
الطاقة النيابية تكشف لـ            تفاصيل مفاوضات العراق مع هيئة الربط اخلليجي لتزويده بالكهرباء

تفاصيل ص5   

بغداد/ الزوراء:
اي�اد  الوطني�ة،  ائت�اف  دع�ا رئي�س 
ق�وات  “ردع  إىل  الحكوم�ة  ع�اوي، 
القمع” وحماية املتظاهرين السلميني، 
والكشف عن “قتلة” املتظاهرين “كما 
ت�م الكش�ف ع�ن خاطفي الناش�طة 
األملانية”، هي�ا ميفيس.وقال عاوي، 
يف تغري�دة ع�ى موقع )توي�ر(: “كنا 
نأمل بالكش�ف عن قتل�ة املتظاهرين 
ومحاكمته�م  وحماته�م،  الس�لميني 
محاكمة علنية، ففوجئنا بقوات القمع 
وهي تس�يل دماءهم من جديد وكأنها 
تري�د اعادة ذات املش�اهد الس�ابقة”.
وأض�اف ع�اوي أن “ع�ى الحكوم�ة 
ردع تل�ك القوات وحماي�ة املتظاهرين 

الس�لميني، والكش�ف عن اولئك القتلة 
كما تم الكش�ف عن خاطفي الناشطة 

االملانية”.

بغداد/ الزوراء:
مجم�وع  أن  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
اش�هر  للس�تة  النفطي�ة  الص�ادرات 
املاضي�ة م�ن ع�ام 2020 بلغ�ت اكث�ر 
م�ن 593 مليون برميل، مش�رة اىل أن 
32 رشك�ة عاملية اش�رت النفط الخام 
الع�راق، وفيم�ا نفت وج�ود ازمة ملادة 
“البنزي�ن” يف عم�وم الب�اد، بين�ت ان 
غلق بعض محطات الوقود كان لغرض 
لها.ون�رت رشك�ة  الصيان�ة  إج�راء 
تسويق النفط )سومو( التابعة للوزارة 
املص�درة  النف�ط  لكمي�ات  احصائي�ة 
وااليرادات، خال الس�تة أشهر املاضية 

من الع�ام الح�ايل 2020، أن “مجموع 
الص�ادرات النفطية بلغ�ت 593 مليونا 
و171 الفا و326 برميا”، مشرا اىل ان 
“معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليونا 
و861 ال�ف برمي�ل وبمع�دل 3 مايني 
و189 ألف برمي�ل يوميا”. وأضافت ان 
“اإليرادات املتحققة من مبيعاتها للنفط 
الخ�ام بلغ�ت 20 ملي�ارا و503 مليون 
دوالر وبمع�دل 3 مليارات و417 مليونا 
و194 الف دوالر ش�هريا”. مش�رة اىل 
ان “معدل س�عر البيع الش�هري للنفط 

الخام بلغ 34 دوالرا و366 سنتا. 

باريس/ متابعة الزوراء:
قائم�ة  ع�ن  اإلليزي�ه  ق�ر  كش�ف 
التعيينات الجديدة التي اعتمدها الرئيس 
الفرن�ي، إيمانوي�ل ماك�رون، بع�د ما 
اقرحها رئيس الوزراء جان كاستكس. 
وضم�ت القائم�ة س�تة وج�وه جديدة، 
بينه�ا ثاثة نواب، وهم النائب عن حزب 
الجمهورية إىل اإلم�ام برونجر أبا التي 
تم تعيينها ككاتبة دولة مكلفة بالتنوع 
البيئي، ومن الحزب نفس�ه، وتم تكليف 

إوليفي�ا غريغوار عن ش�ؤون االقتصاد 
االجتماع�ي والتضام�ن، كم�ا س�يهتم 
جويل ج�رو بالتنمية الريفي�ة. كما تم 
ادخال من الحرك�ة الديمقراطية نائبني 
إىل قائمة الحكومة الجديدة وهما: ناتايل 
إيليماس، كاتبة الدولة املكلفة بالتعليم، 
وس�ارة الحري عن ملف الش�باب. كما 
ت�م تعي�ني كليمنت بي�ون كوزي�ر دولة 
للشؤون األوروبية يف الحكومة، واحتفظ 

خمسة وزراء بحقائبهم.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
تأجي�ل  املري�ة  ال�ري  وزارة  أعلن�ت 
 / آب   /3 إىل  النهض�ة  س�د  مفاوض�ات 
أغس�طس، وقال�ت يف بيان رس�مي: ُعقد 
الجول�ة  اجتماع�ات  أول  االثن�ني  ام�س 
الث�اث برعاي�ة االتح�اد  الثاني�ة لل�دول 
م�ن  املراقب�ني  وبحض�ور  اإلفريق�ي، 
األوروب�ي،  واالتح�اد  املتح�دة  الوالي�ات 
اإلفريق�ي،  االتح�اد  مفوضي�ة  وخ�راء 
وذل�ك اس�تكماالً للمفاوض�ات للوص�ول 
إىل اتف�اق ملزم بخصوص ملء وتش�غيل 
س�د النهضة اإلثيوبي.وبدأت االجتماعات 

بكلم�ة ترحيب من وزيرة التع�اون الدويل 
والش�ؤون الخارجي�ة لجن�وب إفريقي�ا، 
والتي أكدت عى رضورة الوصول إىل اتفاق 
ملء، وتش�غيل يقود يف مرحل�ة الحقة إىل 
اتفاق ش�امل بشأن التنمية بالنيل األزرق.

وأعرب�ت دولتا املصب عن ش�واغلهما إزاء 
امل�لء األحادي الذي قامت به إثيوبيا، األمر 
الذي ألق�ى بظاله ع�ى االجتم�اع، وأثار 
تس�اؤالت كثرة حول جدوى املسار الحايل 
للمفاوض�ات، والوص�ول إىل اتف�اق عادل 
للملء والتش�غيل، وهو ما س�بق وحذرت 
من�ه الدول.وقال�ت “ال�ري” املرية، إن 

السودان أش�ار إىل بعض العواقب الناجمة 
ع�ن ه�ذا الت�رف األح�ادي، مضيفة أن 
االجتماع خلص إىل رضورة إعطاء الفرصة 
للدول الثاث إلجراء املشاورات الداخلية يف 
ظل التط�ورات األخرة، ويف إطار الس�عي 
نح�و التوص�ل لحل�ول للنق�اط العالق�ة 
الفني�ة والقانوني�ة. واتف�ق ال�وزراء عى 
مع�اودة عقد االجتماع ي�وم االثنني املُقبل 
وزارة  املقبل.وقال�ت  أغس�طس  اب/   /3
ال�ري وامل�وارد املائي�ة الس�ودانية، إنه تم 
اس�تئناف املفاوضات حول ملء وتشغيل 
س�د النهضة بعد ظه�ر امس، وبدعوة من 

جن�وب إفريقي�ا، الرئيس الح�ايل لاتحاد 
اإلفريقي، وقد تم تأجيل التفاوض ألسبوع 
واح�د بن�اًء ع�ى طل�ب الس�ودان إلجراء 
املزي�د من املش�اورات.ويف بداية االجتماع، 
خاطب وزير الري، يارس عباس، الحضور 
يف االجتم�اع، ناق�ا تحفظ الس�ودان عى 
اإلجراء األح�ادي الجانب من قب�ل إثيوبيا 
بالب�دء يف امل�لء األول للس�د قب�ل التوصل 
التفاق ملزم بني الدول الثاث، واعتر ذلك 
س�ابقة مرضة ومقلقة يف مسار التعاون 
بني الدول املعنية.وعدد وزير الري واملوارد 
املائية اآلثار الس�لبية لهذا اإلجراء األحادي 

غر املقبول عى السودان. ولضمان نجاح 
هذه الجولة من املفاوضات، دعا وزير الري 
الس�وداني لوضع أجندة محددة وواضحة 
ل�كل فرة التف�اوض الت�ي اتف�ق عى أن 
تستغرق أسبوعني، إضافة لرضورة إعداد 
بروتوك�والت واضح�ة لتب�ادل املعلومات 
والتقاري�ر ب�ني كل األطراف.وش�دد وزير 
الري الس�وداني عى رضورة منح الخراء 
دورا أك�ر خال جول�ة املباحثات القادمة 
وتأسيس�ها عى ما تم تحقيقه حتى اآلن، 
والركيز ع�ى قضايا الخاف العالقة دون 
طرح قضايا جديدة عى طاولة التفاوض.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
تتواص�ل اجتماع�ات اللج�ان النيابية 
لاتف�اق  السياس�ية  الكت�ل  وممث�ي 
عى اكم�ال قانون انتخاب�ات مجلس 
الن�واب، فيم�ا اعلن تحالف الفتح حل 
وس�ط التفاق رؤساء الكتل السياسية 

عى حس�م توزيع الدوائ�ر االنتخابية 
يف قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب 
الجديد، مش�را اىل ان تحالف سائرون 
واتحاد الق�وى ما زاال مرين عى ان 
يك�ون القضاء الواحد دائ�رة انتخابية 
واح�دة .وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف، 

ان  ل�«ال�زوراء«:  البل�داوي،  محم�د 
السياس�ية  الكتل  »اجتماعّي رؤس�اء 
بحضور رئيس الرمل�ان لم يتوصا اىل 
اتف�اق نهائي بحس�م موضوع توزيع 
الدوائ�ر االنتخابي�ة ». مش�را اىل ان » 
تحالف س�ائرون واتحاد القوى مازاال 

مري�ن عى ان يك�ون القضاء دائرة 
انتخابي�ة واح�دة، رغ�م ان االجتم�اع 
األخر قد ق�ّرب من تغي�ر موقفهما، 
لكنه لم يحس�م«.وأضاف ان »رؤساء 
الكت�ل السياس�ية خ�ال اجتماعه�م 
األخ�ر اقربوا من تعديل فقرة الدوائر 

االنتخابية عر تق�ارب وجهات النظر 
انتخاب�ي  مرك�ز  كل  يك�ون  ان  ع�ى 
تمويني ه�و دائرة انتخابي�ة، واملركز 
التمويني يضم اكثر من قضاء، إال انه 

اجل اىل جلسة مقبلة ».

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س االثنني، 
املوقف الوبائي اليومي لفروس كورونا 
املس�تجد، وفيما اكدت تسجيل 2553 
إصابة جديدة و96 حالة وفاة، وشفاء 
1927 حال�ة، ح�ددت دائرت�ا صح�ة 
الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغرايف 

لاصاب�ات حس�ب املناطق.وذكر بيان 
لل�وزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
أنه »تم فح�ص )17141( انموذجا يف 
جمي�ع املخترات املختص�ة يف العراق، 
ليوم امس؛ وبذلك يكون املجموع الكي 
للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل 
املرض يف العراق )929839(«.وأضاف 

أن »مخت�رات ال�وزارة س�جلت ليوم 
ام�س 2553 إصاب�ة جدي�دة بكورونا 
موزعة كاآلتي: بغ�داد الرصافة 339، 
بغداد الك�رخ 329، مدين�ة الطب 32، 
النج�ف 66، الس�ليمانية 110، أربي�ل 
74، ده�وك 13، كرب�اء 263، كركوك 
132، دي�اىل 77، واس�ط 95، الب�رة 

303، ميسان 83، بابل 170، الديوانية 
129، ذي ق�ار42، األنب�ار 20، املثن�ى 
100، نينوى 67، ص�اح الدين 109«.    
وتابع أن »حاالت الش�فاء من كورونا 
بلغ�ت 1927 موزع�ة كاآلت�ي: بغداد 
الك�رخ 303،  الرصاف�ة 221، بغ�داد 
مدين�ة الط�ب 100، النج�ف األرشف 

111، السليمانية 32، أربيل 65، دهوك 
3، كرب�اء 161، كركوك 85، دياىل 62، 
واس�ط 115، الب�رة 143، ميس�ان 
45، باب�ل 167، الديوانية 61، ذي قار 
75، األنبار 15، املثنى 110، نينوى 22، 

صاح الدين 31«.  

حتالف الفتح لـ        : حل وسط التفاق رؤساء الكتل السياسية حلسم توزيع الدوائر االنتخابية

اإلصابات بكورونا يف العراق تتخطى الـ 112 ألفا ونسبة الشفاء تبلغ 68.5 % 
بعد تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة

طهران/ متابعة الزوراء:
اعل�ن الرئيس اإليراني، حس�ن روحاني، 
م�ع  التف�اوض  ترف�ض  ال  إي�ران  إن 
إىل ح�وار  ال تس�عى  لكنه�ا  واش�نطن، 
استعرايض.وقال روحاني، يف تريحات 
صحفي�ة: ان “أمريكا طلب�ت منا اللقاء 
والتف�اوض نحو 23 مرة خ�ال العامني 
والثاث�ة أش�هر املاضية”. وأك�د أنه عى 
الوالي�ات املتح�دة رف�ع العقوب�ات قبل 
أي مفاوض�ات، موضح�ا أن “أي ح�وار 
م�ع أمريكا ينبغ�ي أن يك�ون قائماً عى 

رف�ع العقوبات أوالً ع�ن طهران”.وتابع 
روحان�ي : “األمريكيون أرس�لوا لنا رقم 
هاتف لاتصال بهم وظنوا أننا لن نصمد 
أم�ام العقوب�ات س�وى بضع�ة ش�هور 
وس�نبادر باالتصال بهم”.ولفت الرئيس 
اإليران�ي إىل أن “أمري�كا ال ت�زال تمارس 
الضغ�وط علين�ا، وأعاق�ت حصولنا عى 
قرض من صن�دوق النقد الدويل ملكافحة 
كورونا”.وأوضح “أن إيران ال تس�عى إىل 
حوار اس�تعرايض بل إىل ح�ل حقيقي”، 

حسب تعبره.

أثينا/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعام يونانية أن املستشارة األملانية، أنغيا مركل، 
أكدت للرئي�س الركي، رجب طيب أردوغان، أن أثينا س�تتصدى 
ألي تنقي�ب يف مناطقها.وح�ذرت م�ركل أردوغ�ان م�ن عواقب 
التصعيد يف املتوس�ط، مش�ددة عى أن أوروبا س�تقف ضد أنقرة 
 OPEN TV يف حال أي مواجهة مع أثينا.وكش�ف تقرير لتلفزيون
األملاني، عن أن برلني لعبت دورا يف مواجهة التطورات بني اليونان 
وتركي�ا، حيث أرج�ع التقرير القرار الركي بعدم إخراج س�فينة 
البح�ث الخاصة للتنقي�ب يف الجرف الق�اري اليوناني، إىل اتصال 
بني املستشارة األملانية أنغيا مركل والرئيس الركي رجب طيب 
أردوغان.وق�ال التقري�ر إن مركل أبلغت أردوغ�ان أن اليونانيني 
ال يمزح�ون، وأنهم س�يتصدون ألي تنقي�ب يف منطقتهم، وأنها 
حذرته من مواجهة ساخنة إذا خرجت السفينة الركية “أوروتش 

رئيس” Oruç Reis للتنقيب يف املتوسط.وكشف عن تهديد مركل 
ألردوغان بأنه س�يواجه املش�اكل مع أوروبا كلها وليس اليونان 
فحس�ب، موضح�ة أن العواقب س�تكون قوي�ة للغاية.وأوضح 
التقري�ر أن مركل خ�رت أردوغان بني إنه�اء املوقف الذي قالت 
إنه اس�تفزازي لليونان والدخول يف حوار مع أوروبا أو العقوبات 
األملاني�ة واألوروبية تجاه أنقرة.وكان وزي�ر الخارجية اليوناني، 
نيك�وس دندياس، ق�ال، الثاثاء امل�ايض، إن س�لوك تركيا “غر 
القانون�ي” يف رشق البحر املتوس�ط يهدد تماس�ك حلف ش�مال 
األطلي )الناتو( وعاقات أنقرة مع االتحاد األوروبي.وتوجد منذ 
وق�ت طويل توترات بني اليونان وتركيا بش�أن عدد من القضايا، 
م�ن املج�ال الج�وي ل�كل منهم�ا والح�دود البحري�ة إىل قرص 
املقس�مة.وزادت حدة التوتر بس�بب محاوالت تركيا التنقيب عن 

الغاز الطبيعي قبالة قرص، الحليف الوثيق لليونان.

أرجعت أسباب تراجع ساعات التجهيز إىل ارتفاع احلرارة وعدم إجراء صيانة للمحطات

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجنة الطاق�ة النيابية عن 
تفاصي�ل مفاوض�ات الع�راق م�ع 
هيئة الربط الخليجي بشأن تزويده 
ارجعت  الكهربائية، وفيما  بالطاقة 
تجهي�ز  س�اعات  تراج�ع  اس�باب 
ارتف�اع  اىل  بالكهرب�اء  املواطن�ني 
درجات الحرارة وعدم اجراء صيانة 
موسمية للمحطات، اكدت ان نسبة 
عط�اء املحطات الغازي�ة ال تتجاوز 

ال� 70%.
وق�ال عض�و اللجنة، النائ�ب امجد 
العقاب�ي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 
ان الع�راق ج�اد يف اب�رام االتفاقات 
م�ع هيئ�ة الرب�ط الخليج�ي لربط 
العراق بش�بكة الكهرباء الخليجية. 
زال�ت  م�ا  املفاوض�ات  ان  مبين�ا: 
جارية ووصل�ت اىل مراحل متقدمة 
وبنس�بة %80.واض�اف: ان هيئ�ة 
الرب�ط الخليجي مكونة م�ن الدول 
الخليجية الست، وهذه الدول لديهم 
فائض كبر من الطاقة سيس�تفيد 
الرب�ط  خ�ال  م�ن  الع�راق  من�ه 
االتف�اق  ان  موضح�ا:  الخليج�ي. 
يتضمن تزوي�د العراق ب� 500 ميغا 
واط كمرحل�ة اوىل، وتحديدا ملحطة 
البرة، وبعدها يف املس�تقبل سيتم 
تزوي�د الع�راق بنح�و 3000 ميغ�ا 

واط.واش�ار اىل: ان الربط الخليجي 
سيس�هم يف ح�ل جزء من مش�كلة 
الكهرباء يف الع�راق. مرجحا تفعيل 
االتف�اق قريب�ا جدا، بعد اس�تكمال 
االم�ور الفني�ة واللوجس�تية الت�ي 
شارفت عى االنتهاء.ولفت العقابي 
اىل: ان وض�ع الطاق�ة الكهربائي�ة 

حالي�ا يسء ج�دا، بس�بب االرتفاع 
الكبر بدرجات الح�رارة، ما ادى اىل 
تراجع س�اعات التجهيز. مبينا: ان 
هناك محطتني يف بغداد، هما محطة 
الدورة ومحطة الصدر الغازية، وقد 
توقفت�ا ع�ن العمل بس�بب تعطب 
املحوالت املوج�ودة داخل املحطتني، 

بس�بب الح�رارة املرتفعة، م�ا اثر، 
وبشكل كبر، عى ساعات التجهيز 
العاصم�ة. ورشق�ي  جن�وب  يف 

واوض�ح: ان وزارة الكهرب�اء عادة 
دوري�ة  موس�مية  صيان�ة  تج�ري 
للمحط�ات، إال ان ه�ذا املوس�م ل�م 
تجر الوزارة أية صيانة بس�بب عدم 

اطاق التخصيصات املالية للوزارة، 
ال م�ن املوازنة وال من نس�بة 1/12 
م�ن موازنة العام امل�ايض. الفتا اىل: 
ان نس�بة عط�اء املحط�ات الغازية 
ال تتج�اوز ال� %70.واش�ار اىل: ان 
الوزارة ال تمتلك االم�وال إلجراء أية 
صيانة وعطل ألي�ة محولة كهرباء، 
مم�ا يضط�ر املواطن�ون يف اغل�ب 
املناط�ق اىل جم�ع الترعات لغرض 
وه�ذه  واصاحه�ا،  املحول�ة  رشاء 
ان  مؤك�دا:  ذاته�ا.  بح�د  مش�كلة 
مش�كلة الكهرباء كبرة ومتفاقمة، 
وال يمكن حلها بأس�بوعني او اكثر.

وتابع: ان قطاع التوزيع مهمل عى 
الرغ�م من ان�ه يعد م�ن القطاعات 
املهمة لكونه عى تماس مع املواطن 
كمغذي�ات وصيان�ة وغرها. مبينا: 
ان االهمال يأتي بس�بب عدم وجود 
رؤي�ة حقيقي�ة للتطوي�ر م�ن قبل 
قيادة الوزارة يف الحكومتني السابقة 
واالسبق.ولفت اىل: ان نسبة الجباية 
ال تس�اوي 7 باملئ�ة م�ن املروف 
الع�ام للكهرباء، بمعن�ى ان رواتب 
املوظف�ني ال تغطى. مؤك�دا: ان حل 
مش�كلة الكهرباء يمك�ن من خال 
استبدال جميع شبكات التوزيع مع 
ربط مقياس الدفع املسبق، وهذا قد 

يستغرق وقتا لسنتني او اكثر.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق تقاعد الصحفيني العراقيني، امس االثنني، 
استمارة  ملء  اىل  إياهم  داعياً  رواتبهم،  توطني  عن 
عويد  عي  الصندوق،  رئيس  كارد«.وقال  »املاسر 
العبادي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »عى 
األعضاء املتقاعدين ملء استمارة املاسر كارد الخاصة 
بالرواتب الشهرية بأرسع وقت ممكن، وذلك لتخفيف 
العبء عنهم«. مشراً اىل أن »هناك استمارة متوفرة يف 
مقر الصندوق ومكتب رئيس الهيئة يف وزارة الثقافة«.

وأضاف العبادي أن »عقداً تم توقيعه مع ادارة مرف 
التوطني  »عقد  أن  مؤكداً  الرواتب«.  لتوطني  الرشيد 

يشمل جميع األعضاء األحياء وعوائل املتوفني«.

الكشف عن توطني رواتب 
الصحفيني املتقاعدين

عالوي: على احلكومة ردع قوات 
القمع ومحاية املتظاهرين السلميني

النفط: أكثر من 20 مليار دوالر إيرادات 
الستة أشهر األخرية من 2020 

نفت وجود أزمة مبادة البنزين يف عموم البالد 

الرئيس الفرنسي يعني 11 وزيرا 
للدولة إلمتام تشكيل احلكومة

روحاني: أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض 
حنو 23 مرة خالل العامني املاضيني

مريكل ألردوغان..مواجهة اليونان تعين احلرب مع أوروبا

انتخاب جملس ادارة مجعية الصحفيني العمانية بالتزكية للعامني القادمني 

االخريةوفاة الشاعر صباح  اهلاللي عن عمر يناهز 51 عاما بعد معاناة مع املرض 

ص 8

أوعز بتسخري كل إمكانيات الدولة لتجاوز أزمة الكهرباء 

الكاظمي يوجه بتقصي احلقائق بشأن 
أحداث تظاهرات األحد خالل ٧٢ ساعة

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
املس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي، ام�س 
االثن�ني، بتقيص الحقائق بش�أن احداث 
تظاه�رات اول امس االح�د، وفيما اوعز 
بتس�خر كل إمكاني�ات الدول�ة لتجاوز 
أزم�ة الكهرب�اء، اش�ار اىل ان الحكومة 
وّقعت قب�ل أيام ملف الرب�ط الكهربائي 
بالخليج.وذك�ر مكت�ب رئيس ال�وزراء، 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه: 
ان رئي�س مجلس ال�وزراء، القائد العام 
للقوات املس�لحة، مصطف�ى الكاظمي، 
ام�س  الداخلي�ة،  وزي�ر  يف مق�ر  عق�د 
اإلثن�ني، اجتماعاً مع القي�ادات األمنية، 

بحض�ور وزي�ر الداخلي�ة ورئيس جهاز 
األمن الوطني ومستش�ار األمن الوطني 
.واضاف: انه تم خال االجتماع مناقشة 
األوض�اع األمني�ة يف الباد، ومس�تجدات 
األح�داث التي حصلت ي�وم أمس .ووّجه 
الكاظمي بتقيص الحقائق بشأن االحداث 
املؤس�فة الت�ي جرت اول ام�س، عى أن 
تص�ل النتائ�ج خ�ال م�دة أقصاها 72 
ساعة.وش�دد الكاظمي عى أن التظاهر 
الس�لمي حق كفل�ه الدس�تور العراقي، 
وواج�ب الحكوم�ة وأجهزته�ا األمني�ة 
حماية التظاهرات الس�لمية واالس�تماع 

ملطالب املتظاهرين .

تأجيل مفاوضات سد النهضة ألسبوع وتأكيد على اتفاق ملزم للملء 
يف أول اجتماعات اجلولة الثانية للدول الثالث 

بغداد/ متابعة الزوراء:
اكد وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، ان الوزارة »ستستورد« الطاقة من اقليم 
كردستان وتركيا، مبينا ان ذلك سيبدأ خال يومني.وقال حنتوش، يف تريح عى 
هامش لقائه محافظ النجف لؤي اليارسي، والنائب عن املحافظة عدنان الزريف: 
من  تعاني  كافة  املحافظات  فإن  الصيف  فرة  خال  الطاقة  لتجهيز  »بالنسبة 
الوزراء مصطفى  رئيس  لقاء مع  لدينا  كان  )امس(  »اليوم  انه  مبينا  التجهيز«، 
»سيتم  انه  للمواطنني«.واضاف  الكهرباء  لتجهيز  الكاظمي إليجاد حلول عاجلة 
استراد 450 ميغا واط من اقليم كردستان و200 ميغا واط من تركيا«. الفتا اىل ان 
»ذلك سيعود بالتحسن يف منطقة الفرات االوسط«.وتابع ان »ازمتنا خال اقل من 

شهرين«. موضحا انه »خال اليومني القادمني ستبدأ تركيا بتجهيزنا بالطاقة«.

الكهرباء: سنستورد الطاقة من إقليم كردستان 
وتركيا وسيبدأ ذلك خالل يومني

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



حتالف الفتح لـ          : حل وسط التفاق رؤساء الكتل السياسية 
حلسم توزيع الدوائر االنتخابية

الكاظمي يوجه بتقصي احلقائق بشأن أحداث تظاهرات األحد خالل ٧٢ ساعة

الغامني يؤكد أهمية دور اإلعالم احلقيقي القائم على أسس 
مهنية يف تعزيز األمن الداخلي

الزوراء / يوسف سلمـان:
تتواصل اجتماعات اللجان النيابية وممثيل الكتل 
انتخابات  قانون  اكمال  عىل  لالتفاق  السياسية 
حل  الفتح  تحالف  اعلن  فيمـا  النواب،  مجلس 
وسط التفاق رؤساء الكتل السياسية عىل حسم 
انتخابات  قانون  يف  االنتخابية  الدوائر  توزيع 
تحالف  ان  اىل  مشريا  الجديد،  النواب  مجلس 
ان  زاال مرصين عىل  ما  القوى  واتحاد  سائرون 

يكون القضاء الواحد دائرة انتخابية واحدة .
البلداوي،  محمد  التحالف،  عن  النائب  وقال 
الكتل  رؤساء  »اجتماعّي  ان  لـ«الزوراء«: 
يتوصال  لم  الربملان  رئيس  بحضور  السياسية 
الدوائر  توزيع  بحسم موضوع  نهائي  اتفاق  اىل 
سائرون  تحالف   « ان  اىل  مشريا   .« االنتخابية 
يكون  ان  عىل  مرصين  مازاال  القوى  واتحاد 

القضاء دائرة انتخابية واحدة، رغم ان االجتماع 
لم  لكنه  موقفهما،  تغيري  من  قرّب  قد  األخري 

يحسم«.
خالل  السياسية  الكتل  »رؤساء  ان  وأضاف 
اجتماعهم األخري اقرتبوا من تعديل فقرة الدوائر 
ان  عىل  النظر  وجهات  تقارب  عرب  االنتخابية 
دائرة  هو  تمويني  انتخابي  مركز  كل  يكون 
انتخابية، واملركز التمويني يضم اكثر من قضاء، 
إال انه اجل اىل جلسة مقبلة ». مبينا ان »جميع 
الكتل السياسية ليس لها أي موقف خاليف تجاه 
يدوية،  او  الكرتونية  كانت  سواء  الفرز  عملية 

والتوجد مشكلة يف االتفاق عليها ».
عن  النيابية  القانونية  اللجنة  افصحت  باملقابل 

املواعيد املقرتحة إلجراء االنتخابات املبكرة. 
ان  عباس:  وجيه  النائب  اللجنة،  عضو  وقال    

املقرتحة ال تزال قيد  االنتخابات  »مواعيد اجراء 
النقاش حاليا، بعد اجتماع رؤساء اللجان والكتل 
السياسية واعضاء اللجنة القانونية«. مشريا اىل 
عىل  باالتفاق  االنتخابات  قانون  اكمال  رضورة 

جدول توزيع الدوائر االنتخابية .
»االنتخابات  ان  صحفي:  ترصيح  يف  واضاف، 
التواريخ  ١-٤- هذه  احد  يف  ستجري  املبكرة 
السياسية،  ١-٦- الكتل  بعض  اقرتاح   /٢٠٢١

٢٠٢١ اقرتاح االمم املتحدة ، ١-١٠-٢٠٢١ اقرتاح 
الحكومة العراقية ».

وصوّت مجلس النواب، يف ٢٤ كانون االول ٢٠١9 
، عىل ترشيع قانون االنتخابات الجديد، باعتماد 
ومنح  املحافظة،  داخل  املتعددة  الدوائر  نظام 
اساس  عىل  االصوات  بأعىل  للفائزين  املقاعد 

الرتشيح الفردي.

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
بيع  قانون  ألحكام  وفقاً  واحدة(  )سنة  وملدة  )الحريه(  بلدية  اىل  والعائدة  أدناه  تفاصيلها  املبينة 
وايجار اموال الدولة رقم )٢١( لسنة ٢٠١3 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحرية 
للقانون  وفقاً  مصدق  صك  بموجب  املقدرة  القيمة  من  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني 
وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة )١٠ صباحا( من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش، 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي، ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف وأجور االعالن يف الصحف الرسمية، وتكون مدة كرس القرار 

خمسة أيام من تأريخ اجراءها .
عماد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط:
الجنسية  وشهادة  املدنية  االحوال  هوية  صورة  مع  أعاله  البلدية  من  املزايد  ذمة  براءة  تقديم   -١

العراقية وبطاقة السكن.
العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف  ٢- تبدأ مدة 
خالل 3٠ يوما من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه 

يعد ناكال بالتزاماته.
3- يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة 

دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
٤- اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد.
5- تكون امانات دخول املزايدة للشاغلني للعقار )5٠%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد 

املحافظ املرقم )3٠( يف 3/٢٠١٦/١ .
٦- للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
امس  الكاظمي،  ،مصطفى  املسلحة 
احداث  بشأن  الحقائق  بتقيص  االثنني، 
اول امس االحد، وفيما اوعز  تظاهرات 
لتجاوز  الدولة  إمكانيات  كل  بتسخري 
الحكومة  ان  اىل  اشار  الكهرباء،  أزمة 
الكهربائي  الربط  أيام ملف  قبل  وّقعت 

بالخليج.
بيان  يف  الوزراء،  رئيس  مكتب  وذكر 
رئيس  ان  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت 
للقوات  العام  القائد  الوزراء،  مجلس 
عقد  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 
اإلثنني،  امس  الداخلية،  وزير  مقر  يف 
اجتماعاً مع القيادات األمنية، بحضور 
األمن  جهاز  ورئيس  الداخلية  وزير 

الوطني ومستشار األمن الوطني .
واضاف: انه تم خالل االجتماع مناقشة 
ومستجدات  البالد،  يف  األمنية  األوضاع 

األحداث التي حصلت يوم أمس .
ووّجه الكاظمي بتقيص الحقائق بشأن 
االحداث املؤسفة التي جرت اول امس، 
عىل أن تصل النتائج خالل مدة أقصاها 

7٢ ساعة.

التظاهر  أن  عىل  الكاظمي  وشدد 
العراقي،  الدستور  كفله  حق  السلمي 
األمنية  وأجهزتها  الحكومة  وواجب 
واالستماع  السلمية  التظاهرات  حماية 

ملطالب املتظاهرين .
خالل  التأكيد،  تم  انه  البيان:  وتابع 
املتظاهرين  دعوة  عىل  االجتماع، 
السلميني اىل التعاون مع القوات األمنية 
التي  املشبوهة  العنارص  عن  التبليغ  يف 
املطالب  وتشّوه  للتظاهرات  تيسء 
ناقش  كما  للمتظاهرين،  املرشوعة 
التي  والقتل  الخطف  قضايا  االجتماع 
خاص،  بشكل  املتظاهرين  طالت 
الجهات  تويل  وأن  عموما،  واملواطنني 
متابعة  يف  األولوية  املختصة  األمنية 

هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها.
اإلعالمي  املكتب  ذكر  اخر،  سياق  ويف 
تلقت  بيان  يف  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
»الزوراء« نسخة منه: إن »رئيس مجلس 
ترأس،  الكاظمي  مصطفى  الوزراء، 
اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل 
تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور 
أن »االجتماع  إىل  الكهرباء«. الفتا  وزير 
الطاقة  تجهيز  يف  الحالية  األزمة  درس 

إيجاد  وسبل  للمواطنني،  الكهربائية 
الحلول الرسيعة لها«.

أن  للبيان،  وفقا  الكاظمي،  وأضاف 
أمام  والخدمي  الحكومي  »الجهاز 
بالفعل  بدأنا  قد  كبرية،  تحديات 
بالخطوات الفّعالة إليجاد الحلول، حيث 
الفرتة  خالل  والفساد  اإلدارة  سوء  إن 
الوضع  لهذا  الكهرباء  أوصال  السابقة 
جهد  أي  ندخر  »لن  أنه  مبينا  السّيئ«، 
الكهرباء  أجل تسهيل مهمة وزارة  من 
للمواطنني،  الخدمات  أفضل  لتقديم 
ورفع املعاناة عنهم، فالعراقي يستحق 

أن نقّدم له أفضل ما يمكن«.
الفوري  بـ«االهتمام  الكاظمي  ووّجه 
وعىل  للشبكة،  الصيانة  بعمليات 
وعرب  السكنية،  األحياء  مستوى 
للتخفيف  رسيعة  استثنائية  خطوات 
عن كاهل املواطنني، فضال عن تسخري 
هذه  لتجاوز  الدولة  إمكانيات  كل 
ان  شأنه  من  ما  كل  واتخاذ  األزمة، 
اإلجراءات  ويتخطى  العقبات،  يذلل 
جهود  خدمة  أجل  من  البريوقراطية، 
قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة األمثل 

للمواطن العراقي«.

