
بغداد/ متابعة الزوراء:
َتخطى ع�دد املصابني بفريوس كورونا حول 
العال�م 16,924,479 مصاب�اً، ت�ويف منه�م 
أكثر من 664,226 ش�خصاً، فيم�ا بلغ عدد 
ش�خصاً.  10,487,586 عاملي�ًا  املتعاف�ني 
وعربيا تج�اوز عدد اإلصاب�ات املعلنة، أمس 
األربعاء، 929,560 إصابة )باس�تثناء أرقام 
األرايض الفلس�طينية املحتلة املعلنة من قبل 
ل من  س�لطات االحت�ال اإلرسائييل(، وُس�جِّ
بينها م�ا يزيد عىل 18,026 وف�اة، فيما بلغ 
عدد املتعافني أكثر م�ن 720,679. وتحافظ 

الس�عودية ع�ىل املرتب�ة األوىل عربي�ًا يف عدد 
املصاب�ني ب��270،831 مصاباً، ت�ويف منهم 
2789 وتعاىف 225,624، ثم قطر ب�110,153 
إصاب�ة و169 وف�اة وتع�ايف 106,849، ث�م 
م�ر ب�92,947 إصابة، وه�ي تتصدر عدد 
الوفيات عربياً ب�4691 وفاة، فضاً عن تعايف 
35,959 ش�خصاً. وس�جلت س�لطنة ُعمان 
78,569 إصاب�ة و412 وفاة وتعايف 60,240 
ش�خصاً. وأحصت الكوي�ت 65,149 إصابة 

و442 وفاة وتعايف 55,681 شخصاً.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�دْت وزارة الصحة والبيئ�ة أن ارتفاع 
درج�ات الحرارة لم يحدث تغريا يف اعداد 
املصاب�ني بكورون�ا، فيم�ا كش�فت أن 
الع�راق ما زال باملوج�ة األوىل للفريوس.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجمييل 
يف تريح صحفي: إن “أغلب دول العالم 
تعرض�ت ملوجة ثانية م�ن الفريوس، إال 
أن العراق ما زال يف املوجة األوىل ولم تنته 
حت�ى اآلن”.وبني الجمييل أن “اإلصابات 
م�ا زال�ت مرتفعة وم�ن املتوقع تعرض 
الب�اد ملوجة جديدة من الفريوس يف ظل 
عدم توف�ر العاج، فضا عن عدم التزام 

املواطنني”، مشريا اىل ان “ارتفاع درجات 
الح�رارة ل�م يح�دث اي تغ�ري يف اع�داد 
االصاب�ات بفريوس كورون�ا عىل عكس 
ما كان متوقعا يف بداية انتشاره”.وفيما 
يخ�ص العاجات علق الجمييل قائا: إن 
“حصة العراق من األدوية هي حسب ما 
يطلبه”، الفت�ا إىل أن “أغلب األدوية هي 
تجريبية وتجرب رسيريا وال توجد أدوية 
صنعت خصيصا له�ذا الوباء”.وتابع أن 
“الع�راق يتواصل مع ال�ركات املنتجة 
باجتماع�ات رس�مية لغ�رض أن يكون 
أح�د الدول الت�ي تحصل ع�ىل اللقاح يف 

حال إكمال الدراسات وبدء تسويقه”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت خلية اإلعام األمني امس األربعاء، 
إصابة خمس�ة مواطنني بانفجار عبوة 
داخل عجلة وس�ط بغداد.وقالت الخلية 
يف بي�ان له�ا: إن “عبوة انفج�رت داخل 

عجل�ة ن�وع كي�ا، ق�رب محط�ة وقود 
الكياني مدخل الطريق الرسيع ببغداد، 
ما أدى إىل جرح خمس�ة مواطنني كانوا 
داخ�ل العجل�ة وحص�ول أرضار مادية 

بالعجلة”.

بغداد/ الزوراء:
أكدت أمانة بغداد استمرار األمينة ذكرى 
عل�وش بعمله�ا حت�ى الخام�س عر 
من الش�هر املقبل.وقال املتحدث باس�م 
األمان�ة، حكيم عب�د الزه�رة، يف حديث 
صحفي: إنه “سبق وأن تم إعطاء أمينة 
بغداد، ذك�رى علوش، مهل�ة لغاية يوم 

2020/٧/15 النتهاء مدة عملها وتقديم 
براءة ذمة، لك�ن الحكومة طلبت تأجيل 
ذلك ملدة ش�هر تنته�ي يف الخامس عر 
من الش�هر املقبل”.وأضاف أن “علوش 
مستمرة بعملها وفق املدة املحدد لها ثم 
بع�د ذلك يت�م اختيار بديل م�ن بني عدد 

من األسماء املرشحة”.

بغداد/ الزوراء:  
كشفِت اللجنة املالية النيابية عن اقرتاض 
الحكومة من البنك املركزي 8 تريليونات 
دين�ار، واوضح�ت أن روات�ب املوظفني 
بالكامل  واملتقاعدين س�تصبح مؤمن�ة 
حت�ى نهاي�ة 2020. وفيم�ا أك�دت انها 
س�تبارش بإعداد مروع قانون املوازنة 
االتحادية العامة لس�نة 2021، بينت ان 

الحكومة لم ترسل مروع قانون موازنة 
2020 حت�ى اآلن.وق�ال مق�رر اللجن�ة، 
احمد الصفار، امس األربعاء، يف تريح 
صحف�ي: إن “موافق�ة مجل�س النواب 
عىل االقرتاض املحيل والخارجي اسهم يف 
تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين خال 

األشهر الحالية”. 

انقرة/ متابعة الزوراء:
يِف خط�وة م�ن ش�أنها تضيي�ق حرية 
التعب�ري ع�ن ال�رأي، وممارس�ة مزي�د 
م�ن الخن�ق ع�ىل الحري�ات يف الب�اد، 
ص�وت الربملان الرتكي، ام�س األربعاء، 
عىل قان�ون مثري للجدل حول ش�بكات 
التواصل االجتماعي.وهي خطوة مثرية 
للجدل لدى املدافع�ني عن حرية التعبري 
ومنتقدي�ن ي�رون فيه إجراء إلس�كات 

صوت املعارضة.ويل�زم القانون مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي األجنبي�ة بتعيني 
مخ�اوف  ملعالج�ة  تركي�ا  يف  ممثل�ني 
السلطات بشأن محتوى ما تنره هذه 
املواقع.وبموج�ب القان�ون الجديد، قد 
تواج�ه رشكات االتصال ه�ذه غرامات 
أو حج�ب اإلعان�ات أو تقليص عرض 
النطاق الرتددي بنس�بة تصل إىل 90%، 
مم�ا يمنع الوص�ول إىل مواقع التواصل 

التابع�ة لها.ونظ�را ألن غالبية وس�ائل 
أصبح�ت  تركي�ا  يف  الرئيس�ة  اإلع�ام 
خاضعة لسيطرة الحكومة خال العقد 
املايض، لجأت السلطات الرتكية الحالية 
إىل وس�ائل التواصل االجتماعي ومنافذ 
إعامي�ة صغرية عىل اإلنرتنت، بحثا عن 
األص�وات املنتق�دة للحكوم�ة واألخبار 
املس�تقلة التي ال تروق لها. وقد اتهمت 
بإهان�ة  كثريي�ن  الرتكي�ة  الس�لطات 

الرئيس رجب طيب أردوغان، أو وزرائه، 
أو توجي�ه انتق�ادات تتعل�ق بعملي�ات 
عسكرية يف الخارج، أو لطريقة التعامل 
مع فريوس كورونا “كوفيد19-”.وقبل 
إق�رار القان�ون، ق�ال املتح�دث باس�م 
مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنس�ان إن التريع الجديد “س�يمنح 
الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكرب 
عىل املش�هد اإلعام�ي”.وكان املتحدث 

باسم الرئاس�ة الرتكية، إبراهيم قالني، 
ق�د قال إن م�روع القان�ون لن يؤدي 
إىل فرض الرقابة، ولكنه سيقيم روابط 
تجاري�ة وقانونية مع منصات وس�ائل 
أردوغان  االجتماعي.وانتق�د  التواص�ل 
وس�ائل التواصل االجتماعي مرارا وأكد 
أن تزاي�د “األعمال غ�ري األخاقية” عرب 
اإلنرتنت يف الس�نوات األخ�رية يرجع إىل 

عدم وجود قواعد تنظيمية.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فْت وزارة الزراعة عن خطة لدعم 
الفاحني واملزارعني، وفيما اكدت عزمها 
تصدي�ر الفائض من املنتجات الزراعية 

بش�قيه الحيوان�ي والنبات�ي، واعلنت 
نجاح تجربة تحس�ني نوعي�ة الحنطة 
املحلية.وق�ال املتح�دث باس�م الوزارة 
حميد النايف يف حديث ل�«الزوراء«: ان 

الوزارة اعددت خط�ة زراعية متكاملة 
مع ب�دء الع�ام الحايل تضمن�ت تقديم 
واملزارع�ني  للفاح�ني  ال�ازم  الدع�م 
وتحديد مستحقاتهم املالية، فضا عن 

زيادة االنتاج الزراعية لتحقيق االكتفاء 
الذاتي من املنتجات الرئيس�ة.واضاف: 
ان ال�وزارة عرضت الخط�ة عىل وزارة 
التج�ارة وتمت املصادق�ة عليها، الفتا 

اىل ان وزارة التج�ارة رص�دت االم�وال 
الكافية لتس�ديد مس�تحقات الفاحني 

اال انها تنتظر التمويل والرف.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  األربع�اء، 
لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 
وفيما اكدت تسجيل 2968 إصابة و68 
حال�ة وفاة، بينما تماثل�ت 2399 حالة 

للشفاء، حددت دائرتي صحة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لاصابات 
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: أنه »تم 
فح�ص 18556 نموذج�ا يف املخت�ربات 
املختص�ة يف العراق ليوم ام�س؛ وبذلك 

يكون مجم�وع النم�اذج املفحوصة يف 
العراق 96531٧ نموذجا«.وأش�ارت إىل 
أن »اإلصابات الجديدة ليوم امس بلغت 
2968 حالة، وكم�ا ييل: بغداد الرصافة 
326، بغ�داد الك�رخ 502، مدينة الطب 
85، النجف ٧6، السليمانية 139، أربيل 

139، ده�وك 24، كرب�اء 231، كركوك 
99، دي�اىل 138، واس�ط 1٧0، الب�رة 
334، ميس�ان 92، بابل 159، الديوانية 
118، ذي ق�ار 51، االٔنب�ار 35، املثن�ى 
 ،»٧6 الدي�ن  ص�اح   ،٧8 نين�وى   ،96
مبين�ة أن »الوفي�ات 68 حال�ة موزعة 

كما ييل: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 
9، النج�ف 1، الس�ليمانية 2، أربي�ل 6، 
كرباء 6، كركوك 6، دياىل 2، واس�ط 3، 
البرة ٧، ميس�ان 1، بابل 4، الديوانية 

4، ذي قار 4، االٔنبار 1، نينوى 3«.

الزراعة تكشف لـ         عن خططها لدعم الفالحني وتصدير الفائض من 
املنتجات الزراعية اىل اخلارج

العراق يسجل أعلى معدل باالصابات بكورونا وتراجعا بالوفيات
بعد تسجيل 2968 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أص�دَر الرئيس املري عبد الفتاح 
الس�ييس قوانني عديدة تشمل ألول 
مرة اس�تحداث منصب املستش�ار 
العس�كري لكل محافظة، وامتاك 
كل مستش�ار مس�اعدين عدي�دة.
ووافق الرئيس املري عىل القانون 
بتعدي�ل   2020 لس�نة   165 رق�م 
بع�ض أح�كام القان�ون رق�م 55 
لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع 
الش�عبي، والقانون رقم 46 لسنة 

1973 بش�أن الرتبي�ة العس�كرية 
بمرحلَتي التعلي�م الثانوي والعايل.
ويتضمن القانون، الذي وافق عليه 
مجلس النواب أيض�ا وصدق عليه 
الرئي�س املري، اس�تحداث مادة 
تنص ع�ىل أن يكون لكل محافظة 
)عددها 27( مستش�ار عس�كري 
وع�دد كاف من املس�اعدين يصدر 
بتعيينهم وتحديد رشوط ش�غلهم 

الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

الفتح لـ           : االنتخابات ستجري خالل شهرين بعد حل الربملان واحلكومة ستتحول اىل تصريف أعمال
بانتظار استكمال قانون انتخابات جملس النواب

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
فيما ترتقُب االوس�اط النيابية اس�تكمال 
قانون االنتخابات الجديد ، تداولت اوساط 
اخ�رى امكاني�ة ح�ل الربمل�ان بطلب من 
رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية 
الجراء انتخابات مبكرة بحس�ب املادة 64 

من الدستور.
حي�ث اكد تحال�ف الفتح امكاني�ة اجراء 
انتخابات مبكرة خ�ال مدة اقصاها عام 
واحد ، ع�ىل ان يتم اوال اس�تكمال قانون 
االنتخابات الجديد واستكمال االستعدادات 
اللوجس�تية ملفوضي�ة االنتخابات.وق�ال 
النائ�ب ع�ن التحال�ف عامر الفاي�ز  ل�” 
الزوراء “، ان “اجراء االنتخابات لن تكون 
قبل خمس�ة او س�تة اش�هر لكن ممكن 
اجراؤها يف موع�د اقصاه عام واحد بحال 
اس�تكمال جمي�ع االج�راءات القانوني�ة 
والفني�ة “، مبينا ان “هناك حاجة الكمال 
قانون االنتخابات من خال تحديد الدوائر 
االنتخابي�ة الت�ي ت�م وضعه�ا يف القانون 
قان�ون   “ ان  عليه”.واض�اف   املص�وت 
االنتخاب�ات الجدي�د يحتاج اىل اس�تكمال 
حينه�ا  لتتح�رك  االنتخابي�ة  الدوائ�ر 

املفوضية لتوفري املس�تلزمات اللوجستية 
واملطبوع�ات لغرض اج�راء االنتخابات”، 
مبين�ا ان�ه “ اذا قام مجل�س النواب بحل 
نفس�ه س�تتحول الحكوم�ة تلقائي�ا اىل 
حكومة تريف اعمال، لكن الدستور حدد 
مدة اقصاها 60 يوم�ا الجراء االنتخابات 
بعد حل الربملان لنفسه”.يأتي ذلك بعد ان 
اكدت اللجنة القانوني�ة النيابية ان اجراء 
االنتخابات املبكرة يعتمد عىل حل مجلس 
النواب لنفس�ه .وقال عضو اللجنة النائب 
حس�ني العقابي، يف تري�ح صحفي، ان 
“اجراء االنتخابات املبكرة يحتاج عاملني 
اساس�يني، االول ه�ي مخاطبة املفوضية 
العليا لانتخابات بشأن استعدادها الفنية 
االنتخابات”.وأضاف  الجراء  واللوجستية 
ان “العامل االخر من الناحية الدس�تورية 
ال يمك�ن اج�راء اي انتخاب�ات مبكرة اال 
بع�د ان يص�وت مجلس الن�واب عىل حل 
نفسه بثلثي أصوات أعضائه”، مبينا ان “ 
الحكومة ستكون حكومة تريف اعمال 
ويت�م الدع�وة اىل اجراء انتخاب�ات نيابية 
خ�ال 60 يوماً من تأري�خ التصويت عىل 

حل الربملان”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:

أمس  العراق،  يف  األجنبية  العملة  أسواق  سجلْت 

الدوالر  رصف  بسعر  طفيفاً  انخفاضاً  االربعاء، 

أسعار  العراقي.وكانت  الدينار  مقابل  األمريكي 

بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة، 

دينار،  الواحد1240  للدوالر  البيع  سعر  كاآلتي: 

أي 124 ألف دينار للمائة دوالر. أما سعر الراء 

للمائة  دينار  ألف   123 أي  دينار،   1230 للدوالر 

دوالر.

الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا 
يف األسواق احمللية

الصحة: ارتفاع درجات احلرارة مل 
حيدث تغريا بانتشار كورونا

إصابة مخسة مواطنني بانفجار عبوة 
داخل عجلة وسط بغداد

أمانة بغداد : علوش مستمرة بعملها 
حتى منتصف الشهر املقبل

املالية النيابية: احلكومة اقرتضت 8 
تريليونات دينار من البنك املركزي 

السيسي يصدر قرارا بتعيني مستشار عسكري لكل 
حمافظة له صالحيات عديدة

عامليا .. إصابات كورونا تناهز الـ17 مليون 
واملتعافني يتخطون العشرة ماليني

ملك األردن يصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة حيدد موعدها خالل 10 أيام

ص 6اخلبري الكروي امحد عباس لـ »الزوراء« : لن ارشح يف انتخابات االحتاد

ص 2

الكاظمي يوجه بتوفري احلماية  
للتظاهرات السلمية وعدم استخدام 

أي نوع من أنواع العنف 

بغداد/ الزوراء:
وجَه رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة مصطفى الكاظم�ي، بتوفري 
الحماي�ة الازمة للتظاهرات الس�لمية 
وع�دم اس�تخدام اي ن�واع م�ن ان�واع 
العنف.وذكر مكتب رئيس الوزراء تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، ان رئيس مجلس 
الوزراء، القائد العام للقوات املس�لحة، 
مصطف�ى الكاظم�ي ، عق�د اجتماع�اً 
الوطن�ي،  األم�ن  جه�از  رئي�س  م�ع 
عب�د الغن�ي األس�دي، ورئي�س جه�از 
مكافح�ة اإلرهاب، الفري�ق أول الركن، 
عب�د الوهاب الس�اعدي، وج�رى خال 
االجتماع بحث األوضاع األمنية يف الباد، 

ومضاعفة الجهود املبذولة لبسط األمن 
العصاب�ات  وماحق�ة  واالس�تقرار، 
اإلجرامي�ة الت�ي تنفذ جرائ�م الخطف 
والقت�ل وكذل�ك تعق�ب خاي�ا داع�ش 
االرهابي�ة .وتاب�ع البي�ان: كم�ا تناول 
الس�لمية  التظاهرات  االجتماع حرك�ة 
الت�ي يش�هدها ع�دد م�ن محافظ�ات 
الع�راق، حيث وّجه القائد العام للقوات 
املس�لحة مصطفى الكاظم�ي، القوات 
نط�اق  وضم�ن  املختص�ة،  األمني�ة 
الازم�ة  الحماي�ة  بتوف�ري  واجباته�ا، 
للتظاهرات الس�لمية، وعدم اس�تخدام 
أي نوع من أنواع العنف، وتلبية املطالب 

املروعة للمتظاهرين السلميني.

الربملان الرتكي يقر قانونا “مثرياً للجدل” لتنظيم استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
يف خطوة من شأنها تضييق حرية التعبري عن الرأي

بغداد/ الزوراء:  
اليوم  الدوام  باستئناف  فروعهما  األربعاء،  امس  والرافدين،  الرشيد  مرفا  وجَه 
الخميس من أجل استكمال رصف رواتب املوظفني واملتقاعدين.وجاء يف بيان ملرف 
الرشيد، اطلعت عليه »الزوراء«: أن »مدير عام مرف الرشيد وجه فروع املرف يف 
لليوم  أبوابهم  بفتح  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  بدفع  واملخولة  واملحافظات  بغداد 
الخميس لدفع رواتب كافة موظفي الدولة واملتقاعدين قبل أيام عيد األضحى املبارك«.
من جانبه، ذكر املكتب االعامي ملرف الرافدين يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: أنه 
فقد  العراقي،  املركزي  البنك  مع  وبالتنسيق  املرف  عام  مدير  لتوجيهات  »استناداً 
بدفع  واملشمولة  توطني  لديها  التي  للفروع  الخميس  اليوم  الدوام  استئناف  تقرر 

الرواتب ». مشدداً عىل »رضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا«.

الرافدين والرشيد يستأنفان الدوام 
اليوم الستكمال صرف الرواتب

مكة املكرمة/ متابعة الزوراء:
ب�دأَ حجاج بيت الله الحرام “ضيوف الرحمن”، 
مناس�ك رحلته�م ام�س األربع�اء، بالتصعي�د 
إىل مش�عر من�ى بع�د أن اكتمل وص�ول جميع 
الدفع�ات، وس�ط ظ�روف اس�تثنائية ويف ظل 

إجراءات وقائية غري مسبوقة يخّيم عليها شبح 
فريوس كورونا املستجد املستمر يف التفيش حول 
العالم حاصدا مئات آالف الوفيات.ومناسك حج 
هذا العام اس�تثنائية والتي خي�م عليها الكثري 
من اإلجراءات الوقائية املشددة أما يف التصدي 

إلصابة الحجاج يف أثناء تأديتهم للمناسك  التي 
تتواص�ل ع�ىل مدى خمس�ة أي�ام. وت�م تزويد 
“ضي�وف الرحم�ن” بماب�س إح�رام معقمة 
وكي�س من ح�ى الجمرات معق�م وكمامات 
وسجادة ومظلة. كما منعت السلطات الحجاج 

م�ن مل�س الكعب�ة. وقبي�ل وصوله�م إىل مكة، 
أخضعت الس�لطات الحج�اج لفحص فريوس 
كورونا، وس�يتعني عليهم أيضا تطبيق الحجر 

الصحي بعد إتمام الحج.

احلجاج يبدأون مناسك حج “استثنائية” وسط إجراءات مشددة ملنع تفشي فريوس كورونا



بغداد/ الزوراء:
صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  قدم 
تعازيه بوفاة الشيخ محمد باقر النارصي، 
بالعطاء  سخية  الفقيد  حياة  أن  مؤكدا 

وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا العراق.
وقال صالح يف بيان : » بأسف بالغ وبمزيد 
تعاىل  الله  بقضاء  والتسليم  الرضا  من 
العالمة  الله  آية  وفاة  نبأ  تلقينا  وقدره، 
الله  اكرم  النارصي  باقر  محمد  الشيخ 

مثواه«.
سخية  الفقيد  حياة  كانت  »لقد  وأضاف 
بقضايا  وحافلة  بالعلم  وغزيرة  بالعطاء 
الدكتاتورية  والنضال ضد  العزيز،  عراقنا 
بالقول  العراقي«، مشدداً  وخدمة الشعب 
اليكم  اتقدم  االليمة  املناسبة  »بهذه 

العيل  سائال  واملواساة،  التعازي  بخالص 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته«.

الزوراء/ حسني فالح:
لدعم  خطة  عن  الزراعة  وزارة  كشفْت 
عزمها  اكدت  وفيما  واملزارعني،  الفالحني 
تصدير الفائض من املنتجات الزراعية بشقيه 
تجربة  نجاح  واعلنت  والنباتي،  الحيواني 

تحسني نوعية الحنطة املحلية.
يف  النايف  حميد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
خطة  اعددت  الوزارة  ان  لـ«الزوراء«:  حديث 
زراعية متكاملة مع بدء العام الحايل تضمنت 
واملزارعني  للفالحني  الالزم  الدعم  تقديم 
وتحديد مستحقاتهم املالية، فضال عن زيادة 
من  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الزراعية  االنتاج 

املنتجات الرئيسة.
واضاف: ان الوزارة عرضت الخطة عىل وزارة 
ان  اىل  الفتا  عليها،  املصادقة  وتمت  التجارة 
وزارة التجارة رصدت االموال الكافية لتسديد 
التمويل  تنتظر  انها  اال  الفالحني  مستحقات 

والرصف.
تقديم  يف  جادة  الزراعة  وزارة  ان  اىل  واشار 
الزراعة  عىل  لتشجيعه  الفالح  اىل  الدعم  كل 
وتطوير منتجاته، من خالل توفري املستلزمات 
ان  مؤكدا  املالية،  ومستحقاته  الرضورية 
اليوم من سد الحاجة املحلية  الوزارة تمكنت 
وهذا  وحيوانية،  نباتية  زراعية  مادة   28 لـ 
وضعتها  التي  الواعدة  الخطط  بفضل  ياتي 

الوزارة لدعم القطاع الزراعي.

لتصدير  الخطط  وضعت  الوزارة  ان  وتابع: 
الفائض من املنتج الزراعي لكي يصبح املنتج 
مبينا  للدولة،  جديدا  ماليا  مصدرا  الزراعي 
اىل  الزراعية  املحاصيل  بعض  تصدير  تم  انه 
تصدير  وسيتم  الخليج  دول  وبعض  االمارات 
محصول الشعري والول مرة منذ سنوات طوال 
اىل الخارج، بعد توفره محليا وبكميات كبرية.

الحايل جيدا من  الزراعي  املوسم  ان  اىل  ولفت 
تسلمت  إذ  الزراعية،  املنتجات  وفرة  ناحية 

طن  ماليني   5 من  اكثر  نحو  التجارة  وزارة 
لبعض  مستمرة  التسلم  عملية  ومازالت 
املحافظات الشمالية، مؤكدا ان وزارة التجارة 
اعلنت يف وقت سابق انها لن تستورد الحنطة 

وهذا يحدث الول مرة يف العراق.
دائرة  خالل  ومن  الزراعة  وزارة  ان  واوضح: 
البحوث والتطوير تمكنت من تحسني نوعية 
»الخبز«  صناعة  يف  صالحة  وجعلها  الحنطة 
غري  السابق  يف  املحلية  الحنطة  ان  اىل  الفتا   ،

صالحة للخبز اال بعد خلطها مع نوعية اخرى 
من الحنطة االجنبية.

االن  من  االستعداد  بدات  الوزارة  ان  واكد 
وضع  خالل  من  املقبل  الزراعي  للموسم 
الزراعي  بالواقع  للنهوض  الكفيلة  الخطط 
تقديم  خالل  من  والنباتي  الحيواني  بشقيه 
والريات  البذور  توفري  عرب  للفالح  الدعم 
املستحقات  تضمني  مع  احتياجاته  وجميع 
املالية لكي يكون عامال مشجعا للفالح لزيادة 

انتاجه.
ومىض بالقول: ان الوزارة تسعى لتامني السلة 
الغذائية الرئيسة للمواطنني، وهذا ما حققته 
خالل العامني املايض والحايل، مؤكدا استمرار 
الوزارة بخططها التطويرية للنهوض بالواقع 

الزراعي.
وزارات  بني  عاليا  تنسيقا  هناك  ان  اىل  ولفت 
الزراعة واملوارد املائية والتجارة لغرض توفري 
الزراعية،  املحاصيل  وتسويق  للمزارع  املياه 
القطاع  تطوير  اىل  يهدف  العمل  وبالنتيجة 

الزراعي العراقي.
البدء  عىل  وافق  الوزراء  مجلس  ان  وتابع: 
بتصدير محصول الشعري بعد تحقيق االكتفاء 
ان  مبينا  منه،  كبري  فائض  ووجود  الذاتي 
مساعدا  عامال  تكون  ان  اىل  تسعى  الوزارة 
للدولة من الناحية املالية من خالل سد الحاجة 

املحلية وتصدير الفائض اىل الخارج.

الزراعة تكشف لـ        عن خططها لدعم الفالحني وتصدير 
الفائض من املنتجات الزراعية اىل اخلارج

العراق يسجل أعلى معدل باالصابات بكورونا وتراجعا بالوفيات

احلجاج يبدأون مناسك حج »استثنائية« وسط إجراءات مشددة ملنع تفشي فريوس كورونا

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيُس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس االربعاء، مع املمثلة الخاصة لألمني العام 
لألمم املتحدة يف العراق، جنني هينيس بالسخارت، التعاون بني العراق واألمم املتحدة، 
لالنتخابات  املستقلة  املفوضية  دعم  يف  املتحدة  األمم  دور  اهمية  الكاظمي  اكد  فيما 

باملجاالت الفنية والتدريبية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان رئيس مجلس الوزراء، 
السيد مصطفى الكاظمي، استقبل املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق، 
جنني هينيس بالسخارت، وجرى خالل اللقاء بحث التعاون بني العراق واألمم املتحدة، 
ودعم االستقرار يف البالد، كما بحثا االنتخابات املبكرة، والتحضريات الجارية إلجرائها، 

يف موعد سيتم اإلعالن عنه الحقا.
املستقلة لالنتخابات  املفوضية  املتحدة يف دعم  األمم  أهمية ودور  الكاظمي عىل   وأكد 
باملجاالت الفنية والتدريبية، مشريا اىل حرص الحكومة عىل أن تكون االنتخابات حرة 
الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي، وتتجاوز  ونزيهة، تلتزم باملعايري 

كل األخطاء التي رافقت االنتخابات السابقة.
ونّوه الكاظمي اىل أن حكومته عازمة عىل ضمان الدعم اللوجستي لالنتخابات املبكرة، 

وتوفري املستلزمات التقنية والبيئة اآلمنة والتخصيصات املالية الخاصة إلجرائها.
كفله  كحق  السلمية،  التظاهرات  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى  كما  البيان،  وتابع   
حماية  يف  ينصب  الحكومة  واجب  أن  الكاظمي  السيد  بنّي  حيث  العراقي،  الدستور 
سلمية التظاهرات واالستجابة اىل املطالب املرشوعة للمتظاهرين، وهي جادة يف إنهاء 

التحقيقات بشأن هذا امللف.
وتناول اللقاء ايضا بحث األوضاع األمنية يف كركوك وقضاء سنجار يف محافظة نينوى 

ومناطق أخرى، وجهود بعثة األمم املتحدة فيها.

 عمان/ متابعة الزوراء:

أصدر عاهل األردن امللك عبدالله الثاني، أمس 

مجلس  انتخابات  بإجراء  مرسوماً  األربعاء 

أعلنت  فيما  للربملان(،  األوىل  )الغرفة  النواب 

ستحدد  أنها  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة 

املوعد يف غضون 10 أيام.

