�د أّنه�ا بالفعل 
بعيدة عنه. ثّمة بعض اإلشارات 
الواضحة التي قد تثبت لها األمر 

حّتى لو كان خفّياً اىل حّد ما.
هل تتس�اءلني إن كن�ت بالفعل 

قريبة من الحبيب؟
و  مش�اريعك  تلغ�ني  ه�ل   .1
مواعي�دك م�ع صديقاتك بهدف 
قضاء الوقت مع زوجك إن دعت 
الحاجة أم ال تس�تطيعني القيام 

بذلك مطلقاً؟
- نعم فهو األولوية يف حياتك

- يف بع�ض األحي�ان إن كنتم�ا 
تخرجان يف موعد مهّم

دع�ت  مهم�ا  تفعل�ني  ال  كاّل   -
الحاج�ة ألّنك س�بق أن اعطيت 

موعداً و ال يمكنك التغّيب عنه.
و  أعمال�ك  ب�كّل  تقوم�ني   .2
تتحّملني الكثري من املس�ؤوليات 

من أجله؟
- نعم تفعلني بالتأكيد

- إن ش�عرت بأّنه يحتاج اىل ذلك 
و لكّنك ال تتخلنّي عن أحالمك

- كاّل فل�ك زاويت�ك أيض�اً و أنت 
بحاج�ة اىل بعض الخصوصية و 

تريدين تحقيق أهدافك
3. تتوّجه�ني اىل مكتب�ه حني ال 

تعرفني اىل أين تتوّجهني؟
- نعم فأنت تشتاقني اليه

- أحياناً إن كنت حائرة يف املكان 

الذي تتوّجهني اليه
- كاّل ف�ال تريدي�ن إزعاج�ه يف 

مكان العمل إطالقاً
4. تحاول�ني دائم�اً التحّقق من 

هاتفه أو موقعه اإللكروني؟
- كاّل فأنت تثقني به ثقة عمياء

- يف بعض األحيان إذا ما شككت 
بأمٍر ما

- نع�م ألّن�ك ال تثق�ني ب�ه ع�ىل 
معرف�ة  تريدي�ن  و  اإلط�الق 

الحقيقة يف الحّب
يك�ون  ح�ني  ب�ه  تّتصل�ني   .5
مش�غوالً أو يخّطط ألم�ٍر ما أو 
حني يكون بحاجة اليك من دون 

أن تعريف...
- نعم ألّنك تشعرين بأّنه يف خطر 

و يحتاج اليك

- يف بع�ض األحي�ان إن ش�عرت 
بالحاجة اىل ذلك

- كاّل أبداً فال توّدين إزعاجه
6. توّقفت عن ممارسة هواياتك 

لتبقي معه أكثر...
- نع�م ألّن عليك أن تهتّمي به ال 

أن تهتّمي بنفسك
- يف بع�ض األحي�ان إن ش�عرت 
بالحاج�ة اىل ذلك و ش�عرت أّنه 

سيحزن
- كاّل و ل�ن تفع�يل من أجل أحد 
فأنت ترين�ه يف املنزل حني يعود 

من العمل و هذا يكفي
7. تغرّيين يف ش�كلك من أجله و 

تفعلني كّل ما يحّبه...
- نعم دائماً ألّن رأيه يهّمك

- أحياناً إن رغبت يف ذلك

- كاّل أب�داً فش�كلك يروقك و لن 
تغرّييه من أجل أحد

8. ال تمنحينه وقتاً ليكون وحده 
ً أبدا

- ب�ل تمنحين�ه كام�ل الحري�ة 
ليفعل ما يحّب

- أحياناً إن ش�عرت بالحاجة اىل 
ذلك

- كاّل ألّن�ك ال تثق�ني ب�ه ع�ىل 
اإلطالق

9. تقومني بما ال تحّبينه لجعله 
سعيداً...