مجلس  رئيس  جدد  جانبه،  من 
وصف  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
بأن هذه  الحي، مذكراً  نفسه بالشهيد 
الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن 

تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن.
تلقت  له،  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
»الزوراء« نسخة منه: »أشعر بألم شديد 
الحر  يف  يعاني  وهو  شعبي  أرى  وأنا 

الالهب بسبب الخراب يف الكهرباء«.
وأضاف »كنت أتمنى لو كان يف اليد حّل 
طويلة  سنوات  لألسف،  ولكن  سحري، 
من التخريب، والفساد، وسوء اإلدارة ال 

حّل لها يف يوم وليلة«.
العدل  من  »ليس  أنه  الكاظمي  وتابع 
حكومة،  من  نطلب  أن  واإلنصاف 
عمرها الفعيل شهران، أن تدفع فاتورة 
جماعات  ارتكبته  الذي  والسلب  النهب 

وحكومات سابقة«.
أن  الوزراء  مجلس  رئيس  وذكر 
»تظاهرات الشباب يوم أمس )اول امس 
االحد( حق مرشوع، وليس لدى القوات 
رصاصة  ولو  بإطالق  اإلذن  األمنية 

واحدة باتجاه أخوتنا املتظاهرين«.
وزاد أن »كل رصاصة تستهدف شبابنا 

هي  بحقوقه،  ينادي  وهو  وشعبنا 
رصاصة موجهة إىل كرامتنا ومبادئنا«. 
كل  يف  التحقيق  فتحنا  »أننا  إىل  مشرياً 
ساحة  يف  أمس  حدث  ما  مالبسات 
التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي 

خالل 7٢ ساعة«.
إىل  »بالعودة  بالقول  الكاظمي  ومىض 
الشعب  مطلب  مع  أنا  الكهرباء،  أزمة 
معاناته،  يف  تسبب  من  محاسبة  يف 
التي شكلها  اللجنة  وأنا بانتظار نتائج 
مجلس النواب للتحقيق يف كل اإلخفاق 

يف ملف الكهرباء«.
إىل  الترشيعية  السلطة  »أدعو  وأضاف 
ليضاف  تقريرها  تقديم  يف  االستعجال 
إىل تحقيقاتنا من أجل وضع هذا امللف 

أمام الشعب العراقي والقضاء«.      
وّقعت  »الحكومة  أن  الكاظمي  وتابع 
قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، 
القضية بشكل  ونحن ماضون يف هذه 
إنتاج  هو  »قرارنا  أن  إىل  الفتاً  جاد«، 
العراقية،  الغاز  محطات  لتشغيل  الغاز 
املتعاقبة  الحكومات  أن  ذنبنا  وليس 
ولم  بالغاز،  تعمل  محطات  استوردت 

تعمل عىل إنتاج الغاز العراقي«.

األطراف  »بعض  بأن  الكاظمي  ونوه 
تحاول التصّيد باملاء العكر، وأقول لهم 
جاءت  الحكومة  هذه  رصاحة:  بكل 
متسببة  تكون  ولن  الدم،  من  بحر  بعد 
انحيازي  وأن  الثمن،  كان  مهما  بدماء 
وغدا،  واليوم  أمس  الشعب،  إىل  دائما 
انحاز إىل من  انحاز إىل غريه، ولن  ولن 
يحاول االبتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي، 

فال تتالعبوا«.
وجهة  إن  لشبابنا:  »أقول  أنه  وأضاف 
النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم 
ووحدة  العراق..   هي  أفكارنا  اختالف 
العراق  وسالم  العراق  أمن  و  العراق 

ومستقبل العراق«.
األول  اليوم  منذ  »قلت  الكاظمي  وتابع 
وأن  بمنصب،  طامحا  لست  إنني 
انتخابات  إجراء  حكومتي ستعمل عىل 
مبكرة، وأنا مرّص عىل هذه االنتخابات، 
اجتماعات  يف  تحدثت  يومني  وقبل 
رفع  رضورة  عن  الثالث  الرئاسات 

العراقيل أمام االنتخابات«.
عىل  اعرتاض  لديه  »من  إن  وقال، 
االستعداد  عليه  الحكم  مجمل ومسرية 
يريد  من  تعطيلها  ال  لالنتخابات 

بالشعارات  يتحدث  ال  العراق  استعادة 
النزول  عليه  التل،  فوق  جالس  وهو 
لالنتخابات،  الناس  وتهيئة  األرض  إىل 
تكون  أن  أجل  من  العمل  جميعا  علينا 
االنتخابات نزيهة وعادلة وممثلة إلرادة 

العراقيني«.
املنصب  لهذا  تسلمي  »لحظة  أنه  وذكر 
أقسمت عىل حفظ األمانة، وأنا حافظ 
انتخابات  هناك  تكون  حتى  لألمانة، 
أنه  إىل  مشرياً  ونزيهة«،  حرة  مبكرة 
كلنا  غرينا..  ويأتي  سنغادر  »نحن 
هذا  العراق،  يستمر  أن  املهم  سنرحل 

عهدي لكم، ولن أتنازل عنه«.
إن  أخريا:  »أقول  الكاظمي  وختم 
الشعب  بإرادة  يبنى  أن  يجب  العراق 
والخارجني  اللصوص  بإرادة  وليس 
عن القانون ودعاة الفوىض، وال يوجد 
يشء يعرب عن إرادة الشعب أفضل من 
من  وكل  والنزيهة،   الحرة  االنتخابات 
يسعى إىل تعطيل إرادة الشعب سيسقط 
بإرادة الشعب، يف كل خطواتنا وأهدافنا 
هو  وشعبنا  أوالً،  العراق  وضعنا 
العراق، عاش العراق والرحمة والخلود 

لشهدائه«.

بغداد/نينا: 
أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، عىل أهمية 
عىل  القائم  الحقيقي  اإلعالم  يؤديه  الذي  الدور 

أسس مهنية يف تعزيز األمن الداخيل.
التقى  الغانمي  ان   »: بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
جاسم،  نبيل  العراقي،  اإلعالم  شبكة  رئيس 
حيث أكد الوزير يف بداية اللقاء عىل أهمية الدور 
أسس  عىل  القائم  الحقيقي  اإلعالم  يؤديه  الذي 
السلم  وتحقيق  الداخيل  األمن  تعزيز  يف  مهنية 

املجتمعي«.
تعاون  تفعيل  عىل  سيعمل  انه  الغانمي  وأكد 
بناء بني وزارة الداخلية وشبكة اإلعالم لالرتقاء 

بواقع الخدمات املقدمة للمواطن الكريم.
إىل  سيسعى  أنه  الشبكة  رئيس  أكد  جهته،  من 
مزيد من التعاون مع وزارة الداخلية، مثنيا عىل 

جهود الوزارة عىل الصعيدين األمني والخدمي.

3 مواعيد مقرتحـة إلجراء االنتخابات املبكـرة

العدد: 143 حمافظة النجف االشرف        
التأريخ:  ٢٧/ ٧  /٢0٢0 جلنة البيع واالجيار الثالثة       

اعالن
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اإلصابات بكورونا يف العراق تتخطى الـ 11٢ ألفا 
ونسبة الشفاء تبلغ %68.5 

بغداد/ الزوراء:
املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
املستجد،  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
جديدة  إصابة   ٢553 تسجيل  اكدت  وفيما 
و9٦ حالة وفاة، وشفاء ١9٢7 حالة، حددت 
التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
انموذجا يف   )١7١٤١( »تم فحص  أنه  منه: 
ليوم  العراق،  يف  املختصة  املختربات  جميع 
للنماذج  الكيل  املجموع  يكون  وبذلك  امس؛ 
يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ  املفحوصة 

العراق )9٢9839(«.
سجلت  الوزارة  »مختربات  أن  وأضاف 
بكورونا  جديدة  إصابة   ٢553 امس  ليوم 
موزعة كاآلتي: بغداد الرصافة 339، بغداد 
 ،٦٦ النجف   ،3٢ الطب  مدينة   ،3٢9 الكرخ 
 ،١3 دهوك   ،7٤ أربيل   ،١١٠ السليمانية 
كربالء ٢٦3، كركوك ١3٢، دياىل 77، واسط 
 ،١7٠ بابل   ،83 ميسان   ،3٠3 البرصة   ،95
الديوانية ١٢9، ذي قار٤٢، األنبار ٢٠، املثنى 

١٠٠، نينوى ٦7، صالح الدين ١٠9«.    
وتابع أن »حاالت الشفاء من كورونا بلغت 
١9٢7 موزعة كاآلتي: بغداد الرصافة ٢٢١، 
بغداد الكرخ 3٠3، مدينة الطب ١٠٠، النجف 
 ،٦5 أربيل   ،3٢ السليمانية   ،١١١ األرشف 
دهوك 3، كربالء ١٦١، كركوك 85، دياىل ٦٢، 
واسط ١١5، البرصة ١٤3، ميسان ٤5، بابل 
١٦7، الديوانية ٦١، ذي قار 75، األنبار ١5، 

املثنى ١١٠، نينوى ٢٢، صالح الدين 3١«.  
بكورونا  الجديدة  »الوفيات  أن  إىل  وأشار 
الرصافة  بغداد  ييل:  وكما  حالة،   9٦ بلغت 
١٠، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب ٢، النجف 
٤، السليمانية 9، أربيل 8، كربالء 5، كركوك 
8، دياىل ٢، واسط ٤، البرصة 8، ميسان ١، 
 ،٢ املثنى   ،3 قار  ذي   ،٤ الديوانية   ،8 بابل 

نينوى 7، صالح الدين ٢«.            
وأوضح أن »املوقف الوبائي لفريوس كورونا 
الشفاء  مجموع  كالتايل:  أصبح  العراق  يف 
77١٤٤ )نسبة الشفاء ٦8.5 %(، ومجموع 
الراقدين  ومجموع   ،١١٢585 اإلصابات  
الكيل 3٠983، ومجموع الراقدين يف العناية 

املركزة ٤١5، ومجموع الوفيات ٤٤58«.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة، 
339 اصابة جديدة بفريوس كورونا، بينها 
الوبائي  الرصد  خالل  سجلت  اصابة   95

للقطاعات الصحية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي،  وقال 

يف  الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
اصابة   339 امس،  سجلت  الرصافة  جانب 
كالتايل:  موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل  حالة   95
حاالت   ٤ الجديدة  بغداد  قطاع    : الصحية 
/  قطاع البلديات الثاني ٢٢ حالة /  قطاع 
 ١5 الرصافة  قطاع    / حالة   ١8 النهروان 
حالة /  قطاع االعظمية ١7 حالة /  قطاع 
 5 الشعب  قطاع    / حالة   ١٤ االستقالل 

حاالت .
مراجعتهم  خالل  حالة   ٢٤٤ ان  اىل:  واشار 
 ١١7 الصدر  مدينة  الصحية:  للمؤسسات 
 ,53١  ,53٤  ,5٤٦  ,55١  ,5١8 محلة  حالة 
555, 5٢١, 537, 535, قطاعات, ٢٢, ٤3, 
٤8, ٢9, 55, 78, صفر, الكيارة/  البلديات 
  /7٤٢  ,738  ,73٤  ,733 محلة  حالة   ١١
الزعفرانية ١٦ حالة محلة 9٦٤, 95١, 953, 
  / الزراعي   ,95٤  ,95٢  ,9٦٠  ,958  ,977
 ,337  ,357  ,353 محلة  حالة   ١3 الشعب 
حي  البنوك,  اور,  حي   ,339  ,333  ,3٢5
شارع    / العقاري,  البساتني,  حي  سومر, 
 ,5٠٦  ,5٠8  ,5٠5 محلة  حاالت   ٤ فلسطني 
/  االمني ٦ حاالت محلة 7٤١, 7٤7, 733, 
 ,٢١٤ محلة  حاالت   3 الحسينية    /7٤5
٢37/  الكرخ حيي العامل حالة واحدة محلة 
8٠5/  الصليخ 3 حاالت محلة 3٢٤, 3٢٦, 
الغزالية  الكرخ   / واحدة  حالة  االنتصار    /
الكريعات حالة  حالتني محلة ٦٦7, ٦57/  
واحدة /  الكفاح حالة واحدة محلة ١٢5/  
الكرخ ابو دشري 3 حاالت محلة 8٢3, 83٠/ 
حاالت   5 املدائن    / واحدة  حالة  الصدرية 
 8 الكرادة    / الوردية  الزراعي,  الوحدة, 
حاالت محلة 9٢9, 9٠٢, 9٠5, 9٠٤/  بغداد 
 ,7٠١  ,7٠9  ,7١١ محلة  حاالت   5 الجديدة 
قرب جامع عرفات, /  الفضيلية حالتني /  
الكرخ حي االعالم حالتني /  الرئاسة حالة 
واحدة محلة 7١9 / الكرخ الكاظمية حالة 
واحدة / زيونة 5 حاالت محلة 7١٠, 7١8, 
 ,3٠٦ محلة  حاالت   ٦ االعظمية    /  ,7١٦
3١٠/  النهروان حالتني /  الكرخ القادسية 
حالة واحدة محلة ٦٠٢/   التاجي ٤ حاالت 
قرب جرس املثنى /  السعدون حالتني محلة 
١٠3/  الطارمية حالتني / حي القاهرة حالة 
  / واحدة  حالة  الغدير    /3٢٢ محلة  واحدة 
والغزالن  الكرب  ام    / واحدة  الراشدية حالة 
حالة واحدة محلة 3٤5 / الكرخ الريموك ٤ 
محلة  حالتني  املشتل    /٦٠8 محلة  حاالت 
7٢9/  محافظة واسط حالة واحدة العزيزية 
/  الطالبية حالة واحدة محلة 3٢3/  الكرخ 

الحرية حالة واحدة محلة ٤١٦/ سبع ابكار 
حالة واحدة محلة 33٢/ الكرخ الدورة حالة 

واحدة محلة 85٠.
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
ان  اىل  مشريا  املعتمدة«،  الربوتوكوالت  وفق 
»العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل ١7٢5٢ 
تويف منهم 9٢9 فيما اكتسب الشفاء ١٢83٤ 

حالة شفاء ومتبقي قيد العالج 3٤89«.
وثمن الساعدي »الجهود التي تبذل من قبل 
مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا  فريوس 

املصابني الفريوس«.
املوقف  الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها  الوبائي 
فايروس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات 
لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد واملعلن 

عنها امس االثنني.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة،  وذكرت 
ييل:  كما  توزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
 ،١ االسكان   ،7 غريب  أبو   ،٤ دشري   أبو 
البياع ١٦، الرتاث 3، الحرية 3٠،  االعالم 9، 
الخطيب 7، الدورة 7، الرحمانية ١، السيدية 
الرابعة  الرشطة   ،٢ الخامسة  الرشطة   ،١3
 ،٦ الطارمية   ،١ الصالحية   ،٤٠ الشعلة   ،5
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رئيس احتاد الغرف التجارية لـ          : االقتصاد العراقي حاليا فوضوي 
وهناك “مشاعة” يستغلها السياسيون إلدخال العمالة األجنبية

 الزوراء/ خاص:
أعل�ن رئيس اتحاد الغ�رف التجارية، 
عبد الرزاق الزهريي، أن االتحاد يدعم 
امليزاني�ة االتحادي�ة وخزين�ة الدولة 
ب�%80 من وارداته، معتربا أن جهاز 
التقييس والس�يطرة النوعية العراقي 
عريق وقديم، ولكن�ه اآلن “ضعيف”، 
اىل وج�ود “ش�ماعة”  لف�ت  وفيم�ا 
يستغلها السياسيون إلدخال العمالة 
األجنبي�ة، وص�ف االقتص�اد العراقي 
حالي�ا بأنه “فوضوي وغري مبني عىل 

خطط”.
وق�ال رئيس اتحاد الغ�رف التجارية، 
حدي�ث  يف  الزه�ريي،  ال�رزاق  عب�د 
ل�”ال�زوراء”: نح�ن كاتح�اد غ�رف 
تجاري�ة نس�اهم يف خزين�ة الدول�ة، 
ونعطي %80 اىل وزارة املالية، وبذلك 
نكون س�اهمنا كغرف تجارة يف دعم 
امليزاني�ة االتحادي�ة، وال نأخذ دينارا، 
بل نح�ن تمويال ذاتيا من اش�راكات 
التجار وغرف قديمة لديها امكانيات 
مادية وام�الك وعقارات تس�تثمرها 
الغ�رف  اتح�اد  قان�ون  وف�ق  ع�ىل 

التجارية.
وأضاف الزهريي: لدينا قانون خاص، 
وهو قانون تنظيم التجارة بيننا وبني 
وزارة التج�ارة، وه�ذا االتح�اد يق�ر 
سنويا من قبل رؤساء الغرف ملجلس 
االتحاد، والب�د ان يوقع من قبل وزير 
التج�ارة س�نوياً. مبين�ا: أن االتح�اد 
ترع�ى  مهني�ة  اقتصادي�ة  منظم�ة 
التجار وتديم عملهم وتش�ارك وتمثل 
الع�راق يف املحافل الدولي�ة، وبالوقت 
نفسه ترس�م السياس�ة االقتصادية 
قوان�ني  وض�ع  يف  الدول�ة  وتش�ارك 
وتعليم�ات ونظم الغاية منها تيس�ري 

وتسهيل أفق التجارة يف العراق.
وأوض�ح الزه�ريي: أن هوي�ة الغرف 
ال�ذي  للش�خص  تتحق�ق  التجاري�ة 
يكون غري موظف يف الدولة العراقية، 
التج�اري  العم�ل  قط�اع  ويم�ارس 
بأريحي�ة، وبدون أي�ة وظيفة اخرى 
غري املهن�ة التجارية، وفيه�ا معايري 
ومصنف�ة باملمت�ازة واالوىل والثاني�ة 
أن ه�ذا  مبين�ا:  والرابع�ة.  والثالث�ة 
امكاني�ة  حس�ب  يك�ون  التصني�ف 
التاج�ر املادية والتجاري�ة، ومن حق 
التاج�ر حام�ل الهوي�ة ان يدخ�ل يف 
الرس�مية والتي تعتمدها  املناقصات 
الحكومة من خالل هوية التجارة من 
غري املق�اوالت، فاملناقصات التجارية 
تعتمده�ا وزارة التخطي�ط، والعم�ل 
الثاني هو العمل االستريادي، والعمل 
الثال�ث ه�و ان هوي�ة التج�ارة تع�د 
القاعدة االوىل لعم�ل مرشوع تجاري 

او صناعي او سياحي.
وأش�ار الزه�ريي اىل: أن اتحاد الغرف 
التجارية هو اتحاد مؤس�س بقانون 
دولة، وخاضع لديوان الرقابة املالية، 
وهن�اك اتح�ادات اسس�ت يف الدولة، 
وهي خمس�ة: اتحاد الغرف التجارية 
واتح�اد الصناعات واتحاد الجمعيات 
الفالحي�ة واتح�اد املقاول�ني واتحاد 
الغ�رف  اتح�اد  أن  العم�ال. مؤك�دا: 
العراقي�ة منض�م لالتحاد  التجاري�ة 
العرب�ي ال�ذي هو جزء م�ن فعاليات 
جامع�ة الدول العربي�ة، ولدينا ثقلنا، 
ولنا دورنا يف عملية التأسيس لالتحاد 

العربي.
وتاب�ع الزهريي: أن املص�ارف تعتمد 
عىل امل�رشوع إذا كان تجاريا، ويقدم 

دراسة جدوى، وهذه دراسة الجدوى 
تأتي م�ن خ�الل االنتماء ألي�ة غرفة 
تجاري�ة. موضح�ا: أن االتح�اد يوفر 
معلومات ل�كل الغرف التجارية، وكل 
غرفة مس�تقلة ماليا واداريا، ولديها 
تنظيمي�ة  وعملي�ة  ادارة  مجل�س 
واجتماع�ات ش�هرية، فه�ي غرف�ة 

مستقلة يف كل يشء.

الزهريي: دخول البضائع الرديئة 
مشكلة ذات اجتاهني

وبخص�وص دخ�ول بضائ�ع منتهية 
ق�ال  رديئ�ة،  س�لع  او  الصالحي�ة 
الزهريي: هذه مش�كلة كبرية، وفيها 
اتجاهان، االول يف ه�ذا املوضوع هي 

وزارة التخطي�ط، وم�ا لها من قياس 
للس�يطرة النوعية، وهو جهاز عريق 
وقديم، ولك�ن اآلن هو ضعيف وليس 
لدي�ه امكانات وال مخت�ربات، الجهاز 
الداخل�ة  البضائ�ع  حرك�ة  يراق�ب 
للبل�د، ومن حق�ه ان يأخ�ذ أية عينة 
ويفحصها، وهذا الجهاز اآلن لالسف 
الشديد ليس�ت لديه امكانية. الفتا اىل 
االتجاه االخر، وهو املنافذ الحدودية، 
ودوره�ا يف ادخ�ال البضائ�ع منتهية 
الصالحية، ولذلك فإن التاجر ال يتحمل 
هذا العبء، والسبب الرئييس االول ان 
تعاق�دات وزارة التخطيط كانت غري 
س�ليمة مع رشكات فاحصة اجنبية 
تفح�ص البضاع�ة خ�ارج الع�راق، 
وهو نظ�ام عاملي معرف ب�ه، ولكن 
لالس�ف الش�ديد آلياته غ�ري مطبقة 
بش�كل صحي�ح، حي�ث ت�م اعط�اء 
احداهما  املناقص�ات لرشكت�ني  هذه 
فرنس�ية والثاني�ة س�ويدية، والغيت 
االثنتان، ولكن يف الس�نتني املاضيتني 
تعاملوا م�ع رشكة أملانية، ولكن هذه 
الرشكات اس�اءت اىل دخول البضائع 
اىل داخل الع�راق، ويفرض من وزارة 
رشكات  م�ع  تتعاق�د  ان  التخطي�ط 

عراقية او اجنبية لها امكانية.
وفيما يتعلق بإصدار ش�هادات املنشأ 
العراقي�ة واص�دار وتصديق  للس�لع 
الوثائ�ق التجاري�ة، أوض�ح الزهريي 
قائ�ال: ه�ذا م�ن اختص�اص الغرف 
التجارية، ويجري بقانون عاملي، وهذا 
التاج�ر مس�جل يف الغ�رف التجارية، 
كأن تكون البرصة او بغداد او املوصل 
صاحبة املعمل او املنش�أ املس�جل يف 
الغرفة، فخروج البضاعة اىل بلد آخر، 
فهنا هي عملية تصدير، ولكن لالسف 
تركنا هذه الفقرة منذ زمن، إال بعض 
البضائع البس�يطة، وتصدر ش�هادة 
املنشأ من الغرفة املعنية التي يتواجد 

فيها مكان العمل.

احتاد غرف التجارة: التاجر يواجه 
عملية غري منظمة يف العراق

أما بخصوص ف�روع الغرف وطبيعة 
عمله�ا، فق�ال الزهريي: نحن لس�نا 
جه�ة رقابية، وانم�ا تجارنا يدخلون 
عليه�ا،  يرشف�ون  وه�م  البضاع�ة 
وهن�اك دور رقاب�ي متمث�ل يف املنافذ 
الحدودية، والعملي�ة اآلن التي تواجه 
التاج�ر هي عملية غري منظمة ال من 
ناحية الرضائب وال من ناحية دخول 
البضاعة، فمشاكل كثرية يعاني منها 
التجار يف الط�رق البدائية املوجودة يف 

املنافذ.
وأكد الزهريي: أن أي عمل استثماري 
او تج�اري او صناع�ي او م�رشوع 
يج�ب ان تتوف�ر له بيئ�ة آمنة، وهي 
مهم�ة جدا، ولذلك فال�دول التي فيها 
بيئ�ة آمن�ة تط�ورت بش�كل رسيع، 
وه�ذه البيئة اآلمنة تأتي من القوانني 
واالنظمة وطبيعة املجتمع وفلس�فة 
االقتص�اد املوج�ود، ونح�ن لحد اآلن 
ليست لدينا فلسفة اقتصادية مثبتة، 
وحتى الدس�تور اغفل ذلك يف املادتني 
25 و 26، وال توجد رؤية لالس�تثمار 
االقتص�اد  او  االس�تثمار  ن�وع  او 
العراق�ي، فهنالك ضبابية كبرية، وإذا 
ما بقيت هذه الضبابية اآلن باالقتصاد 
العراقي فلن يتطور، واالس�تثمار لن 
يك�ون آمن�ا، ونحن اآلن بيئ�ة طاردة 

للمستثمر.
غرف�ة  كل  أن  إىل:  الزه�ريي  وأش�ار 

التجاري�ة،  الغرف�ة  برئي�س  ممثل�ة 
واالتح�اد يعقد كل ش�هرين جلس�ة 
يت�داول فيه�ا القضايا الت�ي تهم كل 
غرفة، وهناك مذكرات موجودة ترفع 
لالتحاد، وتناقش مش�اكل ومعوقات 
ومقرح�ات وعمل الغ�رف من خالل 
مجلس االتحاد الذي يمثله كل رئيس 

غرفة يف املجلس.

الزهريي: التدخل السياسي واضح 
باالستثمار

التدخ�ل  أن  اىل:  الزه�ريي  ولف�ت 
السيايس واضح باالستثمار، والبد ان 
يكون هناك ابتعاد س�يايس عن رؤية 
االستثمار، واكثر من مرة طالبنا بأن 

تكون هيئة االس�تثمار غري مسيس�ة 
أن  ع�ىل:  مش�ددا  متحزب�ة.  وغ�ري 
االستثمار يحتاج اىل بيئة آمنة ورجال 
اعم�ال مخلص�ني لديه�م االمكانية، 
فضال عن قانون محرم وجيد، ولكن 
ادخال السياس�ية باالستثمار ادى اىل 
تعطي�ل اهم حلقة باالس�تثمار وهي 
النافذة الواح�دة، واآلن هذا املصطلح 
موج�ود يف كل الغ�رف، والت�ي ه�ي 
عبارة عن مجموعة م�ن الوزارات او 
دوائ�ر الدول�ة مهيئ�ة يف املحافظات، 
فبالتايل اي مس�تثمر يراج�ع النافذة 
الواحدة وه�ي عبارة عن كل القوانني 
منصه�رة يف ه�ذه الناف�ذة، فالتدخل 
يف  االس�تثمار  يف  واض�ح  الس�يايس 
بغ�داد ويف املحافظ�ات، ونتمن�ى من 
كل االحزاب السياس�ية ان ترفع يدها 
عن االس�تثمار حت�ى نؤم�ن ألوالدنا 

واحفادنا مستقبال زاهرا.

احتاد الغرف التجارية: دعمنا الصحة 
والفقراء مببالغ عالية ملواجهة كورونا

محارب�ة  يف  االتح�اد  دور  وبش�أن 
ف�ريوس كورون�ا، قال الزه�ريي: إن 
الغرف التجاري�ة بأكملها بما تمتلكه 
م�ن امكانية مالية جمع�ت أكرب عدد 
ممك�ن من التجار واصحاب الغرية يف 
محافظاتهم للتربع الدائم واملس�تمر 
اعطين�ا  لذل�ك  موقع�ه،  حس�ب  كل 
تب�ادر  ب�أن  الغ�رف  ل�كل  صالحي�ة 
بدعم الصحة واملستش�فيات واالهايل 
والفق�راء، وكان�ت مب�ادرات كبرية، 

واملبال�غ عالي�ة ج�دا، وه�ذا واجبنا، 
فالتاج�ر ج�زء م�ن املجتم�ع ويجب 
ان يك�ون مس�اهما يف درء أية كارثة 
او مصيب�ة، وخ�الل ه�ذه الجائح�ة 
اثب�ت التاج�ر العراقي حس�ن الخلق 
والتعامل، بحيث لم تش�هد االس�واق 

العراقية أي صعود ألي�ة مادة، ورغم 
كل�ف النقل واملعاناة، ولكن االس�عار 
التي تابعناها كانت منخفضة ما بني 
الجائحة وقبلها، وهذا اليشء يحسب 

للتاجر العراقي.

الزهريي: ال توجد لدينا عمالة أجنبية 
وإمنا خدم

املحلية  العمال�ة  وبخصوص تنظي�م 
واالجنبية وما تش�كله من عائق، قال 
الزهريي: هذه مش�كلة السياس�يني، 
وهو ع�دم وجود عمالة اجنبية، ففي 
الع�راق لدين�ا خ�دم وليس�ت عمالة، 
وهذه املهن�ة اليمارس�ها العراقيون، 
وهم عبارة عن بنغال ومن بعض دول 
رشق آس�يا، واعتقد انه من املبادرات 
الحسنة ان تسمح لهؤالء العمال لكن 
بتنظي�م حت�ى نفهم االف�كار، وهذه 
الشماعة التي يس�تغلها السياسيون 

إلدخ�ال العمال�ة، وبع�ض االعم�ال 
اليس�تطيع العراقي�ون القي�ام به�ا، 
وهذه مش�كلة السياسيني، فال توجد 

لدينا عمالة، وانما يوجد لدينا خدم.
وفيم�ا يتعل�ق باملعام�ل والصناع�ة 
الوطنية، قال الزهريي: باعتقادي ان 
هذه املعام�ل اصبحت خارج الخدمة، 
وهي معام�ل قديمة، إال بعضها، وقد 
تكون 10 او 9 معامل، مثل ابن ماجد 
واالس�الك يف النارصي�ة ومعمل�ني يف 
بغداد، واالخرى عبارة عن مس�احات 
شاس�عة من االرض بهياكل ومكائن 
ج�دا قديمة، ويج�ب ان يدخل قانون 
الخصخصة هنا، والس�ؤال الذي احب 
ان اوجهه للناس، هو عندما توجهت 
الحكومة الس�ابقة بنظام اش�راكي 
الغاي�ة  املعام�ل، فم�ا كان�ت  له�ذه 
من ه�ذه املعام�ل؟، الغاية لس�ببني، 
اولها تش�غيل اكرب ع�دد من العاملني 
واملحافظة عىل العملة الصعبة، واآلن 
هذا ال�دور ممكن ان يقوم به القطاع 
الخ�اص م�ن خ�الل اس�تثمار ه�ذه 
املعام�ل، والقانون الح�ايل هو قانون 
عاج�ز، وحت�ى الحكومات الس�ابقة 
عندما وضعت قانون القطاع املختلط 
كان�ت مدرك�ة بأنها فش�لت يف ادارة 
هذه املعامل، ولم تق�م ببيعه، وايضا 
فش�لت كونها اعط�ت الحصة االكرب 
للحكومة، وبرأيي أن تباع هذه املعامل 
والتي هي عبارة عن انقاض كبرية يف 
مساحات شاس�عة ومهمة، وممكن 

ان يس�تفيد منه�ا القط�اع الخاص، 
وتع�ود عملية االنتاج م�ن خالل فكر 
القط�اع الخ�اص، ولي�س م�ن فكر 

القطاع العام.

الزهريي: قانون الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص معطل

وأكد الزهريي قائال: ال توجد فلس�فة 
حالي�ة القتص�اد الع�راق، ف�إذا ل�م 
نض�ع نقط�ة لبداي�ة االنط�الق، فما 
ه�و اقتصادنا، هل هو س�وق حر أو 

اش�راكي أو اقتص�اد مندم�ج مابني 
الفكري�ن؟، فالب�د ان تك�ون هنال�ك 
فلس�فة القتصادن�ا يضعه�ا رج�ال 
اقتص�اد كب�ار، وثاني�ا لدين�ا قانون 
معط�ل ألكث�ر م�ن 8 س�نوات، وهو 
قان�ون الرشاكة ماب�ني القطاع العام 
والخاص، وهذا القانون قرئ القراءة 
االوىل وبحاج�ة اىل ق�راءة ثانية، وهو 
قان�ون الرشاك�ة ب�ني القط�اع العام 
والخاص، اي رئي�س االتحاد ورئيس 
والوزي�ر  االعم�ال  ورج�ل  الغرف�ة 
يعرف ما له وما عليه، واآلن مش�كلة 
القطاع�ني الع�ام والخ�اص ه�ي ان 
القط�اع الع�ام متخوف م�ن القطاع 

الخاص، والقطاع الخاص يطمح بأن 
يك�ون للقطاع العام دور يف النهوض، 
ف�كل بل�د بالعال�م ل�ه نه�ج خاص، 
والعراق بحاجة اىل بنك تنموي يختص 
بتنظي�م وتطوي�ر القط�اع الخاص، 
والبن�ك التنم�وي اآلن غ�ري موج�ود، 
والبنوك الحالية املوجودة بالعراق هي 
بن�وك ربحية، وال يس�تطيع اي تاجر 

تسليف نفسه من خالل البنوك.

