التقاعد تعلن صرف
رواتب املتقاعدين
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت هيئة التقاعد العامة عن رصف رواتب
املتقاعدين لشهر اب.وقالت الهيئة يف بيان :انه «تنفيذا ً
لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة
من قبل وزير املالية بشأن تأمني الرواتب التقاعدية
لشهر آب  2020وبالنظر لقرب حلول عيد األضحى
املبارك ،نعلن عن رصف رواتب املتقاعدين املدنيني
وع َ
رب قنوات الرصف
والعسكريني لشهر آب ِ 2020
الرسمية (املصارف وقنوات الدفع االلكرتوني)».
واضافت انها «تتقدم لكافة منتسبيها بالتهاني
والتربيكات اىل الشعب العراقي واألمة االسالمية
جمعاء بمناسبة قرب حلول عيد األضحى املبارك».

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

12
صفحة

االنواء:أربع مدن عراقية تسجل  52درجة
مئوية هي األعلى عاملياً
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت هيئة االنواء الجوية ،عن تسجيل مدينة هيت يف محافظة االنبار درجة حرارة
عظمى بلغت  52درجة مئوية ،كما سجلت بغداد امس  52درجة مئوية وكذلك بدرة
وعيل الغربي» ،والتي تعترب االعىل عامليا.وقال رئيس منبئني جويني اقدم محمود عبد
اللطيف مدير البيئة يف الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل يف بيان :ان «مدينة
هيت غرب العراق سجلت أعىل درجة حرارة يف سجالتها املناخية حيث سجلت درجة
حرارة عظمى  52درجة مئوية وهي األعىل عامليا امس الثالثاء  28تموز  2020كما
سجلت بغداد امس  52درجة مئوية وكذلك بدرة وعيل الغربي».واضاف عبد اللطيف ،ان
«مطار البرصة سجل  51درجة مئوية يف حني سجل كل من العماره وكركوك والطوز
 50درجة مئوية اما املوصل سجلت  49درجة مئوية ،ونؤكد أن درجات الحرارة اليوم
األربعاء  29تموز تكون مقاربة ملا سجل امس».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7297 :االربعاء  29تموز 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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وسط دعوات لفرض سيطرة الدولة على املنافذ الربية والبحرية واجلوية

ائتالف النصر يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
َ
كش�ف ائتالف النرص عن تعرض رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وبع�ض
وزراء حكومت�ه اىل ضغ�وط سياس�ية
يف موض�وع محارب�ة الفس�اد ،وفيم�ا
اكد دعم�ه الجراءات الحكوم�ة الهادفة
لبس�ط س�لطة الدولة عىل بعض املنافذ
الحدودي�ة ،دع�ا تحال�ف س�ائرون اىل
رضورة فرض سيطرة الدولة عىل جميع
املنافذ الربية والبحرية والجوية ملكافحة
الفساد.
وقالت املتحدثة باسم ائتالف النرص ايات
مظف�ر يف حديث ل�”الزوراء” :ان ائتالف
النرص يدعم اجراءات حكومة الكاظمي
الهادفة لبس�ط سلطة الدولة عىل بعض
املنافذ الربية والبحرية ،ويطالبها بنفس
الوق�ت بش�مول جمي�ع بواب�ات الدولة
ومنافذه�ا الربي�ة والبحري�ة والجوي�ة
بنفس االجراءات لضمان امتداد س�لطة
وس�يادة الدولة عىل جميع منافذها من
شمالها لجنوبها.واشارت اىل ان االئتالف
يش�دد عىل ّ
ان س�يادة الدول�ة ال تتجزأ،
وع�ىل الس�لطات االتحادي�ة ممارس�ة
صالحياتها الدستورية عىل جميع ارايض
الدول�ة ،لحف�ظ وحدتها وس�يادتها من
الف�وىض والتمرد و االس�تالب.واضافت
مظف�ر :ان الحكوم�ة تواج�ه ضغ�وط
سياس�ية يف محارب�ة الفس�اد ،وتحتاج
اىل اتخاذ خط�وات قوية ،مبينة ان هناك
ضغ�وط كب�رية مورس�ت ع�ىل رئي�س

ال�وزراء وبعض الوزراء م�ن قبل بعض
الكت�ل التي ال ترىض بإجراءات الحكومة
يف محارب�ة الفس�اد.ودعت اىل رضورة
إعط�اء فس�حة لرئي�س ال�وزراء لك�ي
يتح�رك بعيدا عن أية ضغوط ،مؤكدة أن
مس�ألة تطبيق محاربة الفساد يجب أن
تش�مل الجميع وأن ال تقترص عىل جهة

عن تعرض الكاظمي وبعض الوزراء لضغوط سياسية يف حماربة الفساد

دون أخرى.وش�ددت عىل أن يكون هناك
منهج حكومي واضح ملحاربة الفس�اد.
وبشأن سياسة الحكومة باالنفتاح عىل
دول الج�وار اك�دت مظفر ،ان توس�يع
قاع�دة العالق�ات العراقي�ة م�ع دول
العالم رضورة تمليه�ا املصالح وتداخل
امللف�ات عىل جمي�ع االصع�دة ،وبالذات

دول الج�وار ،الفت�ة اىل ان رئيس الوزراء
االس�بق حي�در العب�ادي كان الرائد لها
بفتح افاق التع�اون عىل قاعدة املصالح
املش�رتكة والس�يادة العراقي�ة التام�ة.
وتابعت :ان من املصريي للدولة العراقية
مراعاة عدم االنضمام الي محور اقليمي
او دويل ،لتجنب رصاع املحاور عىل ارضه،

وزارة الزراعة تعلن تصدير  750طناً من ثالثة حماصيل مهمة لإلمارات.

ويمكن للعراق وبسياسات متوازنة غري
منحازة الي محور من تحقيق مصالحه
باق�ل الخس�ائر املمكنة.واوضح�ت انه
يمك�ن للع�راق ان يكون ج�رس تواصل
ب�ني املح�اور املتصارعة ب�دل ان يكون
س�احة الجنداتهم ،رشط تواف�ر الرؤية
واالرادة السياس�ية ل�دى قيادته ،مؤكدة
ال بدي�ل عن التع�اون ب�ني دول املنطقة
لتجاوز ازماتها السياس�ية واالقتصادية
واملجتمعية.واش�ارت اىل ان االستس�الم
للسياس�ات العدائية س�يجر املنطقة اىل
االنهيار الشامل ،وما ال تستطيع تحقيقه
دول املنطقة بالس�الم فلن تحصل عليه
بال�رصاع والحرب.ب�دوره ،دع�ا النائب
عن تحال�ف س�ائرون بدر الزي�ادي ،اىل
رضورة ف�رض الحكوم�ة س�يطرتها
الكامل�ة ع�ىل املناف�ذ الربي�ة والبحرية
والجوي�ة ملكافح�ة الفس�اد واالبت�زاز
املس�ترشي فيها.وقال الزيادي يف حديث
ل�”الزوراء” :أن خط�وات رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي م�ن بينه�ا تغيري
القطع�ات العس�كرية املاس�كة للمنافذ
بق�وات جديدة ت�ؤدي عملها بالتنس�يق
مع العمليات املشرتكة تع ّد خطوة مهمة
يف القضاء عىل الفساد.واشار الزيادي اىل
ان ربط املناف�ذ بكامريات مراقبة ترتبط
يف بغ�داد سيس�هل من عملي�ة االرشاف
واملتابع�ة” ،مش�ددا ً عىل أهمي�ة اعتماد
كادر فن�ي متطور يعم�ل باليات حديثة
لترسيع عملية دخول البضائع.

االتصاالت تستعد الطالق اول مشروع يف االقتصاد الرقمي
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غوغل تبقي موظفيها يعملون من املنزل حتى صيف 2021

االخرية

وزير الصحة يوجه بتوفري مجيع األدوية
يف القائمة األساسية إىل املرضى كافة
بغداد /الزوراء:
وجّ َه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي،
بتوفري جميع األدوية يف القائمة األساسية
إىل امل�رىض كاف�ة .وذكر بيان لل�وزارة :أن
“التميمي ت�رأس اجتماع اللجن�ة الوطنية
النتقاء األدوية بحضور الوكالء يف الوزارة،
ور ٔيس وأعض�اء اللجنة يف مق�ر الوزارة”.
واكد التميمي ،بحس�ب البيان أن “الوزارة

تضع يف أولوياتها توفري األدوية يف القائمة
األساس�ية إىل جمي�ع امل�رىض خصوص�ا
أدوية األمراض الخاص�ة والنادرة”.ووجّ ه
الوزي�ر“ ،بإع�ادة دراس�ة قائم�ة األدوية
األساس�ية وتحديثها بالتنسيق مع اللجان
االستش�ارية وتفعيل دور لجنة الدراسات
الصيدالني�ة وتعزيز توفري ال�دواء يف عموم
امل ٔوسسات الصحية”.

امانة جملس الوزراء تعلن تعطيل
الدوام الرمسي االسبوع املقبل

بغداد /الزوراء:

اعلن�ت االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء،
ام�س الثالث�اء ،تعطي�ل ال�دوام الرس�مي
يف املؤسس�ات الحكومي�ة خالل اإلس�بوع
الق�ادم ملناس�بة عي�د األضح�ى املب�ارك ،
تزامن�ا م�ع إرتف�اع درج�ات الح�رارة يف
البالد الت�ي تعدت حاجز الخمس�ني درجة

مئوية.وتش�ري األمانة العامة يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه ،اىل إن تعطيل الدوام
س�يكون بالتوافق مع العطل�ة التي أقرتها
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية (
مكافح�ة جائح�ة فريوس كورون�ا) ،التي
تبدأ من يوم غد الخميس /30تموز الجاري
ولغاية .8/8/2020

العراق يُعلق العمل مبذكرة التفاهم
مع تركيا حول مسة الدخول
بغداد /الزوراء:
ْ
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة ،ام�س
الثالث�اء ،تعلي�ق العم�ل بمذك�رة التفاهم
مع تركيا ح�ول س�مة الدخول.وذكر بيان
للوزارة “يحرص العراق أش�د الحرص عىل
االلت�زام باالتفاقي�ات ،ومذك�رات التفاهم
الت�ي يربمها مع دول العال�م يف إطار تبادل
املصالح وتعزيز التع�اون الثنائي.وأضاف،
أن “العراق أب�رم مُ ّ
ذكرة تفاهم قنصيل مع
جمهوري�ة تركيا يف ع�ام  2009تقيض بأن
يحصل املُسا ِفر عىل سمة الدخول ال�(فيزا)
يف املناف�ذ الحدودي�ة م�ن دون أن يُراج�ع

الس�فارة أو القنصليّ�ة املعنية وذلك لتوفري
التسهيالت ّ
لتنقل رعايا كال البلدين”.وتابع،
أن “الجان�ب الرتك أوق�ف العمل بمضمون
هذه املذكرة من جهت�ه لذا قرّرت الحكومة
تعلي�ق العم�ل بها من طرف الع�راق؛ وذلك
تطبيقا ً ملبدأ التعامُ ل باملثل”.وأكد البيان أن
“الخارجية أبلغت السفارة العراقية يف أنقرة
بالق�رار ،ليُعلموا الجه�ات الرتكية املعنية،
كما أنن�ا أبلغنا س�فارة جمهوريّة تركيا يف
بغ�داد بهذا الق�رار” ،مبين�اً ،أن “الحوارات
م�ا زالت جارية مع الجان�ب الرتكي إلعادة
العمل بمذكرة التفاهم محل البحث”.

اجليش اللييب بقيادة حفرت يضع شرطا
جديدا لوقف إطالق النار يف ليبيا!
ليبيا /متابعة الزوراء:
اتهم املتحدث باسم القيادة العامة للجيش
الليبي (بقيادة املش�ري حفرت) ،اللواء أحمد
املس�ماري تركيا بتهريب الس�الح إىل ليبيا
بواسطة السفن التجارية ،وبإرسالها املزيد
م�ن املرتزقة.وذك�ر املس�ماري يف ترصيح
تلفزيوني أن “تركيا اس�تغلت وقف إطالق
النار إلرس�ال مزيد من املرتزقة ،كما قامت
بتهريب الس�الح ع�رب الس�فن التجارية”،
مضيفا أن أنقرة استغلت وقف إطالق النار

القائ�م اآلن يف ليبيا لتنفي�ذ أغراضها.وقال
املتحدث باس�م قوات املش�ري خليفة حفرت
إن ال�رشط األول لوق�ف إط�الق الن�ار هو
“خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا” ،الفتا
إىل أن تركي�ا “تس�تخدم دباب�ات أمريكية
ومنظومات هوك الصاروخية عىل األرايض
الليبية”.وأفاد املسماري بأن الجيش الليبي
ق�ام بتدعيم مح�اور القتال غ�رب رست،
كم�ا قام بتعزيز الق�وات املنترشة يف رست
والجفرة ومنطقة الهالل النفطي.

تسجيل  2747إصابة جديدة و  77حالة وفاة

العراق يسجل  3918حالة شفاء هي
األعلى منذ تفشي فريوس كورونا
.»126ونوهت الوزارة وفقا للبيان ،اىل
ان «االصابات الجدي�دة 2747 :حالة،
وكم�ا ي�يل :بغ�داد الرصاف�ة / 347
بغ�داد الكرخ  / 549مدينة الطب66
/النج�ف / 63الس�ليمانية / 77
أربيل / 93ده�وك / 15كربالء 195
 /كركوك  / 143دياىل / 101واسط
/ 160البرصة / 234ميس�ان / 52
باب�ل / 161الديواني�ة  / 93ذي
ق�ار  /108االٔنب�ار / 49املثن�ى 116
/نين�وى / 70ص�الح الدي�ن ،»55
مش�رية اىل ان «الوفي�ات  77حال�ة
وكم�ا ي�يل  :بغ�داد الرصاف�ة / 11
بغ�داد الكرخ / 3مدين�ة الطب / 4
النجف / 1الس�ليمانية / 4أربيل 1
 /كربالء / 4كركوك / 8دياىل / 1
واس�ط  /2البرصة / 5ميس�ان 1
/باب�ل / 13الديواني�ة / 3ذي ق�ار
/ 7االٔنب�ار  / 1املثن�ى / 3نين�وى
 / 1ص�الح الدي�ن  .« 4واضاف�ت ان
«مجموع الش�فاء  ( 81062 :نس�بة
الش�فاء  )%70.3مجم�وع االٔصابات
 115332 :الراقدي�ن ال�كيل29735 :
الراقدي�ن يف العناي�ة املرك�زة481 :
مجموع الوفيات.»4535 :

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لالصاب�ات بفريوس كورونا املس�تجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 2747
إصاب�ة جدي�دة  ،و 77حال�ة وف�اة،
وش�فاء  3918حالة ،ح�ددت دائرتي
صح�ة الرصاف�ة والك�رخ ،التوزي�ع
الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «تم فحص ( )16922
نموذجا يف جمي�ع املختربات املختصة
يف الع�راق لي�وم امس؛ وبذل�ك يكون
املجم�وع ال�كيل للنم�اذج املفحوصة
منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق (
 ،») 946761الفت�ة اىل انها «س�جلت
ه�ذا الي�وم (  )3918حال�ة ش�فاء
يف الع�راق موزع�ة كاآلت�ي :بغ�داد /
الرصاف�ة  546بغ�داد  /الكرخ 248
/مدين�ة الطب / 112النجف االٔرشف
/ 93الس�ليمانية  / 1636أربي�ل 69
/دهوك / 16كرب�الء / 159كركوك
/ 145دياىل / 66واسط / 61البرصة
/ 164ميس�ان / 90باب�ل / 186
الديواني�ة / 65ذي ق�ار  / 88االٔنبار
 / 16نين�وى  / 32ص�الح الدي�ن

تفاصيل ص3

جملس الوزراء :صرف عيدية  75ألف دينار للفقراء وتعيني خرجيي الكليات الطبية

الكاظمي :القوات األمنية ملزمة حبماية املتظاهرين وأدعو الوزراء للنزول
إىل الشارع لتلبية مطالب املواطنني

بغداد /الزوراء:
اك َد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ان الق�وات األمني�ة ملزم�ة بحماي�ة
حركة التظاهر املطلبي ،وفيما اشار اىل
ان الحكومة تعمل عىل تذليل العقبات
لتلبية مطالب املواطنني واحتياجاتهم،
ق�رر مجل�س ال�وزراء رصف عيدي�ة
بقيمة  75الف دينار لرشيحة الفقراء
وتعيني خريجي الكليات الطبية.وذكر
مكت�ب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان مجل�س

ال�وزراء عق�د جلس�ته االعتيادي�ة،
امس الثالثاء  ،برئاس�ة رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي.وق�ال
الكاظم�ي خالل الجلس�ة :نعمل بكل
الجه�ود لتذلي�ل التحدي�ات وتلبي�ة
مطال�ب املواطن�ني واحتياجاته�م،
الفت�ا اىل ان�ه وج�ه ال�وزراء والدوائر
ّ
بتجن�ب العقب�ات
الخدمي�ة املعني�ة
البريوقراطية والعمل بأس�اليب مرنة
يف تنفي�ذ القرارات ،ومن س�يعرقل أي
قرار سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية

االقتصاد النيابية لـ

الزوراء /يوسف سلمان:
دافع�تِ اللج�ان النيابي�ة الدائمة عن اس�تمرار
اعماله�ا الدورية مع تصاعد موج�ة االنتقادات
الش�عبية واملجتمعية لعدم اس�تئناف جلس�ات
الربملان الت�ي ماتزال معطلة منذ ش�هر حزيران

بحقه .وش�دد عىل الوزراء االس�تماع
ملطالب املواطنني والنزول اىل الش�ارع
ووضع الخطط لتلبي�ة هذه املطالب،
فالخط�ط اإلصالحية يجب أن توازيها
خط�ط مماثل�ة الس�تيعاب مطال�ب
املواطن�ني .واض�اف ان�ه التراجع عن
تقوي�ة مؤسس�ات الدول�ة ،والعم�ل
جار عىل تقويتها ،ونحن بصدد اتخاذ
ٍ
ق�رارات وطني�ة لتلبية مطال�ب أبناء
شعبنا.

تفاصيل ص2

 :اللجان النيابية مستمرة بعملها لدراسة التشريعات

املايض ،وسط تفاقم األزمة الصحية واالقتصادية
واملالية الراهنة.ودع�ا تحالف س�ائرون اىل عقد
جلسة اس�تثنائية طارئة ملجلس النواب ملناقشة
تردي الكهرب�اء والخدمات األخرى.وطالب نواب
تحال�ف س�ائرون ،يف مؤتمر صحف�ي ،بحضور

رئيس الوزراء جيري اتصاال مع ولي العهد
السعودي لالطمئنان على صحة امللك

بغداد /متابعة الزوراء:

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصاالً هاتفيا ً
ُ
اجرى
مع ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان لالطمئنان عىل
صحة العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز ،فيما جدد
ويل العهد السعودي تأكيده عىل حرص اململكة عىل أمن العراق
واس�تقراره.وقالت وكالة األنباء السعودية “واس” إن “األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس
ال�وزراء وزي�ر الدفاع الس�عودي تلقى اتصاالً هاتفياً ،مس�اء
االثنني ،من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي” .ووفقا ً

وزراء الكهرب�اء و النف�ط واملالي�ة والتخطي�ط
و أعض�اء مجل�س الطاق�ة يف مجل�س ال�وزراء
وبحضور محافظ بغداد و أمني بغداد يف الجلسة
االستثنائية الخاصة.وتعليقا عىل ذلك ،قال عضو
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية نوفل الناشئ

للوكالة ،فإن “الكاظمي اطمأن خالل االتصال عىل صحة خادم
الحرم�ني الرشيفني” ،فيما ج�دد ويل العهد الس�عودي ،األمري
محمد بن سلمان ،تأكيده عىل “حرص” اململكة عىل أمن العراق
واستقراره ،وتطوير العالقات بني البلدين يف مختلف املجاالت.
وكان الديوان امللكي الس�عودي ،قد أعل�ن الخميس املايض ،أن
امللك سلمان أجرى عملية جراحية باملنظار ،الستئصال املرارة
بمستش�فى امللك فيصل التخصيص ،تكللت بالنجاح ،وأضاف
أن “امللك س�لمان س�يميض بعض الوقت يف املستشفى ،حسب
الخطة العالجية التي أوىص بها الفريق الطبي”.

ل�» ال�زوراء « ،ان « هن�اك العديد من املطالبات
بعقد جلس�ة ملجلس النواب ملناقش�ة االوضاع يف
البالد ،وتم جمع تواقيع من بعض النواب القامة
الجلسة».

تفاصيل ص3

السيسي :مفاوضات سد النهضة معركة ستطول
القاهرة /متابعة الزوراء:
أك َد الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس ،الثالثاء،
أن من حق إثيوبي�ا توليد الكهرباء لكن ليس عىل
حس�اب حصة ب�الده من املياه.وقال الس�ييس يف
كلم�ة ألقاها صباح امس يف أثن�اء افتتاح املدينة
الصناعي�ة بالروبيك�ي ،أن ب�الده تح�رص ع�ىل
العمل التفاويض لحل مشكلة سد النهضة ،معلنا ً
أن مفاوضات س�د النهضة “معركة” س�تطول.
وتصاع�دت ح�دة الغض�ب املرصية ع�ىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،بع�د أن ن�رش التلفزيون
اإلثيوبي قبل أي�ام فيديو يعرض ألول مرة لحظة

ملء بحرية “سد النهضة” .وكان املهندس محمد
الس�باعي ،املتح�دث باس�م وزارة ال�ري واملوارد
املائي�ة املرصية ،رد عىل ترصفات إثيوبيا قائالً إن
مرص ال ترد عىل االس�تفزازات باس�تفزاز ،مؤكدا ً
أن توج�ه الدول�ة هو الحفاظ ع�ىل حقوق مرص
من املياه وال تفري�ط يف مصالحها املائية.وقال يف
ترصيح صحفي :إن موقف مرص لم يكن ضعيفا ً
خ�الل املفاوضات ولن يك�ون ،والدولة لن تفرط
يف نقط�ة ماء واحدة ،مؤك�دا ً أن ما تفعله إثيوبيا
مجرد اس�تفزازات ومرص لن ترد عىل استفزازات
وما زالت متمسكة بحقوقها ولن تتنازل عنها.

بعد إدانته بإساءة استغالل السلطة ونهب ماليني الدوالرات

احملكمة العليا يف ماليزيا تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق  72عاما بتهم فساد
كواالملبور /متابعة الزوراء:
َ
أدين رئيس الوزراء املاليزي الس�ابق نجيب
عبد الرزاق امس الثالثاء بجميع تهم الفساد
املوجهة إلي�ه يف محاكمته األوىل يف فضيحة
مرتبط�ة بالصن�دوق الس�يادي “ 1بره�اد
ماليزي�ا للتنمي�ة” أو “1إم دي ب�ي” واتهم
فيها واملقرّبون منه بنهب ماليني الدوالرات
من صندوق االستثمار الحكومي “ 1برهاد
ماليزيا للتنمي�ة” يف عملية احتيال ضخمة

تجاوزت حدود ماليزي�ا .وأصدرت املحكمة
حكما ع�ىل رئيس ال�وزراء الس�ابق نجيب
عبد الرزاق بالس�جن  12عاما وغرمته 210
ماليني رينجيت ( 49,4مليون دوالر) بعدما
أدانته بإس�اءة اس�تغالل الس�لطة.وقضت
املحكم�ة كذلك بس�جنه عرش س�نوات عن
كل واح�دة من ث�الث تهم بخيان�ة األمانة،
وثالث تهم بغسل األموال من أجل الحصول
بش�كل غري قانوني عىل نحو عرشة ماليني

دوالر م�ن وح�دة إس.أر.يس الت�ي كان�ت
تابعة للصندوق .وأمر قايض املحكمة العليا
يف كواالملب�ور محمد ن�زالن محمد غزايل بأن
تنفذ األحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
ويشتبه بأن األموال املرسوقة استخدمت يف
تمويل فيلم “ذي وولف أوف وول س�رتيت”
م�ن بطول�ة ليون�اردو دي كابري�و ،بينما
تورط م�رصف “غولدمان س�اكس” كذلك
يف الفضيحة.وق�د أص�درت املحكم�ة العليا

يف كواالملب�ور ،بع�د س�تة عرش ش�هرا من
فتح القضي�ة ،امس الثالثاء حكمها يف هذه
القضي�ة األوىل الت�ي ترتكز ع�ىل تحويل 42
ملي�ون رينغيت ماليزي ( 9,9مليون دوالر)
من وح�دة “إس آر يس إنرتناش�ونال” التي
كانت تابع�ة ل�”1إم دي بي” إىل حس�ابات
نجيب املرصفي�ة ،وقد أرص نجيب عىل نفي
هذه االتهام�ات.إال أن القايض محمد نزالن
محمد غزايل اس�تعرض بدقة صباح الثالثاء

جميع األدلة التي بحوزته وأعلن عن إدانته
بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة
وس�وء األمان�ة وغس�يل األم�وال .وأعل�ن
الق�ايض “بعد فحص جمي�ع األدلة يف هذه
القضي�ة ،اعت�رب أن النياب�ة دعم�ت ملفها
بنج�اح” .وبعد ق�راءة الحك�م ،بقي نجيب
عب�د ال�رزاق هادئا خافض�ا رأس�ه .وكان
نجي�ب قد ق�ال من قب�ل إنه س�يطعن عىل
حكم تصدره املحكمة االتحادية.
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جملس الوزراء :صرف عيدية  75ألف دينار للفقراء وتعيني خرجيي الكليات

الكاظمي :القوات األمنية ملزمة حبماية املتظاهرين وأدعو الوزراء للنزول إىل الشارع لتلبية مطالب املواطنني
بغداد /الزوراء:
اك َد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ان القوات األمنية ملزمة بحماية حركة
التظاهر املطلبي ،وفيما اشار اىل ان
الحكومة تعمل عىل تذليل العقبات
لتلبية مطالب املواطنني واحتياجاتهم،
قرر مجلس الوزراء رصف عيدية بقيمة
 75الف دينار لرشيحة الفقراء وتعيني
خريجي الكليات الطبية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان مجلس الوزراء
عقد جلسته االعتيادية ،امس الثالثاء ،
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي.
وقال الكاظمي خالل الجلسة :نعمل بكل
الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب
املواطنني واحتياجاتهم ،الفتا اىل انه وجه
ّ
بتجنب
الوزراء والدوائر الخدمية املعنية
العقبات البريوقراطية والعمل بأساليب
مرنة يف تنفيذ القرارات ،ومن سيعرقل
أي قرار سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحقه .
وشدد عىل الوزراء االستماع ملطالب
املواطنني والنزول اىل الشارع ووضع
الخطط لتلبية هذه املطالب ،فالخطط
اإلصالحية يجب أن توازيها خطط مماثلة
الستيعاب مطالب املواطنني .

واضاف انه التراجع عن تقوية مؤسسات
جار عىل تقويتها ،ونحن
الدولة ،والعمل
ٍ
بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب
أبناء شعبنا ،مؤكدا ان القوات واالجهزة
االمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر
املطلبي ،من اي استهداف او محاولة
لخلط االوراق ،من اي جهة كانت.
وناقش املجلس ،بحسب البيان ،املواضيع
املدرجة عىل جدول أعماله واتخذ القرارات
الالزمة بشأنها ،وفقا ً لآلتي :
 -1ناقش املجلس مستجدات عمل لجنة
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت
الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية،
بشأن الح ّد من انتشار فايروس كورونا،
املؤلفة بموجب األمر الديواني  217لسنة
.2020
 -2أق ّر املجلس توصيات املجلس الوزاري
للتنمية البرشية ،ووافق عىل إنشاء ردهات
جديدة ملعالجة األمراض الرسطانية ،وفقا ً
للمقررات اآلتية:
أ -إنشاء ردهات إضافية ملعالجة مرىض
الرسطان يف مستشفى األمل الوطني،
وأخرى مماثلة يف املركز الوطني لألمراض
الرسطانية  ،فضالً عن التوسع يف معالجة
األنواع األخرى من األمراض الرسطانية،
وأمراض الغ ّدة الدرقية.
ب -إنشاء مراكز للطب النووي يف

محافظات(البرصة ،النجف ،نينوى،
بابل ،األنبار) ،وفقا ً للمخطط الذي أع ّد
ملحافظة النجف ،وتكليف وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي -دائرة معالجةاملواد
الخطرية ،ومديريات الطاقة الذرية بإنشاء
منظومات ترصيف الفضالت املشعة،
عىل وفق النموذج الذي سبق تطبيقه يف
مستشفى األمل الوطني.
ج -اإلرساع يف إنشاء مراكز لألبحاث
النووية لتلبية املستلزمات واالحتياجات
التي تحتاجها املراكز املشار إليها ،من
النظائر املشعة فضالً عن مادة اليود
املشع.
د -استثناء عملية استرياد املواد املشعة
ومنظوماتها من إجراءات الروتني
املتبعة يف رشكة كيماديا ،وتسليمها اىل
الجهة املستفيدة حال وصولها اىل املنافذ
الحدودية ،لتاليف األرضار التي تسببها تلك
اإلجراءات.
هـ -اإلفادة من الدعم املق ّدم من االتحاد
األوروبي الذي سترشف عليه وزارة
الصحة ،واملق ّدم ملصلحة األنشطة
النووية ،يف توفري املنظومات اإلشعاعية
وتدريب املالكات.
و -قيام وزارة الصحة والبيئة،
واملحافظات باتخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأن املقررات آنفا ً.

ز -فتح حساب خاص لدعم مراكز
األبحاث الرسطانية.
 -3املوافقة عىل رصف مبلغ (عيدية)،
مقداره( ،)75000خمسة وسبعون الف
دينار ،لرشيحة الفقراء املنضوين تحت
مظلة الرعاية االجتماعية ،بمناسبة قرب
حلول عيد األضحى املبارك بحسب ما جاء
يف كتاب وزارة العمل والشؤون االجتماعية
املرقم  1353يف  26تموز .2020
 -4إطفاء الديون املرتتبة بذمة املستفيدين
من إعانات شبكة الحماية االجتماعية،
والبالغ عدد هذه األرس( )17552أرسة
من املحافظات كافة ،بحسب التفصيل
الوارد يف كتاب وزارة العمل والشؤون
االجتماعية املرقم  1392يف  27تموز
.2020
 -5إقرار توصيات لجنة حسم موضوع
املحارضين واملوظفني عىل املالك املؤقت
دون وجود غطاء مايل املرافقة ربطا ً
بكتاب وزارة التخطيط املرقم بالعدد
و.س 493/2/1/يف  27تموز.2020
 -6تعيني خريجي الكليات الطبية ،وتقوم
وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة املالية
لتنفيذ هذا القرار ،وتشكل لجنة برئاسة
السيد وزير التخطيط وعضوية السيدين
وزيري املالية والصحة ،لغرض وضع
اآلليات لتوفري التخصيصات.