له:  بيان  يف  قال  األردني  امللكي  الديوان 

اليوم)  السامية،  امللكية  اإلرادة  »صدرت 

امس(، بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق 

أحكام القانون«.

املستقلة  الهيئة  أعلنت  جانبها،  من 

تلفزيون  أورده  ما  وفق  لالنتخابات، 

موعد  ستحدد  أنها  )حكومي(،  »اململكة« 

االنتخابات خالل 10 أيام.

االنتخابات املقبلة هي انتخابات عادية بعدما 

يف  انتخب  الذي  الحايل،  النواب  مجلس  أنهى 

العادية  دورته   ،2016 سبتمرب/أيلول   20

األخرية يف 10 مايو/أيار 2020.

االنتخابات  سُتجرى  الدستور،  إىل  استناداً 

األربعة  األشهر  خالل  األردن  يف  الربملانية 

)يف  الحايل  الربملان  انتهاء عمر  السابقة عىل 

سبتمرب/أيلول املقبل).

فيما يعني املرسوم امللكي الصادر امس، حل 

الربملان ورحيل وشيك للحكومة.

إذ ينص الدستور أيضاً عىل أن »الحكومة التي 

ُيحل مجلس النواب يف عهدها تستقيل خالل 

تكليف  يجوز  وال  الحل،  تاريخ  من  أسبوع 

رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها«.

انتشار فريوس كورونا  قليلة من  أيام  قبيل 

الجدل  األردن،  عاهل  حسم  اململكة،  يف 

فرباير/  25 يف  بقوله،  االنتخابات  حول 

»إننا مقبلون عىل استحقاق  املايض:  شباط 

نيابية  انتخابات  بإجراء  يتمثل  دستوري 

صيف هذا العام«. 

بغداد/ الزوراء:
امس   ، والبيئة  الصحة  وزارة  أعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  األربعاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
إصابة   2968 تسجيل  اكدت  وفيما 
و68 حالة وفاة، بينما تماثلت 2399 
صحة  دائرتي  حددت  للشفاء،  حالة 
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
»تم  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
املختربات  فحص 18556 نموذجا يف 
املختصة يف العراق ليوم امس؛ وبذلك 
يكون مجموع النماذج املفحوصة يف 

العراق 965317 نموذجا«.
الجديدة  »اإلصابات  أن  إىل  وأشارت 
وكما  حالة،   2968 بلغت  امس  ليوم 
بغداد   ،326 الرصافة  بغداد  ييل: 
الكرخ 502، مدينة الطب 85، النجف 
 ،139 أربيل   ،139 السليمانية   ،76
دهوك 24، كربالء 231، كركوك 99، 
دياىل 138، واسط 170، البرصة 334، 
الديوانية   ،159 بابل   ،92 ميسان 
املثنى  االٔنبار 35،  قار 51،  118، ذي 
 ،»76 الدين  صالح   ،78 نينوى   ،96
أن »الوفيات 68 حالة موزعة  مبينة 
بغداد   ،9 الرصافة  بغداد  ييل:  كما 
 ،2 السليمانية   ،1 النجف   ،9 الكرخ 
أربيل 6، كربالء 6، كركوك 6، دياىل 2، 
واسط 3، البرصة 7، ميسان 1، بابل 
الديوانية 4، ذي قار 4، االٔنبار 1،   ،4

نينوى 3«.
 2399 »سجلت  أنها  البيان  وأوضح 
بغداد  كالتايل:  موزعة  شفاء  حالة 

 ،255 الكرخ  بغداد   ،223 الرصافة 
االرٔشف  النجف   ،102 الطب  مدينة 
 ،62 أربيل   ،158 السليمانية   ،105
دهوك 5، كربالء 212، كركوك 131، 
دياىل 58، واسط 203، البرصة 155، 
ميسان 69، بابل 216، الديوانية 87، 
املثنى 235،  االٔنبار 27،  قار 60،  ذي 
»املوقف  أن  إىل  الفتا   ،»36 نينوى 
ييل:  كما  اليوم  مع  اإلجمايل  الوبائي 
)نسبة   83461 الشفاء  مجموع 
الشفاء 70.6 %(، مجموع اإلصابات 
الكيل  الراقدين  مجموع   ،118300
30236، مجموع الراقدين يف العناية 
الوفيات  مجموع   ،433 املركزة 

.»4603
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، 
تسجيل 326 اصابة جديدة بفريوس 
الرصد  خالل   211 بينها  كورونا 

الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه:  ان »املؤسسات الصحية 
الرصافة  جانب  يف  امس  سجلت 
326 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
خالل  211حالة  كالتايل:     موزعة 
الصحية  للقطاعات  الوبائي   الرصد 
 / الثاني 65 حالة  البلديات  :  قطاع 
قطاع    / حالة   31 الرصافة  قطاع 
املدائن  قطاع    / حالة   34 النهروان 
 6 الجديدة  بغداد  قطاع    / حالة   19
حالة   12 الشعب  قطاع    / حاالت 
 / حالة   16 االول  البلديات  قطاع   /
/  قطاع  8 حاالت   االعظمية  قطاع 

االستقالل 10 حاالت .

خالل  115حالة  ان    اىل  واشار 
الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
الصدر 35 حالة محلة 555,  :مدينة 
 ,  549 ,535 ,541 ,521 ,534 ,546
قطاعات    ,  561.  552   ,562  ,  565
محلة  حاالت   3 البلديات    /46  ,34
736, 751, /  شارع فلسطني حالتني 
محلة  حاالت   3 االعظمية   /505  ,
املغرب   شارع   /   316  ,314  ,323
حالة واحدة ,محلة 302 /  الزعفرانية 
حالتني , 959 /  الرشاد حالة واحدة 
/ االنتصار حالة واحدة /  الحسينية 
10 حاالت محلة 222, 215 , 207 , 
209 , 214 , 205/  الكرخ القادسية  
حالة واحدة /  الشعب 7 حاالت محلة 
مقابل  اور,  حي   ,327  ,357  ,339
3 حاالت , 716 ,  زيونة   / املحكمة  
واحدة  حالة  الخرضاء  حي    /  710
/   املشتل حالة واحدة قرب املعسكر 
الكرخ    / واحدة   الفحامة حالة    /
  /  ,656  ,  632  , حالتني  العامرية 
الصويرة حالة واحدة , حي املعلمني 
 , واحدة  حالة  الطوبجي  الكرخ    /
يف  حالتني  الصالحية  الكرخ    /412
حالتني   2 العبيدي    / حيفا   شارع 
الدورة   الكرخ     / محلة 762, 756, 
 , حالتني  الكرادة    / واحدة   حالة 
905/  الكرخ الحرية 4 حاالت , 418 
 , واحدة  حالة  النرص  حي    /428  ,
 , واحدة  حالة  السالم  حي    /773
408/ بسماية حالة واحدة الشقق/  
االمني 4 حاالت محلة 737 , 738 , /  
بغداد جديدة   5 حاالت , 702 , 713 
املدائن حالة واحدة    / 727 , 706 ,

, الوردية , /  البنوك 5 حاالت , 319 
, 335 , 321/  املنصور حالة واحدة 
حالة  الكفاح    / رمضان   14 شارع 
حالة  سارة  كمب   /121  , واحدة 
ثالثة  الجادرية   /910 محلة  واحدة 
محلة  واحدة  الغديرحالة     / حاالت 
 , واحدة  حالة  العامل  حي     /904
811 /  املعامل حالة واحدة , الزراعي 

/ ام الكرب والغزالن حالة واحدة .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
املعتمدة«،  الربوتوكوالت  وفق  العالج 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف   17925 اىل  ارتفع  لإلصابات  
اكتسب  فيما  لالسف    949 منهم 
الشفاء 13603 حالة شفاء ومتبقي 

قيد العالج 3373«.
تبذل  التي  »الجهود  الساعدي  وثمن 
الرصافة  صحة  مالكات  قبل  من 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

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

الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان االصابات توزعت كما 
 ،11 غريب    أبو   ،4 دشري   أبو  ييل: 
االسكان   9، االعالم 5، البياع 9، الرتاث 
3، التاجي 4، الحرية 38، الخطيب 1، 

الدورة 38، الدولعي 6، الرحمانية 3، 
السيدية   15، الشالجية   1، الرشطة 
 ،7 الرابعة    الرشطة   ،4 الخامسة   
الشعلة 27، الصالحية   3، الطارمية 
 ،9 العامرية      ،9 الطوبجي     ،33
العطيفية    8، العالوي   1، الغزالية   
 ،23 الكاظمية     ،9 القادسية   ،4
الكرخ    2، اللطيفية   7، املحمودية    
34، املعالف    2، املكاسب   4، املنصور   
10، النرص والسالم   1، الوشاش    6، 
الريموك   14، اليوسفية   2، جكوك    
الجهاد  27،     ،6 الجامعة     1، حي 
حي الخرضاء   1، حي العامل   38، 
9، سبع  الفرات  العدل 12، حي  حي 
ناحية   ،2 حيفا  شارع   ،1 البور 

الرشيد  8
كرادة مريم 1، سكنة جانب الرصافة 
محافظة   ،2 كربالء  محافظة   ،23
 ،1 بابل  محافظة   ،1 البرصة    
محافظة ذي قار 1، محافظة واسط 

2، الفتة اىل ان الشفاء: 255 .
واضافت: ان الوفيات: وفاة/65سنة/
 ، ذكر/الحرية/محلة432  
/ رمية لطا ا / كر ذ / 6سنة 6 / ة وفا
، وفاة/48سنة/ذكر/ االزري   قرية 
الحرية/محلة428  ، وفاة/57سنة/
الشعلة/محلة456   ذكر/رحمانية 
وفاة/69سنة/انثى/السيدية/  ،
محلة817  ، وفاة/86سنة/انثى/حي 
القدس/محلة320  ، وفاة/46سنة/
فلسطني/محلة501    ذكر/شارع 
وفاة/50سنة/انثى/الدورة/  ،
امليكانيك/محلة860  ، وفاة/80سنة/

ذكر/املعالف/محلة837.

مكة املكرمة/ متابعة الزوراء:
»ضيوف  الحرام  الله  بيت  حجاج  بدأَ 
امس  رحلتهم  مناسك  الرحمن«، 
منى  مشعر  إىل  بالتصعيد  األربعاء، 
بعد أن اكتمل وصول جميع الدفعات، 
ظل  ويف  استثنائية  ظروف  وسط 
يخّيم  مسبوقة  غري  وقائية  إجراءات 
املستجد  كورونا  فريوس  شبح  عليها 
املستمر يف التفيش حول العالم حاصدا 

مئات آالف الوفيات.
استثنائية  العام  هذا  حج  ومناسك 
والتي خيم عليها الكثري من اإلجراءات 
التصدي  يف  أمال  املشددة  الوقائية 
تأديتهم  أثناء  يف  الحجاج  إلصابة 
مدى  عىل  تتواصل  التي  للمناسك  

خمسة أيام. 
وتم تزويد »ضيوف الرحمن« بمالبس 
حىص  من  وكيس  معقمة  إحرام 
وسجادة  وكمامات  معقم  الجمرات 
ومظلة. كما منعت السلطات الحجاج 
إىل  وصولهم  وقبيل  الكعبة.  ملس  من 
الحجاج  السلطات  أخضعت  مكة، 
وسيتعني  كورونا،  فريوس  لفحص 
الصحي  الحجر  تطبيق  أيضا  عليهم 

بعد إتمام الحج.
يف  مقيم  آالف   10 نحو  ويشارك 
املناسك التي تتواصل عىل مدى خمسة 
مسلم  مليون   2,5 بنحو  مقارنة  أيام 
عملية  بعد  املايض،  العام  حرضوا 
اعتربها  السلطات  بها  قامت  اختيار 

البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات 
ورفض أعداد كبرية أخرى.

من  السعوديني  غري  نسبة  وتحددت 
باملئة   70 بـ  اململكة  داخل  املقيمني 
ونسبة  العام،  هذا  حجاج  إجمايل  من 
وهم  فقط  باملئة   30 السعوديني 
ورجال  الصحيني  »املمارسني  من 
كورونا  فريوس  من  املتعافني  األمن 

املستجد«.
والصحافة األجنبية غري مخولة تغطية 
يكون  ما  عادة  الذي  العام  هذا  الحج 
إذ تسعى  عامليا ضخما،  إعالميا  حدثا 
الوصول  إجراءات  لتشديد  الحكومة 
قيودا  وتضع  املكرّمة  مكة  مدينة  إىل 
صحّية صارمة ملنع تفيش الفريوس يف 

أثناء املناسك.
العزل  الحجاج  حافالت  وغادرت 
حيث  املناسك،  لبدء  مكة  يف  الصحي 
انطلقت يف أول أيام الرتوية، بعد أن تم 
تجميعهم يف نقطة تجمع بسعة 5000 
مرت مربع مع تطبيق إجراءات التباعد 

االجتماعي.
مجموعات  عىل  توزيعهم  تم  كما 
الحج  لوزارة  تابع  مرشف  يرافقهم 

والعمرة.
وفيما تستمر األعمال األمنية قبل بدء 
املناسك مع تشديد اإلجراءات وتطبيق 
خالد  الفريق  أفاد  الوباء،  من  الوقاية 
رئيس  العام  األمن  مدير  الحربي، 
اللجنة األمنية بالحج، بأن لدى اململكة 

الجاهزية التامة والخربة الكافية التي 
تمكنها من إدارة أي حالة، وليس لديها 
التقلبات  بخصوص  أمني  هاجس  أي 
الجوية، مؤكداً أن الخطر الوحيد الذي 
هو  العام  هذا  السلطات  عليه  تعمل 
سالمة  ستؤمن  وكيف  الجائحة  خطر 
يرس  بكل  الشعرية  ألداء  الحجاج 

وسهولة.
يوم الرتوية

من املفرتض أن يقيض الحجاج بمنى 

يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي 
كانوا  الناس  بذلك ألن  الحجة، وسمي 
ما  ويحملون  املاء  من  فيه  يرتوون 
يذهب  اليوم  هذا  ويف  إليه.  يحتاجون 
الناس  يصيل  حيث  منى،  إىل  الحجيج 
الظهر والعرص واملغرب والعشاء قرصاً 

دون جمع وُيسن املبيت يف منى.
ثم يعود الحجاج إىل منى صبيحة اليوم 
وقوفهم  بعد  الحجة  ذي  من  العارش 
من  التاسع  يوم  عرفات،  صعيد  عىل 

يف  املبيت  ثم  ومن  الحجة  ذي  شهر 
مزدلفة.

يوم عرفة.. أهم األيام
اليوم  الله،  بيت  حجاج  سيقف  كما 
ويأتي  عرفات،  صعيد  عىل  الخميس، 
ذي  الفضيلة من  العرشة  األيام  ضمن 
هذا  يف  الحجاج  يقف  حيث  الحجة، 
يحتضن  الذي  عرفات  صعيد  يف  اليوم 

جبل الرحمة.
»عرفة«  يوم  يف  الحجاج  أعمال  ومن 

أي  يف  الحاج  بوجود  باملشعر  الوقوف 
كان  إن  عرفة،  مناطق  من  منطقة 

واقفاً أو راكباً أو مستلقياً.
أّما يف حال عدم وقوفه ضمن املنطقة 
املحددة الشاملة لجميع حدود عرفة يف 

هذا اليوم فإن ذلك يفسد حّجه.
يوم عرفة

مسجد  إىل  عرفة  يوم  الحجاج  ويأتي 
خطيب  خطبة  إىل  ليستمعوا  »نمرة« 
والعرص  الظهر  يصلون  ثم  املسجد، 
بالدعاء  ثم يرشعون  وإقامتني،  بأذان 

حتى غروب الشمس.
الرشيف  الحرم  إىل  الحجاج  يعود  ثم 
يليه  أشواط،   7 وهو  اإلفاضة  لطواف 
ذلك  ييل  واملروة،  الصفا  بني  السعي 
للحجاج  الهدي  ذبح  وهو  النحر، 
الحلق  ثم  والقارنني،  املتمتعني 

والتقصري.
عن الطواف

يف السياق أيضاً، أنهت الرئاسة العامة 
لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 
بامللصقات  افرتاضية  مسارات  وضع 
صحن  بمنطقة  املؤقتة  األرضية 
املطاف واملمرات ومداخل األبواب وذلك 
ضمن الخطة االحرتازية املتعلقة بحج 
الحرمني  رئاسة  وهيأت  العام،  هذا 
الحرام  كافة ساحات ومرافق املسجد 
والتي  املؤقتة،  األرضية  بامللصقات 
دخول  مسارات  تنظيم  إىل  تهدف 
من  لتضمن  مناسكهم  وأداء  الحجاج 

االجتماعي  التباعد  تطبيق  خاللها 
بني األفواج، وذلك بالتنسيق والتعاون 
والقيادات  والعمرة  الحج  وزارة  مع 

األمنية.
الفنية  الشؤون  وكالة  جهزت  كما 
خدمات  إدارة  يف  ممثلة  والخدمية 
عربة   660 الحرام،  باملسجد  التنقل 
كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج 
مكة، مع حرصها عىل تقديم خدماتها 
االحرتازية،  اإلجراءات  تطبيق  مع 
وستقدم  سالمتهم.  عىل  حفاظاً 
حاج،  لكل  صالة  سجادة  الرئاسة 
ومعدة  ومعقمة  مغلقة  ستقدم  حيث 

لالستخدام الواحد.
الرشيفني  الحرمني  أن خادم  إىل  يشار 
كان  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك 
الله  عبد  الشيخ  تكليف  عىل  وافق 
كبار  هيئة  عضو  املنيع  سليمان  بن 
امللكي،  بالديوان  واملستشار  العلماء 
هذا  لحج  عرفة  يوم  خطبة  بإلقاء 
الثالثاء،  أعلنته،  ملا  وفقاً  وذلك  العام، 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام 

واملسجد النبوي.
البرشية  التجمعات  أكرب  من  والحج 
رئيسة  وبؤرة  العالم  يف  السنوية 
وبينها  األمراض  النتشار  محتملة 
ويمثل  املستجد،  كورونا  فريوس 
لوجستيا  تحّديا  العادة  يف  تنظيمه 
كبريا، إذ يتدّفق ماليني الحجاج من دول 

عديدة عىل املواقع الدينية املزدحمة.

صاحل: الشيخ الناصري كانت حياته سخية 
بالعطاء وغزيرة بالعلم 

الكاظمي يؤكد أهمية دور األمم املتحدة يف 
دعم مفوضية االنتخابات

ملك األردن يصدر مرسوماً بإجراء انتخابات 
عامة حيدد موعدها خالل 10 أيام

خالل استقباله بالسخارت

أعلنت جناح جتربة حتسني نوعية احلنطة احمللية

بعد تسجيل 2968 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

حنو 10 آالف مقيم يشارك يف املناسك.. كعبة ممنوع ملسها ومجرات معقمة 
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بغداد/ متابعة الزوراء:

َتخطى عدد املصابني بفريوس كورونا حول 

العال�م 16,924,479 مصاب�اً، ت�ويف منهم 

أكثر من 664,226 ش�خصاً، فيما بلغ عدد 

املتعافني عاملياً 10,487,586 شخصاً.

وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املعلنة، أمس 

األربعاء، 929,560 إصابة )باستثناء أرقام 

األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة من 

ل  قبل س�لطات االحتالل اإلرسائييل(، وُسجِّ

م�ن بينها ما يزيد عىل 18,026 وفاة، فيما 

بلغ عدد املتعافني أكثر من 720,679. 

وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً 

يف عدد املصابني ب��270،831 مصاباً، تويف 

منه�م 2789 وتع�اىف 225,624، ث�م قطر 

ب��110,153 إصاب�ة و169 وف�اة وتع�ايف 

106,849، ث�م م�ر ب��92,947 إصابة، 

وهي تتصدر عدد الوفي�ات عربياً ب�4691 

وفاة، فضالً عن تعايف 35,959 شخصاً.

وس�جلت س�لطنة ُعم�ان 78,569 إصابة 

ش�خصاً.   60,240 وتع�ايف  وف�اة  و412 

وأحص�ت الكوي�ت 65,149 إصابة و442 

55,681 ش�خصاً، وأك�دت  وف�اة وتع�ايف 

اإلمارات إصابة 59,921 شخصاً تويف منهم 

347 وتع�اىف 53,202. وبلغ عدد اإلصابات 

يف البحري�ن 39,921 إصاب�ة و142 وفاة، 

وُسّجل تعايف 36,531 شخصاً.

وأعلن�ت الجزائر تس�جيل 28,615 إصابة 

م�ن بينه�ا 1174 وف�اة، وتع�ايف 19,233 

ش�خصاً. وأحىص املغ�رب 21,387 إصابة 

ش�خصاً،   17,066 وتع�ايف  وف�اة  و327 

وس�جل الس�ودان 11,496 إصاب�ة و725 

وس�جلت  ش�خص.   6001 وتع�ايف  وف�اة 

فلس�طني 8269 إصابة و82 وف�اة وتعايف 

6107، ورص�دت موريتاني�ا 6249 إصابة 

و156 وفاة وتعايف 4683 ش�خصاً. وأكدت 

جيبوت�ي تس�جيل 5068 إصابة و58 وفاة 

وتعايف 4992 شخصاً.

وأعل�ن لبن�ان تس�جيل 4023 إصابة و54 

وس�ّجل  أش�خاص.   1710 وتع�ايف  وف�اة 

الصوم�ال 3212 إصاب�ة و93 وفاة وتعايف 

1562 شخصاً. وأحصت ليبيا 3017 إصابة 

و67 وف�اة وتع�ايف 579 ش�خصاً. ورص�د 

اليمن تس�جيل 1703 إصابات و484 وفاة 

وتعايف 840 شخصاً.

وس�جلت تون�س 1468 إصاب�ة و50 وفاة 

وتعايف1168 ش�خصاً، فيم�ا أحىص األردن 

 1042 وتع�ايف  وف�اة  و11  إصاب�ة   1182

شخصاً. ورصدت سورية 694 إصابة منها 

40 وفاة، وتعايف 220 شخصا، فيما رصدت 

ج�زر القمر تس�جيل 354 إصابة بفريوس 

كورونا و7 وفيات وتعايف 328 شخصاً.

 دولي�ا، بل�غ ع�دد الضحاي�ا يف الوالي�ات 

املتحدة ما يقارب 150 ألف شخص إجماال 

من�ذ رصد الف�ريوس ألول م�رة يف البالد يف 

يناير/كانون الثاني املايض، وهو أعىل رقم 

للوفيات يف العالم.

وزادت اإلصاب�ات يف الوالي�ات املتح�دة 64 

ألف�ا ليص�ل الع�دد اإلجم�ايل للمصابني إىل 

4.38 ماليني.

ويف الصني، قال�ت اللجنة الوطنية للصحة: 

جدي�دة  إصاب�ة   101 س�جلت  الب�الد  إن 

بالفريوس أم�س الثالثاء، وذل�ك أعىل عدد 

إصاب�ات من�ذ أكثر م�ن 3 أش�هر ونصف 

الشهر.

إصاب�ة   89 أن  بي�ان  يف  اللجن�ة  وذك�رت 

س�جلت يف إقلي�م ش�ينجيانغ أقىص غرب 

الب�الد، وإصابة واح�دة يف بكني و3 حاالت 

لقادمني من الخارج، وحتى أمس بلغ عدد 

حاالت اإلصابة املؤك�دة يف الصني 840 ألفا 

و60 حالة، فيما اس�تقر عدد الوفيات عند 

.4634

وارتفع ع�دد املصاب�ني بف�ريوس كورونا 

ع�ر العال�م إىل أكثر م�ن 16 مليونا و883 

ألف ش�خص، تويف منهم ما يزيد عىل 662 

ألف�ا، وتع�اىف أكثر م�ن 10 مالي�ني و450 

ألفا، بحس�ب موقع “ورلد ميرت” املختص 

بإحصاء ضحايا الفريوس.

ويف املكس�يك الت�ي لديه�ا رابع أع�ىل عدد 

وفي�ات يف العالم ج�راء الف�ريوس، أعلنت 

إصاب�ات   7208 تس�جيل  الصح�ة  وزارة 

جديدة و854 وفاة، ليصل إجمايل اإلصابات 

إىل 402 ألف�ا و697، وإجم�ايل الوفيات إىل 

44 ألفا و876.

ويف الرازيل، أعلنت وزارة الصحة تس�جيل 

40 ألفا و816 إصاب�ة جديدة و921 وفاة، 

لريتف�ع ع�دد اإلصاب�ات اإلجم�ايل إىل 2.5 

ملي�ون حال�ة، وع�دد الوفي�ات إىل 88 ألفا 

و539.

ويف أفريقي�ا، ارتفع ع�دد اإلصابات يف غانا 

إىل أكث�ر م�ن 34 ألف�ا بع�د تس�جيل 782 

إصابة جديدة، فيما ظلت الوفيات عند 168 

حالة، وتج�اوز عدد املصابني بالفريوس يف 

عم�وم القارة 877 ألفا، تويف منهم 18 ألفا 

و540.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

أص�دَر الرئيس امل�ري عب�د الفتاح 

السييس قوانني عديدة تشمل ألول مرة 

استحداث منصب املستشار العسكري 

لكل محافظة، وامتالك كل مستش�ار 

مساعدين عديدة.

وواف�ق الرئيس املري ع�ىل القانون 

رق�م 165 لس�نة 2020 بتعديل بعض 

أح�كام القانون رقم 55 لس�نة 1968 

الش�عبي،  الدف�اع  منظم�ات  بش�أن 

والقانون رقم 46 لس�نة 1973 بشأن 

الرتبية العس�كرية بمرحلَت�ي التعليم 

الثانوي والعايل.

ويتضم�ن القانون، ال�ذي وافق عليه 

مجل�س الن�واب أيض�ا وص�دق عليه 

الرئي�س امل�ري، اس�تحداث م�ادة 

تن�ص ع�ىل أن يك�ون ل�كل محافظة 

)عددها 27( مستشار عسكري وعدد 

كاف من املس�اعدين يصدر بتعيينهم 

وتحديد رشوط شغلهم الوظيفة قرار 

من وزير الدفاع.

اختصاص�ات  القان�ون  ويح�دد 

للمحافظ�ة،  العس�كري  املستش�ار 

والت�ي تش�مل املس�اهمة يف املتابع�ة 

امليداني�ة الدوري�ة للخدم�ات املقدمة 

الج�اري  واملرشوع�ات  للمواطن�ني 

م�ع  الدائ�م  والتواص�ل  تنفيذه�ا 

املواطنني يف إط�ار الحفاظ عىل األمن 

الشامل، ولتحقيق  القومي بمفهومه 

موجب�ات ص�ون الدس�تور والحفاظ 

للدول�ة  األساس�ية  املقوم�ات  ع�ىل 

والتنس�يق مع الجهات التعليمية عىل 

مس�توى املحافظ�ة؛ لتنفي�ذ منه�ج 

الرتبية العس�كرية وفًقا للقواعد التي 

تحددها وزارة الدفاع.

كما أوىل القانون للمستشار العسكري 

يف س�بيل تحقي�ق مهمات�ه مجموعة 

م�ن الصالحي�ات، تتمثل يف املش�اركة 

يف اجتماعات مجلس الدفاع الش�عبي 

واملجلس التنفي�ذي للمحافظة، وعقد 

اجتماع�ات م�ع قي�ادات املحافظة يف 

األحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما 

يتعل�ق بمهمات�ه، ورف�ع تقاري�ر إىل 

وزارة الدفاع أو أي من الجهات املعنية 

يف ش�أن أي م�ن األمور الت�ي يختص 

به�ا، وتفويض أي�ا من مس�اعديه يف 

االختصاصات املوكلة إليه.

كما نص القانون عىل أن تشتمل الرتبية 

العس�كرية للطلب�ة والطالب�ات ع�ىل 

التدريب والثقافة العسكرية والخدمة 

الطبي�ة ومواجهة األزمات والتحديات 

والتعري�ف باملرشوعات القومية ودور 

الق�وات املس�لحة يف صون الدس�تور 

والديمقراطية والحفاظ عىل املقومات 

األساس�ية للدولة طبًقا للمناهج التي 

تحددها وزارة الدفاع.

وتضم�ن امل�رشوع االس�تبدال بعبارة 

“وزارة  عب�ارة  الدف�اع”  “وزارة 

الحربية” وبعبارة “مساعد املستشار 

العسكري” عبارتي مستشارعسكري 

ملدير الرتبي�ة والتعلي�م ومدير الرتبية 

العس�كرية أينما وردت يف القانون.

ويأت�ي القرار بالتزامن م�ع انتقادات 

اعت�ره  م�ا  بش�أن  واس�عة  محلي�ة 

إذ  م�ر”؛  “عس�كرة  معارض�ون 

يتوسع الجيش املري خالل السنوات 

املاضي�ة يف الس�يطرة ع�ىل مفاص�ل 

الدولة ونش�اطها االقتصادي.