- نعم دائماً
- أحياناً

- كاّل أبداً
10. هل تفرضني نفسك عليه أم 

هو يحّب وجودك معه؟
- ه�و من يدعوك للبقاء بالقرب 

منه
- أحياناً تفرضني نفسك
- تفرضني نفسك دائماً

أو  كلّه�ا  إجابات�ك  كان�ت  إذا 
بمعظمه�ا تق�ع يف الخانة األوىل 
إذاً أن�ت تعرف�ني الحبي�ب ح�ّق 
معرف�ة و تحّبين�ه و ل�ن تتأّزم 

األمور بينكما أبداً.
أو  كلّه�ا  إجابات�ك  كان�ت  إذا 
بمعظمه�ا تقع يف الخانة الثانية 
إذاً أن�ت تعان�ني م�ن بع�دك عن 
الح�ال  تت�أّزم  ق�د  و  الحبي�ب 

بينكما.
أو  كلّه�ا  إجابات�ك  كان�ت  إذا 
بمعظمه�ا تقع يف الخانة الثالثة 
إذاً فأنت لس�ت مقرّب�ة أبداً من 
الحبيب و ذلك ليس من مصلحتك 

يف الحّب إطالقاً.

يف احدى الجامع�ات يف كولومبيا حر أحد 
الطالب محارضة مادة الرياضيات

وجلس يف آخر القاعة ونام بهدوء ويف نهاية 
املحارضة استيقظ عىل أصوات

الطالب ونظر إىل الس�بورة فوجد أن الدكتور 
كتب عليها مسألتني فنقلهما

برسعة وخرج من القاع�ة وعندما رجع إىل 
البيت بدء يفكر يف حل هاتني

املس�ألتني..كانت املسألتان صعبة فذهب إىل 
مكتبة الجامعة وأخذ املراجع

الالزم�ة وبعد أربع�ة أيام اس�تطاع أن يحل 

املسألة األوىل وهو ناقم عىل الدكتور
الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب!!

ويف محارضة الرياضيات الالحقة اس�تغرب 
أن الدكتور لم يطلب منهم الواجب

فذهب إليه وقال له يا دكتور لقد اس�تغرقت 
يف حل املسألة األوىل أربعة أيام

وحللتها يف أربعة أوراق ..
تعج�ب الدكت�ور وق�ال للطال�ب ولكني لم 

أعطيكم أي واجب !!
واملس�ألتان الت�ي كتبتهم�ا ع�ىل الس�بورة 
ه�ي أمثلة كتبته�ا  للطالب  للمس�ائل التي 

عجزالعلم عن حلها..!!
إن ه�ذه القناعة الس�لبية جعلت الكثري من 
العلم�اء ال يفك�رون حت�ى يف محاول�ة حل 
هذه املسألة ولو كان هذا الطالب مستيقظاً 
وس�مع رشح الدكتور ملا فكر يف حل املسألة  
ولكن رب نومة نافعة. وما زالت هذه املسألة 
بورقاتها األربعة معروضة يف تلك الجامعة .

}}حق�اً إنه�ا القناع�ات كم وكم س�يطرت 
علين�ا عبارات عجزت,ما أقدر,مس�تحيل,ال 
يمكن فمتى تحررنا م�ن قيودنا انطلقنا إىل 

الفضاء الرحب.{{

اختبارات شخصية

قصة وعربة

هل أنت قريبة من زوجك!

تبا للمستحيل

رأيس
مي�زان o توهج ونور يف   1

الصباح
2في�ض امل�اء o اللب�اس التقلي�دي 

الغربي
3ظالم )معكوسة( o أبو االمراء

4كلمة م�ن 6 حروف ولكنها تجمع 
كل الحروف o نصف راشد

5للتمن�ي o الص�وت ال�ذي يصدره 
الحصان

6قش�طة o توزيع م�اء الرشب عىل 
الحجاج )معكوسة(.

رس  في�ه  س�ائل   o الق�وم  7علي�ة 
الحياة

8نقط�ة ارتباط وانفص�ال األم عن 
وليدها o الة موس�يقية جلدية o يف 

السلم املوسيقي
9يشء ال يس�ري إال إذا رضبت�ه ع�ىل 

رأسه عدة مرات
10إذا س�خنته كثريا تجم�د o - لها 

عني واحدة ولكنها ال ترى

أفقي
1يم�ني o الج�زء الذي ي�ؤكل من 

نبات قصب السكر )معكوسة(
2بي�ت ليس في�ه نواف�ذ أو أبواب 

)كلمتان(
3ألغاها االس�الم وحرمها قبل 14 

قرنا
4حرفان من شاة o سقاية الزرع

5رشكة نفط اماراتية )معكوسة( 
o خصم

 o 6يف وقت متأخر من هذا املس�اء
عضو يف الوجه

7يشء ترميه يف البحر كلما احتجت 
إليه )كلمتان( o نصف ساهر

8إجاب�ة o مه�م أو س�ار عىل غري 
هدى o نصف مبني

عمل�ك  إىل  بيت�ك  م�ن  9يوصل�ك 
وبالعك�س دون أن يتح�رك o غىل 

املاء
10نصف فرقة o - أشريه بمايل و 

ال أدخله داري
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
»اجليش األزرق« 