 -7إقرار توصية املجلس الوزاري
للطاقة بشأن تعاقد وزارة الكهرباء مع
رشكة األقىص لتجهيز الطاقة املنتجة
بقدرة(200ميكاواط) ،وعىل خط (132
كي يف) ،اىل محافظة نينوى ،وملدة ثالثة
أشهر بدءا ً من تأريخ إصدار هذا القرار،
ومن تخصيصات وزارة النفط.
 -8إحالة مرشوع محطة الخريات البخارية
اىل ائتالف رشكة هونداي ،ألهميته يف إنتاج
الكهرباء ،وضمان تشغيل مصفى كربالء.
 -9قيام وزارات ،املالية والكهرباء والنفط،
بتحديد آلية لتأمني نسبة  %15من قيمة
العقد ،وع ّده رشطا ً من رشوط دخول
القرض حيز التنفيذ والبالغ مقداره
(225000000دوالر) ،فقط مائتان
وخمسة وعرشون مليون دوالر.
 -10إقرار توصية املجلس الوزاري
للطاقة بشأن مرشوع التكسري بالعامل
املساعد( ،)FCCلتطوير مصفى البرصة
بحسب اآلتي:
املوافقة عىل ما جاء يف كتاب وزارة النفط
املرقم بالعدد و ،244/يف  27تموز،2020
بشأن مرشوع التكسري بالعامل
املساعد( )FCCلتطوير مصفى البرصة،
بحسب الصالحيات املالية للتعاقد ،مع
التزام طريف العقد برشوط املناقصة
املعلنة ( ،)ITBاملع ّدة من رشكة مصايف

الجنوب واملتفق عليها مع منظمة جايكا
اليابانية.
 -11املوافقة عىل موضوع تشغيل معمل
إنتاج األوكسجني املرافق ربطا ً بكتاب
وزارة النقل املرقم  1409يف  30حزيران
.2020
 -12وافق املجلس عىل تعديل
الفقرة(أوالً)4/من قرارمجلس الوزراء
ذي الرقم  453لسنة  ،2019بحسب ما
يأتي:
بالنسبة لبضائع القطاع الخاص ،عىل
الهيئة العامة للكمارك تطبيق أحكام
املادة( )215من قانون الكمارك ذي الرقم
 23لسنة  ،1984وتعديالته عند عدم
تقديم القائمة األصلية املوصوفة يف املادة
 27من القانون املذكور آنفاً ،أو تقديم
الوثائق واملستندات بشكل مخالف ملا هو
منصوص عليه باملادة (/27ثالثاً) ،ويكون
مبلغ الغرامة ( ، 750000فقط سبعمائة
وخمسون الف دينار) ،عن كل مستند
غري مص ّدق من الجهة املختصة أصولياً،
بما فيها شهادة املنشأ ،أو الفواتري غري
املصدقة.
 -13قرر املجلس عدم املوافقة عىل
اعتماد وزارة الزراعة للمواصفة النوعية
للموسم الزراعي السابق والخاصة
باستالم محصول الشعري ،بغية إعطاء

الفالحني واملزارعني وقتا ً كافيا ً لالهتمام
باملواصفات النوعية ملحصول الشعري
للموسم املقبل عند االستالم ليطابق
املواصفة املطلوبة.
 -14السماح بتصدير محصول الشعري
من خالل القطاع الخاص.
 -15اعتماد املواصفة الجديدة للمحاصيل
للعام املقبل.
 -16تخويل السيد وزير املالية صالحية
إطفاء الغرامات التأخريية وأجور
األرضية يف املوانئ العراقية املرتتبة عىل
الوكالة األملانية للتعاون الدويل ،والبالغ
مقدارها(848686دوالر) ،فقط ثمانمائة
وثمانية وأربعون الفا وستمائة وستة
وثمانون دوالراً ،عن اآلليات املهداة
من الوكالة املذكورة اىل وزارة اإلعمار
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة،
استنادا ً اىل أحكام القانون املرقم  14لسنة
 ،1968وقانون اإلدارة املالية االتحادية
املرقم  6لسنة .2019
 -17تخويل السفري العراقي املعتمد
يف الواليات املتحدة األمريكية صالحية
التفاوض والتوقيع عىل مذكرة التفاهم
بني حكومة جمهورية العراق ومؤسسة
هوفر -جامعة ستانفورد ،بشأن استعادة
الوثائق العراقية األصلية التابعة لفرتة
النظام املباد.
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سائرون يدعو اىل جلسة استثنائية طارئة جمللس النواب ملناقشة تردي الكهرباء

تسجيل  2747إصابة جديدة و  77حالة وفاة

العراق يسجل  3918حالة شفاء هي األعلى منذ
تفشي فريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس الثالث�اء ،املوقف الوبائي
اليوم�ي لالصابات بفريوس كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما
اكدت تس�جيل  2747إصابة جديدة  ،و 77حالة وفاة ،وش�فاء
 3918حال�ة ،حددت دائرتي صحة الرصاف�ة والكرخ ،التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :انه “تم
فح�ص (  )16922نموذج�ا يف جمي�ع املخت�ربات املختص�ة
يف الع�راق لي�وم ام�س؛ وبذلك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق ( ،”) 946761
الفتة اىل انها “سجلت هذا اليوم (  )3918حالة شفاء يف العراق
موزع�ة كاآلت�ي :بغداد  /الرصافة  546بغ�داد  /الكرخ 248
/مدينة الطب / 112النجف االٔرشف / 93الس�ليمانية 1636
 /أربي�ل / 69ده�وك / 16كرب�الء / 159كركوك / 145دياىل
/ 66واس�ط / 61البرصة / 164ميس�ان / 90بابل / 186
الديوانية / 65ذي قار  / 88االٔنبار  / 16نينوى  / 32صالح
الدين .”126
ونوهت الوزارة وفق�ا للبيان ،اىل ان “االصابات الجديدة2747 :
حال�ة ،وكما ييل :بغداد الرصافة / 347بغداد الكرخ / 549
مدينة الطب/ 66النجف / 63الس�ليمانية / 77أربيل 93
/ده�وك / 15كرب�الء  / 195كرك�وك  / 143دي�اىل / 101
واس�ط / 160الب�رصة / 234ميس�ان / 52باب�ل / 161
الديوانية  / 93ذي قار  /108االٔنبار / 49املثنى / 116نينوى
/ 70ص�الح الدين  ،”55مش�رية اىل ان “الوفي�ات  77حالة
وكم�ا ييل  :بغداد الرصافة / 11بغداد الكرخ / 3مدينة الطب
/ 4النجف / 1السليمانية / 4أربيل  / 1كربالء / 4كركوك
/ 8دياىل  / 1واس�ط  /2البرصة / 5ميس�ان / 1بابل 13
/الديوانية / 3ذي قار / 7االٔنبار  / 1املثنى / 3نينوى 1
 /ص�الح الدي�ن .“ 4
واضاف�ت ان “مجم�وع الش�فاء  ( 81062 :نس�بة الش�فاء
 )70.3%مجموع االٔصابات  115332 :الراقدين الكيل29735 :
الراقدين يف العناية املركزة 481 :مجموع الوفيات.”4535 :
م�ن جهته اعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصاف�ة عبد الغني
الساعدي  ،تس�جيل  347اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 178خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وق�ال الس�اعدي يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان
“املؤسس�ات الصحية س�جلت ام�س يف جان�ب الرصافة 347
اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورون�ا موزعة كالت�ايل 178 :حالة
خ�الل الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية  :قط�اع البلديات
الثان�ي  38حال�ة  /قطاع الصدر  78حالة  /قطاع الرصافة 8
ح�االت  /قطاع النهروان  12حال�ة  /قطاع املدائن  10حاالت
 /قط�اع بغداد الجديدة  8حاالت  /قطاع الش�عب  22حالة /
قطاع االستقالل حالتني .
واش�ار اىل ان  169حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات الصحية
 :مدين�ة الصدر  48حالة محل�ة ,519 ,521 ,530 ,546 ,555
 ,562 ,559 ,518 ,535قطاع�ات  ,48صف�ر/46 ,25 ,55 ,
القاه�رة حالة واح�دة محل�ة  /324البلديات  6ح�االت محلة
 / ,754 ,734 ,742 ,738الكرخ البياع حالة واحدة  /الصليخ
حالت�ني محلة  /326ش�ارع فلس�طني  6ح�االت محلة ,506
 /502 ,508 ,505االعظمية  10حاالت محلة ,316 ,314 ,310
 /330 .312الفضيلي�ة حال�ة واح�دة  /الزعفرانية  11حالة
محلة  ,961 ,979 ,958 ,952الش�موخ  /التاجي حالتني قرب
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ج�ر املثن�ى  /االنتصار حال�ة واحدة  /الحس�ينية  4حاالت
محل�ة  /225 ,227الك�رخ املحمودية حالة واحدة  /الش�عب
 13حال�ة محل�ة  ,325 ,317 ,357 ,335 ,341 ,319 ,339حي
اور ,البن�وك /زيون�ة حالة واحدة  /الراش�دية حالة واحدة /
املش�تل  3حاالت قرب املعس�كر  /الطارمية  4حاالت  /الكرخ
الريم�وك  3حاالت محلة  / ,612 ,618الكرخ القادس�ية حالة
واحدة محلة  /606الكرخ الس�يدية حالتني محلة /821 ,825
الك�رخ الصالحية حالة واحدة  /العبيدي  3حاالت محلة ,760
 /799 ,756الك�رخ الغزالي�ة حالت�ني محل�ة  / ,653الكرادة
 5حاالت محل�ة  /926 ,901 ,903 ,906الك�رخ الحرية حالة
واح�دة محلة  /422ح�ي الهراء  3حاالت محل�ة /759 ,757
الك�رخ ح�ي الجامعة حالة واح�دة محل�ة  /627الغدير حالة
واح�دة محلة  /706الكرخ حي الس�الم  3ح�االت محلة ,412
 /404 ,408جر دي�اىل  5حاالت التأميم ,الوردية ,الزراعي,
ح�ي املنتظر  /املدائن  3ح�االت الكرغولية ,الجمعية / ,بغداد
الجدي�دة  3حاالت محل�ة  /725 ,709 ,717محافظة واس�ط
حال�ة واحدة الصوي�رة حي املعلم�ني /الكف�اح حالتني محلة
 /129الكرخ املنصور حالة واحدة محلة  /617الكرخ الدورة 4
ح�االت محلة  /854 ,840 ,828الكرخ حي العدل حالة واحدة
محل�ة  /630حي النرص حالت�ني محلة  ,773الزراعي /االمني
 4ح�االت محل�ة  / ,741 ,735 ,731بوب الش�ام حالة واحدة
محلة 388
واض�اف الس�اعدي ان�ه “تم نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحجر
الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة” ،مش�ريا اىل
ان “الع�دد الراكم�ي لإلصاب�ات ارتف�ع اىل  17599تويف منهم
940لالس�ف فيما اكتسب الشفاء  13380حالة شفاء ومتبقي
قيد العالج .”3279
وثم�ن الس�اعدي “الجهود الت�ي تبذل من قبل م�الكات صحة
الرصافة ملعالجة مصابي ف�ريوس كورونا مضحني بأرواحهم
إلنقاذ املصابني الفريوس”.
اىل ذلك حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف الوبائي لها مع اعداد
و عناوي�ن الح�االت املش�خصة يف مخترباتها بم�رض فريوس
كورونا املس�تجد م�ع اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الس�اعة
العارشة من ليلة االثنني واملعلن عنها امس الثالثاء.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان
االصابات توزعت كما ييل :أبو دشري  ،4أبو غريب  ،12اإلسكان
 ،5االع�الم  ،18البي�اع ،10التاج�ي  ،8ال�راث  ،6الحارثية ،2
الحري�ة  ،51الخطيب  ،12الدورة  ،38الدولعي  ،7الرحمانية
 ،3الس�يدية  ،17الشالجية  ،2الرشطة الخامسة  ،4الشعلة
 ،46الصالحي�ة  ،1الطارمي�ة  ،49الطوبج�ي  ،4العامري�ة
 ،13العطيفي�ة  ،5الغزالية  ،10القادس�ية  ،2الكاظمية ،18
الكرخ  ،3اللطيفية  ،1املحمودية  ،23املش�اهدة  ،4املعالف
 ،4املكاس�ب  ،1املنص�ور  ،10املواصالت  ،3النرص والس�الم
 ،5الوش�اش  ،3الريموك  ،11اليوس�فية  ،1جكوك  ،15حي
الجامع�ة  ،19حي الجهاد  ،18ح�ي الخرضاء  ،6حي العامل
 ،35حي العدل  ،13حي الفرات  ،2سبع البور  ،3سويب ،5
معس�كر العدالة  ،2ناحية الرش�يد  ،3س�كنة جانب الرصافة
 ،١١محافظ�ة كرب�الء  ،١الفتة اىل ان الش�فاء.248 :واضافت:
ان الوفي�ات :وفاة٨٩/س�نة/انثى/االعظمية/محلة/٣٠٨
زق�اق ، ٦وفاة٥٦/س�نة/ذكر/الصليخ/محلة/٣٤٠زقاق٢٠
 ،وفاة٦٨/س�نة/انثى/املحمودية/ناحية الرش�يد/قريه
املظهرية.

االقتصاد النيابية لـ

الزوراء /يوسف سلمان:
دافعتِ اللج�ان النيابي�ة الدائمة عن
استمرار اعمالها الدورية مع تصاعد
موجة االنتقادات الشعبية واملجتمعية
لعدم اس�تئناف جلسات الربملان التي
مات�زال معطل�ة منذ ش�هر حزيران
املايض ،وس�ط تفاقم األزمة الصحية
واالقتصادية واملالية الراهنة.
ودع�ا تحالف سائرون اىل عقد جلسة
اس�تثنائية طارئ�ة ملجل�س الن�واب
ملناقش�ة تردي الكهرب�اء والخدمات
األخرى.
وطال�ب ن�واب تحالف س�ائرون ،يف
مؤتم�ر صحف�ي ،بحض�ور وزراء
الكهرباء و النفط واملالية والتخطيط
و أعض�اء مجلس الطاق�ة يف مجلس
ال�وزراء وبحضور محاف�ظ بغداد و
أم�ني بغداد يف الجلس�ة االس�تثنائية

 :اللجان النيابية مستمرة بعملها لدراسة التشريعات

الخاصة.
وتعليق�ا ع�ىل ذلك ،قال عض�و لجنة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابية نوفل
الناش�ئ ل��” ال�زوراء “ ،ان “ هناك
العدي�د م�ن املطالبات بعقد جلس�ة
ملجل�س الن�واب ملناقش�ة االوضاع يف
البالد ،وت�م جمع تواقي�ع من بعض
النواب القامة الجلسة”.
واوض�ح ان “ كافة اللج�ان النيابية
مس�تمرة بعمله�ا الربملاني لدراس�ة
ترشيع�ات القوان�ني ومناقش�تها
وتقدي�م الجاهز للق�راءة والتصويت
حال انعقاد الجلسات”.
واض�اف ان “ اه�م القوان�ني ل�دى
اللجن�ة هو قان�ون االس�تثمار الذي
يجب ان يعدل وفق متطلبات املرحلة
الراهنة وتسهيل معامالت االستثمار
م�ن اجل انع�اش االقتص�اد العراقي

ومس�اندته” ،مبين�ا ان “ تفعي�ل
االس�تثمار بش�كل صحيح س�يؤمن
العم�ل لالي�دي العاطل�ة ويس�هم يف
تقليص البطالة ما يفتح افاق جديدة
من العمل” ،داعيا اىل تفعيل الرشاكة
ب�ني القطاع�ني العام والخ�اص من
اج�ل تحري�ك االقتص�اد وفت�ح افاق
للعمل واالستثمار مما سيعزز املكانة
االقتصادي�ة للع�راق ب�ني كل البلدان
املحيطة واالقليمية”.
باملقاب�ل اك�د عضو لجن�ة الخدمات
النيابي�ة عباس العط�ايف ان “ اللجان
النيابي�ة تعم�ل برغ�م ان املجلس يف
العطلة الترشيعية” ،مش�ريا اىل جمع
تواقي�ع عدد من الن�واب لغرض عقد
جلس�ة طارئ�ة ملناقش�ة االوض�اع
الراهن�ة من االزم�ات منه�ا جائحة
كرونا والكهرب�اء واملوازنة ولم يحدد

موعدها حتى االن “.
واض�اف  ،يف ترصي�ح صحف�ي ،ان
“ لجن�ة الخدم�ات مس�تمرة بعملها
وتجتم�ع بش�كل دوري باجتماعات
حضوري�ة وليس�ت ع�رب االنرنت”,
مبين�ا ان “ لجن�ة الخدم�ات اع�دت
قانوني الطرق والعشوائيات الذي قرأ
قراءة اوىل وثانية ومطروح للتصويت
والذي يحدد التج�اوزات عىل االرايض
الزراعية واملناطق العش�وائية ضمن
التصاميم الحضارية للمدينة”.
واوضح ان”القانون سيعالج السكن
العش�وائي وس�يملك العش�وائيات
لس�اكنيها ضمن التصميم االسايس
للمدين�ة ،واالخري�ن ضم�ن املبان�ي
العام�ة يتم نقله�م اىل مناطق اخرى
معدة للسكن وتمليكهم قطع ارايض
بديلة”.

لن تكون هناك كلمة حرب وقوة الردع ضمان ألمن بالدنا

زعيم كوريا الشمالية :سالمة بالدنا مضمونة إىل األبد بفضل األسلحة النووية
بيونغ يانغ/متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن زعي�م كوريا الش�مالية
كيم جونغ أون أن أسلحة بيونغ
يان�غ النووي�ة تضم�ن أمنها،
وف�ق ما ذكرت�ه وس�ائل إعالم
رس�مية امس الثالث�اء ،مجددا
التأكي�د أن بالده ل�ن تتخىل عن
ترس�انتها.وقالت وكالة األنباء
املركزية الكورية الش�مالية إن
كي�م ألق�ى خطابا خ�الل لقاء
للمحاربني القدام�ى يف الذكرى
ال�� 67إلبرام هدن�ة عام 1953
الت�ي أنه�ت الح�رب الكورية.
وقتل نحو ثالثة ماليني كوري يف
النزاع الذي استمر ثالث سنوات
يف ش�به الجزيرة الكورية ،لكن
الهدنة ل�م تتح�ول اىل معاهدة
س�الم ليظل الش�مال والجنوب
تقنيا يف حالة حرب.
ونقل�ت الوكالة ع�ن كيم قوله
“بفضل ردعن�ا النووي املوثوق
به والفع�ال للدفاع عن النفس،
ل�ن تكون هناك ابدا كلمة حرب
عىل هذه األرض”.
وأضاف “س�يتم ضم�ان أمننا
القوم�ي ومس�تقبلنا اىل األبد”.
وترص بيونغ يانغ عىل حاجتها

اىل ترس�انتها النووي�ة لل�ردع
ضد غ�زو أمريكي محتمل ،وقد
أمضت عقودا يف تطويرها رغم
عزلتها الدولية وفرض عقوبات
دولية عليها.
وتم�ر العالق�ة ب�ني الكوريتني
بمرحل�ة جم�ود من�ذ ش�هور
بع�د انهي�ار قم�ة هان�وي بني
كيم والرئي�س األمريكي دونالد
ترام�ب الع�ام املايض.وتعثرت
املفاوضات النووية عندما وصل
البح�ث اىل التنازالت التي يمكن
لكوري�ا الش�مالية أن تقدمه�ا
مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وأعل�ن كي�م يف كان�ون األول/
ديس�مرب إنه�اء تفاه�م ح�ول
التج�ارب النووية والبالس�تية،
كما أكدت بيونغ يانغ مرارا أنها
ال تعت�زم مواصلة املحادثات ما
لم توقف واش�نطن سياساتها
املعادية تجاه كوريا الش�مالية.
كما أفادت وكالة األنباء الكورية
الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ
أون ق�دم مسدس�ات تذكاري�ة
لضب�اط الجي�ش وزار مق�ربة
الحرب الوطنية احتفاال بمرور
 67عاما عىل توقيع الهدنة التي

أنه�ت الح�رب الكورية.وقالت
الوكالة الرس�مية إن كيم أشاد
بجن�ود كوريا الش�مالية الذين
قتلوا يف الحرب الكورية ودفنوا
يف مقربة ش�هداء ح�رب تحرير
الوط�ن يف ذك�رى االحتف�ال
بالهدنة.ونق�ل ع�ن كي�م قوله
إن “األعم�ال البطولية الخالدة
للمدافع�ني ع�ن أرض األج�داد
يف الخمس�ينيات م�ن الق�رن
املايض ،الذي�ن قدموا لن�ا تراثا
عقليا ثمينا لثورة وس�ط لهيب
الح�رب ،س�تيضء لن�ا التاريخ
طويال”.

وأضاف�ت الوكال�ة أن كيم عقد
احتف�اال بع�د ظه�رية األحد يف
مرك�ز اللجن�ة املركزي�ة لحزب
العمال الحاكم وقدم مسدسات
“جب�ل بيك�دو” التذكاري�ة
املط�ورة حديث�ا لكب�ار ق�ادة
الق�وات املس�لحة يف ذك�رى
الهدنة.وأوضح�ت الوكال�ة أن
القادة اس�تجابوا لهدية القائد
بتقدي�م “تعه�دات رس�مية ،يف
أثناء النظر إىل علم الحزب ،بأن
يحملوا املسدسات التي منحها
له�م القائ�د يف قلوبه�م حت�ى
وفاتهم”.

وراف�ق بع�ض املس�ؤولني
الكوري�ني الش�ماليني كي�م يف
الحفل بما يش�مل ب�ارك جونغ
تش�ون ،رئي�س األركان العامة
للجيش الكوري الشعبي.
يش�ار إىل أن جب�ل “بيك�دو”
ه�و أعىل قم�ة جبلية يف ش�به
الجزي�رة الكوري�ة ويعد مكانا
مقدس�ا بالنس�بة للش�عب
الكوري الش�مايل.وتقول كوريا
الش�مالية إن مؤس�س الدول�ة
الراح�ل كي�م إيل س�ونغ الذي
ق�اد الق�وات املعادي�ة لليابان
بالجب�ل م�ن أج�ل الحص�ول
عىل االس�تقالل من االستعمار
الياباني لشبه الجزيرة الكورية
بني عام�ي  1910و 1945وأن
القائ�د الراحل كي�م جونغ إيل،
وال�د الزعيم الح�ايل وُلدا هناك،
ول�ذا يطل�ق ع�ىل عائل�ة كي�م
“س�اللة بيكدو”.جدير بالذكر
أن الهدنة وقعت بني الكوريتني
يف  27م�ن ش�هر يولي�و ع�ام
 ،1953م�ا ي�رك الكوريتني يف
حالة حرب من الناحية الفنية،
وح�دد الش�مال ه�ذا الي�وم
باعتباره يوم النرص.

ستنحني للعاصفة مخافة ان تخسر كل خيوط اللعبة

النهضة مضطرة لقبول تكليف املشيشي برئاسة احلكومة
تونس/ميدل ايست اونالين:
ُ
تحاول حركة النهضة مس�ايرة قرار رئيس
الجمهوري�ة قي�س س�عيد تكلي�ف هش�ام
املش�ييش وزي�ر الداخلي�ة يف حكومة الياس
الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة يف وقت
رحب�ت في�ه اغلب االح�زاب بخطوة س�عيد
وسط حالة من الرقب.
ومع تراج�ع تأثري حركة النهضة التي تملك
األغلبي�ة يف الربمل�ان ،يف املس�ار الحكوم�ي
وانحسار نفوذها بعد  9سنوات من السيطرة
عىل الحكم بدرجات مختلفة تسعى الحركة
اإلس�المية اىل البق�اء يف املش�هد حيث دعت
االثنني ،املش�ييش اىل تشكيل حكومة “وحدة
وطنية سياسية” ،متمنية له النجاح.
ج�اء ذل�ك يف ترصي�ح مقتض�ب أدىل ب�ه
لألناض�ول مصدر مطلع باملكت�ب التنفيذي
لحرك�ة النهض�ة (إس�المية  54نائبا217/
) يف أعق�اب اجتم�اع للمكتب اس�تمر حتى
ساعة مبكرة من صباح اإلثنني.
وقال املصدر مفضال عدم الكشف عن اسمه
إن “الحرك�ة تتمن�ى النج�اح للمش�ييش يف
مهمت�ه” .مضيفا أن الحركة تريد تش�كيل
“حكومة وحدة وطنية سياسية” تستجيب
لتطلعات التونسيني.
ويف محاول�ة للتق�رب م�ن املش�ييش وعدم
الدخ�ول معه وم�ع الرئيس قيس س�عيد يف
رصاع�ات س�تكون تداعياته�ا وخيمة عىل
الحرك�ة اضطرت قي�ادات النهض�ة لقبول
االمر الواقع والرحيب بتكليف املشييش عىل
مضض.
وقال القي�ادي يف النهضة والوزير املقال من
حكوم�ة الفخفاخ لطفي زيت�ون يف تدوينة
ع�رب صفحت�ه الرس�مية ع�ىل الفيس�بوك
االحد ان قيس س�عيد هو الضامن للدستور
وللديمقراطية يف ظروف صعبة جدا.
وأضاف زيتون “احرم اختيار رئيس الدولة
وأدعو كل الفرقاء السياس�يني اىل مساعدته
يف اختي�ار حكوم�ة وطني�ة تض�م كفاءات
عالي�ة إلنق�اذ الب�الد وتحقي�ق طموح�ات
املواطنني يف التنمية والرفاهية”.
وم�ع انخ�راط قواع�د الحرك�ة اإلس�المية
وحلفائه�ا يف التهج�م ع�ىل قي�س س�عيد
ومرش�حه املش�ييش ع�رب اتهام�ه بتجاوز
الدس�تور قال زيت�ون “رجائي ان تقف هذه
الحمالت املجانية ضد الس�يد املشييش وهذا

الخيار وفس�ح املج�ال له لفتح مش�اورات
جدية مع كل االطراف املعنية بمصلحة البالد
العليا من اجل االنتهاء من تش�كيل حكومة
انقاذ يف اقرب االجال”.
ورصح القي�ادي يف النهضة خليل الربعومي
لصحيف�ة “الصب�اح األس�بوعي” الي�وم،
أن النهض�ة تدع�م م�ن حي�ث املب�دأ رئيس
الحكوم�ة املكلف هش�ام املش�ييش ولكنها
س�تحدد موقفه�ا النهائي بحس�ب طريقة
إدارة املشاورات.
وكان قي�س س�عيد تعرض لحملة رشس�ة
م�ن قواع�د حركة النهضة وم�ن حليفها يف
الربملان ائتالف الكرمة عقب تجاهل الرئيس
ملرشحي االحزاب حيث اتهم الرئيس بالتنكر
للديمقراطية ولالحزاب املمثلة يف الربملان.
لكن قرار س�عيد اختيار شخصية من خارج
مرش�حي االحزاب هو رس�الة م�ن الرئيس
بان االزمة التي تعيشها البالد هي يف النهاية
نتاج للرصاعات الحزبية التي انعكست سلبا
عىل اداء الربملان ال�ذي لم يعد يحظى بدوره

بثقة الشعب.
وحركة النهض�ة مضطرة للقب�ول بتكليف
املش�ييش الن خالف ذلك يعن�ي دخول البالد
يف م�ازق س�يايس م�ن املمكن ان ي�ؤدي يف
النهاية اىل حل الربملان والدخول يف انتخابات
ترشيعي�ة مبكرة ليس�ت يف صال�ح النهضة
حيث ان اغلب اس�تطالعات الراي تؤكد بان
الحزب الدس�توري الحر بقيادة عبري مويس
قادر عىل اكتساح اية انتخابات مقبلة.
وس�تتهم النهضة بتعطيل املسار الحكومي
خاص�ة وانه�ا كانت الح�زب ال�ذي دعا اىل
تمرير الئحة لسحب الثقة من رئيس حكومة
ترصيف االعمال الياس الفخفاخ الذي اتهم
يف قضية تضارب مصالح.
وم�ع اس�تباق الفخف�اخ لخط�وة النهضة
بتقدي�م اس�تقالته للرئيس ث�م اقالة وزراء
الحركة االسالمية بدأت خيوط اللعبة تضيع
م�ن اي�دي اإلس�الم الس�يايس خاص�ة وان
اح�زاب رشيك�ة يف الحكم طالبت املش�ييش
بابعاد النهضة عن اية مشاورات مستقبلية

لتشكيل الحكومة.
ويف ه�ذا الص�دد اك�د النائ�ب يف الربملان عن
الكتلة الديمقراطية ،خالد الكرييش يف حوار
عرب اذاعة “شمس” الخاصة االثنني ،إمكانية
تش�كيل حكومة تتكون من حركة الش�عب
والتي�ار الديمقراط�ي وتحي�ا تون�س وقلب
تونس وكتلة اإلص�الح الوطني دون ترشيك
حركة النهضة او حلفائها يف الربملان.
واث�ار تكلي�ف املش�ييش ارتياحا ل�دى بقية
االح�زاب السياس�ية حيث أب�دت العديد من
األح�زاب السياس�ية األساس�ية يف الربمل�ان
التونيس ،تفاؤال مشوبا بالحذر.
وبخ�الف حزب “حركة الش�عب” الرشيك يف
الحكومة املس�تقيلة والداعم للرئيس سعيد
ال�ذي أب�دى موافقته الرس�مية ع�ىل تعيني
املشييش واالس�تعداد للتعاطي االيجابي مع
املش�اورات ،فإن باقي األحزاب أبدت ترحيبا
مع بعض التحفظ.
وق�ال حزب التي�ار الديمقراط�ي الرشيك يف
الحكومة املستقيلة أيضا إنه سيعلن موقفه

رسميا بعد لقائه باملشييش.
أماالح�زب الثاني يف الربمل�ان “قلب تونس”
فإنه لم يبد اعراضا عىل تكليف املشييش.
وق�ال رئيس كتلة الحزب يف الربملان أس�امة
الخليف�ي “س�نتابع هذا التح�ول عىل رأس
الحكومة الذي جاء خارج مس�ار ما يسمى
باملش�اورات ،لي�س لدين�ا أي تحف�ظ ع�ىل
ش�خص السيد هشام املش�ييش ..نتمنى أن
يحقق االستقرار السيايس الالزم لالنرصاف
يف ما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة
واستمرارية مؤسساتها الرشعية”.
ويتع�ني عىل املش�ييش ( 46عاما) تش�كيل
حكوم�ة يف مدة أقصاها ش�هر قبل عرضها
عىل الربملان لنيل الثقة.
ويأمل التونس�يون أن يضع اختيار املرش�ح
الجديد هشام املش�ييش حدا ألزمة سياسية
تعص�ف بتون�س يف ظ�ل وض�ع اقتص�ادي
خطري مع توقعات بنسبة انكماش يف حدود
5ر 6باملئة وزيادة متوقعة لنسبة البطالة إىل
أكثر من  20باملئة.
وس�يكون اختي�ار الرئي�س س�عيد موضع
اختب�ار يف الربمل�ان ،إذ يحت�اج املش�ييش
املس�تقل إىل غط�اء س�يايس واس�ع لني�ل
األغلبي�ة املطلقة ويف حال لم يتحصل عليها،
ف�إن الربمل�ان يخاطر باالنتق�ال إىل الخطوة
التالية دس�توريا وهي الدع�وة إىل انتخابات
مبكرة.
ويف خض�م الرصاع الس�يايس عىل املس�توى
الحكوم�ي تش�هد تون�س رصاع�ا برملاني�ا
محتدما مع اضطرار رئيس�ه راشد الغنويش
بالق�ول بمناقش�ة الئحة س�حب الثقة منه
بعد ضغوطات من املعارضة.
وأق ّر مكتب الربملان التونيس (أعىل هيئة به)
أن يكون التصويت عىل الئحة س�حب الثقة
من الغنويش ،يف الجلس�ة املقررة ،الخميس،
رسيّ�ا ودون م�داوالت أو نق�اش ع�ام ب�ني
النواب.
وأفادت عض�و مكتب الربمل�ان والنائبة عن
كتلة النهضة زينب الرباهمي ،أن “املكتب أقر
باإلجماع بني أعضائه يف اجتماعه ،الجمعة،
أن يكون التصويت عىل الئحة س�حب الثقة
من الغنويش “رسيا ودون نقاش عام”.
وأضافت الرباهمي أن “م ّدة انعقاد الجلس�ة
س�يكون س�اعتني ،انطالق�ا م�ن الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ( 8.00ت غ) إىل الس�اعة

الحادي�ة ع�رشة صباح�ا ( 10.00ت غ)،
والتصوي�ت س�يكون يف صنادي�ق باملن�اداة
ع�ىل النواب تباعا مثلما تمت عملية انتخاب
رئيس الربملان ونائبيه”.
وأوضح�ت الرباهمي أن “ه�ذا اإلجراء يأتي
تنزيال ألحكام امل�ادة  51من النظام الداخيل
للربملان والتي تنص عىل أن سحب الثقة من
رئيس الربملان يكون بنفس طريقة االنتخاب
(بشكل رسي)”.
والجمعة ،قرّر مكتب الربملان تنظيم جلس�ة
عام�ة للتصوي�ت ع�ىل س�حب الثق�ة م�ن
الغن�ويش ،بناء عىل الئحة مقدمة من  4كتل
نيابية.
وق�ال الغن�ويش يف ترصي�ح إعالم�ي ،عقب
اجتم�اع للمكت�ب بمقر الربمل�ان ،إنه “واثق
م�ن أنها س�تكون لحظة لتجدي�د الثقة بي
رئيسا للربملان وإعادة تزكيتي”.
ات ع�ىل ظهر دبابة لرئاس�ة
وأض�اف“ :لم ِ
الربملان بل جئت باالنتخاب ،ولست منزعجا
من س�حب الثق�ة مني ،لذل�ك قبلن�ا إعادة
اختبار الثقة”.
وتاب�ع الغن�ويش“ :تج�اوزت االعراض�ات
الش�كلية التي تحتوي عليه�ا الالئحة وهي
كثرية ،وكان من املمكن إس�قاطها شكال يف
اجتماع املكتب ،ولنا األغلبية لذلك”.
وبحسب الدستور التونيس والنظام الداخيل
للربمل�ان ،يتطلب تمرير الئحة س�حب الثقة
من رئيس الربملان توفر األغلبية املطلقة من
األصوات ( 109من مجموع  217نائبا).
وقبل أسبوع ،أعلنت  4كتل نيابية ،يف مؤتمر
صحفي ،رس�ميا إيداع الئحة لس�حب الثقة
من الغنويش بمكتب الضب�ط بالربملان ،بعد
اس�تيفائها عدد اإلمض�اءات املطلوبة وهي
 73توقيعا.
وعلّلت الكتل املتقدمة بالئحة س�حب الثقة
من الغن�ويش ه�ذه الخطوة بأنه�ا “جاءت
نتيج�ة اتخاذ رئيس الربملان قرارات بش�كل
ف�ردي دون الرجوع إىل مكتب الربملان (أعىل
هيئ�ة) ،وإص�دار ترصيح�ات بخص�وص
العالق�ات الخارجية لتونس تتناىف مع توجّ ه
الدبلوماسية التونسية” ،بحسب رأيهم.
وسيمثل تمرير الالئحة بأغلبية  109صوات
رضبة قاصم�ة لحركة النهض�ة التي بدات
تخ�ر نفوذه�ا يف الحكوم�ة ويف رئاس�ة
الربملان.
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يار اهلل يؤكد استعداد قوات اجليش لدعم
املوارد املائية يف ازالة التجاوزات

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس اركان الجيش الفريق االول
الركن عبد االمري يار الله ،استعداد قوات
الجيش لدعم حملة وزارة املوارد املائية
يف ازالة التجاوزات عىل االنهر واملحرمات
املائية.
وذكر بيان لوزارة املوارد املائية تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان وزير املوارد
املائية مهدي رشيد الحمداني زار مقر
وزارة الدفاع والتقى بالفريق االول الركن
عبد االمري يار الله رئيس أركان الجيش

العراقي ملناقشة دعم قوات الجيش لعمل
مالكات الوزارة يف مواقع املشاريع االروائية
كافة وباألخص مواقع السدود والسدات.
واضاف ،انه تم بحث دعم مالكات الوزارة
يف حملتها لرفع التجاوزات عىل الحصص
املائية وعىل محرمات االنهر ووضع أليات
للحد من تلك التجاوزات.
من جانبه ،أبدى رئيس أركان الجيش،
أستعداد قوات الجيش لدعم القوات األمنية
ووزارة املوارد املائية يف حملتها ألعادة
هيبة وسلطة القانون.