ويف أواخر عام 2016، قال السييس، يف 

تريح اس�تثنائي آنذاك، إن النش�اط 

االقتص�ادي للجي�ش يع�ادل نح�و 2 

باملئة م�ن حجم اقتصاد ب�الده، نافيا 

ما يرتدد عن س�يطرته عىل %50 كما 

تشري تقارير محلية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يعكف عدد من النواب األمريكيني 
عىل تقديم م�رشوع قانون يدعو 
إدارة الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترم�ب إىل ف�رض عقوب�ات ع�ىل 
تركيا وروس�يا لدورهما يف إذكاء 

الراع يف ليبيا.
 foreign policy وكش�فت مجلة
األمريكي�ة، األربعاء، عن مرشوع 
القان�ون هذا الذي يت�م تحضريه 
يف مجل�س الن�واب والكونغ�رس 
وال�ذي يج�ر إدارة ترم�ب ع�ىل 
تركي�ا  ع�ىل  عقوب�ات  ف�رض 
وروس�يا، وس�ط تحذيرات وزارة 
الدفاع األمريكية من نرش املرتزقة 

األجانب يف املنطقة املشتعلة.
وبحس�ب املجل�س، ف�إن قانون 
م�ن  ال�ذي  الليب�ي،  االس�تقرار 
لجن�ة  ع�ن  يص�در  أن  املتوق�ع 
بمجل�س  الخارجي�ة  الش�ؤون 
النواب هذا األس�بوع، س�يفرض 
عقوب�ات إلزامية ع�ىل البلدين يف 
غضون س�تة أش�هر، مما يمنح 
البي�ت األبي�ض مس�احة كب�رية 
إللغاء تأشريات الدخول األمريكية 
البن�وك  يف  األم�وال  تجمي�د  أو 
األمريكية ملنع روس�يا وتركيا من 
إقام�ة جرس ف�وق البحر األبيض 

املتوسط.
وقال أحد مساعدي مجلس النواب 
املطلعني عىل الترشيع ل�”فورين 

تقي�م  أن  نري�د  “ال  بولي�يس”: 
روس�يا موطئ قدم يف ليبيا، يهدد 
الناتو وأوروبا”. وأضاف يف إشارة 
وال�رويس  الرتك�ي  الرئيس�ني  إىل 
“أردوغان وبوت�ني يرتاجعان عند 

التلويح بالعقوبات”.
ويأت�ي هذا الترشيع مع اش�تداد 
الراع يف ليبيا، ال سيما مع تزايد 
تدخالت أنقرة التي تدعم فصائل 
الوف�اق بالس�الح واملرتزقة، ضد 

الجيش الليبي.
وكان الجيش أعلن، أمس الثالثاء، 
إرس�ال  يف  تس�تمر  تركي�ا  أن 
املرتزق�ة، وق�د ب�دأت مؤخ�را يف 
إرسال مقاتلني من جنسيات عدة 

غري سورية.
كم�ا نف�ى مدي�ر إدارة التوجي�ه 
املعنوي يف الجي�ش الليبي العميد 
خالد املحجوب، االستعانة بقوات 
روس�ية ع�ىل األرض، مضيفاً أن 
الجي�ش اس�تعان بخ�راء روس 
إلع�ادة إص�الح بعض األس�لحة 

الروسية.
القانون،  إىل م�رشوع  وبالع�ودة 
الذي ط�رح ألول م�رة يف مجلس 
الن�واب الع�ام امل�ايض م�ن قبل 
النائ�ب الديمقراطي تيد دويتش، 
ويف مجل�س الش�يوخ م�ن قب�ل 
الس�يناتور الديمقراط�ي كريس 
كونز، فإنه يدعو إىل اتخاذ قرارات 
صارم�ة ض�د منتهك�ي حق�وق 

اإلنسان ولصوص النفط يف ليبيا.
وكم�ا فع�ل م�ن قب�ل، يح�اول 
الكونغرس حمل إدارة ترمب عىل 
اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا 
بس�بب أخطائهم�ا يف السياس�ة 

الخارجية، ال سيما يف ليبيا.
ولدى الكونغرس شهية مفتوحة 
من أجل معاقبة روسيا، ال سيما 
بعد أن أصدرت القيادة األمريكية 
باألقم�ار  ص�ورا  اإلفريقي�ة 
م�ن  ق�وات  تظه�ر  الصناعي�ة 
الجيش  تدع�م  مجموع�ة فاغنر 
الليبي، وتع�زز موقعها يف مدينة 

رست.
كما كانت وزارة الدفاع األمريكية 
) البنتاغ�ون( أعلن�ت األس�بوع 
امل�ايض، أن تركيا أرس�لت ما بني 
نح�و 4000 مرت�زق س�وري إىل 
ليبي�ا خالل األش�هر الثالثة األوىل 

من العام الحايل.
خ�اص  تقري�ر  يف  وأوضح�ت 
يف  اإلره�اب  محارب�ة  بعملي�ات 
إفريقي�ا، أن تركي�ا قدمت أمواال 
آالف  ع�ىل  الجنس�ية  وعرض�ت 
املقاتلني مقابل املشاركة يف النزاع 
الليب�ي إىل جانب الق�وات املوالية 

لحكومة الوفاق.
كم�ا رج�ح التقرير الذي ش�مل 
نهاي�ة  حت�ى  املمت�دة  الف�رتة 
ش�هر م�ارس امل�ايض، أن تكون 
التعزي�زات القادم�ة م�ن تركي�ا 
قد لعب�ت دورا يف تقدم الوفاق يف 
مايو املايض عىل تخوم العاصمة 
طرابل�س. وذك�ر أن 300 مقاتل 
س�وري وصل�وا إىل ليبي�ا نهاي�ة 
أبري�ل املايض، كما ن�رشت تركيا 
“عددا مجهوال” من العس�كريني 
األتراك خ�الل األش�هر األوىل من 

العام الحايل.

تونس/ متابعة الزوراء: 
هناك احتماالن فقط بش�أن الجلس�ة 
التي يش�هدها الرمل�ان التونيس، اليوم 
الخميس، بخصوص س�حب الثقة من 
رئيسه راش�د الغنويش؛ فإما أن ينجح 
أصح�اب الطل�ب يف مس�عاهم وتت�م 
تنحيت�ه عن رئاس�ة الرمل�ان، وإما أن 
يفش�لوا يف جم�ع الع�دد املطل�وب من 
األصوات، فأي االحتمالني يبدو أقرب؟

يش�هد مجلس نواب الش�عب التونيس 
حال�ًة م�ن الش�د والج�ذب، ُيرجعه�ا 
كث�ري من املراقب�ني إىل تفت�ت الكتل يف 
داخل�ه كنتيجة للتصوي�ت العقابي يف 
االنتخاب�ات العامة األخ�رية، والتي لم 
تع�ط أغلبية واضحة ألي من األحزاب، 
وما جلس�ة س�حب الثقة من الغنويش 
املق�ررة الخمي�س س�وى حلق�ة م�ن 

حلقات تلك األزمة.
الجلس�ة س�تكون عاّمة، وتحمل بنداً 
واح�داً، وه�و ع�رض الئح�ة س�حب 
الثقة من الغن�ويش، والتي طرحتها 4 
كتل نيابي�ة، والجلس�ة مفتوحة أمام 
خياري�ن اثن�ني؛ أّولهما تمري�ر الئحة 
س�حب الثقة م�ن الغن�ويش وتنحيته 
عن رئاس�ة الرمل�ان، وتقديم مرّش�ح 
بدي�ل لخالفته من ِقب�ل الكتل صاحبة 

الالئحة، وانتخابه يف الجلسة ذاتها.
أّم�ا الخي�ار الثاني فيتمّثل يف إس�قاط 
الالئح�ة، وبق�اء الغن�ويش يف منصبه 
 2020-( املتبّقي�ة  النيابي�ة  للم�ّدة 
2024(، وتتحّول بذلك جلس�ة س�حب 
الثق�ة من�ه إىل جلس�ة إع�ادة تزكي�ة 
وتجدي�د للثق�ة به، ويأت�ي ذلك يف ظل 
سياس�يني  م�ن  وأحادي�ث  اتهام�ات 

وناش�طني، لجهات داخلي�ة وخارجية 
“معادي�ة للربي�ع العربي”، بالس�عي 

لحشد الدعم لالئحة سحب الثقة.
وبدأت األزمة الحالي�ة باعتصام نواب 
“الح�زب الدس�توري الح�ر”، يف مق�ر 
الرمل�ان، ألكثر م�ن أس�بوعني، خالل 
يوليو/تم�وز الج�اري، وتعّم�د هؤالء 
النواب منع انعقاد جلسات عاّمة كانت 
مخصص�ة للتصوي�ت ع�ىل مش�اريع 
املحكم�ة  أعض�اء  وانتخ�اب  قوان�ني 
الدستورية، وطالبوا بعقد جلسة عاّمة 

لسحب الثقة من الغنويش.
ويف 16 يوليو/تم�وز، أعلن�ت 4 كت�ل 
الئح�ة  إي�داع  صحف�ي،  مؤتم�ر  يف 
لس�حب الثق�ة م�ن الغن�ويش بمكتب 
الضبط بالرملان، بعد اس�تيفائها عدد 

التوقيعات املطلوبة، وهي 73 توقيعاً.
وعلّل�ت الكتل املتقدم�ة بالالئحة هذه 
الخط�وة بأنه�ا “جاءت نتيج�ة اتخاذ 
رئيس الرمل�ان قرارات بش�كل فردي، 
دون الرج�وع إىل مكت�ب الرملان )أعىل 
هيئة(، وإصدار تريحات بخصوص 
العالقات الخارجي�ة لتونس تتناىف مع 
توّجه الدبلوماسية التونسية”، بحسب 

رأيهم.
“الدس�توري  رئيس�ة  أعلن�ت  وطامل�ا 
الح�ر”، عب�ري م�وىس، يف تريح�ات 
س�ابقة، أنه�ا تناه�ض ث�ورة 2011، 
التي أطاحت بنظام زي�ن العابدين بن 
عيل، وُتجاهر بعدائها املس�تمر لحركة 

النهضة.
ويف 22 يوليو/تموز، اّتهم رئيس الكتلة 
الرملانية لحركة “النهضة”، نور الدين 
البح�ريي، رئيس�ة كتلة “الدس�توري 

الحّر”، ونوابها، بتمهيد الطريق لقوى 
خارجي�ة، ه�ي “اإلم�ارات وم�ر”، 
التونس�ية  “الدول�ة  ع�ىل  لالنق�الب 

املنتخبة”.
وثم�ة اتهام�ات لدول عربي�ة، خاصة 
اإلم�ارات، بقي�ادة “ث�ورة مض�ادة”، 
دول  يف  الحاكم�ة  األنظم�ة  إلس�قاط 
عربية شهدت ثورات “الربيع العربي”، 
وع�ادة م�ا تنف�ي أبوظب�ي والقاهرة 

تدخلهما يف شؤون دول أخرى.
ع أن يش�هد تمري�ر الئحة  وم�ن املتوقَّ
س�حب الثقة صعوبة يف جمع األغلبية 
املطلوب�ة لتمريرها، وهي 109 أصوات 
من أص�ل 217 صوتاً، خاص�ة أن عدد 
ع�ني عىل الالئحة حالياً لم يتجاوز  املوقِّ
73 نائب�اً، لكن قد يتم تمرير الالئحة يف 

حال تصويت نواب آخرين، وهو ما من 
ش�أنه أن يرفع العدد وُيوّف�ر النصاب 

القانوني املطلوب.
والكتل التي أعلنت أنها س�تصّوت عىل 
س�حب الثقة هي نفس�ها املوّقعة عىل 
 38( الديمقراطي�ة  وه�ي:  الالئح�ة، 
مقع�داً(، وتحيا تون�س )10 مقاعد(، 
واإلص�الح )16 مقع�داً(، وج�زء م�ن 
الكتل�ة الوطني�ة )11 مقع�داً(، وهذه 

الكتل مجتمعة توّفر 75 صوتاً.
وعق�ب تقدي�م الالئح�ة، أعلن�ت عبري 
موىس، رئيسة كتلة “الدستوري الحّر” 
)16 مقع�داً(، يف تريح�ات إعالمية، 
“مساندتها لهذه الالئحة وعزم كتلتها 
التصويت لصالحها يف الجلسة العامة”، 
وباحتس�اب نواب “الدس�توري الحر” 

يرتفع ع�دد النواب الذين م�ن املنتظر 
أن يصّوت�وا عىل س�حب الثق�ة إىل 91، 

ويبقى العدد دون أغلبية 109.
وكان�ت الكت�ل املوقع�ة ع�ىل الالئحة 
كتل�ة  توقيع�ات  قب�ول  رفض�ت  ق�د 
“الدستوري الحّر” عند إيداعها بمكتب 
الضبط بالرملان، رغم إرصار “موىس” 

عىل تضمني توقيعات كتلتها.
الكتل التي أبدت رفضها مبدئياً لالئحة 
سحب الثقة هي النهضة )54 مقعداً(، 
وائت�الف الكرامة )19 مقع�داً(، وقلب 
تون�س )27 مقع�داً(، واملس�تقبل )9 
مقاعد(، ويف تريح سابق لألناضول، 
وصف رئيس املكتب الس�يايس لحركة 
النهض�ة، نائبه�ا بالرملان ن�ور الدين 
العرب�اوي، تقديَم الئحة س�حب الثقة 

ب�”العملي�ة االس�تعراضية التي ليس 
لها أي أفق ولن تمر”، حسب قوله.

واستبعد العرباوي أن “ُتحّصل الالئحة 
يف  أص�وات   109 أغلبي�ة  املعروض�ة 
الجلس�ة العام�ة”، وأك�د أن “الع�رة 
إلي�داع  توقيع�اً   73 بتجمي�ع  ليس�ت 
الالئح�ة بمكتب الرمل�ان، بل بتحصيل 
العام�ة  الجلس�ة  ي�وم  أص�وات   109

لتمرير الالئحة”.
م�ن جهته، ق�ال الغنويش، إن�ه “واثق 
من أنها س�تكون لحظة لتجديد الثقة 
بي رئيس�اً للرملان وإع�ادة تزكيتي”، 
وأض�اف الغن�ويش يف تريح إعالمي، 
عق�ب اجتماع للمكت�ب بمقر الرملان، 
الجمع�ة: “ل�م آت ع�ىل ظه�ر دباب�ة 
لرئاس�ة الرملان، بل جئ�ت باالنتخاب، 
ولس�ت منزعج�اً من )الئحة( س�حب 
الثق�ة مني، لذل�ك قبلنا إع�ادة اختبار 

الثقة”.
“تج�اوزت االعرتاضات الش�كلية التي 
تحت�وي عليه�ا الالئحة وه�ي كثرية، 
وكان من املمكن إس�قاطها ش�كالً يف 
اجتماع املكتب، ولنا األغلبية لذلك. قبلنا 
التح�دي احرتاماً إلرادة 73 نائباً، الذين 
تقدموا بالالئحة، وهذا عدد ليس قليالً، 

واحرتاماً للديمقراطية التونسية”.
وأض�اف الغن�ويش: “أنا قدم�ت طوعاً 
مقرتح�ًا بإنه�اء الجدل داخ�ل املكتب 
ح�ول الالئح�ة وتمريرها إىل الجلس�ة 
اعتم�اد  دون  إقراره�ا  وت�م  العام�ة، 

التصويت عىل تمريرها من عدمه”.
والجمع�ة 24 يوليو/تموز، أقرَّ مكتب 
يك�ون  أن  هيئ�ة(،  )أع�ىل  الرمل�ان 
التصوي�ت ع�ىل الئح�ة س�حب الثقة 

رسياً ودون مداوالت أو نقاش عام بني 
النواب.

عض�و مكت�ب الرمل�ان، النائب�ة ع�ن 
كتل�ة النهضة، زين�ب الراهمي، قالت 
اإلثن�ني 28 يوليو/تم�وز، إن “املكتب 
أقر باإلجم�اع بني أعضائ�ه، أن يكون 
التصويت عىل الئحة س�حب الثقة من 

الغنويش رسياً ودون نقاش عام”.
أن  لألناض�ول،  الراهم�ي،  وأضاف�ت 
“مّدة انعقاد الجلسة ساعتان، انطالقاً 
من الس�اعة التاس�عة صباحاً )8:00 
صباح�اً  ع�رشة  الحادي�ة  إىل  ت.غ( 
)10:00 ت.غ(، والتصوي�ت س�يكون 
يف صناديق باملناداة ع�ىل النواب تباعاً 
مثلم�ا تم�ت عملي�ة انتخ�اب رئي�س 
الرمل�ان ونائبي�ه”، وأوضحت أن “هذا 
اإلج�راء يأت�ي تطبيق�اً ألح�كام املادة 
51 من النظ�ام الداخيل للرملان، والتي 
تنص عىل أن س�حب الثق�ة من رئيس 
الرملان يكون بنفس طريقة االنتخاب 

)بشكل رسي(”.
فيما ق�ال النائب عن كتلة تحيا تونس 
)ليرايل 10 نواب(، ملوقع الصباح نيوز 
املحيل، إن “هناك تأكيداً ش�خصياً من 
109 ن�واب للتصوي�ت م�ع عريض�ة 
سحب الثقة من الغنويش”، دون مزيد 

من التوضيح.
ويأم�ل كث�ري م�ن املراقب�ني أن تمث�ل 
الجلس�ة -بغّض النظر ع�ن نتيجتها- 
نهاية لألزمات التي يش�هدها الرملان، 
حتى يتفرغ األعضاء ملناقش�ة وتمرير 
القوان�ني املعلقة، خاصة يف ظل األزمة 
املالي�ة الطاحن�ة التي تواجهه�ا البالد 

من جراء تداعيات وباء كورونا.

عامليا .. إصابات كورونا تناهز الـ17 
مليون واملتعافني يتخطون العشرة ماليني

يف سابقة تعد األوىل من نوعها يف البالد 

ــار عسكري لكل حمافظة  ــي يصدر قرارا بتعيني مستش السيس
له صالحيات عديدة

بسبب ليبيا.. قانون أمريكي يفرض عقوبات على تركيا وروسيا

اليوم .. الربملان التونسي يعقد جلسة خبصوص سحب الثقة من رئيسه 
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بغداد/ الزوراء:
للقوات  العام  القائد  باسم  املتحدث  أعلن 
املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس األربعاء، 
الرشيط  لتأمني  عسكرية  تعزيزات  عن 
الحدود  طول  وعىل  سوريا،  مع  الحدودي 
بدء  مع  بالتزامن  األخرى،  الجوار  دول  مع 
القوات  أطلقتها  التي  العسكرية  العملية 
ومنع  اإلرهابية  العنارص  ملالحقة  العراقية 
تسلل اإلرهابيني اىل داخل البالد، موضحاً ان 
الجيش  هي  املناطق  تمسك  التي  القطعات 

والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود.
»الحدود  إن  رسول:  يحيى  اللواء  وقال 
باستخدام  كبري  بشكل  مؤمنة  العراقية 
الحرارية  والكامريات  الحديثة  التكنولوجيا 
اىل  إضافة  املسرية،  املراقبة  والطائرات 
تنفذها  التي  العسكرية  العمليات  استمرار  
حدود  ضمن  السيما  القطاعات،  مختلف 
وغرب  والجزيرة  االنبار  عمليات  قيادة 
مستمرة  عمليات  فيها  تجري  التي  نينوى 
بهدف منع تسلل اإلرهابيني باتجاه األرايض 

العراقية«.
العسكرية  العمليات  »استمرار  رسول  وأكد 
عصابات  بقايا  ومالحقة  لتعقب  الهادفة 
إىل  الفتاً  عليها«،  والقضاء  اإلرهابية  داعش 

ان »القطعات العسكرية التي تمسك الحدود 
تتكون من الجيش والحشد الشعبي وقوات 
حرس الحدود، ال سيما يف الرشيط الحدودي 
السوري شمال رشق سوريا، يف الجانب الذي 

عرشات  تضم  لـ”قسد”  سجون  فيه  تقع 
اآلالف من عنارص داعش اإلرهابي«.

ولفت رسول إىل ان »القيادة األمنية تركز عىل 
عىل  مراقبة  ونقاط  عسكرية  قطعات  نرش 
املجاورة  الدول  باقي  مع  الحدودي  الرشيط 
للبالد بهدف تأمينها والسيطرة عليها، ومنع 
يف  إرهابية هناك، السيما  أي عنارص  تواجد 
أن  املناطق الحدودية الصحراوية«. موضحاً 
الحدود،  ضبط  قضية  عىل  تركز  »الحكومة 
خطة  وهنالك  سوريا،  الجارة  مع  وخاصة 
ووزارتي  املشرتكة  العمليات  قيادة  قبل  من 
امللف  بتدعيم  لالستمرار  والدفاع   الداخلية 
تكنولوجيا  بجميع  وتزويدها  الحدودي، 

املعلومات والتقنية الحديثة«.
بها  رشعت  كربى  أمنية  عمليات  وكانت 
من  عدد  لتأمني  العراقية  املشرتكة  القوات 
من  الرابعة  املرحلة  ضمن  البالد  مناطق 
انطلقت من محاور  العراق،  أبطال  عمليات 
عديدة، وبمشاركة مكافحة اإلرهاب والجيش 

والحشد الشعبي وقوات وزارة الداخلية.

بغداد/ الزوراء:

درجات  ارتفاع  أن  الصحة  وزارة  أكدت 

الحرارة لم يحدث أي تغيري يف أعداد اإلصابات 

املوجة  يف  يزال  ال  العراق  أن  مبينًة  بكورونا، 

تعرضه  املتوقع  ومن  الفايروس  من  األوىل 

ملوجة جديدة »يف ظل عدم توفر العالج وعدم 

التزام املواطنني«.

امس  الجمييل،  حازم  الوزارة،  وكيل  وقال 

األوىل  املوجة  يف  يزال  ال  »العراق  إن  األربعاء: 

أن »اإلصابات  ولم تنته حتى اآلن«، موضحاً 

ما زالت مرتفعة، ومن املتوقع تعرض البالد 

ملوجة جديدة من الفريوس يف ظل عدم توفر 

العالج، فضال عن عدم التزام املواطنني«.

ان  صحفي:  ترصيح  يف  الجمييل،  وأضاف 

الحرارة لم يحدث أي تغيري  »ارتفاع درجات 

عىل  كورونا  بفايروس  اإلصابات  أعداد  يف 

عكس ما كان متوقعا يف بداية انتشاره«.

الرصافة  صحة  دائرة  أقدمت  جانبها،  من 

واالحتياطي  السرتاتيجي  الخزين  زيادة  عىل 

بينما  مستشفياتها،  يف  االوكسجني  من 

يف  امليداني  السالم  دار  مستشفى  يف  افتتح 

الفرعي،  الدم  مرصف  الدويل  بغداد  معرض 

وتم تجهيزه باملعدات الخاصة بالفحوصات 

الدم،  نقل  خدمات  تقديم  بهدف  املختربية، 

 « ببالزما  العالجية  الربوتوكوالت  وتطبيق 

النقاهة«.

الرصافة،  صحة  دائرة  عام  مدير  واوضح 

الخزين  »زيادة  أن  الساعدي:  الغني  عبد 

االوكسجني  من  واالحتياطي  السرتاتيجي 

ان  مٔوكدا  الرصافة«،  مستشفيات  عموم  يف 

بالخدمات،  للتوسع  خطط  »لديها  دائرته 

ردهات  وتوسيع  جديدة،  ارسة  واضافة 

واملراكز  املستشفيات  جميع  يف  االنعاش 

الخاصة بالعزل«.

ملحاربة  واالليات  الخطط  »اتباع  عىل  وشدد 

الربوتوكوالت  خالل  من  كورونا  فريوس 

العالجية الجديدة املتبعة من منظمة الصحة 

العاملية وآخر تطوراتها«.

الطبية  »الفرق  أن  الساعدي  وأضاف 

والصحية تجري حاليا عمليات املسح امليداني 

يف مدرسة تأهيل االٔحداث يف منطقة الرشاد، 

ودائرة تأهيل أحداث الذكور يف الكرادة«.

بغداد/ الزوراء:
امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 
محاولة  إحباط  عن  األربعاء، 
تسلل لعنارص تنظيم »داعش« يف 

قضاء خانقني بمحافظة دياىل.
بيان  يف  الحشد  إعالم  وقال 
مقتضب تلقت »الزوراء« نسخة 

الثالث  الفوج  »قوة من  إن  منه: 
الشعبي  بالحشد   110 اللواء  يف 
أحبطت محاولة تسلل لداعش يف 
لقضاء  التابعة  السعدية  ناحية 

خانقني بمحافظة دياىل«.
الثالثاء، عن  وكان الحشد أعلن، 
لعنارص  تسلل  محاولة  إحباط 

العراق عرب األرايض  إىل  »داعش« 
السورية.

من  قوة  أحرقت  جهتها،  من 
الشعبي،  بالحشد   56 اللواء 
لتنظيم  مضافة  األربعاء،  أمس 
قضاء  يف  اإلجرامي  داعش”   “
محافظة  غرب  شمال  الدبس 

كركوك.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
بالحشد   56 اللواء  من  “قوة  أن 
دهم  عملية  نفذت  الشعبي 
معلومات  عىل  بناًء  وتفتيش 
جبال  لسلسة  استخباراتية 

مسؤولية  قاطع  ضمن  رشرناو 
غرب  شمال  الدبس  قضاء 

محافظة كركوك”.
“العملية  أن  البيان  وأضاف 
العثور عىل مضافة  أسفرت عن 
غذائية  مواد  تضم  لداعش 

ومالبس وتم حرقها”. 

بغداد/ الزوراء:

إقليم  منافذ  ان  الحدودية  املنافذ  هيئة  أكدت 

بالحكومة  اآلن  حتى  مرتبطة  غري  كردستان 

موظفيها،  وال  إيراداتها  حيث  من  ال  املركزية، 

عند  وقرارات  اجتماعات  هناك  ستكون  فيما 

االنتهاء من ملف املنافذ االتحادية، عىل وفق ما 

يتضمنه الربنامج الحكومي.

حديث  يف  الوائيل،  عمر  الهيئة،  رئيس  وقال 

صحفي: »ان قرارا صدر يف عام 2019 نص عىل 

االتحادية،  بالحكومة  اإلقليم  منافذ  ترتبط  ان 

لكنه لم يطبق حتى اآلن، وقد اجتمعنا )سابقا( 

اىل  نصل  لم  ولكن  اإلقليم،  يف  املسؤولني  مع 

لديه  الوزراء  »رئيس  ان  إىل  مشريا  نتيجة«، 

خطة لهذا املوضوع بدأت بضبط املنافذ الربية 

االتحادية،  الحكومة  سيطرة  تحت  هي  التي 

ومن ثم سننتقل إىل امللف اآلخر املتعلق بمنافذ 

اقليم كردستان، ويف قادم األيام ستكون هناك 

إجراءات ولقاءات واجتماعات، ونأمل ان تكون 

حصيلتها ايجابية«.

ان  هو  األهم  »املوضوع  أن  الوائيل  واستدرك 

تكون هناك روزنامة زراعية موحدة )يف منافذ 

املركز واإلقليم(، بحيث تصبح املواد املمنوعة يف 

اإلقليم، كما  يف  نفسها ممنوعة  االتحاد  منافذ 

بحيث  أيضا  موحدة  الجمركية  التعرفة  تكون 

بالرسوم  املنافذ  كل  يف  عمله  التاجر  يمارس 

نفسها )ال يوجد فرق بالرتسيم(، ال ان تكون 

بها  ومسموح  هنا  ممنوعة  األمور  بعض 

هناك«.

بغداد/ الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، عن 

تنفيذها ثالث عمليات ضبط يف الطرق الرابطة بني 

أسفرت  وبغداد  الدين وكركوك  محافظات صالح 

عن ضبط )11( متهماً يستحصلون مبالغ جباية 

بطرق غري قانونيٍة.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

صالح  يف  الهيئة  تحقيق  مكتب  من  “فريقا  إن 

متلبسني  أشخاص،   )8( ضبط  من  تمكن  الدين 

باستحصال  يقومون  وهم  املشهود  بالجرم 

الطريق  عرب  املارة  الحمل  سيارات  من  جباياٍت 

الرابط بني محافظتي بغداد وكركوك قرب قضاء 

أقدموا  التي  املاليَّة  املبالغ  آمريل، فضالً عن ضبط 

عىل استحصالها عرب عملهم غري القانوني”.

ضبط  عملية  املكتب  “تنفيذ  إىل  الهيئة  وأشارت 

الرشقي  املدخل  يف  األوىل  العملية  سبقت  أخرى 

ملدينة تكريت من جهة محافظة كركوك أسفرت 

إحدى  إىل  انتسابه  يدَّعي  شخص  ضبط  عن 

سيارات  من  مالية  مبالغ  بجمع  يقوم  النقابات 

الحمل التي تدخل مدينة تكريت عرب ذلك املدخل، 

بحوزته،  كانت  التي  املالية  املبالغ  ضبط  مؤكدًة 

فضالً عن ختم ودفاتر وصوالت”.

العملية  يف  عودته  وأثناء  “الفريق  أن  وتابعت 

متهمني  بضبط  قام  املحافظة  مركز  إىل  األوىل 

الثانية  العملية  فيه  ت  تمَّ الذي  ذاته  املكان  يف 

متلبسني بممارسة األعمال غري القانونيَّة نفسها 

الحمل  سيارات  من  مالية  مبالغ  باستحصال 

املارة عرب املدخل الرشقي ملدينة تكريت من جهة 

محافظة كركوك”.

يف  أصوليَّة  ضبٍط  محارض  بـ”تنظيمها  ونوَّهت 

واألوراق   ِ املُتََّهَمنينْ رفقة  عرضها  وتمَّ  العمليات، 

التحقيقيَّة، ُمعزَّزًة باملربزات املضبوطة، عىل السيِّد 

قايض التحقيق املُختّص؛ الذي قرر توقيفهم وفق 

أحكام املادة 240 عقوبات”.