الزهريي: عمال القطاع اخلاص ال 

حيصلون على تقاعد يليق بهم وأمواهلم 
ُتسرق

وأع�رب الزه�ريي عن أس�فه لقانون 
للعم�ال، عازيا  االجتماعي  الضم�ان 
الس�بب اىل: أنه “قانون متخلف جدا، 

حقيقي�ة،  مش�كلة  نعي�ش  ونح�ن 
ف�كل عام�ل مس�جل لدين�ا ندفع له 
تتحمله�ا   12% و   ،17% ش�هريا 
املؤسس�ة، و%5 يتحمله�ا املوظ�ف 

املعن�ي، ويف النهاي�ة ان كان الرات�ب 
مليون�ا او مليون�ني او اربعمائة الف 
لهذا الش�خص، فعن�د التقاعد يعطى 
مائت�ي ال�ف دين�ار، وانا هن�ا أعّدها 
رسق�ة ألموال القط�اع الخاص، ومن 
خالل املش�اركة الفعلية والنقاش�ات 
املشركة مع الوزير السابق استطعنا 
رف�ع ه�ذا املبلغ م�ن مائت�ي الف اىل 
اربعمائ�ة ال�ف، لذل�ك نح�ن نش�عر 
بالحيف اآلن، فسنويا او شهريا ندفع 
مبال�غ مجزي�ة للحكومة م�ن خالل 
%17، ندفعها لهذا العامل، وبالنهاية 
العام�ل ال يحص�ل ع�ىل مرت�ب يليق 
به، علما ان ه�ذه الدوائر املتواجدة يف 

املحافظات العراقية هي تمويل ذاتي، 
وتعتمد يف ادائه�ا وموظفيها وعملها 
عىل الصندوق، وهذه مش�كلة كبرية، 
والي�وم نح�ن ندفع ألكث�ر من 1000 
موظ�ف يف الع�راق من اج�ل ديمومة 
عم�ل الصندوق، ك�ون الصندوق اآلن 
يف املحافظ�ات رواتب�ه ومخصصاته 

ورصفياته تمويل ذاتي من العمال.
ولفت الزهريي اىل: أن مرصف الرافدين 
او الرش�يد او مرصف التجارة، وبعض 
املص�ارف، ه�ي بن�وك ربحي�ة تأخ�ذ 
الودائ�ع م�ن املواطن�ني بنس�بة فائدة 
%6-5، بينم�ا القط�اع الخ�اص يف كل 
دول العال�م يعطي قروضا من 2-4%، 
وهذه املشكلة الرئيسية. مبينا: أن هناك 
نزاه�ة ودي�وان رقابة مالي�ة وجهات 
مرشف�ة عىل هذه البنوك ال تس�مح لها 
بإعط�اء نس�بة %4 باعتباره�ا بنوكا 
خ�ارسة، فيف�رض ان يك�ون هن�اك 
ترشيع خ�اص، اما ان يكون هناك بنك 
تنموي ونع�د امل�رصف الصناعي بنكا 
تنموي�ا يعط�ى خصوصي�ة وقوان�ني 
خاصة تتيح له من خالل البنك املركزي 
ان يك�ون بن�كا تنموي�ا، اي يف حال�ة 
تقديمي ملس�تندات او وثائ�ق او امالك 
ال تؤخذ مث�ل ما يؤخ�ذ اآلن من بعض 
املص�ارف، فلدين�ا معوقات ومش�اكل 
وارهاص�ات، ولكن مش�كلتنا هي مع 
من يض�ع القوانني، ف�ال توجد رشاكة 
مابني القط�اع العام والخاص يف وضع 
القوانني، فالقطاع العام يضع القوانني 
للقطاع الخ�اص، وبالنهاي�ة مصريها 
الفش�ل، فال يوجد فكر ورؤى مشركة 

بني القطاع العام والخاص يف العراق.
وفيم�ا يتعلق بس�عر ال�رصف الحايل 
املوج�ود يف البل�د، ع�ّد الزه�ريي: انه 
اليخدم القطاع الصناعي وال الزراعي، 
ولكن هذا الس�عر يخدم دول الجوار، 
ف�� 1200 التخ�دم الصناع�ي ك�ون 
الحكوم�ة االوىل الت�ي عق�دت بزم�ن 
عالوي والوزير الحايل وضعت س�عرا 
ه�و 1500 دين�ار لل�دوالر، وكان هذا 
الس�عر مجزيا ويس�تطيع من خالله 
التاج�ر والصناع�ي ان ينافس داخل 
الس�وق، واذا لم يرفع س�عر الرصف 
فهنال�ك طريقت�ان، ام�ا ان يوض�ع 
قي�اس رضيبي ع�ىل مبيع�ات البنك 
وس�يحصل   10% بنس�بة  املرك�زي 
منها البلد اكثر من 6 مليارات س�نويا 
وس�تخدمه، وبالوق�ت نفس�ه بهذه 

ال�%10 نس�تطيع املنافسة، ويف حال 
فك�ر البن�ك املركزي ان يرفع الس�عر 
س�يؤثر عىل املستهلك، وانا يف قناعتي 
لن يؤثر عىل املس�تهلك، ب�ل بالعكس 
تنظيمي�ة  عملي�ة  لدين�ا  س�تكون 
ملرصفنا وحياتنا اليومية ومشرياتنا 
وغريه�ا، وال�يشء االخر ه�و انه البد 
ان يكون هن�اك دوالر صناعي يعطى 
امل�واد  اس�ترياد  اي  الصناعي�ني،  اىل 
االولي�ة الداخل�ة بالصناعة ممكن ان 
اخفض لها النسبة مثال من 1200 اىل 
1000، وه�ذه تس�اعد الصناعي عىل 
املنافسة مابني دول الجوار، والتعرفة 
الجمركي�ة ايض�ا مفق�ودة، ففي كل 

بل�د هنالك تعرفة جمركي�ة، وانا ضد 
قرار املنع كون املنع يدخلنا بمش�اكل 
مع البنك ال�دويل، ودخولنا اىل منظمة 
التج�ارة العاملي�ة، فيج�ب ان تك�ون 
هن�اك تعرف�ة كمركية، ك�ون جميع 
املناف�ذ واملعاب�ر مفتوحة، وس�يطرة 
املناف�ذ وادخ�ال  الدول�ة ع�ىل ه�ذه 
الجمركية بدرج�ات معينة  التعرف�ة 
تب�دأ م�ن 50 وتنزل اىل 10، وحس�ب 
وضع وانتاج البلد، واملشكلة هو عدم 
وج�ود ق�رار واض�ح م�ن الحكومة، 
وب�دون وجود هدف معني فلن نحقق 
ش�يئا، واملش�كلة االخرى ه�و ان كل 
دول العال�م تفك�ر يف كيفي�ة تطوير 
الصناعة وبوجود محفزات، فمثال ما 
هي املواد االولية املتوفرة بكثرة يف هذا 
البل�د لتناف�س دول الج�وار، وممكن 
ان احف�ز القطاع الخاص وبأس�عار 
بسيطة لتشغيل قطاعات معينة عىل 
اقل تقدير، فالتوج�د دولة تصنع كل 
يشء، فالدول تعتمد عىل املواد االولية 
املتوف�رة وامل�وارد واملوق�ع الجغ�رايف 
وطبيع�ة ارضها وانهاره�ا، فما هي 
املحف�زات القوي�ة الت�ي انم�ي بها، 
واملعوقات الصغرية احاول ان ابددها، 
فاليوم ايضا لدينا مش�كلة متمثلة يف 

الكادر البرشي املهني.
وحول املنافذ، أوضح الزهريي: هناك 
خط�أ كب�ري، حي�ث ت�دار يف قان�ون 
خاطئ وه�و قانون الهيئات س�ابقا 
ل�كل املديري�ات، فيف�رض ان تكون 
هناك س�لطة تسمى س�لطة املنافذ، 
وه�ذا القان�ون يدم�ج كل ال�وزارات 
املوج�ودة داخ�ل البل�د تح�ت خيمة 
هذه الس�لطة وترشيعاتها وقوانينها 
املختلف�ة، وممك�ن بقانون الس�لطة 
تس�تطيع املناف�ذ ادارة عملها، وعىل 
س�بيل املثال س�لطة الطريان املدني، 
وهنا ابني ان جيشا داخل املطار بدون 
وتكنولوجي�ا  ينف�ع،  ال  تكنولوجي�ا 
بدون حماية ايضا التنفع، واعتقد ان 
هذه اشياء بس�يطة ممكن ان تحرك 
االقتص�اد العراق�ي، وهن�اك مبال�غ 
ممك�ن ان نخمنها من خالل مبيعات 
البنك املركزي والتي تنعكس بالنهاية 
ال  الرس�وم والرضائ�ب، ك�ون  ع�ىل 
توج�د مقارن�ة ماب�ني م�ا يب�اع من 
قبل البن�ك املركزي واي�رادات املنافذ، 
فعندم�ا يبي�ع البن�ك املرك�زي غايته 
ه�ي املحافظة عىل اس�تقرار العملة، 

وه�ذه ه�ي مش�كلة كب�رية، ولدين�ا 
مالحظ�ات كثرية عىل مبيع�ات البنك 
املركزي الت�ي يف بعض االحيان تكون 
اك�رب واعىل م�ن احتياجات الس�وق، 
وه�ذه مش�كلة كب�رية، والكث�ري من 
املعوقات نتمنى من الحكومة الحالية 
ان ترس�م سياس�ة اقتصادية لها من 
خ�الل خ�رباء وممك�ن للحكومة ان 
تس�تعني بهم، ودول عديدة استفادت 
من تجارب االخري�ن، وممكن ادخال 
الخ�ربات ومن املنظم�ات املوجودة يف 
العالم لتطوي�ر اقتصادنا، فاقتصادنا 
اليوم لالس�ف فوض�وي، وغري مبني 

عىل خطط.
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بغداد/ الزوراء:
عن  املشرتكة  العمليات  قيادة  كشفت 
مساء  وقعا  اللذين  االنفجارين،  مصدر 
العاصمة  جنوبي  الصقر  معسكر  يف  األحد، 
حول  دراسة  إعدادها  أعلنت  وفيما  بغداد. 
العراق  السيطرات األمنية يف كل محافظات 
عدمه  من  أهميتها  ومدى  تواجدها  وكثرة 
الدراسة  بأن  بينت  بها،  التعامل  وطرق 
العامة  املصلحة  مقتضيات  عىل  بناء  اعدت 
االرهابية،  والتهديدات  املواطنني  ومصلحة 
به  يمر  الذي  االقتصادي  الظرف  عن  فضالً 

البلد.
العمليات  قيادة  باسم  املتحدث  وقال 
يف  الخفاجي،  تحسني  اللواء  املشرتكة، 
ترصيح صحفي: ان االنفجار »كان يف حاوية 
وليس  خفيف  لسالح  عتاد  وهو  عتاد  فيها 
االنفجار  طريقة  ولكن  ثقيالً،  أو  متوسطا 

كانت مؤثرة عىل املدنيني«.
وأشار اىل ان »اللجنة التحقيقية تريد معرفة 
أسباب بقاء هذه الحاوية، وملاذا ُخزن العتاد 
بهذه الطريقة ومقرصية الجهة التي قامت 

بهذا اإلجراء رغم ان لديهم تعليمات واضحة 
املدن  العتاد يكون خارج  بأن كل  ورصيحة 

وليس يف داخلها«.
تريد  التحقيقية  »اللجنة  ان  الخفاجي  وأكد 
انفجار  هذا  اىل  أدت  التي  األسباب  معرفة 

خاصة  الوقت  هذا  ويف  الصقر{،  }معسكر 
كونه عتادا قريبا من املدن ومن املسؤول«.

وكانت خلية االعالم األمني، قالت أمس االول: 
انه »يف الساعة السادسة واربعني دقيقة بعد 
عرص »أمس األحد« حدث انفجاران متتاليان 

يف منطقة السيدية قرب رسيع حلة - بغداد 
تحديدا يف قاعدة الصقر«.

نتيجة  كان  الحادث  »ان  الخلية  وبينت 
تابعة  وذخائر  أعتدة  مستودع  انفجار 
حرارة   ارتفاع  بسبب  االتحادية  للرشطة 

الجو وسوء الخزن«.
املشرتكة  العمليات  أعلنت  اخر،  جانب  من 
عن إعدادها دراسة حول السيطرات األمنية 
تواجدها  وكثرة  العراق  محافظات  كل  يف 
التعامل  وطرق  عدمه  من  أهميتها  ومدى 
عىل  بناء  اعدت  الدراسة  بأن  مبينة  بها، 
ومصلحة  العامة  املصلحة  مقتضيات 
عن  فضالً  االرهابية،  والتهديدات  املواطنني 

الظرف االقتصادي الذي يمر به البلد .
املشرتكة،  العمليات  باسم  املتحدث  وقال 
اللواء تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: 
تلك   بإعداد   كلفت  املشرتكة   العمليات  ان  
الدراسة  ورفع  تقرير مفصل  حول ان كان 
ومدى  ال،  ام  مجديا  السيطرات  تلك  وجود 
تقوم  وهل  واالقتصادية  االمنية  اهميتها 

بمساعدة  املواطن ام االرضار به.

بغداد/ الزوراء:
االثنني، عن  العاملية، امس  الصحة  عربت منظمة 
مخاوفها من تعرض العراق إىل موجة تفش شديدة 
من االصابات بالفريوس القاتل يف حال عدم التقيد 
لم  العراق  أن  إىل  مشرية  الوقائية،  باالجراءات 
يخرج بعد من مرحلة الخطر. وفيم أعلنت وزارة 
رفع  سيحدد  من  هو  الوبائي  املوقف  أن  الصحة 
املبارك،  االضحى  عيد  بعد  عدمه  من  كلياً  الحظر 
باإلجراءات  املواطنني  التزام  رضورة  عىل  شددت 

الوقائية لتفادي مضاعفة اعداد االصابات.
الصحة  منظمة  يف  الطوارئ  فريق  رئيس  وقال 
العاملية يف العراق، وائل حتاحت، يف حوار صحفي: 
يف  السابقة  شدته  بنفس  سيكون  “الفريوس  إن 
والوقائية  الصحية  بالتعليمات  االلتزام  عدم  ظل 
اجراءات  واتباع  االجتماعي  بالتباعد  املتمثلة 

الوقاية«.
يكون  ان  املتوقع  “ليس من  انه  واضاف حتاحت 
الحالية،  للمعطيات  تبعا  املوجة  يف  تغيري  هناك 
كما ان االبحاث العلمية اثبتت ان للفريوس قدرة 
“املتغري  أن  مستدركا  التغري”،  عىل  جداً  طفيفة 
األهم والحاسم هو تعاطي املواطنني مع الفريوس 
تكون  ان  نتوقع  ولذلك  الوباء،  عىل  السيطرة  يف 
شدة الفريوس مستقبال بنفس الشدة الحالية التي 
الظروف  مراعاة  عدم  حال  يف  البالد  لها  تتعرض 

الصحية املتبعة.
العلمية  املعطيات  عىل  “بناًء  انه  حتاحت  واكد 
مرحلة  من  بعد  يخرج  لم  العراق  فإن  والصحية 

البالد  تعرض  سيناريو  تجنب  يمكن  وال  الخطر، 
الوقاية  باجراءات  بااللتزام  إال  شديدة  ملوجة 
والتباعد االجتماعي، وارتداء الكفوف والكمامات 
للتخفيف من انتشار الفريوس والسيطرة عليه”.

بشكل  الفريوس  “اختفاء  ان  عىل  حتاحت  ونبه 
العلمية،  الناحية  من  دقيقاً  كالماً  ليس  كامل 
تبعاً  اخرى  اىل  دولة  من  تختلف  الخطورة  وشدة 
ملدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خاللها 
اىل ان  بعض الدول عىل انتشار الجائحة”، مشرياً 
“عدد االصابات املسجلة يف العراق يرتاجع بسبب 

بهذه  االستمرار  حال  ويف  الوقائية،  االجراءات 
االجراءات ستتم السيطرة عىل االعداد”.

“رضورة  عىل  العاملية  املنظمة  يف  املسؤول  وشدد 
الناس”،  بني  االتصاالت  من  الحد  عىل  الرتكيز 
محذراً من “ارتفاع عدد االصابات يف عيد االضحى 
وإقامة  االجتماعي،  بالتباعد  التقيد  عدم  حال  يف 

التجمعات والزيارات”.
وكشف حتاحت عن توصل العلماء إىل »ان موجات 
واحدة  موجة  الحقيقة  يف  هي  املتتالية  الفريوس 
وانخفاضاً«،  ارتفاعاً  تتباين شدة االصابات فيها 

مشرياً إىل »أن معظم دول العالم ترى أن الجائحة 
يف معدالت  والهبوط  للصعود  قابلة  واحدة  موجة 
االصابات تبعاً ملراعاة االجراءات الوقائية الفردية 

املتبعة«.
“فكرة  املنظمة  يف  الطوارئ  فريق  رئيس  ونفى 
توقف او انخفاض شدة الفريوس بارتفاع درجات 
الحرارة والوضع البيئي”، مؤكداً “قابلية الفريوس 
ويف  املختلفة  الحرارة  درجات  يف  االنتشار  عىل 

معظم االجواء والبيئات”. 
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، أن 
الحظر كلياً  الوبائي هو من سيحدد رفع  املوقف 
املبارك، فيما شددت  من عدمه بعد عيد االضحى 
عىل رضورة التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية 

لتفادي مضاعفة اعداد االصابات.
وقال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة، رياض 
عبد االمري، بحسب اإلعالم الحكومي: إن »استمرار 
دوام املوظفني بنسبة 25% او زيادة نسبة الدوام 

اىل 50% يعتمد عىل املوقف الوبائي«.
باإلجراءات  املواطنني  التزام  »عدم  أن  وأوضح   
الوقائية واالستهانة بتطبيق حظر التجوال خالل 
االصابات  أعداد  تضاعف  إىل  أدى  الفطر،  عيد 

بفريوس كورونا بشكل مفاجئ لم نتوقعه«.
الصحية  بالتوصيات  االلتزام  »أهمية   وشدد عىل 
االضحى،  عيد  خالل  التجوال  حظر  وتطبيق 
والتشديد عىل التباعد االجتماعي وعدم االستهانة 
زيادة  يف  تالفيا  والقفازات،  الكمامات  لبس  يف 

االصابات«. 

بغداد/ الزوراء:
املستقلة  العليا  املفوضية  اصدرت 
ملوظفيها،  االدارية  االوامر  لالنتخابات 
اختيارهم،  اليات  عن  كشفت  وفيما 
تحت  الجدد  املوظفني  وضع  اكدت 
سالمة  لضمان  اشهر   3 ملدة  االختبار 
مستثناة  بميزانية  مطالبة  معلوماتهم، 
املفوضية،  الضوابط.وذكرت  بعض  من 
ان  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
أصدرت األوامر اإلدارية للموظفني الذين 
شفافٍة  آلياٍت  وفق  عىل  اختيارهم  تم 
ومنشورٍة يف املوقع الرسمي للمفوضية، 
الربيد  عرب  األوامر  إرسال  تم  وقد 
ملفوضية  الرسمي  )االيميل(  االلكرتوني 

الجهات  مع  املشورة  بعد  االنتخابات 
املختصة حفاظاً عىل سالمة موظفيها.

كان  املوظفني  اختيار  ان  واضافت: 
عنها  املعلن  املناصب  توزيع  آلية  حسب 
يف املوقع الرسمي ) www.ihec.iq ( عىل 
أساس التحصيل الدرايس  وسنني الخدمة 
عن  فضالً  والخربة،  والكفاءة  الفعلية، 
يف  تكون  ال  أن  عىل  الوظيفي،  السلوك 
سجلِه الوظيفي عقوبة، أو منتمياً لحزب 
الجدد  املوظفني  ان  سيايس.واوضحت: 
سيكونون تحت االختبار ملدة ثالثة أشهر 
واملعلومات،  البيانات  صحة  من  للتأكد 
باالضافة اىل التأكد من نزاهتهم وأمانتهم 
أي  ُيمنع  لم  أنه  إىل:  مشرية  العمل.  يف 
موظف من الرتشيح يف أي تشكيل إداري 

مادام مطابقاً لرشوط الرتشيح.
تضمن  اآللية  هذه  ان  اىل:  ولفتت 
واجنداٍت  خطط  عن  املفوضية  إبعاد 
وفرض  سياسية  إرادات  تحقيق  غايتها 
الغاية  أن  مؤكدة  فيها.  املحاصصة 
الجديد  املفوضية  قانون  تعديل  من 
من  وقضاة  مستشارين  اختيار   هو 
والنزاهة  الرشعية  إلعادة  األول  الصنف 
هنا  الواضح  ومن  املفوضية،  عمل  اىل 
مفوضية  لحماية  كانت  املرشع  نية  أن 

االنتخابات قانونياً وإعادة الثقة بها.
بميزانية  االنتخابات  مفوضية  وطالبت 
الضوابط  بعض  من  مستثناة  بسيطة 
املُقيدة ليتسنى لها تحضري مركز تأهيل 
وزارة  وناشدت  االلكرتونية،  االجهزة 

وحفظ  خزن  عىل  للمساعدة  التجارة 
هذه االجهزة .

شهر  يف  املفوضية  أوعزت  كما  وتابعت: 
بتوزيع  باملبارشة   العام   لهذا  شباط 
البايومرتية   االلكرتونية  الناخب  بطاقة 
التي  بلغ املطبوع منها )  14،446،914( 
، وتم توزيع ) 9،563،822( بطاقة لحد 
الظروف  بسبب  العمل،  وتوقف  اآلن، 
 ، كورونا  جائحة  النتشار  الصحية 
وفاتحت املفوضية اللجنة العليا للصحة 
مراكز  يف  ملوظفيها  بالسماح  والسالمة 
التسجيل املبارشة بتوزيع البطاقات مع 
زالت  وما  الصحية.  بالرشوط  االلتزام 
بمنح  مستمرة   االنتخابات  مفوضية 
بلغت  حيث  االحزاب   تأسيس  إجازات 

شهادة   )230  ( املمنوحة  االجازات 
تأسيس .

وبينت ان توجيه االتهام للمفوضية العليا 
تشكيالتها  وإىل  لالنتخابات،  املستقلة 
اإلدارية، يشري بكل وضوح إىل استهداف 
متعمد ومتكرر ليس ملفوضية االنتخابات 
يف  الديمقراطية  للعملية  وانما  فحسب، 
العملية  رشكاء  املفوضية  العراق.ودعت 
املدني  املجتمع  منظمات  من  االنتخابية 
والكيانات السياسية واالعالميني للوقوف 
معها لتطوير عمل املفوضية وتعزيز ثقة 
الشعب العراقي بعملها. مؤكدة أن أبوابها 
مفتوحة لجميع الرشكاء الحريصني عىل 
إنجاز انتخابات تليق بالعراق وتضحيات 

شعبه الشجاع.

بغداد/ الزوراء:
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، حسني اليساري، 
الحدودية  املنافذ  للسيطرة عىل  االثنني، عن حل  امس 
اليساري،  العسكرية.وقال  بالقوات  االستعانة  دون 
بإمكانها  العراقية  الحكومة  إن  صحفي:  حديث  يف 
دون  الكرتونيا  العراقية  املنافذ  ملف  عىل  السيطرة 
رئيس  أن  العسكرية.واضاف:  بالقوات  االستعانة 
بشكل  يؤكد  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
ومحاربة  القانون  سلطة  فرض  رضورة  عىل  مستمر 
الفساد يف املنافذ الحدودية، لكن هذه االجراءات اذا لم 

تشمل جميع منافذ البالد بما فيها إقليم كردستان.

طريق  عن  املنافذ  عىل  السيطرة  عملية  أن  وبني: 
استبدال اشخاص بآخرين فقط لن تنجح ما لم يكن 
هناك تنظيم وادارة صحيحة لعمل جميع املنافذ.وأشاد 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  بحملة  نواب 
ستوفر  انها  مؤكدين  الحدودية،  املنافذ  عىل  للسيطرة 
لخزينة الدولة موارد ترتاوح بني 12 اىل 15 مليار دوالر.
وأفادت مصادر ان خطة الكاظمي تركز عىل القضاء 
تتحكم  التي  والعصابات  املسلحة  الجماعات  عىل 
باملنافذ، بعد توفري الحماية للمنافذ والحرم الجمركي 
اإلداري،  الروتني  عن  العمل  وابعاد  العسكرية،  بالقوة 

وتحديثه وتطويره.

بغداد/ الزوراء:
جابرو،  فائق  ايفان  واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  أكدت 
امس االثنني، حرصها عىل عودة النازحني اىل مناطقهم 
وغلق ملفهم بشكل كامل، مشرية اىل ان تأمني مبالغ 
يف  جابرو،  وقالت  اولوياتنا.   ابرز  يمثل  عودتهم 
ترصيح صحفي: »نسعى إىل إطالق اول دفعة من منح 
اقرب  دينار يف  املليون  البالغة مليونا ونصف  العائدين 
بشكل  تسعى  »الوزارة  أن  إىل  ونوهت  ممكن«.   وقت 

شام  وحسن  الخازر  مخيَمي  نازحي  اعادة  اىل  حثيث 
يف محافظة نينوى اىل مناطقهم التي نزحوا منها بعد 

توفري االمن والخدمات فيها«.  
الهادفة  الجهود  »تضافر  عىل  الهجرة  وزيرة  وأكدت 
مساعدة  خالل  من  النازحني،  بواقع  النهوض  إىل 
الجهات املعنية واملنظمات الدولية لتأمني االحتياجات 
الرضورية لهم«. مشددة عىل »رضورة دعم االستقرار 

يف املناطق املحررة«.  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مفوضية حقوق االنسان، امس االثنني، انها وثقت احداث التظاهرات يف ساحة التحرير 
وسط العاصمة بغداد، مؤكدة ان هناك احتجاجات غاضبة تلوح يف االفق لو استمر تردي وضع 

الكهرباء.
رصدها  تواصل  املفوضية  »فرق  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املفوضية  وذكرت 
لسقوط  البالغ  واسفها  قلقها  عن  املفوضية  وتعرب  املحافظات،  وباقي  بغداد  يف  للتظاهرات 
شهداء ومصابني بني املتظاهرين، اضافة اىل سقوط عدد من املصابني يف القوات االمنية نتيجة 
التحرير مساء يوم االحد نتيجة لقيام  القوات االمنية واملتظاهرين يف ساحة  للمصادمات بني 
القوات االمنية باستخدام  الرصاص الحي واملطاطي والصجم والغازات املسيلة للدموع مما يعد 
انتهاك صارًخا لحقوق االنسان  ومعايري االمم املتحدة إلنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق  التظاهر 

السلمي«.
وتقديم  االحداث  هذه  حول  عاجل  تحقيق  بإجراء  الحكومة  تطالب  »املفوضية  أن  وأضافت 
الطبية  والفرق  االسعاف  لسيارات  بالسماح  االمنية  القوات  لكافة  وااليعاز  للعدالة  املقرصين 

بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل الشهداء واملصابني«.
النفس،  ضبط  درجات  أقىس  اتخاذ  واملتظاهرين  االمنية  القوات  تطالب  »املفوضية  أن  وبينت 
وإيقاف اي عنف، واىل املزيد من التعاون وتركيز القوات االمنية عىل دورها يف حماية املتظاهرين 

وتعزيز دورهم يف التظاهر السلمي، ومنع استخدام اي عنف مفرط تجاه املتظاهرين«.
وتابعت ان »املفوضية تؤكد مطالبتها للحكومة يف توفري الحلول الرسيعة واالستجابة ملطالب 
وخصوصا  االساسية،  الخدمات  توفري  يف  العراق  محافظات  عموم  يف  السلميني  املتظاهرين 
الخدمات الصحية واالنسانية، وخاصة الكهرباء، ألن مؤرشات املفوضية الرصدية تشري اىل عودة 

التظاهرات الغاضبة يف معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء«.

 بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  االستخبارات،  وكالة  اعلنت 
كدس  وضبط  ارهابيني  أربعة  عىل  القبض 

للعتاد يف كركوك.
وكالة  »مفارز  ان  للوكالة:  بيان  وذكر 
من  تمكنت  الداخلية  وزارة  يف  االستخبارات 
بمناطق  إرهابيني  أربعة  عىل  القبض  إلقاء 
عىل  مطلوبني  كركوك  محافظة  من  متفرقة 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.
وأضاف البيان انه »بداللة املعتقلني تم ضبط 
اإلرهابية  داعش  مخلفات  من  للعتاد  كدس 
احتوى عىل )40( صاروخا ومدفعا 5٧ يف قرية 

الشالالت التابعة ملحافظة كركوك«.
املتهمني  أقوال  تدوين  »تم  انه  اىل  وأشار 
املواد  ورفع  املختصة  للجهات  وإحالتهم 

املتفجرة دون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
بتطبيق  املدني  الطريان  سلطة  رشعت 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قرارات 
القاضية بفتح املطارات أمام املسافرين، 

وسط اجراءات وقائية مشددة.
الشبيل،  حسني  نارص  النقل،  وزير  وقال 
»الطائر األخرض  إنَّ  يف ترصيح صحفي: 
مثل  محددة  دول  اىل  رحالته  استأنف 
وتركيا  ولبنان  وإيران  واإلمارات  مرص 
يتم  أن  عىل  الدول  تلك  مع  التنسيق  بعد 
االحرتازية  الصحية  اإلجراءات  تطبيق 
بفريوس  الخاصة  والفحوصات  كافة 
يف  املعتمدة  املعايري  أعىل  واتباع  كورونا، 

مجال السالمة واألمن عامليا«.
وأضاف الشبيل »ان القرار يأتي كخطوة 
للحياة  التدريجية  العودة  طريق  يف 
الدول  بعض  عاودت  أن  بعد  الطبيعية 
األوروبية والعربية فتح مطاراتها بشكل 
وشاملة  مستفيضة  دراسة  إثر  تدريجي 
اإلذن  وأعطي  املعنية،  الجهات  قبل  من 
هي  مطارات  ثالثة  يف  املسافرين  بنقل 
أن  مبيناً  والنجف«.  والبرصة  بغداد 
»مطارات إقليم كردستان استثنيت حتى 
استكمالها  لعدم  املقبل  آب  شهر  بداية 
باستقبال  الخاصة  اإلجراءات  بعض 

الطائرات«.

الالحقة  »الخطوات  ان  اىل  الشبيل  ولفت 
دولة«،  لكل  العام  الوضع  بحسب  تتغري 
املدني  الطريان  سلطة  »ان  موضحاً 
الرتانزيت  رحالت  باستقبال  ستقوم 
بني  املسافرين  ومرور  الجوي  والشحن 
بعد  والعربية  الدولية  املدن  من  عدد 
تخفيف القيود املفروضة عىل السفر التي 

ال تزال سارية يف غالبية دول العالم«
وأكد الشبيل »حرص الوزارة عىل تحقيق 
التوازن بني تطبيق اإلجراءات االحرتازية 
مع  والتعامل  الصحي  بالوضع  املتعلقة 

وباء كورونا«.

بغداد/ الزوراء:
بمرحلتها  العراق«  »أبطال  عملية  نتائج  االثنني،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  اعلنت 
الرابعة ليوم أمس.  وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »القطعات 
هذه  نتائج  وكانت  واجباتها  تواصل  الرابعة  بمرحلتها  العراق  أبطال  لعملية  املنفذة 
العملية ليوم امس، العثور عىل وكرين وقنربتي هاون ۸۱ ملم و3 مساطر تفجري وعبوة 
بالستيكية سعة ) 5 ( لرت تحتوي مادة TNT وبطارية تفجري تالفة وقذيفة مدفع 105 
واضاف  تالفة«.   حشوات  و5   RBG٧ وقاذفة  مختلفة  وبطانيات  غذائية  ومواد  ملم 
البيان ان القوات االمنية »عثرت عىل 10 بنادق نوع AK وبندقية سمنوف و9 رمانات 
القبض  وإلقاء  ثبوتية  أوراق  دون  عجلتني  وضبط  تفجري  وصاعقي  هجومية  يدوية 
عىل مطلوب عىل وفق املادة ) 413 («.مشرية اىل انه »تم العثور عىل 56 مخزن بندقية 
مختلفة وارشطة ) BKC ( متقطعة و30 صاروخا من نوع ) SPG9 ( و5 حاويات ) 
BKC ( و3 عبوات تحتوي ) C4( وكغم من مادة ) C4 ( و14 بدلة عسكرية ومسدسني 

محورين و9 عبوات ناسفة«. واوضح البيان ان »عدد القرى املفتشة بلغ 11 قرية«.  

بغداد/ الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ أم قرص 
ضبط  من  البرصة  محافظة  يف  االوسط 
املوديل  دون  عجالت   8 محملتني  حاويتني 

معدة للتهريب .
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيأة  واضافت 
بأمر  تمت  الضبط  »عملية  إن  منه:  نسخة 
قضائي ومعلومات جهاز املخابرات العراقي 
املنفذ  استخبارات  مكتب  من  مكونة  ولجنة 
ومديرية منفذ أم قرص/هيأة املنافذ الحدودية 

والكمرك املدني ورشطة الكمارك«.
وجود  وتبني  الحاويات  فتح  »تم  وتابعت: 
باستريادها   يسمح  ال  املوديل  دون  عجالت 
لغرض  الكمركي  بالختم  الحاويات  ختم  تم 

عرضها أمام أنظار قايض التحقيق املختص 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

»الزوراء«  تلقت  للهيأة  اخر  بيان  ذكر  بينما 
بأمر  الضبط  عملية  »تمت  انه  منه:  نسخة 
قضائي ومعلومات جهاز املخابرات العراقي 
والكمرك  قرص  أم  منفذ  مديرية  من  ولجنة 
الحاويات  فتح  تم  الكمارك  ورشطة  املدني 
وتبني وجود مواد كيماوية خطرة يف حاويتني 
ومعمل  حاويتني  يف  للنفط  ناقلة  وأنابيب 

لتصفية املياه يف الحاوية الخامسة«.
وبني انه »تم ختم الحاويات بالختم الكمركي 
التحقيق  قايض  أنظار  أمام  عرضها  لغرض 
الالزمة  القانونية  املختص التخاذ اإلجراءات 

بحقها«.

العمليات املشرتكة تكشف عن مصدر انفجار معسكر الصقر
أعدت دراسة حول السيطرات األمنية وكثرتها وأهميتها

الصحة العاملية: العراق معرض ملوجة تفٍش شديدة من إصابات »كورونا«

اخلدمات النيابية: استبدال األشخاص فقط 
للسيطرة على املنافذ لن ينجح

اهلجرة تؤكد سعيها إىل غلق ملف النازحني 
بشكل كامل

حقوق اإلنسان: احتجاجات غاضبة يف 
األفق لو استمر تردي الكهرباء

القبض على إرهابيني وضبط كدس 
للعتاد يف كركوك

مفوضية االنتخابات تكشف عن آليات تعيني موظفيها وتؤكد وضعهم حتت 
االختبار ملدة 3 أشهر

الوزارة توضح حول إمكانية رفع احلظر الشامل يف العيد
النقل تعلق حول عودة الرتانزيت ونقل 

البضائع جوًا

كشفت سبب استمرار تعليق رحالت اإلقليم 

خلية اإلعالم تعلن نتائج عملية أبطال 
العراق وتؤكد استمرارها

ضبط عجالت ومواد كيماوية معدة للتهريب 
يف أم قصر األوسط
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إعالنك في 

نفت وجود أزمة مبادة البنزين يف عموم البالد 

أكدت أنه ميثل حتوالاً بعد هزمية »داعش« وتشجيع ودعم املزارعني 

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف 
األسواق احمللية

الرافدين يواصل صرف رواتب 
املوظفني إلكرتونيا

اقتصادي: توفري اخلدمات ال حيتاج 
إىل ختصيصات مالية يف املوازنة

لالستفسار:

No: 7296  Tue  28  July 2020العدد: 7296    الثالثاء  - 28  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط أن مجموع الصادرات 
النفطي�ة للستة اش�هر املاضية من عام 
2020 بلغت اكثر من 593 مليون برميل، 
مش�رة اىل أن 32 رشك�ة عاملية اش�رت 
النفط الخام الع�راق.  وفيما نفت وجود 
ازم�ة مل�ادة “البنزي�ن” يف عم�وم البالد، 
بينت ان غلق بعض محطات الوقود كان 

لغرض إجراء الصيانة لها.
االثن�ن،  النف�ط، ام�س  وأعلن�ت وزارة 
أن مجم�وع الص�ادرات النفطي�ة للستة 
اش�هر املاضية من عام 2020 بلغت اكثر 
م�ن 593 ملي�ون برمي�ل، مش�رة اىل أن 
32 رشك�ة عاملية اش�رت النف�ط الخام 

العراق. 
ون�رت رشكة تسوي�ق النفط )سومو( 
التابعة للوزارة احصائية لكميات النفط 
املص�درة وااليرادات، خالل الستة أش�هر 
أن   ،2020 الح�ايل  الع�ام  م�ن  املاضي�ة 
»مجموع الصادرات النفطية بلغت 593 
مليونا و171 الفا و326 برميال«، مشرا 
اىل ان »مع�دل التصدي�ر الشهري بلغ 98 
مليونا و861 الف برميل وبمعدل 3 مالين 
و189 أل�ف برميل يومي�ا«. وأضافت ان 
»اإليرادات املتحققة من مبيعاتها للنفط 
الخام بلغت 20 مليارا و503 مليون دوالر 

وبمعدل 3 ملي�ارات و417 مليونا و194 
الف دوالر شهريا«. مبيناً ان »معدل سعر 
البيع الشهري للنفط الخام بلغ 34 دوالرا 

و366 سنتا. 
وأش�ارت سومو اىل ان 32 رشكة عاملية، 

االسيوي�ة  الجنسي�ات  مختل�ف  وم�ن 
واالوربي�ة واالمريكي�ة، اش�رت النف�ط 
العراق�ي. وكانت اسعار النف�ط العاملية 
انخفض�ت اىل م�ا دون 14 دوالرا للربميل 
الواح�د، مما اث�رت عىل موازن�ات الدول 

املنتج�ة للنفط، وخاص�ة العراق باعتبار 
ان موازنت�ه تعتم�د بنسب�ة %90 ع�ىل 

الصادرات النفطية.
م�ن جانب اخر، نفت وزارة النفط، امس 
االثن�ن، وجود ازم�ة مل�ادة “البنزين” يف 

عموم البالد، مبينة ان غلق بعض محطات 
الوق�ود كان لغرض إج�راء الصيانة لها. 
وق�ال الناط�ق الرسم�ي باسم ال�وزارة، 
عاص�م جه�اد، يف ترصيح صحف�ي: ان 
“الوزارة تستغ�ل حظر التجوال يف الوقت 
الراهن إلج�راء صيانة لعدد من محطات 
الوق�ود”، منوها ب�� “عدم وج�ود ازمة 
يف م�ادة البنزين كما ي�روج البعض عىل 
صفح�ات التواص�ل االجتماعي”. مشرا 
اىل ان “ال�وزارة تتاب�ع املحط�ات بشكل 
دوري، ومعالج�ة أي نقص ملختلف انواع 
املشتق�ات النفطي�ة رغم ظ�روف حظر 

التجوال وتأخر وصول البواخر”.
واضاف جه�اد أن “املواطن لم يلمس اية 
ازم�ة، س�واء بالغ�از السائ�ل، أو النفط 
املتجول�ون  الباع�ة  وم�ازال  والبنزي�ن، 
يمارسون عملهم يف االحياء لتوزيع الغاز 
السائ�ل، وه�ذا ما ملس�ه الجمي�ع خالل 
فرة الحظر”. واش�ار جه�اد اىل “وجود 
م�ا ال يقل عن خمس�ن محطة حكومية 
يقابلها اضعاف ه�ذا العدد من املحطات 
للمواطن�ن،  خدماته�ا  تق�دم  االهلي�ة 
وجميعه�ا تعم�ل ع�ىل وف�ق الساع�ات 
املح�ددة للحظر”، منبها ع�ىل انها “تبدأ 
م�ن ساعات الصباح الباك�ر حتى انتهاء 

وقت حظر التجوال”.