صقور املعلومة الصحفية
يف أحليك الظروف كانت هنالك أعين ترصد، وأقالم تكتب، وعدسة 

تصور، كخلية النحل ال تكل وال تمل. 
قبيل أن أكتب هذا املقيال جلست مع نفيس كثيراً الختيار عنوان 
ملقيايل الجدييد.. عنيوان وددت أن أنصف فيه الزميالء الصحفين 
واالعالمين الذين يقدمون الغايل والنفيس من أجل إيصال املعلومة 
للنياس بكل مهنية وحيادية، السيما يف مثل هكذا ظروف.. عنوان 
قيد يكون ليم يطلق عليهم مين قبل، فقيررت ان أسميه »الجيش 

األزرق« صقور املعلومة الصحفية.
نعيم، فالصحفييون واإلعالميون الذيين ال يشك أحيد بمهاراتهم 
وكفاءاتهيم التي مألت الصحف والفضائييات والوكاالت، وجميع 
وسائل الصحافية واالعالم باألخبار واملقياالت والتقارير والصور 
التيي  تمتاز باملوضوعية والحيادية، قد نقليوا بكل مهنية معاناة 
البيالد واملواطن منذ ظهور فروس »كورونيا« وتفشيه يف العراق، 

ويف أغلب دول العالم.
إذاً فالصحفييون واإلعالمييون هيم »الجييش األزرق«.. صقيور 
املعلومية الصحفيية.. الجيش اآلخر الذي ال يقيل دوره أهمية عن 
»الجيش االبيض« من املالكات الطبيية والصحية الذين كانوا وما 

زالوا يف صفوف املواجهة االوىل لجائحة كورونا.  
نحين جميعا ندين بالفضل والعرفيان للمالكات الطبية والصحية 
مليا قدموه من عمل انسانيي كبر وخطر، وال أحيد منا يشكك يف 
عملهيم املهني، فضال عن إصابة الكثير منهم بالفروس، فمنهم 
مين توفاه الله، ومنهم مين أصيب وتعاىف، والقسيم االخر ما زال 

مصاباً.
لكين يف الوقت نفسه، كيان معهم جيش آخر، هم صقور املعلومة 
الصحفيية »الجيش االزرق«، معهم يف املعركة مع فروس كورونا 
أوال بأول، وال يقل دورهم وعملهم عن املالكات الطبية والصحية.

نعيم، فالصحفييون واالعالميون هم الذين تنياط بهم مهمة نقل 
املعلومات الحقيقيية، وإيصالها اىل الناس بيكل مهنية وحيادية، 
وكيف ال، وخلفهم رصح صحفي كبر داعم لهم، متمثال بي«نقابة 
الصحفيين العراقين«، ونقيبها رئيس اتحياد الصحفين العرب، 

األستاذ مؤيد الالمي.
وقفة جديدة نشهدها ألبطال الكلمية الصادقة، وليس ذلك غريبا 
عليهيم، فهيم الذين وقفيوا مع القيوات األمنيية يف معركتها ضد 
االرهياب، وبسط االمين، وقدموا الكثر من الشهيداء والجرحى.. 
واليوم يقفون بكل شجاعة مع املالكات الطبية والصحية »الجيش 
االبييض« بكل ميا أوتوا من قوة.. فدخليوا املستشفيات، وردهات 
العيزل الصحي، ونقلوا مايعانيه املصابيون بالفروس، وما تقوم 
بيه املالكات الطبية والصحية يف هيذه الردهات واملستشفيات من 