ممثل الصحة العاملية :إجراءات اللجنة العليا قللت من خطر زيادة اإلصابات بكورونا

أمانة جملس الوزراء تعلن جتهيز عدد من املستشفيات باألجهزة واملعدات الطبية
بغداد /الزوراء:
اعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء ،امس
الثالثاء ،تجهيز عدد من املستشفيات باالجهزة
واملعدات الطبية ،فيما أكد ممثل منظمة الصحة
العاملية يف العراق أدهم إسماعيل ،أن إجراءات
اللجنة العليا قللت من خطر زيادة اإلصابات
بفريوس كورونا.
واكدت األمانة العامة ملجلس الوزراء تجهيز
عدد من املستشفيات باألجهزة واملعدات
الطبية.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس
الوزراء حيدر مجيد ،إنه» ضمن الحملة الوطنية
التي أطلقتها دائرة املنظمات غري الحكومية يف
األمانة العامة ملجلس الوزراء ،ملواجهة جائحة
كورونا ،واستمرارا ً للدعم الذي تقدمه مؤسسة
العني للرعاية االجتماعية ،لجهد وزارة الصحة
ومؤسساتها ومالكاتها الطبية والصحية،
جهزت املؤسسة اليوم ،مستشفيات الكاظمية
والشيخ زايد ،باألجهزة واملعدات الطبية».

النزاهة حتبط حماولة مترير معاملة تعويض وتقاعد ألحد إرهابيي داعش
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة ،امس الثالثاء،
إحباط محاول ٍة لتمرير معامل ٍة
ٍّ
تقاعدي
وراتب
لرصف مبلغ تعويض
ٍ
اإلرهابي ،مُ ب ِّي ً
ـنة
ألحد عنارص داعش
ِّ
َّ
الخاصة باملعاملة
ضبطها األوليَّات
يف املُ َّ
ؤسسات املعنيَّـة ،فيما اعلنت
ضبط مسؤول أمانات سجن الحلة
اإلصالحي بتهمة االختالس.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن»دائرة التحقيقات
يف الهيأة ،ويف معرض حديثها عن

االسكان :إجناز تصاميم  10مدن سكنية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االعمار واالسكان ،امس
الثالثاء ،انجاز تصاميم  10مدن جديدة
يف مختلف املحافظات منها تصميمني
للعاصمة بغداد ،ضمن الربنامج
الحكومي لتوفري وحدات سكنية
مخدومة للمواطنني.
وقال مديرعام التخطيط العمراني يف
الوزارة عبد االمري طاهر يف ترصيح
صحفي :إن «الوزارة وانطالقا من
الربنامج الحكومي املتضمن توفري
وحدات سكنية مخدومة وبأسعار
ومساحات متنوعة الستيعاب مختلف
مستويات الدخل وتقليل ازمة السكن،
فقد انجزت تصاميم شاملة لـ  10مدن
جديدة يف مختلف املحافظات ،منها
تصميمني ملدينتني يف العاصمة بغداد».
وأضاف أن «املوقع االول ملدينة عيل
الوردي تقع قضاء النهروان ،واالخرى
مدينة الطارق تقع يف قضاء ابي
غريب» ،مؤكدا ً ان «التصاميم يف مرحلة

املصادقة وستكون جاهزة ألي وفرة
مالية أو استثمار».
وأشار إىل أن «قطع االرايض للمدن
ستوزع مختومة اي مكتملة البنى
التحتية من ماء ومجاري وكهرباء».
وأوضح ان «نحو  %30من االرايض
ستخصص للعوائل الفقرية التي
سرتشح من وزارة العمل وستوزع
مجانا ،فضال عن وجود ارايض ستباع
بسعر الخدمات أي بمبلغ  75الف
للمرتالواحد ،وهنالك ارايض سيتم
بيعها بمبلغ  150الف دينار وستكون
بخدمات أعىل».
وأعلنت وزارة االعمار واالسكان يف وقت
سابق ،أنها بصدد استكمال استمالك
االرايض لغرض تخطيطها والبدء
بتوزيعها بنظام جديد يحقق اكرب
استفادة للمواطنني ويمكن البلديات
من توفري الخدمات االساسية فيها
 ،املاء والكهرباء والشوارع والرصف
الصحي.

وأضاف مجيد أن»مؤسسة العني جهزت خالل
اليومني املاضيني عددا ً من املستشفيات واملراكز
الصحية يف محافظتي دياىل وصالح الدين،

باملعدات الطبية» ،الفتا ً إىل أن»املواد املجهزة
تضمنت أجهزة االنعاش الرئوي وإعطاء
الدم ،وأنابيب األوكسجني الطبي وعدد الوقاية

تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت
بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائيَّـ ٍة ،أشارت إىل
ُّ
تمكن مالكات مكتب تحقيق الهيأة
يف محافظة األنبار من تنفيذ عمليَّة
َّ
الخاصة بمعاملة
ضبط لألوليَّات
ٍ
ٍّ
تقاعدي ألحد
راتب
ورصف
تعويض
ٍ
اإلرهابي ،مُ بي ً
ّنة تتبُّع
عنارص داعش
ِّ
َّ
الخاصة باملعاملة يف
املكتب لألوليَّات
لجنة التعويضات ومديريَّة شهداء
وهيأة التقاعد الوطنيَّة – فرع
األنبار».
وتابعت الدائرة َّ
أن «التحرّيات التي

أجراها املكتب قادت إىل إنجاز معاملة
ِّ
التقاعدي ومبلغ التعويض
رصف الراتب
َّ
اإلرهابي ،بالرغم من
الخاصة بالعنرص
ّ
ُ
القبض عليه من مُ ديريَّة
كونه أُلْ ِق َي
إجرام األنبار يف إقليم كردستان ،فضالً
ً
برنامج
عالنية عرب
عن تسجيل اعرتافه
ٍ
يف إحدى القنوات التلفزيونيَّة باالنتماء
اإلرهابي».
إىل فلول داعش
ِّ
وأضافت أن»املكتب نظم محرض
ضبط أصوليا ً باملُربزات واألوليَّات
وعرضها رفقة األوراق التحقيقيَّة
األوليَّة عىل السيّد قايض التحقيق

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة املوارد املائية ،امس الثالثاء ،أن هناك
لقا ًء مرتقبا ً بني وزير املوارد مهدي رشيد الحمداني
ونظريه اإليراني لحسم ملف املياه املشرتكة بني
البلدين.
وقال املتحدث باسم الوزارة عوني ذياب يف ترصيح
صحفي :إن»هنالك لقاء عىل املستوى السيايس
األعىل بني وزير املوارد مهدي الحمداني ونظريه
اإليراني ،يسبقه لقاء مع مجموعة اللجان الفنية
املشرتكة بني البلدين ،لوضع حلول جذرية مللف
املياه بشكل يخدم الطرفني».
وأضاف أن»لقاء وزير املوارد املائية مع السفري
اإليراني إيرج مسجدي كان إيجابياً ،حيث وعد
األخري بتحريك ملف املياه مع الجهات ذات العالقة
يف وزارة الطاقة واملياه اإليرانية» ،مشريا ً إىل أن
«السفري اإليراني دعا الحمداني لعقد اجتماعات
عاجلة مع نظريه اإليراني واملختصني بالشأن
املائي لغرض حسم هذا امللف».
يذكر أن وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني
استقبل ،األحد املايض ،يف مكتبه السفري اإليراني

موضحا ً ان «الوزارة استطاعت توفري  29مليون
دوالر يف مرشوع (تراسل بغداد) الذي كان معطالً

من قبل ،حيث انتهت الوزارة من  90باملئة منه
لغاية اآلن».
وأكد وزير االتصاالت ،أنه «بعد املبارشة بعمليات
(الصدمة) للقضاء عىل تهريب االنرتنت يف بعض
املحافظات ،زادت سعة االنرتنت يف محافظة
نينوى من (نصف ملدا اىل  9ملدا) حيث تساوي
الواحدة منها .G10
وأضاف ،إنه «ستصدر قريبا ً أوامر قبض بحق
 22شخصا ،بضمنهم  11شخصا عقدوا اجتماعا
لعرقلة سري تلك العمليات من خالل الضغط عىل
شخصيات نافذة» ،منوها ً اىل أن «ملفاتهم تحولت
اىل قايض التحقيق يف إحدى الجهات االمنية»،
متوقعا ً «زيادة هذا العدد بعد القبض عىل تلك

املُ
ِّ
ختص؛ بغية اتخاذ اإلجراءات
القانونيَّـة الالزمة».
ويف سياق اخر ،كشفت دائرة
التحقيقات يف هيئة النزاهة ،عن
ضبط مسؤول أمانات سجن الحلة
اإلصالحي بالجرم املشهود ،وذلك
ِّ
نقص يف املبالغ املُودعة
لوجود
ٍ
بعهدته.
وذكرت الهيئة يف بيان ،أن»مالكات
مكتب تحقيق الهيأة يف محافظة
ضبط بالجرم
بابل نفذت عمليَّة
ٍ
املشهود ملسؤول أمانات سجن الحلة

اإلصالحي؛ ذلك لوجود نقص يف األموال
ِّ
َّ
الخاصة بشعبة
املُودعة يف القاصة
ً
الفتة إىل ضبط ّ
السجالت
األمانات،
َّ
الخاصة باألمانات مع األموال
املاليَّة
النقديَّة املوجودة فعالً يف القاصة.
وأشار البيان إىل»تنظيم املكتب محرض
ضبط أصوليا ً باملُربزات املضبوطة،
ٍ
وعرضه رفقة األوراق التحقيقيَّة
األوليَّة عىل قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص
الذي قرَّر توقيف املُ َّتهم استنادا ً
إىل أحكام املا َّدة ( )315من قانون
العقوبات».

لقاء مرتقب بني وزير املوارد املائية ونظريه العمل تؤكد املضي باملشروع الطارئ
اإليراني حلسم ملف املياه
لتقديم اخلدمات للمحافظات املتضررة
لدى بغداد إيرج مسجدي والوفد املرافق له.
وبحسب بيان صدر عن وزارة املوارد املائية
أن»الوزير الحمداني عرض خالل اللقاء مشاكل
املياه املشرتكة مع الجارة إيران ،وأهمها تلوث
مياه شط العرب نتيجة انقطاع تدفق مياه نهر
الكارون من الجانب اإليراني منذ بداية شهر
حزيران من كل عام ولغاية شهر ترشين األول،
ما يؤثر سلبا ً يف نوعية مياه شط العرب وارتفاع
نسبة الرتاكيز امللحية» ،داعيا ً الجانب اإليراني إىل
«زيادة االطالقات املائية من نهر الكارون خالل
هذه الفرتة الحرجة».
وأشار البيان إىل أن»اللقاء عرض مشاكل األنهر
والوديان املشرتكة وموضوع قلة اإليرادات املائية
لألنهر التي تغذي سدي دوكان ودربنديخان،
والدعوة لرضورة التعاون الثنائي بني البلدين وعقد
اللقاءات العالية املستوى بالقريب العاجل سواء يف
العراق أو يف الجمهورية اإلسالمية االيرانية وتفعيل
عمل اللجان املشرتكة التي شكلت بموجب مذكرة
التفاهم املوقعة خالل العام  2012للوصول اىل
اتفاقات تضمن حقوق العراق املائية».

االتصاالت تستعد الطالق اول مشروع يف االقتصاد الرقمي وتؤكد قرب نصب
مليون كامريا أمنية يف بغداد
بغداد /الزوراء:
كشف وزير االتصاالت أركان شهاب أحمد عن
قرب إطالق مرشوع «االقتصاد الرقمي».
وقال أحمد يف ترصيح خالل استضافته شبكة
العالقات العامة يف نقابة الصحفيني« :نستعد
قريبا ً إلطالق أول مرشوع يف (االقتصاد الرقمي)
بالتعاون مع دائرة كتاب العدول يف وزارة العدل
من خالل إنجاز الوكاالت الخاصة أو العامة
الكرتونياً ،من خالل وجود جهاز يزودك برقم
أحد الشبابيك ومن ثم املراجعة بعد ظهور الرقم
املثبت عىل الورقة التمام جميع العمليات الخاصة
بذلك ،وإمكانية إلغائها من أي مكان يف حال رغبة
املواطن بذلك» ،منبها ً إىل أن «املرشوع اآلخر هو
إمكانية حجز الرحالت الجوية عرب الهاتف النقال
كما هو معمول به يف دول العالم واستقطاع
مبالغه من (الفيزا كارد) وتوفري االنرتنت بالرحلة
الجوية واستقطاع مبلغه من البطاقة» ،مؤكدا ً
أن «كلفة توفري هذه الخدمة ال تتعدى  2ـ 3
دوالرات».
وأشار وزير االتصاالت اىل «إمكانية تنفيذ مرشوع
أمني جديد للمراقبة يف العاصمة بغداد من خالل
تثبيت كامريات عىل مليون عمود مزودة بالطاقة
والكابل الضوئي» ،مشريا ً اىل أن «هذا املرشوع
يمكنه رصد أي عمل إرهابي أو إجرامي أو حاالت
تحرش أو رسقة وحتى املشكالت العشائرية
وغريها».
وأملح أحمد اىل أن «الوزارة ال تزال تعمل عىل
مرشوع الكابل الضوئي « »FTTHالذي يمكن أن
يوصل الكثري من الخدمات عرب الهاتف األريض
الخاص بهذا املرشوع» ،مؤكدا ً «احتياج الوزارة 6
ــ  12شهرا يف حال البدء به بعد عطلة العيد»،

الشخصية».
وتابع أن»املؤسسة أسهمت أيضا يف دعم أكثر
من  400ألف مواطن يف عموم املحافظات،
باملواد اإلغاثية والغذائية» ،مبينا ً أن» 860
منظمة محلية شاركت يف الحملة ،وقدمت
الدعم ألكثر من أربعة ماليني مواطن يف جميع
املحافظات».
ويف سياق اخر قال ممثل منظمة الصحة
العاملية يف العراق أدهم إسماعيل يف حديث
متلفز تابعته «الزوراء»« :نحذر من تزايد
أعداد اإلصابات بكورونا يف حال عدم االلتزام
بتعليمات اللجنة العليا».
وكانت اللجنة العليا للصحة والسالمة قد
قررت يف وقت سابق فرض حظر التجوال
الشامل أليام عيد األضحى املبارك ،اعتبارا
من يوم الخميس املقبل ولغاية يوم األحد كما
قررت اللجنة إعادة فتح العيادات الخاصة عىل
أن يتم االلتزام بالرشوط والضوابط املع ّدة من
قبل وزارة الصحة ونقابة األطباء.

اعلنت ضبط مسؤول أمانات سجن احللة اإلصالحي بتهمة االختالس

وزيرة اهلجرة :نعمل على تأمني
االحتياجات األساسية للنازحني
بغداد /الزوراء:
اكدت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو ،ان الوزارة تعمل عىل تأمني
احتياجات النازحني.
وذكرت جابرو خالل جولتها التفقدية ملخيمي الداودي وشاريا للنازحني يف دهوك يف
بيان للوزارة ،ان الحكومة تسعى لوضع تفاهمات حقيقية لحسم موضوع العوائل
السنجارية  ،مبينة ان الوزارة تعمل عىل تامني االحتياجات االساسية للنازحني .
وأوضحت ،ان املناطق املحررة تحتاج اىل اعمارها بشكل رسيع وتوفري جميع الخدمات
فيها لضمان عودة النازحني اليها طوعيا .
واستمعت جابرو ،بحسب البيان ،اىل مشاكل االرس النازحة  ،ومن اهمها قلة الخدمات
 ،فضال عن املطالبة بانشاء مدرسة عربية ،ووعدت بحل تلك املشاكل بأرسع وقت
ممكن .
واشار البيان اىل ان الوزيرة زارت كنيسة مارشموني (الراعية لعدد من العوائل
النازحة من مختلف املكونات ) يف قرية انشكي التابعة اىل ناحية بامرني بمحافظة
دهوك ،والتقت بالقس سمري خوري  ،كما زارت ايضا معرض لوحات زيتية الحدى
النازحات تتحدث عن الظلم الذي وقع عىل محافظة نينوى ابان الهجمة الداعشية
الرشسة عىل املحافظة عام . 2014
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الشخصيات واعرتاف البعض منهم عىل بعض
املتورطني يف تلك العمليات».
من جانب آخر ،أكد املرشوع الوطني لألنرتنت
يف البالد ،ان إدخال الكيبل الضوئي اىل الخدمة،
سينهي الرتدي الحاصل بخدمة االنرتنت يف البالد.
وقال املتحدث الرسمي باسم املرشوع مصطفى
سعدون إن «استخدام طريقة (الواي فاي)
و(الراوترات) لتوزيع الخدمة بني املناطق
السكنية ،هي طريقة قديمة ،خاصة إن البالد ما
زالت تستخدم خدمات الجيل الثالث  ، 3Gوالذي
يبطئ رسعة االنرتنت ما يجعل املستخدمني
بحاجة اىل الطرق االرسع واالقوى أسوة بما
معمول به يف دول املنطقة
والعالم» .وأضاف ،إن «استخدام الشبكة الضوئية
وإدخال الكيبل الضوئي اىل الخدمة يف استخدام

االنرتنت باملنازل ،هما من أحدث الطرق التي
تستخدم لتوفري خدمة تالئم حاجة املستخدم
والكثافة واالقبال الكبري عىل الخدمة من دون
تقطع بالخدمة اثناء االستخدام».
وبني سعدون ان «املرشوع الوطني لالنرتنت
الذي تبنته الرشكة ،منجز وهناك مخاطبات
رسمية اىل وزارة االتصاالت بخصوص املبارشة
بإدخال املرشوع حيز التنفيذ واتاحة خدماته
للمستخدمني» ،مرجعا ً توقف إدخال املرشوع
للخدمة« ،ألسباب تتعلق بالوزارة واليوجد
توضيح رسمي يوضح عدم استحصال املوافقات
الرسمية منها الدخال املرشوع للخدمة».
وأشار اىل أن «املرشوع الوطني لالنرتنت سيقدم
خدمات جيدة للمواطنني وبأسعار أقل مقارنة
بنوعية وتعرفة الخدمات املتاحة عن طريق
(الواي فاي) عرب (الراوترات)» ،مفصحا ً عن
«نصب  2000كابينة موزعة بني مناطق بغداد
واملحافظات تعمل كل منها عىل تغطية (1800
–  )2000منزل بالخدمات الرسيعة وبأسعار
أقل».
وتابع املتحدث الرسمي باسم املرشوع الوطني
لالنرتنت :إن «كل ذلك سيجعل االستخدام
لالنرتنت أفضل مما هو اآلن بما يخص جودة
الخدمة ،لكون بعض أصحاب االبراج باملناطق
السكنية ،يرشكون عرشات املستخدمني ضمن
حزم ال تتحمل سوى أعداد محددة» ،مؤكدا ان
«الخدمات التي ستتاح عرب الكيبل الضوئي
ستنهي هذه املشكلة لكون كل منزل سيكون
له اشرتاكه الخاص من دون وجود مشرتك آخر
يؤثر يف جودة خدمة االنرتنت املتاحة للمشرتك
الواحد».

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،امليض باملرشوع الطارئ لتقديم الخدمات للمحافظات
املترضرة.وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه بتوجيه من وزير العمل والشؤون
االجتماعية عادل الركابي عقد مدير مكتب الوزير حسام حسني عيل اجتماعا مع فريق املرشوع
الطارئ ملناقشة املشاكل التي كانت تعرتض عمل املرشوع يف املدة املاضية.وشدد مدير املكتب ،بحسب
البيان ،عىل اهمية العمل بجد والرشوع بتنفيذ املرشوع بعد توقفه سابقا السباب عدة  ،داعيا الجميع
اىل التعاون من اجل االرساع يف تقديم الخدمات للمحافظات املترضرة.واشار اىل ان املرشوع لم يشهد
عمال حقيقيا خالل املدة املاضية نظرا لعدد من املشاكل التي رافقت عمله خاصة بعد اجراء تغيريات
يف املالكات العاملة يف املرشوع ،مضيفا انه يجب العمل عىل وضع الحلول واملعالجات للمشاكل التي
كانت تعرتض عمل املرشوع قبل امليض بتنفيذه لخدمة فئات عديدة يف املحافظات املترضرة.

االعالم االمين :القوات االمنية ستواصل السعي
ملالحقة الضالعني بهجمات معسكر التاجي

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني ،تعرض معسكر
التاجي للجيش العراقي اىل هجوم بثالثة
صواريخ كاتيوشا.وذكرت الخلية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان معسكر التاجي
لجيشنا العراقي البطل تعرض قبل قليل اىل
هجوم بثالثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِ ن
منطقة سبع البور ،مبينة ان هذه الصواريخ
سقطت عىل مواقع للقوات العسكرية العراقية.
واوضحت ،ان الصاروخ االول سقط عىل
الرسب الخامس عرش لطريان الجيش وسبب

ارضارا كبرية باحدى طائرات طريان الجيش،
الفتة اىل ان الصاروخ الثاني سقط عىل معمل
املدافع واالسلحة مخلفا ارضارا مادية.وتابعت،
فيما سقط الصاروخ الثالث يف الرسب الثاني
مِ ن طريان الجيش لكنه لم ينفجر ،مؤكدة
ان القوات االمنية العراقية ستواصل السعي
ملالحقة الضالعني بهذه الهجمات ،وتقديمهم
اىل العدالة ،لينالوا جزاءهم املستحق ،ولضمان
تحقيق السيادة العراقية الناجزة ،والقدرة
القتالية املستقلة عسكريا عىل مجابهة
االخطار والتهديدات التي يواجهها الوطن.

حمافظ بابل :نعمل على تنشيط القطاع
الصناعي يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
كشف محافظ بابل حسن منديل ،امس الثالثاء ،عن وجود اتفاق مع وزارة الصناعة لتنشيط
القطاع الصناعي.وقال منديل يف ترصيح صحفي :إنه «تم االتفاق مع وزارة الصناعة لتنشيط
القطاع الصناعي» ،مشريا ً إىل أن»وزير الصناعة أكد دعمه لقطاع النسيج يف املحافظة ،فضالً عن
تنشيط مصانع الحلة والقطاعات الصناعية األخرى املتواجدة باملدينة الصناعية يف االسكندرية».
وأضاف أن»املحافظة تحرص عىل تقديم الدعم الالزم للصناعات الحرفية والغذائية والكيماوية،
الفتا ً اىل أن «تنشيط القطاع الصناعي سيسهم بشكل كبري يف ازدهار الواقع االقتصادي وتشغيل
األيدي العاملة يف املحافظة».يشار إىل أن وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز الخباز ،افتتح يوم
أمس االثنني ،معمـل طابـوق املحاويـل ،التابع إىل الرشكة العامة للصناعات اإلنشائية وبخط
إنتاجي جديد يعمل بتكنولوجيا أملانية حديثة وبطاقة ( )30مليون طابوقة سنويا ً.
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متاسك الدوالر يقلص من مكاسب
الذهب

متابعة  /الزوراء:
قل�ص الذه�ب مكاسبه امس
الثالث�اء بع�د صع�ود قي�ايس
يف ح�ني ع�وض ال�دوالر جزءا
م�ن خسائ�ره إال أن التوت�ر
بني الواليات املتح�دة والصني
واملراهن�ة عى تأكي�د مجلس
االحتياط�ي االتح�ادي (البنك
املرك�زي األمريك�ي) ع�ى
سياسات مي�رة دعما إغراء
الذهب كمالذ آمن.
وارتف�ع الذه�ب يف التعامالت
الفوري�ة  0.1%إىل 1943.14
دوالر لألوقية (األونصة) ولكن
دون ذروة عن�د 1980.57

دوالر لألوقية ،ويرجع الهبوط
إىل مبيعات لجني األرباح.
وزاد الذه�ب يف التعام�الت
اآلجل�ة يف الوالي�ات املتح�دة
 0.2%إىل  1934.90دوالر.
كما قلص�ت الفضة مكاسبها
وارتفع�ت  0.7%بعد أن زادت
بما يص�ل إىل  6.4%إىل 26.19
دوالر لألوقي�ة .وارتفع مؤرش
ال�دوالر م�ن أق�ل مست�وى يف
عامني مع ترقب السوق إقرار
حزمة إنقاذ مايل جديدة .وفقد
البالت�ني  1.5%إىل 931.32
دوالر وخ�ر البالديوم 2.2%
إىل  2263.84دوالر.

www.alzawraapaper.com

النقل تؤكد قرب تنفيذ مشروع القطار املعلق يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة النقل ،ام�س الثالثاء ،قرب
تنفيذ مرشوع القطار املعلق يف العاصمة
بغ�داد ،مؤك�دة ان امل�رشوع يع�د م�ن
املشاريع املهمة يف العراق.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة من�ه :ان وزير النقل نارص حسني
بندر الشبيل تراس امس الثالثاء  ،اجتماعا
موسعا يف مق�ر الوزارة بحض�ور الوكيل
االداري سلمان صدام البهاديل ومدير عام
الدائ�رة الفني�ة يف الوزارة عب�اس عمران
وعض�و مجل�س املحافظة الساب�ق نزار
السلطان وممثل�ني عند املحافظة وامانة
العاصمة والجهات ذات الصلة .
وناق�ش الوزي�ر اه�م اإلج�راءات الفنية
واملالي�ة للمرشوع م�ع رشح مفصل لكل
االولي�ات موجها سيادت�ه بتشكيل لجنة
ثالثي�ة من قب�ل وزارة النق�ل ومحافظة
بغ�داد وامان�ة العاصمة لغ�رض االرساع
بمناقشة العرض التج�اري وامليض قدما
به�ذا املرشوع الحيوي الذي طال انتظاره
من قبل العراقيني .
وذكر الشبيل اهمي�ة القطار املعلق كونه
معلم�ا حضاري�ا يض�اف اىل العاصم�ة
باالضاف�ة اىل ح�ل جميع مش�اكل النقل
كونه منظومة نقل متكامله من شانه ان
يوف�ر خدمة الغلب املناط�ق ذات الكثافة
السكاني�ة العالي�ة م�ن حيث م�روره يف

مناطق اط�راف بغداد وص�وال اىل املراكز
الحيوي�ة داخ�ل العاصم�ة اضاف�ة اىل
اهميته االقتصادية حي�ث سيوفر فرص
عمل للكثري من العاطلني سيما املردودات
املالية لخزينه الدولة .
وش�دد الشبل�ني خ�الل االجتم�اع ع�ى
الخ�روج بنتائج رسيعة م�ن قبل اللجنة

الطلب العاملي على الشحن اجلوي
يرتاجع بنحو  18%يف يونيو
متابعة /الزوراء:
ق�ال االتح�اد ال�دويل للنق�ل
الج�وي (إيات�ا) إن الطل�ب
العاملي ع�ى الشحن الجوي،
بحس�اب كيلوم�رتات ط�ن
الشح�ن ،انخف�ض 17.6%
عى أساس سن�وي يف يونيو
حزيران ( -19.9%للعمليات
الدولية) .ق�ال االتحاد ً
أيضا
إن الطاق�ة االستيعابي�ة
للشح�ن الج�وي العامل�ي يف
يوني�و حزي�ران مقيس�ة
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واالجتماع�ات التي ستعقد خ�الل االيام
القريبة لحس�م جميع االجراءات الكفيلة
للبدء باملبارشة الفعلية للمرشع من خالل
وضع الركائز خالل الفرتة املقبلة .
ويف السي�اق ذات�ه ،ذك�رت وزارة النقل يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نسخة من�ه :ان
الوكيل االداري لوزارة النقل سلمان صدام

بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة الزراع�ة ،ع�ن نتائج
زي�ارات الوزير محم�د الخفاجي إىل
ث�الث دول مج�اورة ،مبين�ة ان م�ن
ضمن الزيارت دع�ا الوزير الرشكات
النش�اء مشاري�ع تدع�م الزراع�ة
املحلية.
وقال الناط�ق الرسمي باس�م وزارة
الزراع�ة حمي�د الناي�ف يف ترصي�ح
صحفي :إن «زيارات الوزير الخفاجي

الصناعة تعقد اجتماعا ملناقشة اسباب تلكؤ عقود املشاركة بشركاتها
بغداد /الزوراء:
ناقش�ت وزارة الصناعة واملعادن ،ام�س الثالثاء ،اسباب
تلكؤ عقود املشاركة والتأهيل يف الرشكة العامة للصناعات
الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة .وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة
واملع�ادن منه�ل عزيز الخب�از بعق�د اجتماع�ات دورية
برئاسته وبحضور املختص�ني من الرشكات واملستثمرين
وجها لوج�ه ملناقشة عق�ود املشاركة والتأهي�ل املتلكئة
يف ع�دد من رشك�ات ال�وزارة وكيفي�ة حله�ا وتجاوزها
واتاح�ة الفرصة للمستثمرين للتعبري ع�ن ارائهم وطرح
مشاكله�م لغرض رفع كفاءة الرشك�ات وتحسني اداءها
وتطوي�ر منتجاتها  .واض�اف :ان وكيل ال�وزارة لشؤون
التخطي�ط يوسف محمد جاسم ونياب�ة عن الوزير ترأس
االجتم�اع االول بحض�ور امل�دراء العامني يف دوائ�ر الفنية
والقانوني�ة والرقاب�ة الداخلي�ة واملسؤول�ني يف الرشك�ة
العام�ة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية و املستثمرين

اقدم شركة
امريكية
لصناعة
االسلحة تعلن
افالسها

األخريين .فف�ي عام  ،2018بدأت
الرشكة ه�ذا اإلجراء بسبب تراكم
الديون عليه�ا ،وكذلك عى خلفية
انخف�اض مبيع�ات األسلح�ة
النارية بعد ف�وز دونالد ترامب يف
االنتخاب�ات الرئاسي�ة األمريكية
ع�ام  .2016وخالف�ا ملنافست�ه
الديمقراطي�ة يف االنتخاب�ات
الرئاسي�ة األمريكي�ة املاضي�ة،
هيالري كلينتون ،وسلفه الرئيس
الساب�ق ب�اراك أوبام�ا ،يع�ارض
ترام�ب فرض قيود ع�ى مبيعات
األسلح�ة الناري�ة ،ولذل�ك ف�إن
األمريكي�ني لم يشرتوه�ا بنشاط
كم�ا ك�ان م�ن قب�ل يف السنوات
األخ�رية ،بسب�ب ع�دم ورعه�م
من تشدي�د قواع�د الحصول عى
األسلحة.
ومع ذلك ذكرت الوكالة ،أن الوضع

اآلن مختلف إىل حد ما بسبب نمو
التوت�ر االجتماع�ي يف الوالي�ات
املتح�دة بع�د مقت�ل األمريك�ي
م�ن أص�ل إفريقي ج�ورج فلويد
أثناء احتجازه م�ن قبل الرشطة،
وكذل�ك لحالة ع�دم اليقني بسبب
وب�اء فريوسات كورون�ا يف البالد،
وحدث�ت هن�اك زي�ادة يف مبيعات
األسلح�ة النارية من�ذ فرباير ،إال
أن ذل�ك ل�م يمن�ع الرشك�ة من
طلب إع�الن إفالسه�ا .وتأسست
رشكة «ريمينغتون أرمز» يف عام
 .1816وت�م استخدام أسلحتها يف
العديد م�ن النزاع�ات املسلحة يف
القرن�ني التاسع عرش والعرشين،
بما يف ذلك خ�الل الحروب األهلية
يف الوالي�ات املتح�دة وروسي�ا،
وكذل�ك يف الحربني العامليتني األوىل
والثانية.

ج�رى خالله استع�راض ومناقشة كافة االم�ور املتعلقة
بعق�ود املشارك�ة التي ابرمتها الرشك�ة املذكورة مع عدد
م�ن رشكات القطاع الخاص يف مج�االت متعددة والنقاط
الخالفي�ة واملشاكل املحيطة بتنفي�ذ هذه العقود والحلول
املقرتح�ة لحله�ا وتجاوزها .وتاب�ع ،قد تخل�ل االجتماع
مباحث�ات ومناقشات وطروحات مكثفة وتبادل لوجهات
النظ�ر حول كل مايتعلق بعقود املشاركة املربمة والحلول
املطروح�ة م�ن اجل معالج�ة هذه املش�اكل للميض بهذه
العق�ود وتحقيق الهدف والجدوى االقتصادية من ابرامها
وتم اعداد تقري�ر مفصل عن املش�اكل والحلول املقرتحة
لغ�رض عرضه�ا ام�ام انظ�ار الوزي�ر للبت فيه�ا وابداء
التوجيه�ات الالزمة بصددها .وقد اثن�ى املستثمرون عى
هذه املبادرة والتجرب�ة االوىل من نوعها يف وزارة الصناعة
واملع�ادن التاح�ة الفرصة امامه�م لبي�ان ارائهم وطرح
مشاكلهم من اجل حسم املشاكل العالقة وتحسني ظروف
العمل بالشكل الذي يخدم الصناعة العراقية.

مصر ..كشف نفطي جديد يف
الصحراء الغربية
متابعة /الزوراء:
قال�ت رشكة الطاق�ة اإليطالية «إيني» ،ام�س الثالثاء ،إنه
ج�رى تحقيق كشف نفط�ي جديد ،كما ب�دأ إنتاج جديد يف
امتياز جنوب غرب مليحة ،يف الصحراء الغربية بمرص.
وأضاف�ت ،أنه ت�م حفر برئ جدي�دة قرب منش�آت اإلنتاج
القائمة ،وهي جاهزة للربط بشبكة اإلنتاج ،وفقا ملا ذكرته
وكالة «رويرتز».
ويأت�ي الكشف يف إطار اسرتاتيجي�ة وزارة البرتول والثروة
املعدنية املرصية لدع�م وزيادة معدالت االحتياطي واإلنتاج
من البرتول والغاز الطبيعي يف البالد.
وتمتل�ك «إيني» ،الت�ي تعمل يف مرص منذ ع�ام  ،1954من
خالل رشكته�ا التابعة «إي�وك» ،حصة  100%م�ن امتياز
جن�وب غرب مليحة ،حيث تدي�ره من خالل رشكة «عجيبة
للبرتول» ،وهي رشكة مشرتكة تساهم فيها كل من الرشكة
القابض�ة للغ�ازات الطبيعي�ة «إيغ�اس» والهيئ�ة العام�ة
للبرتول ،باإلضافة إىل إيني.