النفط: أكثر من 20 مليار دوالر إيرادات الستة أشهر األخرية من 2020 

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبي�ة يف العراق، امس االثنن، ارتفاعاً 

طفيفا بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكان�ت أسعار بيع ورشاء ال�دوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة، 
كاآلت�ي: سعر البيع للدوالر الواح�د 1242.5 دينار، أي 124 ألفاً 
و250 دين�اراً للمائ�ة دوالر. أم�ا سع�ر الراء لل�دوالر 1232.5 

دينار، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
الرافدي�ن،  م�رصف  أعل�ن    
استم�راره يف  االثن�ن،  ام�س 
رصف روات�ب موظف�ي ع�دد 
من وزارات ومؤسسات الدولة 
لشهر تموز عن طريق املاسر 
ك�ارد واملوطن�ة رواتبهم لدى 

املرصف.
اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  للم�رصف، 

»الزوراء« نسخة منه: انه »تم 
رفع روات�ب عدد م�ن الدوائر 
وإنجازه�ا يف ف�رة وجي�زة«. 
»بإمك�ان  ان�ه  اىل  مش�را 
املوظفن تسل�م مستحقاتهم 
م�ن ش�بكة فروعن�ا املنترة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات او من 
م�ع  ال�رصف  مناف�ذ  خ�الل 
اتباع اإلج�راءات الصحية من 

فايروس كورونا«.

بغداد/ الزوراء:
ب�ن الخب�ر االقتصادي، وس�ام التميم�ي، ان توف�ر الخدمات 
للمواطنن اليحتاج اىل تخصيصات مالية من قبل الحكومة، الفتا 
اىل امكاني�ة بيع الخدمات للمواطن�ن وتقسيطها عليهم بشكل 

مريح جدا.
وق�ال التميم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: ان “الكث�ر م�ن ابن�اء 
املحافظ�ات خرج بتظاه�رات، وخاصة يف ذي ق�ار التي مازالت 

تتظاهر للمطالبة بالخدمات يف جميع اقضيتها”.
واض�اف ان “ح�ل املشكلة لي�س باالمر الصع�ب، وباالمكان ان 
تق�وم الحكوم�ة بتوفر الخدم�ات من دون ايج�اد تخصيصات 
مالي�ة، حيث تت�ذرع الحكومة باالزمة املالي�ة الراهنة، لكن ذلك 

ليس عائقا امام توفرها”.
واوض�ح ان “الخدمات باالمك�ان توفرها ب�كل سهولة وبيعها 
للمواطن�ن وتقسيطه�ا عليهم بش�كل مريح جدا، ع�ىل ان تتم 
جباية مبالغ رمزية ش�هريا من دون التأث�ر عىل دخل املواطن، 
اضاف�ة اىل تحقيق ايرادات للدولة، خاصة ان جميع املواد االولية 

متوفرة لديها، والتحتاج اىل استراد او رشاء من دول اخرى”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف  االمريكي�ة  بلومب�رغ  وكال�ة  اك�دت 
تقري�ر لها، امس االثنن، ان العراق، ثاني 
اك�رب مشر للقم�ح  يف ال�رق األوسط، 
حقق االكتف�اء الذاتي يف محصول القمح  

للموسم الثالث عىل التوايل.
ونق�ل التقرير، ال�ذي اطلعت »ال�زوراء« 
عىل ترجمت�ه، عن املتح�دث باسم وزارة 
الزراعة، حميد النايف، قوله: إن ” العراق 
يتوقع حصاد خمسة مالين طن للموسم 
الزراع�ي الذي ينته�ي يف آب 2021 ، وهو 
اكثر م�ن 4.5 مليون طن من القمح التي 
تحتاجها الب�الد لربنامج الحصة الغذائية 

املدعومة من الدولة “.
واضاف ” لق�د باع املزارع�ون حوايل 4.9 
مليون طن من القمح للحكومة حتى اآلن 
يف املوسم الح�ايل املنتهي يف الشهر املقبل، 
وهي الكمية نفسها تقريبا يف عام 2019 
طبق�ا لهيئة الحبوب  التي تشري القمح 

املحيل”.
وتاب�ع التقري�ر أن ” تعزيز إنت�اج الغذاء 
من ش�أنه أن يساعد عىل تقليل الواردات 
وتخفي�ف الضغط ع�ىل االقتص�اد، الذي 
ت�رر م�ن جائح�ة فاي�روس كورون�ا 
وتراجع أسع�ار النفط. وبحسب صندوق 
النق�د ال�دويل، سيك�ون عج�ز الحس�اب 
الج�اري للع�راق ٪22 من النات�ج املحيل 
اإلجمايل هذا العام، وهو األكرب يف منطقة 

الرق األوسط وشمال إفريقيا”.
وواص�ل أن ” الفض�ل يف الزي�ادة الحالية 
إلنت�اج القم�ح يع�ود جزئي�اً إىل األمطار 
الغزي�رة، حي�ث  ل�م يضط�ر الع�راق إىل 
است�راد القم�ح ألن�ه اش�رى أكث�ر من 
400.000 طن من الواليات املتحدة وكندا 
يف مناقص�ة يف ش�باط 2019. وم�ع ذلك، 
يعتمد م�ا إذا كان الع�راق يصل إىل هدفه 
اإلنتاجي لعام 2021 ، يعتمد عىل أكثر من 

الطقس “.

وبحس�ب الوكالة فإن ” االكتف�اء الذاتي 
الحايل للعراق من القمح، رغم هشاشته، 
يمثل تح�واًل بعد عقود م�ن االعتماد عىل 
ال�واردات م�ن املوردي�ن االجان�ب، وق�د 

تحس�ن اإلنتاج إىل حد م�ا، بعد أن هزمت 
بغداد داعش، وشجعت املزارعن النازحن 
ع�ىل الع�ودة إىل مناطق زراع�ة القمح يف 

شمال العراق”.

بغداد/ الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف س�وق العراق 
ل�الوراق املالية، ام�س الثالثاء، منخفضا 

بنسبة )0.81%(.
وج�اءت مؤرشات الت�داول لسوق العراق 
ل�أوراق املالي�ة ليوم امس كم�ا ييل: بلغ 
ع�دد االسهم املتداول�ة )331.660.205( 
االسه�م  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  سهم�ا، 

)313.029.134( دينارا.
واغل�ق مؤرش االسع�ارISX 60 يف جلسة 
ام�س ع�ىل )447.74( نقط�ة منخفضا 

بنسبة )%0.81( ع�ن اغالقه يف الجلسة 
السابقة البالغ )451.41( نقطة.

وتم ت�داول اسه�م )32( رشكة من اصل 
)105( رشك�ة مدرجة يف السوق، واصبح 
ع�دد الركات املوقوفة بق�رار من هيئة 
االوراق املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشراة من املستثمرين 
غ�ر العراقين يف الس�وق النظامي )64( 
مليون سه�م بقيمة بلغ�ت )52( مليون 
دين�ار من خالل تنفي�ذ )21( صفقة عىل 

اسهم اربع رشكات.
يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�الوراق املالية 
قد استخ�دم انظمة الت�داول االلكروني 
واإليداع املركزي منذ عام 2009 ، ويسعى 
االنرن�ت  الت�داول ع�رب  نظ�ام  إلط�الق 
للمستثمري�ن، وينظ�م خم�س جلسات 
ت�داول أسبوعي�ا من االح�د اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكة مساهمة عراقية 
تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت 
والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بلومبريغ: العراق حقق االكتفاء الذاتي من القمح للموسم 
الثالث على التوالي

االقتصاد النيابية تدعو إىل تعديل قانون 
االستثمار

بغداد/ الزوراء:
دع�ت لجنة االقتص�اد الربملانية، امس 
االثن�ن، اىل تعدي�ل قان�ون االستثمار 

ليتماىش مع الوضع الراهن.
وق�ال عضو اللجنة، نوفل الناش�ئ، يف 
ترصيح صحفي: إن »هناك العديد من 
املطالبات بعقد جلسة برملانية ملناقشة 
االوض�اع يف الب�الد، وق�د جم�ع بعض 

النواب تواقيع لعقدها«.

واضاف الناش�ئ أن »اللج�ان النيابية 
املختلف�ة مستم�رة يف دراسة القوانن 
الجاه�ز  وتقدي�م  ومناقشته�ا، 
منه�ا للق�راءة والتصوي�ت للمجل�س 
أن  الجلس�ات«. مبين�اً  انعق�اد  ح�ال 
»اللجن�ة االقتصادية تتاب�ع التطورات 
االقتصادي�ة يف الب�الد، وتدعم القوانن 
التي تسهم يف تحري�ك عجلة االقتصاد 

العراقي«.

وش�دد الناش�ئ عىل رضورة »تعديل 
قان�ون االستثمار عىل وفق متطلبات 
املرحل�ة من اج�ل انع�اش االقتصاد 
تفعي�ل  ان  اىل  اضاف�ة  العراق�ي، 
االستثم�ار بش�كل صحي�ح سيؤمن 
العم�ل لالي�دي العاطل�ة، ويسهم يف 
تقلي�ص البطالة«. داعي�اً إىل »تفعيل 
الراكة بن القطاعن العام والخاص 

من اجل تحريك االقتصاد«.

فقدان
فق�دت هوية بأس�م الطالب 
)مرتىض عبد الحمزة هاشم( 
جامع�ة  م�ن  والص�ادرة 
 ، القان�ون  القادسية/كلي�ة 
 ، وذلك بتأري�خ 2018/1/1 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

اعالن
اىل الرك�اء )االعتب�ار 11400 سهم منهما 
589 سه�م ل�كل م�ن تق�ي وع�الء وضياء، 
ومنهما 5453 سهم اىل احسان، ومنهما 361 
سهم لكل من تقي�ة وربيعة ونضره وختام 
ومليع�ة، ومنهما 456 سهم اىل بيان، ومنهما 
380 سه�م لكل من ايم�ان وجنات، ومنهما 
399 سه�م اىل ازه�ار، ومنهما 342 سهم اىل 
اقب�ال، ومنهما 418 سه�م اىل بيداء( اقتىض 
حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف االرشف، 
وذل�ك لغرض اص�دار اج�ازة بن�اء للقطعة 

املرقمة 15/3835 براق جديده معلمن.
الريك/ احسان حسن شبيب

اعالن 
اىل الريك )وليد عبد الزهرة 
هني�دي( اقت�ىض حضورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
اص�دار  لغ�رض  االرشف 
اجازة البناء للريك )عماد 
امجد عيل( للقطعة املرقمة 
)3/26212( يف النجف حي 

امليالد مقاطعة 4.

بغداد/ الزوراء:
اك�د الخب�ر االقتص�ادي، باس�م أنط�وان، امس 
االثن�ن، ان الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص 
كب�رة جدا وال يمكن حسابه�ا بدقة يف ظل فرض 
الحظ�ر الصحي، مبينا ان نسبة الفقر قد ارتفعت 

بح�دود 5 % عم�ا كانت عليه قب�ل الحظر بسبب 
ع�دم وجود دع�م حكومي ملختل�ف الرائح التي 

تعتاش عىل قوتها اليومي.
وق�ال أنط�وان، يف ترصيح صحف�ي: ان “القطاع 
الخاص يعد من اكرب املتررين من فرض الحر 
الصحي، والتوجد لدينا معلومات مسجلة ودقيقة 
عن نسبة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع خالل 
ظه�ور جائحة كورون�ا لكن تل�ك الخسائر كبرة 
جدا”. وأضاف ان ” السبب الرئييس يف ارتفاع نسبة 
الفقر خالل الحر، وبحسب بيانات شبه رسمية 
الذي ارتفع بنسبة %5 عما كانت عليه قبل حدوث 
الجائحة، يعود اىل ضع�ف الحكومة بدعم القطاع 
الخاص، وع�دم االهتم�ام بالرائح الت�ي تعتمد 
عىل قوته�ا اليوم�ي”. وطالب أنط�وان الحكومة 
التعويض�ات للمؤسس�ات  ب���”رضورة تقدي�م 
القطاع الخ�اص وبقية الرائح الفقرة للحد من 

ارتفاع نسب الفقر”.

خبري: نسبة الفقر ارتفعت %5 بسبب 
احلظر املفروض   

املركزي يبيع أكثر من 200 مليون دوالر يف مزاد العملة 

الذهب يصعد مع االندفاع صوب املالذ اآلمن يف ظل 
هبوط الدوالر

سوق العراق 
لألوراق املالية 
يغلق منخفضا

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، امس 
االثنن، عن بيعه ألكثر من 200 مليون 

دوالر وبمشاركة 38 مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك امس 209 مالين 
و 590 ال�ف دوالر غطاها البنك بسعر 

رصف اس�اس بل�غ 1190 دين�ار لكل 
دوالر.  وكان�ت مبيعات البن�ك لتعزيز 
االرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات غطاه�ا البن�ك بالكام�ل 
بسعر رصف بلغ 1190 دينار لكل دوالر 
واحد، اكثر من 192 مليون دوالر، فيما 

سجل اجمايل البي�ع النقدي للمصارف 
اكث�ر من 16 ملي�ون دوالر. أما اجمايل 
املبيعات الكلي�ة فبلغ 209,590,555. 
بينم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف 
ال�بالغة 38 مرصف�ا املشاركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفع الذه�ب ملستويات قياسية، امس 
االثنن، مع احتدام الخالف بن الواليات 
املتح�دة والص�ن يف ح�ن دف�ع ضعف 
للمع�دن  للج�وء  املستثمري�ن  ال�دوالر 
االصف�ر املالذ اآلم�ن تحوطا يف مواجهة 
املخاط�ر التي ته�دد االقتص�اد العاملي 
الذي يعاني بسب�ب جائحة كوفيد19-. 
وارتفع الذهب يف التعامالت الفورية 1.6 
باملئة إىل 1931.50 دوالرا لأوقية بحلول 
الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما 
سج�ل مستوى قياسيا عن�د 1943.93 
التعام�الت  يف  الذه�ب  وكس�ب  دوالرا. 

اآلجل�ة يف الوالي�ات املتح�دة 1.6 باملئة 
إىل 1927.50 دوالرا. وانضم�ت الفض�ة 
لالتج�اه الصع�ودي وقف�زت أكث�ر من 
ست�ة باملئ�ة إىل 24.36 دوالرا وهو أعىل 

مستوى منذ سبتمرب/ أيلول 2013.
املحلل�ة  كوم�اري،  سون�ي  وقال�ت، 
إي�ه.إن.زد:  يف  للسل�ع  االسراتيجي�ة 
إن الذه�ب ” يف وض�ع ممت�از للتح�رك 
صع�ودا“ وسط أزم�ة الفروس وسعي 

البنوك املركزية للحصل عىل سيولة.
وتابع�ت ”يحصل عىل مزي�د من الدعم 
من انخفاض العائ�دات وضعف الدوالر 
الوالي�ات  ب�ن  الجيوسي�ايس  والتوت�ر 

املتح�دة والصن. الطلب ع�ىل )الذهب( 
امل�الذ اآلمن يتزايد يف ح�ن لم يعد هناك 
طلب ع�ىل ال�دوالر األمريك�ي“. ونزلت 
العمل�ة األمريكي�ة ألدن�ى مست�وى يف 
نح�و عامن م�ع رهان�ات متزايدة عىل 
أن مجلس االحتياط�ي االتحادي )البنك 
املرك�زي األمريك�ي( سيش�ر إىل تحول 
آخر يف السياسات ص�وب التيسر حن 
يجتم�ع هذا األسبوع مم�ا ينطوي عىل 
إبقاء أسع�ار الفائ�دة منخفضة لفرة 
أط�ول. وارتف�ع البالت�ن 2.1 باملئة إىل 
933.07 دوالرا، وكس�ب البالدي�وم 1.4 

باملئة إىل 2250.47 دوالرا.



بغداد/إعالم اللجنة االوملبية
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  تؤكد 
تسلّمته  ما  بصدد  املايل  موقفها  سالمة 

من ميزانية خالل العام املايض 2019.
القسم  مدير  صربي  أحمد  ذلك  أعلن 
ما  »ان  مبيناً  األوملبية  اللجنة  يف  املايل 
مخصصة  مبالغ  كانت  اللجنة  تسلّمته 
العام  من  فقط،  األوىل،  الثالثة  لألشهر 
األشهر  ميزانيات  فت  صرُ فيما  املايض 
التسعة الالحقة اىل لجنة القرار 140 بعد 
تشكيلها خالل عمل حكومة عادل عبد 

املهدي«.

وبّي صربي »ان ميزانيات أشهر كانون 
أٌنفقت  كانت  وآذار  شباط،  الثاني، 
أصولياً«،  لها  املخصصة  قنواتها  يف 
يف  املالية  االمانة  »ان  قوله  مستطرداً 
بكتاب  ذلك،  أرسلت  األوملبية  اللجنة 
والرياضة،  الشباب  وزارة  اىل  رسمي 
معّززة  إنبثاقها  بعد   140 القرار  ولجنة 
تضّمنت  تفصيلية  مالية  بكشوفات 

املبالغ كاملة وقنوات صفها«.
ومىض صربي للقول »ان اللجنة االوملبية 
رسمي  وبكتاب  الشباب،  وزارة  طالبت 
من  الوزارة  تسلّمته  ما  بتبيان  أيضاً، 

لألشهر  األوملبية  اللجنة  مقر  ميزانية 
 ،2019 العام  من  الالحقة  التسعة 
املايل  للقسم  ليتسنى  صفها  وقنوات 
وإدراجها  املالية  مدّوناته  يف  ذلك  توثيق 
يف الحسابات املرصوفة للعام 2019 لكن 

الوزارة لم تجب بصدد ذلك«.
جريدة  يف  العاملي  مرتبات  وبصدد 
صربي  بي  االوملبية  واملجلة  املالعب 
الوزارة  خاطبت  األوملبية  اللجنة  »ان 
ولجنة القرار 140 مراراً بصدد ذلك وان 
املوافقات لرصفها تمت من قبل االوملبية 
لم  الجميع  لكن  القرار  ولجنة  والوزارة 

آذار  منذ  املرتبات  تلك  من  شيئاً  يتسلّم 
من العام املايض«. 

اللجنة  يف  االعالمي  املكتب  بي  ذلك  اىل 
الوطني،  االوملبي  املشهد  »ان  االوملبية 
وكلما يمر بفرتات إستقرار يعمد بعضهم 
الفتعال أزمات، وتصنيع ملفات ال وجود 
منهم  سعياً  صّناعها  مخيال  يف  اال  لها 
إعادة  تجري  ان  عىس  األوراق  لبعثرة 
الشخصية  املصالح  يخدم  بما  ترتيبها 

واملطامح غري املنطقية«.
املكتب  واعضاء  رئيس  »ان  أيضاً  وبّي 
الوطنية  االوملبية  للجنة  التنفيذي 

أثني  بمفصلي  متمسكون  العراقية 
الرقم  ذي  االوملبية  اللجنة  قانون  هما 
29 لسنة 2019 ورسالة األوملبية الدولية 

االخرية يف السابع من الشهر الجاري«.
وختم املكتب االعالمي إيضاحاته بالقول 
وبشكل  عاكفة،  االوملبية  اللجنة  »ان 
جاد هذه املرة، اىل مقاضاة أيَّ طرف او 
شخص او مؤسسة إعالمية تيسء للجنة 
باالستهداف  شخوصها،  او  األوملبية، 
ما  كل  وان  سنوات،  منذ  واملنظم  الدائم 
ورد من هؤالء موّثق لتقديمه للقضاء يف 

املرة املقبلة«.

بغداد/ محمد سالم

باسم  الزوراء  لكرة  الفني  املدير  قال 

قاسم، بأن النوارس ستعاود تدريباتها 

بعد عيد األضحى املبارك فور التخويل 

الهيأة   ( املختصة  الجهات  من 

والرياضة  الشباب  وزارة  التطبيعية 

وخلية األزمة الحكومية (

الزوراء  نادي  قائمة   « أن  وإضافة 

أسم  وعرشون  خمسة  من  تتكون 

حراس  وثالثة  العب  عرش  ثمانية 

وأربعة العبي شباب« . 

عىل  الحصول  يف  نأمل   « إننا  وذكر 

عىل  يكون  أن  برشط  ثالث  أو  العبي 

مستوى عال وإن يكون إضافة فنية 

جيدة للفريق وأما ألم نجد بما نتمناه 

فاألفضل أن نكتفي بما نمتلك« . 

مبيناً أننا » فتحنا قنوات اتصاالت مع 

لصفوف  إضافتهم  أجل  من  الالعبي 

مفاتحتنا  تصادمت  لكن  الفريق 

أو  أنديتهم  مع  بارتباطهم  إما  لهم 

إما  االستغناء  بطاقة  لهم  يمنح  لم 

القسم اآلخر فضل العرض املادي من 

األندية األخرى وبهذا ننتظر ما تبقى 

من االيام ربما يعرض علينا ما نطمح 

إليهم من العبي« .

مؤكداً ال يمكن« ذكر اي اسم احرتاما 

احرتاما  وكذلك  الالعبي  لخصوصية 

الرتباطهم بانديتهم ».

عىل  قادرين  غيز  باعتقاده«  وزاد 

فني  بمستوى  محرتف  استقطاب 

جيد لنئ ذلك يتطلب مبلغ مادي جيد 

ووفق االمكانيات املوجود  ال نستطيع 

الالعبي  النوع من  مثل هذا  استقدام 

وفق  محدودة  خياراتنا  ستكون  لذلك 

االمكانية املادية الغري معلومة من قبل 

يوجد وضوح  وال  الداعمة  املؤسسات 

الصحية  للظرف  نظراً  الصورة  يف 

واملادية التي يمر بهه البالد ».

النظر  بغض   « قائالً  حديثه  واختتم 

من  مطالبي  نحنرُ  الظروف  عن 

النادي  هذا  وتاريخ  الزورائية  االمة 

لقب  عىل  منافسي  دائما  نكون  بأن 

ندرك  تدريبي  ككادر  ونحنرُ  الدوري 

جهد  بكل  وسنعمل  الحقيقة  هذه 

كادر وادارة وجماهري من أجل اضافة 

االنجازات اىل تاريخ الزوراء العريق و 

نأمل جميعاً ان نوفق بذلك وهذا يأتي 

والتعامل  املادية  الضائقة  باحتواء 

بمنطقية من حيث عدد الالعبي وبما 

القيمة  عىل  الحفاظ  كذلك  لنا  يؤمن 

الفنية لفريق الزوراء

بغداد/ متابعة الزوراء
كاتانيتش،  سرتيشكو  العراقي  املنتخب  مدرب  قرر 
ميالبي  نادي  يف  املحرتف  جعاز،  مهند  الالعب  إضافة 

السويدي، للقائمة األولية ألسود الرافدين. 
ويبدأ املنتخب العراقي، التحضري للتصفيات اآلسيوية 
األول  ترشين  شهر  خالل  تستأنف  التي  املزدوجة، 

املقبل.

أضاف  املنتخب  »مدرب  بيان:  يف  الكرة،  اتحاد  وقال 
مهند جعاز، بعد األداء املميز له، وسبق أن تمت دعوة 
الالعب للمنتخب األوملبي، لكنه لم يشرتك يف املباريات 

الرسمية«. 
القائمة  أسبوعي  قبل  أعلن  كاتانيتش  أن  إىل  يشار 
األولية للمنتخب الوطني، تحضريا الستئناف التصفيات 

املزدوجة املؤهلة لكأس آسيا واملونديال.

بغداد / املكتب اإلعالمي 

أجرى نادي امانة بغداد الريايض، صباح 

الطبية  املسحة  فحص  االثني،  امس 

الجديد  كورونا  فريوس  عن  للكشف 

الرياضية  القاعات  احدى  يف  كوفيد-19، 

املعدة  والرياضة  الشباب  وزارة  مقر  يف 

لهذا الغرض.

األول لكرة  الفريق  وخضع جميع العبي 

واإلدارية  الفنية  األجهزة  وأعضاء  القدم 

والطبية للفحص .

الخطوات  ضمن  اإلجراء  ذلك  ويأتي 

كورونا  فريوس  من  االحرتازية  العملية 

الفريق  تدريبات  انطالقة  قبل  الجديد 

للموسم  استعدادا  القدم،  لكرة  األول 

الكروي 2020 / 2021.

للنادي  االدارية  الهيأة  وفرت  كما 

االشرتاطات الصحية قبل عودة الالعبي 

للوحدات التدريبية، من حيث تهيئة البيئة 

والوقاية بتوفري املعقمات واملطهرات.

 فيما تواصلت إدارة الفريق مع الالعبي 

لتوعيتهم من  املساندة  األجهزة  وأعضاء 

الالعبي  بي  كافية  مسافة  ترك  خالل 

وقاعة  البدالء  دكة  وعىل  التمارين  أثناء 

االجتماعات

بغداد/ متابعة محمد الخفاجي
التطبيعية  الهيئة  رئيس  اكد 
االتحاد  بنيان  اياد  الكرة  التحاد 
السابق ترك لنا 1٥٣ نادياً ضمن 
ناد  اي  يوجد  وال  االوىل  الدرجة 

»توصيفه« درجة ثانية.
 )2٥0( استلمنا  واضاف 
جميعها  ودفعت  دوالر  الف 
الوطني  منتخبنا  ملدرب  رواتب 
النظام  ان  مبينا  كاتانيتش 
رجعي  باثر  يعمل  ال  االساس 

عباس  واحمد  سعيد  ولحسي 
االتحاد  النتخابات  الرتشح  حق 

املقبل.
وتابع ان من يمتلك قيد جنائي 
الكرة مستقبال  اتحاد  يدخل  لن 
موضحا ان التضارب يف املصالح 
الحكومية  املناصب  يشمل  ال 
بمنصبي  علم  عىل  والفيفا 
العرشون  ان  الحكومي.وزاد 
مناسبا  موعدا  املقبل  ايلول  من 

ألقامة الدوري املمتاز.

اللجنة االوملبية تؤكد سالمة موقفها املالي خبصوص ميزانية العام املاضي 
ردا على مغالطات وزير الشباب السابق

باسم قاسم : الزوراء سيعاود تدريباته عقب عطلة عيد األضحى املبارك بنيان: من ميتلك قيدا جنائيا لن يدخل 
االحتاد وفيفا يعلم مبنصيب احلكومي

كاتانيتش يستدعي احملرتف يف الدوري السويدي مهند جعاز

نادي امانة بغداد جيري مسحة طبية لالعيب الفريق استعدادا للدوري 

عبطان: احلملة التسقيطية ضد 
ملعب النجف مقصودة

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد وزير الشباب والرياضة األسبق، عبد الحسي عبطان ان الحملة التسقيطية ضد ملعب النجف مقصودة 

وجاءت بسبب خالفات مع الرشكة املنفذة.
وذك�ر عبط�ان يف بيان ملكتبه االعالمي ان »اثارة موضوع ملعب نعرف اس�بابه جي�داً والنريد ان ننزل لهذا 
املس�توى املؤس�ف الذي وصل له البعض يف إفتعال األزمات والنيل من جهود إخوانهم الشباب الذين تميزوا 

بأدائهم يف أوقات عصيبة وانفردوا يف اكمال املنشأت التي توقف العمل بها ألسباب عديدة«.
وأش�ار اىل ان »ال�وزارة كانت يف س�باق م�ع الزمن الجل اكمال وتهيئ�ة تلك املالعب لنك�ون بالوضع الالئق 
الس�تقبال لجان االتحاد ال�دويل، وبالفعل افتتح امللعب م�ع وجود بعض النواقص الت�ي ال تؤثر عىل اقامة 

املباريات فيه واعلنا يف وقتها عن ذلك.

أصفر وأمحر
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بغداد/ اثري الشوييل
ملغادرته  الشديد  حزنه  عن  االمي،  مصطفى  الطلبة،  نادي  العب  اعرب 
أسوار النادي، حيث قال: من اصعب القرارات التي اتخذها هي الرحيل عن 
هذا النادي الذي اعتربه بيتي االول وليس الثاني، بعد ان خضت فيه تجربة 
لكن  النادي،  لهذا  كبرية ملدة خمسة مواسم بحلوها ومرها، وكنت وفيا 
اليوم هناك ظروف أجربتني عىل املغادرة بالرغم من تمسك الهيئة االدارية 
معي،  موقفهم  عىل  والتقدير  الشكر  جزيل  لهم  اقدم  خاللكم  ومن  بي، 
جدا،  واردة  مستقبال  والعودة  املوسم  هذا  األنيق  مع  املشوار  انتهى  لكن 
بسبب حبي وتقديري إلدارة النادي والجماهري الوفية التي ساندت الفريق 
بشكل عام، ويل بشكل خاص، وسأكون متابعا ألخبارهم، وسأساندهم 
من كل مكان لعيون االدارة والجماهري وزمالئي الالعبي. واضاف االمي: 
يف  فرق  من  واخرى  جماهريية،  منها  طاولتي  عىل  عروض  عدة  هناك 
وسط ترتيب املوسم املايض، قد فتحوا قنوات اتصال معي، لكنني لم احدد 

وجهتي املقبلة بعد، ومن املؤمل ان احسمها خالل هذا االسبوع

مصطفى االمني: الطلبة سيبقى يف قليب 
ومل أتوقع يوما أن اكون خارج أسواره

بغداد/ امري رسول 
اكد االمي العام لالتحاد اليمني لكرة القدم 
كاس  التحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  و 
دعمه  الشيباني  حميد  العربي   الخليج 
الكامل الستضافة العراق لبطولة خليجي 

2٥ يف البرصة.  
و قال حميد الشيباني إن االتحاد العراقي 
العراقية  الحكومة  من  وبدعم  مطالب 
و  البطولة  الستضافة  جاهزيته  يثبت  ان 
واملتطلبات  الرشوط  بتوفري  ويقوم  ذلك 
الخاصة كما فعلت اليمن عندما استضافة 
ان   : أضاف  2010و  عام   20 خليجي 
العراق بلد ريايض كبري وغني عن التعريف 
بطوالت  ارضة  عىل  تقام  التي  والبطوالت 

اكدته  ما  وهو   ، الجميع  بشهادة  ناجحة 
من خالل استضافتها االخرية لبطولة غرب 
اربيل  للرجال يف محافظتي  التاسعة  آسيا 
وكربالء. وأشار : يجب عىل االتحاد العراقي 
لالتحادين  املطلوبة  الضمانات  يقدم  ان 
اتباعها  يؤكد  مما  واالسيوي  الدويل 
املشاركة  للفرق  والسالمة  االمن  لقواعد 
قوية  عالقات  تربطنا   : وأكد  والجماهري. 
ودائماً   ، العراقي  االتحاد  يف  اشقائنا  مع 
البعض  بعضنا  وندعم  نقف مع بعض  ما 
فيما يخص مصلحة البلدين ، و من املمكن 
ووارد جداً ورشف للكرة اليمنية ان تتواجد 
رسمية  او  ودية  مباراة  لخوض  العراق  يف 

خالل الفرتة القادمة

بغداد/ عيل اسماعيل
بدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم تحضرياته الفعلية لبطولة آسيا تحت 19 عاما 

والتي ستقام يف أوزبكستان للفرتة من 14 ولغاية ٣1 ترشين األول 2020.
وخاض منتخب الشباب، أول وحدة تدريبية له بعد جائحة فريوس كورونا، عىل 
ملعب املرحوم عيل حسي شهاب، بتواجد العبي العاصمة فقط، عىل أن يلتحق 

العبو املحافظات خالل األيام املقبلة يف املعسكر الداخيل الذي سيقام يف بغداد. 
يشار إىل أن منتخبنا الشبابي لكرة القدم، قد أوقعته قرعة بطولة آسيا تحت 19 

عاما باملجموعة الثانية إىل جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين

االحتاد اليمين لكرة القدم يدعم جهود 
العراق يف استضافة خليجي 25 

منتخب الشباب يبدأ حتضرياته 
لنهائيات آسيا 



ت�ّوج يوفنتوس بلق�ب الدوري اإليطايل للمرة التاس�عة توالياً بعد فوزه عىل 
ضيفه سامبدوريا 0-2 ضمن املرحلة السادسة والثالثني من املسابقة.

وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتني من النهاية بعدما رفع رصيده إىل 83 
نقطة بفارق سبع نقاط عن إنرت الوصيف.وسّجل رونالدو هدف يوفنتوس 
األول يف الدقيق�ة الس�ابعة م�ن الوقت ب�دل الضائع للش�وط األول مرتجماً 
تمريرة ذكية من البوس�ني بيانيتش املنتقل إىل برشلونة اإلسباني يف املوسم 
املقبل.وتابع البديل برينارديس�كي تسديدة رونالدو القوية التي تصدى لها 
حارس س�امبدوريا مضيفاً هدف تأكيد الفوز يف الشوط الثاني )67(.وبات 
رونال�دو أول العب يس�جل 31 هدفاً م�ع يوفنتوس يف موس�م واحد ضمن 

الدوري اإليطايل منذ موسم -1933 1934 حني سّجل بوريل 32 هدفاً.
ويواص�ل رونال�دو منافس�ته القوية والصعب�ة عىل صدارة ه�دايف الدوري 
إذ يحت�ل املرك�ز الثاني خل�ف مهاجم التس�يو إيموبي�ي )34(، كما بقيت 
حظوظه قائمة يف املنافس�ة عىل جائزة الحذاء الذهبي الذي ال تزال صدارته 
مع البولندي ليفاندوفسكي وإيموبيي بذات الرصيد من األهداف والنقاط.