بغداد/ الزوراء:
حملت وزارة االتصاالت، أمس األربعاء، أصحاب االبراج املسوقني أسباب ضعف خدمة االنرتنت، 

بينما أكدت استعدادها الستثمار الخطوط الضوئية يف البالد .
ترصيح  يف  االسدي،  باسم  بالوزارة،  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة  الرشكة  عام  مدير  وقال 
الخدمة  األبراج يف تسويق  االعتماد عىل أصحاب  إىل  يعود  االنرتنت  إن »ضعف خدمة  صحفي: 
بطريقة غري صحيحة، بجعل اكثر من مشرتك عىل وصالت الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها 
يف تذبذب مستمر«. منوها بأن »الوزارة تسعى إلدخال منظومة الكيبل الضوئي اىل الخدمة من 

خالل تفعيل العمل بمرشوع الـ FTTH  الخاص به من اجل إنهاء أزمة تردي الخدمة«.
وأشار إىل أن »الوزارة تستعد للمرحلة االنتقالية بتحويل خدمة االنرتنت من الواي فاي اىل الكيبل 
الضوئي، وإيصال شعرية ضوئية لكل منزل«. مؤكدا انه »تم اكمال جميع االستعدادات لإلعالن 

عن مشاريع استثمارية يف بغداد واملحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية«.
وأضاف األسدي أن »حاجة البالد من 6 اىل 8 ماليني خط ضوئي FTTH ، وان ما أنجز مسبقاً 
يقارب الـ650 الف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات املتنفذة عىل املرشوع خالل السنوات 
السابقة من اجل عدم إدخاله للخدمة، النها مستفيدة من مرشوع الواي فاي وضعف االنرتنت، 

وتسيطر عىل الرشكات املسوقة للخدمة ».
التي حصلت مؤخراً، ضعف  السياسية والحكومية  التغيريات   وافاد بأن »هذه الجهات، وبعد 
الوزراء للمرشوع بالوقت  العامة ملجلس  الذي قدمته األمانة  الكبري  الدعم  نفوذها خاصة بعد 

الحايل، وسيكون العام الحايل عاماً مفصلياً ملرشوع الكيبل الضوئي وادخاله حيز التنفيذ«. 

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  االنسان  حقوق  لجنة  رئيس  دعا 
الصحة  األربعاء، وزير  الصالحي، امس  ارشد 
مديرية  إلدارة  الوزارة  وكالء  احد  تكليف  اىل 

صحة كركوك لوجود مشاكل فيها.
وقال الصالحي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
أشهر  اكثر من خمسة  ملرور  »نظرا  إنه  منه: 
عىل احالة مدير عام صحة كركوك اىل التقاعد 
محافظ  بني  الرسمية  املخاطبات  ورغم 
الصحة  وزارة  وبني  الجبوري  راكان  كركوك 
لعدم  ونظرا  تذكر،  نتيجة  اىل  الوصول  دون 
عام  مدير  بتكليف  أمرا  الصحة  وزير  اصدار 

وكالء  احد  ارسال  اىل  ندعو  كركوك  الصحة 
الصحة کرکوك  العامة  املديرية  الوزارة إلدارة 

بشكل مؤقت«.
وأضاف أن »مديرية صحة كركوك تعاني من 
االداري  الفساد  بسبب  ادارتها،  يف  مشاكل 
يف  لالوكسجني  معمل  أي  توفر  وعدم  واملايل، 
أي مستشفى من مستشفيات كركوك والتي 

كانت سببا يف زيادة الوفيات«.
ستتحمل  الصحة  »وزارة  أن  الصالحي  وتابع 
يف  صحي  انهيار  أي  تجاه  الكاملة  املسؤولية 
استمرار  أو  التكليف  بهذا  قيامها  عدم  حالة 

الالمباالة بما يحصل يف كركوك«.

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس االربعاء، ضبط واعادة اصدار ادوات احتياطية مستعملة 
للسيارات يف ام قرص الجنوبي.وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »السلطات 
ادوات  عىل  تحتوي  قدما   40 حجم  حاوية  ضبط  من  تمكنت  الجنوبي  قرص  ام  يف  الجمركية 
احتياطية وقطع غيار مستعملة للسيارات مخالفة كونها ممنوعة من االسترياد يف مركز جمرك 
ام قرص الجنوبي  ».واضافت انه »تم اعادة اصدار االرسالية وفقا لقانون الجمارك  النافذ رقم 

23 لسنة 1984 املعدل ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، تأجيل 
يوماً  التمهيدية  لالمتحانات  املقرر  املوعد 

واحداً بسبب عطلة العيد.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 
انطالق  أن  »تؤكد  إنها  منه:  نسخة 
الخارجيني  للطلبة  التمهيدية  االمتحانات 
األول  الدور  وامتحانات  العراق(  )داخل 
للطلبة النظاميني )خارج العراق( سيكون 
األحد  يوم  من  السابعة  الساعة  تمام  يف 
عيد  عطلة  بسبب   2020/8/9 املوافق 

األضحى املبارك«.

املالحظة  وفق  »عىل  أنه  البيان  واضاف 
والتي  االمتحانات،  جدول  أسفل  املثبتة 
رسمية  عطلة  صادف  إذا  انه  اىل  تشري 
خالل أيام االمتحانات فينتقل امتحان ذلك 
اليوم اىل اليوم الذي يليه وبالجدول نفسه 

املنشور سابقا، لذا اقتىض التنويه«.
التزام  »رضورة  عىل  الوزارة  وشددت 
إدارة ومراقبي املراكز االمتحانية والطلبة 
التمهيدية  االمتحانات  يف  املشاركني 
ومراعاة  العامة،  السالمة  بمتطلبات 
الرشوط الصحية ولبس الكمامات الطبية 

حفاظاً عىل سالمتهم من وباء كورونا«.

بغداد/ الزوراء:  
اكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، سالم طحيمر، امس االربعاء، ان وزراء 

التجارة املتعاقبني فشلوا يف كيفية إدارة ملف البطاقة التموينية.
وقال طحمري، يف ترصيح صحفي: إن “وزير التجارة الحايل رصح قبل أيام بإعادة النظر 
الحايل  التجارة  اليه وزير  “تنتظر ما سيئول  لجنته  أن  املفردات”. مبينا  توزيع  آلية  يف 

بشأن تحسني مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا”.
وأضاف أن “ملف البطاقة اصبح معضلة لم يفلح القائمون عىل ادارة هذا امللف املهم 
يف حل املشكالت منذ 17 عاما”. الفتا إىل أن لجنته “ستناقش ملف تعثر توزيع مفردات 

البطاقة التموينية عىل الفقراء خالل الجلسات القادمة”. 

بغداد/ الزوراء:
النفط يف  إعادة فرز 757 قطعة أرض سكنية يف منطقة  إنجاز  أعلنت محافظة بغداد 

منطقة الحسينية ضمن قضاء الزهور.
»مديرية  ان  بغداد:  ملحافظة  بيان  يف  العبيدي،  كريم  حيدر  الزهور،  بلدية  مدير  وقال 
بلديات املحافظة وبلدية الزهور انجزت هذه االرايض بعد قيامها بمعالجة الطمر غري 
النظامي ورفع نحو 15 الف مرت مكعب من النفايات واالنقاض«، الفتا ان »هذا الجهد 
الخدمي يأتي ضمن حملة ترسيع الخدمات التي اطلقها السيد املحافظ للنهوض بالواقع 
القطع وضمن محرض مشرتك مع  ان« هذه  العبيدي  االطراف«.وبني  ملناطق  الخدمي 
البلدية تم تسليمها اىل مديرية التسجيل العقاري يف الحسينية«، داعيا »املواطنني ممن 

يملك سندات اراض اىل مراجعة التسجيل العقاري يف قضاء الزهور«.

بغداد/ الزوراء:
يف  خانقني  قضاء  هجرة  دائرة  كشفت 
ارسة   450 ان  عن  االربعاء،  امس  دياىل، 
املحررة  ملناطقها  العودة  اليمكنها  نازحة 

بسبب نزاعات عشائرية.
يف  اغا،  غازي  عيل  الدائرة،  مدير  وقال 
نازحة  ارسة   450 ان”  صحفي:  ترصيح 
اطراف  يف  الوند  مخيمات  حاليا  تسكن 
رشق  شمال  خانقني)100كم  قضاء 
مناطقها  اىل  العودة  اليمكنها  بعقوبة( 
املحررة يف شمال رشق دياىل بسبب وجود 
حلها  يجري  لم  معها  عشائرية  نزاعات 

حتى اآلن رغم مرور سنوات”.

طرحه  تم  االرس  ملف  ان”  اغا:  واضاف 
عىل وزير الهجرة واملهجرين اثناء زيارته 
عادلة  حلول  ايجاد  بغية  الوند  ملخيمات 
بطرح  تعهد  الوزير  »ان  مبينا  للملف«. 
البالد  يف  العليا  الجهات  عىل  املوضوع 
الحكومية  االطراف  كل  مع  والتواصل 
من اجل تأمني حلول تدفع باتجاه انهاء 
مسارها  اىل  االمور  ودفع  االرس  معاناة 

الصحيح”.
اكرب  خانقني  يف  الوند  مخيمات  وتعد 
تضم  وهي  دياىل،  يف  النازحني  مخيمات 
مناطق  من  النازحة  االرس  مئات  حاليا 

متعددة من املحافظة. 

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  أمس  بغداد،  أمانة  دائرة  أعلنت 
الكونكريتية عن موقع وشارعني  الكتل  رفع 
تلقت  بيان  يف  األمانة  االعظمية.وذكرت  يف 
دائرة  يف  ان«مالكاتها  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الوحدات اإلنتاجية، وبالتعاون والعمل املشرتك 
مع قيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امني 

من  الكونكريتية  الكتل  برفع  قامت  بغداد، 
اىل رفع  باإلضافة  االعظمية،  محيط محكمة 
الكتل الكونكريتية وفتح الشارعني ) 9 ، 21 
( املحلة 312 ضمن منطقة االعظمية شمال 
العاصمة«.وأضافت ان«الجهد البلدي يف بلدية 
االعظمية بارش بعدها بحملة لتنظيف املواقع، 

السيما انها مغلقة منذ سنة 2008«.

بالتزامن مع العمليات العسكرية.. تعزيزات لتأمني احلدود العراقية السورية

الصحة تتوقع موجة جديدة من »كورونا« يف ظل عدم توفر العالج 

املنافذ: نعمل على توحيد الروزنامة الزراعية 
والرسوم يف كل املنافذ

النزاهة توضح تفاصيل ضبط منتحلي صفة 
جباة يف صالح الدين

االتصاالت حتمل أصحاب األبراج 
أسباب ضعف خدمة االنرتنت

حقوق اإلنسان حتمل الصحة مسؤولية 
أي إنهيار يف كركوك

ضبط أدوات احتياطية خمالفة يف أم 
قصر اجلنوبي

احلشد الشعيب حيبط حماولة تسلل لـ “داعش” يف خانقني 
حرق مضافة إرهابية مشال غرب كركوك

الرصافة تعزز رصيد مستشفياتها من األوكسجني الرتبية حتدد موعدا جديدا المتحانات 
الطلبة اخلارجيني

جلنة برملانية: وزراء التجارة املتعاقبني 
فشلوا يف إدارة ملف التموينية

حمافظة بغداد تفرز ٧٥٧ قطعة أرض 
سكنية يف احلسينية

نزاعات عشائرية متنع عودة 4٥0 أسرة 
نازحة ملناطقها يف دياىل

رفع كتل كونكريتية عن موقع وشارعني يف األعظمية 
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أكدت املباشرة بإعداد قانون موازنة 2021

سومو: نركز على النفط واطئ الكلفة للتصدير بعد التزامنا بالتخفيض

أفصحت عن توقف 696 مشروعا يف 14 حمافظة

جلنة التخطيط واملتابعة: موازنة 2021 
ستشهد بعض التغيريات االقتصادية

اقتصادي حيذر من هيمنة الشركات 
األمريكية على ملف “الكهرباء” 

خطة إلطالق 30 مشروعاً استثمارياً 
لربط احملافظات

No: 7298  Thu  30  July 2020العدد: 7298    الخميس  - 30  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:  
كشف�ت اللجنة املالي�ة النيابية عن اقرتاض 
الحكومة من البنك املركزي 8 تريليون دينار، 
واوضحت أن روات�ب املوظفني واملتقاعدين 
ستصبح مؤمنة بالكامل حتى نهاية 2020. 
وفيم�ا أكدت انها ستب�ارش بإعداد مرشوع 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة العام�ة لسن�ة 
2021، بينت ان الحكومة لم ترسل مرشوع 

قانون موازنة 2020 حتى اآلن.
وق�ال مقرر اللجن�ة، احمد الصف�ار، امس 
األربع�اء، يف ترصيح صحف�ي: إن »موافقة 
املح�ي  االق�رتاض  ع�ى  الن�واب  مجل�س 
والخارج�ي ساهم يف تأمني رواتب املوظفني 
واملتقاعدين خالل األش�هر الحالية«. مؤكداً 
أن�ه »ل�وال موافق�ة الربملان ع�ى االقرتاض 
مل�ا تمكن�ت الحكوم�ة م�ن تأم�ني الرواتب 

ورصفها عى مستحقيها«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة توجهت القرتاض 8 
تريليون دين�ار من البنك املركزي عى الرغم 
من موافقة الربملان عى اقرتاض 15 تريليون 

دينار من البنك واملصارف املحلية«.
وب�ني الصف�ار أن »ارتف�اع أسع�ار النفط 
سيساهم يف تخفي�ف األزمة املالية يف البالد، 
وبالتايل ف�أن رواتب املوظف�ني واملتقاعدين 

ستصبح مؤمنه بالكامل لنهاية 2020«.
وأق�ر مجلس النواب )الربمل�ان( العراقي، يف 

24 حزي�ران املايض،  م�رشوع قانون يتيح 
للحكومة االقرتاض الداخي والخارجي لسد 

العجز املايل يف البالد.
ويم�ر الع�راق بأزم�ة مالي�ة خانق�ة جراء 
انخفاض أسع�ار النفط من�ذ تفيش ظهور 

ف�روس كورون�ا، م�ا أدى اىل مخ�اوف من 
ع�ى  اإلي�رادات  وقل�ة  االنخف�اض  تأث�ر 
املوازنة االتحادية لعام 2020 وتأثر املوازنة 
الحكوم�ة  موظف�ي  وروات�ب  التشغيلي�ة 

واملتقاعدين بذلك.

ولم يق�ر الع�راق موازن�ة 2020 لغاية اآلن 
نتيج�ة االحتجاجات املتواصلة منذ أكتوبر/
ترشين األول املايض، والتي أدت إىل استقالة 
الحكوم�ة السابق�ة، برئاس�ة ع�ادل عب�د 
امله�دي، وتحولها لحكوم�ة ترصيف أعمال 

ليس من صالحياتها إرسال مرشوع قانون 
املوازنة املالية إىل الربملان.

 م�ن ج�ان باخر، أك�د عضو اللجن�ة املالية 
النيابية، فيصل العيس�اوي، امس االربعاء، 
ان لجنت�ه ستبارش بإعداد م�رشوع قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة العام�ة لسن�ة 2021، 
مبين�ا ان الحكومة لم ترسل مرشوع قانون 

موازنة 2020 حتى اآلن.
صحف�ي:  حدي�ث  يف  العيس�اوي،  وق�ال 
إن اللجن�ة املالي�ة ومجل�س الن�واب ألزم�ا 
نفسيهم�ا بتمري�ر مرشوع قان�ون موازنة 
2020 يف ح�ال ارسل�ت م�ن قب�ل الحكومة 
يف املوع�د الذي ق�رره مجلس الن�واب يف 30 
حزي�ران. موضح�ا: ان الحكوم�ة لم ترسل 
املرشوع حتى اآلن، والوقت ال يسعفنا حاليا 

ملناقشة موازنة العام الحايل وتمريرها.
وأضاف: أن اللجن�ة املالية النيابية ستبارش 
يف إع�داد مس�ودة م�رشوع قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة العام�ة لسن�ة 2021، مؤكداً أن 
ع�دم تمري�ر موازن�ة أي ع�ام، يرب�ك عمل 

وزارات ومؤسسات الدولة.
وتسب�ب تأخ�ر إق�رار املوازنة للع�ام الحايل 
بالعدي�د من املش�اكل املالي�ة واالقتصادية، 
خصوص�اً مع م�ا يعانيه البل�د من ظروف 
اقتصادي�ة وصحي�ة تسبب�ت به�ا جائحة 

فروس كورونا.

بغداد/ الزوراء:  
اعلنت وزارة النفط موافقة مجلس الوزراء 
)FCC( يف مص�ايف  احال�ة م�رشوع  ع�ى 
الجنوب عى رشكة )J.G.C( اليابانية. فيما 
كشفت رشك�ة تسويق النفط »سومو« ان 
العراق يرك�ز النفط واطئ الكلفة للتصدير 

بعد التزامه بالتخفيض الخاص بأوبك+.
واك�د وزي�ر النفط، احس�ان عب�د الجبار 
اسماعي�ل، امس االربع�اء، يف بيان اطلعت 
عليه »الزوراء«: إن »امللف يعد من املشاريع 
الكب�رة والواع�دة يف الصناع�ة التكريرية 
يف الع�راق بطاقة )55( ال�ف برميل باليوم 
وسيوفر )7( االف فرصة عمل يتم تشغيلهم 
بش�كل مب�ارش يف امل�رشوع، باالضافة اىل 
)70( ال�ف فرص�ة عمل اخ�رى خالل فرتة 

مراحل تنفيذ املرشوع«.
وقال اسماعيل إن »املرشوع يتضمن انشاء 
معمل بتقني�ات متطورة )مصفى مصغر( 
يضم )7( وحدات انتاجية لتحويل مخلفات 
انتاج املصفى من النفط االسود اىل منتجات 
بيض�اء )غاز سائل، كازول�ني بعدد اوكتان 
92.2 ، وكارول�ني بعدد اوكتافني 95 ، زيت 
الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز 

يف وحدات الهدرج�ة(  بمواصفات أوروبية 
صديقة للبيئة«.

واشار إىل »ان املرشوع يأتي ضمن توجهات 
الحكوم�ة لتعزيز التنمي�ة االقتصادية من 
خالل االستثم�ار االمثل للطاقات االنتاجية 
لتحقيق اع�ى مردود اقتص�ادي من انتاج 
االست�راد  وتقلي�ل  النفطي�ة،  املنتج�ات 

منها«.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد 
يونس، بحسب البيان: إن »القرض الياباني 
يأت�ي يف اطار تعزيز العالق�ات الثنائية بني 
الع�راق واليابان، قدمت�ه منظمة »جايكا« 
اليابانية التي تعد ممثال للحكومة اليابانية 
يف تموي�ل املشاري�ع التنموي�ة يف العالم«، 
مشرا »ان الجانب الياباني ابدى استعداده 

لتسديد جميع كلف املرشوع«.
وق�ال مدي�ر عام رشك�ة مص�ايف الجنوب، 
حس�ام ويل إن »م�دة تنفيذ امل�رشوع )4( 
سن�وات ابتداًء من تاريخ املبارشة به والتي 
م�ن املؤم�ل ان تكون مطلع الع�ام القادم، 
وتمت دعوة الرشك�ة اليابانية للحضور اىل 
بغداد لتوقي�ع العقد، بعد ان تم استحصال 
موافق�ة مجلس الوزراء، بكلف�ة تخمينية 

تصل اىل ) 4 ( مليار دوالر«.
واش�ار إىل أن »امل�رشوع سيق�وم بتحويل 
مخلف�ات انت�اج املصفى من زي�ت الوقود 
)النفط االسود( اىل املشتقات البيضاء )غاز 
سائل، كازول�ني بعدد اوكت�ان 92.2، زيت 
الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز 

يف وحدات الهدرجة( بمواصفات اوربية«.
م�ن جان�ب اخ�ر، كشفت رشك�ة تسويق 
النفط »سومو«، ام�س االربعاء، ان العراق 
يرك�ز النفط واط�ئ الكلف�ة للتصدير بعد 

التزامه بالتخفيض الخاص بأوبك+.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة، ع�الء الي�ارسي، يف 
حديث صحفي: إن العراق مستمر بتصدير 
ان�واع نفط�ه الخ�ام الثالثة وه�ي البرصة 

الخفيف والبرصة الثقيل وكركوك.
واضاف اليارسي انه »بهدف تطبيق اتفاق 
تخفي�ض اإلنت�اج م�ع دول أوب�ك والدول 
املؤتلف�ة معه�ا، فم�ن املنطق�ي أن يكون 
التخفي�ض م�ن الحق�ول عالي�ة الكلف�ة 

االنتاجية وواطئة العائد عند البيع.
واش�ار اليارسي اىل انه »تتم مراعاة اهمية 
بع�ض الحق�ول الت�ي يستف�اد م�ن الغاز 
املصاحب إلنتاج النفط فيها النتاج الطاقة 

الكهربائية«.
م�ن جهته، ق�ال املتح�دث باسم ال�وزارة، 
ان  صحف�ي:  حدي�ث  يف  جه�اد،  عاص�م 
»الع�راق بدأ يركز ع�ى تصدير النفط االقل 
كلف�ة وذات جودة، وخاصة النفط املوجود 

يف حقل غرب القرنة والرميلة«.
واض�اف جهاد ان »تخفيض كميات النفط 
املص�درة اىل االسواق العاملي�ة وفقا التفاق 
اوبك ل�ن يؤث�ر سلب�ا، وانما ع�ى العكس 

سرف�ع االسع�ار، ويحص�ل الع�راق ع�ى 
اسعار مقبولة بأقل كميات مصدرة«.

وتوصل تحال�ف أوبك +، الذي يضم أعضاء 
املنظمة، ودوالً من خارجها أبرزها روسيا، 
إىل اتف�اق باإلجم�اع ع�ى تخفي�ض إنتاج 
النفط، يوص�ف بأنه أكرب خفض من نوعه 
يف تاري�خ إنتاج الخام العامل�ي وبمقدار ما 
يق�ارب 10 ماليني برميل يومي�ا ابتداًء من 

أول أيار 2020.

املالية النيابية: احلكومة اقرتضت 8 تريليونات دينار من البنك املركزي 
بغداد/ الزوراء:  

التخطي�ط  لجن�ة  اك�دت 
الربنام�ج  ومتابع�ة 
امس  النيابية،  الحكوم�ي 
ح�دوث  ع�دم  االربع�اء، 
تغيرات جذرية عى موازنة 
القط�اع  لتطوي�ر   2021
اإلنتاج�ي غ�ر النفط�ي، 
مبينة ان الحكومة عاجزة 
لغاي�ة اآلن ع�ن تحس�ني 

القطاع الصناعي.
وقال عضو اللجنة، محمد 
ترصي�ح  يف  البل�داوي، 
صحف�ي: ان “ما سيحدث 
ه�و  املقبل�ة  املوازن�ة  يف 
اضافة بع�ض االموال عى 
املوازن�ة من خ�الل زيادة 
إي�رادات املوان�ئ واملناف�ذ 
اال  والرضائب،  الحدودي�ة 

انه�ا ل�ن تغ�ر الكثر من 
واقع االعتماد عى القطاع 

النفطي”.
ان  البل�داوي  وأض�اف 
ع�رب  البضائ�ع  “تهري�ب 
املوان�ئ اسه�م يف تأخ�ر 
تقدم قطاع الزراعة بشكل 
كب�رة واالعتم�اد عليه يف 

زيادة الناتج املحي”.عج
يف  “العج�ز  ان  وتاب�ع 
كب�را  سيك�ون  املوازن�ة 
بسبب االعتماد عى النفط 
وانخفاض اسعاره العاملي، 
فضال عن تخفيض حصة 
العراق يف البيع وسط عجز 
تحس�ني  ع�ى  الحكوم�ة 
وه�و  الصناع�ة،  قط�اع 
االهم يف الع�راق لتخفيض 

االعتماد عى النفط”.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذر الخب�ر االقتص�ادي، 
إحسان الكناني، من استمرار 
هيمنة الرشك�ات األمركية 
ع�ى مل�ف الكهرب�اء، الفتا 
اىل ان الحكوم�ات املتعاقبة، 
وألسباب سياسية، لم تمنح 
الكهرب�اء  تطوي�ر  عق�ود 

للرشكات العاملية األخرى.
وق�ال الكنان�ي، يف ترصيح 
“الحكوم�ات  ان  صحف�ي: 
املتعاقب�ة رصف�ت اكثر من 
60 ملي�ار دوالر ع�ى قطاع 
تطوي�ر  بحج�ة  الكهرب�اء 
املحط�ات وزي�ادة الطاق�ة 

املنتجة”.
وأض�اف ان “رشكة جنرال 
الكرتي�ك األمركي�ة مازالت 
مهيمنة عى قطاع الكهرباء 
يف الع�راق يف وق�ت تمكن�ت 
رشك�ة سيمن�ز األملانية من 
يف  الكهرب�اء  أزم�ة  إنه�اء 

مرص خ�الل وق�ت قيايس، 
االم�ر ال�ذي يض�ع عالمات 
الحكومة  ع�ى  االستفه�ام 
الحالية بشأن عدم االعتماد 
عى الرشكة الناجحة عامليا، 
ل�م  رشك�ة  ع�ى  واإلبق�اء 
تط�ور الكهرباء ع�ى مدى 

17 عاما”.
وش�دد عى »رضورة تحرك 
اللج�ان الرقابية حول إنهاء 
التعاق�د م�ع الرشك�ة التي 
الطاقة،  فشل�ت يف تطوي�ر 
املتورط�ني  ومحاسب�ة 
نح�و  والتوج�ه  بالفس�اد، 
االستثم�ار يف الطاق�ة م�ن 
م�ن  املزي�د  جل�ب  خ�الل 
وبيعها  الكهرب�اء  رشك�ات 
للمواطنني بدال من املولدات 
األهلية بهدف االستفادة من 
املبالغ املستحصلة يف تطوير 
املحطات املتهالكة وتحديث 

شبكات التوزيع”.

بغداد/ الزوراء:  
الخدم�ات  لجن�ة  كشف�ت 
النيابية، امس األربعاء، عن 
خطة إلط�الق 30 مرشوعاً 
استثماري�اً يف مجال الطرق 
م�ع  املحافظ�ات  لرب�ط 

بعضها.
اللجن�ة،  عض�و  وق�ال 
البخات�ي، يف حديث  جاسم 
صحفي: إن�ه »بعد االنتهاء 
م�ن الدفع�ة األوىل وتحويل 
7 ش�وارع لالستثمار منها 
طريق )بسماي�ة – بغداد(، 
سيتم بعدها انطالق الدفعة 
 30 تض�م  الت�ي  الثاني�ة 

مرشوع�ًا استثماري�اً لربط 
املحافظات مع بعضها منها 

طريق عرعر – كربالء«.
وأض�اف أن »هذه املشاريع 
كب�ر  بش�كل  ستسه�م 
العامل�ة  األي�دي  بتشغي�ل 
وتحريك عجلة االستثمار«.

م�رشوع  يخ�ص  وفيم�ا 
القط�ار املعل�ق، أوضح: أن 
إلحالت�ه  مهي�أ  »امل�رشوع 
بع�د  استثماري�ة  لرشك�ة 
العقبات«.  جمي�ع  تج�اوز 
مبينا أن »سبب تأخر إحالة 
املرشوع هو رشوط الرشكة 

والبيئة اآلمنة«.

بغداد/ الزوراء:  
يف  االستثم�ار  هيئ�ة  رئي�س  طال�ب 
بغداد، ش�اكر الزامي، ام�س األربعاء، 
بالتع�اون  املعني�ة  الجه�ات  جمي�ع 
وتقدي�م التسهي�الت إلتم�ام املشاريع 
االستثماريَّ�ة، وتحري�ك س�وق العم�ل 
الوطنيَّة ملعالجة املشكالت االقتصاديَّة 

املزمنة
وافاد رئيس الهيئة، شاكر الزامي، بأن 
»الهيئ�ة وضمن جهوده�ا لدعم قطاع 
السك�ن وح�ل ازم�ة توف�ر الوح�دات 
السكني�ة تنف�ذ حاليا سبع�ة مشاريع 
استثماري�ة افقي�ة يف اط�راف مدين�ة 
بغداد باالتجاه�ات االربعة«، مشرا اىل 
انه�ا »بمجملها ستوف�ر 25 الف وحدة 
سكنية بمساحات مختلفة«، منوها اىل 
»انه�ا يف طور اكمال االجراءات االدارية 
م�ع الجه�ات القطاعي�ة املختلفة من 

اج�ل الرشوع بتنفيذه�ا«، معتربا »انها 
ج�زء م�ن مشاري�ع القط�اع الخ�اص 
االقتص�اد  ومسان�دة  السك�ن  لتوف�ر 
املح�ي«، مؤك�دا »وج�ود اكث�ر من 26 
مرشوع�ا منفذا بنسب انج�از مختلفة 
وباسلوب البن�اء االفقي لتوفر 30 الف 

وحدة سكنية«.
واوضح الزامي ان »لدى الهيئة مشاريع 
القط�اع  وه�ي  االخ�رى  بالقطاع�ات 
الصناع�ي بواق�ع 40 مرشوع�ا منجزا 
وقيد االنج�از، وكذلك الصحي املتضمن 
انش�اء 17 مستشف�ى، اذ انج�ز منه�ا 
اربع�ة مستشفيات بالكامل، فضال عن 
القطاعات االخرى الرتفيهية والزراعية 

والتجارية«.
وتابع أن »هذه املشاريع وفرت اكثر من 
100 الف فرصة عمل حتى اآلن مبارشة 
وغر مبارشة«، مفصحا عن »ان الهيئة 

تتج�ه حالي�ا اىل اسلوب سح�ب جميع 
االجازات االستثماري�ة من املستثمرين 
الذين لم يعملوا بشكل جدي عى متابعة 
مشاريعه�م م�ع الجه�ات القطاعي�ة 
بمراح�ل العق�د والتسلي�م واملصادقة، 
وكذلك ازالة التج�اوزات التي تواجههم 
كون هذه العوامل اذا توفرت فإنه سيتم 
انجازاملشاريع بدون تلكؤ«، منبها اىل ان 
»هذا االجراء سيب�ني املستثمرين الذين 
يتعمدون عرقلة املرشوع لغايات معينة 

مرتبطة بفساد اداري او هدر اموال«.
ولف�ت الزام�ي اىل »وج�ود عراقيل عدة 
تواجه عم�ل الهيئة منه�ا وجود روتني 
اداري وبروقراطي�ة وتقاط�ع بني عدة 
جه�ات، ع�الوة ع�ى صعوب�ة حصول 
املستثم�ر عى االرض الت�ي يشيد عليها 
املرشوع، وتأخر اج�راءات التعاقد من 
قبل الجهات املالك�ة لالرض واملصادقة 

والتسليم وازالة التجاوز«، مبينا »وجود 
تأخ�ر لدى دائرة التسجي�ل العقاري يف 
اص�دار سندات الوحدات، اىل جانب عدم 
وج�ود مصارف تمنح الق�روض مقابل 
الوح�دات السكني�ة«، مؤك�دا »ان هذه 
الحلق�ات إذا م�ا عملت بموج�ب نافذة 
واح�دة ف�إن االستثم�ار سيأخ�ذ دوره 
الحقيق�ي وستنش�ط حرك�ة املشاريع 
الصناعي�ة«، مشرا اىل »الحاجة إلنشاء 
تدع�م  قطاعي�ة  مص�ارف  وج�ود  او 
االستثمار«، داعي�ا »الحكومة اىل اتخاذ 
اجراءات لدع�م القطاع الخاص بجميع 

املجاالت«.
وق�ال الزام�ي، يف ح�وار صحف�ي: إن 
“الواق�ع يحت�م علين�ا دع�م املشاري�ع 
االستثمارية العاملة والتي يصل عددها 
 23 تبل�غ  وبكلف�ة  650 مرشوع�ًا،  اىل 
ملي�ار دوالر وبمختل�ف القطاعات من 

خالل تقديم جميع التسهيالت والسماح 
بحركة التنقل ودخول امل�واد اإلنشائيَّة 
املشاري�ع  به�ذه  العامل�ني  وحرك�ة 
للحف�اظ عى استمراريَّ�ة العمل، ودعم 
املواطن�ني العاملني فيها ملن�ع البطالة، 
واستثن�اًء م�ن ظ�روف الحظ�ر بسبب 
جائحة كورونا م�ع األخذ باالحتياطات 

الصحيَّة”.
واإلداري  امل�ايل  “الفس�اد  أن  وأض�اف 
يقف�ان يف مقدمة أسب�اب إرباك العمل، 
وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 
مرشوع�ًا استثماري�اً يف 14 محافظة يف 
الع�راق تصل كلفه�ا اإلجماليَّة اىل نحو 
53 ملي�ار دوالر، املنج�ز منه�ا بح�دود 
423 مرشوع�ًا بواق�ع 5 مليارات دوالر، 
و622 مرشوعاً ه�ي قيد اإلنجاز بقيمة 
23 مليار دوالر، ولكنَّ املتوقف منها هو 

696 مرشوعاً ألسباب متعددة”.