خدمات. 
فارتيدوا املالبس نفسها الواقيية لي«الجيش االبيض«، ولم يخشوا 
اإلصابية بالفيروس.. فأصييب الكثير مين الزميالء الصحفين 
واالعالميين بالفروس، فمنهم من توفياه الله، ومنهم من أصيب 

وتعاىف.
نعم، الصحافة مهنة املتاعب واملخاطر.. هذه املهنة التي تقوم عىل 
جميع وتحليل األخبار والتقاريير واآلراء والتحقق من مصداقيتها 
وتقديمهيا للقارئ واملشاهد عرب وسائل االعالم »املقروءة واملرئية 
واملسموعية«، وغالبا ميا تكون هذه األخبيار متعلقة بمستجدات 
األحيداث عيىل الساحية السياسيية واالقتصاديية واالجتماعيية 
وغرهيا.. فليم ولن تتجيرد هذه املهنية، ويف أحلك الظيروف، عن 
تغطيتهيا مليا يجيري يف البلد مين ظيروف استثنائيية، وأعمالها 

االخبارية حول الوباء وتطوره، وطرق وقايته ومكافحته.
ويف الختيام أقيول: هنيئيا لجميع الزميالء من »الجييش االزرق« 
وقفتهيم البطولية واملهنية يف زمين الكورونا، مسطرين وموثقن 
أروع املواقيف وأنبلهيا.. سائيال املوىل عز وجيل أن يحفظ الجميع 

وبلدنا العراق من كل سوء ووباء.

 Eagle Films / اتفق املنتج جمال سنان 
ميع النجيم السيوري معتصيم النهيار 
والنجمية اللبنانيية دانيييال رحمية عىل 

مسلسل جديد مؤلف من ١٠ حلقات.
 املسلسيل لم يتم اعتمياد اسم نهائّي له 
بعيد، وسيبيدأ تصويره خيالل أسبوع 
يف بيروت، وهيو إخيراج املثنى صبح، 

تأليف ريم حنا.
يناقيش حالية   العميل جدييد مين نوعيه، 
اجتماعيية غامضية ويعرض لقصية مثرة 
جيداً للجيدل، مأخوذة عين قصية حقيقية 
ومؤثيرة، وسيجميع دانيييال ومعتصم ألول 
ميرة، يف توليفية ممييزة مع عيدد كبر من 

نجوم الدراما اللبنانية.

األمريكية  الفضياء  حسميت وكالية 
»ناسيا« جيدل تقارير تشير إىل أنها 
ستجيري تغييرا شيامال يف خريطية 
اكتشافهيا  بعيد  الفلكيية،  األبيراج 
برجيا جديدا. وذكير إن »ناسا« تنوي 
إضافية الربج الجديد »الحيواء« الذي 
اكتشفيه علماء الفليك البابلين ألول 
ميرة عندما رسموا دائيرة الربوج من 
األبراج الي12 املعروفة، لكنهم فضلوا 
تجاهليه؛ ألنيه ال يتناسيب تماًما مع 
دوران األرض. وإن إضافية ذلك الربج 
سيغّر مين مواعيد األبيراج األخرى، 
ورضبت مثياال، برج الحيوت من 20 
فرباير/ شباط حتى 21 مارس/ آذار، 
فإنيه قد يبدأ من 20 ميارس وينتهي 
يف 21 نيسيان/ أبرييل، األمير اليذي 
أثيار الهليع بن العديديين من محبي 
مطالعية التوقعات الفلكية. وخرجت 
وكالة »ناسيا«، الجمعية، لتنفي تلك 
املزاعيم، وتؤكيد أنها لم تضيع برجا 
فلكييا جديدا. وأوضحت يف مدونة لها 
أنهيا لم تحيدث أي تغيير يف الربوج، 
وأكيدت أن التنجييم )لييس علميا(، 
ومنفصل عن عليم الفلك )وهو العلم 
الحقيقيي(، بحسب رأيها. وذكرت أن 
علماء الفلك البابلين قرروا حذف من 
خرائط النجوم مجموعة تعرف باسم 
»أوفيوكيس«، أو »مجموعة الحواء«، 
التي كانت تحمل رقم 13 لكي يتمكنوا 
مين إجراء تقسييم أنييق يتوافق مع 
أشهر السنة الي12 التي يسهل إجراء 