وفّك ساري مدرب يوفنتوس النحس أخرياً بعدما تّوج بلقب دوريٍّ ألول مرة 
يف تاريخه بعد مس�رية تدريبي�ة امتدت منذ 1991-1990.وواصل التس�يو 
صحوته عندما تغلب عىل مضيفه هيالس فريونا 1-5 بينها هاتريك لهدافه 
الدويل تش�ريو إيموبيي يف املرحلة 36 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.وقلب 
التس�يو تخلفه بهدف العب الوس�ط الدويل املغربي سفيان أمرابط )39 من 
ركلة جزاء( إىل فوز بخماسية تناوب عىل تسجيلها إيموبيي )6+45 من ركلة 
جزاء و83 و4+90 من ركل�ة جزاء( رافعاً رصيده يف صدارة الئحة الهدافني 
إىل 34 هدفاً، والرصبي سريغي ميلينكوفيتش-سافيتش )56( واألرجنتيني 
خواكني كوريا )62(.وهو الفوز الثاني عىل التوايل لفريق س�يموني إينزاغي 
يف املراح�ل الس�بع األخرية وراب�ع فقط من أصل 10 مباري�ات خاضها منذ 
ع�ودة الدوري، وهو اس�تغل جيداً تعثر أتاالنتا أم�ام مضيفه ميالن 1-1 يف 
افتت�اح املرحل�ة، فلحق به إىل املرك�ز الثالث برصيد 75 نقط�ة مع أفضلية 
ف�ارق األه�داف ألتاالنتا.يف املقاب�ل، بقي هيالس فريونا ع�ارشاً برصيد 46 
نقط�ة.وكان هيالس فريونا البادئ بالتس�جيل ع�ر أمرابط من ركلة جزاء 
إثر عرقل�ة ماتيا زاكانيي داخ�ل املنطقة من املدافع الرازي�ي فيليبي لويز 
)39(.وحص�ل التس�يو بدوره عىل ركلة جزاء إثر ملس�ة ي�د للرصبي داركو 
الزوفيت�ش ت�م التأكد منها عر تقنية املس�اعدة بالفيدي�و “VAR” وانرى 
لها إيموبيي بنجاح مدركا التعادل )6+45(.ومنح ميلينكوفيتش سافيتش 
التقدم لالتسيو من ركلة حرة مبارشة ارتطمت بظهر املهاجم ماتيو بيسينا 
�ن كوريا فوز  وخدع�ت الح�ارس الرصبي بوري�س رادونوفيتش )56(.وأمَّ
التس�يو بتس�جيله الهدف الثالث بتس�ديدة قوية زاحفة من داخل املنطقة 
إثر تمريرة من ميلينكوفيتش-س�افيتش أس�كنها الزاوية اليرسى البعيدة 
للحارس رادونوفيتش )62(.وعزز إيموبيي تقدم التس�يو بتس�ديدة رائعة 

بيمن�اه م�ن داخل املنطق�ة إثر تمريرة م�ن البلجيكي ج�وردان لوكاكو 
)83(، قبل أن يختم املهرجان بهدفه الشخيص الثالث والخامس لفريقه 

رافع�اً رصي�ده إىل 34 هدفاً يف ص�دارة الئحة الهدافني.وتمك�ن روما من 
تحقيق الفوز عىل حس�اب ضيفه فيورنتينا 1-2 يف الجولة 36 من الدوري 

اإليط�ايل لكرة القدم.وكان روما البادئ بالتس�جيل ع�ر الفرنيس جوردان 
فرييت�و من ركلة جزاء إثر عرقلة الرازي�ي برونو برييز داخل املنطقة من 

اإلس�باني بول ل�ريوال )45(.وأدرك الرصبي نيك�وال ميلنكوفيتش 
التع�ادل لفيورنتينا مطلع الش�وط الثاني برضبة رأس�ية 

م�ن مس�افة قريب�ة )54(.لك�ن روم�ا حصل عىل 
ركلة ج�زاء إثر عرقلة قائده الدويل البوس�ني 

إدي�ن دجيكو من ح�ارس املرم�ى بيرتو 
ترياتش�يانو فانرى لها فرييتو بنجاح 

)87(.وه�و الفوز الثان�ي عىل التوايل 
لروم�ا فرفع رصيده إىل 64 نقطة يف 

املركز الخامس موس�عاً الفارق إىل 
أربع نقاط بينه وبني منافسه عىل 
البطاقة املب�ارشة ميالن صاحب 

املركز السادس.
نغم�ة  بولوني�ا  واس�تعاد 
االنتصارات وزاد مهمة ليتيش 

بالبقاء صعوبة عندما تغلب 
عليه 3-2.

يف  بق�وة  بولوني�ا  ورضب 
وس�جل  املب�اراة  بداي�ة 
ع�ر  مبكري�ن  هدف�ني 
األرجنتين�ي  ال�دويل 
رودريغ�و  الس�ابق 

باالسيو )2( وروبرتو 
لكن   ،)5( سوريانو 
ليتيش قلص الفارق 
يف الوقت بدل الضائع 

األول  الش�وط  م�ن 
ع�ر مارك�و مانكوس�و 

التع�ادل  أدرك  ث�م   ،)45+2(
الثاني بواسطة فيليبو  مطلع 
فالكو )66(، قبل أن يخطف 
ال�دويل الغامبي موىس بارو 
يف  لبولوني�ا  الف�وز  ه�دف 
الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع.
وه�و الف�وز الثاني عرش 
هذا املوسم لفريق بولونيا 
فصعد إىل املركز الحادي 

عرش برصيد 46 نقطة.
وأحب�ط بولوني�ا آمال 
ليتيش الذي كان يمني 
النفس بتحقيق فوزه 

الثاني عىل التوايل.

أعرب النجم الرتغايل كريس�تيانو رونالدو عن 
س�عادته بتحقيق لقب�ه الثاني ع�ىل التوايل يف 
ال�دوري اإليطايل مع يوفنت�وس، مهديا اللقب 
للمش�جعني الس�يما الذين عانوا من فريوس 
“الس�يدة  فري�ق  املستجد.وحس�م  كورون�ا 
العجوز” لقبه التاسع تواليا يف “سريي أ” بفوزه 
-2صفر عىل سمبدوريا ليبتعد بفارق سبع نقاط 
أم�ام مطارده املب�ارش انرت ميالن قب�ل مرحلتني 
م�ن نهاي�ة املوس�م.ويدين يوفنتوس بف�وزه إىل 
رونالدو الذي افتتح التس�جيل يف الدقيقة 
الس�ابعة م�ن الوقت ب�دل الضائع من 
الشوط األول، وساهم يف الثاني عندما 
س�دد كرة قوية ارت�دت من الحارس 
برنارديس�كي  فيديريك�و  وتابعه�ا 
داخل املرم�ى )67(، علما بأنه أهدر 
88.وق�ال  ركل�ة ج�زاء يف الدقيق�ة 
الرتغ�ايل عر منش�ور عىل حس�ابه 
عىل إنستغرام مرفقا بصورة احتفال 
الفري�ق يف غرف�ة تبدي�ل املالب�س: 

“أنا س�عيد جدا باللقب الثاني عىل التوايل يف الدوري ولالس�تمرار يف 
صناعة التاريخ مع هذا النادي العظيم والرائع”.وتابع: “أهدي هذا 
اللقب لكل مشجعي يوفنتوس، ال سيما أولئك الذين عانوا ويعانون 
م�ن الجائحة التي فاجأتنا جميعا وقلبت العالم رأس�ا عىل عقب”.
ولم يكن املوس�م س�هال عىل ال�”بيانكونريي” بعد أن وجد نفس�ه 
متقدم�ا بفارق نقطة يتيمة عن التس�يو قبل توقف املنافس�ات يف 
منتصف آذار الفائت بس�بب “كوفيد19-” بعد أن كانت إيطاليا من 
أكث�ر البل�دان ترضرا من الوباء ال�ذي أدى اىل وفاة أكثر من 35 ألف 
شخص يف البالد.وعىل الرغم من أن فريق ساري حقق فقط فوزين 
يف مبارياته الست األخرية مقابل تعادلني وهزيمتني، إال أنه استفاد 
بش�كل كبري من الهفوات التي وقع فيها منافسوه، السيما التسيو 
وإن�رت ليواصل هيمنته عىل الدوري.وتاب�ع رونالدو: “لم يكن األمر 
س�هال! شّكل دعمكم وموقفكم وتصميمكم القوة التي كنا بحاجة 
اليها للمواجهة يف املراحل االخرية القوية من الدوري والرصاع حتى 
النهاي�ة لهذا اللقب الذي ينتمي ل�كل إيطاليا”.وال يزال أفضل العب 
يف العال�م خم�س مرات أمام تحد فردي قب�ل مرحلتني من النهاية، 
إذ يتنافس مع نجم التس�يو تش�ريو ايموبيي )34 هدفا( عىل لقب 
هداف “س�ريي أ” هذا املوس�م علما أن الرتغايل يتخلف عنه بثالثة 

أهداف.

منح الغاني أندريه آيو فريقه سوانيس سيتي 
األفضلية ع�ىل برينتفورد مع�ززاً طموحه يف 
الوصول إىل الدوري املمتاز.وانترص سوانيس 
س�يتي عىل ضيفه برينتفورد 0-1 يف ذهاب 
نص�ف نهائ�ي دوري الدرج�ة األوىل، ضمن 
مس�اعيه للتأه�ل إىل ال�دوري اإلنكلي�زي 
املمتاز.وس�ّجل أي�و هدف اللق�اء الوحيد 
قب�ل قرابة 10 دقائق ع�ىل النهاية )81( 
معوض�اً إخفاقه يف ترجم�ة ركلة جزاء 
الرابع�ة  الدقيق�ة  نفذه�ا بنفس�ه يف 
والستني.واس�تفاد سوانيس من طرد 
ريك�و هنري من صف�وف الضيف يف 
الدقيقة الخامسة والستني.وسيالقي 
س�وانيس برينتفورد إياباً يف التاسع 

والعرشي�ن م�ن الش�هر الح�ايل، كما س�يالقي 
املتأهل بينهما، الفريق الذي سيصعد من مباراة 
كارديف سيتي مع فولهام، إذ ستأهل البطل إىل 

الدوري املمتاز.

ضمن مانشس�رت يونايت�د التواجد يف أعرق 
املس�ابقات األوروبية بعدما انتهت مباراته 
م�ع مضيف�ه ليس�رت س�يتي بف�وزه 2-0 
يف املرحل�ة الثامن�ة والثالث�ني األخ�رية من 

مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وكان الرصاع ثالثياً بني مانشس�رت يونايتد 
وتش�يليس وليسرت سيتي عىل آخر بطاقتني 
مؤهلت�ني إىل دوري أبط�ال أوروب�ا، قبل أن 
يحس�م الش�ياطني الحمر والبل�وز التأهل 
يف الوق�ت الذي وجد به الثعالب نفس�هم يف 
مسابقة الدوري األوروبي بعد موسم جميل 
يف كل يشء إال نهاياته.وسّجل الرتغايل برونو 
فرينانديز هدف مانشسرت يونايتد األول من 
ركلة ج�زاء حص�ل عليها زميل�ه الفرنيس 
مارس�يال يف الدقيق�ة الواحدة والس�بعني.
وكان ليسرت سيتي الطرف األكثر محاوالت 
يف املب�اراة بينما اعتمد يونايتد عىل املرتدات 
معتمداً عىل انضباط العبيه الالفت تكتيكياً.

وأض�اف لينغارد اله�دف الثاني مس�تفيداً 
من خطأً ف�ادح ارتكبه الدنماركي كاس�ر 
شمايكل 8+90 بعد دقائق من فقدان األمل 
نهائياً إثر طرد زميل�ه إيفانز بتلقيه اإلنذار 
األصف�ر الثان�ي 4+90.ورف�ع مانشس�رت 
يونايتد رصيده إىل 66 نقطة يف املركز الثالث 
بفارق األه�داف عن تش�يليس الرابع بينما 
توقف رصيد ليس�رت عند 62 نقطة يف املركز 
الخامس علم�اً أّنه وصل للمرك�ز الثاني يف 
العدي�د م�ن املناس�بات خالل املوس�م لكن 
نتائج�ه تراجعت كثرياً عق�ب فرتة التوقف 
التي فرضها فريوس كورونا.وحجز تشليس 

مقع�ده يف دوري أبط�ال أوروبا عقب فوزه 
عىل حس�اب ضيفه ولفرهامبتون -2صفر 
يف الجول�ة األخ�رية من منافس�ات الدوري 
اإلنكليزي املمتاز.وس�جل كل من ماس�ون 
مون�ت )46( والفرنيس أوليفيه جريو )49( 
ه�ديف الفوز.ويحتل تش�يليس املركز الرابع 
ب�66 نقطة وبفارق األهداف عن مانشسرت 
يونايتد الثالث فيم�ا يأتي ولفرهامبتون يف 
املركز السابع ب�59 نقطة.وحقق ليفربول، 
املت�وج بلقب ال�دوري اإلنكلي�زي ألول مرة 
من�ذ 30 عاماً، الفوز عىل حس�اب مضيفه 
نيوكاس�ل يونايتد 1-3 يف الجولة الختامية 
من منافسات ال�”بريمريليغ”.ويدين رفاق 
املرصي محم�د صالح بفوزه�م إىل كل من 

الهولندي فريجيل فان ديك )38( والبلجيكي 
ديفوك أوريجي )59( والس�ينغايل س�اديو 
ماني�ه )89( يف املقاب�ل س�جل دوايت غايل 
ه�دف أصح�اب األرض الوحي�د يف الدقيقة 
األوىل م�ن زم�ن املواجهة.وأنه�ى ليفربول 
املوسم بحصد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة 
عن مانشسرت س�يتي أقرب منافسيه بينما 
احتل نيوكاسل املركز 13 وله 44 نقطة.ويف 
باقي املواجهات، اس�تغل توتنهام خس�ارة 
ولفرهامبتون لينتزع منه املركز الس�ادس 
بف�ارق األه�داف وبالت�ايل بطاق�ة الدوري 
األوروب�ي “يوربا ليغ” بتعادله مع مضيفه 
وجاره كريستال باالس 1-1.وافتتح هاري 
كاين التسجيل لسبريز عندما وصلته الكرة 

من األرجنتيني جيوفاني لو سيلس�و داخل 
املنطقة أس�كنها عىل يسار الحارس )13(، 
وأدرك الغاني جيفري شلوب التعادل لباالس 
بع�د أن وصلته عرضية عىل باب املرمى من 
الغان�ي ج�وردان أيو س�ددها قوي�ة داخل 
الش�باك )53(.ورغ�م ف�وزه ع�ىل إيفرتون 
1-3، إال أن بورنموث غ�ادر دوري األضواء 
بع�د أن احتل املركز 18 برصي�د 34 نقطة.

وفاز س�اوثهامبتون عىل ش�يفيلد يونايتد 
1-3 وبرايت�ون ع�ىل مضيف�ه بريني 2-1.

وانترص أرس�نال عىل ضيف�ه واتفورد 3-2 
يف املرحل�ة الثامن�ة والثالثني من مس�ابقة 
الدوري اإلنكليزي املمتاز ليجر الخارس عىل 
الهب�وط.وكان ف�وز واتفورد س�يضمن له 
البقاء بس�بب تعادل أستون فيال مع وست 
هام 1-1، لكن رصيده توقف عند 34 نقطة 
يف املركز التاس�ع عرش بف�ارق األهداف عن 
بورنموث الثامن عرش ونقطة عن أس�تون 
فيال السابع عرش الذي ضمن البقاء.وسّجل 
لصالح أرسنال الذي أنهى موسمه يف املركز 
الثام�ن ب��56 نقط�ة، كل م�ن الغابون�ي 
أوباميان�غ ) 5 م�ن ركل�ة ج�زاء(، وأضاف 
الثان�ي )33( واالس�كتلندي ترين�ي )24(، 
فيم�ا تكف�ل دين�ي م�ن ركلة ج�زاء )43( 

وويلبيك )66( بهديف واتفورد.
واكتسح مانشسرت سيتي حصون نوريتش 
سيتي بخماسية نظيفة يف الجولة األخرية 
من منافس�ات الجولة األخ�رية يف الدوري 
اإلنكليزي املمتاز.وس�جل كل من الرازيي 
والبلجيك�ي   )11( جيس�وس  غابريي�ل 

رحي�م  و  و90(   46( بروي�ن  دي  كيف�ني 
س�رتلينغ )79( والجزائ�ري رياض محرز 
)83( خماس�ية كتيب�ة امل�درب اإلس�باني 
بيب غوارديوال. ويحتل ال�”س�يتي” مركز 
الوصافة ب�81 نقطة فيما يتذيل نوريتش 
س�يتي، الذي غادر دوري األضواء، الرتتيب 
ب�21 نقطة.وبقي أستون فيال ضمن أندية 
النخب�ة يف الدوري اإلنكلي�زي املمتاز عقب 
تعادل عصيب 1-1 مع مس�تضيفه وست 
هام يونايت�د ليبتعد بف�ارق نقطة واحدة 
عن منطق�ة الهبوط.واعتق�د القائد جاك 
غريليش أّنه منح فريقه الفوز عندما أرسل 
تس�ديدة تج�اوزت البولندي فابيانس�كي 
ح�ارس وس�ت ه�ام يف الدقيق�ة 84 لكن 
صاحب األرض تع�ادل بعدها مبارشة عر 

األوكراني أندريه يارمولينكو.
وبفوز بورنموث ع�ىل أرض إيفرتون أدرك 
دين سميث مدرب أستون فيال أن الخسارة 
ستعيد الفريق للخلف لذلك تماسك الفريق.

وكان في�ال ضم�ن ثالثي مؤخ�رة الرتتيب 
منذ فراير املايض حتى فوزه عىل أرس�نال 
األسبوع املايض ليصبح مصريه بني يديه. 

ورغم عدم فوز فيال إال أّن خسارة واتفورد 
أمام أرس�نال يف لندن ضمن للفريق البقاء 

للموسم القادم يف دوري األضواء.
ويحتاج أس�تون في�ال لبع�ض الصفقات 
الجيدة التي من شأنها أن ترفع من سوية 
أداء الفريق بع�د أن ضم املرصي تريزيغه، 
الصي�ف  أساس�ياً، يف  الي�وم  لع�ب  ال�ذي 

الفائت.

أعلنت اللجنة األوملبية القطرية أنها تقدمت رس�مياً 
بطل�ب إىل اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة لالنضم�ام إىل 
“الحوار املتواصل” وغري املُلزِم حول استضافة إحدى 
النسخ املقبلة من دورة األلعاب األوملبية والباراملبية 
اعتباراً من نس�خة العام 2032، وسلمت دولة قطر 
طلبها عر خطاب رس�مي إىل املق�ر الرئييس للجنة 

األوملبية الدولية يف مدينة لوزان السويرسية.
وتعليق�اً عىل ذلك اإلع�الن، قال الش�يخ جوعان بن 
حم�د ب�ن خليف�ة آل ثاني رئي�س اللجن�ة األوملبية 

القطرية:
“لم يس�بق ملنطقة الرشق األوس�ط أن اس�تضافت 
األلعاب األوملبية من قبل. ترمز الحلقات األوملبية إىل 
الس�الم والوحدة واألمل لجميع شعوب العالم بما يف 
ذلك ش�عوب منطقتنا، ويعتر إعالن اليوم الخطوة 
األوىل يف ح�وار بن�اء م�ع اللجن�ة الدائم�ة املعني�ة 
باس�تضافة الدورات املقبل�ة التابعة للجنة األوملبية 

الدولية لطرح رؤيتن�ا حول الكيفية التي يمكن من 
خالله�ا لأللعاب األوملبية أن تدعم األهداف التنموية 

طويلة املدى يف دولة قطر.”
وأضاف الشيخ جوعان: “للعديد من السنوات، تلعب 
الرياض�ة دوراً محورياً يف تطور بالدنا، فقد حظيت 
دولة قطر بش�هرة واس�عة كوجهة رائدة لكريات 
البط�والت الرياضي�ة يف مختل�ف التخصص�ات من 
ألعاب الق�وى إىل الدراجات الهوائية والجمباز وكرة 
القدم والتن�س والكرة الطائرة، ويش�كل هذا اإلرث 
الكب�ري والخ�رات املرتاكم�ة باإلضاف�ة إىل س�عينا 
الدؤوب لالستفادة من الرياضة كأداة لتعزيز السالم 

والتبادل الثقايف، األساس ملناقشاتنا مع اللجنة.”
ش�هدت دول�ة قطر ع�ىل م�دار العقد امل�ايض نقلة 
حضارية كبرية يف ظل رؤيتها الوطنية 2030، فقامت 
ببناء العديد من املرافق الرياضية الحديثة باإلضافة 
إىل ش�بكة مواصالت عرصية يف إطار اس�تعداداتها 

الس�تضافة بطولة كأس العال�م لكرة القدم 2022، 
لذلك سيس�اهم الحصول عىل حق استضافة إحدى 
النسخ املقبلة من دورة األلعاب األوملبية والباراملبية 
يف ترسيع وترية التطور الذي تش�هده البالد يف كافة 
النواح�ي البرشية منها واالقتصادي�ة واالجتماعية 
والبيئي�ة.ويف إط�ار أجندتها األوملبي�ة للعام 2020، 
تبنت اللجن�ة األوملبية الدولية توجهاً جديداً بش�أن 
استضافة الدورات املقبلة من األلعاب األوملبية وذلك 
من خالل تأس�يس لجنة دائمة الستضافة الدورات 
املقبل�ة، ويقوم ه�ذا التوجه عىل التع�اون واملرونة 
واالس�تدامة ويؤك�د عىل أن ترتبط ال�دورات املقبلة 
بص�ورة وثيق�ة بالخط�ط التنموي�ة طويل�ة املدى 
للم�دن واملناط�ق املضيفة وعىل أن ت�رتك إرثاً دائماً 
لتلك املدن، وقد شجعت هذه اآلليات اللجنة األوملبية 
القطرية عىل اإلعالن عن رغبتها يف استضافة إحدى 

الدورات األوملبية املقبلة.
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ختام الدوري االجنليزي املمتاز
فاردي هداف الدوري اإلجنليزي املمتاز

زينيت حيقق الثنائية احمللية

اعالم الكرتوني

يونايتد وتشيلسي إىل دوري األبطال وبقاء أستون فيال وهبوط واتفورد وبورمنوث

األوملبية القطرية تعلن عن رغبتها باستضافة دورة األلعاب األوملبية

تصدر جيمي فاردي ترتيب ه�دايف الدوري اإلنجليزي املمتاز مع 
نهاية املوس�م املحب�ط لفريقه بعد الفش�ل يف التأه�ل إىل دوري 
أبط�ال أوروبا.وتواص�ل التناف�س ع�ىل ترتي�ب ه�دايف الدوري 
اإلنجلي�زي حتى صافرة النهاية قبل أن يحتفظ فاردي بصدارته 
رغم مزاحمة أوباميانغ.وس�بق وأن فاجأ ص�الح نجم ليفربول 
الجميع بوجوده عىل رأس ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي املمتاز 
منذ موس�مني وتقاس�م جائ�زة الهداف املوس�م الفائ�ت، إال أّن 
املس�ابقة شهدت تنافساً ش�ديداً يف كل مرحلة عىل ترتيب هدايف 

الدوري املمتاز 2019 - 2020، قبل أن يرتبع فاردي عىل القمة.
واحت�ل صالح صدارة ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي يف املوس�م 
قبل الفائت برصيد 32 هدفاً أمام هاري كني )30( لكنه تش�ارك 
اللقب مع أوبامينغ وماني يف املوسم املنرصم )برصيد 22 هدفاً(، 
قب�ل أن يعود ف�اردي ليفرض نفس�ه بقوة.وال يمكن اس�تبعاد 
دخ�ول أس�ماء جدي�دة للمنافس�ة عىل املراك�ز الثالث�ة األوىل يف 
جدول ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي املوس�م املقبل خاصة وأن 
املس�ابقة مليئة بعاشقي الش�باك.وتصدر البلجيكي دي بروين 
نجم مانشسرت سيتي صانعي األهداف بعرشين تمريرة حاسمة 
أم�ام أرنولد مدافع ليفربول )13(.وفيم�ا يتعلق بحراس املرمى 
تصدر الرازيي إيدرس�ون )مانشسرت سيتي( الرتتيب بالحفاظ 

عىل نظافة شباكه يف 16 مباراة.

حقق نادي زينيت س�ان بطرس�بورغ الثنائية املحلية، بعدما توج 
الفريق بلقب كأس روس�يا بتغلبه يف املب�اراة النهائية عىل كيمكي 

.1-0
وسجل أرتيم دزويبا هدف الفوز لصالح زينيت عر رضبة جزاء يف 

الدقيقة 84، ليحقق الفريق الثنائية املحلية منذ عام 2010.
وكان زينيت فاز بلقب الدوري يف وقت س�ابق من الشهر الجاري، 

وذلك للعام الثاني عىل التوايل.
ونجح االيراني رسدار أزمون يف الفوز بجائزة هداف الدوري بعدما 
س�جل 17 هدفاً، وهو شارك كأسايس يف املباراة أمام كيمكي بطل 

الدرجة الثانية، قبل أن يتم استبداله يف الشوط الثاني.

رونالدو يهدي لقبه الثاني للمتضررين من كورونا

آيو مينح سوانسي سييت األفضلية على برينتفورد

يوفنتوس يتوج بلقب الدوري االيطالي واميوبيلي يقرتب من احلذاء الذهيب

مفكرة الزوراء
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آخرها واشنطن بوست

خطر وجودي يهدد الصحف السودانية
اخلرطوم/متابعة الزوراء:

الحالي�ة،  االقتصادي�ة  الظ�روف  أج�رت 
وس�ط اإلج�راءات االحرتازي�ة املفروض�ة 
ملنع تفيش ف�روس كورونا الجديد، معظم 
الصح�ف الورقية يف الس�ودان عىل التوقف 
عن الصدور، ما ينذر بمستقبل مظلم ملهنة 

الصحافة يف البالد.
الصحف السودانية كلها توقفت عن الصدور 
يف 19 إبريل/نيس�ان املايض، بعدما فرضت 
السلطات حظراً شامالً يف البالد، يف محاولة 
للحّد من تفيش وب�اء “كوفيد �� 19” الذي 
يس�ببه فروس كورونا، فحظ�رت التجول 
يف والي�ة الخرطوم وعدد م�ن املدن الكرى، 
كم�ا منع�ت التنقل بني الوالي�ات، مما أدى 
إىل توقف املطابع ودور التوزيع، واضطرت 
بعض الصحف إىل تحويل نس�خها الورقية 

إىل إلكرتونية تماشياً مع هذه الظروف.
وكان�ت تص�در يف الس�ودان 25 صحيف�ة 
ورقية، منها 17 صحيفة سياس�ية يومية، 
وواح�دة اجتماعي�ة و7 صح�ف رياضية. 
وعقب إصدار الس�لطات قراراتها بتخفيف 
القيود الصحية مطلع يوليو/تموز الحايل، 
ل�م تتمكن س�وى 4 صحف سياس�ية من 
الع�ودة إىل املكتب�ات، وه�ي “الس�وداني” 
و”االنتباه�ة” و”الصيح�ة” و”التيار”، ثم 
لحقت به�ا 6 صحف، بينم�ا ال يزال نصف 
الع�دد ال�كيل يتخبط يف مصاع�ب وعقبات 

تمنع إصداره.
وتتلخ�ص تل�ك العقب�ات بداي�ة يف زي�ادة 
كلفة الطباعة، ومن بينها أس�عار الورق إذ 
تش�رتي الصحف الطن الواح�د بنحو 850 
دوالرا أمركي�ا، بينم�ا ال تس�تطيع توف�ر 
العمل�ة األجنبي�ة إال ع�ر س�وق العمالت 
املوازية، حيث وصل�ت قيمته إىل نحو 150 

جنيه�ا بع�د أن كان يف حدود مائ�ة جنيه. 
كما تضاعفت تكاليف العملية اإلنتاجية إىل 
أكثر من 400 يف املائة، بما يشمل مصاريف 
التس�ير اليومي�ة، وتحدي�داً التنقل يف ظل 
أزمة طاحن�ة يف املش�تقات البرتولية. كما 
س�اهم توقف املطابع يف رف�ع الكلفة، هذا 
غر س�يطرة مؤسستي الجيش واألمن عىل 

املطبعتني األهم يف البالد.
وق�ال املدي�ر الع�ام ل�”رشك�ة الس�وداني 
للطباع�ة والن�ر”، حاتم عب�د الغفار، إن 
توقف الصحف ألكثر من ش�هرين بس�بب 
كورون�ا دفع القراء إىل اس�تبدالها باملواقع 
أن زي�ادة س�عر  إىل  اإللكرتوني�ة، منوه�ًا 
النسخة الورقية التي تباع للقراء، من 15 إىل 

25 جنيهاً، س�اهم أيضاً يف انخفاض نسبة 
التوزيع ال س�يما وس�ط الظروف املعيشية 
اآلنية للمواطنني. وأضاف أن انقطاع التيار 
الكهربائ�ي لس�اعات طويلة خ�الل اليوم، 
ولجوء الصحف إىل املولدات الكهربائية التي 
تعم�ل بالغازول�ني، ضاعف كلف�ة اإلنتاج. 
وأش�ار عبد الغفار إىل أن الصحافة الورقية 
يف خطر حقيقي، منوه�ا إىل رضورة زيادة 
قنوات التوزيع وإعط�اء الفرصة للصحف 
لراء الدوالر بسعره الرسمي من املصارف 

حيث ُحدد بنحو 50 جنيهاً.
األمني العام الس�ابق ل�”مجلس الصحافة 
واملطبوعات”، عبد العظيم عوض، اعتر أن 
األزمة الحالية للصحف جزء من أزمة كلية 
لالقتصاد ألقت بظاللها عىل كل القطاعات، 
س�تظل  الظ�روف  كل  رغ�م  أن�ه  متأم�اًل 
الصحافة الورقية صامدة ومؤثرة سياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. ورأى عوض 
أن الك�رة اآلن يف ملعب الحكومة لكي تدعم 
وتنق�ذ الصح�ف الورقية، وذل�ك بإعفائها 
من الرضائب والرس�وم التي تراكمت حالياً 
ع�ىل بع�ض الصح�ف لدرج�ة أنه�ا زجت 
ببعض املاّلك والنارشين يف الس�جون، كما 
اقرتح إنهاء احتكار استراد الورق بإنشاء 
محفظة مرصفية بمس�اهمة م�ن البنوك 

والنارشين والدولة من غر أرباح.
للخدم�ات  الخرط�وم  “مرك�ز  مدي�ر 

الصحفية”، أحمد الش�يخ رئيس، قال ، إن 
هيئ�ات تحرير الصح�ف تحت�اج إىل تغير 
سياس�تها التحريرية، بما يضمن امتالكها 
املطل�ق لثقة الق�ارئ الس�وداني، وتطوير 
املحت�وى بتج�اوز االهتمام باألخب�ار التي 
أن  إىل  وأش�ار  للجمي�ع.  متاح�ة  ص�ارت 
الصحاف�ة تواجه خط�ر وس�ائل التواصل 
االجتماعي، وأن الرتياق لذلك هو التغير يف 
عقلية الصحفيني وطريقة عملهم وفهمهم 
ملهنتهم، مبيناً أن اإلحجام الحايل عن رشاء 
الصحف م�رده للزي�ادة الكبرة يف أس�عار 

النسخ.
يف املقاب�ل، ش�دد رئي�س تحري�ر صحيفة 
“حكاي�ات”، وج�دي الكردي، ع�ىل صمود 
الصحاف�ة الورقي�ة الس�ودانية، موضحاً ، 
أن “الق�ارئ الس�وداني يعط�ي الصحافة 
الورقي�ة ثق�ة أك�ر مقارن�ة بالصحاف�ة 
اإللكرتوني�ة الت�ي لم تثب�ت أقدامها بعد يف 
البالد”، ومش�راً إىل “أن عدداً ليس بالقليل 
من القراء الس�ودانيني تنتر بينهم األمية 
التقني�ة، وعدداً آخر ال يمتلك هواتف ذكية، 
م�ا يمن�ح فرص�ا للصحافة لالس�تمرار”. 
ويؤي�د الكردي مقرتح أم�ني عام “مجلس 
الصحاف�ة” عب�د العظيم عوض، بإنش�اء 
محفظة بواسطة الدولة والنارشين لحلحلة 
مش�كلة اس�تراد الورق نهائياً كواحد من 

أهم مشكالت القطاع يف الوقت الراهن.

بريوت/متابعة الزوراء:
مس�احة جدي�دة ع�ىل شاش�ة امليادي�ن، 
تتجاوز البعد الفلس�طيني الداخيل، “حتى 

القدس”، اي اىل القدس.
ألن رصاع�ات اإلقلي�م والعال�م مرتبط�ة 
أو  عاملي�ة  قضي�ة  أي  بحي�ث  بالق�دس، 
حدث دويل ل�ه عالقة بمنطقتن�ا وإقليمنا 
والجيوس�رتاتيجية، فإننا نجد أنفسنا عىل 

عالقة بالقضية الفلسطينية.
لذلك برنامج “حتى القدس” هو املس�احة 
ال�ذي يتن�اول  ه�ذه املحوري�ة يف عملي�ة 
الرصاع. مختص بفلس�طني م�ن منظور 
عاملي انس�اني عرب�ي وإس�المي. يطرح 

القضايا الكرى املرتبطة يف فلسطني.
ساعة تلفزيونية عىل 3 أقسام:

فلس�طني  عن�وان  تح�ت   : األول  القس�م 
قضيت�ي ويتن�اول الش�أن الس�يايس من 

خالل ضيف أو أكثر.
القس�م الثان�ي : تحت عن�وان عىل طريق 
الق�دس : وهو عبارة ع�ن منصة ) منصة 
متع�ددة  ملف�ات  يتن�اول   ) فلس�طني 
ومختلف�ة م�ع مجموع�ة م�ن الش�باب 
الفلس�طيني والعربي واألجنبي كمساحة 
للح�وار والنق�اش وإب�داء ال�رأي وتقديم 

املبادرات واألفكار والرؤية.
القس�م الثال�ث : تح�ت عنوان، فلس�طني 

هويتي وفيه عدة مواضيع من تقارير حول 
ال�رتاث والتاري�خ الفلس�طيني واملبادرات 
والحم�الت وكل م�ا يرتبط من نش�اطات 
فنية أو اجتماعية وثقافية. هذا باإلضافة 
إىل الفيلرز عن املدن والقرى الفلس�طينية 
تحت ش�عار “من بالدي” وقضية األرسى 

تحت شعار ” حتى الحرية”.
  فريق برنامج ” حتى القدس ” :

إعداد وتقديم : وفا رسايا
اخراج: حسن رايض
املنتجة سعاد حمود

منتجة الفقرات ربى أبي حيدر
منتج منفذ زاهر العرييض.

الحلق�ة األوىل  نه�ار الخميس 6 آب 2020 
الس�اعة التاس�عة مس�اء بتوقيت القدس 

الريف.