وزير العمل يعلن مشول  12ألف عامل بقانون التقاعد والضمان االجتماعي
بغداد /الزوراء:
أف�ادت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،امس الثالثاء ،بأنها شملت
نحو  12ألف عام�ل يف رشكات القطاع
الخ�اص واملشاري�ع االستثماري�ة،
بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي
ضمن خمس محافظات ،بينما نسقت
م�ع وزارة النف�ط إلج�راء زي�ارات اىل
مواق�ع اآلب�ار بعد رفع حظ�ر التجوال
الكيل.
وق�ال وزي�ر العم�ل ع�ادل الركابي يف
ترصي�ح صحف�ي :إن وزارت�ه “كانت
قد أطلقت يف ال�  12من ش�هر حزيران
امل�ايض ،حمل�ة تفتي�ش للمشاري�ع
االستثمارية ورشكات القطاع الخاص،
من أج�ل تسجيل نسب�ة العاملني فيها
من العمالة االجنبية واملحلية”.
وأفص�ح عن “ش�مول  11ألف�ا و727

وسط العاصمة بغ�داد وفق سقف زمني
محدد .
وقال البهاديل ،بحسب البيان :انه استنادا
لتوجيه�ات وزي�ر النق�ل ن�ارص حسني
بندر الشب�يل بتكثيف الجه�ود واختصار
الوقت واستم�رار التنسيق مع املحافظة
للبدء بمرشوع القط�ار املعلق الذي تبنته
وزارة النق�ل والتي تعترب الجهة املختصة
بامل�رشوع  ،سيم�ا وانه�ا تمتل�ك خربات
واسعة ومالكات هندسية ذات امكانيات
عالية يف مجال قطاع السكك.
واض�اف :ان�ه ت�م مناقش�ة مرشوعي�ة
مفه�وم تحوي�ل امل�رشوع باكمل�ه اىل
وزارة النق�ل كون�ه ضم�ن االختص�اص
القطاع�ي ،مؤك�دا ان وزارة النقل تعتزم
طي املسافات واالرساع باكمال االجراءات
الكفيل�ة كافة بالتحول اىل مرحلة التنفيذ
الفعيل للمرشوع وذلك بعد ان انتهينا من
دراست�ه بشكل مستفي�ض واستحصلنا
املوافق�ات الرسمي�ة وحس�ب الضوابط
والتعليمات املتعلقة باملرشوع.
من جانبهم اش�اد العطا و الدليمي بعزم
وزارة النق�ل الج�اد والفع�يل يف تنفي�ذ
مرشوع القطار املعل�ق مؤيدين انضمام
امل�رشوع العمال ومشاري�ع وزارة النقل
وحس�ب مج�ال التخص�ص ،مبدي�ن
استعدادهم لتقدي�م الدعم الكامل خدمة
للمواطن العراقي.

العراق يدعو الشركات السعودية النشاء
مشاريع تدعم الزراعة احمللية

بكيلوم�رتات ط�ن الشح�ن،
انكمشت  34.1%عى أساس
سن�وي يف يوني�و حزي�ران
( 33.9%للعمليات الدولية).
فيما رصح الرئيس التنفيذي
إلياتا «تستم�ر أزمة الطاقة
ألن عملي�ات الرك�اب تتعاىف
ببطء شديد».
هذا وقد صعد معامل حمولة
الشحن الج�وي  11.5نقطة
مئوية ع�ى أساس سنوي يف
يونيو حزيران.

متابعة /الزوراء:
طل�ب هولدين�غ «ريمينغت�ون
أوت�دور» ،ال�ذي يض�م رشك�ة
«ريمينغت�ون أرم�ز» الت�ي تعترب
واح�دة من أق�دم وأك�رب رشكات
األسلح�ة الناري�ة والذخ�رية
األمريكية ،إعالن اإلفالس ،بسبب
تراكم الديون.
وذك�رت وكال�ة «بلوم�ربغ»
األمريكي�ة الي�وم الثالث�اء ،أن
هولدين�غ الصناع�ات العسكرية
ه�ذا تق�دم بوثائ�ق إفالس�ه إىل
محكم�ة والي�ة أالبام�ا ،بسب�ب
زي�ادة التزام�ات الدي�ون املرتتبة
عليه للدائن�ني ،وقالت ا إن تقديم
طلب اإلفالس هو جزء من عملية
بي�ع ه�ذا الهولدين�غ .وه�ذا هو
طل�ب اإلف�الس الثان�ي لهولدينغ
«ريمنغت�ون» يف غض�ون العامني

البه�اديل استقبل ،امس الثالثاء  ،محافظ
بغ�داد محمد جابر العطا وبحضور وكيل
وزارة التخطي�ط ماه�ر الدليم�ي ومدير
الدائ�رة الفني�ة عباس عم�ران والجهات
املعني�ة لبح�ث االج�راءات الت�ي اتبعتها
ال�وزارة بالتنسيق م�ع مجلس املحافظة
للمبارشة بتنفيذ م�رشوع القطار املعلق
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عام�ال م�ن العمال�ة الوطني�ة بقانون
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي ،م�ن
خ�الل الزي�ارات امليداني�ة اىل املشاريع
والرشك�ات يف بغداد وأرب�ع محافظات
ه�ي :الب�رصة وكرك�وك واالنب�ار
ونينوى”.
واك�د الركاب�ي “تحقي�ق  435زي�ارة
ميداني�ة من خ�الل الف�رق التفتيشية
امليداني�ة منذ انط�الق الحمل�ة ولغاية
االن ،مشريا اىل ان هناك مشاريع ستتم
زيارته�ا يف بغ�داد م�ن اج�ل تسجي�ل
اكرب ع�دد م�ن العامل�ني م�ن العمالة
الوطني�ة ،لغ�رض ش�مولهم بقان�ون
التقاعد والضم�ان االجتماعي ،السيما
ان ال�وزارة كانت قد اع�دت خطة لهذا
العام تهدف اىل ش�مول نح�و  500ألف
م�ن العمال�ة الوطني�ة بالقان�ون مع
نهاية الع�ام الحايل ،بغية رفع املستوى

املعييش للطبقة العاملة”.
وش�دد عى “مساعي وزارت�ه الحثيثة
الج�راء تعديالت ع�ى قان�ون التقاعد
والضم�ان االجتماعي للعمال ،من اجل
رفع املستوى املعي�يش للطبقة العاملة
يف الع�راق بالش�كل ال�ذي يت�الءم م�ع
متطلبات الحياة ،لتأمني حياة معيشية
افض�ل له�ذه الرشيحة ،بغي�ة تشجيع
العم�ل يف القط�اع الخ�اص وتخفي�ف
الع�بء ع�ن القط�اع الحكوم�ي يف
التوظيف” ،منوها بأنه “ستتم مناقشة
املس�ودة الخاصة بتعدي�ل القانون مع
الجهات العليا املختصة وهيئة التقاعد
الوطنية”.
وكش�ف وزي�ر العم�ل ع�ن أن “امل�دة
املقبلة ستشهد حم�الت مكثفة لزيارة
املشاري�ع االستثماري�ة والرشك�ات
التابعة للقطاع الخ�اص واملختلط بعد

رفع الحظر بصورة كلي�ة ،الفتا اىل انه
ت�م التنسيق م�ع وزارة النف�ط الجراء
جوالت تفتيشي�ة اىل جميع مواقع آبار

النفط يف البالد ،اضافة اىل تنسيقها مع
وزارة النقل من اجل تسجيل العاملني يف
رشكات املوانئ يف محافظة البرصة”.

إىل دول الجوار تؤكد دعمها عى تطوير
القطاع الزراعي وحماية املنتج املحيل
واالتفاق عى تبادل الخربات».
وأض�اف أن»الخفاج�ي دع�ا الجانب
السع�ودي إىل إنش�اء معامل لصناعة
املرش�ات بأنواعه�ا م�ن أج�ل دع�م
ً
،فض�ال ع�ن
الفالح�ني واملزارع�ني
الدخول يف مجال الصناعات التحويلية
،وهذه الرؤى الجديدة تأتي استكماال
لربوتوك�والت قديم�ة موقع�ة ب�ني

البلدي�ن» ،مبين�ا ً أن الحكوم�ة لديها
توجه باالنفتاح عى الخارج».
وأش�ار إىل أن وزي�ر الزراعة طالب يف
أثناء الزيارات دول الجوار بمنع دخول
املحاصي�ل املمنوع�ة م�ن االست�رياد
ومن�ع التهري�ب» ،الفت�ا ً إىل أن»وزير
الزراع�ة اتف�ق خ�الل الزي�ارات عى
التعاون يف مجال التقنيات الحديثة».
ونق�ل التكنولوجيا املتطورة يف مجال
الزراعة.

املانيا تؤكد رغبة شركاتها لالستثمار
يف العراق

بغداد /الزوراء:
بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم ،امس
الثالث�اء ،م�ع القائم باالعم�ال يف السفارة
االملانية بالعراق ،بيرت فاتني ،تعزيز العالقات
الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن وع�ددا م�ن امللفات
األخرى ،منها التخطيط السرتاتيجي طويل
امل�دى ،ودعم املناطق املح�ررة والالمركزية
االداري�ة وتطوي�ر القطاع الخ�اص  .وأكد
الوزير خالل استقباله فاتني ،بحسب بيان
للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،اهمية
توسيع التعاون والعمل املشرتك يف مختلف
املج�االت ب�ني البلدي�ن ،مش�ريا إىل أهمي�ة
تطوي�ر التخطي�ط السرتاتيج�ي طوي�ل
املدى بالتعاون م�ع الجانب االملاني ،داعيا
الحكومة االملانية اىل تقديم الدعم للمناطق
املح�ررة والسيم�ا مناط�ق سه�ل نين�وى
وسنجار وربيعة يف محافظة نينوى وقضاء
القائم يف االنبار وناحي�ة امللتقى يف كركوك
 ،مبين�ا ان ه�ذه املناط�ق مازال�ت تعان�ي
ع�ددا من املشاكل بع�د التحرير من داعش

االرهابي وهي بحاجة اىل تقديم الدعم بغية
عودة ساكنيها واعادة االستقرار اليها .من
جانبه اع�رب القائم باالعم�ال يف السفارة
االملاني�ة بالع�راق ،بي�رت فات�ني عن حرص
حكومته ع�ى تعزيز التع�اون بني البلدين
بم�ا يخ�دم املصالح املشرتك�ة ويف مختلف
املج�االت ،مؤك�دا رغبة الرشك�ات االملانية
لالستثم�ار يف العراق ،والعم�ل عى توقيع
اتفاقية التعاون املشرتك ملساعدة املنظمات
االملانية يف تنفيذ مشاريعها بالعراق  ،مبينا
ان ه�ذه االتفاقية ستسه�م بشكل كبري يف
توسيع التعاون يف مختلف املجاالت وزيادة
املساهمات وحجم االستثمارات يف العراق .
وح�ر اللق�اء وكي�ل وزارة التخطي�ط
للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد ومدير
الوكالة االملانية للتنمية ،يف العراق ومسؤول
املل�ف االقتص�ادي يف السف�ارة االملاني�ة
بالع�راق ومدي�ر برنامج دع�م الالمركزية
والتنمي�ة املحلية يف الع�راق الدكتور عامر
غراوي .

استقرار أسعار النفط وخماوف الطلب
تطغى على آمال التحفيز األمريكي
متابعة /الزوراء:
استق�رت أسع�ار النف�ط ،ام�س الثالثاء،
لتمحو مكاسب حققتها يف وقت سابق من
الجلس�ة ،إذ يضعف تنام�ي حاالت اإلصابة
بكورون�ا توقع�ات الطل�ب ع�ى الخ�ام يف
مواجه�ة التف�اؤل إزاء املزيد م�ن التحفيز
األمريكي.
وأنعشت جه�ود تحفيز االقتصاد األمريكي
من أزم�ة كورون�ا اآلمال بطل�ب قوي عى
النف�ط لكن م�ن املرجح أن يواج�ه اقرتاح
من أعض�اء مجلس الشي�وخ الجمهوريني
معارضة م�ن الديمقراطيني لتتأجل حزمة
تحفيز أخرية.
ولم يط�رأ تغري يذكر عى سع�ر خام برنت
عن�د  43.41دوالر للربمي�ل يف حني هبطت
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األمريك�ي  14سنت�ا م�ا ي�وازي  0.3%إىل
 41.46دوالر للربمي�ل .وارتفع الخامان بما
يصل إىل  0.5%يف وقت سابق من الجلسة.

وق�ال مايكل مكارثي كبري خرباء السوق يف
يس.إم.يس ماركتس «ضع�ف الدوالر يدعم
املع�ادن األساسي�ة والنفيس�ة ،ولكن يبدو
أن املتعامل�ني يف النفط يركزون عى املؤرش
االقتصادي الذي ين�م عنه ضعف الدوالر أال
وهو دمار الطلب».
وعادة م�ا يسهم ضعف ال�دوالر يف تحسني
الطل�ب إذ يجعل الخام أرخص للمشرتين يف
أرجاء العالم.
ونزل ال�دوالر ألقل مست�وى يف عامني أمام
سلة من ست عمالت رئيسة مع تزايد حاالت
اإلصاب�ة بكورونا يف الواليات املتحدة ،ولكن
قد تكبح الخسائر حزم مساعدة جديدة من
الحكومة تدعم الطلب عى الوقود.
وتوق�ع خمسة محلل�ني يف استطالع أجرته
روي�رتز ،أن تش�ري بيان�ات املخزون�ات
األمريكي�ة النخفاض مخزون�ات املنتجات
املك�ررة يف األسبوع امل�ايض يف حني يستقر
مخزون الخام.

أصفر وأمحر
إحالة ملف صرفيات وميزانية األوملبية
للعام املاضي إىل الرقابة املالية

بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الوزير عدنان درجال ،وجه بإحالة ملف رصفيات وميزانية االوملبية لعام
 ٢019اىل الرقابة املالية للتدقيق.
وذكرت الوزارة يف بيان أن «وسائل اإلعالم وخالل اليومني املاضيني تناقلت خربين ،األول يتعلق بقيام اللجنة
األوملبية بالترصف بمبالغ تتجاوز سبعة مليارات ،فيما تناول الخرب الثاني طلب اللجنة األوملبية من الدائرة
اإلداري�ة واملالية يف وزارة الش�باب والرياضة كش�فا تفصيليا ع�ن مبلغ يتجاوز األربعة ملي�ارات بنا ًء عىل
ترصيحات إعالمية من قبل الوزارة».
وأضاف�ت « أن وزي�ر الش�باب والرياضة عدنان درجال وج�ه بإحالة جميع م�وارد رصف وميزانية اللجنة
األوملبية لعام  ٢019اىل ديوان الرقابة املالية االتحادي لغرض تدقيق ما ورد وإتخاذ القرارات املناسبة».
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الشرطة يفاوض مهامجني من كولومبيا ونيجرييا

نفط ميسان يتعاقد مع نور صربي وتعثر مفاوضات حممد كاصد مع الطلبة
بغداد /متابعة الزوراء
فتحت إدارة نادي الرشطة قنوات االتصال
مع العبني محرتفني من أجل ضمهما
للفريق قبل منافسات املوسم املقبل.
وقال مصدر مقرب من اإلدارة ان»النادي
فتح قنوات االتصال مع العبني أحدهما
كولومبي الجنسية وآخر نيجريي،
ويلعبان يف مركز الهجوم حيث يسعى
مدرب الفريق عبد الغني شهد لتعزيز
الخط األمامي بمهاجم محرتف».
وبني« :النادي أكمل بنسبة  % 90تعاقداته
مع الالعبني املحليني ويركز اآلن عىل
حسم صفقاته مع األجانب من أجل
البدء الفعيل يف عملية اإلعداد كون الفريق
سيشارك يف دوري ابطال آسيا».
وأشار إىل أن الفريق أجرى فحوصات
خاصة بكوفيد ( )19جاءت سلبية وال
توجد أي إصابة ،ومن املؤمل أن يدخل يف
معسكر داخيل بعد عيد األضحى املبارك.
وتعثرت مفاوضات إدارة نادي الطلية
الريايض مع الحارس الدويل محمد كاصد،
للعب يف صفوف االنيق يف املوسم املقبل.
وقال مصدر يف الهيئة اإلدارية لنادي
الطلبة إن “مفاوضات ادارة الطلبة مع
الحارس محمد كاصد وصلت اىل طريق
مسدود”.
وأضاف ان “املفاوضات تعثرت بني
الطرفني ،حيث حالت بعض التفاصيل
املتعلقة بالقيمة املالية دون التوقيع عىل
العقد” ،مشريا ً إىل أن “إدارة النادي رصفت
النظر عن اكمال املفاوضات”.
ومن جانبه اعلن نادي نفط ميسان
الريايض ،تعاقده بشكل رسمي مع
الحارس الدويل املخرضم ،نور صربي
لتمثيل فريق الكرة يف املوسم املقبل.
وذكر النادي يف بيان مقتضب ان «نفط
ميسان اتفق رسميا ً مع الحارس نور
صربي لتمثيل فرسان اململكة املوسم
املقبل».
تجدر اإلشارة اىل ان صربي قرر االعتزال
بعد نهاية تجربته يف املوسم املايض،
بعدما اتفق مع نفط الوسط ليكون
مدرب حراس مرمى الفريق ،لكنه تراجع
عن قرار االعتزال بعد اختالف وجهات
النظر مع اإلدارة.

يف اهلواء الطلق

حرب النجوم على
كرسي االحتاد
مؤنس عبد اهلل

ويف سياق متصل أعلن نادي نفط ميسان
عدم توصله التفاق مع مدرب الفريق
أحمد دحام مما دفع اإلدارة لفض
االرتباط بينهما وديا والبحث عن مدرب
بديل.
وقال املرشف عىل الكرة يف نفط ميسان
أحمد سالم «لم نتوصل التفاق مع املدرب
أحمد دحام وبالتايل انتهى االرتباط بيننا
وديا».
وتابع« :نقدم له الشكر عىل جهوده مع
الفريق خالل املواسم السابقة».
وأكد أن «اإلدارة ستدرس عدة خيارات
سيكون من بينها املدرب ثائر جسام
حيث ستبدأ املفاوضات بشكل رسمي

تأسيس رابطة لالعيب كرة
السلة يف العراق

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن عدد من الالعبني ،تأسيس رابطة للدفاع عن حقوق العبي كرة
السلة يف العراق.وذكر بيان عن الرابطة ،انه «تم تأسيس رابطة لالعبي
كرة السلة ،تضم الالعب قتيبة عبد الله رئيسا ً وعيل عامر نائبا ً وحسني
الساعدي ،عضوا وناطقا ً اعالميا ً باسم الرابطة».وأضاف البيان أن
«اهداف الرابطة كثرية أهمها :ايصال صوت العبي كرة السلة بخصوص
الدعم الحكومي القليل والبنى التحتية غري الجيدة والظلم االعالمي الذي
يتعرض له الالعبني وعدم تسليط الضوء عليهم».وتابع أن «الرابطة
ستحمل عىل عاتقها املطالبة بحقوق العبي كرة السلة املادية التي ال
تسددها االندية وستكون هناك ندوات تثقيفية تعقد لرفع مستوى
الوعي لدي العبي كرة السلة وخاصة الشباب منهم وحثهم عىل ان
يكونوا قدوة لغريهم».وبني ان «جميع الطرق التي ستدافع بها الرابطة
عن حقوق الالعبني املادية واملعنوية ،ستتخذ بها األطر القانونية».

صافرتان عراقيتان تنضمان للطواقم
التحكيمية يف دوري أبطال آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت لجنة الحكام يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،تسمية
الحكمني العراقيني مهند قاسم وعيل صباح ضمن الطواقم
التحكيمية لدوري ابطال آسيا بنظام التجمع لفرق غرب القارة
يف الدوحة القطرية.
ووقع اختيار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،عىل دولة قطر
الستضافة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا ملنطقة غربي
آسيا.
وسبق لقاسم وصباح ان نجحا يف قيادة العديد من املباريات
املهمة يف مختلف البطوالت العربية والخليجية واالسيوية.

للتعاقد مع بديل».
وأوضح« :نسعى إلكمال الصفقة مبكرا،
من أجل إعداد الفريق بشكل مثايل
للموسم املقبل».
ومن جهتها تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي
النجف رسميا مع الالعب الغاني ويلسون
أكاكبو قادما من نادي االتحاد السكندري
املرصي ليمثل غزالن البادية يف املوسم
املقبل.
وقال املدرب املساعد لفريق النجف بهاء
كاظم إن اإلدارة انتهت بشكل رسمي
من التعاقد مع املدافع الغاني ليكون
ثالث صفقات النادي بالنسبة لالعبني
املحرتفني.

وبني أن أكاكبو يعد مدافعا صلبا يمثل
إضافة نوعية للفريق حيث عوضوا من
خالله مغادرة الالعب كرار عامر لفريق
الرشطة منذ بداية االنتقاالت.
وأشار إىل أن هناك مفاوضات جادة مع
الالعب السوري يوسف قلفا والعب آخر
وستحسم الصفقة الستقطاب واحد من
بينهما لتكتمل صفوف الفريق.
وأكملت إدارة نادي امليناء تعاقدها مع
العب وسط املنتخب األوملبي عبد العباس
إياد لينتقل بشكل رسمي لتمثيله يف
املوسم املقبل قادما من النفط.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي امليناء
جهاد الطاهر تعاقدنا رسميا مع عبد

العباس إياد الذي يعد مكسبا حقيقيا
للفريق ملا يتمتع به من خربة جراء
مشاركته مع املنتخب األوملبي».
وبني« :نادي امليناء لم يفرط بأي العب
من صفوفه حفاظا عىل تماسك الفريق
وبطلب من املدرب الروماني تيتا فالرييو
مع التعزيز ببعض التعاقدات حيث أكملنا
صفقة عبد العباس إياد وهناك مفاوضات
مع العبني آخرين».
وأشار إىل أن املدرب الروماني عىل معرفة
تامة بمستويات الالعبني خصوصا وأنه
قاد الفريق يف املوسم الذي لم يكتمل
وشخص بعض املراكز التي تحتاج إىل
تعزيز ونعمل وفق الخطة التي وضعها.

مخطئ من يظن ان هناك من يريدها حربا بمعناها الحقيقي بني النجمني
عدنان درجال ورشار حيدر اللذين ينتظرهما تنافسا رشيفا للظفر بمقعد
رئاسة اتحاد الكرة يف دورته الجديدة التي مقرر لها ان تبدا ٔ اعتبارا من العام
املقبل عىل اقل تقدير يف حال سارت االمور كما يود اصحاب الشأن يف هذا
املوضوع الشائك ،واقصد هنا الفيفا واللجنة التطبيعية وقبلهما بكل تأكيد
الهيئة العامة التحاد الكرة ،ويطمع ابناء الوسط الكروي ان يكونوا شهودا
عىل انتخابات نزيهة ال تخندق وال تكتل فيها وال تغليب للطائفية واملناطقية
عىل حساب مستقبل هذه اللعبة التي عانت الكثري فيما مىض ،بل االمنيات
تصل اىل ابعد من ذلك فجل همهم ان تكون كرة القدم العراقية بخري وخالية
من املشاكل واملحسوبيات بعد ان اكلت الرصاعات والخالفات الكثري من جرفها
خالل الحقب السابقة.
بدون ادنى شك لم يكن قرار ترشيح الجنرال لسدة كريس رئاسة اتحاد الكرة
مفاجئا للبعض وال اقول الجميع ،فالرجل وخالل جلساته الخاصة اكد مرارا
وتكرارا انه لن يتنازل قيد انملة عن خارطة الطريق التي رسمها مسبقا الٕنقاذ
كرة القدم من الضياع وعزمه الكبري عىل اجراء اصالحات كبرية خالل املرحلة
القادمة ،ويعلم وزير الشباب والرياضة جيدا ان طريقه يف السباق نحو الظفر
بكريس الرئاسة لن يكون يسريا ابدا او مفروشا بالورود كما يظن ويتصور
الكثري من انصاره ،فاملنافس الذي اعلن عن ترشيحه رسميا من اجل اكمال
مرشوع االسطورة الراحل احمد رايض هو غني عن التعريف وله مقبولية كبرية
يف الهيئة العامة التحاد الكرة واقصد رشار حيدر الذي عمل الٔكثر من دورة
انتخابية يف اتحاد الكرة ،وبالتأكيد فإن رئيس نادي الكرخ لن يقف مكتويف
االيدي يف الرصاع االنتخابي ولن يكون خصما سهال كما يتوقع البعض.
ثمة تسا ٔوالت عديدة تطرح هنا وهناك منها ،هل ستكون اللجنة التطبيعية عىل
قدر املس ٔوولية املنوطة بها وتعمل عىل تحديد موعد رسمي الٕجراء االنتخابات
وفق االليات واملعطيات التي حددت بها اللجنة من قبل االتحاد الدويل ام
سيكون التمديد شعارها الجديد؟ وهل سريىض كال من النجم يونس محمود
والعميد وليد الزيدي بدور صغري بعد ان كان يف نيتهما الرتشح لكريس الر ٔياسة،
اال انهما اصطدما برغبة درجال التي بعثرت املعادلة وقلبتها رأسا عىل عقب.
االيام املقبلة ستكون حبىل باملفاجئات فقد تظهر للعيان اسماء جديدة عىل
الساحة تطمع بكريس الرئاسة وعىل العكس من ذلك قد نسمع من هنا وهناك
عن انسحابات رسمية قد تشكل صدمة كبرية ورضبة قوية الٔغلب من يراهنون
عىل هذا االسم او ذلك لتبوا ٔ سدة الحكم يف اتحاد الكرة بتشكيلته الجديدة.

محودي حيدد  ٢٦آب موعداً الجتماع اجلمعية العمومية للجنة األوملبية
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حدد رئيس اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي يوم السادس
والعرشين من شهر آب املقبل موعدا ً
لعقد االجتماع االستثنائي للجمعية
العمومية للجنة االوملبية.
وقال حمودي اليوم للمكتب االعالمي
«ان االجتماع االستثنائي سيُكرّس
ملناقشة مضمون رسالة اللجنة
االوملبية الدولية االخرية التي بعثتها يف
السابع من تموز الجاري ،والجراء ما
يلزم من تعديالت عىل النظام االسايس
بما يتوافق مع قانون اللجنة االوملبية
ذي الرقم (  ) ٢9لسنة  ،٢019وامليثاق
االوملبي الدويل».
ولفت حمودي اىل «ان االجتماع

االستثنائي املقبل سيحدد موعد
إجراء االنتخابات التكميلية للجمعية
العمومية التي أبطل نتائجها القضاء
العراقي املوقر يف وقت سابق» ،مشريا ً
اىل «ان ذلك يندرج يف التمهيد الجراء
إنتخابات مكتب تنفيذي جديد».
وكان السيد حمودي قد وجّ ه الدعوة،
بكتاب رسمي ،يف السادس والعرشين
من تموز الجاري لالتحادات األوملبية
االعضاء يف الجمعية العمومية طالبا ً
من املمثلني القانونيني املخوّلني من
إتحاداتهم باستالم الدعوة ،مرفقة
بجدول أعمال املؤتمر االستثنائي
املقبل ،من مقر اللجنة االوملبية بحسب
السياقات املعمول بها يف النظام
األسايس.

عربي الصحافة الرياضية يطلق ميثاق الشرف اإلعالمي ويشيد بلجنة الدورات

عمان /الزوراء
اكدت اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للصحافة الرياضية
عىل الثوابت الراسخة التي يسري عىل نهجها االتحاد منذ
سنوات طويلة واملتمثلة بتعزيز العالقات مع االتحادات
والجمعيات والروابط االعالمية الرياضية يف الوطن العربي
لخدمة منتسبيها الذين يشكلون القاعدة التي ينطلق منها
االتحاد يف طريقة عمله وانجازه ..جاء ذلك خالل االجتماع
الثاني الذي عقدته اللجنة مساء امس االول بواسطة االتصال
املرئي عن بعد وعرب تطبيق زووم برئاسة الزميل محمد جميل

عبد القادر رئيس االتحاد وحضور السادة نواب الرئيس
واعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور تركي العواد وحسن
خلف الله والدكتور هادي عبد الله وبدر الدين االدرييس
ويارس عائس والسيدة رجاء السعداني واحمد كريم ووائل
الشيوخي ومستشار االتحاد االستاذ عبد الله ابراهيم واالمني
العام الناطق االعالمي الزميل عوني فريج الذي افىض بالخرب
..يف حني تغيب بعذر الزميالن حسني الزناقي ورشيد نصار
 ..واكدت اهمية تعزيز العالقات مع اتحادات الصحافة
االسيوية واالفريقية والدولية وكذلك العالقة املتميزة التي
تربط االتحاد العربي مع اتحاد االتحادات الرياضية العربية
الذي يعد الحاضنة لكل االتحادات الرياضية يف الوطن العربي
وكذلك التعاون املثمر مع االتحاد العربي لكرة القدم برئاسة
سمو االمري عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يف
اململكة العربية السعودية رئيس االتحاد العربي لكرة القدم
والذي اثمر عن اتفاقية التعاون املشرتك بني االتحادين ...
وصادقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع عىل محرض
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد ..وعىل محرض اجتماع
اللجنة التنفيذية االول وكذلك املصادقة عىل التقرير املايل عن
الفرتة املاضية ..مثلما ناقشت التعديالت التي تمت عىل بعض
بنود مواد النظام االساسية لالتحاد العربي والتي سرتفع يف
املستقبل اىل الهيئة العامة لالتحاد القرارها اىل جانب بعض
التعديالت االخرى .
وشدد الجميع عىل اهمية وضع ميثاق رشف ومدونة سلوك
يلتزم بهما الجميع ال سيما وان الفرتة املاضية شهدت بعض
الخروقات التي مست مسرية العمل وذلك لتنظيم العالقة
مع الجميع واتفق عىل تشكيل لجنة تضم بعض املختصني
للعمل عىل صياغة ميثاق الرشف للعمل به يف الفرتة القادمة

ويلتزم به الجميع ..وحثت اللجنة التنفيذية رؤساء واعضاء
اللجان املساعدة الدائمة لالتحاد عىل تفعيل عمل لجانهم بما
يخدم تطلعات الزمالء والزميالت واتفق عىل دعوة اللجان
كافة لعقد اجتماع لها خالل الفرتة القادمة عرب االتصال
املرئي ملبارشة نشاطاتها ..وقدرت اللجنة عمل لجنة الدورات
برئاسة الدكتور هادي عبدالله التي اقامت عدة نشاطات يف
الفرتة االخرية شارك فيها مئات الزميالت والزمالء ..وحيت
اللجنة التنفيذية جهود االتحاد الفلسطيني لالعالم الريايض
عىل نشاطه الكبري الذي عرضه عضو اللجنة الزميل وائل
الشيوخي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الشقيق
..وتقرر تكليف الزميل حسن خلف الله بوضع تصور
حول تسويق االحداث املهمة التي يقوم بها االتحاد ومنها
االستفتاء الريايض الفضل النجوم العرب بالتنسيق مع
الزميل بدر الدين االدرييس رئيس اللجنة ..ويف ختام االجتماع
تقرر قبول دعوة الزميل احمد كريم عضو اللجنة ورئيس
جمعية الصحفيني الرياضيني البحرينيني بعقد االجتماع
الثالث للجنة يف مملكة البحرين عىل ان يتم تحديد موعده
يف الفرتة القادمة .
وكان الزميل رئيس االتحاد قد القى يف بداية االجتماع كلمة
رحب فيها بالسادة نواب الرئيس واعضاء اللجنة التنفيذية
وقال لقد كان من املفروض أن نلتقي يف اململكة املغربية وفقاً
للتنسيق الذي تم مع أرسة اإلتحاد العربي لكرة القدم  ،حيث
كانت هناك فرصة إلجتماع تنسيقي مع اإلتحاد الشقيق كما
كان هناك احتفال بمناسبة توزيع جوائز االستفتاء الخامس
يف نفس الفرتة  ،كما كان من املفروض أن تعقد اللجنة
التنفيذية إجتماعها الثاني باإلضافة إىل حضور املباراة
النهائية للبطولة وجاءت جائحة كورونا مفاجئة لتتوقف

هذه النشاطات  .واضاف عبد القادر عدنا وبحماس كبري
إىل زخم النشاطات التي تعود االتحاد عىل اقامتها بمحارضة
للزميل األستاذ بدر الدين اإلدرييس وسعدنا للتجاوب الكبري
الذي لقيته كما لقيت محارضة الدكتور أحمد الرشيف
نجاحاً وتجاوباً كبريا ً ويف هذا املقام ال بد من تقديم الشكر
واالمتنان لإلتحاد السعودي لإلعالم الريايض برئاسة الزميل
الدكتور رجا الله السلمي الذي مد لإلتحاد العربي يد التعاون
والتنسيق كما ال يسعني إال أن أشكر بإسمكم صاحب السمو
امللكي األمري عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة
رئيس اإلتحاد العربي لكرة القدم عىل دعمه لإلتحاد من
خالل اإلتفاقية الهامة التي وقعت بني اإلتحادين العربيني .
وكل الشكر والتقدير لجميع زمالئي يف اللجنة التنفيذية وأود
هنا يف هذا املقام أن أشيد بجهود الزميالت والزمالء باألمانة
العامة ويف طليعتهم الزميل عوني فريج و فاتنة عبد العاطي
حيث عملنا يف بعض األوقات عىل مدار الساعة .
والقى الدكتور تركي العواد النائب االول لرئيس االتحاد كلمة
اشاد فيها بالتعاون املثمر مع االتحاد العربي لكرة القدم
برئاسة سمو االمري عبد العزيز بن تركي الفيصل من خالل
االتفاقية املشرتكة وكذلك التعاون مع االتحاد السعودي
لالعالم الريايض برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي الذي يضع
خربات االتحاد يف مصلحة الصحفيني الرياضيني العرب واشار
اىل ان ما يميز هذه املرحلة تلك العالقة التي تربط االتحاد مع
االتحاد الدويل للصحافة الرياضية برئاسة جياني مريلو الذي
يكن االحرتام والتقدير الرسة االتحاد وحرصه عىل توفري كل
امكانات االتحاد الدويل لتعزيز خربات الزمالء والزميالت يف
الوطن العربي وقدر عاليا املشاركة املهمة للزميل بدر الدين
االدرييس يف امللتقى الدويل ممثال لالتحاد العربي .
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العدد 7297 :االربعاء  29 -تموز 2020

الالنا ينتقل من ليفربول إىل برايتون
تعاق�د فري�ق برايت�ون اإلنكلي�زي لكرة
القدم مع العب وس�ط ليفربول آدم الالنا
يف صفقة انتقال حر.
ّ
ووقع العب منتخب إنكلرا السابق املتوّج

م�ع ليفرب�ول بلقب الدوري هذا املوس�م
عىل عق�د ملدة ثالث�ة أعوام م�ع برايتون
الذي حل يف املركز الخامس عر.
وتنافس�ت فرق إيفرتون وليس�ر سيتي
وبرينيل عىل الحصول عىل خدمات الالعب
البالغ م�ن العمر  32عام�ا ً والذي انتهى
عقده م�ع ليفربول بع�د مباراته األخرية
الت�ي ف�از فيها ع�ىل املضيف نيوكاس�ل
 ،3-1لك�ن الالنا اخت�ار االنضمام لفريق
املدرب غراهام بوتر.
وق�ال بوتر ملوق�ع الفريق ع�ىل اإلنرنت:
“توقيع آدم (الالنا) مدهش حقا ً بالنسبة
لنا ،أنا متأكد من أن املشجعني سيتطلعون
حقا ً لرؤيته يلع�ب عندما تكون الظروف
سانحة للعودة إىل طبيعتها”.
وأض�اف“ :الحصول عىل خربت�ه وجودة
لعبه ستكونان إضافة رائعة بالنسبة لنا،
وأعلم أنه س�يكون قدوة ممتازة لالعبينا

األصغر سنا ً يف الفريق”.
وفاز الالنا خالل ف�رة لعبه مع ليفربول

تعيني خايف غراسيا مدرباً
لفالنسيا

بدوري أبط�ال أوروبا ،وال�دوري املمتاز،
وكأس الس�وبر األوروبي�ة وكأس العالم

لألندية.وتاب�ع بوتر“ :ليس هناك ش�ك يف
جودة آدم ،وإذا نظرتم إىل س�ريته الذاتية

أعلن نادي فالنس�يا اإلس�باني لك�رة القدم تعي�ني مواطنه خايف
غراسيا مدربا ً لفريقه يف املوسمني املقبلني خلفا ً أللربت سيالديس
املقال من منصبه.
ولم يكن غراس�يا ( 50عاماً) ،املدرب الس�ابق ألوساس�ونا ,أملرييا
وملقة ،ي�رف عىل تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا ً
لواتفورد اإلنكليزي يف أيلول/سبتمرب املايض.
وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب أوملبياكوس فولوس
وكريكريا اليونانيني وروبن قازان الرويس ،إعادة فالنسيا إىل املراكز
األوروبية التي ابتعد عنها هذا املوس�م بحلوله تاس�عا ً هذا املوسم
م�ا دف�ع اإلدارة إىل إقالة س�يالديس يف  29حزيران/يونيو املايض
وتعي�ني س�الفادور غونزالي�ز مدربا ً مؤقت�ا ً حتى نهاية املوس�م
األسبوع املايض.
وداف�ع غراس�يا كالعب عن أل�وان بل�د الوليد وريال سوس�ييداد
وفياريال وقرطبة قبل أن يعتزل اللعب عام .2002

يف كرة القدم ،فإن الجميع قادر عىل رؤية
ذلك بوضوح”.
ولفت املدرب البالغ من العمر  45عاما ً إىل
أن الالنا “لعب عىل أعىل مستوى ،لكل من
الفريق واملنتخب ،وحقق أش�ياء عظيمة.
لدي�ه خ�ربة كب�رية إىل جان�ب جودت�ه
التقنية”.
وواص�ل“ :إن ال�رف الذي حص�ل عليه
خالل فرة وجوده مع ليفربول ،والتقدير
الكب�ري الذي حافظ علي�ه يف انفيلد ،يؤكد
عىل قدرته وشخصيته”.
ولعب الالنا مع منتخب “األس�ود الثالثة”
 34مب�اراة طيل�ة مس�ريته ،وش�ارك يف
املوسم الحايل مع ال�”ريدز” يف  22مباراة
يف جميع املسابقات.
ولم يش�ارك الالنا منذ اس�تئناف النشاط
الكروي يف البالد بعد أكثر من ثالثة أشهر
من التعليق بس�بب وباء فريوس كورونا
املستجد ،يف أي مباراة مع ليفربول.
وخ�اض الالن�ا يف ال�دوري املمت�از 196
مباراة ،س�جل خاللها  30هدفا ً ومرر 28
كرة حاسمة.