استثمـــار بغـداد تعتــزم بنــاء 25 ألـف وحـدة سكنيــة فـي أطــراف العاصمــة

النفط تعلن إحالة مشروع )FCC( يف مصايف اجلنوب إىل شركة اليابانية 

الزراعة تعلن تصدير 4 منتجات لإلمارات والنيابية 
سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:تطالب بتسلم منافذ اإلقليم 

تراج�ع الذه�ب، أمس األربع�اء، مع توقف 
االتجاه النزويل لل�دوالر لفرتة وجيزة، وباع 
املستثم�رون املعدن األصف�ر لجني األرباح 
بع�د صع�ود قي�ايس، فيم�ا يس�ود بعض 
الحذر مع تحول األنظار إىل اجتماع مجلس 
املرك�زي  )البن�ك  االتح�ادي  االحتياط�ي 
األمريك�ي( ال�ذي م�ن املتوقع ع�ى نطاق 

واسع أن يعزز سياسته النقدية امليرسة.
وانخف�ض الذهب يف املعامالت الفورية 0.4 
باملئة إىل 1951.24 دوالرا لألوقية )األونصة( 
بحل�ول الساعة 0601 بتوقي�ت جرينتش. 
وبلغت األسعار أع�ى مستوى عى اإلطالق 
عند 1980.57 دوالر يوم الثالثاء. وارتفعت 
العقود األمريكي�ة اآلجلة للذهب 0.1 باملئة 

إىل 1947.40 دوالرا.
وقا،ل إليا سبيفاك، املحلل لدى ديي فيكس: 
إن الذهب يتبع خطوات الدوالر، الذي توقف 

نزوله، عن كثب.
وأض�اف سبيف�اك ”مع اقرتابن�ا من إعالن 
مجل�س االحتياط�ي االتح�ادي ... سيزداد 

قلق السوق قليال“.
ولم يطرأ تغر يذكر عى مؤرش الدوالر الذي 

استق�ر عن�د 93.668، بع�د أن المس أدنى 
مستوياته من�ذ يونيو/ حزيران 2018 هذا 
األسبوع. ويؤدي ضعف ال�دوالر، الذي يعد 
مالذا آمن�ا أيضا، إىل خف�ض تكلفة الذهب 

لحائزي العمالت األخرى.
واستمرت حاالت فروس كورونا يف االرتفاع 
بالواليات املتحدة، وبلغت ما يزيد عن 16.6 

مليون يف أنحاء العالم.
وسينرش املرك�زي األمريكي القرار الخاص 
بأسع�ار الفائدة يف الساع�ة 1800 بتوقيت 
جرينتش، ومن املتوقع عى نطاق واسع أن 

يبقي عليها دون تغير.
ويمي�ل الذهب لالرتفاع ح�ني تكون أسعار 
الفائ�دة منخفض�ة، مم�ا يقل�ص تكلف�ة 
الفرصة الضائعة لحيازة املعدن الذي ال يدر 
عائ�دا. ويع�د الذهب تحوطا م�ن التضخم 
وانخف�اض العملة مع ض�خ البنك املركزي 

للتحفيز.
األخ�رى،  النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
تراجعت الفضة 1.7 باملئة إىل 24.16 دوالرا 
لألوقي�ة، وانخفض البالت�ني 1.3 باملئة إىل 
936.09 دوالرا، وهبط البالديوم 0.6 باملئة 

إىل 2269.22 دوالرا.

الذهب يرتاجع مع توقف االجتاه النزولي 
للدوالر

بغداد/ الزوراء:  
كشفت وزارة الزراعة، امس االربعاء، 
عن تصدير 4 منتجات زراعية اىل دولة 
االمارات بع�د التحقي�ق الذاتي منها، 
مبين�ة ان اغالق الحدود امام البضائع 
املرسب�ة يسه�م يف زي�ادة الص�ادرات 
العراقية اىل الخارج بنحو 28 محصوال 

زراعيا.
وفيم�ا طالبت لجنة الزراع�ة النيابية 
برسع�ة تسل�م الحكوم�ة االتحادي�ة 
ان  قال�ت  كردست�ان،  إقلي�م  ملناف�ذ 
خط�وات الحكومة بن�رش قوات أمنية 
يف املنافذ الحدودية بدأت بجني ثمارها 
من خالل السيطرة الكاملة عى دخول 

وخروج البضائع بمختلف أنواعها.
وقال املتح�دث باس�م وزارة الزراعة، 
حميد النايف، يف ترصيح صحفي: إنه 
“بالتزامن م�ع اغالق الحدود العراقية 
بوجهة املنتجات الزراعية املرسبة من 

الحدود تم فتح عدة مباحثات لتصدير 
اكثر م�ن 5 منتجات زراعي�ة اىل دولة 

إضافية”.
تصدي�ر  “ت�م  أن�ه  الناي�ف  وأض�اف 
والبطاط�ة  والطماط�ة  الباذنج�ان 
والتمور اىل دولة االمارات، وهي ترغب 
يف زي�ادة تصدي�ر الع�راق للمنتج�ات 

كونها جيدة”.
فرص�ة  الح�دود  “اغ�الق  ان  وتاب�ع 
تاريخية للف�الح العراقي قد تسهم يف 
توف�ر عمل�ة صعبة تك�ون بديال عن 
النفط يف السنوات املقبلة”، مبينا أن “ 
العراق حقق فائضا يف العنب والتني قد 
يصدر منه�ا كميات اىل عدد من الدول 
خالل الف�رتة املقبلة، فض�ال عن فتح 

ابواب لصناعة التحويلية”.
بينم�ا طالبت لجنة الزراع�ة النيابية، 
أمس األربعاء، برسعة تسلم الحكومة 

االتحادية ملنافذ إقليم كردستان .

وقال رئيس اللجنة، سالم الشمري، يف 
بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: ان 
»خطوات الحكومة بنرش قوات أمنية 
يف املنافذ الحدودية بدأت جني ثمارها 
من خالل السيطرة الكاملة عى دخول 

وخروج البضائع بمختلف أنواعها« .
وأضاف ان »عى الحكومة، ومن خالل 
الرسمية  ومخاطباته�ا  مفاوضاته�ا 
مع حكومة إقليم كردستان، ان تضع 
تسليم املناف�ذ يف كردستان لها أولوية 
قص�وى، خاص�ة وان مبال�غ إيرادات 
مناف�ذ اإلقليم الرسمي�ة غر معروفة 

بشكل واضح«.
وش�دد الشمري ع�ى »أهمي�ة القيام 
بعملي�ة عسكري�ة لغل�ق املناف�ذ غر 
يف  او  اإلقلي�م  يف  ك�ان  إن  الرشعي�ة 
املناطق األخرى، واالقتصار عى املنافذ 
الرسمي�ة والتي ستك�ون رافدا مهما 

ورئيسيا إليرادات الدولة«.



بغداد/ حارث النعيمي
الكروي  الخبري  أوضح 
الهيأة  دور  أن  عباس  احمد 
من  كلفت  التي  التطبيعية 
»الفيفا«  الدويل  االتحاد  قبل 
اتحاد  شؤون  إدارة  بمهام 
كرة القدم برسالته تضمنت 
ثالثة محاور رئيسية, وهي 
إدارة شؤون االتحاد, وإعداد 
واخرياً  االسايس,  النظام 

اجراء االنتخابات.
ترصيح  يف  عباس  وقال: 
كل  أن  »الزوراء«  لصحيفة 
ما يتعلق بإدارة االتحاد من 
النشاطات  تغطية  ناحية 
متوقفة  تكون  تكاد  الفنية 
بسبب أنتشار هذا الفريوس 
املسيطر  بكورونا,  املعروف 
كافة,  العالم  انحاء  عىل 
الحالة  هذه  يف  فالدوام 
ومحددات  لضوابط  يخضع 
املحيل  والدوري  معينة, 
هو  كما  الغاءه  تم  قد 
معلوم للجميع بسبب هذه 
وأن  الخطرية,  الجائحة 
جديد  من  انطالقه  مسألة 
التي  بالقرارات  مرهونة 
تتخذها خلية االزمة والوضع 
أذ  البلد,  يف  الحايل  الصحي 
الخطوة  هذه  يف  يتوجب 
املستلزمات  توفر  امكانية 
الفحوصات  من  الطبية 
الالزمة واإلجراءات الوقائية 
بلدان  االَن يف  كما نشاهدها 
الدوريات  ومالعب  العالم 
دراسة  يجب  كما  العاملية, 
ذلك  من  أهم  اخرى  أمور 
املرض  بانتشار  تتعلق 
الوبائي  املوقف  وحصيلة 

باملتطلبات  او  اليومي 
انطالق  قبل  الرضورية, 
الدوري ليكون دوري منظم 
واملطلوب,  السليم  بالشكل 
حفاظاً عىل سالمة الجميع.
الواجبات  أهم  أن من  وبني: 
ينبغي  التي  االساسية 
الدوري  بدء  قبل  تطبيقها 
التي  املالعب  توفر  هي 
الرتاخيص,  رشوط  تطابق 
اللجان  عمل  تفعيل  مع 
مبارشة  عالقه  لها  التي 
العمل  كذلك  باملسابقة,  
دقيق  منهاج  وضع  عىل 
االبتعاد  يتم  بحيث  للدوري 
وامور  املباريات  تأجيل  عن 
انجاح  يف  تساهم  اخرى 

الدوري.
مسودة  أن  إىل  وأشار: 
النظام االسايس الذي أثريت 
عالمات  من  الكثري  حوله 
والتعجب  االستغراب 
مواد  عىل  احتواءه  رغم 
ولكن  بالتقدير  جديرة 
بها  تعاملت  التي  الصيغة 
هذا  مع  التطبيعية  الهيأة 
جداً  الحساس  املوضوع 
مع  وتتقاطع  مألوفة  غري 
النظام االسايس والسياقات 
ان  والغريب  املعروفة, 
عىل  عممت  التطبيعية 
مسودة  العامة  الهيأة 
اإلنكليزية  باللغة  النظام 
اثار  املوضوع  وهذا  اوالً, 
واهمها  مرشوعة  تساؤالت 
وضع  النظام  هذا  ان  هل 
وارسل  العراق  خارج 
عممتها  التي  للتطبيعية 
باللغة هذه التي وصلت من 

الخارج ؟؟؟, وان كان االمر 
يف  يجول  كما  كذلك  ليس 
مخيالت البعض وان اللجنة 
مسودة  بوضع  املكلفة 

التي  هي  االسايس  النظام 
اللجنة  ان  فهل  بذلك  قامت 
اإلنكليزية  باللغة  وضعته 
؟ وهذا مستبعد ألن معظم 

ومعظم  التطبيعية  اعضاء 
بإعداد  املكلفة  اللجنة 
يجيدون  ال  بالتأكيد  النظام 
اإلنكليزية  اللغة  قرأءة 

الذي يستطيعون  باملستوى 
باللغة  نظام  وضع  من  به 
اإلنكليزية. منوهاً يف الوقت 
)ان  بهم  االجدر  كان  ذاته, 

 )!!! وضعوه  من  هم  كانوا 
العربية  باللغة  يكتبوه  ان 
يرتجم  بعدها  من  ثم  األم, 
اىل  مضيفاً  اإلنكليزية,  اىل 
املواد  من  العديد  فان  ذلك 
مقصودة  بطريقة  وضعت 
بحيث  مقصودة  غري  او 
بالرتشيح  للبعض  تسمح 
االستثناء  فقرة  خالل  من 
ألسباب  أخرين  وتقيص 
القانون  يخالف  بعضها 
لسنة   16 املرقم  النافذ 
امور  اىل  إضافة   1986
أو  الخوض  ارغب  ال  أخرى 
األبحار يف شاطئها تفصيالً 
الكثري  تثري  والزالت  أثارت 
من التساؤالت وكان االجدر 
عن  تنأى  ان  بالتطبيعية 
هذه االمور فرحم الله امرأً 

جب الغيبة عن نفسه.
:اما  قائالً  حديثه  وتابع 
اجراء  فهي  الثالثة  املهمة 
االنتخابات بدءاً من انتخابات 
والروابط  االتحاد  فروع 
اللجنة  انتخابات  اىل  وصوالً 
ومرة   ... لالتحاد  التنفيذية 
التطبيعية  بأن  أرى  اخرى 
تضع نفسها بزاويه حرجة 
تسلمت(  )أو  اعدت  عندما 
لالتحادات  االسايس  النظام 
أثريت  ايضاً  الذي  الفرعية 
حوله الكثري من التساؤالت 
فإذا    ... الخالف  ونقاط 
الحالة  هذه  أستمرت 
فسيكون للتطبيعية مربرات 
تمديد  لغرض  جاهزة 
عملها, علماً بانها منذ فرتة 
ما  وهذا  بذلك  املحت  قد 
سيخلق مشكلة جديدة بني 

التطبيعية والهيأة العامة.
ألي  لرتشحه  بالنسبة  أما 
االنتخابات  يف  منصب 
القادمة فأكد: أنه لن يرشح  
يف انتخابات االتحاد القادمة, 
معلالً االسباب كونه قد عمل 
طويلة  لسنواًت  االتحاد  يف 
العراقية  الكرة  فيها  خدم 
كشخص اداري, مؤكداً بأنه 
سيكون جاهزاً يف أي مكان 
أي  يف  يرتدد  ولم  وزمان 
لحظة أذا اقتضت الرضورة 
يف خدمة كرة القدم العراقية 
من خالل املساهمة الفاعلة 
من  لالستفادة  املشورة  أو 
خربته اإلدارية, ويف اي جهد 

أو ظرف يخدم مسريتها.
وأختتم حديثه بالقول: ارغب 
األخرية  كلمتي  أقول  أن  يف 
من خالل صحيفتكم املوقرة 
مكان  اي  يف  العمل  أن    ...
ترشيف,  وليس  تكليف  هو 
عىل  ويعمل  يفكر  من  وان 
ان يكون هدفه املكاسب أو 
واملغانم,  الشخصية  املنافع 
وكذلك إغراق نفسه بمباهج 
الدنيا وزخارفها عىل حساب 
العمل الجاد لخدمة هذا البلد 
حيث   ... وكفاءة  بنزاهة 
أنصدم بأن كل يوم أتفاجئ 
ومتغريات  بمواقف  فيه 
نحسبهم  كنا  ألشخاص 
الواقع  عن  تختلف  بصورة 
كنا  الذي  او  نعيشه  الذي 
الله  أدعو  وأخرياً  نأمله, 
وشعبه  العراق  يحفظ  ان 
وعن  عنه  يبعد  وان  الصابر 
الوباء  هذا  رشور  اإلنسانية 

اللعني.

بغداد/ محمد حمدي

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وجه 

بتوفري  كافة  الوزارة  دوائر  درجال 

للمنتخبات  الدعم  درجات  اقىص 

الرياضية،  االلعاب  بمختلف  الوطنية 

استحقاقات  تنتظرها  التي  سيما  ال 

البطوالت  يف  العراق  لتمثيل  خارجية 

الدولية ، مبينا ان الوزارة هي مؤسسة 

يف  والرياضة  للشباب  داعمة  قطاعية 

عليها  يتحتم  وبذلك  عملها  مفردات 

توفري الدعم الحكومي بجميع اشكاله 

لفرقنا الوطنية ومنها منتخب شباب 

تنتظره  الذي  القدم  بكرة  العراق 

 19 تحت  اسيا  نهائيات  يف  املشاركة 

سفري  خري  يكون  ان  ونطمح  عاماً، 

للكرة العراقية فيها . 

االستثمار  دائرة  عام  مدير  أكد  إذ 

الدين  شمس  عيل  الذاتي  والتمويل 

متكامل  معسكر  توفري  مهمة  ان 

عرش  اربعة  ملدة  الشبابي  ملنتخبنا 

انيطت  املقدسة،  كربالء  يف  يوما 

الشباب  وزير  السيد  توجيه  وحسب 

اىل دائرتّي االستثمار وشؤون  املبارش 

االقاليم واملحافظات ، الفتا ان الدوائر 

الكمال  الفور  عىل  رشعت  املذكورة 

سكن  من  املعسكر  تحضريات  جميع 

املستويات  اعىل  عىل  ونقل  واطعام 

موعد  االربعاء   امس  يوم  من  ابتداًء 

دائرة  تكفلت  فيما  املعسكر  انطالق 

الخاص  امللعب  بتهيئة  االقاليم 

بالتدريب من جميع جوانبه بالتنسيق 

منتخبنا  وبعثة  الكرة  اتحاد  مع 

الشبابي بهذا االتجاه وستتكفل دائرة 

دائرة  مع  بالتنسيق  الريايض  الطب  

العالجية  باالمور  البدنية،  الرتبية 

واخذ مسحات للتأكد من عدم اصابة 

كورونا  ڤريوس  بـ  الوفد  من  فرد  أي 

املستجد . 

وثمن مدرب منتخبنا الشبابي قحطان 

واالستجابة  التفاعل  رسعة  جثري 

الشبابي  منتخبنا  ملستلزمات تحضري 

الكبري  واالهتمام  االسيوية  للبطولة 

لدعم  درجال  الوزير  ابداه  الذي 

فضالً  واللوجستي،  املعنوي  املنتخب 

عن توفري جميع املستلزمات املطلوبة 

للمعسكر.

منتخبنا  اوقعت  القرعة  ان  اىل  يشار 

الشبابي لكرة القدم،

باملجموعة الثانية إىل جانب منتخبات 

اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين يف 

اوزبكستان  يف  ستقام  التي  البطولة 

املقبل  اول  ترشين   31-14 من  للمدة 

من العام الحايل .

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن مدرب املنتخب العراقي لكرة الصاالت 
هيثم بعيوي اعتزاله التدريب بشكل نهائي 
يف نهاية العام الحايل حيث ينتهي عقده مع 

اتحاد الكرة.
ونرش بعيوي رسالة له عىل حسابه بموقع 
»انستجرام«  جاء فيها: »هذه هي الحياة 
فكل  الضمري  راحة  ،املهم  نهاية  بداية  لكل 
قطرة عرق تهادرت من جبيننا وذلك الجهد 
أمام خارطة الوطن ال تساوي شيئا فطاملا 

آمنا بانتمائنا للخارطة«.
وتابع: »لكن ما يحز بنفوسنا محيطنا الذي 
وأمام خصوم  دون سالح  املعركة  يف  تركنا 
توفرت لهم كل مستلزمات الراحة والتطور، 

بينما نحن نعاني ليس ذلك فحسب بل هناك 
دوالب  يف  العصا  لوضع  دائما  يسعى  من 
ولو  حقنا  أعطانا  من  لكل  شكرا  عطائنا، 

بكلمة«.
األخرية  2020 هي  وواصل: »ستكون سنة 
ومع  للصاالت  الوطني  املنتخب  مع  يل 
نهاية العقد سأعلن اعتزايل التدريب بشكل 
نهائي، قدمت لكرة الصاالت الكثري وأخذت 
أشعر  كنت  ما  باملقابل  ووقتي  صحتي  من 
نقدمه  ملا  تقدير  أو  الحقيقي  باالهتمام 
واإلهمال حارض يف أغلب أوقات عملنا وعدم 

التقدير أثر بشكل كبري عىل مسريتنا«.
كما أن الصاالت عانت عدم االهتمام إعالميا 
البلدان  خالف  عىل  املاضية  الفرتة  طيل 

األخرى، لذا النهاية خطت لتكون بموعدها 
قبل أن يضيع الخيط والعصفور«

نهائي  بشكل  التدريب  اعتزال  سأعلن 
لنادي  رئيس  كنائب  اإلداري  للعمل  واتفرغ 
نفط الوسط وأبدأ بالتفكري يف العمل اإلداري 
سواء عىل مستوى اتحاد كرة القدم أو اللجنة 

األوملبية أو بقية االتحادات الرياضية.
بات  الحايل  الفني  الجهاز  رصاحة  وبكل 
املنتخب  لقيادة  الكافية  الخربة  من  يملك 
له  توفرت  لو  فيما  الصاالت  بكرة  الوطني 
ظروف جيدة وسبل حقيقية إلنجاح املهمة، 
وال يفوتني أن أبارك لألستاذ صبحي رحيم 
التوفيق  له  وأتمنى  الصاالت  لجنة  لتسنمه 

ولرفاقه لالرتقاء«.

بغداد/ متابعة الزوراء

الجديد، عماد محسن، عىل انضمامه  امليناء  علق مهاجم ناي 

لصفوف فريق »السفانة«.

املهاجم عماد محسن  امليناء، يف وقت سابق ضم  نادي  وأعلن 

لتمثيل الفريق ملوسم واحد.

امليناء فريق  امليناء،  نادي  اىل  باالنضمام  وقال محسن »سعيد 

كبري وعريق ويملك قاعدة جماهريية كبرية«.

الفني  للكادر  شكرا  للفريق  اضافة  اكون  ان  »اتمنى  واضاف 

لدينا  ما  أفضل  نقدم  أن  الجماهري  اعد  ثقتهم  عىل  واإلدارة 

إلسعادهم واتمنى مساندتهم«.

وأعلن نادي امليناء الريايض، تعاقده بشكل رسمي مع املهاجم 

عماد محسن لتعزيز صفوف الفريق يف املوسم املقبل.

وذكر النادي يف بيان ان »نادي امليناء الريايض، يرس االعالن عن 

توقيع الالعب عماد محسن بعقد ملدة موسم واحد«.

ولعب محسن لصفوف فريق الهالل السوداني يف تجربة قصرية 

مطلع العام الجاري.

والزوراء  الجوية  القوة  لفريقي  محسن  لعب  وان  وسبق 

محلياً.

بغداد / املكتب اإلعالمي 

بغداد  امانة  نادي  أدارة  أعلنت 

عدد  ترحيلها  عن  الريايض، 

الشبابي  فريقها  العبي  من 

بعد  األول  الفريق  إىل  والرديف 

التعاقد معهم رسميا استعدادا 

إىل املوسم املقبل.

وقال رئيس النادي فالح مندب 

االدارية  الهيأة  »ان  املسعودي 

عىل  اتفقا  التدريبي  واملالك 

ترحيل عدد  من العبي الفريق 

الرديف والشباب، بغية ضمهم 

إىل صفوف الفريق األول.

وأشار »املسعودي« إىل ان نادي 

برتحيل  قام  قد  بغداد  امانة 

الشباب  الالعبني  من  عدد 

املوسم  يف  األول  الفريق  إىل 

الالعبني  لهم  يضاف  املايض، 

الجدد ليصبح العدد 8 العبني، 

القرار  هذا  إن  موضحا« 

دوريات  يف  تميزهم  بعد  جاء 

التي يقيمها  الرديف والشباب 

ان  مبينا«  القدم،  كرة  اإلتحاد 

تعمل  بغداد  امانة  نادي  ادارة 

املواهب  تواجد  استثمار  عىل 

ومنحهم  العمرية  الفئات  يف 

اسود  كرة  لتمثيل  الفرصة 

العاصمة.

لن ارشح يف انتخابات االحتاد ومسودة النظام االساسي مثرية للجدل 
اخلبري الكروي امحد عباس لـ        

منتخبنا الشبابي يبدأ معسكره الداخلي يف كربالء حتضريا لنهائيات اسيا  عماد حمسن: اعد مجاهري السفانة 
بتقديم افضل مستوى من اجل اسعادهم 

نادي بغداد يرحل عدداً من العيب 
الرديف والشباب اىل الفريق  األول

احتاد التايكواندو يعلن براءته من 
ايناس عطا

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي للتايكوندو، براءته من الالعبة ايناس عطا.

وذكر االتحاد يف بيان ان »االتحاد العراقي املركزي للتايكواندو بصدد ما أنترش مؤخرا حول فتاة تدعي انها 
العبة منتخب وطني بالتايكواندو العراقي باسم إيناس عطا«.

واضاف »هنا نعلن اننا ال نتحمل مسـؤولية عما صدر منها باعتبارها ال تمت للعبة بصلة ولم تمثل العراق 
او حتى شاركت ببطوالت االتحاد املحلية وال توجد لدينا اوليات لها«.

وتابع »علمنا مؤخراً ان وزير الشـباب والرياضة السـابق احمد رياض كان قد ارسـلها ببطولة شاطئية يف 
القاهرة دون علم او مراجعة االتحاد املركزي او اللجنة االوملبية«.وبني »سـنتابع ونالحق ونبحث وراء ذلك 

وبمساعدة عائلة التايكواندو لتزويدنا بمعلومات توصلنا اىل حقيقة ما نسب اعاله«.

أصفر وأمحر

No: 7298   Thu    30     Jul    2020العدد:   7298    الخميس   30   تموز     2020

مدرب منتخب الصاالت هيثم بعيوي يعلن اعتزاله الرمسي



الزوراء/ رافق قاسم العقابي   

يق�ول الش�اعر الش�عبي “ ياحل�م 

ي�ي مامر بع�ني     وماش�افته عني 

حالم “ بالفع�ل كان تحقيق  الفوز 

ب�كأس اس�يا 2007  كأن�ه حلم  لم 

نكن نس�تطيع ان نص�دق تحقيقه  

يف ذلك الوقت قياس�ا لظروف اعداد  

العراقي وقياس�ا للظروف  الفري�ق 

الصعب�ة الت�ي كان يم�ر به�ا البلد  

م�ن ح�رب اهلي�ة طاحن�ة احرقت 

االخ�ر باليابس وال اعتقد ان احدا 

م�ن محبي اس�ود الرافدين س�وف 

ين�ى  تل�ك امللحم�ة الكب�رة التي 

حققهاابطال العراق باحرازهم لقب 

بطولة اسيا الرابعة عرش عام 2007 

والت�ي ج�رت احداثها يف مث�ل هذه 

االيام من نف�س  العام  حيث  صنع 

ابن�اء دجل�ة والفرات  اس�طورتهم 

الخالدة وملحمته�م التأريخية التي 

من خاللها استطاعوا رسم البسمة 

عىل وجوه املاليني من ابناء الش�عب 

العراق�ي ال�ذي  كان متعطش�ا ملثل 

هكذا انتصارات.  