كاليفورنيا/وكاالت:
 أعل�ن جاك دوريس الرئيس التنفيذي 
تفك�ر  رشكت�ه  أن  توي�رت  لرك�ة 
يف ط�رق إضافي�ة لكس�ب امل�ال من 
مس�تخدميها، بما يف ذل�ك من خالل 
نم�وذج اش�رتاك مدف�وع، وذل�ك إثر 
االنخف�اض الحاد يف أعماله اإلعالنية 

األساسية.
وق�ال دوريس للمحللني يف مكاملة مع 
املس�تثمرين ملناقش�ة نتائ�ج أرباح 
الرك�ة يف الرب�ع الثان�ي إن�ه “من 
املرجح أن نرى بعض االختبارات هذا 

العام” بأساليب مختلفة.
وأش�ار إىل أنه وضع “حدا مرتفعا جدا إلقباله عىل الطلب من املس�تهلكني عر الدفع مقابل 
اس�تخدام تويرت”، لكنه أكد أن الركة تسعى إىل تنويع مصادر إيراداتها يف “املراحل املبكرة 

جداً من عملية االستكشاف”.
ويف وقت س�ابق من هذا الشهر، انترت شائعات حول إقبال تويرت عىل خدمة مدفوعة بعد 
أن ن�رت الركة وظيفة ش�اغرة تركز عىل بناء منصة اش�رتاك تحمل اس�م “غريفون”. 
وارتفع س�هم تويرت آنذاك، ما يش�ر إىل شهية املس�تثمرين لعثور الركة عىل مصادر دخل 
جديدة.ومث�ل ش�بكات التواصل االجتماعي املنافس�ة له�ا، ركزت تويرت ع�ىل تقديم خدمة 
مجانية وكسب املال عن طريق السماح للعالمات التجارية باستهداف اإلعالنات للماليني من 
مس�تخدميها.وقال دوريس “نريد أن نتأكد من أن أي خط جديد من اإليرادات يكّمل أعمالنا 

اإلعالنية. نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك منصة يكون فيها االشرتاك مكمالً”.
وتخض�ع خطط نمو تويرت لتدقيق بينما تنس�حب العديد من الجهات املعلنة بس�بب تفيش 

وباء كورونا. وقد سجلت خسارة يف الربع الثاني بلغت 1.2 مليار دوالر.
وأعلن�ت تويرت، ع�ن تقريرها امل�ايل للربع الثاني من 2020 والذي ش�هد زي�ادة كبرة وغر 
مس�بوقة يف عدد املس�تخدمني النشطني يومًيا بالش�بكة، حيث زاد عدد املستخدمني ونسبة 
االس�تخدام مثلما الح�ال مع باقي املنصات بس�بب تفيش فايروس كورون�ا والحجر املنزيل 
املفروض يف معظم مناطق العالم، لكن رغم ذلك تمكنت تويرت من تجاوز التوقعات الخاصة 
بها مع نمو يف عداد املس�تخدمني النش�طني يومًيا بنحو 34 يف املئة مقارنة مع نفس الفرتة 

من العام املايض، بحسب موقع TOI الهندي.
وقال�ت الرك�ة إنها أنهت إعادة بناء تكنولوجيا إدارة اإلعالن�ات يف الربع الثاني، األمر الذي 
س�يدعم التطوي�ر األرسع لألش�كال الجديدة يف املس�تقبل، وط�رح أدوات قي�اس إلعالنات 

“االستجابة املبارشة” التي يستخدمها مطورو التطبيقات.

 عمان/ متابعة الزوراء:
الصحفي�ني  جمعي�ة  عق�دت 
العمانية مس�اء امس االول االحد 
العمومي�ة  الجمعي�ة  اجتم�اع 
وانتخ�اب مجل�س االدارة الجديد 
للفرتة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م عر نظام 

. zoom االتصال املرئي زوم
بدأ االجتماع بكلمة ألقاها الدكتور 
محمد بن مب�ارك العريمي رئيس 
الجمعي�ة رح�ب فيه�ا بالحضور  
معربا عن شكره لجميع االعضاء 
عىل تعاونهم مع  مجلس االدارة يف 
تنفيذ الخطط والرامج والفعاليات 
التي نفذت خالل العامني املاضيني 
الت�ي  التدريبي�ة  ال�دورات  منه�ا 
نف�ذت محليا وخارجيا واس�تفاد 
منه�ا معظم االعضاء وس�اهمت 
املهن�ي  باملس�توى  االرتق�اء  يف 
لالعضاء وكذلك تنظيم العديد من 
امللتقيات الخارجيه  التي ساهمت 
يف التعري�ف بالتط�ور الحض�اري 
واالنساني التي شهدتها السلطنة 
وقادها باقت�دار جاللة املغفور له 
الس�لطان قابوس بن سعيد طيب 
الله ثراه وليكمل من بعده مسرة 
النهضة املباركة جاللة الس�لطان 
هيثم بن طارق آل س�عيد حفظه 

ورعاه.
العريمي  الدكتور محم�د  واش�اد 
باملكاس�ب التي حققتها الجمعية 
يف االتحاد الدويل للصحفيني واتحاد 
الصحفيني العرب بفضل نشاطها 
الكب�ر ومش�اركتها يف  ودوره�ا 
جميع فعالياتها واصبحت تحظى 

باحرتام وتقدير االتحادين.
تس�تمر  ان  امل�ه  ع�ن  معرب�ا 
الجمعي�ه يف وهجه�ا وعطائها يف 

خدمة اعضائها .
وألق�ى طالب بن س�يف الضباري 
أمني رس الجمعية التقرير اإلداري 
تضمن املناشط و الفعاليات التي 
نظمته�ا الجمعية خ�الل العامني 

املاضي�ني ٢٠١٩/٢٠١٨ وق�ال يف 
بداية التقرير نترضع اىل الله جلت 
قدرت�ه بأن يتغمد حرضة صاحب 
الجالل�ة  الس�لطان قاب�وس ب�ن 
س�عيد ب�ن تيمور طي�ب الله ثراه 
بواس�ع رحمته و يس�كنه فسيح 
جنات�ه و يجزيه خ�ر الجزاء عىل 
كري�م فضله و رعايته و اهتمامه 
بأبنائ�ه الصحفي�ني و االعالميني 
ط�وال حيات�ه التي كان�ت عامرة 
بالخ�ر واالنجاز له�ذا البلد وقال 
ونعاه�د حرضة صاح�ب الجاللة 
الس�لطان هيثم بن طارق املعظم 
حفظ�ه الل�ه ورع�اه عىل الس�ر 
خل�ف قيادته ب�كل ع�زم و ثبات 

مسخرين أقالمنا
و  توجهات�ه  دع�م  يف  فكرن�ا  و 
خطط�ه الرامية للم�يض قدما يف 
بن�اء عم�ان حارضا و مس�تقبال 
و أش�ار الضب�اري إىل أن مجل�س 
إدارة الجمعية بعد اس�تالمه إدارة 
ه�ذه الجمعي�ة قب�ل عام�ني أعد  
خطة عم�ل طموحة كانت حافلة 
بالعديد من األنش�طة والفعاليات 

و الرام�ج تمك�ن بع�ون الل�ه و 
بدعم و مس�اندة من أعضائه من 
إنجاز أكثر م�ن ٩٥٪ منها نتيجة 
ما أبداه الزم�الء يف مجلس اإلدارة 
من حرص عىل التنفيذ واضعني يف 
االعتبار  مصلحة عمان ومصلحة 
وكاف�ة  وأعضاءه�ا  الجمعي�ة 
و  الصحاف�ة  حق�ل  يف  العامل�ني 
االعالم وق�ال أن العامني املاضيني 
امت�ازا بتكثي�ف  برام�ج التأهيل 
و التدري�ب يف الداخ�ل والخارج و 
الذي اس�تفاد منها  اكثر من ٣٠٠ 
عضو لعل أب�رز هذه الدورات هي 
التي عق�دت يف معهد طومس�ون 
بلن�دن إىل جان�ب دورات يف تونس 
إىل  باإلضاف�ة  وم�رص   األردن  و 
الت�ي تف�ذت  التدريبي�ة  ال�ورش 
بالتع�اون م�ع اللجن�ة االعالمية  
النتخابات مجلس الشورى يف عدد 

من محافظات السلطنة  .
وأض�اف كم�ا أن�ه وألول م�ره يف 
تاري�خ الجمعي�ة من�ذ إنش�ائها 
ع�ام ٢٠٠٤ تعم�ل ع�ىل تنظي�م 
ملتقي�ات عاملي�ة خارجية يف عدد 

م�ن العواصم العاملي�ة بهدف نقل 
رس�الة عمان املحبة و الس�الم و 

التسامح إىل العالم .
مج�ال  ويف  الضب�اري  واك�د   
الحري�ات الصحفي�ة و اإلعالمية 
العام�ني  خ�الل  الجمعي�ة  ف�إن 
املاضي�ني كان له�ا دور واضح يف 
التدخ�ل يف بع�ض القضاي�ا التي 
حاولت بعض الجهات رفعها عىل 
بعض األخوة الزم�الء الذين كانوا 
يمارس�ون عملهم املهن�ي و غلق 
ملفاتها مستفيدة بذلك من تفهم 
األجهزة املعنية و القضائية للدور 
الصحف�ي و االعالم�ي لرس�الته 

النبيلة.
وع�ىل الجانب اآلخر ف�إن مجلس 
إيجاب�ي  بش�كل  تفاع�ل  اإلدارة 
مع كاف�ة األخوة الذي�ن تأثروا يف 
اعماله�م جراء األزم�ة التي مرت 
به�ا بع�ض الصح�ف واضط�رت 
مج�رة من االس�تغناء عن بعض 
العامل�ني لديها ، و عىل الصعيدين 
العرب�ي و ال�دويل ف�إن الجمعي�ة 
مس�تمرة يف عضويته�ا لالتح�اد 

العام للصحفيني العرب و تحتفظ 
بمنص�ب األمني العام املس�اعد يف 
االتح�اد  الصحفي�ني الع�رب و يف 
االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني فهي 
عض�و مراق�ب ممثل ع�ن الدول 
العربية يف االتحاد الدويل و االتحاد 

االسيوي .
من جانبه القى خلفان بن س�عيد 
الحس�ني أم�ني امل�ال يف الجمعية 
التقرير املايل للعامني ٢٠١٩/٢٠١٨ 
مؤك�دا أن املوقف امل�ايل للجمعية 
جيد بفضل الدعم الال محدود من 
الحكوم�ة الرش�يدة وم�ن العديد 
من الجهات الحكومية  والخاصة 
الذين يحرصون عىل دعم ورعاية 
كافة فعاليات و أنشطة الجمعية

املهن�ي  باملس�توى  االرتق�اء  و 
م�ن  االعالمي�ني  و  للصحفي�ني 

أعضاء الجمعية .
وق�دم خلفان الحس�ني توضيحا 
تفصيلي�ا للحضور ع�ن االيرادات 
املرصوفات  واجمايل  واملرصوفات 
ورصي�د  والعمومي�ة  االداري�ة 

الجمعية املايل حتى نهاية ٢.١٩ .
بع�د ذلك قام  مجلس اإلدارة بالرد 
عىل اس�ئلة و استفسارات أعضاء 
الجمعي�ة ثم قدم مجل�س اإلدارة 
انتخ�اب  و  اس�تقالته  الس�ابق 
مجل�س اإلدارة الجدي�د بالتزكية 
للفرتة ٢٠٢١/٢٠٢٠  وهي قائمة 
م�ن  كال  ضم�ت  الت�ي  التع�اون 
الدكتور محمد بن مبارك العريمي 
و سالم بن حمد الجهوري و طالب 
بن س�يف الضب�اري و خلفان بن 
سعيد الحس�ني و يوسف بن عبد 
الكريم الهوتي و عبدالله بن سعيد 
الجهوري وسعيد بن نارص النهدي 

و مصطفى بن خميس املعمري
و  القاس�مي  ب�ن حم�د  وحام�د 
أحمد بن ثابت املحروقي و راش�د 
بن حمي�د الراش�دي و زينب بنت 

خميس الزدجالية .

 واشنطن/متابعة الزوراء:
اس�تطاع مراهق أمريكي أن يربح 
مئ�ات املاليني م�ن ال�دوالرات من 
بوس�ت”  “واش�نطن  صحيف�ة 
الشهرة، بسبب تغطيتها الفاشلة 

والكاذبة وتشهرها به.
ال�ذي يدع�ى، نيك�والس  الش�اب 
بمدرس�ة  طال�ب  س�اندمان، 
الثانوي�ة  “كوفينغت�ون” 
الكاثوليكية، رف�ع دعوى قضائية 
ض�د عدد من الصحف والش�بكات 
األمريكي�ة العمالق�ة أبرزها “يس 
و”ذا  إس”  ب�ي  و”يس  إن”   . إن   .
هي�ل” و”إن ب�ي يس”، بس�بب ما 

اعتره تشهرا به.
كيف بدأت الحكاية؟

ب�دأت القصة يف عام 2018، عندما 
كان نيك�والس وقته�ا يف ال�� 16 
من عم�ره، ويف ذل�ك الوقت انتر 
مقط�ع فيدي�و عىل نطاق واس�ع 
وتداولت�ه وس�ائل اإلع�الم، حي�ث 

أظه�ر املقط�ع املص�ور نيكوالس 
ومجموع�ة م�ن زمالئ�ه يرت�دون 
قبع�ة عليها عبارة لدع�م الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب )اجعلوا 
أمركا عظيمة مرة أخرى( ويظهر 
املراهق وهو يبتس�م بشكل ساخر 
يف وجه ناش�ط من س�كان أمريكا 

األصليني ويدعى ناثان فيليبس.
فرست وسائل اإلعالم الديمقراطية، 
خ�الل ال�� 24 س�اعة الت�ي تل�ت 

الواقع�ة، الح�دث بأن�ه عن�رصي 
ويرتك�ز عىل خلفية عرقية خاصة 
أن الط�الب يرت�دون قبع�ات دعم 

الرئيس األمريكي ترامب.
تعرض الشاب نيكوالس ساندمان 
إىل حمل�ة م�ن التش�ويه والتنم�ر 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
بع�د تداول الفيديو عىل الش�بكات 
اإلخبارية والصحف، وفقا لش�بكة 

“فوكس نيوز”.

الحقيقة تصدم وسائل اإلعالم
أظهرت تقارير الفيديو الحقيقي 
للواقعة، وهو ما أثبت أن نيكوالس 
“كوفينغتون”  مدرس�ة  وط�الب 
الثانوي�ة، ل�م يتعرضوا للناش�ط 
األمريك�ي األص�ل أو إطالقهم أي 

عبارات عنرصية ضده.
أن  ع�ن  الفيدي�و  كش�ف  كم�ا 
وزم�الؤه  س�اندمان  نيك�والس 
هم م�ن تعرض�وا للمضايقة من 
املتظاهرين،  أخرى من  مجموعة 
وهو ما جعل أغلب وسائل اإلعالم 
ترتاج�ع عن م�ا نس�بته للمراهق 

الشاب وزمالئه.
دعاوى بمئات املاليني

ورفع نيكوالس س�اندمان دعاوى 
تش�هر ض�د ع�دد م�ن وس�ائل 
اإلع�الم الديمقراطية، بم�ا يف ذلك 
“واشنطن بوس�ت” و”يس إن إن” 
إس”  ب�ي  ب�ي يس” و”يس  و”أي 
و”الغارديان” و”ذا هيل” و”إن بي 
يس”، بلغ�ت قيمته�ا 800 مليون 

دوالر.
نيك�والس يصفع وس�ائل اإلعالم 

الديمقراطية
واس�تطاع املراه�ق األمريك�ي أن 
يج�ر اثن�ني م�ن أش�هر وس�ائل 
اإلع�الم األمريكي�ة ع�ىل أن تقوم 
بتس�وية مع�ه وه�ي “يس إن إن” 
و”واش�نطن بوس�ت”، ولك�ن لم 

تذكر قيمة التسويات.
األمريك�ي، ع�ىل  املراه�ق  وكت�ب 
“”يف  قائ�ال،  توي�رت  يف  حس�ابه 
دع�وى  رفع�ت   ،19/2/2019
تش�هر بقيمة 250 ملي�ون دوالر 
الي�وم،  بوس�ت.  واش�نطن  ض�د 
بلغت 18 وأعلن�ت الصحيفة عمل 
تس�وية للدف�ع إلنه�اء القضية”.
وأضاف يف تغريدة مهددا مؤس�س 
موق�ع تويرت، “لقد قمنا بتس�وية 
مع واش�نطن بوس�ت ويس إن إن، 
املعرك�ة ل�م تنته بعد، أس�قطنا 2 
وأمامن�ا س�تة دع�اوى أخ�رى، ال 

تحبس أنفاسك جاك دوريس”.

انتخاب جملس ادارة مجعية الصحفيني العمانية بالتزكية للعامني القادمني

مراهق يقاضي أشهر وسائل اإلعالم األمريكية ويربح مئات املاليني

شاشة امليادين تقدم برناجماً 
جديداً بعنوان “حتى القدس” 

تويرت ختطط إلطالق منوذج مدفوع 
لتعويض خسائرها اإلعالنية
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ثقافية

» مل تعد كما كانت «..اجملموعة القصصية لدعاء البطراوي
استكشاف لنفوس تعيش حياتها بقلق

أحمد فاضل
تتكون   مجموعة    قصص   الكاتبة   
املرصي�ة   دعاء   البط�راوي   »  لم  
تع�د  كم�ا  كان�ت  »  ، م�ن نبضني 
متناقض�ني ، لكنهم�ا  متكاملني  ، 
أحدهم�ا  نح�و اإليج�از ، والصغر 
،  واآلخر نحو التوس�ع  والتضخيم  
واإلث�راء  ،  والكات�ب  من�ا   عندما  
 ، أدق  بش�كل  الكتاب�ة   يم�ارس 
ينت�ج خياالً  أكث�ر  اختصاراً  وأكثر  
تجريداً ،  أما  البعض  اآلخر ، فإنهم  
يجرب�ون  إىل  م�ا ال نهاي�ة  بعد أن 
وجدوا ألصواتهم املكانة املرجوة لها 
، فقاموا  بتطوير  قدراتهم  بواقعية  
الحتوائها ، راضون بالعمل يف نفس 
حياته�م  ط�وال  تقريب�اً  التقالي�د 

املهنية .
وبمث�ل  معارصيه�ا  م�ن  الُكتاب  
املوهوبني  وع�دد قليل من اآلخرين 
، تكتب دعاء قصص�اً ذات كثافة - 
أخالقية وعاطفية – وخيال يقرتب 
كث�راً م�ن الحقيق�ة ، وبإيقاعات 
طبيعية لل�كالم من خ�الل خطاب 
رسدي أكث�ر دق�ة وليس  مك�رراً ، 
إنها  مخلصة  لخطوط  األس�طورة  
الطويل�ة  والحكاي�ات  املحلي�ة 
العائلي�ة   والذكري�ات  والحكاي�ات 
،  مواده�ا  واقعية  دائم�اً  تقريباً ،  
وتت�رصف   ش�خصيات   قصصها   
األش�خاص  مث�ل   ، ع�ام  بش�كل 
الحقيقي�ني ، أي أنهم يفاجئوننا يف 

كل منعط�ف دون انتهاك االحتمال 
، إنهم يش�بهون أنفسنا لدرجة  أن  
الق�راءة  عنهم  يف  بع�ض  األحيان  
محفوف�ة  باملخاط�ر عاطفي�اً ،  يف  
ح�ني  أن األدب التجريب�ي  الجمايل 

، نادراً ما يحركن�ا  بالطريقة  التي  
يحركنا بها هذا النوع من األدب .

يف  الثان�ي  باملرك�ز  فوزه�ا  ومن�ذ 
مس�ابقة أدب الثورة لقرص ثقافة 
دمي�اط عام  2012 ،  بدأت  حياتها  

املهني�ة  باالنط�الق  فكتبت  الكثر  
م�ن القص�ص  القص�رة  التي  تم  
نرشها  يف  عديد  الصحف واملجالت

وه�ذه     ، والعربي�ة   املرصي�ة  
املجموع�ة  الجدي�دة  ترك�ز  دعاء   
م�ن خاللها ع�ى قص�ص  قصرة  
تستكش�ف  حي�اة  الن�اس  ، ولكن  
بشكل خاص النساء  مثل قصصها  
» مواجه�ة » ، » ح�ذاء نظي�ف » ، 
ش�عرة وحيدة  بيضاء »  ،  املالحظ   
خاللها  انتقاله�ا  ألماكن  متفرقة  
مما يجمعها  وشخصياتها  املروية  
بعناية ، ومع  أن أسلوبها الخيايل لم 
يتغ�ر كثراً ، إال أننا يمكن اعتباره 
خيال متفرد كما يف قصة » س�جن 
القصصي�ة  املجموع�ة  وألن   ،  «
القص�رة » ل�م تع�د كم�ا كانت » 
تتعام�ل برصاح�ة  ودون  عاطفة 
م�ع موضوع�ات امل�رأة يف تقلباتها 
وخ�داع     ، والنفس�ية  املعيش�ية 
ال�ذات ،  وتأثراتها  عليها  والحرة 
ح�ول ط�رق املصر الت�ي  ال يمكن  
تفس�رها بس�هولة ، كما يف » كان 
هن�ا » ، التي س�تفاجئ القارئ أن 
» املالئم�ة » يف جوهره�ا أق�ل فعل 
عن�ف مثر م�ن رد  فعل  املرأة  كما 
يف » خلف الباب املوصد » ، وتستمر 
دعاء يف تصاعد  رسدياتها ، وعندما  
نتوق�ف  أما قصتها » خربش�ات » 
نجده�ا كوميدي�ة  مأس�اوية  أو  ) 
كوميديا مأساوية (  لشابة طموحة 

تدعى » سلمى » تعيش  إرهاباً  من  
ن�وع  خ�اص  يف ش�بابها ، من قبل 
سلوك غريب  لصديق والدها املدعو 
س�لطان ، غ�ر املت�وازن عاطفي�اً 
والذي كان يوصلها يوميا  بمركبته 
الصغ�رة ، فيق�وم بالتح�رش  بها 
،  لكنه�ا    تقاوم�ه  وت�رتك  آث�ار  
أظافرها  عى  وجهه ، كانت تلك هي 
الطريقة التي  رأت  فيها  سلمى  أن  
ترتك  أملها  وراءها ، يف محاولة منها 
إلخب�ار والدها بما حص�ل ،  لكنها  
تتفاج�ئ  به هو اآلخر  يحاول ومن 
خ�الل  الهاتف  االعتذار  من  زوجة 

صديقه » املخربش » : 
»  وعندم�ا   فتح�ت   الب�اب   عليه  
ل�م�ح��ت     ... آخ��ره  ع�ل��ى  
خ�رب�ش�ات ت�ع�رف�ھ�ا ب�ط�ول 

ذراع وال�دھا ! 
ھ�زت   رأس��ھ�ا  م�س�ت�ن�ك�رة 
..  ف�ت�لك  ال�خرب�ش��ات  ت�عی�د 

ع�ل�ی�ھا ن�ف�س
املشهد !

شعرت بث�ق�ل الكلمات عى لسانھا 
، تحامل�ت عى نفس�ھا ، و س�ألت 
والدھا عن س�بب تلك الخربشات ، 

أجاب متلع�ثما :
- إنها القطة ! 

قص�ص   أروع   م�ن   واح�دة   يف  
املجموع�ة  ، » بعثرة روح » تحيلنا 
الكاتبة  إىل  موضوعة  االنكس�ارات  
والفش�ل  ، وقس�اوة  األب لش�اب 

يدعى  » آدم »  وكيف  تنتهي حياته 
نتيجة لتلك االنكس�ارات العاطفية 
والنفس�ية ، هذه القصص وغرها 
هي دراسة ألحوال الناس – خاصة 
املرأة –  تم  تسجيلها  وفق  تقنيات  
كتابة  القص�ة  القصرة الحديثة ، 
وه�ي  تحمل  يف  دواخلها  وس�ائل  
، م�ن لوع�ة  اآلخري�ن  إليم�اءات  

وحرمان ، وشفقة وانقياد .
» لم تعد كما كانت » هي  حجم  من  
الص�دق  الذي  ال يتزعزع ، ال هوادة  
فيه  يف ترشيحها  للطرق التي نخدع 
أنفسنا بها باسم الحب ، أو بأسماء  
أخ�رى  قاتمة  ، رؤيتها تثريها عني 

وأذن املؤلفة الرائعة
 التي  تتش�ابك  يف  رسدية  تحاورية  
م�ع ال�ذات املنطلق�ة نح�و حارض 
مفرح  أحياناً ، ومحزن  عى األغلب 
، وق�د وجدت أنه�ا دائما م�ا تهتم 
بالح�ارض  واملتغ�رات  يف املواق�ف 
االجتماعية يف نس�يج الثقافة التي 

تحيط بحياة الناس .
دع�اء  البط�راوي  تجل�ب  عمق�اً  
حقيقياً لكتاباته�ا  أيضاً ،  وبالتايل 
ف�إن املجموع�ة القصصي�ة  مليئة 
باألقوال املأثورة - ال أحد يقرأ قصة 
هنا  إنما  يتعرف  لتجارب  نمر  بها 
دائماً - ، لذا فإن كل واحدة من هذه 
القص�ص أكثر غرابة م�ن غرها ، 
وه�ي تعلن لصوت جديد ال ينىس يف 

القصة العربية الجديدة .

أَوس عبد علي حسن
* سرفيدية 

 ِعن�َد ِصَي�اِح الدِّي�ِك َصَباًح�ا يتقلَّ�ُص َوجُهُه 
ْت  ، وُيَطأِْط�ئُ إصَبَع�ُه املَثُق�وُب ، َبع�َد أَْن ُب�رِتَ
ُمَقدَِّمُت�ُه ِبَدَقاِئ�ِق اللَّْيِل الَحال�ِك، وَيَترَشَنُق َمَع 
أَصاِبِع َيِدِه الثَّالَثِة ، َيلوُك�ُه األَلَُم، وهَو ُيَسِبُل 
ِظلَُّه ُمتَِّجًها إىِل َناِفَذِة ُغرَفتِه الكاِئَدِة، َيَتَمرَكُز يف 
�مُس َتفُقُس للتَّوِّ ، وَتلَفُع َضوَء  َوَسِطَها، َوالشَّ
�اِرَع أََماَمُه َش�اِحًبا ،  ا ُيْظِهُر الشَّ لَْم�ِة؛ ِممَّ الظُّ
ُب ُمُروَر َمْن  َوحَدَها ال�كالُب َتعوي اَلِهَثًة ، َترَتَقَّ
َتعضُّ َس�اَقُه ، أو َتأُخُذ ِكيًسا ِمن ُقَماَمِة َبيِتِه، 

َخ عليها: رَصَ
 أُتُركي ُقَماَمَة الَبيِت!

َوجُهُه ُمَتَكدٌِّر ِبالنَُّعاِس، َيُلوُح ِبَيِدِه:
 ابَتِعدي: أاَل َتْسَمِعيني؟ ابَتعدي َعن َوجهي 

َوَظلَّ َي�رصُخ ُدوَن َجدوى ، َحتَّ�ى َصاَر َصوُتُه 
ًعا ، َظنَُّت الِكالُب أَنَّ�ُه ُيَخاِطُبَها،  َخِش�ًنا ُمَتَقطِّ
َعْت َتحَت َناِفَذِتِه َوِهَي َتعوي ، َوهَو َيرَصُخ  َتَجمَّ
اِخ َحتَّى َصَمَت الَجِميُع؛  َ ، َيَتَناَوُبوَن عى ال�رصُّ
َبعَدَه�ا ِبَيوٍم َس�َكَنِت ال�ِكالُب َبيًتا َجدي�ًدا َمَع 

إِصِبِع َيِدِه الرَّاِبِع.
َترَشُنٌق 

اُخُه املرَُتَبُِّع عى ِفرَاِش�ِه املُتَِّس�ِخ املَِلِء  َيقَتاُت رُصَ
ِة االنتَظاِر؛ َماِس�ًكا  ِبأََناِبيِب أَطَفاٍل َتاَلَش�وا يف ُلجَّ
�ال  أَنَفاَس�ُه َكَج�رَاٍد َجاِئ�ٍع ُيَح�اِوُل الزَّْحَف ُمْنسَّ
ِة ِبَس�َياَلِن  ِبَكرِْش�ِه املُْنَتِفِخ إىل ُغرَفِة أَبَناِئِه املُكَتضَّ
اِخِه�م املُلَتوي َراِئَحَة  �ْمِس، َوُهْم َيذروَن ِبرُصَ الشَّ
ُطُفولَِتِه�م ع�ى ُجُيوِبِه لَِت�زَداَد ُحُموَض�ًة ، َيتَِّكُئ 
ِة الَخَش�ِب )الطاولة( ، ُيَح�اِوُل النُُّهوَض  عى َحافَّ
�ْمَع َم�رًَّة أُخرَى لََعلَُّه  ُمنَتِع�اًل الَخوَف ، َيِصيُخ السَّ
َيس�َمع َصوَتهم َوُه�َو ُيَكرُِّر، ألَعابهم، مالبس�هم، 
ُكرَاته�م..... أََخ�َذ َصوُتُه َيدُخ�ُل َبرَزًخ�ا َمعُقوًفا 
َوُحضَنُه ِبالتََّماهي، َجالًِس�ا يف َزاوَيٍة الُغرَفِة حتَّى 

أََصاَبْت َرأَسُه ُلعَبٌة خشبيٌة لَِتسُقَط ُصوَرُتُه املُعلََّقُة 
عى الَحاِئِط ُمَصاِحَبًة َقْهَقة أطفاٍل َيلَعُبوَن.

ٌر َتَنكُّ
ُيَطأِط�ُئ َجَس�َدُه املُنَس�لُِخ ِبالع�وَدِة إىل َبلَِدِه، 
َوُيَتاِب�ُع َمِس�َرُه ال�ذي َيح�زُُّه الُج�وُع َخل�َف 
اِك التََّذاكِر، َيفتُل َج�َواَزُه تاَرًة  اآلَخرين إىل ُش�بَّ
َوَيغمُس�ُه يف الَحقيَبِة تارًة أُخرَى ، َواِضًعا َواِقًيا 
ُس ِبُصُعوَبٍة ِم�ن َكثرَِة الُجَثَث  عى أنِف�ِه َويتنفَّ
ُّ َفَمُه ِمن َترَاِتيِل الكلماِت  التي َتمَلُ املََكاِن، َي��ِ
؛ َخوًف�ا أاَلَّ َيِصَل إىِل َوَطِن�ِه َوُهَو ُجثٌَّة ، ظلَّ ي�ُّ 
حتَّ�ى َوَصَل ُش�بَّاَك التََّذاِك�ِر ، َحدََّق ِب�ِه الرَُّجُل 
ُمنَتِظرًا أَْن ُيربَِز َجوَاَز َس�َفرِِه،  أََخَذ يبحُث عنُه 
َبنَي َبَقاَيا َذاِكرَِتِه ، َيرَصُخ ِبِه : أَيَن َجوَاُز َسَفرَِك 
؟ َيِج�فُّ َحلُق�ُه ، والكلَماُت َته�رُب ِمنُه . أوَمَئ 
للرَُّجِل أَنَُّه ُمَجرَُّد ُجثَِّة وبني هذا الهذياِن َتغُزوُه 
َراِئَح�ُة الُجَثِث وَتعتِقُل�ُه َنوَبٌة َصِغ�َرٌة َتجَعُلُه 

َجوَاًزا َمفُقوُدا ِباَل َوَطٍن. 

أدب املذك�رات ما عاد مغلق عى االس�ماء 
الذائع�ة الصي�ت كم�ا كان من قب�ل ، وما 
عادت املذكرات تس�ر وفق بوصلة واحدة 
، فهي تش�مل تدوين الوقائع الش�خصية 
الخاص�ة بالكات�ب ، أو ترجم�ة املش�اعر 
واالحاس�يس الت�ي يريد الكات�ب تحوليها 
اىل لوحات فني�ة تعتمد عى اللغة الرصينة 
البليغة ، ورغم هذا التش�عب اال اننا يمكن 
حرص ه�ذا النوع من الكتاب�ة يف اتجاهني 
هما : املذكرات الش�خصية التي مارس�ها 
الكث�ر من أج�ل الهواي�ة ، واملذكرات التي 

يراد بها التوثيق .
املجموع�ة  ع�ن  الحدي�ث  بص�دد  نح�ن 
القصصي�ة للقاص العراقي س�الم مهدي 
القرين�ي ، وبص�دد توضي�ح الف�رق ب�ني 
املذك�رات اليومية التي تدون فيها االحداث 
بطريق�ة حف�ظ االحداث ، وه�ي مذكرات 

يس�تطيع أي ف�رد م�ن القيام به�ا ، وبني 
املذكرات الت�ي تحتاج اىل لغة ادبية رصينة 

، وع�رض متناس�ق ، وبن�اء يعتم�د ع�ى 
التكثي�ف ، وخلق الفض�اء القصيص الذي 

يرسم املكان حدوده ، واالنطالق من وحدة 
الحدث والبطل يف بناء القصة القصرة جدا 

أو الحكاية .
) القادم اىل الضوء ( ثمة مفارقة يف العنوان 
س�نتناولها يف وقت آخر ، ه�ذه املجموعة 
القصي�ة تدخ�ل يف جنس املذك�رة االدبية ، 
ولكنها تختلف ع�ن املفهوم املعروف الذي 
كتب طه حس�ني كتاب�ه ) االيام ( ، وتبتعد 
عن مذك�رات ) ماري ك�وري ( يف ) هوس 
قصصي�ة  مجموع�ة  ه�ي   ،  ) العبقري�ة 
تش�كل الس�رة الذاتية عمودها الفقري ، 
قصص اعتم�دت يف تدويتها عى ) املفكرة 
( الشخصية التي ظلت منسية فوق سطح 
البيت مع املواد املستهلكة ، كتابات مخبأة 
خوفا من عيون الرقاب�ة حاول املؤلف من 
جعلها مادة قصصية فخرجت لنا ش�هية 
س�اخنة ، توليف من الس�رة الذاتية التي 

اعتمدت عى الخيال الخصب الولود .
) القادم اىل الضوء ( رصد بعدسات دقيقة 
الحداث مرت عى حياة الكاتب استطاع أن 
يدخلها اىل عالم القصة القصرة ) مش�هد 
رقم 1 / ص43 ( و ) الجمعة االخرة / ص 
57 ( وبعضها استخدم فيها تقنية الفالش 
ب�اك ) مفك�رة 1999 � 2000 / ص 80 ( 
او م�ا ورد يف صفح�ة 86 ، وبعضها طغى 
عليها اسلوب املقالة ) نيسان 2007 / ص 
96 ( اال ان جميع ما ذكرناه لم يخرج عن 
عال�م القص�ة القصرة م�ن حيث عنارص 

وخصائص هذا الجنس االدبي الجميل .
القاص العراقي سالم مهدي القريني اظهر 
مه�ارة عالي�ة يف اقتناء الح�دث ، وظهرت 
مقدرته واضحة من خالل الحبكة البعيدة 
عن الرخاوة ، وزرع عنارص التش�ويق عى 
جس�د نصوص�ه القص�رة ، واس�تخدامه 

اللغ�ة املرنة الذي من خاللها اس�تطاع من 
ايصال ما يريده اىل ذهن املتلقي .

والق�اص القرين�ي ق�ام ب�دور امل�ؤرخ يف 
مجموعت�ه القصصي�ة ، فه�و أرخ ملرحلة 
زمني�ة عانى منه�ا ككات�ب فخرجت من 
ب�ني انامل�ه صادق�ة نقية رغم االس�قاط 
املبارش لرأس�ه االيديولوج�ي عليها ، فكل 
القص�ص تتح�دث عن ش�عب عان�ى من 
الظلم واالضطهاد ، فكان مش�اركا لهموم 
الفقراء واملس�اكني ، قص�ص خرجت من 
رح�م الواقع وخي�ال الكاتب اض�اف اليها 
لون نجاحها من حيث االغراء والتشويق .

س�بق وان اص�در الق�اص القرين�ي عدة 
مجاميع قصصية ) للنس�اء حكايات / يف 
ذاكرتي / افرتاس ( وجاءت هذه املجموعة 
ترضب عى نف�س الوتر الذي اعتاد املؤلف 

الرضب عليه ، وتر الكادحني والفقراء .