يس�تعد بايرن ميونيخ للتعاقد مع بديل لالعب الوس�ط اإلس�باني
تياج�و ألكانت�ارا ،املتوق�ع رحيل�ه عن ملع�ب أليانت�س أرينا هذا
الصيف.
الن�ادي البافاري أعلن عىل لس�ان رئيس�ه التنفي�ذي ،كارل هاينز
رومينيج�ه ،رغب�ة الدويل اإلس�باني يف خ�وض تجرب�ة جديدة بعد
سنوات عديدة أمضاها بقميص البايرن.
وذكرت صحيفة “توتوس�بورت” أن بايرن وجد ضالته يف الكرواتي
مارس�يلو بروزوفيتش ،العب وسط إنر ميالن ،لخالفة ألكانتارا يف

مبابي سيغيب لنحو  3أسابيع

ذكر باريس س�ان جريمان بطل الدوري الفرنيس أن نجمه كيليان
مبابي س�يغيب لنحو  3أس�ابيع بسبب اإلصابة التي تعرض لها يف
كأس فرنسا ضد سان إتيان قبل أيام.
وذك�ر النادي الباري�يس يف بيان له أن الالعب الفائ�ز بكأس العالم
 2018أجرى مزيدا ً من الفحوصات عىل إصابته يف الكاحل وكشفت
أنه سيغيب يف األسابيع الثالثة املقبلة.
وبذل�ك لن يكون مباب�ي متاحا ً يف نهائي كأس الرابطة الفرنس�ية
ي�وم الجمع�ة املقبل ض�د لي�ون ،وربما لن يع�ود أيض�ا ً يف الوقت
املناس�ب ملواجهة أتاالنتا يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12
آب /أغس�طس ،لك�ن قد يكون جاهزا ً قبل نص�ف النهائي يف حال
بلوغ فريقه هذا الدور املقرر يف  18آب/أغس�طس ،أو حتى املباراة
النهائي�ة املقررة يف  23من�ه ،علما ً بأن النادي البارييس لم يس�بق
له بل�وغ املباراة النهائية للمس�ابقة القارية العريق�ة يف تاريخه.
ويش�كل غياب مبابي رضبة موجعة للن�ادي البارييس الذي يوجد
يف أتم االس�تعداد الستكمال املوس�م بهدف الحد من اإلصابات قدر
اإلم�كان.وكان مباب�ي تعرض لتدخل قاس من قبل كابتن س�انت
إيتي�ان لويك بريان ،تس�بب ببطاقة حم�راء للمدافع الذي كان من
املرجح أنه يخوض مباراته األخرية مع فريقه.وخرج مهاجم سان
جريمان من أرض امللعب دامعاً ،وعاد يف وقت الحق وهو يس�تخدم
عكازين للميش ،وقد لف كاحله.

فوهلام يأخذ األسبقية على
حساب كارديف

وزادت“ :لكن موقف سيتني تجاهه
وإرصار اإلدارة ع�ىل رحيله رغم أن
عق�ده كان مس�تمرًا حت�ى صي�ف
 2024أدى لغضبه ورغبته يف فس�خ
عق�ده والرحيل ف�ورا وليس بنهاية
املوسم”.
وبحس�ب الصحيف�ة ،ف�إن آرث�ر
أبلغ برش�لونة بأنه ال ين�وي اللعب
بقميص الفريق مرة أخرى.

ألكانتارا وتوليسو يقرتبان من جتربة جديدة
املوسم املقبل.
وأش�ارت الصحيفة إىل توت�ر عالقة ال�دويل الكرواتي
بمدرب�ه اإليط�ايل أنطونيو كونتي ،م�ا يفتح الباب
أمام رحيله عن النرياتزوري.
يف املقاب�ل ،يع�د كونت�ي أح�د املعجب�ني
بالفرنيس كورينتني توليس�و ،العب
وس�ط بايرن ،مما يمهد إلبرام
الناديني.
صفق�ة تبادلي�ة ب�ني
س�بو ر ت
وكشفت ش�بكة “سكاي
يف الرحي�ل ع�ن
أملانيا” عن رغبة توليسو
ميوني�خ ،يف ظل تراجع
مشاركاته مع الفريق،
من�ذ ت�ويل هان�ز فلي�ك
مهمة تدريب بايرن.
رغم ذلك ،نفت الشبكة وجود
أي مفاوض�ات حت�ى اآلن ب�ني
الناديني فيم�ا يتعلق بصفقة تبادلية،
كما أش�ارت إىل عدم وضوح م�دى إمكانية
إبرامها يف الفرة املقبلة.

كلوب يتوج جبائزة أفضل مدرب يف املوسم
اخت�ارت رابط�ة مدربي ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لك�رة القدم
األملان�ي يورغ�ن كل�وب كأفضل م�درب يف املوس�م بع�د قيادته
ليفربول إىل اللقب للمرة األوىل منذ  30عاما ً.
وقاد كل�وب ليفربول إىل لقب الدوري اإلنكلي�زي املمتاز يف نفس
املوسم الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة العالم لألندية.
وت� ّم اإلعالن ع�ن تتويج املدرب األملاني بالجائ�زة من قبل املدرب
السابق ملانشسر يونايتد السري أليكس فريغوسون.

اعالم الكرتوني

آرثر يرفع راية التمرد ويرفض ارتداء قميص برشلونة
كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني،
ع�ن رد فعل غري متوق�ع من جانب
الربازييل آرثر ميلو العب خط وسط
برشلونة ،تجاه النادي الكتالوني.
وكان برش�لونة قد أعلن رحيل آرثر
إىل صفوف يوفنتوس ،عىل أن ينضم
إىل بيانكون�ريي م�ع بداية املوس�م
الجدي�د ،حي�ث يتبقى ال�راع عىل
لقب دوري أبطال أوروبا.
وعانى آرثر من ع�دم اعتماد كيكي
سيتني املدير الفني للبلوجرانا عليه
يف الجوالت األخرية من الليجا.
وبحس�ب صحيف�ة س�بورت
اإلس�بانية ،ف�إن آرث�ر يريد فس�خ
عق�ده الحايل م�ع برش�لونة ،وهو
مس�تعد للقي�ام ب�كل الخط�وات
الالزمة لفرض موقفه.
وأضافت الصحيف�ة“ :آرثر يرى أنه
ال معنى للصرب ،نظرًا للطريقة التي
عامله بها كيكي سيتني املدير الفني
منذ إعالن انتقاله ليوفنتوس”.
وتابعت“ :آرثر يف وضع صعب ،حيث
ً
حريصا عىل إنهاء مسريته مع
كان
برش�لونة بأفض�ل طريق�ة ،إذ كان
ين�وي اللع�ب ض�د ناب�ويل وقي�ادة
الفريق للتأهل والوصول للنهائي يف
لشبونة”.
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وقال فريغوسون يف تريحات تلفزيونية“ :يورغن ،رائع”.
وأضاف“ :نتحدث عن قضاء لي�دز يونايتد  16عاما ً يف دوري
الدرج�ة األوىل (الثانية عملياً) ،لكن ليفربول انتظر  30عاما ً
للتتويج بلقب الدوري ،أمر ال يصدق”.
وتابع“ :إنك تس�تحق ذلك تماماً ،كان مستوى أداء فريقك
رائعاً ،ش�خصيتك تجري يف جميع أنح�اء النادي بأكمله،
لقد كان أداء رائعا ً”.
وأردف قائالً“ :سأسامحك عىل إيقاظي يف الساعة 3,30
صباحا ً إلخباري أنك فزت بالدوري! شكرا ً لك ،ولكن عىل
ّ
أي حال ،أنت تستحق ذلك تماماً ،أحسنت”.
وتح�دث امل�درب الس�ابق لبوروس�يا دورتمون�د ع�ن
فريغوس�ون قائالً“ :أعلم أنه ليس مناس�با ً  100باملئة
كم�درب ليفربول لكني معجب به ،أتذك�ر ّ
أنه كان أول
مدرب بريطاني التقيت به”.
وأض�اف“ :تناولن�ا الفطور ،لس�ت متأكدا ً من نس�بة
تذك�ره (لذل�ك اللقاء) ولكن�ي أتذكر ّ
ألنه بالنس�بة يل
كان�ت تلك اللحظ�ة مثل لق�اء البابا ،لق�د كان أمرا ً
رائعا ً”.
وتابع“ :لم أكن أعتقد يف تلك اللحظة أنني سأستلم
كأس�ا ً باسمه” يف إش�ارة إىل كأس أفضل مدرب يف
الدوري.ونال األرجنتيني مارس�يلو بييلسا جائزة
أفضل م�درب يف الدرج�ة األوىل بع�د قيادته ليدز
يونايتد إىل املمتازة للمرة األوىل منذ  16عاما ً.

وأوضحت أن الالعب لم يظهر عقب
نهاي�ة اإلج�ازة التي حص�ل عليها
الالعبون يف ختام الليجا.
وأضاف�ت“ :ع�اد العب�و البلوجرانا
واجتازوا اختبارات فريوس كورونا،
ولم يظهر آرثر”.
وع�ىل النقيض ،كان س�لوك مريالم
بيانيت�ش الع�ب يوفنت�وس والذي
سينضم لربش�لونة املوسم الجديد،

مثال ًي�ا حي�ث س�اهم يف تتوي�ج
البيانكون�ريي بلق�ب ال�دوري
اإليطايل.
وكان برش�لونة قد أعلن عن توصله
التف�اق م�ع يوفنت�وس يف يوني�و/
حزي�ران امل�ايض ،عىل انتق�ال آرثر
للس�يدة العجوز مقاب�ل  72مليون
يورو ،باإلضافة إىل  10ماليني أخرى
كمتغريات إضافية.

نجح فولهام بأخذ األس�بقية من مس�تضيفه كارديف س�يتي
بالف�وز عليه  2-0يف ذهاب نصف نهائ�ي ملحق دوري الدرجة
األوىل (تشامبيونش�يب) املؤه�ل إىل الدوري اإلنكلي�زي املمتاز.
وسجل للفائز جوش أونوماه  49ونيكسنيس كيبانو .90+1
ُ
وتلعب مب�اراة اإلياب عىل أرض فولهام ي�وم الخميس القادم.
ويلع�ب الفائ�ز يف مجم�وع املبارات�ني مع الفائز م�ن مجموع
مبارات�ي س�وانيس وبرينتفورد وذلك ضمن نهائ�ي من مباراة
واح�دة يتأه�ل الفائ�ز ب�ه إىل ال�دوري املمتاز.علم�ا ً أن مباراة
الذه�اب من نص�ف النهائي اآلخر انتهت بفوز س�وانيس .1-0
ويقام النهائي عىل س�تاد ويمبيل الشهري يف العاصمة لندن يوم
.4-8-2020

الشك حيوم حول مشاركة ديباال يف مواجهة ليون
أوروبا
أ غسطس
ا إل صا ب�ة
األيرس.
وتع�رّض ديباال

يح�وم الش�ك بش�أن مش�اركة
املهاجم األرجنتيني باولو ديباال
يف مب�اراة فريق�ه يوفنتوس
اإليطايل ضد ليون الفرنيس
يف إياب الدور ثمن النهائي
ملس�ابقة دوري أبطال
يف السابع من آب/
املقب�ل بس�بب
فخ�ذه
يف

لإل صا ب�ة
يف املب�اراة
لت�ي
ا
ت�وّج ع�ىل
إثره�ا فريق
“ ا لس�يد ة
العج�وز” بلقب�ه
التاس�ع توالي�ا ً عندم�ا
تغلب ع�ىل ضيفه س�مبدوريا
2صفر يف ختام املرحلة السادس�ةوالثالثني ،حيث أجرب عىل مغادرة امللعب
قبل خمس دقائق من نهاية الشوط األول،
ّ
ليحل مكانه مواطنه غونزالو هيغواين عىل
غ�رار الربازييل دانيلو الذي تعرض إلصابة يف
الرأس وترك مكانه لفيديريكو برنارديس�كي
د (.)29

وأك�د يوفنتوس يف بيان له ن إصاب�ة ديباال يف الفخذ
األي�رس ،موضحا ً ّ
أن الفحوص�ات األولية التي خضع
لها “كش�فت عن تمدد يف العضلة املس�تقيمة للفخذ
األيرس ،وسيتم تقييم وضعه يوما ً بعد يوم”.
وبحس�ب التقدي�رات ،يتطل�ب ه�ذا الن�وع م�ن
اإلصاب�ات ع�ادة م�ا ب�ني  10أي�ام وأس�بوعني
للتعايف.
وس�يغيب ديب�اال ع�ن املبارات�ني األخريت�ني لفريقه
يف ال�دوري أمام كالي�اري وروما هذا األس�بوع ،وقد
يغيب أيضا ً عن مواجهة ليون يف تورينو يف إياب ثمن
النهائ�ي بعدما خرس فريق يوفنتوس صفر -1ذهابا ً
يف ليون.
وكان مدرب يوفنتوس ماوريتس�يو ساري الذي فاز
ب�أول ألقابه املحلي�ة يف إيطاليا اع�رف األحد بالدور
الكب�ري لديب�اال يف إنج�از الفريق هذا املوس�م ،وقال:
“(الربتغ�ايل) كريس�تيانو (رونال�دو) وديباال صنعا
الفارق ،يعود الفضل إليهما بالفوز بهذا اللقب بقدر
كبري ويجب حقا ً شكرهما عىل ذلك”.
أما دانيلو ،فقد أثبت الفحوصات التي خضع لها عدم
معاناته من ّ
أي إصابة يف الرأس بعد اصطدامه برأس
العب س�امبدوريا األوروغوياني غاستون رامرييس،
وس�يكون بالت�ايل جاه�زا ً للمش�اركة يف املباري�ات
املتبقية لفريقه.
يف املقابل ،س�يغيب الربازييل اآلخر دوغالس كوس�تا
ع�ن مواجهة لي�ون بس�بب إصابة يف فخ�ذه األيمن
تعرّض لها األسبوع املايض.

مفكرة الزوراء
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بعد عامين من الحبس االحتياطي

خبراء إعالم يطالبون بربط الدعم العمومي للصحافة بمعيار احترام األخالقيات

إخالء سبيل الصحفي املصري عادل صربي

ميثاق أخالقيات املهنة مل جيد طريقه للتطبيق يف الصحافة املغربية

القاهرة/متابعة الزوراء:
َ
وصل الصحفي عادل صربي ،رئيس تحرير
موق�ع “م�ر العربي�ة” ،إىل منزل�ه ، ،إثر
إخالء س�بيله بعد أكثر من عامني يف الحبس
االحتياطي.
ويف إبريل/نيس�ان امل�ايض ،أكم�ل الكات�ب
الصحفي امل�ري املعتقل عام�ه الثاني يف
الس�جن .فقبل عامني ،وتحديدا ً يف  3إبريل/
نيس�ان  ،2018ألق�ت قوات األم�ن القبض
عىل ع�ادل صربي عىل خلفية تقرير ترجمه
املوق�ع عن صحيفة “نيوي�ورك تايمز”.وعىل
الرغ�م م�ن أن االقتحام ربطه البع�ض بالغرامة الت�ي قررها املجلس األع�ىل لتنظيم اإلعالم عىل
املوق�ع ،وقيمتها  50ألف جني�ه (نحو  2850دوالرا أمريكيا) ،بس�بب تقرير ترجمه عن صحيفة
“نيويورك تايمز” خالل االنتخابات الرئاس�ية املرية تناول ظاهرة رشاء األصوات ،إال أن قوات
األم�ن التي اقتحمت املق�ر ،زعمت أنها تابع�ة للمصنفات ،وأن قرارا ً من الح�ي صدر بغلق املقر
ألنه يعمل من دون تريح.اس�تم ّر تجديد حبس ع�ادل صربي بتهمة “نرش أخبار كاذبة” إىل أن
قررت محكمة جنايات الجيزة إخالء س�بيله يف  9يوليو/تم�وز  ،2018وهو القرار الذي لم يُنفذ،
فف�ي الوقت الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخالء الس�بيل ،جاءت املفاجأة بإدراجه
يف قضي�ة جديدة وهي القضية  ،441وكانت املفارقة أنها حملت االتهامات ذاتها يف القضية التي
ُحكم عليه فيها بإخالء سبيله .وتعرف القضية رقم  441ب�”الثقب األسود الذي يبتلع الصحفيني
والحقوقيني يف مر” ،بحس�ب تش�بيه الجبهة املرية لحقوق اإلنسان (منظمة مجتمع مدني
مرية).خ�الل العام�ني املاضي�ني مرّت عىل ع�ادل صربي أيام قاس�ية قضاها يف حزن ش�ديد
ع�ىل أحبائ�ه الذين فقدهم م�ن دون إلقاء نظرة ال�وداع عليهم أو حتى حض�ور جنازاتهم؛ ففي
 4أغس�طس/آب  2019أثق�ل كاهله الحزن عىل فقد ش�قيقته ورفضت وقته�ا نيابة أمن الدولة
الطلب املقدم من دفاع صربي بالخروج لتلقي واجب العزاء يف وفاة ش�قيقته.بعد شهرين فقط،
فق�د عادل ص�ربي والدته التي كان يتمنى أن يميض آخر األي�ام إىل جوارها ،وتقدم دفاعه بطلب
لخروجه من محبسه بسجن القناطر لتلقي العزاء يف والدته ،لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

حتديد موعد بدء حماكمة الصحفي
اجلزائري خالد درارني
اجلزائر/متابعة الزوراء:
ْ
أعلن�ت هيئ�ة الدفاع ع�ن الصحفي خال�د درارني،
ال�ذي يدي�ر موق�ع “قصب�ة تريب�ني” ع�ن برمجة
محاكمته من قبل محكمة س�يدي امحمد (وس�ط
العاصم�ة الجزائرية) ،يف الثالث من أغس�طس/آب
املقبل ،بتهمتي التحريض عىل التجمهر غري املسلح
واملس�اس بس�المة وح�دة الوطن.وذك�ر املحامي،
عب�د الغني بادي ،يف تري�ح صحفي ،أن الصحفي
درارني املوقوف يف الس�جن س�يحاكم يف الثالث من
أغس�طس/آب برفقة الناش�طني ،سمري بن العربي
وسليمان حميطوش ،بعد ش�هر من إحالة القضية
م�ن النياب�ة التحقيق إىل املحكم�ة للبت فيها.وتطال�ب هيئة الدفاع باإلف�راج املؤقت عن
درارني يف حال تأجيل القضية.وكانت الرشطة قد اعتقلت درارني يف بداية ش�هر مارس/
آذار املايض ،عندما كان بصدد تغطية مظاهرة للحراك الش�عبي برفقة كل من بن العربي
وحميطوش .ووُجهت للثالثة تهمة املس�اس بالوح�دة الوطنية والتحريض عىل التجمهر
غري املس�لح ،غري أن الناشطني اس�تفادا من اإلفراج املؤقت بخالف درارني.واتهم الرئيس
الجزائري الصحفي درارني ،دون أن يس�ميه ،بنقل أخبار ومعلومات عن اس�تنطاقه لدى
أجهزة األمن إىل السفارة الفرنسية ،لكن هذه االتهامات دانتها هيئة الدفاع التي اعتربتها
تدخالً يف عمل القضاء.وسبق أن طالبت الئحة لصحفيني جزائريني وعدة منظمات دولية
بإطالق رساح الصحفي ،واعتربت اعتقاله مساسا ً بحرية التعبري.

الرباط /متابعة الزوراء:
ُ
تشغل قضايا أخالقيات املهنة الصحفيني
يف املغرب الذين يبحثون عن حلول ملواجهة
صحافة التشهري وانتهاك الخصوصية ،مع
تزايد عدد املواقع اإللكرتونية ،مشريين إىل
أن نموذج املؤسس�ة اإلعالمية اإللكرتونية
يف املغرب قابل لالخرتاق برسعة.
صحفي وباحث يف
أعرب جمال املحافظ،
ّ
مجال اإلعالم وتاريخه باملغربّ ،
أن سلوك
االلتزام باألخالقيات يجب أن يكون طيلة
الس�نة ،ال يف وق�ت األزمات فق�ط ،مؤكدا
حاجة املغرب إىل مدونة س�لوك جماعية،
تحتل فيها اتح�ادات ونقابات الصحفيني
مواق�ع متق ّدم�ة ،واملفاوض�ة حوله�ا
ومراقبة تطبيقها.
وينشغل الوسط الصحفي املهني املغربي
بمس�ألة احرتام أخالقي�ات املهنة مؤخرا،
بع�د تفاقم الش�كاوى بش�أن اإلس�اءات
والتش�هري وانته�اك الخصوصي�ة خاصة
عىل املواقع اإللكرتونية ،وقد رصد املحافظ
خالل ن�دوة نظمها ك�ريس محمد العربي
املس�اري ألخالقي�ات اإلع�الم واالتص�ال،
تزاي�دا يف عدد املناب�ر اإلعالمية ،واعترب أن
هذا األمر إيجابي عدديا ،لكن له وجه آخر
سلبي يتمثل يف استعمال بعضها ملهاجمة
املعارضني ّ
والناش�طني السياسيني ،للح ّد
ِ
من تأثريهم لدى الرأي العام ،لتصري شكال
من أشكال القمع.
ويرتب�ط اإلخ�الل الكب�ري باألخالقي�ات
املهني�ة ،والنق�ص الكب�ري يف تدري�ب
الصحفيني ،بوضعي َّتهم االجتماعية ،لذلك
من ال�روري قي�ام الهيئ�ات التمثيلية
للصحفي�ني بمراجع�ة بنياته�ا الداخلية،
وسياس�تها يف اس�تقطاب الصحفي�ني،
وإعداد تقرير سنوي لألخالقيات يف مجال
اإلع�الم ،وإح�داث جائ�زة لألخالقيات يف
مجال الصحافة ،بحسب املحافظ.
وي�ربز دور املجل�س الوطن�ي للصحاف�ة
يف ه�ذا الص�دد ،واالقرتاح ب�أن يتحول إىل
ّ
مؤسس�ة دس�تورية يكون فيه�ا مجلس
حكم�اء ،ال ينتخ�ب ،ب�ل يك�ون ممّ�ن
يحظون باحرتام املجتمعّ ،
ألن املنافس�ني
يف االنتخاب�ات لن يريدوا أن يفرض عليهم
ميثاق ممّن َ
نافسوهم.
وطال�ب صحفي�ون املجل�س الوطن�ي
للصحاف�ة بتحري�ك مس�اطر التوبي�خ
والع�زل إزاء الصحفي�ني واملناب�ر الت�ي
تحرتف التشهري واإلساءة لألشخاص.
كم�ا طالب�وا الس�لطات باش�رتاط من�ح
الدعم امل�ايل للصحف واملواق�ع اإلخبارية
باحرتامه�ا أخالقي�ات املهن�ة ،واملعلن�ني
بوض�ع معايري ج�ودة يف من�ح اإلعالنات

لحماية القرّاء.
واستعرض يونس مجاهد ،رئيس املجلس
الوطن�ي ّ
للصحافة ،ثالثة تحديات لإلعالم
ّ
الرقم�ي والصحاف�ة اليوم ،قائ�ال ّ
إن كل
قضاي�ا الصحاف�ة الرقمي�ة مندمجة مع
الصحاف�ة الورقي�ة ،م�ع ما يط�رح من
إش�كاليات جديدة عىل أخالقي�ات املهنة،
نتيج�ة مزاوجة املؤسس�ات ب�ني الرقمي
والورق�ي ،وإش�كاالت ّ
البث املب�ارش التي
كانت مطروحة يف السابق مع التلفزيون.
وكشف النقاب عن دراسة أع ّدها املجلس،
ولم تنرش بع�د ،حول األخالقي�ات واألداء
املهني خالل الجائحة.
وخلصت الدراس�ة إىل أنه خ�الل الجائحة
ع�اد الن�اس إىل ّ
الصحاف�ة التقليدي�ة،
ليشاهدوا التلفزيون أكثر ،ونسخ الصحف
ع�ىل املواقع اإللكرتونية وذل�ك ليس ّ
ألنها
مجاني�ة فق�ط ،بل ألنه�ا اكتس�بت ثقة
القراء ،ما طرح التس�اؤل “هل هذه عودة
مؤقت�ة؟ وكيف يمك�ن تكريس�ها؟ وهل
يمكن أن تستمرّ؟”.
وأك�د خ�رباء اإلع�الم ع�ىل دور مجل�س
ّ
الب�ت يف القضاي�ا املهني�ة،
الصحف�ة يف
خصوصا بع�د صدور ميث�اق األخالقيات
يف الجريدة الرس�مية قبل نح�و عام ،ممّا
أعطاه قوة إلزامية معنوية.
وق�ال الباح�ث عبدالجب�ار الراش�دي ،إن
تط�ور تكنولوجيات اإلع�الم يضع حرية
حقيقي،
اإلع�الم واألخالقي�ات يف م�أزق
ّ
وأفرز واقعا جديدا ،فمن الصعب أن يمسك
الجان�ب القانوني واألخالق�ي بالتطورات
املتس�ارعة له�ذه ّ
املتواصلة ،التي
الث�ورة
ِ

ال ته ّدد حرية الصحاف�ة بل الديمقراطية
يف العالَم ،خاص�ة الديمقراطية التمثيلية
ّ
مؤسساتها التقليدية من
التي يت ّم تجاوز
برملانات ومجالس منتخبة.
وأوض�ح الراش�دي ّ
أن نم�وذج املؤسس�ة
ّ
االقتص�ادي يف
اإلعالمي�ة اإللكرتوني�ة
املغ�رب ،قاب�ل لالخ�رتاق برسع�ة نظ�را
ملس�تويات الهشاش�ة الثالث�ة فيه�ا يف
النم�وذج االقتصادي ،والهشاش�ة املهنية
يف عدد من مواقعها ،ومس�توى أخالقيات
املهنة.
وانتق�د عدم ص�دور ّ
أي تقري�ر للمجلس
الوطن�ي للصحف�ة من�ذ ع�ام ح�ول
الخروق�ات املهنية ،وعدم إق�راره قرارات
حولها ،وتس�اءل ع�ن اإلمكانات البرشية
واإللكرتوني�ة الت�ي س�ريصد به�ا ّ
كل
الخروقات اإللكرتونية املتعلّقة بأخالقيات
املهنة.وش�دد الراش�دي ع�ىل ّ
ّ
أن الدع�م
العمومي للصحف�ة “ال يمكن أن ال يربط
بمعيار احرتام أخالقيّات املهنة” ،وأضاف
“باستثناء ما يقوم به املعهد العايل لإلعالم
واالتص�ال وبعض ال� ّدورات التكوينية ،ال
تقوم املؤسسات بتكوين صحفييها ،وعىل
النقابة ومجلس الصحافة القيام بمجهود
كبري يف هذا املجال”.
وأع� ّد ك�ريس محم�د العرب�ي املس�اري
ألخالقيات اإلعالم واالتصال ،دراسة حول
أخالقيات املهنة ل�دى الصحفيني املهنيني
أش�ارت إىل غي�اب ش�به كيل ملس�ؤولية
األخالقي
املؤسس�ات اإلعالمية يف التأطري
ّ
للمهنيّ�ني ،بينم�ا تمتل�ك املؤسس�ات
اإلعالمي�ة األجنبي�ة ،معاهد ومؤسس�ات

خاصة بالتأطري األخالقي ،وهو ما يحتاج
املغرب إليه بجعل برامج تكوين املؤسسات
اإلعالمية تتسع ملثل هذه املواضيع.
وتح� ّدث ع�يل كريم�ي ،أس�تاذ باملعه�د
الع�ايل لإلع�الم واالتص�ال ،ع�ن الرتاب�ط
الق�وي والتالحم بني ما ه�و قانوني وما
ه�و أخالق�ي يف مجموع�ة م�ن القوانني
واالتفاقي�ات ويف القانون ال�دويل لإلعالم،
واألخالقي�ات املهني�ة نش�أت م�ن رح�م
فلسفة األنوار .وأضاف “القواعد املرتبطة
باألخالقي�ات عمقه�ا ووجودها يف ما هو
قانوني ،الترشيعات الداخلية والدولية”.
واستحر كريمي مجموعة من الضوابط
األخالقي�ة املهنية ،من قبيل “عدم التمييز
وع�دم التش�هري ،وتقيي�د تكنولوجي�ات
اإلعالم يف عدم التميي�ز ومحاربة اإلرهاب
واس�تغالل األطف�ال جنس�يّا” ،وه�و ما
“ضبط يف اتفاقيات وقرارات عديدة”.
وتاب�ع “ازداد الط�ني بل�ة بدخ�ول
تكنولوجيات اإلعالم لهذا الجانب” ،وق ّدم
أمثلة لتجاوزات صحف عربية.
وخل�ص إىل ّ
أن “رج�ال القان�ون يلهثون
وراء تنظيم التكنولوجيا؛ ولكن هناك فرق
بني سريهم سري الس�لحفاة ،وبني رسعة
الض�وء الت�ي تتط�وّر به�ا تكنولوجيات
اإلعالم” ،وفق تعب�ريه ،مضيفا “بني هذه
املس�افةُ ،ت َ َ
خرتقحقوقاإلنس�ان”.
من جهته ،اق�رتح عبداللطيف بن صفية،
مدي�ر املعه�د الع�ايل لإلع�الم واالتص�ال
“مرشوعا لبن�اء الذاكرة املغربية” ،يجمع
الوطني ّ
للصحافة
أرشيف املغرب واملجلس
ّ
واملعهد العايل لإلعالم واالتصال.