كتب يل ان اتواجد مع اسود الرافدين 

منذ اول وحدة تدريبية لهم يف عمان 

م�ع املدرب الربازي�ي  فيرا واىل يوم 

التتوي�ج  بلقب االلق�اب يف جاكارتا  

ذلك اللق�ب الذي وحد جميع اطياف 

الش�عب العراقي فرشيط البطولة  

كأن  ذاكرت�ي  يف  ماي�زال ح�ارضا 

البطول�ة وختامه�ا كان )البارحة 

. )

بداية احلكاية 
كان�ت البداية م�ن تعاق�د االتحاد 

العراق�ي )  يف عم�ان (  مع املدرب 

جورفان فيرا   يف عقد ملدة شهرين 

ينتهي بانتهاء بطولة اسيا وكانت 

قيم�ة العق�د  ح�وايل االربعني الف 

دوالر علم�ا ان االتح�اد يف وقته�ا 

تع�رض اىل س�يل م�ن االنتق�ادات 

ك�ون املدرب فيرا لم يس�بق له ان 

درب  منتخب�ا كبرا من قبل بحجم 

املنتخب العراقي  

كلمة السر : جورفان فيريا 
… صانع الفرح 

جورفان في�را املول�ود يف الربازيل 

الم برازيلي�ة واب برتغايل  ومتزوج 

من مغربية ) خديجة (  وهو يحمل 

ايضا شهادة الدكتوراه يف الرياضة 

من احدى الجامعات الفرنسية

 الدكتور جورف�ان فيرا  ) يتحدث  

عدة لغ�ات م�ن بينهن االس�بانية 

والربتغالية وااليطالية والفرنس�ية 

اتق�ان  يح�اول  وه�و  والعربي�ة  

الياباني�ة ايض�ا (  لع�ب الك�رة يف 

الربازيل  مع اندية فاسكو دي جاما 

وبوتافوجو وبورتيجيسا   واعتزل 

بسن مبكر ودرب نفس االندية التي 

لع�ب معه�ا  وبعده�ا درب خارج 

الربازيل وكان�ت اهم مهمة له هي 

مس�اعدا للمدرب خوزي�ه فاريا يف 

تدريب املنتخب املغربي عام 1986  

وقد ق�دم املنتخ�ب املغرب�ي اروع 

الع�روض يف حينه�ا  وايض�ا درب 

بع�ض االندية العربي�ة واملنتخبات  

قبل ان يقوده  الوس�يط السعودي 

املنتخ�ب  اىل    ) الق�رون  )احم�د 

العراق�ي  حي�ث تم اع�الن التعاقد 

معه يف احدى القاعات التابعة الحد 

الفن�ادق االردنية بحض�ور رئيس 

واعض�اء االتح�اد العراق�ي لك�رة 

الق�دم ) يف ذل�ك الوق�ت (  وقد تم 

التعاقد ايضا مع الربازيي فرناندو 

مدربا للياقة باالضافة اىل تس�مية 

رحيم حميد مساعدا واحمد جاسم 

مدربا لحراس املرمى.

بداية امللحمة الكبرية  
ج�رت احداث بطولة اس�يا الرابعة 

ع�رش  الول واخ�ر م�رة يف ارب�ع 

بلدان اسيوية  وهي تايلند وفيتنام 

وش�اركت  واندونيس�يا  وماليزي�ا 

يف ه�ذه البطول�ة 16 فريقا  ووقع 

العراق يف املجموعة االوىل باالضافة 

اىل تايلن�د البل�د املنظم واس�راليا 

وس�لطنة عمان اما الدولة املنظمة 

الثانية فيتنام فوقعت يف املجموعة 

الثاني�ة مع كل م�ن اليابان وقطر 

الثالث�ة  الدول�ة  ام�ا  واالم�ارات 

املنظمة وه�ي ماليزي�ا فوقعت يف 

املجموع�ة الثالثة مع كل من ايران 

والدول�ة  والص�ني   واوزبكس�تان 

املنظم�ة الرابعة وهي اندونيس�يا 

فوقع�ت يف املجموع�ة الرابع�ة مع 

كل من السعودية وكوريا الجنوبية 

والبحرين

الوفد العراقي 
ث�الث  العراقي�ة  البعث�ة  ضم�ت 

وعرشين العبا ه�م نفس الالعبني 

الذي�ن ش�اركوا يف بطول�ة غ�رب 

اس�يا م�ع اضاف�ة  كل م�ن ل�ؤي 

صالح وق�ي منر ونبي�ل عباس  

وايضا تم دعوة س�امر سعيد الذي 

ق�دم ايل  تايلند ولكنه اس�تبعد بعد 

ذل�ك ( وترأس الوف�د  ناجح حمود 

وض�م ايضاعب�د الخالق مس�عود 

للفري�ق  االعالم�ي  املنس�ق  وكان 

وهو يف نفس الوق�ت مدير الفريق 

ام�ا  واملرج�م ه�و ولي�د ط�ربة  

طبيب املنتخ�ب فكان الدكتور عبد 

الفري�ق  واداري  الصف�ار  الكري�م 

كل م�ن املرح�وم صبيح محس�ن 

وحق�ي ابراهي�م    وكان الزمي�ل 

الصحف�ي  كاظ�م الطائ�ي موفدا 

التح�اد الصحاف�ة الرياضية بينما 

كنت ان�ا موفدا لصحيف�ة املالعب 

وتواجد م�ع الوفد العراق�ي  ايضا 

املعلق رعد ناه�ي واالعالمي احمد 

قاس�م علما ان حس�ني سعيد كان 

متواج�دا مع الوفد بصفته رئيس�ا 

لالتح�اد باالضاف�ة اىل ان�ه كان�ت 

هن�اك متابعة للفريق من قبل  عبد 

الس�الم الگعود رئيس نادي الطلبة 

الس�ابق واحس�ان العام�ي ال�ذي 

كان يف وقته�ا نائب رئي�س الهيئة 

االداري�ة لنادي الرشطة وقد تواجد 

ايضا املصور العاملي كريم جعفر 

افتتاح البطولة
افتتح�ت البطول�ة يف الس�ابع  من 

ش�هر تم�وز يف تايلن�د بحفل فقر 

اليتناسب وحجم بطولة كبرة مثل 

امم اس�يا  حي�ث تضم�ن العادات 

التايالندية  الفلكلوري�ة  والتقالي�د 

باالضافة اىل انش�اد اغنية البطولة 

) انا اصدق ( للمطربة تاتا يونغ  

مب�اراة  ط�رف  العراق�ي  الفري�ق 

االفتتاح 

 خ�اض الفري�ق العراق�ي مب�اراة 

االفتت�اح ) وس�ط امط�ار غزي�رة  

ورطوب�ة عالي�ة ( ام�ام املنتخ�ب 

التايلندي العني�د صاحب الضيافة  

وعىل ملع�ب راجامنغاال يف بانكوك 

يف الس�ابع م�ن ش�هر تم�وز عام 

2007 وانته�ت املب�اراة بالتع�ادل 

االيجابي تقدمت تايالند بهدف من 

ركل�ة ج�زاء )مش�كوك يف صحتها 

( يف الدقيق�ة السادس�ة عن طريق 

سوتي سوكسوميت وعادل للعراق  

يونس محم�ود يف الدقيقة الحادية 

والثالث�ني من نفس الش�وط وقاد 

املب�اراة الحك�م الك�وري الجنوبي 

يونج تشول كوون  .

يف هذه املباراة وتحديدا يف الش�وط 

الثان�ي اش�رك قي من�ر والول 

م�رة مع اس�ود الرافدين  حيث انه 

كان قد وصل قبل ي�وم من افتتاح 

البطول�ة  ) مع الالعب نبيل عباس 

( و لم يسبق له ان خاض اي وحدة 

تدريبي�ة مع الفري�ق باالضافة اىل 

ان�ه لم يلعب اي مباراة ودية ايضا، 

وحص�ل الالعب يونس محمود عىل 

جائزة افضل العب يف املباراة.  

اسود الرافدين تهزم الكنغر 
االسرتالي 

يف املباراة الثانية التي جرت يف الثالث 

ع�رش من ش�هر تم�وز  فاز اس�ود 

الرافدي�ن ع�ىل املنتخب االس�رايل ) 

ش�اركت الول مرة يف بطوالت اس�يا 

بع�د انضمامها اىل اتحاد اس�يا عام 

2006( وه�ذا الفوز يعت�رب اول فوز 

رسمي للعراق عىل الكنغارو االسرايل  

يف تاري�خ مواجهاته�م الكروية عىل 

الوطني�ة وليس  املنتخب�ات  صعي�د 

االوملبي�ة  وكانت ه�ذه املباراة تعترب 

املنتخ�ب  حاس�مة ومهم�ة  ك�ون 

االس�رايل كان قد تعادل مع املنتخب 

به�دف  مباريات�ه  اوىل  يف  العمان�ي 

ولهذا كان يتوجب عىل كال الفريقني 

م�ن تحقيق الف�وز لضم�ان التأهل    

كان  االس�رايل  املنتخ�ب  ان  علم�ا 

يض�م مجموعة كبرة م�ن الالعبني 

العاملي�ة  الدوري�ات  يف  املحرف�ني 

ومنه�م ثالث�ي ال�دوري االنجلي�زي  

مارك فيدوكا العب نيوكاسل وهاري 

كيوي�ل العب ليفرب�ول وتيم كاهيل 

العب ايفرتون وقدم الفريق العراقي  

مباراة كب�رة اثبت فيه�ا علو كعب 

الكرة العراقية حيث اس�تطاع اسود 

الرافدي�ن م�ن الفوز  بثالث�ة اهداف 

لهدف  حملت تواقيع كل من نش�أت 

اك�رم يف الدقيقة الثاني�ة والعرشين  

وهوار املال محمد  يف الدقيقة الستني 

وكرار جاس�م  يف الدقيقة  السادسة 

الكنغ�ارو  ه�دف  ام�ا  والثمان�ني 

االسرايل فاحرزه فيدوكا يف الدقيقة 

الس�ابعة واالربع�ني  وقد ق�اد هذه 

املب�اراة الحك�م البحرين�ي جاس�م 

كريم. 

اس�تطاع امل�درب في�را ان ي�درس 

الفريق االسرايل من خالل تواجده يف 

امللعب  مع الكادر املس�اعد ملشاهدة 

اس�راليا  جمع�ت  الت�ي  املب�اراة 

ع�رض  ت�م   ( العمان�ي  باملنتخ�ب 

رشيط املباراة عىل الالعبني اكثر من 

م�رة (  وايض�ا اس�تطاع  في�را من 

مش�اهدة بعض املباري�ات الخاصة 

باملنتخب االس�رايل حيث تمكن من 

قراءة الفريق ومعرفة مكامن القوة 

والضعف فيه.

نقطة واحدة تكفي 
  ويف املب�اراة الثالث�ة  والتي جرت يف 

الس�ادس عرش من شهر تموز وعىل 

ستاد سوياساالتيش الدويل ) املنتخب 

التايلن�دي لعب ع�ىل امللعب الرئييس 

راجامنغ�اال امام اس�راليا يف نفس 

الوقت (  كان يكفي الفريق العراقي 

التع�ادل ليتأهل للدور الربع النهائي 

وه�و ماتحق�ق بالتع�ادل الس�لبي 

مع نظ�ره العماني  ليتصدر اس�ود 

الرافدين فرق املجموع�ة االمر الذي 

جع�ل الفري�ق يبقى يف تايلن�د وفاز 

الالعب عي حس�ني رحيم�ة بجائزة 

افضل العب يف املباراة. 

الفوز على فيتنام 
بعد ان تصدر الفري�ق العراقي فرق 

املجموع�ة االوىل بخمس نقاط  بقي 

يف تايلن�د ليالق�ي ثان�ي املجموع�ة 

الثانية املنتخب الفيتنامي يف الحادي 

والعرشي�ن م�ن ش�هر تم�وز ع�ام 

2007املنتخ�ب الفيتنام�ي حل ثانيا 

يف مجموعته بعد الفوز عىل االمارات 

والتع�ادل مع قطر والخس�ارة امام 

الياب�ان  اس�تطاع الفري�ق العراقي 

وعن طريق قائده يونس محمود من 

احراز هدف�ني يف الدقيقت�ني الثانية 

والخامس�ة والس�تني  نقلت�ه للدور 

نص�ف النهائي  وقد قاد هذه املباراة 

الحك�م اليابان�ي نيش�يمورا وه�ذا 

الف�وز جعل الفري�ق العراقي يتأهل 

للمرة الرابعة ع�ىل التوايل للدور ربع 

النهائي.

اجناز كروي غري مسبوق للكرة 
العراقية 

بعد فوز الفريق العراقي عىل الفريق 

النهائ�ي  الرب�ع  دور  يف  الفيتنام�ي 

لبطولة اس�يا 2007بات لزاما عليه 

االنتق�ال اىل ماليزي�ا لخ�وض الدور 

نصف النهائي امام املنتخب الكوري 

الجنوبي  ال�ذي تأهل لهذا الدور بعد 

فوزه ع�ىل املنتخب االيران�ي بفارق 

ركالت الرجي�ح يف مباراة تألق فيها 

الح�ارس  الكوري العم�الق يل وونغ 

ج�اي ب�رد ركلت�ي ج�زاء ) الفريق 

االيران�ي س�بق ان اخ�رج املنتخ�ب 

الك�وري م�ن نفس ال�دور يف بطولة 

. ) 2004

يف املب�اراة التي جرت ي�وم الخامس 

والعرشين من ش�هر تموز استطاع 

املنتخب العراق�ي ان يتأهل للمباراة 

النهائي�ة الول م�رة يف تأريخ�ه بعد 

ف�وزه عىل املنتخب الكوري الجنوبي 

ان  بع�د  الرجي�ح    بف�ارق ركالت 

واالض�ايف  االص�ي  الوقت�ني  انته�ى 

بالتعادل السلبي سجل ركالت الجزاء  

للمنتخ�ب العراقي كل من هوار املال 

محمد وقي منر وحيدر عبد االمر 

واحمد مناج�د ولم يتم تنفيذ الركلة 

الخامسة وكان الحارس نور صربي 

اس�تطاع من رد ركلة جزاء والعمود 

رد الركلة االخرى والتي اعلنت تأهل 

االسود اىل النهائي. 

الفريق العراقي سيد اسيا 
يف التاسع والعرشين من شهر تموز 

م�ن ع�ام 2007 اس�دل الس�تار يف 

االندونيسية جاكارتا عىل  العاصمة 

بطولة اس�يا الرابعة ع�رش بتتويج  

الفريق العراقي والول مرة بطال لها  

بعد الفوز عىل الفريق الس�عودي يف 

ملع�ب جيل�ورا بونج كارن�و ) اكرب 

املالعب يف اس�يا ( بهدف وحيد حمل 

امض�اء افض�ل الع�ب يف البطول�ة  

يون�س محمود يف الدقيق�ة الحادية 

والس�بعني م�ن املب�اراة وق�د ق�ام 

رئي�س االتحاد ال�دويل س�يب بالتر 

صحبة الرئي�س االندونييس ورئيس 

االتح�اد االس�يوي الس�ابق محم�د 

بن هم�ام بتتويج الفري�ق العراقي 

الذي قدم مب�اراة العمر وتألق فيها 

الجميع فه�ي مباراة كانت من اجل 

الش�عب العراق�ي كل�ه ول�م يخيب 

اس�ود الرافدين ابناء ارض الس�واد 

برس�م الفرح�ة التي ارتس�مت عىل 

وج�وه كل ابناء الش�عب العراقي يف 

ذلك الوقت .

حصل الالعب نش�أت اكرم عىل لقب 

افضل الع�ب يف املب�اراة فيما حصل 

يونس محمود عىل لقب افضل العب 

يف البطول�ة مع جائ�زة مقدارها 25 

ال�ف دوالر  علم�ا ان محم�ود كان 

قد تقاس�م لقب ه�داف البطولة مع 

كل م�ن تاكاه�ارا اليابان�ي ويارس 

القحطان�ي الس�عودي ورصي�د كل 

منهما اربع اهداف.

االتحاد العراقي كان له  دورا كبرا يف 

حصول الع�راق عىل الكأس حيث تم 

الح�اق  الالعب قي من�ر بالفريق 

قبل ي�وم  واح�د من البطول�ة علما 

ان الربازي�ي فيرا لم يك�ن قد اطلع 

عىل مس�تواه  وتم اقحامه يف ش�وط 

املباراة الثاني ملباراة تايالند بعد يوم 

من وصول�ه اىل بانكوك باالضافة اىل  

ان امل�درب في�را حاول اع�ادة عددا 

م�ن الالعبني  مثل حي�در عبد االمر 

وك�رار جاس�م وه�وار م�ال محمد 

وصال�ح س�دير قب�ل البطول�ة عىل 

اعتبار انه غر مقتنع بمس�توياتهم 

اال ان االتح�اد العراق�ي رفض ذلك . 

باالضافة اىل انه اثناء املباريات وقبل  

املب�اراة  النهائي�ة ايض�ا كان ناجح 

حمود رئي�س الوفد يق�وم بتجميع 

ويق�رأ  واح�دة  غرف�ة  يف  الالعب�ني 

عليهم رسالة  تحتوي عىل معلومات 

دقيقة ومؤثرة تجعل بعض الالعبني 

يجهش�ون بالب�كاء ولم يذك�ر لهم 

مصدره�ا س�وى انه�ا م�ن اح�دى 

الشخصيات الدينية املؤثرة .

م�درب الح�راس احمد جاس�م لعب 

دورا كب�را  يف اع�ادة الثقة للحارس 

نور صربي والتي اهتزت بعد املباراة 

النهائية لغرب اسيا امام ايران .

جماهر وفية كبرة ساندت الفريق 

العراق�ي ج�اءت من اق�ى البلدان 

م�ن االم�ارات واس�راليا  وهولن�دا 

ونيوزلندا التي جلب منها مشجعان 

عراقي�ان باق�ات ورد كت�ب عليه�ا 

اسماء العبي الفريق العراقي.

الراحل صبيح محس�ن االداري كان 

يقوم باعداد ) گعدة( ش�اي لالعبني  

حي�ث يتجم�ع الالعب�ون حوله بعد 

ف�رات الطع�ام  يتبادل�ون ال�كالم 

فيما بينهم وهم يرتش�فون الش�اي 

العراقي اب�و الهيل . علما ان االداري 

االخر حقي ابراهيم كان له دور كبر 

ه�و االخر يف متابع�ة كل احتياجات 

الالعبني . 

اش�اد رئيس االتح�اد الدويل جوزيف 

بالت�ر بمش�اركة الفري�ق العراق�ي 

واعت�رب الفري�ق العراق�ي مدرس�ة 

الحياة  .

بع�د انتق�ال البعث�ة العراقي�ة م�ن 

جاكارت�ا اىل بانك�وك يف الطري�ق اىل 

عم�ان ت�م ارس�ال طائ�رة اماراتية 

عم�ل  ت�م  حي�ث  للفري�ق  خاص�ة 

استقبال وتكريم  كبر خاص لبعثة 

اسود الرافدين يف دبي من قبل الشيخ  

محمد بن راشد حاكم دبي  .

بعد ذل�ك بايام اس�تقبلت الحش�ود 

الجماهرية الكب�رة يف بغداد ابطال 

اس�يا وقد تح�دى الجمه�ور الكبر 

الظ�رف االمني الصع�ب التي كانت 

تعيش�ه الب�الد  علم�ا ان 16 العب�ا 

فقط هم الذي�ن وصلوا اىل بغداد مع 

ال�كأس وكان يف اس�تقبالهم رئيس 

ن�وري  الس�ابق  العراق�ي  ال�وزراء 

املالكي ورئيس الجمهورية الس�ابق 

الراحل ج�الل الطالبان�ي باالضافة 

ايل عدد كبر م�ن الوزراء وتم تكريم 

الفريق ماديا  وكذلك حصل الالعبون 

ع�ىل جوازات الس�فر الدبلوماس�ية 

م�ع  االرايض  قط�ع  اىل  باالضاف�ة 

عمل نصب كبر لهم يف بوابة ملعب 

الشعب الدويل .

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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براكني الفرح العراقي تتفجر بعد كل انتصار السود الرافدين 

الكرة العراقية تعيد كتابة 
التأريخ الكروي االسيوي 

قصة 
االعجاز 
الكروي 

العراقي يف 
البطولة

الغرية العراقية تقول كلمتها يف البطولة 

الفوز على اسرتاليا كان نقطة االنطالق للفوز بكأس اسيا

حمرر الزوراء مع صانع االجناز
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إشكاالت وهموم مستقبل حرية الصحافة جتمع إعالميني مغاربّيني
 هسربيس / وائل بورشاشن:

تحّول�ْت ن�دوة نّظمتها “لجن�ة التضامن 
مع الصحفي سليمان الريسوني”، وُبثَّت 
عىل قناة “ريفيزي�ون” الرقمية، كان من 
املزمع أن تتطّرق لقضية استمرار متابعته 
يف حال�ة اعتق�ال بعدما “ش�ابت اعتقاله 
والتحقي�ق مع�ه العدي�د م�ن الخروقات 
العدال�ة”،  يف  و”تماط�ل  القانوني�ة”، 
ورافق�ت ذل�ك “مق�االت تش�هريية”، إىل 
تدّخ�ل  بداي�ة  تندي�د باس�تهدافها عن�د 
الصحف�ي الجزائري عثم�ان الحياني، ما 
تسّبب يف وقف البّث لخمس عرشة دقيقة، 

ُفِقَد بعدها االتصال به.
ويقول عبد اللطيف الحمامويش، صحفي 
وناش�ط حقوقّي س�رّيَ الّندوة، إّنه “ألول 
التقن�ي  التحّك�م يف حاس�وب  ت�ّم  م�رة 
لَت الندوة، بعد تبليغ 300  ومكاملته، وعطِّ
حس�اب مزي�ف بها”، وه�و ما ي�رى أّنه 
“يزيد هذه القضي�ة مصداقية، وهو دليل 
عىل التضييقات واالخرتاقات الس�يربانية 
الت�ي تس�تهدف الصحفي�ن، ومهاجمة 
نش�طاء حقوق اإلنس�ان، والندوات التي 

تدعو إىل العدالة يف قضاياهم”.
ويقول كم�ال العبي�دي، صحفي تونيس، 
إّن�ه “ال يمكن املقارنة ب�ن أوضاع حرية 
الصحافة يف املغرب ويف تونس، دون التذكري 
بأّن هام�ش حرية الصحافة كان أوس�ع 
بكثري يف املغرب إىل حدود سنة 2011، التي 
س�محت للّصحفّين التونسين ومراسيل 
القنوات العربية واألجنبية بتونس بهامش 
من الحرية لم يكن مسموحا به يف السابق 

يف تاريخ الصحافة التونسية”.
ويضي�ف العبيدي: “املغ�رب رغم انطالق 
االعت�داءات ع�ىل الصحفي�ن والصحافة 
املستقلّة منذ 15 سنة، ظّل يسمح بهامش 
من الحرية انتفع به عديد من الصحفين 
والنشطاء الحقوقين التونسين، والعرب 

يف ليبيا”، مع تس�جيله “مفارق�ة انتفاع 
ه�ؤالء الصحفي�ن املغاربي�ن م�ن ه�ذا 
الهام�ش، يف وق�ت جّر املغ�رب صحفين 

للمحاكمة مثل عيل أنوزال”.
يف  “حت�ى  التون�يس:  الصحف�ي  ويزي�د 
الجزائ�ر كان هامش الحرية الذي تمّتعت 
به الصحافة املس�تقلة والخاصة لسنوات 
أك�رب مّما كان يف تونس إّب�ان زمن بنعيل، 
رغم أّن املش�اكل االقتصادي�ة للبلدين لم 
تكن هي نفس�ها بتونس، قبل أن تتحّسن 
أوض�اع الصحاف�ة بش�كل لم يس�بق له 
مثيل منذ لجوء الرئيس التونيس الس�ابق 
إىل الس�عودية؛ فاتس�ع هام�ش الحري�ة 
بشكل غري مسبوق، وأمكن سّن نصوص 

قانونية متعلّقة بحرية الصحافة والنرش 
وحرية االتصال السمعي البرصي”.

وع�رج العبيدي عىل التحال�ف الذي جمع 
من�ذ س�نة 2012 “الح�زب ال�ذي له أكرب 
ع�دد م�ن املقاع�د يف املجلس التأس�ييس 
ورج�ال األعمال مم�ن يمتلك�ون قنوات 
خاصة”، واسرتسل شارحا: “تحالفوا مع 
النهضة إلحداث هيئة تعديلية مس�تقلة، 
بعي�دا عن املرس�وم الحايل األكث�ر حرية، 
م�ع هيمنة أحزاب مفككة ومش�تتة عىل 
الربملان وصعوب�ة الحصول ع�ىل أغلبية. 
ويف الوقت الح�ارض عدد كبري من مجلس 
ن�واب الش�عب مي�ال إىل الّضغ�ط لتقييد 
حرية الصحافة وتنظيم املش�هد السمعي 

والبرصي”.
وي�رى املتدّخ�ل أّن حزب�ي النهضة وقلب 
تون�س “مّي�االن إىل س�ّن قانون يس�مح 
أكثر بالفوىض”، وذّكر يف هذا السياق بأّن 
“أنصار النهضة أّسس�وا خ�ارج القانون 
قن�اة الزيتونة، كما أّن ح�زب قلب تونس 
يق�وده نبي�ل القروي، املرّش�ح الس�ابق 
ال�ذي خرس أم�ام الرئيس قيس س�عيد يف 
االنتخابات الرئاس�ية، وله قناة “نسمة” 
التي تعّدها الهيئة الحالية املنّظمة للمجال 

السمعي البرصي خارَج القانون”.
وينّبه الصحف�ي العبيدي إىل أّن “املصالح 
الحزبية والطموحات الش�خصية” توجد 
“فوق مصلحة تونس وما تتطلّبه س�المة 

مسار االنتقال الديمقراطي”.
م�ن  إدراك  “هن�اك  الصحف�ي:  ويزي�د 
املجتم�ع املدني التونيس بتحرك الس�لطة 
السياس�ية والقضائية يف اتجاه محارصة 
والصحاف�ة ومح�ارصة  التعب�ري  حري�ة 
الصحفي�ن”، مس�تحرضا وقائع بتونس 
مث�ل: “الحك�م عىل مدونة بس�تة أش�هر 
بتهمة اإلس�اءة للدين، وإي�داع الصحفي 
توفيق ب�ن بريك الس�جن بتهم�ة القذف 

والشتم واملّس بالكرامة اإلنسانية”.
ويح�ّذر املتدّخل م�ن إم�كان “االنزالق يف 
طريق االعتداء عىل الصحافة والصحفين 
بتون�س، واس�تعمال الس�لطة القضائية 
كأداة ل�رضب حرية الصحاف�ة والتعبري، 
مع إرصار املنظمات الحقوقية والنقابات 
املهني�ة اإلعالمي�ة ع�ىل تعزي�ز الوق�وف 
املش�رتك يف مواجهة ه�ذه االعتداءات عىل 
حرية الصحافة، ومحاولة مجلس النواب 
س�ّن نصوص قانوني�ة قد تكون س�البة 

للحرية”.
أس�تاذ  املعط�ي منج�ب،  يق�ول  ب�دوره 
جامع�ي ورئيس جمعي�ة “الحرية اآلن”، 
إّنه باستثناء سنَتي 2011 و2012 “بدأت 
الرتاجعات يف املغ�رب، ووصلنا إىل تضييق 
النظام عىل الصحفين األشخاص، بعدما 
كان التضييق عىل املؤسس�ات الصحافية 
وزعم�اء  األلف�ن،  س�نوات  أواس�ط  يف 

املعارضة، مع الّتشهري بهم”.
“ص�ار  الحقوق�ّي:  الناش�ط  ويضي�ف 
الصحفيون والحقوقي�ون الضحية األوىل 
للم�ّس  وم�ّر ه�ذا  التش�هري،  لصحاف�ة 
بأرسه�م. وم�ن ب�ن الضحايا س�ليمان 
الريس�وني الذي ب�دأت الهجوم�ات عليه 
لتحذي�ره قب�ل ثالث س�نوات، ث�م اعُتِقل 
لتعب�ريه بدقة وحرية عن انع�دام الحرية 
والديمقراطية، دون تلبس، بعدما سبقت 
ذل�ك مق�االت تش�هريية تحّذره ث�م تنّبئ 

بقرب اعتقاله و’التعييد به”.
ويضيف منجب: “بعد اعتقاله، تّم االتصال 
الحقوقي�ة  الجمعي�ات  م�ن  بمجموع�ة 
لترتاجع عن الدفاع عنه، ولحسن الحّظ أّن 
أكرب الجمعيات الحقوقية باملغرب تابعت 
مساندته؛ ثم بعدما وجدت النيابة العامة 
امللف فارغا أحالَته عىل قايض التحقيق”.

ويرى املتدّخل أّن هناك اس�تهدافا ب�”تهم 
الح�ق الع�ام، وخيانة الوط�ن أو الخيانة 
انطل�ق  م�ا  وه�و  املالي�ة،  أو  الزوجي�ة 
بهش�ام املنص�وري ال�ذي هوجم بش�ّدة، 
وصوَِّر عاري�ا، وأنِزَل ونق�ل عاريا إال من 
منشفة، وتوالت القضايا التي كان آخرها 
اته�ام عمر الرايض بتلق�ي أموال متعلقة 
بالتجس�س، م�ع وج�ود إش�اعة جديدة 

تّتهمه باالغتصاب”.
ودعا املعطي منج�ب إىل “تطبيق القانون 
س�ليمان  الصحف�ي  رساح  وإط�الق 
قانون�ّي  غ�ري  اعتقال�ه  ألن  الريس�وني، 
وتعّس�فّي”، منادي�ا الجه�ات الحقوقية 
املتابعة للمل�فّ ب�”تقديم ملّف الصحفي 
الريس�وني إىل هيئ�ات أممي�ة، وخاص�ة 
التعس�في،  باالعتق�ال  العام�ل  الفري�ق 
إلخ�راج رأي�ه في�ه، وه�و م�ا س�يكون 

مساهمة كبرية يف إظهار الحقيقة”.
كما دعا منجب إىل “خلق مقاولة صحفية 
تعاونية، تجم�ع الصحفين املغاربين، يف 
تونس األكرب حرية باملنطقة، ليس هدفها 
مهاجمة األنظمة، ب�ل أن تكون صحيفة 
مهني�ة يعمل بها الصحفي�ون املطاَردون 
باملغ�رب والجزائر”، خاصة بعدما صارت 
“الس�لطات املغربية تؤّث�ر حتى يف اإلعالم 
الضغوط�ات  بفع�ل  املس�تقّل،  األجنب�ّي 
الرهيبة عىل حكومات دول أوروبية حتى 
ال تكون هناك متابعة مهنية، وحتى يبقى 
نوع من الحذر ومحاولة أخذ مسافة مّما 

يقع لصحفّين وحقوقّين”.