عمليات القسمة حسابيا عليها.
وأوضحت »ناسيا« أن كل ما رصحت 
به رسميا هو اإلشارة إىل أن املجموعة 
النجمية »أوفيوكيس« كانت وما زالت 
مجموعية نجميية، وكانيت موجودة 
يف السماء عندميا وضع نظام األبراج 
املعميول به يف الوقيت الحايل، وتابعت 
أن هيذا يدل عىل وجيود 13 وليس 12 
مجموعة نجمية، وقيد تجاهل نظام 
األبيراج تليك الحقيقية، وحيدث هذا  
منيذ آالف السنين، وهميا حقيقتان 
راسختيان، وبالتايل فإن نظام األبراج 
الفلكيية املستخدم حالييا تم وضعه 
يف ظيل معرفة تامة بتليك املعلومات. 
كما أشيارت »ناسا« إىل أنها دائما ما 
استخفيت بالتنجييم ميرارا، وتابعت 
األبيراج  تغيير  يف  ترغيب  لين  أنهيا 
الفلكية، حتى ليو كان لديها السلطة 
التيي ال تملكها يف الواقيع. وأضافت: 
»ليم يثبت أحد أنيه يمكين استخدام 
التنجييم للتنبؤ باملستقبيل أو وصف 
ماهيية الناس ومالمح شيخصياتهم 
بناًء عىل تواريخ ميالدهم فقط، ومع 
ذلك فإن التوقعات الفلكية مثل قراءة 
القصيص الخيالية، يستمتيع الكثر 
من النياس بقراءتهيا يف الصحف كل 
يوم«. وجياء توضيح وكالية »ناسا« 
يف مدونية نرشت للميرة األوىل يف عام 
2016، لكنهيا عيادت لنرشهيا ميرة 
أخرى، مع تكيرار شيائعات إجرائها 

تغيرات يف األبراج الفلكية.

تستعيد رشكية فيسبيوك إلطالق 
خدمية »Instagram Reels« كرد 

عىل موقع »تيك توك« الصيني.
ويأتيي اإلطالق العامليي للخدمة، 
التي كان يجري العمل عليها ألكثر 
من عام، يف وقت يواجه فيه موقع 
»تييك تيوك« انتقيادات مبيارشة 
من واشينطن بخصيوص طريقة 
توظيفه لبيانات املستخدمن، كما 
يأتي أيضا يف سياق توتر العالقات 

بن الواليات املتحدة والصن.
موقيع  مثيل  الجدييدة  الخدمية 
sIn »»تيك تيوك«، تتيح خدمية 

للمستخدمين   »tagram Reels
إنشياء ومشاركية مقاطع فيديو 
مدتهيا 15 ثانيية، وتركيبهيا عىل 
أي اختييار مين طييف واسع من 

القطع املوسيقية والصوتية.
أيضيا  الخدمية  تتييح  كميا 
وإعادة  استعيارة  للمستخدمين 
دميج الصوت مين مقاطع فيديو 

خاصية بأشيخاص آخريين، كما 
يمكين للمستخدمين، كميا هيو 
تيوك«،  »تييك  موقيع  يف  الحيال 
مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة 
بهيم تنتيرش يف قسيم »مقاطيع 
الفيدييو املميزة« ضمين مقاطع 

الفيديو األكثر مشاهدة.
وكانيت رشكية »فيسبيوك« قيد 
أطلقت الخدمة ألول مرة بالربازيل 
يف نوفميرب امليايض، ثيم وسعيت 
نطاقها ليشميل فرنسيا وأملانيا، 

الشهر املايض.
وخيالل األسبوع امليايض، أطلقت 
الرشكة تطبيقها الجديد يف الهند، 
بعد أييام فقيط من حظير الهند 
ملوقع »تييك توك« وأكثير من 50 
تطبيقا صينيا آخر، يف ظل مخاوف 

تتعلق بالخصوصية واألمن.
رشكية  تتجيه  أن  املقيرر  ومين 
»فيسبوك« بعد ذلك إلطالق الخدمة 
واململكية  املتحيدة  الوالييات  يف 
املتحدة واليابان واملكسيك وقرابة 

50 دولة أخرى.
مين  املستخدميون  وسيتمكين 
الوصيول إىل خدمية »Reels« من 
خيالل رميز جدييد يظهير أسفل 
الشاشة عىل منصة »إنستغرام«، 
كما سيمكن نرش مقاطع الفيديو 
املعيدة بواسطية الخدمية، عيىل 
صفحية »إنستغيرام« الرئيسيية 
بحيث  صفحية  أو  للمستخيدم 
»إنستغيرام« للحسابيات املتاحة 

للعموم.
موقيع  مين  الجدييدة  والخدمية 
»فيسبيوك«، اليذي يضيم بالفعل 
قرابية 3 ملييارات مستخيدم، قد 
تمنح املوقع فرصة لوقف االنتشار 

الرسيع للخدمات املنافسة.