مبناسبة اليوم العاملي للسوشيال ميديا

أبرز توصيات مؤمتر شيفرة احملتوى الرقمي عرب البث املباشر ..أوهلا “القيمة واخلدمة”
بغداد /متابعة الزوراء:
بمناس�بة اليوم العاملي للسوش�يال ميديا،
نف�ذت رشك�ة  palm mediaونادي اإلعالم
االجتماعي مؤتمر شيفرة املحتوى الرقمي
عرب البث املبارش ،حيث ناقش بشكل خاص
أرسار كتاب�ة املحت�وى الناج�ح ،وكيفي�ة
صناعة وإنتاج برامج للمنصات الرقمية.
َّ
اس�تهل املُنت�ج األول للمحت�وى يف ش�بكة
الجزي�رة مك�رم كالش كلمت�ه يف مؤتم�ر
ش�يفرة املحت�وى ،ح�ول مح�ددات كتابة
املحت�وى الرقم�ي ع�ىل مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،ب�أن يك�ون هن�اك مراع�اة
للمنص�ة الت�ي يتم الن�رش عليه�ا وطبيعة
املنش�ور لكل منها ،واإلصغاء بش�كل جيد
لإلحصاءات التي ُتقدمها املنصات الرقمية،
فه�ي ُت ِّ
وجه القائ�م عىل املحت�وى لتطوير
عمل�ه ،ومزامنة الن�رش للمعلومات املهمة
وأوقات الذروة.
يقع بعض صانعي املحتوى بأخطاء عليهم
تجنبها ،بحسب كالش:
املحت�وى األنان�ي :فه�و الذي يتح�دث فيه
املؤثر عن نفس�ه ،أو يس�تعرض اإلعالنات
ً
عادة ال
بطريق�ة مبتذلة ومُ بارشة ،فالناس
تحب متابعة اإلعالنات وال تثق بها.
ع�ىل صان�ع املحت�وى أن يق�دم املحت�وى
املفي�د ،وإذا اضطر لتقديم اإلعالنات فعليه
أن يقدمها بطريق�ة ثانوية مُ بطنة ،وعليك
بس�ؤال نفس�ك ما “القيمة والخدمة” التي
أُقدمها؟ ألنهما جوهر صناعة املحتوى.
ع�دم مراع�اة دورة حياة املحت�وى :وهذه
ممك�ن أن يق�ع به�ا أصح�اب املحت�وى
اإلخب�اري ،وللتخلص منه�ا يمكن الخروج
م�ن الدائ�رة الضيقة للحدث للش�كل العام
ل�ه وخلفيته ،واالبتعاد عن الدالالت الزمنية
التي ُتق ِّيد املحتوى ،لذا القصة تأخذ مكانتها
يف أولويات املحتوى دائما ً.
يق�ول كالش“ :م�ن ب�ني أن�واع املحت�وى
التحلييل ،اإلخباري ،االجتماعي “الرتفيهي”،
السفر ،فإن املحتوى اإلعالمي التعليمي مثل

فيديوهات الجزيرة ،له مستقبل كبري ،ألنه
يقوم ع�ىل املعرفة والتجديد ،وأزمة كورونا
بيّنت أهمي�ة املعلومات والتعلي�م الرقمي،
مع مراعاة طريقة إخبار املعلومات ليشعر
من ُيتابع أنه يتعلم شيئا جديدا مشوِّقا وذا
أهمية وقيمة”.
وينص�ح كالش بالتخص�ص يف املحت�وى،
ففك�رة التواص�ل االجتماع�ي ُبني�ت ع�ىل
التخص�ص ،حت�ى ال يتش�تت الجمه�ور،
ّ
املنص�ة ُتح�دد طبيع�ة نوع
فخوارزمي�ات
املحتوى ،وعىل أس�اس ذلك تقوم باقرتاحه
لألشخاص ٌّ
كل حسب اهتمامه.
وفقا ً إلحصائية حديثة لعام  ،2020فإن عدد
مشرتكني “فيس�بوك” عىل مستوى العالم
هو 1.95مليار “56%ذك�ور44% ،إناث”،

وانس�تجرام 928ملي�ون مش�رتك “49%
ذك�ور 51% ،إناث” ،لينك�دان  663مليون
مش�رتك “ 57%ذكور43% ،إناث” ،سناب
ش�ات  382ملي�ون مش�رتك “ 39%ذكور،
 61%إناث” بينما تويرت 340مليون مشرتك
“ 62%ذكور 38% ،إناث”.
توضح هذه اإلحصائية باألعىل مدى التواجد
عىل كل منصة من املنصات الرقمية ،ويمكن
اس�تثمارها يف عملي�ة صناع�ة املحت�وى،
وتوزي�ع االهتمام كم�ا ينبغ�ي عليهم من
حيث الرتكيز.
كذلك معرف�ة الجوانب التي ّ
تركز عيلها كل
منصة ،بحسب مقال يف موقع فرصة فإن:
توي�رتُ :يفض�ل الكتاب�ات ش�ديدة اإليجاز
واملحتوى األكثر جدية.

إنس�تجرامُ :يفض�ل تعليق�ات الص�ور
املخترة.
فايس�بوك :بمثاب�ة ملع�ب كب�ري يس�ع
الجميع.
يقول رشيف الزغبي معد برامج سوش�يال
ميديا ،واملعد الرئيس لربنامج كرفان يف قناة
رؤيا األردنية ”:يف اإلعداد لربامج السوشيال
ميديا املحتوى بأهمية مقدم املحتوى تماماً،
لذا وجب أن يكون مقدمه يتميز بكاريزما،
ويعرف أساسيات ومهارات جذب الجمهور
له .ونصيحتي لصانع املحتوى :اهتم باملادة
البرية بالدرجة األوىل”.
وفقا ً لألبحاث فإن  90%من املعلومات التي
يت�م نقلها إىل الدماغ البرشي هي معلومات
مرئي�ة ،ويق�وم األِش�خاص بمعالج�ة

املعلومات املرئية أرسع ب�  60ألف مرة من
النص املكتوب.
يج�در االنتباه إىل توصي�ات مهمة قدمتها
لجن�ة مؤتم�ر ش�يفرة املحت�وى ،ح�ول
محددات املحتوى املُتقن:
قب�ل كتاب�ة املحتوى ،اس�أل نفس�ك هذه
األس�ئلة :م�ن هو جمه�وري األس�ايس؟
م�اذا عن الجمهور الثان�وي يمكنه التأثري
ع�ىل جمهوري األس�ايس وإعالم�ه؟ كيف
س�يجدون كتابات�ي عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي؟
قب�ل أن تق�وم بإع�داد أي مقط�ع فيديو
ّ
فك�ر فيما يحتاج الناس س�ماعه ،ال فيما
تستطيع أنت عرضه ،وجهز سكريبت قبل
تس�جيل الفيديوِّ ،
حر جي�دا ً بعدة نقاط
وارتجل أمام الكامريا.
دراس�ة املوضوع وجمع املعلومات العلمية
املوثوقة حوله ،تس�اعد يف نج�اح الربامج؛
ألن�ه مبني عىل أس�س صحيح�ة وحقائق
واضحة ،كما أنه�ا ُتعطي الثقة للمُ ع ّد فيما
يقدمه.ال تنشئ محتوى فارغا ً ال فائدة منه
ملج�رد أن يكون ممتعا ً وجذاب�ا ً ولكن حول
مادتك العلمية واإلخبارية لقصص ش�يقة
وممتعة.
ليكن هدفك األس�ايس من الثوان�ي القليلة
األوىل م�ن الفيدي�و أو الن�ص املكت�وب ،هو
االحتف�اظ باملش�اهد إلكم�ال أول دقيق�ة
ومن ثم البقية؛ لتكن أول ثالثة جمل ش�يقة
وحماسية وجذابة ..األمر مرتوك لك أبدع!
تقب�ل انتق�ادات متابعي�ك بص�در رح�ب
وتج�اوب معها ،فهي فرصت�ك لرتى عيوبك
لتعالجها ،فرؤية نفس�ك بع�ني ناقديك هي
أفضل طريقة تضمن لك أن تتقدم وتتحسن
يوما ً بعد يوم.
إذا كان هدف�ك الظه�ور ضمن نتائج البحث
ّ
“وص�دق أن ذلك
األوىل يف مح�ركات البح�ث
يج�ب أن يك�ون هدفك” ،من ال�روري أن
تتعرف عىل تقنيات تحسني محركات البحث
وتطبيقه�ا يف جمي�ع املحتوي�ات واملقاالت

التي تكتبها.
اطل�ب التفاع�ل م�ن الجمه�ور بال�”اليك”
والتعليق واملشاركة.
ال تبال�غ يف كلمات�ك واحذر التزوي�ر أو نقل
معلومات غري متأكد منها.
عند كتابة املحتوى ،اكتب أوالً ثم حرّر.
هن�اك م�ن نج�ح بالفعل ،س�واء ع�ن علم
ودراس�ة أو ع�ن طريق رضبة ح�ظ ،يف كال
الحالت�ني فأن�ت أم�ام نم�وذج ناج�ح هذه
فرصتك تعلم منه.
تح�دث بإنس�انية ،أي فيدي�و ناج�ح ع�ىل
االنرتن�ت ق�د اس�تثار عاطف�ة أو ش�عورا ً
من املش�اعر األساس�ية الف�رح ،الحزن ،أو
الخوف.
كما ينقل ماك كويل عن كاتز ،فإن املحتوى
اإلعالم�ي الق�وي ال يمك�ن أن يؤث�ر ع�ادة
بالف�رد ،إذا كان ال يس�تخدم هذا املحتوى يف
الس�ياق االجتماعي والنفيس الذي يعيش�ه
(*الجمهور مش عايز كده_الجزيرة(.
اعمل ع�ىل بناء األفكار واملف�ردات الخاصة
ب�ك بطريق�ة طبيعي�ة ومتوقع�ة م�ن قبل
الجمهور ،واالنتباه لتجنب األخطاء اإلمالئية
والقواعدي�ة ،فم�ن الصع�ب متابع�ة ن�ص
يحتوي عىل الكثري من التعرجات اللغوية.
ً
بري�ا :إذا قمت بزيادة التحميل عىل النص
الخ�اص ب�ك باس�تخدام وابط ،فل�ن يعرف
األش�خاص ما يج�ب النقر علي�ه .تويص @
 Googleباالحتف�اظ بحج�م االرتباط�ات
التشعبية عىل الصفحة “رقم معقول”.
إذا كنت ترغب يف تكوين جمهور ،فإن الطرق
املدفوعة هي صديقك وخاصة عىل فيسبوك
ال�ذي يظل إح�دى قن�وات توزي�ع املحتوى
األكثر فعالية من حيث التكلفة.
اس�تثمر مقاطع الفيدي�و الحديثة والصور
البياني�ة والرس�وم املتحرك�ة يف صناع�ة
املحتوى الفعال.
يف مجال كتاب�ة املحتوى ،من املهم أن تكتب
بشكل دوري من دون االنقطاع عن الجمهور
لفرتات طويلة.
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الفنان قحطان زغري لـ”الزوراء”  :عام  76أتيحت لي فرصة للتمثيل يف سهرة تلفزيونية بعنوان حزام الظهرية
يف أزق ِة الكاظمية تلك املدينة املرتبعة عىل عرش
دجلية وبيني محاتهيا القديمة ابير الفنان
قحطان زغير النور يف تلك البقعية ،وكان لذلك املكان
املمتيد يف عمق الذاكرة العراقية طعم خاص اعانه فيما

بعد لكي يكون فنانا تلقائيا عفويا مرحا ال يتكلف االداء
وقادرا عىل التالق وتبقيى مرسحية الخيط والعصفور
رغيم قير دوره فيها مين اجميل بصماته يف
املرسح العراقي .

حوار – مجال الشرقي
يصنيف الفنيان قحطان زغير عىل انه
ممثل كوميدي تميز يف االدوار الكوميدية
التيي تعتميد عيىل املوقيف الكومييدي
الرصني وعىل إظهار املتلقي يف استخدام
ادواته التنفيذية الخاصة بها الن ذلك لم
يمنعه ايضا من اداء االدوار الرتاجيدية
اعتميادا عىل موهبتيه وخزينه الدرامي
الذي اكتسيبه خيال عقود مين الزمن
داخل الوسيط الفني محاوال ان يطوعه
حتى يكون ممثا شياما يف ادائه وهو
قيادر عيىل اداء كل االدوار التيي تسيند
الييه ،زاوج الفنيان قحطيان الصغير
التعليم يف رغبية يف زيادة خرباته الفنية
والغنائيي جانيب الكتابة بعد انحسيار
االسيماء التي تعمل يف هيذا املجال وهو
كميا يبدو غير راض عىل الوتيرة التي
تسير بها عجلة الدراميا العراقية التي
تعتميد يف بعضهيا عىل بسياطة االنتاج
والسيطحية و معالجة العميل الدرامي
سياعيا بذلك اىل رفع مسيتوى التاليف
وتوفر الفضاءات الفنية التي تسهم يف
دفع عجلتها نحو االفضل .
يؤمن الفنان قحطان زغر بالعمل الفني
املتقين يف كل جوانبيه الفنيية واالدارية
ال ترضييه املشياركة يف مرسحييات
ومسلسيات متعددة و يسعده التعامل
مع اسماء وكودر تتميز باملهنية وتملك
الثقية يف امكانياتهيا سيواء املرسحية
منهيا او التلفزيونية وتعيرف حدودها
وماتقوم به .
كل هيذه التصيورات وضعناهيا ليك
عزيزي القيارئ كي تصبح لديك صورة
اوليية عن الفنان قحطيان الزغر الذي
استضفناه اليوم لنتعرف من خال هذا
الحوار عىل تفاصيل حياته بشيكل ادق
واشمل فاها وسها بالفنان ابا عا يف
هذا الحوار .
أهيا وسيها بكيم وبجريدة اليزوراءالغراء التي نحرتمها ونجلها جميعا .
حدثنا عن حياتك املدرسية لنعرف منخالها اول تباشر حياتك الفنية ؟
الحقيقية ان الطفولية لييس كميايتصيور البعض اي ليس مثيل الجميع
فقيد بيدأت طفولتي من العميل املهني
واتذكير ا ن اول دور يل كان دور لطفيل
اسيمه جويسم يف مسلسيل جرف امللح
تلفزيونييا وهيو طفيل يف القرية وكان
اليدور بثاثية مشياهد وبامكاننيا ان

نسيميه كومبارس وكانت هي الخطوة
االوىل يف مجال الدراما التلفزيونية وبعد
ان ادييت دور جويسيم بقييت يف دائرة
االذاعية والتلفزييون نتيجية لحبي لها
كنيت احرض بعد الظهير اي بعد الدوام
يف املدرسة
وهيل حصلت عىل عمل اخير بعد دورجويسم ؟
نعيم حصليت عيىل دور اخير يف عيام 76وكانيت فرصية للتمثييل يف سيهرة
تلفزيونية بعنوان حزام الظهرة كتبها
شياكر الحاج مخلف واخرجها سيمر
حنيا وكانت فرصتيي بسييطة ولكني
عشيقي للعميل االذاعيي والتلفزيوني
ييزداد كل يوم وكانت بنفيس الفرتة يل
مشياركات اذاعية بالصيوت فقط  .اما
الفرصية الثالثية يف حياتيي هيي فيلم
سيينمائي روائي وثائقي طوله سياعة
مين انتياج املؤسسية العامية لاذاعة
والتلفزييون بعنيوان الكوكبية اخيراج
الحاج طالب عبد الحسيني وكان العمل
بطولية مطلقة وعيرض مليرات عديدة
وعيرض يف الكليية العسيكرية والفيلم
عبارة عن حلم شياب يرغيب ان يكون
ضابطيا ويخيدم وطنه وهيذه مراحل
اعتربها مهمة يف بداية حياتي الفنية .
وماذا عن االذاعة والعمل االذاعي ؟عمليت يف االذاعية وبقييت اعميل يفاالذاعية وعشيقت العميل االذاعيي مع
اسياطني الفن العراقيي الحقيقه صار
عنيدي حيب قدميت اىل معهيد الفنون
الجميلية وتيم قبيويل اول عميل اذاعي
بدات اشيتغل انيا ممثل اخيذ ادوار اول
عمل اذاعي كتبته سينه  80 - 79اسمه

مسرحية اخليط والعصفور

مقفيور السيواس وكانيت التجربية
خطرة بالكتابية و بالفصحى واخرجه
املخيرج امليري عبيد الحمييد عمير
كان يعميل معهم تم تسيجيله يف اذاعة
جمهورية العراق وكثير من املخرجني

فاملنتج هو الذي يضع املسلسل يف القمة
او يضعها يف الحضيض  ....املنتج ليس
فنانيا وليس ليه عاقة بالفين مطلقا،
ولهذه األسباب أصبحت الدراما العراقية
يف مسيتويات متدنية ،أنا ال أدين جميع
األعمال الدراميية بالتاكيد هناك اعمال
جميلية جيدا والجمهور هو اليذي لديه
كلمة الفصل يف هذا املوضوع...املنتجون
اآلن يعتربون املسلسل مروعا ربحيا و
ليس مروعا فيه رسيالة فنية صادقة
وفيية توعيية وحكمية وحصيل للكثر
من األعميال األمر الذي يؤدي اىل اختيار
املنتيج نصيا ً ضعيفيا وبالتيايل يؤثر يف
املسلسل ويعرض عما ضعيفا ويفتقد
للكثر من العنارص املهمة التي يجب ان
تتوفر يف الدراميا ...فضا عن ذلك ليس
هناك لجان تتابع االعمال الدرامية
كثرا ما يميل املشاهد العراقي ملتابعةالقنوات العربية ؟

واكتب عندما اكيون يف خلوة مع نفيس
واجد شييئا ميا يحرك مشياعري واجد
نفيس ممثا اكثر من نفيس.
هل هناك عمل تمنيت لو لم تؤده ؟لم اندم بحياتي عىل عمل قدمته مثلماندمت عىل عمل مسلسل(صدى املايض)
الذي عرض من خال (قناة العراقية) .
س  /مرسحية الخيط والعصفور ماذاتمثل لقحطان زغر وما رس نجاحها يف
ذلك الوقت؟
مرسحيية الخييط والعصفيور كتبتبطريقية منظمية ولييس بطريقية
عشيوائية وهي كانت اطروحة للمخرج
الكبر (مقداد مسلم) و هو رجل مقتدر
ورائيع وكان اسيم هيذه االطروحية يف
الكلية هي ( اثر املثل الشعبي يف املرسح
العراقيي ) وقيد حصل مين خالها عىل
درجية امتيياز اذ حول املخيرج ( مقداد
مسيلم ) هيذه االطروحية اىل مرسحية

مسرحية اخليط والعصفور حققت جناحا كبريا ألنها مستوحاة من اجملتمع
الدراما العراقية حباجة اىل نهضة كبرية ولدي أعمال كثرية ستخرج اىل العلن قريبا
عمليويل و منهيم املرحيوم زهر عباس
اشيتغل يل اربع خمس مسلسيات انور
عبياس اشيتغل يل ايضا املرحيوم خليل
عبد الواحد اشتغل يل مسلسات محمد
صقر ايفون كان يشيتغل يل مسلسات
وايضيا محسين العيي و محميد زهر
حسيام وحسن جاسم و مظفر سلمان
و كثير مين املخرجيني العراقيني حتى
حلميي نيوري اشيتغل يل وحينها كنت
اكتيب لاذاعه بحب قبل عين التجئ اىل
التلفزييون والحقيقة كانيت قد اخذت
كل وقتيي االذاعية والعاقيات الطيبية
ميع االسياتذة الكبار والفنانيني الكبار
والعمالقية الذين اكين لهم كل االحرتام
وبقيت مسيتمر باالذاعة اىل ان توظفت
الحقييق وكنت اصغر موظف يف االذاعة
والتلفزيون وانا عندي اربع سنوات عىل
العقيد كنيت شيابا يافعا اسيتمريت يف
االذاعة لحد هذا الوقت وال ازال عشيقي
االول لاذاعة و كتبت اعمال االن يف هذه
السنوات االخرة اعمال منها اخرجها يل
اخوان يف (املصيدة) مثا وفرحان صايم
رمضيان عن االخر اسيمه شيمعة نوار
واعمال اذاعية كثيرة واالن لدي اعمال
اذاعية ننتظر ان شياء الله سيتخرج اىل
الوجود ان شياء الله اىل املستمع الكريم
حقيقة االعمال التي اكتبها مستوحات
مين مدينية الكاظميية املقدسية هذه
املنطقة الشيعبية الرائعية الكبرة التي
تع ّد سنرت بغداد
كيف تجد واقع الدراما العراقية اآلن؟الدراميا العراقيية االن ال تبير بخربسيبب ترفيات منتجيني ومخرجني
وكتاب ،املنتجون قتلوا الدراما العراقية،

نعم ذلك صحيح ويعود السباب كثرةمنها ضعف النصوص الدرامية واختيار
املمثليني الذين ليسيت لديهيم حرفة آو
خيربة يف مجيال الفن ويمكين ان نقول
الدراميا العراقيية االن التيزال تراوح يف
مكانهيا وال يوجيد تجدييد يف مجمل ما
يطرح يف الساحة الفنية فضا عن غزو
الدراما الرتكية والسيورية يف السينوات
االخرة االمر الذي ادى اىل عزوف املتلقي
العراقي عن مشاهدة القنوات العراقية
او العميل الدراميي العراقيي ،وميا زال
املشياهد العراقي متعطشا ويبحث عن
الدراميا العراقية الرصينية التي تمتلك
كل مقومات الفن الناجح .
انيت ممثيل ومخيرج ومؤليف كيف؟حدثنا عن هذا ؟
انيا ممثيل ومؤليف كنيت مخرجياتلفزيونييا يف الثمانينييات انيا ال احيب
االخراج لكن اعشيق التمثييل والكتابة

شعبية والقت صدى كبرا ونجاحا اكرب
وميا زال صداهيا موجيودا لحيد اآلن يف
الشارع العراقي  ...هذه املرسحية تمثل
يل االنطاقة الكبرة ونقطة بداية جميلة
ُ
مثليت قبيل املرسحية بعر
علميا اني
سنوات العديد من األعمال الدرامية .
مهرجيان الناظور يف املغيرب ما رايكفيه؟
مهرجيان الناظيور اليدويل للطفوليةالذي أقيم يف املغرب وشياركت فيه فرق
مرسحية مختصة بالطفل من عرين
دولة عربيية وأجنبية تمثلت مشياركة
العراق يف املهرجان بمرسحية « اليس يف
باد العجائيب «وهي من تأليف الكاتب
الفرنييس لويس كارول وإعداد وإخراج
حسيني عي صاليح وتمثييل أالء نجم
وصيادق عباس وريهيام ,أن املرسحية
حازت عىل جائيزة أفضل ممثل وممثلة
يف املهرجان.

ملاذا مسي عيد األضحى ؟
عييدان رئيسيان يفيرح بهميا
املسيلمون ،ويؤدون طقوس العيد
فيهما االول هو عييد الفطر؛ النه
ياتيي بعد شيهر من الصييام اما
العييد الثانيي ،فهو عييد االضحة
فلماذا سمي باالضحى ؟
سيبب تسيمية عيد األضحى بهذا
االسيم؛ ّ
ألنه اليوم اليذي يذبح فيه
ّ
لسينة رسول
املسيلمون املُ ّتبعون
ّ
ّ
وسيلم-
صىل الله عليه والهالله
وُصيف هذا اليوم
وقد
أضاحيهم،
ِ
باألضحى نسيبة إىل وقت الضحى
عىل الرغم من ّ
أنه وقت يسير من
ً
ّ
خاصا بييوم العيد،
الييوم ،وليس
وذليك للعاقية البيّنة بينيه وبني
الذبيح الذي يكون بعد صاة العيد

يف وقيت الضحى؛ لقوليه -تعاىل:-
َ
ص ِّ
يل لِ َر ِّب َك و ْ
(ف َ
َان َحرْ) وقد ُ
س ّيم َيت
ُ
الشياة املضحّ ى بها يف هيذا اليوم
بالضحيّة ،واألضحية ،واألضحاة،
أمّ يا ضحيّية؛ فجمعهيا ضحاييا،
وأضحية بضيم الهمزة أو كرسها
جمعهيا أضاحي بتخفيف الياء أو
تشيديدها ،أمّ يا أضحياة فجمعها
أضحيى ،وفييه لغتيان التذكير
والتأنييث ف ُيقيال دنيا أو دنيت
األضحيى ،لذا ُيسيمى هيذا اليوم
بعييد الضحاييا أو األضاحيي أو
األضحى .كما وسمّي بيوم الفداء،
وذليك ّ
ألنه يوم التضحيية والفداء
عن إسماعيل -عليه السام-؛ فقد
أراد الليه -تعياىل -أن يمتحن نبيّه

 نقابية الفنانيني هل أنصفيت الفنانالعراقي برأيك ؟
 النقابية عىل مدى سينوات لم تنصفالفنان العراقي ،واتمنى ان تقدم شيئا

عند مسامع وايل بغداد الذي يطلبه لكي
يساعده بالكشيف عن اللصوص الذين
رسقيوا قره ويهيدده بالقتيل إذا لم
يكشيف الرس وتقوده الصدفية إليهم،

إبراهييم -علييه السيام -و ُيعي
شيأنه؛ فابتياه برؤييا فيها ذبح
البنيه إسيماعيل -عليه السيام-
طاعة لله -تعياىل-؛ فما كان منه
إال أن بلّغ ابنه بذلك؛ فقال -تعاىل-
عىل لسيانهَ :
(ق َ
ال َيا ُب َن َّي إ ِ ِّني أَرَى
َ
انظ ْر مَ َ
يف الْم ََنيام أ َ ِّني أ َ ْذبَحُ َيك ف ُ
اذا
ِ
ِ
َتيرَى) ،وكان موقيف إسيماعيل
علييه السيامُ -يضاهيي موقفوالده اليذي كان مليئا ً بالتضحية
والفداء؛ فقيالَ ( :يا أ َ َبيتِ ْ
اف َع ْل مَ ا
يتج ُد ِني إن َ
ُت ْؤمَ ُر َ
شا َء اللَّي ُه مِ َن
ِ
س َ ِ
َ
َّ
اب ِرين) ،وعندما حانت لحظة
الص ِ
تنفيذ أمر الله -تعاىل -وشيهد الله
تعياىل -املوقف وص ّدق عليه ،قالتعاىلَ :-(فلَ َّما أ َ ْ َ
َ َّ ْ
ني
سلمَا وَتل ُه لِل َج ِب ِ

* و ََنا َدي َْن ُ
ياه أَن َييا إ ِ ْبرَاهِ يي ُم * َق ْد
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ص َّد ْق َيت الرُّؤ َييا إِنيا كذلِيك نجْ ِزي
سي ِن َ
ني) ،ففيدى الله -تعاىل-
الْمُ حْ ِ
فييه إسيماعيل -علييه السيام-
بكبيش عظييم ،قيال -تعياىل:-
(و ََف َدي َْن ُ
يم) .حكمة
ياه ِب ِذب ٍ
ْيح َع ِظ ٍ
مروعيية عييد األضحيى رشع
اإلسيام عي َد ّي الفطير واألضحى
تعويضيا ً عين األعيياد الزمانيية
واملكانية التيي كانت يف الجاهليّة،
وقد رشعت شكرا ً لله -تعاىل -عىل
أداء َ
ركنيني مين أركان اإلسيام،
وهما صييام رمضان اليذي تأتي
ّ
وحج
بعيده فرحة عييد الفطير،
بيت الله الحرام اليذي تأتي بعده
فرحة عيد األضحى .

 عودة اىل مرسحية الخيط والعصفورحظيت بالكثر من االمثال هل باالمكان
ان تذكرنا باحداثها ؟
 الخيط والعصفيور مرسحية عراقيةكوميديية قدمتهيا فرقة ميرسح بغداد
عىل خشيبة ميرسح املنصيور يف بغداد
يف ثمانينييات القرن امليايض ،وهي من
إخيراج الفنيان العراقي مقداد مسيلم
وإنتاج رشكة بابل لإلنتاج السيينمائي
والتليفزيونيي ،وأخرجهيا للتليفزييون
املخرج العراقي « ع.ن.ر ،وقد تم عرضها
ملدة سنة كاملة وحظيت بشعبية كبرة
يف أول عرض لها يف .1983
تناوليت املرسحية مجموعية كبرة من
األمثيال البغداديية العراقيية الشيعبية
وتيدور أحداثهيا اييام حقبية االحتال
العثماني للعيراق ،ويتم عرض األحداث
بطريقية اليرسد القصيي الثنني من
الشيباب قبيل بداية املشيهد يرحون
فييه املثل الشيعبي اليذي ييدور حوله
كل مشيهد ،وتتناول أحداثهيا يف أربعة
اجيزاء ،حييث تبيدأ املرسحيية بجنازة
وفيها النعيي للميت ومن ثم يمر عرس
يف نفس املكان وتغني به الشابة «أفراح
عبياس» ويرقص علييه رجل «قحطان
زغر» بصورة بهلوانية ويتسياءل عنه
أقارب العروس والعرييس ويتبني فيما
بعيد أنه ابين عيم الخياط اليذي خيط
فستان العروس.
يف الجزء الثاني من املرسحية تدور حول
شيخصيتني رئيسيتني وهيم ،عصفور
خليل الرفاعي» ،و جيرادة الراحلة أمل
طيه» ،وتدفعه زوجته جيرادة إىل العمل
دجيال ومشيعوذ «فتياح فال» بسيبب
حبها للزالبية ،وتصل شهرته حتى تصل

وتتخللهيا مجموعة كبيرة من املواقف
الكوميدية التي تعرض لألمثال الشعبية
البغدادية.
والجيزء الثالث يتحدث عن شيخصية،
مياذي أبو الدكايك «محمد حسيني عبد
الرحييم» ،وهيو رجيل ماكير وصاحب
مقالب وال يسيلم الناس مين مكائده،
ويعميل عند أحد اليوالة الذي يسيتفاد
كثيرا مين أفيكاره الخبيثية ،ويجمع
ماذي ثيروة جيدة بسيبب ذليك ويعود
ألهله وهو حاما لليرات الذهبية التي
قبضهيا مين اليوايل ويف طريقيه يقوم
بخداع الناس وعمل الدسيائس واملكائد
مع كل من يواجهه.
وتتخلل تليك املرسحية مشياهد أخرى
منها شخصية العجوز املتصابي «عزيز
كرييم» ،و مشيهد اللصيوص الذيين
يخدعون حارس الليل ،ومشهد املراهنة
عىل املقهيى البغيدادي ،ميع مجموعة
كبرة مين املواقيف واألمثال الشيعبية
العراقيية ،ويتخليل املرسحيية الربعات
البغداديية الغنائيية ،ميع أن املرسحية
تجسيد الرتاث البغيدادي األصيل .هذه
هيي فكيرة املرسحية وقيد كان يل فيها
دور مهم هو البحث يف االمثال العراقية
وانا وضعت فيها املثل ( ابن عم الخياط
الذي خيط بدلة العرس )
هيل انيت االن متواصيل مع السياحةالفنية ؟
نعم ليدي اعميال كثرة وانيا موجودوالحميد لليه اكتيب واعيد مسلسيات
ومرسحيات ستخرج اىل الناس ان شاء
الله
شيكرا جزييا للفنان الكبير قحطانزغر .
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كل يوم معلومه

حنو مستقبل افضل ..هلم

ما مدة االحتفاظ باللحوم يف
الثالجة والفريزر؟

 4خطوات لتتعايف من مشكلة كارثية يف الزواج
م�ن
الصع�ب اس�تيعاب أن�ه يمكنكِ
ِ
النجاة من مشكلة كبرية تهدد الزواج
باالنهي�ار ،األزم�ة ليس�ت يف تعرض
ال�زواج ملش�كلة ،ف�إن أي زوج�ن
معرضان للخالفات واملش�اكل ،ولكن
األزمة يف املشاكل الكارثية التي تصل
بال�زواج إىل حاف�ة االنهي�ار ،والت�ي
تصن�ع فج�وة كب�رية ب�ن الزوجن،
وتجعل م�ن التعايف أمرا ً صعباً ،وتنذر
بعدم عودة الحياة الزوجية إىل س�ابق
عهدها.
ولكن الخرب الجيد ه�و أن التعايف من
األزم�ات الكربى يف ال�زواج ،قد يكون
بداية لعالق�ة زوجية أفض�ل من ذي
قبل ،فقط إن ج�رى التعامل بصورة
صحيحة مع املشكلة.
إذا كن�تِ تتعرض�ن ملش�كلة كارثية
يف زواج�ك ،طبرّق�ي الخط�وات األربع
التالية لتتعايف من األزمة ،وتس�ردي
حياتك الزوجية بنسخة أفضل.
الخطوة األوىل :خذي وقتك
عندما تسيطر عليكِ املشاعر ،يصبح
تفك�ريك يف األم�ور وتحليل�ك لها أقل
جودة ،اإلجابة عن تس�اؤالتك بش�أن
إمكانية اس�تمرار زواج�ك أم ال ،من
الصعب الحصول عليها يف هذا الوقت

الصع�ب وس�ط هذا الك�م الكبري من
املشاعر الس�لبية ،لذا ال تحكمي عى
زواج�ك وال تأخ�ذي ق�رارات ك�ربى،
كل م�ا علي�كِ فعل�ه هو أخ�ذ هدنة،
ومحاول�ة اس�تعادة هدوئ�ك ،خ�ذي
وقت�ك وال تترسعي ،وفك�ري جيدا ً يف

ما ح�دث ،ويف تحلي�ل املوقف ،وكيف
يمكن الخروج م�ن األزمة ،دون أخذ
ق�رارات فورية مترسعة ربما تندمن
عليها يف املستقبل.
الخط�وة الثاني�ة :أدرك�ي أن التعايف
عملية ذات مراحل متعددة

التعايف م�ن املش�اكل الكارثي�ة التي
تس�بب أزم�ات ك�ربى يف ال�زواج ال
يحدث بن عش�ية وضحاه�ا ،فغالبا ً
ما تسبب هذه األزمات كرس يف الثقة
ب�ن الزوج�ن ،أو جرح�ا ً عميق�ا ً يف
القل�ب ،لذا علي�كِ إدراك أن زواجك لن

يعود صحيا ً بمجرد النية يف اإلصالح،
وإنما سوف يس�تغرق األمر وقتا ً من
أجل التخلص من الش�عور باملرارة أو
رّ
فتحيل بالصرب.
الغضب،
الخط�وة الثالث�ة :ال ترك�زي ع�ى
األعراض ،فكري يف األسباب الجذرية
ال ترك�زي عى أع�راض األزم�ة التي
تسبب غضبك أو حزنك ،عليكِ البحث
عن أس�باب حدوث املش�كلة ،والعمل
ع�ى إصالح هذه األس�باب ،من أجل
تجنب تكرار هذه األزمة مرة أخرى.
اح�م أطفالك قدر
الخط�وة الرابع�ة:
ِ
اإلمكان
من الصعب إقص�اء األطفال بالكامل
ع�ن املش�اكل الزوجية ،فه�م أذكياء
ويس�تطيعون إدراك أن هن�اك خطبا ً
ما ،ولكن املهم ع�دم تحميل األطفال
ما ال يطيقون ،تذكري دائما ً أن طفلك
لي�س مستش�ارك العاطف�ي ،وأن
خصم�ك يف املش�كلة هو وال�ده ،وأن
كالما ً س�لبيا ً عن والده سوف يؤذيه،
لذلك احذري من الحديث الس�لبي عن
زوجك ،أو مناقشة مشاكلك الزوجية
أم�ام األطفال ،وح�اويل تهيئ�ة بيئة
هادئة ومستقرة لألطفال لحمايتهم
قدر اإلمكان.