الحلة/نينا:
أعلن�ْت خلية أزم�ة بابل أمس األربع�اء عن إصابة مراس�ل قناة آف�اق ومدير مكتب 

محافظ بابل اإلعالمي حسن العسكري بكورونا.
وق�ال الدكتور اوراس العلواني عضو خلي�ة أزمة بابل “ إن الفحوصات الطبية أثبتت 
إصابة مراس�ل قن�اة آفاق ومدي�ر مكتب محافظ بابل اإلعالمي حس�ن العس�كري 
بكورونا إضافة إىل عدد من أفراد أرسته”. واضاف أن “الخلية وتحسبا النتشار املرض 
قامت بحجر مكتب محافظ بابل اإلعالمي كله كما قامت بنقل املصاب إىل مستشفى 
مرجان الطبي جناح العزل مشريا إىل أن آخر إحصائية تؤكد إصابة سبعه من اعالميي 

بابل بكورونا لغاية اليوم”.

كركوك /نينا:
اعل�َن مدي�ر عام صحة كرك�وك، اصابة الصحف�ي العراقي املخ�رضم ابراهيم خليل 

وزوجته بفريوس كورونا .
وق�ال الدكتور زياد خل�ف ان ابراهيم خليل، اصيب مع زوجت�ه وهو يتلقى العالج يف 

حن زوجته تتلقى العالج بمستشفى كركوك العام.
كم�ا اعلنت دائ�رة صحة كرك�وك عن اصاب�ة الصحف�ي كاروان الصالحي بفريوس 

كورونا .
وكان مصدر يف صحة كركوًك اعلن عن اصابة صحفين اثنن بفريوس كورونا .وقال 

املصدر ان الصحفين فالح يازار اوغلوا واحمد اورج اصيبا بفريوس كورونا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ُتويف الصحفي التلفزيوني املخرضم، ريس ش�ونفيلد، الذي ش�ارك يف تأس�يس 
ش�بكة “CNN” التلفزيوني�ة معا مع قط�ب اإلعالم، تيد ترينر، وكان رئيس�ها 

األول.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ش�ونفيلد تويف بس�بب مضاعفات مرض 

ألزهايمز عن عمر 88 عاما.
وأطلق ش�ونفيلد “CNN” مع ترينر عام 1980، وأصبح حينها رئيس�ا تنفيذيا 
لواح�دة م�ن أوائ�ل ش�بكات املش�رتكن اإلخباري�ة التلفزيوني�ة، الت�ي تقدم 

لألمريكين تغطية عىل مدار الساعة.
كم�ا بدأ ش�ونفيلد بتأس�يس قن�اة “ني�وز 12” اإلخبارية املحلي�ة، التي كانت 
تعم�ل عىل مدار الس�اعة يف لونج أيالند بنيوي�ورك. ويف أوائل التس�عينيات بدأ 

بتأسيس”فود نتويرك”، وهي شبكة أخرى من تلفزيون املشرتكن.
وقبل العمل مع ترينر، كان ش�ونفيلد يدير رشكة مس�تقلة لألخبار كانت تزود 

املحطات اإلخبارية املحلية بتقارير الفيديو.

عمان/ متابعة الزوراء:
يقاب�ُل الصحفيون يف األردن ق�رارات حظر 
النرش بالتش�كيك يف جدواه�ا معتربين أنها 
إحدى أدوات تقييد حرية الصحافة وبمثابة 
رقابة مسبقة عىل العمل الصحفي يف قضايا 
تش�غل ال�رأي الع�ام ويبح�ث الجمهورعن 
معلوم�ات بش�أنها، مما يس�هم بانتش�ار 
الش�ائعات واألخب�ار الكاذب�ة، ويطرح�ون 
خي�ارا أفضل بتوف�ري معلوم�ة موثوقة من 

قبل الجهات الحكومية املسؤولة.
وتث�ري قرارات حظر النرش يف قضايا تش�غل 
ال�رأي الع�ام يف األردن ج�دال كب�ريا، إذ يعّد 
الوس�ط الصحف�ي أمرا يه�دد حرية اإلعالم 
أوال، ويم�س حق الجمه�ور بالحصول عىل 
املعلوم�ات ثانيا، إضاف�ة إىل أنه يفتح الباب 
واس�عا للشائعات واألخبار الكاذبة ما ينفي 

أي فائدة من التعتيم عىل هذه القضايا.
وق�رر نائب عام عم�ان حس�ن العبدالالت، 
حظ�ر النرش يف القضاي�ا املتعلقة بقرار كف 
يد مجل�س نقابة املعلمن وإغ�الق مقراتها 
الذي صدر الس�بت، وتحت طائلة املسؤولية 
الجزائي�ة. وقبله�ا بأيام قليل�ة صدر حظر 
الن�رش بقضية الفت�اة التي تعرض�ت للقتل 
عىل يد والده�ا املعروفة إعالمي�ا ب�”قضية 
أحالم” التي أثارت ضجة واسعة عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي وصدى عىل املس�توى 

العربي.
ووج�ه العبدال�الت كتاب�ا إىل هيئ�ة اإلعالم 
املرئ�ي  اإلع�الم  وس�ائل  ع�ىل  بالتعمي�م 
واملس�موع ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
للتقي�د بع�دم ن�رش أي معلوم�ات تتعل�ق 

بالقضايا التحقيقية.
وش�مل القرار أيضا عدم ن�رش كل ما يتعلق 
بمجري�ات التحقي�ق فيها أو ن�رش أو إعادة 
نرش أو تداول أي صورة أو فيديوهات تتعلق 

بها ما يؤثر سلبا يف مجريات التحقيق.
وتعليقا عىل مس�ألة حظر النرش، أكد املدير 
التنفي�ذي ملركز حماية وحري�ة الصحفين 
نض�ال منصور عىل أن أوام�ر وقرارات منع 

الن�رش تعّد تضييقا ع�ىل حرية التعبري وعىل 
حرية اإلعالم. وأضاف أن “حظر النرش يجب 
أن يقت�رص ع�ىل محارض التحقي�ق فقط“. 
وتاب�ع “لدين�ا موقف قانوني يع�ّد ويصنف 
ق�رارات حظ�ر الن�رش باعتباره�ا م�ن بن 

االنتهاكات التي تقع عىل اإلعالمين”.
ويطرح املتابعون لهذه القضايا أسئلة حول 
جدوى من�ع نرش األخب�ار يف العالم الرقمي 
املفت�وح، ال�ذي فت�ح املجال واس�عا لتداول 
املعلومات، ويف حال تجاهل وس�يلة إعالمية 
معين�ة خ�ربا مهما، أل�ن يج�د الجمهور ما 
يكف�ي م�ن معلوم�ات عن�ه يف الكث�ري من 

وسائل اإلعالم األخرى.
واملس�ألة األساس�ية الت�ي تط�رح يف ه�ذا 
الشأن أن حظر النرش سيفتح املجال واسعا 
النتشار الش�ائعات واألخبار غري الدقيقة أو 
املضلل�ة، ويتفق الكثري م�ن املحللن عىل أن 
عدم نرش نتائج التحقيقات يتسبب يف بلبلة 
الرأي العام، بل ويثري الشكوك حول القضاء 

ذاته.
مواقع التواصل االجتماعي قزمت من الدور 
الرقابي الذي قد يؤثر سلبا يف نرش املعلومات 

واألخبار املهمة.
ويقول متابعون إن املشكلة تكمن يف إصدار 
قرارات حظر النرش يف القضايا املهمة، يف ظل 

غياب ترشيع لحرية تداول املعلومات، وذلك 
وسط تأكيدات حول أن صدور هذا الترشيع 
هو السبيل األفضل للتعامل مع تلك القضايا 
التي تش�غل الرأي الع�ام، بدال من اللجوء إىل 
حجبها، وهو ما يفتح الباب أمام الشائعات 

واملعلومات واألقاويل املغلوطة.
ويعّد الصحفيون األردنيون أن تعاميم حظر 
الن�رش إحدى أدوات تقيي�د حرية الصحافة 
وه�ي بمثاب�ة رقاب�ة مس�بقة ع�ىل العمل 
الصحفي، حيث أصبحت أشبه بالظاهرة يف 
مختلف أنواع القضايا بما فيها االجتماعية 
وخصوص�ا تل�ك الت�ي يهتم به�ا الجمهور 
وتثري ضجة واس�عة عىل مواق�ع التواصل، 
ولي�س فق�ط التعميمات الت�ي تحظر نرش 
أخبار تتسم بالطابع األمني إىل حن “انتهاء 

مجريات التحقيق”.
أن تس�تطيع ه�ذه  الصحفي�ون  ويش�كك 
املصلح�ة  خدم�ة  باملحصل�ة  التعميم�ات 
العامة، متس�ائلن أليس من األفضل تزويد 
وس�ائل اإلع�الم  باملعلوم�ات املهمة وطرح 
رواي�ة رس�مية متماس�كة ذات مصداقي�ة 
تغل�ق الب�اب ع�ىل الش�ائعات واملعلوم�ات 

املغلوطة.
ويرى البعض أن مواقع التواصل االجتماعي 
قزمت من الدور الرقابي الذي قد يؤثر سلبا 

يف نرش املعلومات واألخب�ار املهمة، إذ كثريا 
م�ا تم ت�داول أخب�ار لقضاي�ا ممنوعة من 
النرش عىل أوسع نطاق وبالتايل قرار الحظر 

لم يؤثر يف وصولها للجمهور.
م�ن جهت�ه، يق�ول رئي�س دي�وان ال�رأي 
والترشيع السابق نوفان العجارمة إن حرية 
التعبري رضورة لكل مجتمع وإن الصحافة 
بكل أنواعها بما فيها الصحافة اإللكرتونية 
تحتل منزلة مهم�ة يف النظام الديمقراطي، 
مش�ريا إىل أن�ه ال قي�ام للديمقراطي�ة دون 

حرية الصحافة.
أي جدوى ملنع نرش األخبار يف العالم الرقمي 
املفت�وح، الذي فت�ح املجال واس�عا لتداول 
املعلومات، ويف حال تجاهل وس�يلة إعالمية 
معينة خ�ربا مهم�ا، ألن يج�د الجمهور ما 
يكف�ي م�ن معلوم�ات عن�ه يف الكث�ري من 

وسائل اإلعالم األخرى
وأضاف يف منش�ور له ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماعي “بالرغم من ه�ذا الدور العظيم 
نظ�ام  أي  يف  الصحاف�ة  لحري�ة  وامله�م 
ديمقراط�ي يف العالم إال أن هذا ال يعني أنها 
حرية مطلقة بال حدود فاألصل املس�تقر يف 
األنظمة الديمقراطية أنه ال يمكن أن تكون 
الحرية مطلق�ة بال قيد، وإال انقلبت فوىض 
وحملت يف طياتها البغي والعدوان عىل كيان 

الدولة وحريات اآلخرين”.
وأوض�ح أن حظر النرش ح�ق تملكه النيابة 
العامة بموجب القانون، حيث أجاز املرشع 
حظر الن�رش يف أي قضية قيد التحقيق لدى 
النياب�ة العام�ة بموج�ب امل�ادة )39( من 
قانون املطبوع�ات والنرش والتي تنص عىل 
أنه “يحظر عىل املطبوعة نرش كل ما يتعلق 
بأي مرحل�ة من مراح�ل التحقيق حول أي 
قضية أو جريمة تقع يف اململكة إال إذا أجازت 
النيابة العامة ذل”. وأشار إىل أن هناك قيودا 
تمليه�ا املصلحة العامة ع�ىل حرية التعبري 
س�واء تعلقت هذه القيود بحقوق اآلخرين 
أو س�معتهم أو حماي�ة لألم�ن القوم�ي أو 

النظام العام يف الدولة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ربَح مراهق أمريكي مئ�ات املالين من الدوالرات من صحف 
ووس�ائل إعالم أمريكية منها صحيفة “واش�نطن بوس�ت” 
بسبب تشهريها به، إثر تداولها مقطع فيديو فرسته بشكل 

خاطئ، ما عرضه للتنمر.
ورفع نيكوالس س�اندمان، الطالب بمدرسة “كوفينغتون” 
الثانوي�ة الكاثوليكية، دعوى قضائية ضد عدد من الصحف 
والش�بكات األمريكية العمالقة أبرزه�ا “يس.أن.أن” و”يس.

بي.أس” و”ذاهيل” و”أن.بي.يس”، بس�بب ما اعّده تشهريا 
به، حيث تداولت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
مقطع فيديو له فرس بأنه س�لوك عنرصي، وتعرض بسببه 

ساندمان إىل تنمر وحملة تشويه.
وانت�رش مقطع فيدي�و ع�ام 2018، عندم�ا كان نيكوالس 
وقته�ا يف ال�16 من عم�ره، وتداولته وس�ائل اإلعالم، حيث 
أظه�ر املقط�ع املص�ور نيك�والس ومجموع�ة م�ن زمالئه 
يرت�دون قبعة عليها عب�ارة لدعم الرئي�س األمريكي دونالد 

ترامب )اجعلوا أمريكا عظيمة م�رة أخرى( ويظهر املراهق 
وهو يبتسم بشكل س�اخر يف وجه ناشط من سكان أمريكا 

األصلين ويدعى ناثان فيليبس.
وفرست وس�ائل اإلع�الم الديمقراطية، خالل ال�24 س�اعة 
التي تلت الواقع�ة، الحدث بأنه عنرصي ويرتكز عىل خلفية 
عرقي�ة خاص�ة أن الط�الب يرت�دون قبعات دع�م للرئيس 

األمريكي ترامب.
وتع�رض س�اندمان إىل حمل�ة م�ن التش�ويه والتنم�ر عىل 
وسائل التواصل االجتماعي بعد تداول الفيديو عىل الشبكات 

اإلخبارية والصحف، وفقا لش�بكة “فوكس نيوز”.
س�اندمان تعرض إىل حملة من التشويه والتنمر عىل وسائل 
التواص�ل بع�د ت�داول فيدي�و  له ع�ىل الش�بكات اإلخبارية 

والصحف
وأظه�رت تقاري�ر الفيديو الحقيقي الواقع�ة، وهو ما أثبت 
أن نيك�والس وط�الب مدرس�ة “كوفينغت�ون” الثانوية، لم 
يتعرضوا للناش�ط األمريكي األص�ل أو إطالقهم أي عبارات 

عنرصية ضده.
كما كش�ف الفيديو عن أن نيكوالس ساندمان وزمالءه هم 
من تعرضوا للمضايقة من مجموعة أخرى من املتظاهرين، 
وه�و م�ا جع�ل أغلب وس�ائل اإلع�الم ترتاجع عما نس�بته 

للمراهق الشاب وزمالئه.
ورفع س�اندمان دعاوى تشهري ضد عدد من وسائل اإلعالم 
الديمقراطية، بما يف ذلك “واش�نطن بوست” و”يس.أن.أن” 
و”أي.ب�ي.يس” و”يس.بي.أس” و”الغاردي�ان” و”ذا هيل” 
بلغت قيمتها 800 مليون دوالر. واستطاع املراهق األمريكي 
أن يجرب اثنتن من أش�هر وس�ائل اإلع�الم األمريكية عىل أن 
تقوما بتسوية معه وهما “يس.أن.أن” و”واشنطن بوست”، 

ولكن لم تذكر قيمة التسويات.
وكت�ب املراه�ق األمريكي، عىل حس�ابه يف توي�رت قائال، “يف 
19/2/2019، رفعت دعوى تشهري بقيمة 250 مليون دوالر 
ضد واش�نطن بوس�ت. اليوم، بلغت 18 وأعلن�ت الصحيفة 

عمل تسوية للدفع إلنهاء القضية”.

تزويد اإلعالم باملعلومات بدال من حظر النشر يغلق الباب على الشائعات

قرارات حظر النشر األردنية رقابة مسبقة تفقد جدواها يف العصر الرقمي
إصابة مراسل قناة آفاق ومدير مكتب 

حمافظ بابل اإلعالمي بكورونا

إصابة الصحفي ابراهيم خليل 
وزوجته بفريوس كورونا

وفاة الرئيس التنفيذي األول 
”CNN“ لشبكة

وسائل إعالم أمريكية تضطر لتسوية مالية مع مراهق
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ثقافية

النظـر فـي املـرآة وداللتـه علـى اهلـالك فـي تعويــذة عالم

تعترب املرآة جزءا أساس�يا من الحي�اة اليومية 
للرج�ل أو امل�رأة ع�ى ح�د س�واء، وإن كان�ت 
ت�زداد أهميتها بش�كل أكرب لدى النس�اء، فهي 
بالنس�بة إىل أي فت�اة رفيقة النف�س والصديق 
األهم لجماله�ا ومظهرها وروحها، تنظر إليها 
بول�ه قاطعة فرتات من الزمن غالبا ما تتجاوز 
حاج�ز الس�اعات، فتصب�ح عض�وا مهم�ا يف 
حياتها وتق�ي معظم الوقت معه�ا، وهو ما 
يجعل األمر يدخل يف إطار املضاعفات النفسية 
والتي ق�د تس�تدعي االبتعاد عن امل�رآة لحفظ 

العقل والنفس وضبط السلوك.
        ويف الحس الش�عبي املرصي تنصح الجدة 
واألم البنات بعدم اإلكثار »من النظر والتحديق« 
يف املرأة قائلني ومحذرين »كفاية َبْص يف املراية 

لحسن ِتْتِخَييل«.
          والسؤال كيف وعت املرأة املرصية والذاكرة 
الش�عبية والثقافة الشفاهية أن النظر يف املرآة 
يمك�ن أن »َيْخِي�ْل« البن�ات ؟ وهل ق�رأت املرأة 
املرصية ع�ن مرحلة املرآة كم�ا صاغها املحلل 

النفيس الفرنيس »جاك الكان« ؟
      ومرحلة املرآة  تس�اعد يف نمو ضمري املتكلم 
»أنا« ففي سن مبكرة جداً بني الشهر السادس 

و الشهر الثامن عرش يبدأ الطفل بتطوير قدرة 
التع�رف عى صورت�ه يف املرآة، التي تش�كل له 
وحدة جس�دية متكاملة ينتحلها لنفس�ه مما 
يمنح�ه حّس�اً بالكمال والوح�دة، كما يمنحه 
وعي�اً بفك�رة االختالف واالنفض�ام عن الغري. 
غ�ري أن الكم�ال هذا مجرد وه�م يتعارض مع 
معايش�ة الطفل لتش�ظي جس�ده وتش�ظي 
تجربة الجس�د نفس�ه. ويثب�ت الطف�ل وعياً 
بالراب�ط ب�ني حركاته وس�لوكه وب�ني مثيله 
املنعكس يف امل�رآة. كما يدرك الحقاً أن الصورة 
املنعكس�ة ليس�ت ص�ورة مطابقة تمام�اً له، 
وإنما هي صورة مثالية جسدياً واتحاداً يسعى 
الطفل للتماهي معها، وتك�ون أرضية لتكون 

)األنا( قبل أن تحدد اجتماعياً ) (..
      والس�ؤال امله�م ه�و ما داللة كل ماس�بق 
يف رواي�ة »تعوي�ذة ع�الم« ل� علي�اء هيكل) (، 
خاصة أن النس�اء يف إحدى الدراس�ات العلمية 
لم تس�تطعن منع أنفس�هن من رؤية انعكاس 
صورته�ن عى زجاج النواف�ذ أو حتى واجهات 
املح�ال التجارية يف الش�وارع، وه�و ما يعكس 
نزع�ة امل�رأة إىل ذاته�ا، وحاجته�ا الدائم�ة إىل 
رؤي�ة مظهره�ا وهيئته�ا. ومع م�رور الوقت 
ودخول التجربة أيامها األخرية، بدأ املش�اركون 
يشعرون بالضعف والقلق والتوتر، ألنهم قضوا 

أياما دون أن يرى أحدهم مظهره. 
        ومن�ذ ب�دء البدء حني نطال�ع اإلهداء الذي 
كتبت�ه املؤلف�ة نكتش�ف أم�را مذه�ال وكأنها 
تريد أن تكش�ف عن عمق رؤيته�ا لتأثري املرآة 
يف الالش�عور الذي يهل�ك املرء أحيان�ا بل غالبا 

فتقول :
      »أه�دي ه�ذا الكت�اب إىل روح جدي الخالدة 
وال�ذي كان ل�ه بال�غ األث�ر يف إث�راء ُمَخيلت�ي 
بحكاياته وقصصه الرائعة التي لم تكن لتنتهي 
أب�ًدا.. أتمنى لك يا جدي أن تك�ون اآلن يف عالٍم 
آخ�ر أفضل م�ن عاملنا هذا.. فروح�ك الطاهرة 
تس�تحق ذل�ك.. وأهدي�ه كذل�ك إىل أب�ي.. هذا 
الرجل  العظيم  الذي علَّمني القدرة عى  الصرب 

واملثاب�رة.. وأعطاني دروًس�ا كث�رية يف معاني 
الكفاح والتضحية وإفناء الذات..  أبي.. ستظل 

يل بطاًل عى الدوام..«
        نقف عند قراءة اإلهداء عى معنيني:

       األول: ه�و الج�د ال�ذي علمه�ا م�ن خالل 
حكايات�ه »إث�راء مخيلته�ا« – فالخي�ال هن�ا 
سيكون مرادفا فيما بعد ملا تفعله املرآة من أثار 

النرجسية وعشق الذات املتخيل- .
      والثان�ي: ه�و األب ال�ذي علمه�ا معن�ى 

التضحية و«إفناء الذات«.
      وه�ذا ه�و البع�د الدرام�ي املأس�اوي يف 
النرجسية »املوت« فاألسطورة أكدت عى عشق 
ال�ذات التي ظه�رت يف الصورة املنعكس�ة عى 
صفحة املاء باعتبارها مرآة ،  ومن ثم أعقبتها 
العزلة واالكتفاء بالذات، وبالتايل كانت النتيجة 

الحتمية ، هي فناء الذات وموت نرجس . 
النف�اذ لعم�ق        أي امت�الك للق�درة ع�ى 
األس�طورة يف هذا اإله�داء املدهش واملفاجئ يف 
آن، وأذهب إىل أن مرده – العمق يف النفاذ – البد 
وأن تكون خربات سابقة قديمة يف صبا املؤلفة 
ومراهقتها للتحذير من مغبة عشق املرآة حتى 
ال »َتْتْخَي�ْل« فيصيبها من ال�رر والرش ما ال 

تحتمله يف مستقبل أيامها.
   وتحكي القصة عن فريدة فتقول :

   » من�ذ أيام قليلة توفيت جدتي »رقية« جدتي 
ألمي تاركة يل الوحدة وش�عوًرا عميًقا بالغربة 
م�ن دونها..كان�ت ه�ي صديقتي وأم�ي التي 
احتوتني بعدما ُتوفيَّت أمي وكنت ال أزال وقتها 
يف الثاني�ة من عم�ري وقد بلغت اآلن الس�ابعة 
والعرشي�ن.. قالت يل جدتي إن أمي توفيت عى 
أثر حمى شديدة أصابتها، ولم يستطع األطباء 
عالجه�ا.... ومات�ت وه�ي توصين�ي بوصي�ة 
غريب�ة..!! قالت أربعة كلمات فقط  » ارمي كل 
اليل يف الب�دروم ومتفتحيش مقفول وال تنبيش 
مردوم »، وفتحت فريدة الصندوق  فوجدت فيه 
ورقة صغرية مصفرة اللون..! عى ما يبدو أنها 
قد كتبت منذ وقت طويل، وقد طويت وُوضَعت 

فوق قطعة من القطيفة الحمراء والتي ُلف بها 
ع�ى ما يبدو يشء معدني م�ن الفضة قد ظهر 
جزء منه م�ن بني ثنايا القم�اش.. ودون تردد 
كش�فت عن ذلك اليشء..فوجدته م�رآة..! نعم 
إنه�ا مرآة.. واس�تعجبت.. ل�م كل هذا الحرص 
واالهتم�ام مل�رآة..؟! وزاد تعجب�ي عندم�ا ل�م 
أجد ش�يًئا آخر س�وى املرآة والورق�ة الصفراء 

القديمة..! 
     وسرتى فريدة  أيضا يف هذه املرآة  كل املآيس 
والتارخ املؤلم لعائلتها وكيف قتل جدها الكبري 
جدتها، وكيف ظهرت الخيانة يف تاريخ عائلتها 
للدرجة التي جعلت أبوها يخون أمها مع أختها 
/ خال�ة فري�دة / فتموت األخ�ت وتنتحر األم، 
وتقتل الجدة والد فريدة انتقاما لبنتيها بوضع 
الس�م يف القهوة . وحول ذلك تق�ول فريدة عن 

أمها :
      » ما زال أبي واقفاً يف مكانه عند باب الشقة، 
ل�م يتحرك.. ! تقرتب من ب�اب غرفة النوم التي 
يخ�رج منها ض�وء خاف�ت.. تنظ�ر يف حرسه 
يعترصه�ا األلم إىل الفتاة املضجعة وهي ِش�به 

عارية عى الرسير..! 
ما هذا؟! إنها زهرة خالتي..!!

تخرج م�ن باب العم�ارة متجهة إىل س�يارتها 
الت�ي تركته�ا حت�ى دون أن تغلقه�ا.. الدموع 
تتس�اقط م�ن عينيها.. تح�اول أن تمس�حها 
ص�وت  الدموع..فس�معت  فتغالبه�ا  بيديه�ا 
رصخة عالية.. تبعه�ا صوت ارتطام قوي عى 
األرض.. التفت�ت أم�ي وراءها يف ح�زٍن.. لرتى 
أخته�ا ملقاة ع�ى وجهها وقد تدفق�ت الدماء 
بغ�زارة منه�ا... وانطلق�ت بس�يارتها ولكن.. 
اح�رتيس يا أمي.. اح�رتيس.. أم�ي.. أمي.. ال.. 
ال.. ! اندفعت بس�يارتها لتس�قطت بإرادتها يف 
مة  مي�اه الرتعة.. أرادت أن تنهي حياتها املحطَّ

بنفسها!
   ويف املعرفة يكمن الش�قاء واألىس أيضا فماذا 
كان مصري أوديب حني س�عى ملعرفة ذاته أكثر 

وأكثر ؟ .

 بالسم الضاحي 

املكان : 
وردت تعريف�ات كثرية يف املعاج�م اللغوية للمكان 
منه�ا تعريف ) الف�ريوز آب�ادي ( اذ عرفه ) املكان 
بمعن�ى املوض�ع والجمع أمكن�ة وأماك�ن ( وهذا 
تعريف مادي معلوم خارج فاعلية ما يحدثه املكان 
داخل الن�ص كاداة تثوير واس�تذكار ونمو وإيحاء 
يقرّب املعنى خارج كينونة املكان املاديةالتعريفية 
االوىل ل�ه عى انه جزء او حّيز ما من الكون ، املعنى 
ان للم�كان وج�ود طبيعي ووجود اف�رتايض االول 
أوجدته الطبيع�ة واالٓخر يفرتض�ه النص ويخلّقه 
من جديد وحس�ب ) جاس�تون باش�الر ( ) املكان 
الذي ينجذب نح�وه الخيال اليمكن ان يبقى مكاناً 
غ�ري مبالًيا ، ذا ابعاد هندس�ية وحس�ب بل لكلِّ ما 

للخيال من تحّيز ( 
ال�ذي ال يهمنا تعري�ف الفريوز آب�ادي للمكان هنا 
وال�ذي يهمن�ا اش�تغال الخي�ال حني يك�ون قريًنا 
للمكان وما يشكله من اهمية فنية يف النص خارج 
هيمنته الجغرافية بمعنى ادق ما يهمنا هو كيفية 
توظيف املكان خيالياً وبذهني�ة خيالية قادرة عى 
اخراج امل�كان من هيمنت�ه الجغرافية اىل تش�كيل 
ش�عري ، تأوييل ، ُمنتج والدخول به اىل آفاق معربة 
تحم�ل دالالتها وليس للم�كان اهمي�ة اذا لم يعيد 
إنتاجه الش�اعر بغري ذلك يظل املكان مجرد طلالً ال 
حياة فيه ، الذي يهم يف اس�تلهامه من املكان هو ) 
تكوينه الذاتي بما يمتلكه من عنارص بنأيية تسهم 

يف بنية النص ( 
الش�اعر هو الذي يحي�ي املكان ويب�ث فيه الحياة 
ويمنحه بعًدا ثقافياً جديداً داخل النص يختلف عن 

وجوده خارج النص اعني وجوده التاريخي .
الكون بارٔسه هو مكان و ) طربق ( جزء من املكان 
الكوني كيف حوله الش�اعر اىل سٔوال ؟ انطلق منه 
وفرضه عى املتلقي الٕعادة تمثله واستثمار طاقته 

يف انتاج معنى . 
طربق ، الصبّية الناعمة 

تجلس بني ابيها املتوسط وامها 
الصحراء 

وبكلمات االوالد وابتساماتهم
تريد ان تزيل الخالف 

بني امها والبحر .ص 58
بفع�ل الخيال الش�عري ح�ّول الش�اعر ) طربق ( 
امل�كان من طلل اىل كأي�ن منحها الحي�اة وكينونة 
جدي�ده / االوالد وابتس�امتهم / وأعطاه�ا اهمية 
فاعلة حف�زت البحر  ومنحته حي�اة كأينة وكذلك 
الصح�راء / امه�ا / يف النص لم تعد ط�ربق مكاناً 
جغرافياً وانما صرّيها / الخيال / الشاعر  اىل كأين 

حي وواسطة محبة وسالم . 