 ،Downdetector  قال موقع خدمة
الذي يتتبع عمل موارد اإلنرتنت، إنه 
تيم رصد مشياكل يف عميل الشبكة 
االجتماعيية Instagram يف العدييد 
من دول العالم، بميا يف ذلك روسيا. 
جياءت أكثر الشكياوى حول وجود 
مين  »إنستغيرام«،  عميل  يف  خليل 
املستخدمين يف الوالييات املتحيدة، 
وبريطانييا، وإسبانييا، وإيطالييا، 

الربازييل  يف  وكذليك  وأسرتالييا، 
روسييا،  ويف  وكولومبييا.  وبيرو 
جاءت معظيم الشكاوى من سكان 
موسكيو. ووفقيا للخدمية، يعاني 
معظيم املستخدمن مين مشاكل يف 
عرض موجز األخبار )حوايل 66٪(، 
و ٪18 ال يمكنهيم نرش املنشورات، 
وحيوايل ٪15 ال يمكنهيم تسجييل 

الدخول إىل حساباتهم.

هل قررت »ناسا« تغيير األبراج 
الفلكية بعد اكتشاف »برج جديد«؟

»فيسبوك« ينافس »تيك توك« 
بخدمة جديدة

خلل في عمل »إنستجرام« في عدد 
من دول العالم
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نقلت نجمة بولييوود الهندية الشهرة، 
مستشفيى  إىل  وابنتهيا،  راي  أشيواريا 
نانفاتي يف مومباي، حيث يتلقى حماها 
نجيم بوليوود، أميتياب باتشان، العالج 

من فروس »كورونا« املستجد.
وكانيت أشيواريا راي وابنتهيا »آراديا« 
يف الحجير املنيزيل الذاتي، بعيد أن ثبتت 
إصابتهميا بالفيروس التاجيي قبيل 5 
أيام، بحسب مانقليت »نوفوستي« عن 

صحيفة »هندوستان تايمز« الهندية.
وبحسيب مصيادر، فقيد تقيرر إدخال 
أشيواريا راي وابنتهيا للمستشفى بعد 
معانياة كالهميا من ضييق يف التنفس. 
وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء »بي تي 
آي« الهندية: »تم إدخال كل من أشواريا 
وأرادييا إىل مستشفى نانفاتيي ». فيما 
أشار مصدر آخر إىل أن »أشواريا بحاجة 
إىل تلقيي رعايية طبيية«. وكيان زوج 
أشيواريا راي املمثل، أبهيشيك باتشان، 

وواليده أميتياب باتشان، تيم إدخالهما 
إىل مستشفيى نانفاتيي بعيد إصابتهما 
بالفيروس يف نهايية األسبيوع املايض. 
وأصبحت عائلة باتشان أشهر املصابن 

بفروس »كورونا« الذي ينترش يف الهند 
برسعية أكرب بعد تخفيف العزل العام يف 
نهاية شهر مايو/ أيار من أجل تنشيط 

االقتصاد املتعثر. 

حييى الزيدي

تغريدات

سعدون محسن ضمد

عاليم البيرش بحاجة إىل خيار العيودة إىل ضبط 
املصنع، واظن أن فروس كورونا هو الزر الذي 

تم ضغطه الجراء هذا العملية..

ريناس علي

التعايش مع كورونا 
اليعنيي أن ُتتخيذ قيرارات لالستهانية بانتشار 

العدوى الذي سيتضاعف بشكل مخيف ..
االقتصيار عىل فتيح امليوالت وبعيض االسواق 

ممكن برشوط الوقاية املتشددة ..
لكين فتح الحدود وحرية السفر أمر ستكون له 

عواقب وخيمة النستطيع ان نتحمل نتائجها .