املطبخ

صينية البطاطس احملشوة باللحم املفروم
.املقادير
البطاطس 2 :كيلو (مسلوقة)
لح�ممف�روم1:كيل�و
البص�ل2:حب�ة(مف�روم)
بهار مشكل :ملعقة صغرية
فلفل أسود :نصف ملعقة صغرية
هيل :نصف ملعقة صغرية (مطحون)
مل�ح:ملعقت�انصغريت�ان
القرشلة :ربع كوب (مطحونة)
حليب :نصف كوب (سائل)
لوز :ربع كوب (للتزين)

الزي�ت النباتي 3 :مالع�ق كبرية (لقيل
اللحم املفروم والبصل)
طريق�ةالتحض�ري
 .1يف مق�الة ع�ى الن�ار نض�ع الزيت،
ونضي�ف البصل املقط�ع ونركه حتى
يذبل.
 .2ث�م نضيف اللح�م املف�روم والبهار
وامللح والهيل والفلفل األس�ود ونحرك
حتى تنضج اللحمة تماما ً.
 .3نهرس البطاطس.
 .4نضي�ف الحليب الس�ائل للبطاطس
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مع ملعقة صغرية من امللح.
 .5نض�ع نص�ف كمي�ة البطاط�س
املهروسة يف صينية الفرن.
 .6ثم نضي�ف اللحم املف�روم املطبوخ
مع البصل.
 .7ونغطيه�ا بباق�ي كمي�ة البطاطس
املهروسة.
 .8نغطيه�ا بالقرش�لة املطحون�ة،
ونزينها بحبات اللوز.
 .9نركه�ا ملدة  15دقيقة بالفرن حتى
تتحمر ونقدمها ساخنة.

تلج�أُ
ُ
رب�ات املن�زل اىل االحتف�اظ
باللح�وم وتخزينها للعيد يف الفريزر،
يف الت�ايل نوض�ح م�دة االحتف�اظ يف
الثالج�ة الفري�زر لكل ان�واع اللحوم
املطه�ي واملش�وي والنيئ�ة ،وه�ي
كاآلتي:
الدجاج النيء
يف الثالج�ة يوم�ن  /الفري�زر 9
اشهر
اللحم املفروم النيء
يف الثالج�ة يوم�ن  /الفري�زر 4
شهور
لحم مطبوخ ومحمر
يف الثالج�ة  3/4اي�ام  /الفري�رز 3
اشهر
بديل اللحوم
( منتجات الصويا )
يف الثالجة يومن  /الفريزر  3أشهر
لحوم الحيوان�ات الربية  +الهمربجر
النيء

يف الثالج�ة ي�وم واح�د  /الفريزر 3
أشهر
لحم الضأن أو لحم العجل الني
يف الثالجة يومن  /الفريزر  4أشهر
بقايا الشواء
اللحم املشوي و الدجاج املشوي عى
الفحم الباقي منه (اليخزن)
الس�جق املجف�ف .اللح�م مدخ�ن
واللحوم اململحة
يف الثالجة  5أيام الس�بوع  /الفريزر
بن  1ل 3اشهر
س�جق مطب�وخ بالزب�دة .نقان�ق
مطبوخ�ة ،لح�م مش�وي ،الكب�ده
املطبوخة
يف الثالجة  4ايام  /الفريزر  3أشهر
صدر الدجاج
يف الثالجة  4أيام  /الفريزر  3أشهر
لحم البقر
يف الثالج�ة يوم�ن  /الفري�زر = 3
أشهر

لطلة ابهى....

لن تستخدمي مزيل طالء
األظافر بعد اآلن!

الْ ،
لق�د فرغ�ت عبرّوة مزيل طالء األظاف�ر ،ولم تتنبرّهي إىل ذل�ك! إذاً ،ما
العم�ل؟ وكيف يمكنك أن تزييل الطالء عن أظاف�رك؟ ال تقلقي ،يمكنك
أن تفع�يل ذلك بطرق س�هلة ورسيعة التطبيق ومن دون أن تس�تعيني
بالسائل املزيل للطالء.
العطر
ب�دالً م�ن أن تقومي بن�زع الطالء عن أظافرك بواس�طة ه�ذه األظافر
نفسها ،وهو ما ي رّعرضها للتلف ،من األفضل أن تطبرّقي هذه الوصفة:
ضع�ي بضع نقاط من عطر حقيقي (وليس م�اء العطر) عى قطعةمن القطن وافركي أظافرك بواسطتها وستالحظن رّ
أن الطالء بدأ يزول
كما لو رّ
أنك تستخدمن املزيل التقليدي.
التوب كوت
رّ
تتنفس قبل
ح�ان الوقت ألن تنزع�ي الطالء عن أظاف�رك وأن تدعيه�ا
أن ُتعي�دي تزيينها به من جديد .لك�ن ،إذا رّ
تعن عليك أن تفعيل ذلك من
دون أن تس�تخدمي السائل املزيل للطالء ،فندعوك إىل أن تلجئي إىل هذه
الحيلة:
ضعي القليل من التوب كوت عى قطعة من القطن.رّ
ضعي طبقة من التوب كوت عى رّيجف ،ضعي عليه
كل ظفر .وقبل أن
قطعة القطن واضغطي بلطف لكي تزييل الطالء.
-كررّري هذه العملية إىل أن تتخلرّيص من كل طبقة الطالء.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

سلوكيات

مصروف اجليب أول خطوة لتعلّم االدخار
يع� ُّد م�روف الجي�ب ج�ز ًءا
م�ن طق�وس التلمي�ذ اليومية.
فع�ى الرغ�م م�ن أن�ه وتحدي ًدا
التلمي�ذ الصغري ،تعطي�ه والدته
م�ع وجبت�ه الغذائي�ة ل�وح
الش�وكوالته والحل�وى ،فإن�ه
يطال�ب بم�روف الجي�ب .أما
التلمي�ذ املراه�ق فم�روف
الجي�ب بالنس�بة إلي�ه ج�زء ال
يتجزأ من نم�ط حياته اليومية،
رّ
تحض له
فه�و لم يعد يقب�ل أن
والدته وجبته املدرسية ،بل يريد
أن يش�ريها بنفس�ه من مطعم
املدرسة ،فضالً عن أن مروفه
ً
مقترا عى الش�وكوال
لم يع�د
والحل�وى ،وإنم�ا ص�ارت لديه
حياته االجتماعية مع أصدقائه،
ً
مث�ال
فه�و يف عطل�ة األس�بوع
يخرج مع أصدقائ�ه ،إما اىل دار
السينما أو للنزهة ،وهذا يتطلب
ميزانية.
ويبقى السؤال :هل إعطاء األبناء
َ
جيب أمر أسايس؟ وهل
مروف
ٍ
يف إم�كان األه�ل جع�ل أبناءهم
اقتصادي�ن ويعرف�ون كيفي�ة
إدارة نقوده�م وإن كان املبل�غ
زهي ًدا؟
ي�رى اختصاصي�و عل�م نف�س
الطف�ل واملراه�ق أن إعط�اء
الطف�ل مروف الجيب يس�هم
يف اكتس�ابه مه�ارة التعامل مع
اآلخري�ن خ�ارج إط�ار العائلة،
وتحمرّل مس�ؤولية إدارة نقوده،
والحس�اب .فهو عندم�ا يعطيه
وال�ده أو والدته نق�و ًدا ،يأخذها
مع�ه إىل املدرس�ة ،حي�ث يقوم
برشاء ما يريده وح�ده ،وبالتايل
س�وف يتعامل مع البائع وحده،
ويحتسب القيمة الرشائية لليشء
الذي يرغب يف رشائه ويفكر يف ما
إذا كان املبلغ مناس ًبا أم ال ،وهذا
يش�عره باملس�ؤولية ،ويعلرّم�ه
كيفية إدارة النقود.
كيف يمكن األه�ل البدء بإعطاء
مروف الجيب؟
عندما يدخل الطفل إىل املدرسة،
أي ب�د ًءا م�ن س�ن السادس�ة،
ويك�ون إعط�اؤه م�روف
ً
تدريج�ا ،أي يمك�ن األم
الجي�ب
أن تعطي�ه م�رة يف األس�بوع
ث�م مرت�ن وهك�ذا ...رشط أن
رّ
لس�نه ،إذ
يك�ون املبلغ مناس� ًبا

ال يج�وز إغراق�ه بالنق�ود ،فهو
يف النهاي�ة طف�ل وعندما يذهب
إىل املدرس�ة ،تك�ون والدت�ه ق�د
رّ
ح�ضت ل�ه كل ما يحت�اج إليه
م�ن س�ناك وش�وكوال . ...فهو
يأخ�ذ املروف يف ح�ال رغب يف
يشء يمكنه أن يشريه رشط أن
يكون سعره مناس ًبا للمبلغ الذي
يف حوزته.
هل م�ن الجي�د مكاف�أة األبناء
بالنق�ود يف ح�ال املس�اعدة يف
األعمال املنزلية؟
رّ
يتوق�ف ع�ى م�ا يس�مى
ه�ذا
باألعم�ال املنزلي�ة .ففي األرسة
ال�كل معن�ي باألعم�ال املنزلية
رّ
س�نه وقدراته .إذ
اليومي�ة وفق
من املهم تعليم األبناء املش�اركة
يف الحي�اة الجماعي�ة للعائل�ة
والعمل من دون مقابل.
ل�ذا يج�در التمييز ب�ن املهمات
املنزلي�ة اليومي�ة املش�ركة بن
جميع أف�راد األرسة مثل ترتيب
مائدة الطعام ،غس�ل الصحون،
رمي أكي�اس النفاي�ات ،ترتيب
األرسرّة ،فهذه األعمال من مهمة
الجميع .أما املهمات االستثنائية
مث�ل غس�ل س�يارة الوال�د أو
مس�اعدة الوال�دة يف توضي�ب
الثي�اب الفصلي�ة ...ف�ال ب�أس
يف أن يكاف�أ االب�ن واالبن�ة ع�ى
املساعدة.
من املالح�ظ أن األبناء يتذمرّ رون
حن يكون هن�اك فارق يف قيمة
مروف الجيب يف ما بينهم؟
م�ن الطبيع�ي أن يختل�ف املبلغ
من ابن إىل آخر وفق الس�ن ،إذ ال

يمكن إعطاء ابن الس�ت سنوات
املبلغ نفسه البن الحادية عرشة.
وعى األهل تفسري هذه املسألة.
أخ�وك يحص�ل ع�ى م�روف
ً
س�نا
جي�ب أكثر من�ك ألنه أكرب
ولدي�ه متطلب�ات مختلفة عنك،
وعندما تكرب سوف تحصل مثله
عى مروف جيب أكرب.
فم�ن املع�روف أن املراهق اليوم
يخرج مع أصدقائه إىل السينما،
أو لتناول الغ�داء ...فيما الطفل
الصغ�ري ال يق�وم بمث�ل ه�ذه
األم�ور ،إذ لي�س م�ن الع�دل أن
يك�ون مروف جيب�ه بالقيمة
نفسها ملروف جيب املراهق.
بع�ض األطف�ال أو املراهق�ن
رّ
يذكرون أهلهم بضورة رد املبلغ
الذي اقرض�وه منهم؟ هل يحق
لأله�ل أن يقولوا إنه�ا نقودنا يف
النهاية ونحن من أعطاك إياها؟
صحي�ح ،ه�ذا طبيع�ي وجيد يف
الوق�ت نفس�ه ،أي ح�ن يذك�ر
االبن أنه أق�رض أمه مثالً بعض
النق�ود يف أثن�اء وجودهم�ا يف
الس�وبرماركت ،فه�ذا مؤرش اىل
ً
حريصا ع�ى نقوده،
أن�ه أصبح
ويعرف كيف يطالب بحقه.
ويف املقابل ،ال يحق لألم أن تقول
إنها هي من أعطته إياها ،ألنه يف
النهاي�ة هذا حقه الذي اكتس�به
منها .فمس�ألة مروف الجيب
بالنس�بة إىل الطف�ل أو املراه�ق
تش�به الرات�ب ال�ذي يتقاض�اه
رّ
املراهق�ن
املوظف.بع�ض
يتذمرّ رون من أن مروف جيبهم
غري كاف .فهل تجوز زيادته؟

هن�ا عى األهل أن يس�ألوا ابنهم
ملاذا لم يع�د كاف ًيا ،ما املصاريف
التي اس�تج رّدت ،هل زادت مررّات
خروجه مع أصدقائه؟ عى ماذا
ينف�ق نق�وده؟ إذ ال يمك�ن أن
يخض�ع األه�ل لرغب�ة االبن من
دون أن يتحقق�وا من األس�باب
الت�ي دفعت�ه للمطالب�ة بزيادة
مروف الجيب.
حت�ى وإن كان�ت ق�درات األهل
املادية تسمح لهم بذلك ،فعليهم
أن يربرّ�وا أبناءهم عى أن املال ال
يأتي بسهولة وأن عليه أن يتقيد
بما أعط�ي له .فم�ن الضوري
أن يتعلرّ�م الطف�ل واملراهق كيف
ي رّدخر نقوده للحاالت الطارئة.
ه�ل يجوز لألهل زيادة مروف
جيب ابنهم إذا نال درجات عالية
يف املدرسة؟
ه�ذا يس�تند إىل الطريق�ة الت�ي
يتع�ررّف به�ا الطف�ل إىل مفهوم
مروف الجيب .فهناك مجازفة
ببع�ث رس�الة إىل الطف�ل ب�أن
الذهاب إىل املدرسة يوازي ذهاب
الراش�د إىل العمل ال�ذي يتقاىض
أجره علي�ه .يف الوقت الذي عليه
أن ي�درك أن الذهاب إىل املدرس�ة
ً
عم�ال مأج�ورًا ،ب�ل ه�و
لي�س
يذهب إىل املدرس�ة ليتعلم ويكرب
وليس لجمع النقود.
وم�ع ذلك يمك�ن مكاف�أة االبن
ألنه نال عالم�ات جيدة يف نهاية
الفص�ل ال�درايس ،أو ألنه فاز يف
مب�اراة ،ولكن املكاف�أة ال تكون
نق�ودا ً وإنم�ا هدي�ة يختاره�ا
االبن.

احذر..أخطاء حول النظافة الشخصية ترتكبها من دون أن تدري
االهتم�امُ بالنظافة الش�خصية أم�ر رضوري ال
غنى خصوص�ا ،وازداد أهمية بعد تفيش فريوس
كورونا ،لكن هل تعلم أن هناك العديد من األخطاء
التي يرتكبها البعض يوميا؟
ويف التقري�ر ،نس�تعرض لك�م بع�ض م�ن هذه
األخطاء :
 1عض أظافرك عند التوتر:يف بع�ض األحي�ان ،يمك�ن أن يكون س�بب قضم
األظاف�ر بس�بب اإلجه�اد العاطف�ي أو العق�يل
ويس�تخدم كوس�يلة للتغلب عى هذه املش�اعر،
ولكن هذه العادة ليس�ت جيدة ملظهرك وصحتك،
لذا يجب التخيل عنها.
 2مسحات القطن كوسيلة لتنظيف أذنيك:يعتق�د معظمن�ا أن  Q-tipsتس�اعدنا يف تنظيف
آذانن�ا ،لكنها عكس ذل�ك تماما ،حي�ث يتم دفع
الش�مع الزائد ،ما يس�بب رضرا أكث�ر من النفع،
نتيج�ة لذل�ك ،يمك�ن أن تكون مس�حات القطن
س�ببا رئيس�ا لتلف طبلة األذن ،وفقدان السمع،
وما إىل ذلك ،حيث ينصح الخرباء الطبيون بزيارة
الطبيب يف حالة وجود مشكلة بالفعل.
 3إهمال غسل يديك بعد استخدام الحمام:يمي�ل بعض األش�خاص إىل ع�دم غس�ل أيديهم
بع�د اس�تخدام الحم�ام ،ويعتق�د معظ�م هؤالء
األش�خاص أنه لي�س مهما وهو مج�رد مضيعة
لوقتهم ،لكن غس�ل اليدين أفضل وأسهل طريقة
ملنع نفسك من اإلصابة باملرض.
 4-عدم تغيري فرشاة األسنان لفرة طويلة:

يمكن لفرش األسنان الرطبة أن تجمع العديد من
البكترييا يف شهر واحد فقط ،ما قد يض بصحتك،
لذا يويص أطباء األس�نان بتغيري فرش�اة األسنان
الخاصة بنا كل  2-3أش�هر ألن استخدامها ألكثر
من  3أش�هر يمكن أن يكون لديه بعض املش�اكل
الصحي�ة الخط�رية ،والت�ي يمكن أن ت�ؤدي ،إىل
أمراض القلب.
 5الطريقة التي تنظف بها أسنانك:إذا قم�ت بتنظيف أس�نانك فقط ،فس�يظل لديك
بع�ض الجري املتبق�ي ،ويمك�ن أن تبدأ مش�اكل
القل�ب م�ن زيادة تدف�ق الدم يف فم�ك ،لذا يويص
أطباء األسنان بتنظيف أسناننا ملدة دقيقتن.

 6التقشري الزائد:يتس�بب التقش�ري الزائ�د يف ظهور حب الش�باب
والتجاعي�د ويمك�ن أن يجعل�ك تبدو أكرب س�نا،
لذا ينص�ح أطباء الجلد بتقش�ري وجهك مرتن يف
األسبوع.
 7ع�دم تنظي�ف األش�ياء التي نس�تخدمها كليوم:
كم مرة تفكر يف األشياء التي تلمسها كثريا ولكنك
ال تأخذه�ا عى محم�ل الج�د؟ ويف الواقع ،هناك
أش�ياء مثل مقابض األب�واب ولوح�ات املفاتيح
واملفاتيح والهوات�ف الذكية تع رّد من األماكن التي
يتم فيها تجميع معظم البكترييا.

دراسات حديثة

االستيقاظ يف نفس الوقت من اليوم يزيد العمر
تقدمُ العلوم دليال موثوقا لتحقيق
ط�ول العم�ر ،حيث تق�دم إجابات
مبني�ة ع�ى األدل�ة ألهم س�ؤال يف
الحياة.ويتطلب طول العمر التزاما
مدى الحياة بعادات أس�لوب الحياة
الصحي ،حيث اكتشف العلم العديد
من عادات نم�ط الحياة ،التي تزيد
من متوسط العمر املتوقع.
وتلق�ي دراس�ة ن�رشت يف مجل�ة
Chronobiology International
بعض الضوء عى هذا املجال.
ودرس الباحثون  433268شخصا،
تراوح أعمارهم بن  38و 73عاما،
عررّف�وا أنفس�هم إم�ا بمجموعات
“الصب�اح املح�دد” أو “الصب�اح
املعت�دل” ،أو “املس�اء املعت�دل” أو
“املساء املحدد”.
وتابع�وا صحته�م مل�دة  6س�نوات
ونصف يف املتوسط ،مع تتبع سبب
الوفاة.

وبع�د التحك�م يف العم�ر والجنس
والتدخ�ن وم�ؤرش كتل�ة الجس�م
وم�دة الن�وم واملتغ�ريات األخ�رى،
وج�دوا أن�ه مقارن�ة بمجموع�ات
“الصباح املحدد” ،فإن فرة “املساء
املح�دد” تزيد خطر الوف�اة من أي
سبب مريض ،بنسبة .10%
وتب�ن أن محب�ي االس�تيقاظ ليال

يش�هدون ضعف احتم�ال االصابة
باضط�راب نف�ي يف وق�ت مبكر،
و 30%أكثر عرضة لإلصابة بمرض
السكري.
وكان�ت مخاطر اإلصاب�ة بأمراض
الجهاز التنفي أعى بنسبة ،23%
وأم�راض الجه�از الهضم�ي أعى
بنسبة .22%

وتشمل االضطرابات املعدية املعوية
ح�االت مث�ل اإلمس�اك ،ومتالزمة
القول�ون العصب�ي والبواس�ري
والش�قوق الرشجي�ة ،والخراجات
حول ال�رشج وااللتهابات ،والتهاب
القولون والرسطان.
ووفقا للمعدة الرئيس�ة ،كريستن
ل.نوتس�ون ،األس�تاذة املس�اعدة
يف عل�م األعص�اب يف جامع�ة
نورث وس�رن ،بينم�ا يرتبط امليل
لالس�تيقاظ لي�ال بالوراث�ة جزئيا،
يمكن للناس إجراء تعديالت.
وأوص�ت نوتس�ون بالن�وم مبك�را
بش�كل تدريجي ،وتجنب استخدام
الهواتف الذكية قبل النوم.
ويق�ول خ�رباء الصح�ة إن معظم
البالغن يحتاج�ون إىل ما بن  6إىل
 9س�اعات من النوم كل ليلة .ومن
امله�م أيضا محاولة االس�تيقاظ يف
الوقت نفسه يوميا.
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كلمات متقاطعة

مهني�اً :تس�تجد بع�ض األم�ور الت�ي تدفع�ك إىل إع�ادة
حس�اباتك ،وهذا طبيعي بني الزمالء يف أي مهنة وخصوصا ً
يف ظل وجود الغرية املهنية
عاطفي�اً :إذا رغب�ت يف ترك الرشيك ،عليك أن تصارحه باألس�باب
والدوافع إىل ذلك مراعاة لشعوره
صحي�اً :إذا كنت تتعثر كث�ريا ً يف خطوات وتخط�و خطوات ناقصة
فاخضع الختبار ترقق العظام

الثور

مهني�اً :يتح�دث ه�ذا اليوم ع�ن تألق وس�فر وحيوية
ممتازة ،وه�ذا وحده كفيل بخلق حال�ة من االطمئنان
لتحمي نفسك من مخططات اآلخرين
عاطفي�اً :تأجيل املواجهة مع الرشي�ك ،يعمّق الخالف بينكما
ع�ىل املدى الطويل ،لذا كن عىل اس�تعداد ملفاتحته بما يعرتيك من
مشاعر سلبية إزاءه
صحياً :اذا كنت متوترا ً وعصبياً ،ابحث عن األسباب حتى تعمل عىل
تخطيها رسيعا ً

الجوزاء

ّ
تتول القيام بأي أعم�ال جديدة قبل أن تنهي
مهني�اً :ال
أعمال�ك القديم�ة ،وعلي�ك أخذ قس�ط م�ن الراحة قبل
االنطالق بأي مرشوع جديد
عاطفي�اً :حاف�ظ عىل عالقتك بالحبيب فأنت ل�ن تجد له بديالً
يك�ون أكث�ر إخالص�ا ً وتفانيا ً وتضحي�ة من أجلك حت�ى يف أصعب
الظروف
صحي�اً :تختفي املش�اكل من حياتك اليوم وتش�عر بالراحة وهدوء
األعصاب وراحة البال

 - 1896القيرص الرويس بطرس األكرب يستويل
عىل أزوف التي كانت خاضعة لرتكيا.
 - 1899التوقيع عىل إعالن الهاي والذي يقيض
بحظر استعمال الغازات السامة يف الحروب.
 - 1900اغتيال أومبريتو األول ملك إيطاليا بعد
أن قام جايتانو برييس بإطالق الرصاص عليه
يف منزله.
 - 1913االتف�اق ب�ني بريطاني�ا والدول�ة
العثمانية بش�أن تعيني حدود ونظام الحكم يف
دول وإمارات الخليج.
 - 1945الس�فن الحربي�ة الياباني�ة تغ�رق
الس�فينة الحربي�ة األمريكي�ة إنديانابولي�س
مما أس�فر عن مقت�ل  883بح�ار فيما اعترب
أس�وأ خس�ارة من نوعه�ا يف تاري�خ البحرية
األمريكية.
 - 1957انشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 - 1958انش�اء وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة -

السرطان

مهنياً :يجعل�ك هذا اليوم من األقوياء ج ّداًّ ،
لكن األعداء
بانتظ�ار أول خط�أ ترتكبه لالنقض�اض عليك والحلول
مكان�ك .عاطفياً :العالقات العابرة ال تدوم عموماً ،لذا ،من
األفضل أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل املشوار معه
صحي�اً :كن عىل ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع
دواء للبقاء مرتاحاً ،وال يشء يستحق منك أن تبقى عىل هذه الحال

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :ال تح�رش أنف�ك يف موقف مح�رج ،ولن تجدي
محاولت�ك لتوضي�ح غايت�ك وأهدافك نفع�ا ً ألن األمور
تكون قد استفحلت
عاطفي�اً :العون ال�ذي حظيت به أخ�ريا ً يتيح ل�ك التخطيط
بشكل أفضل لضمان املس�تقبل بكل تفاصيله وخططه وأحالمه
الوردية
صحي�اً :تن�اول وجب�ة خفيف�ة مس�اء تعتم�د يف مكوناته�ا ع�ىل
الخرضاوات املسلوقة

العذراء

مهني�اً :ال تكن ضعيف�ا ً مهما ح�اول بعضهم الضغط
عليك ،فقدرتك فائقة ملعالجة أي عثرة تعرتض طريقك
عاطفياً :تعامل مع الرشيك كما تقتيض آداب السلوك ،فهو
حساس جداًّ ،
لكنه يف الوقت غري سهل كما تتصور
صحياً :ثمار البحر مأكوالت مفيدة صحياً ،طبعا ً من اإلكثار منها
أو تناولها بطريقة صحية

الميزان

مهني�اً :تخف الحرك�ة يف العمل بعض ال�يء ،ويكون
اإلهم�ال مكلفا ً جداً ،فس�ارع إىل تصحي�ح األوضاع قبل
فوات األوان
عاطفي�اً :يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوع�ا ً ما إذا ابتعدت
ع�ن الرشيك وقتا ً طويالً ،وعليك أن تجد الس�بب الحقيقي ،وهذا ما
يس ّهل األمور
صحياً :ابتعد عن العصبية الزائدة ،فالرضر الذي تسببه لك سيكون
سلبيا ً جدا ً

العقرب

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من
قبل أحد الزمالء ألن الطاق�ة املطلوبة إلنجاز أعمالك قد
تفوق قدراتك الذاتية
عاطفياً :مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد
عىل جميع متطلبات الرشيك وتنفيذها
صحياً :تطلب مس�اعدة اآلخرين لدعمك يف تنفيذ الحمية وتشجعيك
والشعور معك

القوس

مهني�اً :أنج�ز مهامك املوكل�ة إليك عىل أكم�ل وجه وال
تكلف اآلخرين القي�ام بما أنت قادر عىل القيام به ،فهم
ليسوا بكفاءتك
عاطفي�اً :التزم عهودك تج�اه الحبيب وال تتجاهلها وال تقطع
له وعودا ً لئال يتهمك بالكذب والتملق ،فتخرسه
صحياً :تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها ،ومع ذلك
ال تقوم بأي أمر يساعدك يف ذلك

الجدي

مهنياً :اليوم ُتتاح لك فرص استثنائية ،وتنجح يف حملة
ّ
وتتوصل إىل إقناع
دعائية كبرية تس�تقطب فيها التأيي�د
ارباب العمل بوجهة نظرك
عاطفياًّ :
تطل بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعا ً وتستقطب
اهتمام الرشيك أكثر من أي وقت مىض ،فيعمل املستحيل إلرضائك
صحياً :ش�جّ ع نفس�ك للقيام بالح�ركات التي تنش�طك وتبقيك يف
رشاقة ممتازة ،وحاول أن ترشك اآلخرين يف ممارستك الرياضة

الدلو

مهني�اً :يجعل�ك هذا الي�وم تضيع يف بع�ض التفاصيل،
فتتوه�م أم�ورا ً غ�ري موجودة ،وح�اول أن تك�ون أكثر
ابتكارا ً لتحتفظ بموقعك املتقدم يف العمل
عاطفي�اً :علي�ك أن تس�اعد الرشي�ك ليتمكن م�ن التعبري عن
حقيقة مشاعره ،وخصوصا ً بعد فرتة من الرتقب بينكما
صحياً :تبذل قصارى جهدك للتغلب عىل عامل الكسل الذي يسيطر
عليك منذ فرتة وتنجح

الحوت

مهنياً :تخترب هذا اليوم بع�ض األمور الجديدة يف العمل
لعلك تصل إىل نتيجة أفضل مما كنت تتوقع
عاطفيا :تعيد التفكري والنظر يف عالقتك العاطفية وتطرح
عددا ً من التس�اؤالت حول هذه العالق�ة وما جديتها وأهميتها
بالنسبة إليك
صحي�اً :ال تبال�غ يف العم�ل أكث�ر من طاقت�ك ،فالجس�م يحتاج إىل
الراحة ،والعائلة تحتاج أيضا ً إىل االهتمام بها

ناسا.
 - 1965وص�ول أول  4000جندي أمريكي من
فرقة جنود املظالت رقم  101إىل فيتنام.
 - 1968الباب�ا بولس الس�ادس يك�رر تحريم
اس�تعمال وس�ائل منع الحمل عىل الكاثوليك
الروم�ان عىل الرغم م�ن توصية من مفوضية
الكنيسة بالنظر يف ذلك.
 - 1981ويل العه�د الربيطان�ي األمري تش�ارلز
يت�زوج م�ن ديان�ا س�بينرس يف حف�ل زواج
مهيب.
 - 1993إط�الق رساح ج�ون دمجانجوك الذي
إته�م بأنه م�ن أخطر حراس معس�كر اإلبادة
الجماعية النازي وذلك بعد أن رفضت املحكمة
الدفع بإدانته.
 - 2008مقتل املغنية اللبنانية سوزان تميم يف
ش�قتها يف دبي وإيجاد جثتها مفصولة الرأس
عن الجسد.