امحد عساف/دمشق
“التفاحُة التي أغوت به�ا حواء/ أبونا آدم فقضمها/ 
ه�ي أّوُل العصي�ان لكّنه�ا كان�ت/أّول الح�ب أو أّول 
املعن�ى/ املعصية التي ارتكبها أبون�ا آدم/ جعلّت منه 

أّول عاشٍق عى األرض” ص 25 –
)ي�ٌد فيها ش�موس ومطر(: “ماب�ني أّول ح�ّب, وأّول 
معنى.. هناك شاعٌر, صياٌد ماهٌر, يجيد التقاط اللحظة 
املؤث�رة لتقدح الفكرة, وتنبت تس�اؤالت كي تصّل حّد 
الحلم. ش�اعر ُي�درك الغوّص بالكينون�ة البرشية, من 
أّول الخلق حيث الص�وت بداية والصدى الحقاً يجيء. 
الص�ورة أّوالً ثّم املعنى, وبعد الق�راءات ملجمل قصائد 
“الغ�وار”, وبعد الكتابة أتذكر “ج�الل الدين الرومي” 
ومقولت�ه: “الش�اعر الحقيقي حّتى ل�و وضع يده يف 

النار فإنها ال تحرتق”.
اآلن عرفُت معناها الكبر وذلك حني تراءت يل يُد “طالل 
الغ�وار” وه�ي مخضب�ة بمف�ردات ُيحّب�ذ  حضورها 
املمّج�د, كالنه�ر والصباح�ات واألحالم، والش�موس, 
واألغاني والرّقصات, والخطا, ولحظات فرح مسوقة 
من بني س�تائر حزن, والرتنيمة, واملط�ر, و…, فبالله 
عليكم من تكون يف قبضته هذه القيامات واالشتعاالت 
كي�ف تحرتق يده؟!. )من مقدمة املجموعة الش�عرية 

بقلم األديبة: نجاح إبراهيم ص 17
الش�اعر العراقي طالل الغّوار – يف مجموعته الشعرية 
هذه: يقدم لنا قصائد تنتمي ألسلوب ما يسمى بالسهل 
املمتنع, وليس رساً القول إن أصعب النصوص الشعرية 
هي تلك النصوص التي تنتمي إىل السهل املمتنع. طالل 
الش�اعر هنا يفلت من رشك املب�ارشة, دون أن يقع يف 
الس�ذاجة, ودون أن تفقد قصيدته إيحاءاتها الشعرية 
ودالالتها, كذلك طزاجتها, ونكهتها الشعرية. يريد أن 
يقول, ومن خالل عنوان مجموعته الشعرية أن للحب 
معن�ى وللمعنى حب, ومن ه�ذا نس�تنتج أن العنوان 
عتبة دالة للولوج إىل روح النص والتوغل فيه أكثر, وأن 

العن�وان أيضاً كان توطئة للدخول إىل النصوص عامة, 
وهذا بالتأكيد يشء يخص اللعبة الفنية الشعرية:

“ل�م يبق يل غر القصيدة/أش�ُر به�ا إىل نجم غيابِك/ 
وبه�ا أصدُّ نب�ال أعدائي/ وه�ي عصاَي أتك�ئ عليها 

وأسر بها حتى أصَل إىل نفيس” ص 51
نالح�ظ التكثي�ف امل�دروس واملتق�ن يف بن�اء الجملة 
الش�عرية, ويف بنية القصيدة بش�كل عام عند شاعرنا 
)الغ�وار(, حي�ث االنزياح�ات اللغوي�ة, وتل�ك املخيلة 
الشعرية التي تنتج نصا شعريا طافحاً بأصالة الشعر 

وجماليات املعنى:
“يف طفولت�ي كن�ت أعلّ�ق وجهي ع�ى ش�جرة/ وأنا 
أنص�ُب تحتها فخاخي كي أصطاد الش�مس” ص 28 
– يتابع قائالً: “وأنت تحتفي بتويج ياس�مينة. ال تقرأ 
صباح دمشق إال ش�عراً…/ وأنا أتأمُل تويج ياسمينة 

دمشقيٍة/ كم أزدري تيجان امللوك” ص 38 –
يف الكث�ر من قصائد هذه املجموعة املش�غولة بعناية 
فائقة, وبذائقة ش�عرية حميمية, س�نجد أننا أمام ما 
يتقاط�ع م�ع قصيدة الومض�ة أو قصي�دة التفاصيل 
اليومي�ة, وإن كانت القصي�دة الطويل�ة, بمحاذيرها 
عصي�ة وصعب�ة, ف�إن قصي�دة الومض�ة, ال تعط�ي 
قيادته�ا ملن يش�اء وملن يستس�هلها, ب�ل إنها تتطلب 
التكثيف واإلدهاش والتحايل عى اللغة لقول الكثر يف 
جمل قصرة ورشيقة قادرة عى إيصال املعنى واملتعة 
يف ذات الوقت: “العاشُق.. أعمى لكّنه يتوّكأ عى قلبه/ 

فتسر خلفه الطرقات ” ص 39
“أّيتها النائيُة ها أنا أُمل قصائدي للريح فأّتوُج غيابِك 

باملعنى” ص 49
املتابع لتجارب الشاعر طالل الغوار يف تجاربه الشعرية 
س�يجد تل�ك الحساس�ية الخاصة تج�اه اللغ�ة التي 
يتعام�ل معها, بحي�ث أنه نجح يف بناء عالقة ش�ديدة 
الخصوصي�ة م�ع مفرداتها, ومن التكثي�ف الذي أتاح 
للقصيدة التق�اط موضوعها بأقل ع�دد من الكلمات, 

ودون اإلخالل بالرشوط الفنية للقصيدة.
“م�ات الش�اعر لم يش�يعُه أحٌد.. س�وى كلماته” ص 

105
يتاب�ع قائالً: “خرجَت من عتم�ٍة.. وها أنت تميض إىل 

أخرى/ فإىل أين تغُد أحالمك وأنَت بني هاويتني”.
“هل تش�كني من الربد – نعم – ه�ذا قلبي فيه جمٌر/ 

فخذيه يكفي للديفء فصوال” ص107-
قصائد الشاعر طالل الغّوار, بمجملها تحتاج لوقفات 
أطول ملا فيها من اش�تغاالت وجه�د واضح. لقد قرأنا 
قصائ�ده بكثر م�ن املحبة ملا فيها م�ن بناء وتكثيف 

ومغايرة للقصيدة النمطية السائدة.
)أّول الحب.. أّول املعنى( إصدارات دار بعل – دمشق
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تعان�ي الكثري من الس�يدات من 
ع�دم نض�ارة الب�رة وظه�ور 
بع�ض العالم�ات التعبريي�ة أو 
الخطوط الرفيعة يف الوجه والتى 
قد تتطور إىل تجاعيد مما يشوه 

جمالها.
وترغب النس�اء الظهور بأفضل 
ش�كل ىف األعياد واالحتفاالت لذا 
عليك تجربة طريقة عمل ماسك 

الكاكاو لتفتيح البرة.
مكونات املاسك:

مس�حوق  م�ن  ملعقت�ن   -

الكاكاو 
- ملعق�ة زب�ادي. 

- ملعقة سكر.
طريقة عمل واستخدام املاسك: 
ضعى الكاكاو يف وعاء وأضيفي 

السكر والزبادى وقلبي جيدا.
تدليك ملاس�ك بلطف عىل البرة 

ملدة 5 دقائق
اتركي�ه 10 دقائ�ق ثم اغس�ليه 

باملاء البارد
يستخدم مرتن ىف اليوم لحصول 

عىل أفضل النتائج.

وض�ع باحث�ون قائم�ة بعوامل 
خط�ر تحذيري�ة ق�د تش�ري اىل 
اإلصابة بمرض الخرف، يجب أن 

يأخذها األطباء بعن االعتبار.
ويف التفاصي�ل، فقد ق�ام فريق 
علماء من ح�ول العالم، بقيادة 
جامعة فودان يف الصن، بتحليل 
395 دراسة، ووجد أن هناك 10 
خطوات، مؤكدة، تقلل من خطر 

اإلصابة بمرض األلزهايمر.
وتشمل هذه الخطوات الحصول 
عىل تعليم جيد، القيام بأنشطة 
محفزة ذهنياً مثل القراءة. كما 
أوىص الخ�راء الن�اس بتجن�ب 
الس�كري،  بم�رض  اإلصاب�ة 
الكوليسرتول،  ارتفاع  الس�منة، 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم، االكتئاب 
يف  ال�رأس  وصدم�ات  والتوت�ر 

منتصف العمر.
األطب�اء  أن  العلم�اء  وأوض�ح 
يج�ب أن ينتبهوا أيض�اً اىل فرط 
أي  ال�دم،  يف  الهوموسيس�تئن 
عندم�ا يوج�د كمية كب�رية من 
الهوموسيس�تن،  هرم�ون 

املوج�ود يف اللح�وم الحمراء، يف 
الدم.

ويف س�ياق متصل، لفت العلماء 
أيض�اً اىل وجود خط�وات أخرى 
للوقاية من الخرف مثل ممارسة 
الرياض�ة، الحصول عىل قس�ط 
كاف من الن�وم، تجنب التدخن 
وإدراج الفيتام�ن يس يف النظام 

الغذائي.
وتوق�ع الخراء زي�ادة يف حاالت 
تق�دم  م�ع  بالخ�رف  اإلصاب�ة 
س�كان العال�م يف العم�ر. وقال 
نتائجه�م  إن  الدراس�ة  مؤلف�و 
يمك�ن أن تس�اعد األطب�اء عىل 

اكتشاف املرض يف وقت مبكر.

“فيق�ل خريا أو ليصم�ت”.. يف بعض 
األحي�ان يك�ون م�ن األفض�ل التزام 
الصم�ت بدال م�ن قول أش�ياء معينة 
لألشخاص تشعرهم باالنزعاج، ما قد 
يس�اهم يف توتر العالقة بينكما..ومن 

هذه العبارات:
-1 كان يج�ب أن تفك�ر يف ذل�ك م�ن 

قبل:
م�ن بن الجم�ل املزعج�ة التي تجعل 
الش�خص يش�عر بالضي�ق من�ك تلك 
الجمل�ة، اعل�م أن الجمي�ع يرتكبون 
أخط�اء، فلم�اذا ال تظه�ر مزيدا من 
الصر لألش�خاص بجانب القليل من 

الفكاهة؟
-2 بالطبع، سيشارك طفيل ألعابهم:

تخي�ل أن أقارب�ك البالغ�ن يأخ�ذون 
حقيبت�ك املفضل�ة أو الس�يارة الت�ي 
طال انتظارها ومنحها لش�خص آخر 
أثناء قول�ه “إنها ليس بخيال، بالطبع 

سيشاركها” أال تشعر بالغضب؟
ح�اول اآلن أن تتخي�ل كي�ف يش�عر 
الطف�ل الصغ�ري، ال�ذي ال يس�تطيع 
التحك�م يف عواطف�ه، ولهذا الس�بب 
م�ن الرضوري طلب إذنهم عند اللعب 
بألعابهم، وإذا قال الطفل، “ال”، فهذا 
يعن�ي “ال”، حيث إنه يف مرحلة يتعلم 
فيها حماية مصالحه وحدوده بشكل 

صحيح.

-3 فاكر نفسك نجم/ة
ينقد بعض األشخاص مظهر اآلخرين، 
لذا إذا سمعت تعليقات بشأن الطريقة 
الت�ي تبدو به�ا أو الطريقة التي يبدو 
به�ا رشيكك، فم�ن األفض�ل إيقافها 
عىل الفور، ألن ه�ذه الهجمات أفضل 

حل لها أن تتوقف من البداية.

-4 ما هذا الهراء الذي تشاهده؟
ترغب يف مش�اهدة فيل�م الرعب الذي 
ت�م أُنت�ج حديث�ا أو موس�م آخر من 
التلفزيوني املفض�ل لديك،  املسلس�ل 
ع�ىل  النهاي�ة  يف  تحص�ل  أن  وبع�د 
الفرص�ة وتجعل نفس�ك مريحا عىل 
األريكة، يق�ول لك أحد أف�راد عائلتك 

فجأة يف منتصف الفيلم “أنت تشاهد 
هذه األش�ياء الس�خيفة!” نعم، لدينا 
جميع�ا أذواق�ا مختلف�ة، ولكن ليس 
من املقبول التقليل من ذوق اآلخرين، 
ألن الش�خص البالغ حر يف مش�اهدة 

ما يريد.
-5 ستبدو أفضل إذا..

يمك�ن أخذ هذه العب�ارات عن طريق 
الخطأ ع�ىل أنه�ا مزحة غ�ري مؤذية 
أو نق�د بن�اء، ولك�ن هذا ه�و املكان 
الذي يختبئ فيه الخطر، هذه ليس�ت 
مزحة وليس�ت نقدا بن�اء، ولكنه أمر 
مهن، لذا من املهم أن تتعلم مالحظة 
ه�ذه التعليق�ات والرد عليها بش�كل 

صحيح.
-6 كي�ف تمكن�ت من العي�ش يف مثل 

هذه الشقة الصغرية:
“متى ستنتقل إىل ش�قة أكر؟” “هل 
أن�ت متأكد م�ن أنها تناس�بك؟” “يا 
له�ا من غرف�ة صغرية!”، ه�ذا يعني 
إنجازات�ك  م�ن  يقل�ل  الش�خص  أن 
ومشرتياتك، فمن األفضل إيقاف هذا 

الشخص.
-7 هل هذا راتبك بالكامل؟

هل ه�ذا كل م�ا كس�بته؟ “ أو “أنت 
ال ترب�ح الكثري يف عمل�ك”، “قد يكون 
من األفض�ل البقاء يف املن�زل والقيام 
بالتدب�ري املنزيل!”، إذا واصلت س�ماع 
هذه العب�ارات من أصدقائك املقربن، 
فهي عالمة حمراء، ألن هذه الكلمات 
يمك�ن أن تجعلك تش�ك يف إنجازاتك، 
وق�د يك�ون لدين�ا جميع�ا إخفاقات 
ويج�ب عىل أحبائنا دعمن�ا ومحاولة 
ثقتن�ا  اس�تعادة  ع�ىل  مس�اعدتنا 

بأنفسنا.

10واحة
قد جتعل اآلخرين ينفرون منك.. عبارات احذري من قوهلا

حنو مستقبل افضل...هلاله

alzawraanews@yahoo.com

تعتر مشكلة ارتفاع درجة حرارة 
الهات�ف الذك�ي إحدى املش�اكل 
الش�ائعة التي تواجه مستخدمي 

الهواتف الذكية عموما.
وهناك الكثري من األس�باب التي 
قد تؤدي إىل سخونة الهاتف، مثل 
اس�تخدام الهاتف أثناء الش�حن 
وكذل�ك أثناء الش�حن الرسيع يف 

الهواتف التي توفر هذه امليزة.
بع�ض  اس�تخدام  أن  نن�ى  وال 
التطبيق�ات، التي تتطل�ب املزيد 
من الطاقة، لفرتات طويلة يؤدي 
إىل رف�ع درج�ة ح�رارة الهات�ف 

بصورة ملحوظة.
رسيع�ة  نصائ�ح   10 الت�ايل  يف 
للتغلب عىل مشكلة ارتفاع درجة 

حرارة الهاتف الذكي:
1. تجنب ت�رك هاتف�ك الذكي يف 
بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة 
مثل تركه داخل السيارة يف فصل 
لض�وء  تعريض�ه  أو  الصي�ف، 

الشمس املبارش لفرتات طويلة.
2. عن�د ارتف�اع ح�رارة الجه�از 
أثناء الشحن، قم بفصل الشاحن 

من الجهاز وتحقق من إغالق أي 
تطبيق�ات قيد التش�غيل وانتظر 
حت�ى ي�رد الجه�از ث�م اب�دأ يف 

شحنه مرة أخرى.
 USB 3. يفض�ل اس�تخدام كابل
معتم�د م�ن الرك�ة املصنع�ة 
للهاتف الذي تستخدمه، فأحيانا 
التلف يف الكابل أو عدم اس�تخدام 
كابل USB أصيل يؤدي إىل سخونة 
الجزء الس�فيل م�ن الهاتف أثناء 

الشحن.
4. ال تس�تخدم التطبيق�ات التي 
تتطل�ب املزيد من الطاقة لفرتات 

طويلة جدا، ويمكنك تحديد هذه 
التطبيق�ات م�ن خ�الل االعتماد 
عىل تطبيق متخصص يف مراقبة 
خ�الل  م�ن  أو  البطاري�ة  أداء 

إعدادات الهاتف.
5. تشغيل األلعاب القوية وعالية 
الج�ودة ع�ىل الهات�ف يعمل عىل 
اس�تنزاف الطاقة برسعة وكذلك 
رف�ع درج�ة ح�رارة الهاتف عند 
االس�تخدام لف�رتة طويل�ة، ل�ذا 
ه�ذه  اس�تخدام  ع�ىل  اح�رص 

األلعاب بصورة معقولة.
6. عند رغبتك بمش�اهدة فيلم أو 

مقطع فيديو ملدة زمنية طويلة، 
فيفضل عدم تش�غيله عىل أقىص 
ضب�ط  ب�ل  للشاش�ة  س�طوع 

السطوع عىل قيمة متوسطة.
7. تحقق من أن�ك قمت بتحديث 
النظ�ام يف هاتف�ك الذك�ي آلخر 
إصدار، وكذلك تحقق من تحديث 
التطبيقات التي تستخدمها آلخر 
إصدار كذلك، ففي بعض األحيان 
تأتي هذه التحديثات بحل لبعض 

املشاكل املتعلقة بالطاقة.
بإلغ�اء تنش�يط بع�ض  8. ق�م 
املزاي�ا عند عدم حاجتك لها، مثل 
إيقاف الشبكة الالسلكية وكذلك 

.GPS �البلوتوث و ال
9. تسجيل الفيديو لفرتات طويلة 
بالدقة العالية قد يؤدي إىل ارتفاع 
يفض�ل  لذل�ك  الهات�ف،  ح�رارة 
أو  التطبيق�ات  تحدي�ث  تجن�ب 
تش�غيل أي تطبيقات يف الخلفية 

أثناء التسجيل.
10. تحق�ق م�ن عدم وج�ود أي 
مش�اكل أو أعط�ال يف البطاري�ة 

الخاصة بالهاتف.

ل�م يتب�ق ع�ىل العي�د س�وى أيام 
قليلة، وتظل انتشار روائح اللحوم 
يف البي�ت، أمر غري مس�تحب لدى 
لح�م  تحض�ري  فس�واء  أغلبن�ا، 
الذب�ح  أو  املطب�خ،  يف  األضحي�ة 
يف املن�زل، يتس�بب يف الكث�ري م�ن 
الفوىض التي ينت�ج عنها الروائح 

غري املستحبة.
لذا نق�دم طرقا للتخل�ص من تلك 

الروائح:
اعتم�د كلًي�ا ع�ىل الخ�ل وامللح يف 
تنظيف كل يشء، بداية من غس�ل 
املن�زل  تنظي�ف  حت�ى  اللح�وم، 

لضمان التخلص من رائحة الدم.
اس�تخدام الخ�ل واملل�ح أيًض�ا يف 
تنظيف األرضيات وإزالة الشوائب، 
الزي�وت  إدخ�ال  أيًض�ا  ويمكن�ك 
العطري�ة الت�ي ترغبها ع�ىل هذه 

املكونات أثناء التنظيف.

التنظيف باملس�حوق، قومي  بع�د 
بالعملية نفس�ها ولكن باس�تبدال 
املسحوق هذه املرة، بوضع رشائح 
الليم�ون والنعن�اع املجفف ملس�ح 
األرضي�ات. كذل�ك انث�ري رشائح 
الليمون يف جنيبات املطبخ واملنزل.

ثالًثا: الفانيليا والبيكنج صودا
قومي بتحضري خليط من الفانيليا 
والبيكنج صودا مع الخل، ووضعه 
عىل أس�طح ورف�وف املطبخ ملدة 
ليل�ة كامل�ة، ويف الصب�اح قومي 
بتنظيفها، ستعمل هذه املواد عىل 
امتصاص الروائ�ح العنيدة للحوم 

األضحية.
رابًعا: الفحم

ضعى قطع الفحم غري املشتعل يف 
جنيبات املطبخ المتصاص الروائح 
الكريهة من�ه، وتأكد أن األرضيات 

مجففة تماًما من املاء.

خامًسا: أوراق النباتات املجففة
ف�وق أحد عي�ون الطب�اخ، قومي 
بح�رق بع�ض م�ن أوارق املريمية 
أو  القرف�ة  أع�واد  أو  املجفف�ة 

القرنفل، وإن ل�م يتوفر لديك هذه 
النباتات، بإمكانك إش�عال البخور 
ولك�ن احرص عىل اختي�ار رائحة 

مناسبة.

تدبري منزليكل يوم معلومة

كيف تتخلص من رائحة املنزل الكريهة بعد ذبح األضحية؟10 نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة اهلاتف

 يذه�ب طفيل للمدرس�ة ويع�ود دون أعرف 
م�اذا فعل، أس�ئله كث�رًيا دون ج�دوى، لكن 
هناك طرق ومواعيد لألس�ئلة لم أكن أعرفها، 

لألطفال من سن ثالثة سنوات فما فوق.
قبل الن�وم وأنت�ي تضعن طفل�ِك يف رسيره، 
مددي بجواره، وابدأئي األسئلة بشكل حواري 

ومرح.
.  م�ا أكث�ر يشء كان ممت�ع ومدهش حدث 
اليوم؟ع�ادة نس�أل أطفالن�ا س�ؤال عام لن 
يع�رف األجابه علي�ه، “كي�ف كان يومك” ال 

تفهم األطفال األجابات عىل األسئلة العامة.
لن الس�ؤال عن املتع�ه أو األنزعاج س�يكون 
خي�ط للمزيد من ال�كالم ومعرف�ة مزيد من 

التفاصيل.
.  ه�ل كان يوم�ك مزع�ج أم جيد؟م�ع هذه 
األس�ئلة، طفل�ِك الصغ�ري يفتح قلب�ه لِك كل 
مس�اء، ويبدأ يبتس�م ويضحك من جديد كما 
أن�ه يتذكر م�ا كان يتمت�ع به يف ذل�ك اليوم، 
ويحص�ل عىل أكثر خط�ورة وهو يتحدث عن 
اليشء ال�ذي جعل�ه حزيًنا، ويش�عر بالفخر 

عندما يقول لِك ما تعلمه. 

.  م�ا ال�ذي أنجزت�ه اليوم؟ع�ن طريق طرح 
أس�ئلة بس�يطة عىل طفلك، يمكن�ك تعليمه 

التفكري بشكل مستقل وتنمو ثقته بنفسه.
. كيف ح�ال صديقك؟هنا س�تعرفن من هم 
أصدقائه، وكيف يتعامل معهم، ستعرفن إن 
كان يمر بمش�اكل مع زمالء املدرس�ة، أو إن 

كان اجتماعي أم ال.

.  م�اذا قالت مدرس�تك اليوم؟م�ن خالل هذا 
الس�ؤال س�تتعرفن ع�ىل أداء طفل�ك داخ�ل 

الفصل، وعالقته بمدرسته.
.  م�ا اليشء ال�ذي جعلك تبتس�م اليوم؟يكر 
طفلك بن ليلة وضحاها، ستتعرفن عىل نمو 
شخصيته، وعىل روح الفكاهه التي قد يكون 

امتلكها.

 يحقق امل�اء الدافئ فوائد عديدة عىل معدة خاوية 
يف الصباح الباكر، ال يجنيها الجسم عند رشب املاء 
الب�ارد.. يف التايل مجموعة من فوائد كوب املاء مع 

الليمون عىل الريق:
-1 تحفيز الهضم

يطرد عصري الليمون املواد والس�موم غري املرغوب 
فيها من الجسم، حيث يشبه تركيبه الذري اللعاب 
وحمض الهيدروكلوريك، ويشجع الكبد عىل إنتاج 
الصفراء التي تساعد عىل الهضم، ويساعد عصري 
الليمون أيضاً عىل تخفي�ف أعراض عرس الهضم، 

مثل حرقة املعدة والتجشؤ واالنتفاخ.
-2 مدر للبول

يساعد عصري الليمون عىل طرد الفضالت السائلة 
غري املرغ�وب فيها، ألنه يزيد م�ن معدل التبول يف 
الجسم، لذلك يتم إطالق السموم بمعدل أرسع مما 

يساعد يف الحفاظ عىل صحة املسالك البولية.
-3 تعزيز املناعة

يحت�وي الليمون عىل نس�بة عالية م�ن فيتامن 
يس، وه�و أمر رائ�ع ملكافحة نزالت ال�رد، وهو 
غن�ي بالبوتاس�يوم، مم�ا يحف�ز وظائ�ف امل�خ 
واألعص�اب. ويس�اعد البوتاس�يوم أيًض�ا ع�ىل 
التحكم يف ضغط الدم. ويملك حمض األسكوربيك 
املوجود يف الليمون خصائص مضادة لاللتهابات، 
ويس�تخدم كدع�م تكمييل لعالج الرب�و وأعراض 
تنفس�ية أخرى، باإلضافة إىل أنه يعزز امتصاص 

الحديد الذي يعزز من املناعة يف الجسم.
-4 تنظيف البرة

يس�اعد فيتام�ن يس يف الليم�ون باإلضاف�ة إىل 
مضادات األكس�دة األخرى عىل تقلي�ل التجاعيد 
ومكافح�ة تل�ف الج�ذور الح�رة. فيتام�ن يس 

رضوري أيض�ًا لب�رة متوهجة صحي�ة، بينما 
تح�ارب طبيعته القلوي�ة بعض أن�واع البكترييا 

املعروفة بأنها تس�بب حب الش�باب.
-5 تعزيز النشاط

يحصل الجس�م عىل الطاقة م�ن تفاعل األيونات 
املوجبة القادمة من الطعام مع األيونات السالبة 
يف الجه�از الهضمي، والليمون ه�و من األطعمة 
القليل�ة الت�ي تحتوي ع�ىل أيونات س�البة، مما 
يمن�ح الجس�م مزيداً م�ن الطاق�ة، كم�ا تتميز 
رائح�ة الليم�ون بخصائصه�ا املعززة للنش�اط 
والحيوية، كما يساعد عىل تقليل الشعور بالقلق 

واالكتئاب.
-6 ترسيع الشفاء

يع�زز حم�ض األس�كوربيك املوج�ود بكث�رة يف 
الليم�ون التئ�ام الج�روح، وه�و عن�ر غذائي 
أس�ايس يف الحفاظ عىل صحة العظام واألنسجة 

الضام�ة والغضاري�ف. كم�ا يمل�ك فيتامن يس 
أيضاً خصائص مضادة لاللتهابات.

-7 صحة الفم
إىل جانب تحس�ن رائح�ة الفم، م�ن املعروف أن 
الليمون يس�اعد يف تخفيف آالم األسنان والتهاب 
اللث�ة، واعل�م أن حام�ض الس�رتيك يمك�ن أن 
يتس�بب يف تآكل مينا األس�نان، لذا يجب أن تضع 
يف اعتبارك ذلك، وال تنظف أسنانك بعد رشب املاء 
مع الليمون، ومن األفضل تنظيف أسنانك أوالً، أو 

االنتظار لفرتة طويلة بعد تنظيف أسنانك.
-8 خسارة الوزن

يحت�وي الليم�ون ع�ىل نس�بة عالية م�ن ألياف 
البكت�ن، مم�ا يس�اعد ع�ىل مكافح�ة الرغب�ة 
الش�ديدة يف تناول الطعام، و أظهرت الدراس�ات 
أن األش�خاص الذين يحافظون عىل نظام غذائي 

أكثر قلوية، يفقدون الوزن بش�كل أرسع.

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

 9 أسئلة جتعل احلوار مع طفلك أفضل

لتعزيز املناعة وتنشيط اجلسم.. اشرب املاء الدافئ مع الليمون على الريق

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

ماسك يعيد النضارة واجلمال 
بسرعة قبل العيد

البعد عن االكتئاب والتوتر 
لتجنب اإلصابة باخلرف

الكري�ب  عم�ل  طريق�ة 
بالنوتيال
املكّونات

زبدة - 85 غرام
بيض – 2

صفار بيض – 1
ماء - نصف كوب

حليب – كوب
ملح - ربع ملعقة صغرية

دقيق – كوب
 - نوتي�ال  ده�ن  ش�وكوالتة 

بحسب الرغبة
طريقة العمل

- ذّوب�ي الزب�دة يف ق�در عىل 
النار حتى تحصيل عىل مزيج 
ذهبي اللون ث�م ابعدي القدر 

عن النار واتركيه جانباً.
- يف وع�اء متوس�ط الحجم، 

ضعي البيض، صفار البيض، 
املاء، الحليب وامللح ثم اخلطي 

املكونات جيداً حتى تتداخل.
- زيدي الدقيق والزبدة املذوبة 
م�ع الخل�ط املس�تمر حت�ى 

تحصيل عىل مزيج كريمي.
- س�خني مق�الة غري الصقة 
عىل النار، اسكبي مقدار ربع 
مغرفة يف الوس�ط ث�م كوّري 

املزيج حتى يغطي املقالة.
- أتركي العجينة حتى تظهر 
ث�م  وجهه�ا  ع�ىل  فقاع�ات 
اقلبيها اىل الجهة الثانية حتى 

تنضج.
- أعي�دي الكرة حت�ى انتهاء 
الكمية ث�م ادهني كّل عجينة 
بالقليل من شوكوالتة النوتيال 

وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الكريب بالنوتيال
املطبخ
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نرك��ز هن�ا يف هذا املوضوع 
لش�كل  الطف�ل  رس�م  ع�ى 

اإلنس��ان: 
ضخ�م  ش�خ���ص  رس�م 

للغ����اية: 
الضخمة  الرس�وم  تدل  عادة 
لشكل اإلنسان عى العدوانية 
التواف�ق  س�يئي  واألطف�ال 
ش�كل  رس�م  إىل  يميل�ون 

إنساني مبالغ فيه .
ضئي���ل  ش�خص  رس�م 

للغ���اية: 
الرس�وم  ع�ن  يق�ال  ع�ادة 
الضئيلة لش�كل اإلنسان أنها 
ت�دل ع�ى مش�اعر النق�ص 
وع�دم الكف�اءة وانخف�اض 
تقدير ال�ذات والقلق والجبن 
والخج�ل واالنقباض وامليول 
واالعتمادي�ة..  االكتئابي�ة 
يرس�م  االنطوائ�ي  والطف�ل 
الش�كل اإلنساني صغريا جدا 
وغالبا ما يهمل مالمح الوجه 

وتفاصيله. 
ال����رأس: 

تكب�ري  يف  الطف�ل  بال�غ  إذا 
حجم ال�رأس فه�ذا يدل عى 
تضخم األنا لديه. أما األطفال 
فإنه�م  نفس�يا  املتوافق�ون 
يرسمون الرأس بشكل مالئم 

للجس��م.. 
الف����م: 

ان األطفال كثريي الحديث أو 
العدوانيني يرسمون فما كبريا 
جدا بأس�نان ذات حجم كبري 

كم�ا ل�و كانوا عى اس�تعداد 
دائم للقط�ع وااللته�ام، أما 
األطف�ال املتوافقون نفس�يا 
رس�م  إىل  غالب�ا  فيميل�ون 
حجم الفم مناس�با بالنسبة 

للجسم.. 
العي�����ون: 

األطف�ال املضطرب�ون الذين 
بأنه�م مراقب�ون  يش�عرون 
كث�ريا  فيه�م  متحك�م  أو 
مايرسمون عيونا كبي����ره 
نافذة.  ذات نظرة متش�ككة 
ام�ا الذي�ن يميلون اىل رس�م 
العني عى شكل دوائر صغرية 
فه�ذا ي�دل ع�ى االعتمادي�ه 
وكذلك  االنفع�ال،  وضحال�ة 

يكون ح�ذف الطف�ل لعيون 
الش�كل اإلنس�اني دليالً عى 
االخت�الط  يف  الرغب�ة  ع�دم 

باآلخري����ن.. 
األن�����ف : 

فاألطف�ال  الح�ال  بطبيع�ة 
املتوافق�ةن ذاتي�ا يرس�مون 
للجس�م  مناس�با  األن�ف 

والتأكيد عى 
فتحتي األن�ف وتكبريها يدل 

عى الع��دوان 
العن���ق :  

الطف�ل ال�ذي يرس�م عنق�ا 
مبال�غ يف الط�ول يعن�ي انه 
هناك مصاعب يف الوصول إىل

املطل�وب  رغبات�ه  تحقي�ق 

إشباعها ومن األطفال الذين 
يق�وم  م�ن  كذل�ك  يعان�ون 

بحذف العنق نهائيا.. 
األي�����دي: 

تدل األي�دي املمت�دة للخارج 
ع�ى رغبة يف االتصال بالبيئة 
أو  اآلخري�ن  األش�خاص  أو 
رغبة يف املساعدة والتفاعل.. 
يف  توج�د  الكب�رية  فاألي�دي 
الذي�ن  األطف�ال  رس�ومات 
الصغرية  واألي�دي  يرسق�ون 
ت�دل ع�ى املش�اعر املرتبطة 
بعدم األمن وقلة الحيلة. كذلك 
واملنط�وي  العاج�ز  الطف�ل 
ربم�ا ينىس أن يرس�م األيدي 

باستمرار.

* هل تعلم انه يوجد عى س�طح كوكب 
عطارد بحريات متجمدة، رغم أن الجانب 
املواجه للش�مس تص�ل حرارته إىل 427 
درجة مئوية، أي ما يكفي لصهر معدن 

الرصاص.
* هل تعلم أن الرصصور، بعد احتكاكه 
باإلنس�ان، يس�ارع إىل مخبئ�ه لتنظيف 

نفسه.
*ه�ل تعلم أن املس�لمني كان�وا يصلون 

وقبلتهم هي املس�جد األق�ى؛ مدة 17 
عام�اً، ثم بعد ذلك تحولت القبلة للكعبة 
املرشفة؟ لذلك يس�مى املس�جد األقى 

أوىل القبلتني.
*هل تعلم أن عقل اإلنس�ان ال يستطيع 
التفك�ري والرتكيز بش�كل متواصل أكثر 
م�ن 45 دقيق�ة كأقى ح�د يف الوضع 
الطبيعي، أما لو ساد التوتر والقلق؛ فلن 

يستطيع الرتكيز أكثر من 15 دقيقة؟

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك
حلل شخصية طفلك من خالل رسوماته

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1914 - اإلمرباطورية النمس�اوية املجرية تعلن 
الح�رب ضد مملك�ة رصبيا، بعد أن قتل ش�بان 
رصب ويل العھد النمساوي فرانز فرديناند،وأدى 

ذلك إىل اندالع الحرب العاملية األوىل.
يف  االوملبي�ة  األلع�اب  دورة  افتت�اح   -  1928
امسرتدام التي فاز فيھا مرصيان بأول ميداليات 

ذھبية يحصدھا عرب يف الدورات األوليمبية.
1929 - انعق�اد املؤتم�ر الصھيون�ي العامل�ي يف 
زيورخ يف س�ويرسا )اس�تمر حتى 11 أغسطس 

. 1929
1939 - قان�ون ملكافح�ة االرھ�اب يف بريطانيا 

ملواجھة عمليات الجيش الجمھوري االيرلندي.
1940 - القوات الربيطانية تصد الھجوم النازي 

عى جزيرة مالطا خالل الحرب العاملية الثانية.
1942 - الجيش األملاني يحتل روستوف وشمال 
القوق�از ويب�دأ الزح�ف باتج�اه حق�ول باك�و 

النفطية.
1943 - مدينة ھامبورغ األملانية تتعرض ألسوأ 

قصف ھجومي من قبل الطائرات الربيطانية .
1948 - توقي�ع معاھ�دة جنيف ح�ول معاملة 

أرسى الحرب بحضور 48 دولة.
1956 - الحكوم�ة الربيطاني�ة تجم�د األرصدة 
املالية املرصي�ة يف بنوك إنجل�رتا وذلك يف أعقاب 

تأميم قناة السويس.
1959 - أطلق األمريكيون قردين إىل الفضاء عى 
متن الصاروخ جوبيرت، وقد عادا س�املني بعد أن 

توغال مسافة 500 كم يف الفضاء.
1960املؤتم�ر الوطن�ي للح�زب الجمھ�وري   -
األمريك�ي يختار ريتش�ارد نيكس�ون مرش�حه 

لالنتخابات الرئاسية.