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد 
إصابتها بـ)كورونا(

بدًءا من السبيت املقبل؛ تنطلق أول صالة 
للسينميا العائمة عيىل املياء يف العاصمة 
الفرنسيية.. وتتييح التجربة لعرشات من 
املشاهديين من ركياب القيوارب، متابعة 
أفيالم يجري بثهيا عىل شاشية منصوبة 
فوق قارب أيًضا. تأتي هذه الفعالية ضمن 
مبادرة »بياري بالج« التيي ترعاها بلدية 
بارييس كل صييف منيذ 19 عاًميا، وهي 
تقيض بتحويل ضفة نهر »السن«، وسط 
العاصمة، إىل رشيط رميل يشبه شيواطئ 
البحار.. وبهذا يمكن للباريسين الذين ال 
تسمح لهيم ظروفهم بقضياء اإلجازة يف 
منتجعات بحرية، أن يعيشوا أجواء البحر 
دون أن يركبيوا قطياًرا وال طائرة. وتأتي 
فعاليية »سينما عىل املياء« منسجمة مع 
السينميا  دور  اليذي تشهيده  االنحسيار 

بسبيب انتشيار وباء فيروس »كورونا«، 
هيذا إىل جانب حرص القائمين عىل هذه 
التجربية عيىل اتبياع رشوط الحفاظ عىل 
البيئة، حيث ستكون اليزوارق املوضوعة 
بترصف املتفرجن من النوع الكهربائي.. 
وتقرر أن يجرى العرض األول فوق عوامة 
تستقير عنيد حيوض »الفيلييت«، وهيي 
أكرب قنياة مائية صناعية تقيع يف الدائرة 
التاسعة عيرشة من بارييس، وتربط بن 
قناتي »أورك« و«سيان مارتان«. واختر 
فيليم »الحيوض الكبير« للمخيرج جيل 
لولوش ليفتتح عروض »سينما املاء« مع 
حلول عتمة املساء، وهو الفيلم الكوميدي 
اليذي كيان قد حقيق نجاًحيا كبيًرا عند 
عرضيه يف الصاالت الفرنسية قبل سنتن، 

وشاهده 4 مالين متفرج.

هنا الزاهد: »الغسالة« فيلم »فانتازيا« على 
الطريقة األجنبية

باريس تشهد انطالق أول صالة للسينما العائمة والمشاهدة من القوارب

يف املرآة

قالت الفنانة، هنا الزاهد، إن فيلمها الجديد 
»الغسالية« املرشيح للعيرض ىف موسم عيد 
األضحى املقبل، يحمل فكرة جديدة مختلفة 
وبهيا خيال، حييث ينتميي الفيليم ألعمال 
الفانتازيا، متوقعة أن يلقى الفيلم قبوالً من 
الجمهيور عند طرحه، مشيرة إىل أن الفيلم 

تم تصوييره بمواصفات أجنبيية سواء من 
ناحية الصورة أو االخراج أو الجرافيك.

وتجسيد هنا يف أحيداث الفيلم دور معيدة يف 
كلية العلوم بقسم ترشيح الحيوانات وتنشأ 
بينها وبن أحمد حاتم الذي يجسد شخصية 
دكتور معها يف الجامعية، قصة حب تواجه 
العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون 
السينمائيي الثاني بين هنا الزاهيد وأحمد 
حاتيم،  بعدما قدما فيليم »قصة حب« الذي 
تيم عرضيه يف موسم عييد الحب  مين العام 

املايض.
فيليم »الغسالة« تأليف عادل صليب، إخراج 
الحمييد، وإنتياج سينرجيي  عصيام عبيد 
فيلمز ونييو سينرشي وأفالم مرص العاملية، 

ويشيارك يف بطولته أحمد حاتيم هنا الزاهد 
ومحمود حمييدة ومحمد سالم بيومي فؤاد 
وأحميد فتحيي وطاهر أبيو ليلية وعدد من 
الفنانين الذين يشاركون يف الفيلم كضيوف 

رشف، عىل رأسهم الفنانة شرين رضا.
وقدميت هنيا الزاهيد برنامج »هيزر فزر« 
مؤخيراً عيىل قنياة cbc وخاضيت بيه أوىل 
تجاربهيا يف تقدييم الرباميج التليفزيونيية، 
حيث تم عرضه بدءا من أواخر شهر مارس 
املياىض يوميي السبيت واألحيد أسبوعيياً، 
واستمير حتيى قبل حليول شيهر رمضان، 
واستضافيت فيه عددا من نجوم الفن، ومن 
املقرر عودة عرض الربنامج يف موسم جديد 

خالل شهر أغسطس املقبل.