مشاكل وحلول

صدمة العمر بعد زواج عشر سنوات!
ٌ
ام�رأة يف الثانية والثالث�ني ،تزوجت قبل عرش
س�نوات ،م�ن رج�ل يكربه�ا بخمس�ة ع�رش
عامً ا؛ حيث كانت تظن أن تجربتها الس�يئة يف
بي�ت أهلها قد أنضجتها فكر ًيا يف س�ن مبكر،
وبالت�ايل فكان�ت تظن أنها ق�ادرة عىل خوض
ه�ذا األمر بالرغ�م م�ن تحذي�رات األصدقاء،
ولك�ن نار بيت أهلها أجربته�ا عىل اتخاذ قرار
إتمام هذا ال�زواج ،برغم عدم التوافق الواضح
يف السن والثقافة.
م�ع مرور الوق�ت ،بدأت تش�عر بأنها خرست
كل يشء ،وانقلب�ت حياته�ا ً
رأس�ا عىل عقب؛
حيث تركت عملها ملرافقة الزوج خارج البالد،
باإلضافة إىل عدم قدرتها عىل التعامل مع أهله
ً
أيض�ا ،الذي�ن هم م�ن بيئة تختل�ف كث ً
ريا عن
البيئة التي تربت هي فيها.
اآلن وبع�د أن أصبح�ت أمً �ا لطفل�ني تحبهما
ريا من أن يرتبيا هما ً
وتشفق عليهما كث ً
أيضا يف
أرسة تفتقر للحب واألمل ،وخاصة أن املواقف
املرتاكم�ة منذ عرش س�نوات ،قتلت أي فرصة
لوجود أي حب يف هذه األرسة .ما الحل؟
تلك امل�رأة الثالثيني�ة التي تعيش م�ع رجل يف
نهاية األربعينيات ،تش�عر بأنه�ا تعيش حياة
أكرب من عمرها الحقيقي ،وتشعر ً
أيضا بالغرية
ممن حوله�ا الذين يتمتعون بحي�اة طبيعية،
عالوة عىل قلقه�ا عىل األطفال ومس�تقبلهم؛
فهم ال ذنب لهم.
ما النصيحة؟ وهل من حل..
الحل والنصائح:
 ه�ذا الوض�ع يجعلن�ي أصارحك ب�أن الحبيعطى وال يؤخذ ،بمعنى أنك إذا بادرت بإعطاء
الحب ملن حولك؛ فس�وف تجدين أبوا ًبا واسعة
كث�رية يدخل الحب فيه�ا إليك ول�و من أناس
آخرين!
 ه�ذه ه�ي معادلة الخ�ري الت�ي وضعها اللهلنا ،لكنك نس�يتها كما يبدو ،أو أهملتها ،وأرى

أفقي
للطغي�ان والظل�م كان
ي�وم اقتحامه ي�وم العيد
الوطني تحتفل به فرنسا
كل عام
2ف�راش (معكوس�ة) o
بمعنى حديث باالنجليزية
3اح�د الوالدين  oنابع عن
الود واملحبة
4م�زارع الربتق�ال يف
فلسطني
5بناء تحتي أس�فل البناء
األسايس  oنصف بلبل
6من أج�ل  oنتبع نهجا o
سقيا األرض
7اس�م اش�ارة مثن�ى o
غصن
8أعىل  oيف هذا املكان
9مل�ؤه اإلب�اء وال�رشف
(معكوسة)  oحرف جازم
 oاليوم السابق
10حوار للتس�لية  oنبات
يستخرج منه السكر

رأيس
1زخرف�ة اس�المية  oتضاريس بحرية
تحتوي عىل املرجان
2دولة افريقية اسس�ها عبيد أمريكيون
مح�ررون أرادو الع�ودة إىل أفريقي�ا o
يابسة
3حف�ظ ح�ق الوالدي�ن واحرتامهم�ا o
نصف رماد  oنضوب وانتهاء
4لغ�ة وضعت من األم�م املتحدة لتكون
دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5الخط�اط الوزي�ر واضع أس�س خط
الثلث يف الدولة العباسية
6تنتهي حياتها  oثلثا هام
7عنرص من عن�ارص مياه البحر تداوى
ب�ه الجروح  oغري ناضج وغري مش�ذب
أو مهذب
8عن�ده  oوصف يطلق عىل كل من لديه
موهبة يمكن تطبيقها يف عمل ما
9كلم�ة أصلها فاريس تطل�ق عىل مواد
التلفزي�ون أو الج�زء غ�ري املرئ�ي م�ن
قدرات الكمبيوتر
10م�ادة تفرزه�ا البنكري�اس لح�رق
الس�كر يف الدم  oاذا تجاوز اثنني ش�اع

غزل عراقي
بسواد العني يسمر منرتاب����ي
شعجب كلبك تغري من ترى بيه
انه ماضن ترابك من تراب���ي
حضنتك والعسل جلب بدي�����ه
*************************
گصت بيه اليايل حيل ياحي������ل
طحت ولناس كلها تصيح ياحيل
تعال لحايل شوفه شلون ياحيل
أثر فراگک ما ظل حيل بي������ه
------------بسهر لييل ودموع العني ربي�����ت
وعىل صدري بسنني ارباك ربي��ت
كربت يبني ورصتيل االن رب بيت
ابن مرت���ك رصت وكطعت بي�������ه

أنه ال حل م�ن دون االعرتاف بأن�ك قادرة عىل
أن تنق�ذي نفس�ك بنفس�ك وتس�عدي طفليك
وزوجك وأهل زوجك ،ولكن كيف؟!
 طامل�ا أن�ك تعرف�ني أن أهل زوج�ك من بيئةأخ�رى؛ فه�ذا نص�ف الح�ل؛ ألنه سيس�اعدك
ع�ىل أس�لوب التعام�ل معه�م؛ ألن�ي األفه�م
واألكث�ر وع ًي�ا ،أن املحب�ة ال تتطلب أس�اليب،
هي تب�دأ بالعط�اء ،بالكلمة الحل�وة ،والهديا
البس�يطة يف املناس�بات ،واالهتمام باملساعدة
باللطف والحرص ،ويشء م�ن اإليثار؛ فالحب
كالكراهية ،كالهم�ا يصيبان بالعدوى؛ فلماذا
ال تختاري�ن الحب لرتيحي نفس�ك عىل األقل،
وتن�ايل ثواب الله قبل أن تنايل اعرتاف أو ش�كر
اآلخرين؟؟!!
 ه�ذا م�ا أنصح�ك به ،كم�ا أش�دد أن تبدأيبالبح�ث ع�ن عم�ل ،وتقنع�ي زوج�ك بذل�ك،
وتنظمي وقتك بش�كل جي�د؛ كي تحصيل عىل
رعاي�ة لهما أثناء غياب�ك يف عملك ،يجب يجب
يج�ب أن تبدأي وال تنتظري ،أك�رر ذلك بقوة؛
ألن اس�تمرارك يف معامل�ة نفس�ك كمظلومة،

سيزيد من املشكلة.
 واض�ح ًأيضا أن زوجك يك�ربك بالعمر ،وأنك
تش�عرين بشبابك؛ فحاويل أن تشديه إىل عاملك،
ً
أيضا باملحبة التي تصنع األعاجيب .
ً
 أخريا تخييل هذا السيناريو بعد عدة أشهرمن تطبيقك هذا الحل :س�تكونني يف السوق
تش�رتين مالب�س لألطفال ،ويك�ون زوجك
ً
حام�ال وتتمتعني
برفقت�ك ،وربم�ا تكونني
بحنان الزوج ويشء من البذخ بسبب عملك
ً
بس�يطا،
وحصول�ك ع�ىل رات�ب مهما كان
ويف طري�ق عودتكما س�تمرون م�ع األوالد
ع�ىل بيت أه�ل زوجك الذي�ن يرحبون بكم،
ويلحون يف أن تبقوا معهم للعشاء ،يف الوقت
الذي تقدم�ني فيه لحمات�ك أو أخت زوجك
هدية بس�يطة تعرب عن حب�ك واهتمامك!!!
أليس�ت ه�ذه الص�ورة أجم�ل بكث�ري م�ن
حالة الصدم�ة التي تعيش�ينها؟ برأيي أنك
تس�تحقني أن تكوني بطلة هذا السيناريو،
وأنك تستطيعني ذلك بسهولة!!!
(املصدرخالة حنان :مجلة سيدتي)

من الفيسبوك
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acebook

اختبارات شخصية

أي من األطفال يف هذه الصورة بنت؟ اإلجابة تكشف شخصيتك!
نظرت�كِ لألم�ور ،وبالتحدي�د
العنارص التي تستندين عليها
لتحدي�د الجن�س ،ق�د تك�ون
مفتاح�ا ً لش�خصيتكِ ؛ ه�ذا
اإلختب�ار بس�يط للغاي�ة وال
يتطل�ب من�كِ أي مجه�ود أو
تفكري معمّق ،وبحسب تجربة
ّ
فكل
ألطب�اء نفس�يني أمل�ان،
م�ا علي�كِ فعله ه�و النظر إىل
الصورة ،وإختيار الطفل الذي
تشعرين ّ
أنه يف الواقع بنت:
*الطفل رقم  :1أنتِ شخصية
عفوية وانفعالية ،فال تمانعني
التعب�ري ع�ن آرائ�كِ ّ ،
حتى ولو
كانت غري تقليدية وغريبة عن
مجتمع�كِ  .تعتمدين الرصاحة
املطلق�ة م�ع الجمي�ع وإن
كانت جارجة .تجدين صعوبة
يف الس�يطرة ع�ىل غضب�كِ
أو حزن�كِ  ،م�ا ق�د يس�بب لكِ
املتاعب .تتمتع�ني بطيبة قلب

ّ
وتش�كلني صديق�ة وفي�ة إىل
أق�ى الحدود ،ولكنكِ رسعان
ما تظهرين “وجهكِ اآلخر” يف
حال أقدم أحدهم عىل أذيتكِ أو
الكذب عليكِ .
*الطفل رقم  :2أنتِ شخصية
لطيف�ة وهادئ�ة ،وتتمتع�ني
ّ
بحس عا ٍل من األنوثة .ال تحبني
مجادل�ة اآلخري�ن ،فتكتف�ني
ً
قدم�ا إن
باإلبتس�ام وامل�يض

أق�دم أحدهم عىل اس�تفزازكِ .
تحرصني عىل سعادة املقربني
من�كِ  ،لدرجة أن�كِ تلعبني دور
األم الحاضنة ضمن مجموعة
أصدقائ�كِ  .تحب�ني البس�اطة
برأي�ك
يف كل يشء ،فه�ي
ِ
مفت�اح األناقة*.الطف�ل رقم
 :3أن�تِ ش�خصية تقليدي�ة
ً
دائم�ا إتباع القواعد
وتفضلني
والقوان�ني املتع�ارف عليه�ا

يف املجتم�ع ّ
حت�ى ول�و كن�تِ
ال تؤيدينه�ا ضمن�اً .ح�ذرة يف
ترصفاتكِ وقراراتكِ  ،إذ تخشني
التعرض لالنتقاد .تبحثني عن
االستقرار يف حياتكِ  ،وتفضلني
العي�ش به�دوء وبنج�اح
متواضع ،عىل أن تكون حياتكِ
صاخبة رغم تحقيقكِ للنجاح
الباهر*.الطف�ل رق�م  :4أنتِ
ش�خصية متمي�زة وذكية ،إذ
تس�تطيعني رؤي�ة األمور من
منظار مختل�ف عن التقليدي.
طريقة تفكريكِ ال تش�به أحد،
ما قد يخل�ق بعض الرصاعات
بينكِ وبني محيطكِ  ،فتشعرين
ّ
بأن�ه ليس من أح�د قادر عىل
ّ
فهم�كِ  .رغ�م ذل�ك ،إال أن�كِ
تمتلكني قدرة عىل كشف نوايا
اآلخرين وشخصيتهم الفعلية
مهم�ا حاول�وا إخفاءه�ا من
اللقاء األوّل.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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أصالة تستأنف التحضيرات النهائية أللبومها
الجديد “ال تستسلم”

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
تطوير صوت صناعي يمكنه البكاء
والتحدث بمشاعر إنسانية

ً
طو ْ
صوتا
ّرت رشك�ة بريطاني�ة
صناع ًي�ا يمك�ن أن يتح�دث
بمشاع�ر إنساني�ة عميقة ،كما
يمكن�ه أيض�ا البك�اء بواقعي�ة
كامل�ة ،فاملساع�دون الرقميون
الذين اعتدن�ا عليهم مثل Alexa
و  Googleيميل�ون إىل التح�دث
برتابة دون محاولة حقيقية لنقل
املشاعر ،ويف حني أن هذا قد يكون
كاف ًيا للمساعدين الصوتيني ،فإن
هذه األصوات املسطحة التي يتم
إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر غري
مناسب�ة لتطبيق�ات مث�ل إنتاج
حوار أللعاب الفيدي�و أو الفيلم.
ومع ذلك ،ف�إن التكنولوجيا التي
طورها الفريق املكون من عرشة
أش�خاص يف رشك�ة Sonantic
الت�ي تتخ�ذ من لن�دن مق�را ً لها

تسم�ح بإنش�اء خط�وط صوت
أصيلة يف دقائق ،ويمكن للربنامج
أن يضف�ي أصوات�ه بخصائ�ص
مختلف�ة  -من الذع�ر إىل الحزن
وحتى ضي�ق التنف�س .وإلنشاء
كل ص�وت مميز ،تعم�ل الرشكة
م�ع املمثل�ني لتسجي�ل الكلمات
والجمل املتنوعة التي يتم التحدث
به�ا بأش�كال مختلف�ة ،والت�ي
يمك�ن م�ن خالله�ا ألداة الذكاء
االصطناعي انشاء أى صوت كما
هو مطلوب بواحدة من العواطف
املختلفة .عندما تستخدم رشكة
إنتاج ألعاب أو أفالم أحد األصوات
االصطناعي�ة لرشكة ، Sonantic
ف�إن الفاعل الذي ساعد يف إنشاء
مث�ل ه�ذا يحص�ل ع�ىل حقوق
امللكية ملساهمتهم.

اتهام “إنستجرام” بالتجسس على
المستخدمين من خالل الكاميرا

َ
قب�ل أيام ،احتفل�ت أصالة بخطوب�ة ابنتها
ش�ام الذهب�ي م�ن طبي�ب م�رصي داخل
منزله�ا يف القاه�رة يف حفل بسي�ط ،جمع
عائلته�ا يف ظ�ل غياب والد ش�ام الذي ّ
تعذر
سف�ره إىل مرص بسبب اإلج�راءات الوقائية
منعا ً النتشار فريوس كورونا.
ّ
اطمأنت أصال�ة عىل نجاح الحفل،
وبع�د أن
استأنف�ت التحض�ريات النهائي�ة أللبومها
الجدي�د “ال تستسل�م” الذي يحم�ل الطابع
الخليج�ي .بأكث�ر م�ن ل�وك أنه�ت أصالة
نرصي تصوي�ر البوسرت الدعائ�ي الرسمي
أللبومه�ا الخليج�ي الجدي�د “ال تستسلم”،

حي�ث صوّرته أثن�اء زيارته�ا األخرية
لبنان قبل أسابيع.
وقد استق�رّت أصالة عىل أغنية “ال
تستسل�م” لتك�ون عن�وان األلبوم
الجدي�د ،وه�ي أغنية م�ن كلمات
سع�ودي بن محم�د وألحان سهم
وذل�ك بع�د أن ك�ان األلب�وم
يحم�ل عن�وان “وي�ش
كن�ت أق�ول” ال�ذي تعود
ب�ه للتعاون م�ع رشكة
روتان�ا للصوتي�ات
واملرئيات.

ُتويف الفنان واملمث�ل الكوميدي العراقي،
خل�ف ضي�دان ،عن عمر يناه�ز الستني
عام�ا ،وذل�ك بعد أي�ام من اإلع�الن عن
إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا املستج�د
(كوفيد .)19
واش�تهر الفنان خلف ضي�دان ،باألدوار
الكوميدي�ة ،يف املرسح والتلفزيون ،ومن
أب�رز اعمال�ه ،مسلس�ل ب�رج العق�رب
وصي�ام غ�زال ،ومرسحية ب�ني مريدي
ولن�دن ،وليل�ة وي�وم ،وحفل�ة سي�د
محرتم.
ووُص�ف خل�ف ضي�دان من�ذ سن�وات،
بأن�ه أسمن فن�ان عراق�ي ،ويقول هو
عن نفس�ه يف حوار صحف�ي سابق :إن
وزن�ه الزائد ناجم عن خلل هرموني منذ

محزة مصطفى

ن�رشتِ الفنان�ة هن�ادي مهن�ا ص�ورة له�ا ،ع�رب
حسابه�ا الرسمي بموق�ع “إنستج�رام” ،وعلقت:
“عيد ميالد”.
وعلق�ت ريهام أيمن عىل الص�ورة“ :كل سنة وانتِ
طيبة ياجميلة”.
وشاركت هنادي مهنا يف السباق الرمضاني املايض
بمسلس�ل “الفت�وة” ،بطول�ة ي�ارس ج�الل ،أحمد
ص�الح حسني ،مي عمر ،إنع�ام سالسوسة ،نجالء
ب�در ،رياض الخ�ويل ،ومن إخراج حس�ني املنباوي،
ومسلس�ل “خيان�ة عه�د”“ ،خيانة عه�د” بطولة
الفنان�ة ي�رسا ،بيومي ف�ؤاد ،حال ش�يحة ،جومانا
م�راد ،خالد رسحان ،سلوى عثمان ،تيام مصطفى
قمر ،رمزي العدل ،إخراج سامح عبدالعزيز.

الطفول�ة ،وإن سمنته ازدادت بعد العام
 2003ح�ني توقفت األعم�ال املرسحية،
ولم يعد أمامي سوى ”األكل والنوم”.

الفنانة “بانه” تنقل “القعدة الحلوة” إلى تطبيق تيك توك
ّ
الفنانة بانه تح ّديا ً راقصا ً عرب حسابها
أطلقتِ
الرسم�ي عىل تطبي�ق “تيك ت�وك” ،دعت من
ّ
خالل�ه جمهوره�ا ملُشاركته�ا بفيديوه�ات
رقصهم ع�ىل أنغام أغنيته�ا الجديدة “القعدة
الحلوة”.
أرادت بان�ه م�ن خالل ه�ذا التح� ّدي أن تنقل
أجواء ه�ذه األغنية الراقصة ع�رب “تيك توك”
به�دف ن�رش اإليجابيّ�ة والتفاؤل ب�ني الناس
ّ
الصحي التي عاش�ها
خاصة بعد فرتة الحجر
ّ
العالم بأرسه.
يُذك�ر ّ
أن تح� ّدي “القع�دة الحل�وة” ،أطل�ق
بع�د أسبوعني عىل إص�دار األغنية ع�رب ّ
كافة
ّ
املنص�ات املوسيقيّ�ة .وقد ن�رشت بانه فيديو
ّ
الخاص�ة بالرقص�ة الت�ي
يُظه�ر الحرك�ات
صمّمته�ا املُدرّب�ة ل�ني غن�دور ،كم�ا أطلقت

هاش�تاغ #تح ّدي_القعدة_الحل�وة الذي ّ
حقق
ّ
تخطت الخمسة ماليني
نسب�ة مُ شاركة عالية
خالل األسبوع األوّل.
وع�ن هذا التح� ّدي ،قال�ت إنه“ :سعي�دة جدا ً
باألص�داء اإليجابيّ�ة التي ّ
حققته�ا من خالل
تح ّدي “القعدة الحلوة” ،وكذلك باإلنجاز الكبري
م�ن حيث نسب�ة املُشارك�ة العالي�ة باألرقام،
ّ
خاص�ة بعدما انض ّم للتح� ّدي أكثر من مئتي
ؤث�ر من أه� ّم ّ
مُ ّ
مؤثري تطبي�ق “تيك توك”
ّ
العربي” .وش�كرت بانه
م�ن كافة العال�م
ّ
محمّد بس�اط الذي وضع اسرتاتيجية هذه
الحملة.
يُذك�ر ّ
أن أغنية “القع�دة الحلوة” من إنتاج
رشك�ة “ ،”Universal Music MENAومن
كلم�ات هشام ص�ادق وألحان عم�ر الشاذيل

وتوزي�ع محمّد مجدي ،وميك�س وماسرتينغ
محمود ع ّزت ،والفيديو كليب من إخراج رشيف
ترحيني.

عادتِ املمثلة الهندية ايشواريا راي وابنتها “  8أعوام”
ملنزلهما بعدما غادرا مستشفى مومباي ،حيث تلقيا
الع�الج مل�دة عرشة أي�ام بع�د إصابتهم�ا بفريوس
ق�د ج�رى نق�ل
كورونا .وكان
املمث�ل أبهيشيك
ز و جه�ا
ووال�ده املمث�ل
باتش�ان
أ ميت�ا ب
ا لشه�ري
ملستشفى
باتشان
نانافاتي بعد
إ صا بتهم�ا
يض�ا
أ
بفريوس

ّ
ح�ذ َر تقنيون مستخدم�ي تطبيق “واتسآب” من رسال�ة احتيالية عىل
ش�كل فيديو بعن�وان مارتينيل�يل  ،Martinelliعند فتحه�ا يتم اخرتاق
الهاتف ورسقة البيانات .وظهرت الرسالة عىل التطبيق منذ عام ،2017
وتم تداولها ألول مرة باللغة اإلسبانية ،قبل أن تنترش نسختها املرتجمة
ح�ول العالم ،ثم ع�ادت للتداول مجددا .وأطل�ق مهندسون بريطانيون
تحذيرا ملواطنيهم من فت�ح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هواتفهم
الخ�رتاق ال يقبل اإلصالح .وطالب املهندسون كل من يتلقى أي من هذه
الرواب�ط ،خصوصا خدم�ات “واتسآب غولد” ،اإلب�الغ عنها برسالة إىل
املركز الربيطاني ملكافحة الجرائم السيربانية.

مُ تنبيان دخال التاريخ وثالث خرج منه ،املتنبي األول شاعر العربية األكرب
أبوالطيب املتنب�ي الذي خلد اثنني اليستحقان التخليد..كافور األخشيدي
واإلنفلون�زا «وزائرت�ي كأن بها حي�اء  ..فليس ت�زور اإل يف الظالم» .أما
الثاني هو املتنبئ الجوي الذي صار ينافس ترامب وكيم إيل يونغ وأحيانا
يتف�وق بحيث يصبح خربه رقم واحد يف حال هطلت سماؤنا مطرا يف عز
الصيف يصحب�ه الخيال الشعبي بكمية من الحال�وب ,أو تفجرت أرض
السيدي�ة نارا .أم�ا املتنب�ئ الثالث الذي خرج م�ن التاري�خ والجغرافية
وسكن السوشيال ميديا فهو أبو عيل الشيباني الذي ال يصدقه أحد حتى
لو جاء بكوكب نبتون من ذيله وقدمه هدية متواضعة للمشاهدين.
املتنب�ي الشاع�ر ش�غل الدني�ا ومأل الن�اس بشع�ره الذي أصب�ح الدهر
أحد رواته «إذا قلت ش�عرا أصب�ح الدهر منشدا» .املتنب�ي الشاعر تغزل
بالشمس عىل حساب القمر «وما التأنيث السم الشمس عيب وال التذكري
فخ�ر لله�الل» ,ألن الشمس أيام أب�ي محسد لم تكن مثل ش�مسنا التي
يسعده�ا دائم�ا أن تقرتب منا اىل الحد الذي التغ�ادر قبل أن ترشب معنا
شاي العرص مع الكعك والبقصم.
أم�ا املتنبئ الج�وي فلقد مررنا مع�ه بزمنني مختلفني تمام�ا .أتذكر يف
املايض (سبعينيات وثمانيني�ات وتسعينيات القرن املايض) كانت نرشة
األن�واء الجوية التختلف كثريا عن الن�رشة الخاصة بالصيدليات الخافرة
أو حت�ى بقائم�ة بي�ع الفواكه والخرض قب�ل أن تلغى مثل الغ�اء األذان
م�ع كتابة عبارة «حان اآلن موعد أذان الظه�ر أو العرص يف مدينة بغداد
وضواحيها» .فاملتنبئون الجويون أيام زمان كانوا يعتمدون عىل الحدس
الخ�اص بالجو بسبب عدم وج�ود أجهزة حديثة كالت�ي تستخدم اليوم
وهي مقرونة بوسائل ايض�اح علمية بحيث تالحق الغيوم واملنخفضات
واملرتفعات الجوية من أعايل البحار اىل بغداد.
أي�ام ذاك الن�اس لم تك�ن تصدق أخبارالن�رشة الجوية لكث�رة األخطاء
الكارثية «منخفض جوي يصري مرتفعا ,مطر تطلع شمس ,وهكذا» لذلك
تم تصنيف النرشة ش�عبيا ويف ظل عدم وج�ود مواقع تواصل إجتماعي
بأنه�ا مجرد «حكي جرايد» أيام كانت الصحف هي التي تتسيد كل يشء
ب�دءا ً من تقاطعات الطرق حتى موائد الطعام .اليوم اختلف األمر تماما.
اختفت الصحف الورقية أو كادت أو يف األقل زاحمتها السوش�يال ميديا
الت�ي أنتجت أعدادا التحىص من املتنبئ�ني والقوالني ومطلقي الشائعات
ومتعه�دي نرش األخبار التي «مايلبس عليها ال عقال وال جراوية» بحيث
اختلط�ت عىل املواطن األنباء ع�ىل طريقة أبي تمام «السيف أصدق إنباء
من الكت�ب» أو األخبار مث�ل فاضل عواد «الخرب الجفي�ة الحامض حلو
ال رشب�ت» .بات كل يشء قاب�ل للتصديق بنفس الدرج�ة التي يقبل بها
التكذي�ب .ول�م يعد صعبا أن تأت�ي بمعلومة تتعل�ق بالطقس أو صفقة
الق�رن أو كورون�ا أو إيفانك�ا ترمب أو أب�و عيل الشيبان�ي أو مجموعة
متنبئ�ي كورونا بعد أن دخل هذا الوباء حيز التعايش مع سيكولوجية ..
اإلنسان املقهور لكن بسبب ...تأخر الرواتب.

فيلم “الغ ّسالة” في دور العرض
المصرية أول أيام عيد األضحى

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

تحذير لمستخدمي “واتسآب” من
رسالة تسرق بيانات الهاتف

كورونا .وتعد أرسة باتشان من أشهر الشخصيات التي
أصيبت بفريوس كورونا يف الهند ،التي سجلت أكثر من
 4ر 1ملي�ون حالة إصابة بالف�ريوس .وقال أبهيشك يف
تغريدة إنه ثبت سلبية فحص كورونا لزوجته وابنتهما،
وعادا للمنزل ،يف حني مازال هو ووالده يف املستشفى.
وكت�ب أبهيشيك “ أش�كركم عىل صلواتك�م وأمنياتكم
الطيب�ة املستمرة .ثبت سلبية فح�ص فريوس كورونا
اليشواري�ا وارادهي�ا ،وخرج�ا من املستشف�ى .سوف
يتوجه�ان للمن�زل اآلن .س�وف أبق�ى أن�ا ووال�دى يف
املستشف�ى تح�ت إرشاف الفري�ق الطب�ي” .وكان�ت
ايشواريا “  46عام�ا” وابنتها قد خضعتا للعزل الذاتي
يف منزلهما بعد ثبوت إصابتهما بفريوس كورونا ،جرى
نقلهم�ا للمستشف�ى يف  17يوليو املايض بعدما ش�عرا
بضيق يف التنفس.

َ
قب�ل إطالق�ه يف دور الع�رض أول
أيام عيد األضح�ى ،أطلقت رشكات
نيوسن�رشي وأف�الم م�رص العاملية
وسينرجي فيلم�ز البوسرت الرسمي
لفيل�م “الغسال�ة” ،ال�ذي يتص ّدره
أبطال الفيلم بصحبة غسالة ينطلق
منه�ا موج�ات كهربائي�ة وسبورة
فيه�ا درس فيزي�اء أو تج�ارب
علمية.
يف البوس�رت محمود حمي�دة يمسك
كابل�ني كهرباء ،ومع�ه أحمد حاتم
وهنا الزاهد وش�ريين رضا ومحمد
ّ
س�الم وأحم�د فتح�ي وطاه�ر أبو
ليلة.
“الغسالة” م�ن تأليف عادل صليب
وإخ�راج عص�ام عب�د الحمي�د،
باإلضاف�ة إىل النج�وم املتص�درة

للبوس�رت .يش�ارك يف الفيلم ضيوف
ال�رشف بيومي ف�ؤاد ومحمد ثروت
ومحمود الليثي وعيل الطيب.
وت�دور الغسال�ة حول عم�ر ،الذي
يح�اول استخدامه�ا كآل�ة زم�ن
للتخلّ�ص من الشوائ�ب التي تمنعه
من االرتباط بحب حياته.
ويف “الغسال�ة” يع�ود الثنائي أحمد
حاتم وهنا الزاهد إىل التعاون مجددا ً
بعد فيل�م “قصة ح�ب” الذي حقق
نجاحا ً يف موسم يوم الحب .2019
الفيلم من إنتاج نيوسنرشي وأفالم
م�رص العاملي�ة وسينرج�ي فيلمز،
وتوزي�ع داخيل لرشك�ة دوالر فيلم،
ّ
وتتوىل
وخارج�ي لرشك�ة ،N Star
 MAD Solutionsمه�ام التسوي�ق
والرتويج للفيلم.

كايلي جينر تشتري المهر “فروزن” األغلى في العالم
لطفلتها ستورمي
ْ
اش�رتت عارض�ة األزي�اء
الشه�رية وأيقون�ة الجم�ال،
كاي�يل جين�ر ،حصان�ا البنتها
ستورم�ي البالغ�ة م�ن العم�ر
عامني بمبلغ  200ألف دوالر.
ويُطل�ق عىل املهر الرم�ادي اسم
فروزن ،ووص�ل مؤخرا إىل لوس
أنجلوس قادما ً من هولندا ،وقالت
مصادر مطلعة عىل الصفقة إنها

غوغل تبقي موظفيها يعملون من المنزل
حتى صيف 2021

تغريدات
َ
كشف تقري�ر أن غوغل ستسمح
ملوظفيها بالعمل م�ن املنزل ملدة
ع�ام كام�ل آخ�ر عىل األق�ل ،ما
يؤخ�ر الع�ودة إىل املكات�ب ،الذي
كان مقررا نهاية هذا العام.
وم�ن غ�ري املتوق�ع أن يع�ود
املوظفون يف عمالق البحث ،الذين
أُرسلوا للعمل من املنزل ألول مرة
يف م�ارس بسبب جائحة فريوس
كورونا ،إىل املكاتب بأعداد كبرية
حتى يوليو  2021عىل األقل.
وخطط�ت غوغل يف األصل إلعادة

«املتنيب» اجلوي

وفاة الفنان خلف ضيدان بفيروس بإطاللة ناعمة  ..هنادي
مهنا تحتفل بعيد
كورونا
ميالدها

َ
ق�ال موق�ع  The Vergeالربيطان�ي ،إن مستخدم�ني ملوق�ع التواص�ل
االجتماع�ي “إنستغ�رام ”،اكتشف�وا أن التطبيق يق�وم “رسا” بتفعيل
الكام�ريا األمامي�ة للهاتف الذك�ي .وذك�رأن مالكي هوات�ف ،iPhone
الذي�ن قاموا بتثبيت اإلصدار التجريبي من  ،iOS 14كانوا أول من الحظ
النش�اط غري املرغوب فيه للتطبيق ،نظرا ألنه يحتوي عىل وظيفة إعالم
حول الكام�ريا العاملة أو تشغيل امليكروف�ون .والحظ املستخدمون أن
ه�ذا امل�ؤرش يعمل حت�ى عندما كان�وا يتصفحون رشي�ط الصور .من
جانبه�م ،قال ممثلو “إنستغرام” ،للموق�ع ،إن الحالة ناجمة عن خطأ
يف التطبي�ق ،وال�ذي يتم حالي�ا تصحيحه .وأك�دوا أن التطبيق ،ال يقوم
بتشغيل الكامريا إال عندما يريد املستخدم نفسه ذلك.

فت�ح مكاتبها ح�ول العالم ،من
الشهر امل�ايض لبعض املوظفني،
مع ع�دم توقع ع�ودة معظمهم
حتى نهاية عام .2020
وبحس�ب م�ا وردُ ،كش�ف أن
الرئيس التنفيذي لغوغل ،ساندر
بيتش�اي ،ك�ان “متأث�را جزئي�ا
بالتعاط�ف مع املوظف�ني الذين
لديهم عائالت ،للتخطيط لسنوات
دراسي�ة غري مؤكدة ق�د تنطوي
ع�ىل تعليمات يف املن�زل ،اعتمادا
عىل الجغرافيا”.

هـــامش

ريناس علي

لكل بداية نهاية  ،واألمــل بالنجاح والتوفيق
جيب أن يتمســك بــه كل إنســان ولن يتخطى
عني الرمحن بعنايته ولطفه  ،فال متلوا الصرب
وكونوا حامدين شاكرين .
يعتقد خرباء صحة عامليــون أنه «من غري
املرجح» أن يصاب الشخص بفريوس كورونا
بعــد فرتة قليلة من تعافيــه ،لكنهم قالوا
إنهم «غري متأكدين حتى اآلن من ذلك».

صالح الحمداني

تكلف�ت ما بني  7000دوالر و  10آالف
دوالر لشح�ن املهر إىل الواليات املتحدة
باإلضاف�ة إىل سعر البي�ع البالغ 200
ألف دوالر.
ويخض�ع امله�ر البالغ م�ن العمر 17
عامً �ا حال ًي�ا للحجر الصح�ي مدة 14
يومً ا وسيت�م نقله إىل حظرية أقرب إىل
منزل كاييل ،مع كاالباساس البالغ من
العمر  22عامً ا.

وأكد املرب�ي ستال ويلت�ن الصفقة يف
منش�ور ع�ىل انستج�رام ،مؤك�دا أن
كاييل األن تضمن ص�ورة مع فروزن،
قائالً إن هذا املهر أغىل وأش�هر مهر يف
العالم.
كانت نجم�ة تليفزي�ون الواقع كاييل
جينر ،قد كشفت مؤخرا عن استالمها
سيارته�ا الفاخ�رة ال�� رول�ز رويس
الجديدة ،والتي صممت خصيصا ً لها،

حيث ن�رش موقع مرتو تقريرا ً حولها،
مؤك�دا ً أن النجم�ة الشه�رية طلب�ت
تل�ك السي�ارة من�ذ ع�ام لتصم�م لها
بالطريق�ة التي تحبها وه�ي السيارة
األغىل يف العالم ،وهو ما حصل بالفعل
حيث تميز تصميم السيارة من الداخل
بالكام�ل بالل�ون البين�ك ،كم�ا تم�ت
إضاف�ة اس�م ستوري بج�وار العالمة
التجارية للسيارة أسفل الباب.

بفكرة لم ُتطرق في السينما“ ..صاحب المقام” على منصة
“شاهد “ في عيد األضحى
يف خط�و ٍة رائ�دة وغ�ري مسبوق�ة يف
املنطقة لعرض األف�الم السينمائية عىل
منص�ة رقمي�ة للفيديو حس�ب الطلب،

تع�رض منص�ة “ش�اهد  ”VIPحرصيا ً
الفيل�م السينمائ�ي “صاح�ب املق�ام”
ملناسبة عيد األضحى.

تع�ود ي�رسا من خ�الل ه�ذا الفيل�م إىل
السينما بعد نح�و  8سنوات من غيابها
عن الشاش�ة الكب�رية ،تخلّلها ظهورها
كضيفة يف أكثر من فيلم خالل السنوات
األخ�رية .ه�ي ال تطل هنا يف ش�خصية
كالسيكي�ة ب�ل وق�ع اختياره�ا ع�ىل
شخصية تحمل مئة وجه ووجه عىل حد
تعبري الكاتب.
تشدد ي�رسا ع�ىل أن “الشخصي�ة التي
أقدمه�ا يف الفيلم تشبه يف ترصفاتها كل
الن�اس ،وهي تحمل الجانب�ني اإليجابي
والسلبي” ،مردفة بالقول“ :لهذه السيدة
دور فاع�ل يف حياة الشاب ،فهي توجهه
يف كل موقف وم�أزق يقع فيه إىل طريق
الصواب ،وهذا أكثر ما أعجبني فيها”.