1964 - افتت�اح أول مؤتمر طبي فلس�طيني يف 
القدس.

1965 - الرئي�س األمريك�ي ليندون جونس�ون 
يعلن عن نيته إرس�ال 50000 جندي أمريكي إىل 
فيتنام، وبھذا ارتفع عدد الجنود األمريكيني فيه 

إىل 125000 جندي.
2001 - ع�ودة رأس نفرت�اري زوج�ة الفرعون 
رمس�يس الثاني وس�ت لفائف ب�ردي مرسوقة 
إىل م�رص بعد أن تم تھريبھ�ا إىل بريطانيا خالل 
التس�عينيات م�ن مخ�زن يف س�قارة، جن�وب 
القاھ�رة، ويرجع تاريخ التمث�ال إىل عام 1300 

ق.م
2002 - إطالق القمر الصناعي أتالنتك بريد 1.

2008 - مقت�ل املغنية اللبنانية س�وزان تميم يف 
ش�قتھا يف دبي، وإيجاد جثتھ�ا مفصولة الرأس 

عن الجسد.
2011 - مقت�ل رئي�س أركان جي�ش التحري�ر 
الوطن�ي الليبي اللواء عبد الفت�اح يونس واثنني 

من مرافقيه بإطالق نار يف ظروف غامضة.
الجن�اح  القس�ام  الدي�ن  2014 - كتائ�ب ع�ز 
العس�كري لحركة حماس تنف�ذ عملية اقتحام 
عسكرية خلف خطوط العدو والھجوم عى برج 
عس�كري محصن تاب�ع لكتيبة “ناح�ال عوز” 

رشق حي الشجاعية.
إع�دام رئي�س مخابرات نظ�ام الق�ذايف عبد الله 

السنويس ورئيس وزرائه
2017 - املحكم�ة العلي�ا الباكس�تانية تص�در 
قرارھ�ا القايض باس�تبعاد رئيس ال�وزراء نواز 
رشي�ف من ش�غل أي منصب ع�ام يف البالد بعد 

إدانته بقضية فساد.

الكلمات األفقية 
-1قط�ع م�ن الجي�ش ما بني 
خم�س أنف�س إىل ثالثمئ�ة - 

أدام النظر إليه يف سكون )م(
-2 مدام - خيوط النعل
-3 الراية - متشابهان

-4 نج�ده يف كل يشء - أق�رب 
النجوم إىل األرض

-5 ساعورة - بُعد
-6 من مراحل القمر - تفسري
-7 مرتقي�ة - رم�ى امل�اء من 

فمه
-8 حرف مكرر - نعاتب )م(

 - س�هر   - )م(  للتمن�ي   9-
إدراك

البح�ار  م�ن   - زواج   10-
املغلقة

الكلمات العمودية
-1 م�ن الخ�راوات الت�ي ترمز إىل 

الخصوبة )م( - تفرزه الغدد
-2 أصل�ح البناء - جعله الله س�باتا 

وسكنا )ن( - عاهل
-3 وجهات نظر - من فقد سمعه

-4 الذري�ة )م( - ص�ب امل�اء صب�ا 
متتابعا 

-5 من أعضاء الجهاز الهضمي )م( 
- عدم اإلنجاب )ن(

-6 متش�ابهان - هداية واستقامة - 
عبيد

-7 من الفواكه - صداق املرأة )م(
-8 قط - أعطى - حرف مكرر

-9 خفايا )م( - يعرف )م(
-10 الفت�ي من اإلبل )ن( -  الولد ما 

دام يف الرحم

كلبي أرد اكصه بموس وجوي مجانه 

دالني عل هيج أدروب كلهن مهان���ه 

*****

كلبي ارد اكصه بموس واكطع وريده 

يبجي عل بزر الناس شنهو لريي����ده 

*****

ارد اسأل الصباغ هم تصبغ اكلوب 

لصبغ دلييل عليك وحزن فرد نوب 

*****

من كلبي خذلك نار جمل جهن������م 

واملا يعرف ينوح مني يتعل��������م 

*****

صح وصدك عطاب تشتم الخشوم 

من كلبي تطلع نار مو من الهدوم 

*****

وج ونطفه الدالل يوم الضعن ساك 

حنظل ولوجن بيه مر يوم الف���راك 

أبـــــــراج

عرب  باملفاجآت.  حافل  فاليوم  الحظ  سعيد  أنت 
عن حبك وتقديرك ملن قدمها لك وانتظر املزيد. ربما 
يكافئك البعض اليوم بشكل غري متوقع، ويرجع ذلك 
إىل حبهم الشديد لك. يظهر فجأة اليوم عدد من أصدقاء 
فكن  اليوم  متوقع  غري  سيكون  يشء  كل  الطفولة. 

مستعدا.

تأليف  أو  قصيدة  كتابة  يف  اليوم  وقتك  استغل 
األمور  من  الكثري  توقع  موسيقية..  مقطوعة 
معها  وتحمل  واعدة  ستكون  التي  اليوم  املهمة 
مجال  يف  تربع  جداً..  السعيدة  املفاجآت  من  الكثري 
املبيعات والتجارة، كذلك الصحافة واإلعالم والكتابة ألنك 
السهلة  الحلول  إيجاد  عى  وبقدرة  خالقة  بأفكار  تتمتع 

والذكية.

االختيار  وهذا  اليوم  صعب  اختيار  أمام  أنت 
عما  ابحث  حياتك.  من  مهم  بجانب  يتعلق 
يمكنك القيام به من أجل الخروج من األزمة دون 
أي خسارة. فكر بأسلوب منطقي وعقالني كي تصل 

إىل قرار سليم ليست له عواقب.

بعض  حضور  يف  اليوم  وقتك  معظم  تقيض 
بعض  يف  املشاركة  ويف  والندوات  االحتفاالت 
ببعض  تواصل  عى  ستكون  الجماعية.  األنشطة 
املناقشة  باب  فتح  عى  احرص  املهمة.  الشخصيات 
تهمك  التي  املوضوعات  بعض  يف  الشخصيات  هذه  مع 

شخصيا.

تتعلق  التي  املهمة  األفكار  بعض  اليوم  لديك 
األفكار  هذه  تعرض  بأن  ننصحك  بالعمل. 
تنتظر حتى  أن  تستطيع  ال  العمل.  يف  عى زمالئك 
أي  يف  بهم  تتصل  ربما  ولذلك  العمل،  مكان  إىل  تصل 
وقت. وضعك العاطفي مستقر إىل حد ما بفضل التفاهم 

واملناقشات املثمرة والثقة املتبادلة أيضا بينكما.

ومحبطة.  مريحة  غري  اليوم  املنزل  يف  األجواء 
بقدر ما تحب العمل وتسعد بإنجاز مشاريعك، 
أن  تجد  عندما  ينخفض  سعادتك  مستوى  أن  إال 
هذه األعمال ال تنتهي. عى الرغم من أن منزلك سليم 
وبحالة جيدة، إال أنه يحتاج إىل بعض التجديدات. احرص 

عى زراعة بعض النباتات والزهور بالخارج.

يف  ترتدد  ال  نظرك،  بوجهة  متمسكا  كنت  إذا 
بطريقة  األمور  إىل  تنظر  أن  وحاول  طرحها 
إيجابية. الثقة واإلخالص مع الرشيك أبرز عناوين 
هذه  تفعيل  إىل  يدفعكما  وهذا  الناجحة،  العالقة 
تهديد  يمكنها  التي  السلبية  األجواء  كل  تحاش  العالقة. 

سالمتك، وانتقل إىل مكان تشعر فيه بالراحة.

اندفاعك ورفضك لالستسالم اليوم يجعلك صديقا 
محبوبا ومفضال يف لقاءات الرفاق االجتماعية. 
ما  أكثر  الجديدة  األشياء  وتجربة  الدائمة  الحركة 
تشكل  ال  فاملخاطرة  املساء،  يف  خاصة  اليوم  تهواه 
الوحي  لك  يجلب  ما  لكل  انتباهك  كل  تعطي  لك.  حاجزا 
واالبتكار ولكل ما يروي شغفك. اعرتافك بأخطائك أمام 

اآلخرين يدل عى قوة شخصيتك وليس ضعفك.

األصعدة.تبحث  كل  عى  ومرشق  جميل  يوم 
اليوم.  طاقتك  الستغالل  طريقة  من  أكثر  عن 
تريد  ما.  برحلة  للقيام  األصدقاء  أحد  بدعوة  قم 
فأنت  اليوم،  هذا  األشخاص  عدد من  بأكرب  تلتقي  أن 
شخص اجتماعي جدا. قربك من الحبيب سيجعلك أفضل، 

فكن عى اتصال به.

األرسار تتكشف واألقنعة تسقط، ربما سمعت 
نية  أو  أحدهم  زيف  لك  يكشف  بالصدفة  خربا 
سيئة له. ربما تشعر بانجذاب تجاه تيار معني من 
البرش وتحاول أن تقرتب منهم ولكن انتبه ملبادئك وال 
أن  األفضل  من  عليك.  ويسيطر  يستغلك  أن  ألحد  تسمح 

تفعل كل يشء يف الوقت املناسب له.

عليك أن تستعد لتغيري واقعك الحايل. حاول أال 
تختار األمور التي قد تسبب لك مشاكل و تعقد 
الوضع أكثر من دون أن تدرك. استمتع مع حبيبك 
و اعلم أنه سيكون مرسورا بك بشكل أو بآخر. حاول 

أن تلتزم الصمت إذا طلب منك الحبيب ذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الخطابات  أو  الرسائل  من  عددا  اليوم  تتلقى 
الرسائل  هذه  ولكن  قريب  من  أو  صديق  من 
أخبارا  الرسائل  تلك  تحمل  ربما  ومبهمة.  غامضة 
من  األخبار  تلك  من  تتأكد  أن  حاول  جدا.  تزعجك  قد 
أي  من  املساعدة  تطلب  أن  يمكنك  ال  نفسه.  الشخص 

شخص اليوم.

قصة وعربة

هل تعلم

يحكي أن طاعون الجنون نزل يف نهر يرسي يف مدينة... فصار الناس كلما 
يجتمعون  املجانني  وكان  بالجنون...  يصاب  النهر  من  أحد  منهم  رشب 
ويتحدثون بلغة ال يفهمها العقالء... واجه امللك الطاعون وحارب الجنون...
حتى إذا ما أت  صباح يوم استيقظ امللك وإذا امللكة قد جنت... وصارت 

امللكة تجتمع مع ثلة من املجانني تشتكي من جنون زوجها امللك! 
نادى امللك بالوزير: يا وزير !،  امللكة جنت أين كان الحرس...الوزير: قد 
جن  قد  فورا...الوزير:  الطبيب  اطلب  إذن  ...امللك:  موالي  يا  الحرس  جن 
الطبيب يا موالي ...امللك: ما هذا املصاب، من بقي يف هذه املدينة لم يجن 
؟ رد الوزير: لألسف يا موالي لم يبقى يف هذه املدينة لم يجن سوى أنت 
وأنا. امللك: يا الله أأحكم مدينة من املجانني!...الوزير: عذرا يا موالي، فإن 
املجانني  يدعون أنهم هم العقالء وال يوجد يف هذه املدينة مجنون سوى 

أنت وأنا!
أصابهم  من  هم  وبالتايل  النهر  من  رشب  من  هم  الهراء!  هذا  ما  امللك: 

الجنون!
الوزير: الحقيقة يا موالي أنهم يقولون إنهم رشبوا من النهر لكي يتجنبوا 
إال حبتا  يا موالي  لم نرشب....ما نحن  فإننا مجنونان ألننا  لذا  الجنون، 
رمل اآلن... هم األغلبية... هم من يملكون الحق والعدل والفضيلة... هم 

اآلن من يضعون الحد الفاصل بني العقل والجنون...
هنا قال امللك: يا وزير أغدق عيل بكأس من نهر الجنون... إن الجنون أن 

تظل عاقال يف دنيا املجانني.
هناك وقف الوزير بعد أن جن امللك واتهمه مبارشة بالجنون ... وقف ليفكر 

بأمره .. ماذا يختار؟؟...الجنون ليحيا بهدوء أم العقل ليحيا بكرامة!!
تختلف عن كل  بقناعة  تنفرد  الخيار صعب... عندما  بالتأكيد   : الحكمة 
الواقع  مرتفع جدا عن  يكون سقف طموحك  عندما  اآلخرين...  قناعات 

املحيط... هل ستسلم لآلخرين... وتخضع للواقع... وترشب من الكأس؟
وأنت  خطأ  عى  كلهم  فالن  و  وفالن  فالن  معقولة   : احدهم  لك  قال  هل 
وحدك الصح  إذا وجه إليك هذا الكالم فاعلم انه عرض عليك لترشب من 

الكأس .

نهر اجلنون
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
على أبواب العيد.. اهزموا 

احلزن بزغاريد الفرح 
من�ذ عقود وأزماتن�ا تفّرخ داخ�ل نفوسنا مخلف�ة وراءها 
ركاما من االحزان، ومنذ زمن طويل ومرسح حياتنا تعرض 
ع�ى خشبته صن�وف من امل�آيس والوي�ات، ح�روب أكلت 
األخ�ر والياب�س، وموج�ات فساد رسق�ت الدرهم من يد 
األرمل�ة واختطفت رغيف الخب�ز من يد اليتي�م، وأزمات يف 
مج�ال الكهرباء رافقه�ا ارتفاع يف درجات الح�رارة لدرجة 
غري معقول�ة، وم�ع استمرار االزم�ات وارتف�اع منسوبها 
يف النف�وس يكون الع�رض عى املرسح مضحك�ا من حيث 

التأليف والتمثيل واالخراج.
ومع تراكم االزمات، واشتداد وترية االحزان، ووصول درجة 
الح�رارة اىل لنصف درجة الغليان، وصلت لنا جائحة كورونا 
لتكم�ل ع�دد حبات سبح�ة الخ�وف والحزن وه�ي تبرشنا 
بقدرته�ا الفائقة عى زرع املوت يف كل بيت، وتلّوح بلسانها 
اىل الصغ�ري والكبري، مع ترٍد واضح للمنظومة الصحية التي 

أضعفها الفساد.
يف عالم النق�د االدبي نستخدم مصطلح�ات كثرية، الحداثة 
وم�ا بعد الحداثة، موت الناقد مرة وموت املؤلف مرة أخرى، 
وهن�اك الكثري م�ن املصطلح�ات الت�ي ما زال�ت محتفظة 
بربيقه�ا، يف عالم السياسة كل املصطلح�ات ما عاد بريقها 
مغري�ا، وأفضل م�ا يقال عّنا بأننا: )جي�ل الفجيعة، أطفال 

الخيبة، زمن البطالة، مرحلة ازدهار الفساد(. 
أه�ل السياسة ما زال�وا يطلقون عى كل م�ا حدث بمرحلة 
االنتصارات الكربى، زمن الديمقراطية الوليدة، حقبة عودة 
الوعي، أصح�اب السياسة والكياس�ة والرئاسة ال يعرفون 
الك�ذب -حفظهم الله - وهم ال يملكون غري آذانهم الصماء 
يف تعاملهم م�ع عباد الله ورعيتهم من ب�اب التواضع الذي 
اش�تهروا ب�ه، وما داموا يعيش�ون يف عالم آخ�ر غري عاملنا، 
فابد من اخرتاع منهج جديد نسري عى ضوئه يف تعاملنا مع 
الح�زن والخوف والبكاء.. ليس ثمة ساح أقوى وأمىض من 
ساح الف�رح لتحقيق النرص عى مظاه�ر الحزن الفارضة 
سطوته�ا علينا، وليست هناك قدرة أقوى من قدرة االنسان 
ع�ى مواجهة كل انواع االزمات، الف�رح مفتاح لعالم متخم 

بأساليب التحدي، والتحدي عنوان النرص والثبات.
لنجع�ل من قدوم عي�د االضحى املبارك فاتح�ة لعهد جديد، 
ومن بيوتنا حاضنة خصبة إلشاعة الفرح بني افراد العائلة، 
لتكن منازلنا ساحا نحارب به هذا الفايروس 
الذي أرعب الجميع، لنبق داخل البيوت 
حفاظا عى سامة عوائلنا، لنزرع 
البسم�ة ع�ى ش�فاه أطفالنا 
التجمع�ات  ع�ن  بعي�دا 
العناق  لن�رتك  والتزاحم، 
واملصافحة،  والتقبي�ل 
لنجع�ل م�ن جمي�ع 
ايامنا أعيادا نمارس 
فيها الفرح ونهزم 
عام  كل  الحزن.. 
بأل�ف  وأنت�م 
رعاكم  خ�ري.. 
وأبع�د  الل�ه 
كل  عنك�م 

مكروه.
إىل اللقاء... 

ع�رّبت النجم�ة العاملي�ة، سيلين�ا 
غوميز، عن اعجابها الشديد بألبوم 
folklore للنجم�ة العاملي�ة تايلور 

سويفت.
 ”cardigan  “ أغني�ة  وتحدي�دا 
الت�ي علق�ت عليها ع�رب حسابها 
الخ�اص عى احد مواق�ع التواصل 

االجتماع�ي بالقول: “لق�د فعلتها 
سويف�ت”.  تايل�ور  جدي�د  م�ن 
وتعاونت سويفت يف هذا األلبوم مع 
ف�رق “Bon Iver”، وكذلك مع أحد 
 ”The National“ مؤس�ي فرق�ة
آرون ديسنر، الذي أنتج أو شارك يف 
تألي�ف 11 من األغنيات ال�16 التي 

تضمنها األلبوم.
وحملت كل األغنيات توقيع 
سويفت نفسها، إذ كتبتها 
تأليفه�ا،  يف  ش�اركت  أو 
وهو م�ا درج�ت عليه يف 
ألبوماتها  أغنيات  معظم 

السابقة.

ق�د تعتمد كلمة امل�رور املرصفية 
اآلتي�ة عى الضح�ك، وذلك بعد أن 
اكتشف العلم�اء أن الضحك فريد 

لكل شخص وال يمكن خداعه.
ويف عال�م يستخدم في�ه عرشات 
املاي�ني م�ن األش�خاص كلمات 
م�رور بسيط�ة، فم�ن املنطق�ي 
استخ�دام البيان�ات الحيوية بدالً 
أن كل  إىل  بالنظ�ر  عنه�ا، وذل�ك 
إنسان لديه العديد من التوقيعات 
البيومرتي�ة الفري�دة الت�ي يمكن 

استخدامها بدالً من كلمة املرور.
النظ�رة  تستدع�ي  م�ا  وغالًب�ا 
الشائعة لألمان البيومرتي قارئات 
األصابع، ومسح قزحية  بصمات 

العني، وأنظمة تنشيط الصوت.
واكتش�ف فريق من قسم هندسة 
يف  الغ�وس  جامع�ة  يف  النظ�م 
نيجريي�ا أنه يمكن للناس التعرف 
عى أش�خاص آخري�ن من خال 
طبيع�ة الضحك الت�ي ال مثيل لها 
ألن�ه ال يمك�ن محاك�اة الضحك 
الص�وت  عك�س  ع�ى  تقريًب�ا، 

وطريقة الكام.
ح�دد  الغاي�ة،  له�ذه  وتحقيًق�ا 
مسموع�ة  ت�رددات  الباحث�ون 
مختلفة يف ضحكة شخص يمكن 

استخدامها إليج�اد توقيع رقمي 
يشبه التفاصي�ل الدقيقة التي تم 
إيجاده�ا بواسطة ق�راء بصمات 

األصابع.
وخل�ص الفري�ق إىل أن الضح�ك 
ق�د أثبت أن�ه ميزة حيوي�ة قابلة 
هوي�ة  ع�ى  للتع�رف  للتطبي�ق 
الشخص ويمكن دمجها يف أنظمة 
الذك�اء االصطناع�ي يف تطبيقات 

متنوعة.
وتبًع�ا إىل أن ل�كل ش�خص حسا 
فكاهيا مختلفا، وما يبدو مضحًكا 
لشخ�ص ما ق�د يكون غ�ري ذلك 
بالنسبة لشخص آخر، فإن إحدى 
استخ�دام  يف  املحتمل�ة  املش�اكل 
الضح�ك كتوقيع بيومرتي هي أن 
النظام ال�ذي يستخدمه لتسجيل 
الدخ�ول اآلم�ن يج�ب أن ُيضحك 

الشخص.
وع�اوة عى ذلك، ق�د تبدو بعض 
األش�ياء مضحك�ة يف وق�ت م�ا 
وليس�ت مضحك�ة عندم�ا يتغري 

مزاجك.
ويف ح�ني يمكن استخدام الضحك 
كتوقيع رقمي، إال أنه بالكاد جيد 
بم�ا يكفي لألنظم�ة التي تتطلب 

تسجيل دخول رسيع.

يستعد مؤس�س تطبيق “تليغرام” للتواص�ل االجتماعي إلضافة 
خدم�ة املكاملة عرب الفيدي�و ملستخدمي الهوات�ف العاملة بنظام 

.)iOS( ”آي أو إس“
وذك�ر أنه من أجل استخدام هذه الوظيفة الجديدة، يجب تحديث 
التطبي�ق ع�رب App Store، وبعد ذلك النقر ف�وق رمز اإلعدادات 
عرش م�رات لفت�ح قائمة التصحي�ح، ثم تنشي�ط وظيفة امليزة 
التجريبي�ة، كما يجب التأكد من أن ه�ذه الخاصية مفتوحة عند 

املحاور.
وتطبيق “تيليغرام “ )Telegram(  هو عبارة عن تطبيق للرتاسل 

الفوري، مجاني ومتعدد املنصات، وُيركز عى الناحية األمنية.
ويمك�ن ملستخدمي “تيليغرام” تب�ادل الرسائل بإمكانية تشفري 

عالية، بما يف ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

ضحكتك المميزة.. قد تكون كلمة 
السر لحساباتك المصرفية

“تيليغرام” يضيف ميزة االتصال 
 )iOS(  بالفيديو لمستخدمي نظام

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
أطلق�ت الفنان�ة، رحمة رياض احم�د، فيديو 
خاص�اً ع�رب قناته�ا الرسمي�ة ع�ى يوتيوب، 
وّجهت من خاله رسالة لجمهورها بمناسبة 
تخّط�ي أغنيته�ا “ماكومن�ي” ال��50 مليون 
مشاهدة، قائل�ة: “لدي قناعة ب�أن كل ظرف 
نم�ر به يف حياتنا، إن كان صعباً أو حلواً، يرتك 
درس�اً يف داخلن�ا.. وتعلّم�ت يف ه�ذه الظروف 
الصعبة كي�ف يمكن أن نكون إيجابيني وكيف 
يمكنن�ا أن نخل�ق م�ن كل تجربة م�رّة نكهة 

حلوة...”.
إدارة  ورشك�ة  جمهوره�ا  رحم�ة  وش�كرت 
أعماله�ا ميوزيك إز ماي الي�ف، ووعدتهم بأن 

مسريتها مستمرة بمحبتهم. 
وأكمل�ت الفيدي�و قائل�ًة: “ب�اإلرصار تق�وى 
اإلرادة، وب�س تق�وى اإلرادة يكرب األمل، وبس 

يكرب األمل، النجاح يكون حليفكم...”

نع�ت نقاب�ة الفنانني العراقي�ني، الشاعر 
صب�اح اله�ايل، عن عمر يناه�ز 51 عاماً 

بعد رصاع مع املرض.
وج�اء يف بي�ان النقاب�ة: “ببال�غ الح�زن 
واألىس، تنع�ى نقاب�ة الفنان�ني العراقيني 
رحي�ل الفن�ان الشاع�ر، صب�اح الهايل، 
وال�ذي وافت�ه املني�ة فجر ام�س االثنني، 
سائل�ني املوىل أن يتغم�ده بواسع رحمته، 
وأن يله�م ذويه ومحبيه وزم�اءه الصرب 

والسلوان”.
والراح�ل ه�و صب�اح عبد املحس�ن زويد 
اله�ايل من مواليد بغداد 1969، وله أربعة 
أبن�اء، الحر، وش�مس، وملي�س، وآخرهم 

الدر.
ل�م تسمح ل�ه الظ�روف إكم�ال دراسته 

الجامعي�ة، وسب�ق أن رصح بأن�ه يسكن 
يف كرف�ان من الخشب ألنه ال يمتلك ش�رباً 

واحداً يف العراق.
وظه�ر اله�ايل خ�ال برنام�ج “أك�و فد 
واحد”، الذي استحوذ عى اهتمام ومتابعة 

الشارع العراقي.
وخال الربنام�ج تطرق الشاعر إىل حياته 
الشخصي�ة وسن�وات الحرم�ان الت�ي قد 
عاناه�ا خال ف�رتة طفولت�ه، حيث كان 

يلعب الكرة مع أصدقائه.
وأش�ار إىل انه يوجد من رفاقه من أصبح 
اآلن الع�ب كرة ق�دم مشه�ورا، كما أعلن 
كونه مشجعا ومتعصب النادي برش�لونة 
االسبان�ي، ومن مشجعي ن�ادي النوارس 

البيضاء العراقي.

أمحد اجلنديل 

أغنية رحمة رياض “ماكو مني” تتخطى الـ50 مليون مشاهدة

ت�داول نشط�اء مواقع 
االجتماع�ي  التواص�ل 
للفنان�ة  سابق�اً  لق�اًء 
املرصية غادة عبدالرازق، 
ينف�ي تعليقها ع�ن عدد 
زيجاته�ا بع�د ارتباطها يف 

مدير التصوير هيثم زنيتا.
وكانت غادة قد قالت إن كل 
م�ا يق�ال بش�أن زواجها 15 
م�رة، وأن هيث�م زنيتا الزوج 
صحي�ح،  غ�ري   12 رق�م 
مضيفة أنها تزوجت 10 

مرات فقط.
أن  إىل  وأش�ارت 
الع�رش،  الزيج�ات 

بينه�م زوجه�ا الح�ايل هيث�م زنيتا، 
متابعة: “أن�ا تزوجت 10 مرات، من 
بينه�م هيث�م، وانفصلن�ا يف 2013 ، 

وعدنا مرة أخرى”.
لك�ن ترصيحها يخال�ف ما رصحت 
ب�ه يف ع�ام 2019 عن�د استضافتها 
بمقابلة متلف�زة يف برنامج “عايشه 
ش�و” الذي قدمته اإلعامية عائشة 
عثم�ان، ع�رب فضائي�ة “النهار”، يف 

رمضان 2019.
وقالت “غادة” وقتها إنها تزوجت 11 
م�رة، وأن أول زواج كان لها يف عمر 
17 عاًما، األم�ر الذي جعل الجمهور 
أن  يستنتج�ون  اإلع�ام  ووسائ�ل 

زيجتها من هيثم زينتا هي ال�12.

الكويت تمنع 10 مشاهير من السفر وحليمة بولند على رأسهم

أعلن�ت حكومة أوزبكستان خطة 
فريدة من نوعه�ا لجذب السياح، 
حي�ث ستدف�ع 3 آالف دوالر لكل 
منه�م يف ح�ال إصابت�ه بفريوس 
كورون�ا املستجد أثن�اء تواجده يف 

الباد.
وقالت، صويف إيببوتسون، سفرية 
ل�دى  أوزبكست�ان  يف  السياح�ة 
اململكة املتحدة: إن بادها تريد أن 
تطمنئ السياح بأنهم يستطيعون 

زيارتها يف أي وقت.
واثق�ة  الحكوم�ة  أن  وأك�دت: 
ج�دا يف إج�راءات السام�ة الت�ي 
فرضت مؤخ�را. موضحة: أن تلك 
اإلج�راءات تنّفذ يف جمي�ع أنحاء 

قط�اع السياحة لحماي�ة السياح 
من فريوس كورونا.

وأف�ادت ص�ويف إيببوتس�ون: أن 
الرئي�س تعهد بمن�ح أي سائح 3 
آالف دوالر إذا أصي�ب بالف�ريوس 
أثناء قضاء إجازته يف أوزبكستان. 
ووضعت الدولة رشوطا للحصول 
ع�ى األموال، فيج�ب عى السائح 
التنقل مع مرشد سياحي معتمد، 
ع�ى دراي�ة بإرش�ادات السامة 
والنظاف�ة، كما أن�ه مطلوب من 
املواقع السياحية وأماكن اإلقامة 
الحصول عى شهادة من الحكومة 
الجدي�دة  باملعاي�ري  تف�ي  بأنه�ا 

للسامة الصحية والوبائية.

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

كريم النوري

اىل رمحة اهلل أيها املبدع اخللوق صباح اهلاللي 
ــر إطاللتك اليت  ــرك الكثريون وخس لقد خس

دوما بها ختفف عنهم معاناتهم ولو لساعات 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ــبابنا احملتجني فليس  ــاء ش ــز يف دم ال منّي
ــرام وأخرى يف  ــرين ح ــاك دماء يف تش هن
ــقطت عادل  ــرين أس متوز حالل فدماء تش
ــا مثن...  ــدي وان دماء متوز هل ــد امله عب

فليفهم الكاظمي الرسالة.

ق�ررت دولة الكويت حظ�ر 10 مشاهري من 
السف�ر مع التحف�ظ عى أمواله�م، وجاءت 
اإلعامي�ة الشه�رية حليم�ة بولند عى 

رأس القائمة.
ج�اء ق�رار النائ�ب الع�ام يف الكوي�ت 
بع�د  العسع�ويس،  رضار  املستش�ار 

تضخم أرصدتهم البنكية.
وأم�ر النائ�ب الع�ام الكويت�ي، بعد 
ش�هور  م�دى  ع�ى  تحقيق�ات 
واستدع�اءات ألط�راف ذات صل�ة، 
بالتحف�ظ ع�ى أمواله�م ومنعهم 
من السف�ر، حيث جم�دت البنوك 
أرصدة املشاهري، كما قامت وزارة 

الداخلي�ة بتعميم أسمائهم عى املنافذ الربية 
والجوية.

ومن املقرر أن يت�م ضبط وإحضار املتهمني 
بعد ذل�ك، وربما يكون هؤالء املشاهري دفعة 
أوىل، حي�ث ستق�دم أسماء جدي�دة يف األيام 
املقبل�ة، نظرا للنهج الجدي�د يف محاسبة كل 

متورط وعدم استثناء أحد.
وج�اءت أسماء املشاهري ال�� 10 عى النحو 
اآلتي: “يعقوب بوش�هري، ف�وز الفهد، دانة 

الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، 
عبدالوه�اب العي�ى، ف�رح اله�ادي، 

جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم 
رضا”.

حال�ة م�ن القلق أث�ريت بعد 
انتشار خرباً، يفي�د بتعرض الفنانة 
أصالة لحادث. وكشفت اإلعامية، بسمة وهبة، 
ع�ن تفاصيل اصط�دام الفنانة أصالة ن�رصي أثناء 
ركوبه�ا “الجيت سك�ي” وسط البح�ر، بالصخور. 
ون�رشت بسمة، مقطع فيدي�و لها عرب حسابها عى 
إنستق�رام، وعلق�ت: “أصالة كان�ت سايقة )الچيت 
سك�ي( برسع�ة واصطدمنا بالصخ�ور وأنا اترميت 
برأيس عى الصخر، وفقدت الوعي ووقعت يف القاع”.  
وأضافت: “أصالة رغم وقوعها صممت ترب املوج 
وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لقيت نفي يف 
مركب ناس طيبني ووشوش حواليا كل واحد بيحاول 
ينقذني من امليه اليل دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي 

وم�ن النبض ودقات القلب والدم اليل كان طالع 
م�ن الج�روح اليل يف رجيل، ش�كراً ي�ا حبيبي 

يا رب ي�ا رحمن رحيم بعب�ادك “.  وتابعت: 
“ش�كرا أصال�ة إن�ك صممت�ي تنقذين�ي، 

ودايم�اً  بشهامت�ك  أنقذتين�ي  وبالفع�ل 
بتثبتي�يل إن�ك جدع�ة وأصيلة.. وش�كراً 
لل�والد اليل أنقذون�ي باملرك�ب وكانوا يف 
قم�ة األخ�اق والجدعنة، وش�كراً لعيل 
البح�ار وجدعنتك دي م�ش غريبة عى 
أهل اسكندرية”. واختتمت: “الحمدلله 
١٠٠ م�رة، ومن فضلكم محدش يجري 
املائ�ي، وانتبهوا لنفسكم  باملوتوسيكل 

وألوالدكم”.

أصالة تتعرض 
لحادث مروع 

في عرض 
البحر 

أوزبكستان تمنح زوارها 3000 دوالر إذا 
أصيبوا بـ”كورونا”

مطر ساخن

سيلينا غوميز تعلق على ألبوم تايلور سويفت

وفاة الشاعر صباح الهاللي بعد معاناة مع المرض 

التواص�ل  مواق�ع  نجم�ة  فاج�أت 
االجتماع�ي األردني�ة، زي�ن ك�رزون، 
شقيقة الفنانة ديانا كرزون، متابعيها 
باإلعان عن خ�رب فسخ خطوبتها من 
رجل األعم�ال عبد الله كنعان.  وكتبت 
زين عرب حسابها الرسمي عى “سناب 
ش�ات”: “الحمد لله الذي ال يحمد عى 

مكروه سواه، ت�م فسخ خطوبتي عى 
عبد الل�ه كنع�ان وقدر الله وما ش�اء 
فعل”. وجاء ذلك تزامنا مع أخبار غري 
مؤك�دة عن إلق�اء القبض عى خطيب 
زين ك�رزون من قبل األجه�زة األمنية 
األردني�ة بتهم�ة تعاط�ي املمنوعات، 
وبحس�ب بعض املواقع ضبط عبد الله 

األسب�وع املايض وك�ان بحوزته 
م�واد مخدرة.  وكان�ت قد أعلنت 
الفنانة  زي�ن ك�رزون، ش�قيقة 
ديان�ا ك�رزون، خطوبته�ا ع�ى 
عب�د الل�ه كنعان يف حف�ل عائيل 

ت�م يف األردن بالتزامن مع عيد 
ميادها منذ حوايل الشهر.

بعد شهر واحد.. زين كرزون تعلن فسخ خطوبتها

 غادة عبد الرازق  تصدم جمهورها 
بالعدد الحقيقي لزيجاتها