انتقيدت الفنانية السورية، كنيدة علوش، 
املهتمن بالتفاعل ميع القبض عىل فتيات 
التييك توك، وتجاهل التفاعل مع خرب إزالة 

اسم فلسطن من خرائط جوجل.
وكتبيت كنيدة، عيرب حسابها عيىل تويرت: 
»الييوم عم نعييش زمن فيه خيرب القبض 
عيىل فتاة التيك توك أهم أليف مرة وبياخد 
تفاعل أكيرت من خرب إزالية اسم فلسطن 

من خرائط جوجل«.
اإلندبندنيت  لصحيفية  تقريير  وكيان 
الربيطانية، كشف عن أنه تم مؤخرا اتهام 
أبل وجوجل بحذف فلسطن من خرائطهما 

الرغم من عدم عىل اإلنرتنت، عىل 
هيا  من وجود

قبيل 

بخدمية الخرائط، حييث ُيظهر البحث عن 
فلسطن عىل خرائيط أبل وخرائط جوجل 
مخطًطا لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن 
ال توجد عالمات لفلسطين، فيما يبدو أن 
االدعاءات الخاصة بعملية اإلزالة تنبع من 
منشور عىل إنستجيرام من قبل مستخدم 
األربعياء  ييوم   »Astagfirvlah« يدعيي 
امليايض، والذي اتهم عمالقية التكنولوجيا 

بي«إزالة فلسطن رسمًيا« من خرائطهم.
ووفقيا للتقريير، فمنيذ ذليك الحين تمت 
إضافية تحدييث إىل املنشور، يشير إىل أنه 
يحتوى عىل »معلومات خاطئة«، ومع ذلك 
استمرت املقياالت اإلخباريية واملنشورات 
عيىل منصيات التواصل 
عيي  جتما ال ا
األخرى يف نرش 

املزاعم.

»إيغل فيلمز« تجمع معتصم النهار ودانييال 
رحمة في قصة حقيقية مؤثرة

كندة علوش تشكو زمن العجايب على سوشيال ميديا 

أطليق النجم، سعد ملجيرد، أغنيته املرصية 
الجديدة »عدى الكالم« عىل تطبيق أنغامي، 
وهي من كلمات أمر طعيمة وألحان عزيز 

الشافعي وتوزيع توما.
أنغاميي هيي منصية رقميية للموسيقى 
وتتوّفر عىل كل أنظمة التشغيل واألوىل من 
نوعها يف الرشق األوسط، حيث تحتوي عىل 

أكرب موسوعة من األغاني.
وُتعد اليوم أنغامي املنّصة املوسيقّية األوىل 
والرائدة يف منطقة الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا، مع مكتبتهيا املوسيقّية الضخمة 
الّتي تحتوي عىل أكثر من 30 مليون أغنية 

متوّفرة ألكثر من 80 مليون مستخِدماً.

سعد لمجرد يطلق 
»عدى الكالم« على 

أنغامي

طرحت املطربة اللبنانية، هبة طوجي، فيديو كليب 
أغنتيها الجدييدة »يمكن أحىل يفيل«، وذلك عرب 

قناتها الخاصة عىل موقع »يوتيوب«، وهي من 
كلمات ميروان وغدي الرحبانيي، وموسيقى 
أسامية الرحباني، والكليب مين إخراج نادر 

موصيل.
وكثر ال يعرفون أن أغنية “يمكن أحىل يفل” 
قاميت بغنائهيا الفنانة اللبنانيية رونزا، من 

خيالل مرسحيية “االنقالب” التيي ُعرضت يف 
لبنان عيىل مرسح جورج الخاميس يف أدونيس 

عام 1995.

هبة طوجي تطرح 
كليب »يمكن 

أحلى يفل« على 
يوتيوب