) ط�ربق ( هك�ذا يقول عنها الش�اعر ياس�ني طه 
حافظ يف مقدمة ديوان�ه محل بحثنا وملن ال يعرف 
) ط�ربق بلدة ليبية تحتفظ بلبها االٔبيض بفطرتها 
، ه�ي بل�دة تريد ان تحتفظ بروح القرى وس�المة 
الصحراء ، هي لس�ان صخري يف البحر ، الصحراء 

سند من جهة وللبحر منها جهتان ( ص5
من الذي جاء بها إلينا االٓن ؟؟ 

ذاكرة الش�اعر الجديدة ، الش�اعر م�ن حّولها من 
وج�ود جغ�رايف ق�ي اىل أيقونة جمالية ش�عرية 
تماه�ى بها مع أيقون�ات مكانية اخ�رى مختزنة 
يف ذاكرة الش�اعر القديمة وأحدث بها ومن خاللها 

مقاربة جمالية بني :
ذاكرتني / مكانني 

ذاكرة قديمة / ذاكرة جديدة 
العراق ، مكان / طربق ، مكان 

احت�وت هذه املجموع�ة ) 35 ( عنوان�اً تراوح بني 
نص قصري ومتوس�ط لتأت�ي ب )95 ( صفحة من 
القطع املتوس�ط ش�غل املكان يف هذه العناوين ملا 
تحمل�ه من داللة مكاني�ة ) 12 ( نصاً وهذا مٔورش 
قادن�ا ويق�ود املتلقي عى ق�راءة ه�ذه املجموعة 
ع�ى وفق معطي�ات املكان وما يبوح ب�ه والذهاب 
اىل املس�كوت عنه الذي دلنا عليه املكان نفسه كما 
ورد يف عنوانات هذه النصوص ذكر ) طربق ( عرش 
م�رات اضافة اىل ما حملته عنون�ة املجموعة وهذا 
دليل اخر ئوكد هيمن�ة املكان عى متون املجموعة 
الت�ي بني أيدينا وياتي ذكر )  الع�راق ( اربع مرات 
/ م�ن مجمل عنون�ة النصوص / أف�راح عراقي ، 
خمر عراق�ي ، النخلة الطالعة ورس�الة من طربق 

اىل أوالدي / 
ه�ذه العناوين ه�ي محل بحثنا املوس�وم ) املكان 
.. ب�ني ذاكرت�ني ( والبحث من خالله ع�ن املقاربة 

الجمالية بني ذاكرتني مكانيتني ،
أفراح عراقية / ص 13 

- كم حلوة يد طربق وهي تفتح الباب 
للذكريات . - 

انها ذكريات الذاكرة القديمة التي استدعتها لحظة 
االٓن لحظ�ة القدوم اىل هذا املكان الذي بدء يش�كل 
ذاكرة جديدة تستنفر خزأين الذاكرة القديمة ذاكرة 

الشاعر املغرتب الذي شبه نفسه .
- مثل شوكة نبتت خطأً يف املكان -

لكنه رسعان ما يستدرك شعوره بالغربة اول االمر 
مح�اوال طمٔينة النف�س امللحة الضاغط�ة االّمارة 

بالخوف من املجهول 
- حانية طربق عى الغرباء - 

ه�ل يكفي ه�ذا الق�ول واالعرتاف املخات�ل للنفس 
كي تطمنٔي ؟ وصوت الع�راق يالحقه اينما حّل انه 

صوت فاطمة صوت العراق 
- رأيت صوتاً طرياً. 
التمع بني االٔشجار 

صوت فاطمة 
فاطمة فاطمة فاطمة ! 

صوتها ، صوتها صوتها الهي يد الرحمة 
قني من جنون الفرح - 

كأني بالش�اعر هنا يتمثل او يعيد معاناة الش�اعر 
السياب مقاربا لحالتيهما بني غربتني حني يصيح 

 السياب ) الريح ترصخ بي : عراق 
وامل�وج يعول بي : عراق عراق ليس يل س�وى عراق 

 )
ه�ذه البنية النصية وما احدثته من انزياح للمعنى 
الني  نحو تمثل معنى اخر مشابه ومعقود بذاكرة 
املتلق�ي المتث�ال الحالت�ني بمداليلهم�ا االيحأيي�ة 
الٕنتاج معنى جديد مع اختالف حالتي الشاعرين يف 

الزمان واملكان فاطمة صارت دورة أس�طوانة عند 
ياس�ني طه حافظ كما كان العراق دروة أسطوانة 
عند الس�ياب ويف كالهما هو صوت العراق / مكان 
ش�عوري حيس عاطفي ليس مكاًن�ا جغرافًيا لذلك 

ادى واجبه يف انتاج بنية شعرية متخيلة . 
ويف نص اخر يحمل عنوان 

- خمر عراقي - ص 16 
يف هذا النص يجزء الشاعر املكان اىل محلية جزٔيية 
لالٕشارة اىل الكل ليوجد مقاربة بني مكانني منطلقاً 

من جزٔييهما املحليني 
طربق / ليبيا 

دياىل / العراق 
ليدلن�ا بوج�ه الخص�وص ع�ن وجه�ة املتش�ابه 

الطبيعي للمكانني حني يسأل :
- االٓن اعرف كيف يجف ثدي الخوخة 

وَسكب عذوبتها عى حشاشتي املشتعلة 
هل غري ) دياىل ( يملك هذا الفرح 

املعتق يف خوايل العراق االوىل ؟؟ 

دعني ارتشفك ايها العراق العذب -
ويف ن�ص اخ�ر بعن�وان - النخل�ة الطالع�ة - مدار 

بحثنا  
هنا يستبدل الشاعر املكان الجغرايف بمدلول اخر اذ 
جعل من النخلة هذا الكأين الذي يحمل ما ترس�خ 
يف الذه�ن الجمع�ي م�ن مدلول اس�تحال اىل مكان  
رامز مل�كان اقرتب من القوة بإحالته اىل االٔس�طرة 
اذ م�ا ان تذك�ر النخل�ة اال ويش�خص معها اس�م 
العراق بلد النخل فالنخلة ارض عراقية / مكان وإذ 
يتس�اءل الشاعر باستغراب كيف انتقل هذا الكأين 
، ه�ذا املكان ، هذه الذاك�رة القديمة اىل هذا املكان 
لئوسس الشاعر ذاكرة جديدة ، مكان جديد مألوف 
ت�رتوض وتطم�نٔي عن�ده روح الش�اعر الحاس�ة 
بالغربة في�ٔوول هذا الوجود له�ذا الكأين ، املكان ، 

النخلة فيقول : 
هل ألقى جأيع يأكل عى عجل 

نواًة هنا 
لتطلع يف هذه االرض الحجرية القريبة من البحر 

فسيلًة ، طفلة تريد ان تكون ؟؟ - 
به�ذا التربي�ر ال�ذي اختلقه الش�اعر ليخل�ق معه 
وطن�اً افرتاضياً أنتجه وج�ود هذه النخلة / املكان 

ليفرتض مكاناً منتجاً من مخزون ذاكرة قديمة 
اذن : توجب عليه ان يديم هذا الوجود 

- ساسقيك كل يوم من زجاجة املاء حصتي   

يف هذا الصيف ؛ قدح يل وقدح لِك .
انا االٓن لست وحدي 

ولست بعيدا عن عأيلتي 
أنِت معي ، لن أظل وحيداً الحزاني - ص22

ثم يعود الشاعر ليختتم هذا النص املوجع بقوله : 
- ستكربين ايتها البنت العراقية - 

نعم س�تكرب لتك�ون لك ومعك وطن�ا ئونس غربتك 
ايها الش�اعر فالنخل كما عهدناه ال يخون محبيه 

، انه الوطن .
ويف ن�ص آخر وهو مس�ك ختام بحثن�ا والذي يعد 
اط�ول نص�وص املجموع�ة حجًم�ا اذ تم�دد ع�ى 
مس�احة س�ت صفح�ات اق�رتن بعن�وان وإهداء 
فالعنوان / رس�الة من طربق / واالٕهداء اىل أوالدي 

رسالة من مكان اىل مكان من ذاكرة اىل ذاكرة 
- حبنا عذاب 

وخبزنا يا ولدي عذاب - ص 79 
تضمن ه�ذا النص املفجع وصايا الش�اعر الٔوالده 
وه�و يحط رحال�ه يف ب�الد الغربة بحث�اً عن حياة 

افضل لهم 
رند ...

كأنه�ا تري�د ان تق�ول يل : نع�م وال ، 
ارحل وال ترحل ، ولست الراحل الوحيد 

يا ولدي امسك بكف أختك الطري 
خلها تنتظر االٓن 

اخاف من سٔوالها - ص81-80 
ثم يعود الشاعر ليفجعنا بوصية اخرى 

- اختكم » دملون » كيف وجهها ؟
 غأيبة ٌ ضحكتُه

شحوبه دمر قلبي حينما 
عانقتها يف الباب ؟

يا »طرفة » ! 
وهي تدور حول وجه امكم 

أحداقكم تلمُع يف مكانها وال جواب ْ 
- ص82 

لينهي الش�اعر فجيعة الرتح�ال واالغرتاب املكاني 
بقول :

- يا ولدي السطوة للزمان  
- وال احتجاج يل وال عتاب ْ 

واخرياٌ ماذا كان عى ) طربق ( ان تفعل ما كان لهذا 
املكان الذي حط الشاعر عنده هل ليسرتيح ؟ 

- طربق ال تجيبني
- صامتة ال تقول اي شئي 

- خبرية 
وتعرف االحزان 

يأتي لها االٔغراب كّل زمٍن 
يبكون يف ساحلها - 

) اّيام طربق ( ذّيل الشاعر ياسني طه حافظ معظم 
نصوصه�ا بتاري�خ كتابتها ع�ام 1997 وهو وقت 
اغرتابه عن أهله ووطنه للعمل يف ليبيا وصادف ان 
يك�ون محل عمله يف طربق هذا املكان الذي اش�عل 
جذوته املتقدة يف روح الشاعر شوقاً واستياقاً وقد 
احال الشاعر وعمم ما عاناه لينقل اثر تلك الجذوة 
اىل قلوبن�ا يف محاول�ة لنتماهى مع ه�ذه التجربة 
املنتج�ة لحلو الع�ذاب وأعذبه ش�عراً ال يغفل مدى 
تأثريه عى مش�اعر واحاس�يس املتلقي الذي يعيد 
إنتاج�ه مرة بعدي�ة جديرة بالق�راءة والتأمل فيها 

فيض من العطاء ال ينتهي بقراءة واحدة 
اّيام طربق / مجموعة شعرية مذهلة تٔورخ بحزن 
كظيم تجربة االبتعاد عن املكان االول لئوسس رغم 

املعاناة مكاناً جديداً اخر فرضته الظروف قرًسا 
- يا ولدي السطوة للزمان 

- وال احتجاج يل وال عتاْب ..

 

قصيدة

حِك والَحرشجاِت ُمصابوَن باإلِنِفلونزا وسَط الضَّ

بوَن ثياَبهْم املُدَّخرَة باِعتزاِز العطِر مَن الِخزاناِت يتنكَّ

ليقِة يف عشيَّاِت محمومٍة بوَحِم السَّ

ا تشتجُر يف أُنوِفهْم الرَّعشاُت يزوروَن ُمصاباً أَخفَّ ممَّ

ِن بُجذاذاِت ُتعِتُم يف نظراِتهم املُتهدِّلِة  ويف لحظِة التَّعفُّ

عى اِنغالَِقها ال يشُعُروَن بلهفِة ما يرتدوَن من النِّسياِن

وال يعرْيوَن أَنُفَسُهْم التي تجيُش يف الهباءاِت 

ريِق املُملٍَّة.!  بعَض اِخِتالَجاٍت تنوُء بها أَحزاُن الطَّ

يُغذُّوَن الُخطى كجرَّافاٍت أَدمنِت الحياَة عى األَسفلِت

يف هدِم األَصابِع واِنِتثاِر الرُّؤى عنَد الخرائِب

وحنَي تُمرُّ ِبهْم قصيدٌة بيضاُء تلمُع كدمٍع حائٍر  

يف َدسِم املعاطِف املشغولِة بالعبِث مَع الَفراِغ

سوَن لحظاِتها املُبهرَة ال يتطيَّبوَن بها وال يتنفَّ

ال يلثُموَن أرَساَرها يف ُعجالِة عاشٍق يذوي يف الِعباراِت

وال يشُعروَن بروٍح سعيدٍة تتهاوى يف الهشاشِة 

أَماَم لجاجِة اِنهماكاِتهم املجنونِة داخَل اإلِطاِر اللَّزِج

فيرتُكوَنها تمي يف مهبِّ الجفاِء بعيداً عن الُّلعاِب

يرتُكوَنها ُمرسعنَي نحَو الَخواِء الذي ينتِظُرُهْم بالفاِكهِة.!

يغوصوَن عميقاً يف الرِّحلِة املُنريِة بالعطِس واملُخاِط والتَّغوُِّط 

روَن يف ُمصاٍب آَخٍر  لِيعودوا إىِل قلعِة اإلِنِفلونزا من جديٍد يفكِّ

يزوروَنُه يف عشيَّاِت الغِد القريِب عى وقِع ُخطًى تسحُق 

عاُل يف حالِة  ضوَء قصيدٍة أُخرى كجرَّافاِت َمحٍق لِيبقى السُّ

خِريَِّة دوراٍن ُمستعٍر أَماَم حياٍة تموُت برتابٍة مفضوَحٍة بالسُّ

وأماَم دماِر قصيدٍة تتهاوى تلَو أُخِتها براوِة حزٍن 

ريِق إىِل االِبتذاِل ينهض فايروٌس خانٌق َة يف الطَّ وَثمَّ

عاداْت. ُيدعى ) كورونا covid-19 ( خاطُف السَّ

إنفلونـــــزا
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الصحف�ي  الكات�ب  للزمي�ل  ص�در 
واالعالمي عبداملنعم العيس�اوي عن 
الدار العربية للعلوم كتابه املوس�وم 
) ش�عر طالب الحيدري دراسة فنية 
( ، الكتاب من الحجم املتوسط وهو 
عب�ارة عن دراس�ة موضوعية فنية 
لشعر الشاعر الكبري طالب الحيدري 
ممثال بديوانيه )الوان شتى ( الصادر 
عام 19٤9 ، و )نضال( الصادر عام 
1959 ) أنموذج�ا ( ، يقع الكتاب يف 
2٤0 صفحة من القطع املتوس�ط و 
احت�وى عى تقديم بخط الش�اعر ، 

ومقدمة ، وتمهيد ، وثالثة فصول .
احت�وى الفص�ل االول م�ن الكتاب 
ع�ى عدة مباح�ث تطرقت اىل عرص 
الش�اعر وحيات�ه وآثاره الش�عرية 
وبئيته والحالة السياس�ية السأيدة 
ش�عره  ع�ى  وآثاره�ا  ع�رصه  يف 
تناول في�ه املٔول�ف الس�رية الذاتية 
للش�اعر و اس�مه ونس�به ووالدته 
ودراسته واساتذته وحياته الخاصة 
وعالقته بأدباء عرصه من ش�عراء 
االربعيني�ات الكب�ار ، واالٓراء الت�ي 
قيل�ت في�ه ، باالضاف�ة اىل تعري�ف 
بنتاج�ه الش�عري الواف�ر ودواوينه 
نض�ال ومعلق�ة   : مث�ل  الش�عرية 

العشق وااللواح وغريها .
الكت�اب  الثان�ي م�ن  الفص�ل  ام�ا 
فاحتوى عى دارسة الٔهم املوضوعات 
واالٔغ�راض التي كتب فيها الش�اعر 
والتي تنوعت بني الش�عر الس�يايس 
والش�عر الدين�ي والوجداني ، والتي 
أظهرت قدرة املٔولف عى سرب أغوار 

ومكنون�ات الش�اعر والوق�وف عى 
مقاصده ومرامي�ه ، وفقا ملنهجية 

البحث العلمي .
أم�ا الفص�ل الثال�ث فق�د خصص 
للدراسة الفنية لش�عر الحيدري ، و 
ضم ع�دة مباحث تناولت الدراس�ة 
الفني�ة لش�عر طالب الحي�دري من 
حي�ث اللغة واالس�لوب والس�ياق ، 
والص�ورة   ، الش�عرية  واملوس�يقى 

الشعرية .
وخاتم�ة الكت�اب الت�ي رك�ز فيها 
املٔول�ف عى أهم االس�تنتاجات التي 
توص�ل اليه�ا عرب دراس�ته لديواني 
الش�اعر )نضال( و ) ألوان ش�تى ( 
عرب دراس�ة موضوعية فنية كاشفا 
اغوار الش�اعر واحاسيس�ه ، حيث 
ركز املٔول�ف يف خاتمته ع�ى اهمية 
ش�عر الحيدري وتفاعله مع احداث 
ع�رصه السياس�ية واالجتماعي�ة ، 
وأظهرت الدراسة أن املرأة استاثرت 
بنصي�ب واف�ر م�ن ش�عره ، حيث 
اوض�ح املولف ان الش�اعر ل�م يأت 
بصور وافكار جديدة يف شعره الغزيل 
، وذل�ك لطبيع�ة املجمت�ع املحافظ 
آنذاك ، فكان الغزل يف شعره غرضا 
جمي�ال تع�دى املس�الك الحس�ية يف 
قوافيه ومرامي�ه اىل مكنونات املرأة 

واحاسيسها .
واخ�ريا ف�إن الكتاب ش�يق وممتع 
ومفي�د ع�رف بالش�اعر وبنتاج�ه 
وعطاءه الذي لن يجدب معينه ولن 
ينقطع فيض�ه خصوصا ان�ه الزال 

عى قيد الحياة ،

والكت�اب ه�و محاول�ة م�ن املٔولف 
عبداملنع�م العيس�اوي الٕنصاف هذا 
الش�اعر وش�عره ، وه�و دع�وة اىل 
الباحثني والنقاد واملهتمني بالش�عر 
اىل دراس�ة حياة هذا الشاعر وغريه 
من الشعراء الذين جحدهم عرصهم 

فغابت عنهم االضواء .
ويذكر ان للمٔولف العيساوي العديد 
م�ن القصأي�د الش�عرية واملق�االت 
االدبية والش�عرية نرشت  والبحوث 
يف العدي�د م�ن الصح�ف واملج�الت 
العراقي�ة والعربية وهو حاصل عى 
درج�ة املاجس�تري يف اللغ�ة العربية 
وادابه�ا م�ن جامعة بغ�داد / كلية 
الرتبية ابن رش�د ويواصل دراس�ته 
حالي�ا لني�ل درج�ة الدكت�وراة من 
الجامع�ة اللبناني�ة / املعه�د العايل 
والعل�وم  االٓداب  يف  للدكت�وراه 

االنسانية،
الصحفي�ني  نقاب�ة  عض�و  وه�و 
العراقيني ، واتحاد الصحفيني العرب 

، واتحاد الصحفيني الدويل ،

د.خالد حممد عبدالغين

فهمي الصاحل

املكان ... بني ذاكرتني 
) أيّام طربق( 1 امنوذجاً 

شعر طالب احليدري دراسة فنية



مرض باركنسون هو اضطراب 
الخاليا  تموت  حيث  تدريجي 
العصبية يف الدماغ املسؤولة عن 

حركة الجسم.
القدرة  عدم  إىل  يؤدي  وهذا 
ما  وعادة  الحركة.  تنظيم  عىل 
تدريجيا  األعراض  هذه  تتطور 

وتكون خفيفة يف البداية.
ألجزاء  إرادي  ال  اهتزاز   -
)رعاش( الجسم  من  معينة 
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية 
فإن  الربيطانية،  الوطنية 
األعراض الرئيسة الثالثة ملرض 

باركنسون هي:
- حركة بطيئة

وغري  املتيبسة  العضالت   -
املرنة

من  العديد  هناك  ذلك،  ومع 
املرتبطة  املختلفة  األعراض 
بحسب  باركنسون،  بمرض 
والتي  الطبية،  الخدمات  هيئة 
تتطور وتختلف شدتها بحسب 

كل فرد.
مشكلة  األلم  يكون  أن  ويمكن 

األشخاص  لبعض  رئيسة 
املصابني بمرض باركنسون.

األلم  من  مختلفة  أنواع  وهناك 
باركنسون  بمرض  املرتبط 
هو  الشائعة  األشكال  وأحد 
التهاب الجذور، واملعروف أيضا 
ألم  وهو  الجذري،  األلم  باسم 
متواصل للعصب بسبب التهاب 
العصب  لجذر  آخر  تهيج  أو 
اتصاله  عند  الجذور(  )اعتالل 

بالعمود الفقري.
 Parkinson’s مؤسسة  وترشح 
“ألم  بأنها:  الحالة  هذه   UK
حاد، يشبه الصدمة يف كثري من 
األحيان، ينتقل إىل أسفل الذراع 
أصابع  يشمل  وقد  الساق،  أو 

اليدين والقدمني”.
الشائعة  األعراض  وأحد 
الوخز  هو  األلم  بهذا  املرتبطة 
القدمني  أصابع  يف  والتنميل 

وأصابع اليدين.
األعراض  إىل  وباإلضافة 
يسبب  أن  يمكن  الجسدية، 
من  مجموعة  أيضا  باركنسون 

األعراض العقلية، والتي تشمل: 
الجذري  األلم  يكون  ما  وعادة 
ناتجا عن عصب محارص داخل 
أو  الرقبة  حول  الشوكي  الحبل 

أسفل الظهر.
- االكتئاب والقلق

- ضعف إدراكي معتدل: مشاكل 
طفيفة يف الذاكرة ومشكالت يف 
األنشطة التي تتطلب التخطيط 

والتنظيم
من  مجموعة  الخرف:   -

مشاكل  ذلك  يف  بما  األعراض، 
وتغريات  حدة،  األكثر  الذاكرة 
الشخصية، ورؤية األشياء غري 
البرصية(  )الهلوسة  املوجودة 
وتصديق األشياء غري الحقيقية 

)األوهام(.
 Parkinson’s ملؤسسة  ووفقا 
من  واالكتئاب  القلق  يعد   ،UK
النفسية  الصحة  أعراض  أكثر 
شيوعا، والتي تؤثر يف األشخاص 

املصابني بمرض باركنسون.

ال يزال العلماء يكتشفون يوما بعد آخر فوائد 
جديدة للتوابل لم تكن معروفة من قبل، وكان 
مفعول  إىل  التوصل  االكتشافات  هذه  آخر 

“سحري” للقرفة عىل صحة اإلنسان.
الكثري  تناول  أن  جديدة  دراسة  أظهرت  فقد 

القرفة  أن من  يمكن 
عد  يسا

من 

يف  بالدم  السكر  مستويات  ارتفاع  يعانون 
منه  يعاني  الذي  السكري،  الوقاية من مرض 

ماليني البرش حول العالم.
من  املأخوذة  العطرية  التوابل  من  والقرفة 
لحاء أشجار القرفة، وتحسن التحكم يف نسبة 
السكر يف الدم يف مرحلة ما قبل اإلصابة بمرض 
السكري، كما يمكن أن تبطئ تأثري املرض عىل 

الجسم.
ترتاوح  مشاركا   51 عىل  الدراسة  وأجريت 
تظهر  ممن  شخصا  و70   20 بني  أعمارهم 
يف  محددة  مشكالت   3 من  واحدة  لديهم 

الجلوكوز أثناء الصيام.
وخضع املشاركون يف الدراسة للمراقبة ملدة 12 
أسبوعا، وقد توزعوا بني املركز الطبي بجامعة 
الجنوبية،  ب كوريا  سول  يف  هي”  “كيونغ 
ومركز جوسلني للسكري بمدينة بوسطن 

يف والية ماساتشوستس األمريكية.
عىل  تحتوي  كبسولة  الباحثون  وأعطى 
500 ملغرام من مكمالت القرفة ملجموعة من 
املشاركني، يف حني تناول آخرون دواء وهميا، 

وذلك 3 مرات يوميا ملدة 12 أسبوعا. 
خفضت  القرفة  مكمالت  أن  الباحثون  ووجد 
أثناء  الطبيعية  غري  الجلوكوز  مستويات 
لتناول  الجسم  استجابة  وحسنت  الصيام، 

وجبة تحتوي عىل الكربوهيدرات.
عامي  بني  أجريت  التي  الدراسة،  وكشفت 
2017 و2018، أنه لم تكن هناك أي آثار جانبية 
ضارة للقرفة، وثبت أن مكمالتها خفضت من 

خطورة اإلصابة بمرض السكري.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور جوليو روميو من 
مركز جوسلني للسكري يف بوسطن: “أظهرت 
تأثريات  أسبوعا   12 استمرت  التي  دراستنا 
مفيدة إلضافة القرفة إىل النظام الغذائي عىل 
الحفاظ عىل استقرار مستويات السكر يف الدم 

لدى املشاركني املصابني بالسكري”.
وأضاف أن “تحديد طرق آمنة ودائمة وفعالة 
من حيث التكلفة للحد من التقدم من مرحلة 
املرض من  إىل مرحلة  السكري  قبل مرض  ما 
املزيد  ويحتاج  إكلينيكي  هدف  الثاني،  النوع 

من الدراسات للتحقق منه”.

750غ من لحم البقر أو الغنم املطحون ناعماً
متوسطة  ملفوفة  أو  ملفوف  ورقة   20 إىل   18

الحجم
بصلة متوسطة الحجم مفرومة

ملعقة صغرية من العقدة الصفراء
نصف كوب من خل التفاح

ربع كوب من البقدونس املفروم
ماء حسب الحاجة

ملعقتا طعام من السكر األسمر
املغسول  الحبة  القصري  األرز  من  كوب  نصف 

واملصفى

ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة املفرومة
بهار أسود وملح

وتقطع  امللفوف،  رأس  عن  بعناية  األوراق  تفصل 
األوراق الكبرية إىل نصفني.

توضع أوراق امللفوف يف قدر كبرية من املاء املغيل ملدة 
5 دقائق حتى تذبل وتطرى، ثم تصفى يف مصفاة.

تنزع الضلوع فقط من أوراق امللفوف برفع الجزء 
السفيل منها.

واألرز  البصل  مع  اللحم  يخلط  الحشوة،  لتحضري 
ملعقة   1.5 تضاف  الصفراء.  والعقدة  واألعشاب 

صغرية من امللح أو أكثر حسب الذوق.

وتوضع  خشبي  لوح  فوق  ملفوف  ورقة  كل  تمدد 
تلف  الحشوة.  من  طعام  ملعقة  قاعدتها  عىل 
الجانبان  الورقة فوق الحشوة مرة واحدة ويطوى 
الورقة عىل شكل رزمة جامدة.  تلف  ثم  الداخل  إىل 
تكرر العملية نفسها مع بقية أوراق امللفوف حتى 

االنتهاء من الحشوة.
كبرية  ملفوف  أوراق  أو  ملفوف  ضلوع  تصف 
فوقها  وتصف  ثقيلة،  قدر  قعر  يف  جيداً  مغسولة 
يف  البعض  بعضها  قرب  املحشوة  امللفوف  أوراق 
طبقات عدة. يضاف كوب من املاء البارد إىل محتوى 
امللفوف  أوراق  فوق  ثقيل  صحن  ويوضع  القدر 

للضغط عليها أثناء الطهو.
النار  عىل  وتوضع  القدر  تغطى 
 45 ويرتك محتواها يغيل برفق ملدة 

دقيقة.
ويضاف  الخل  مع  السكر  يخلط 
هذا الخليط إىل محتوى القدر. تمال 

السوائل  تختلط  حتى  قليالً  القدر 
ببعضها ويتابع الطهو ملدة 20 إىل 30 

دقيقة إضافية.
تقدم أوراق امللفوف املطهوة مع األرز املبخر 

أو الخبز املنبسط.

كونه  لنا  مفيد  الليمون  أن  الجميع  يعلم 
يحتوي عىل فيتامني يس، ويمكن إضافته إىل 
الشاي ونستخدمه عند الطهي وعالج نزالت 
الربد، لكن هذه ليست كل خصائص الليمون 

املذهلة.
وهناك فوائد أخرى يمكن أن يوفرها الليمون 

إذا وضعته بجانب رسيرك.
- ستسرتخي أخريا:

العصبي،  الجهاز  الحمضيات  رائحة  تهدئ 
تخفيف  عىل  وتساعد  القلق،  من  وتقلل 
لديك  يكن  لم  إذا  لذا  شاق،  يوم  بعد  التوتر 
من  قطعة  استخدم  العطري،  الليمون  زيت 

الليمون.
- يتحسن تركيزك واهتمامك:

وبعد  أخرى،  مذهلة  خاصية  له  الليمون 
استنشاق رائحته كل يوم، يصبح الشخص 

العقيل  نشاطه  ويحسن  تركيزا  أكثر 
يرتكب  العمل،  يف  حتى  وذاكرته، 

وتم  أقل،  أخطاء  األشخاص 
من  االستنتاج  هذا  إىل  التوصل 

قبل العلماء اليابانيني.
- تحسن مزاجك:

هو  العطري  الليمون  زيت 
لالكتئاب،  مثبت  عالج 
أنك  يف  السبب  هو  هذا 

جميع  جربت  إذا 

ولكن  أبدا،  تساعد  لم  لكنها  العالجات 
الليمون يمكنه القيام بذلك.

- سيتم تطهري الهواء من الجراثيم:
الليمون ليس له رائحة طيبة فحسب، بل له 
خصائص مبيدة للجراثيم، حيث يساعد عىل 

تنظيف الهواء يف الغرفة بشكل جيد.
- الحرشات لن تزعجك:

النمل  من  التخلص  يف  الليمون  سيساعدك 
ولن  األخرى،  والحرشات  والبعوض  والذباب 
تضطر إىل إنفاق األموال عىل املواد الكيميائية 
ضع  أكرب،  تأثري  عىل  وللحصول  الطاردة، 

يف  قطع الليمون.القرنفل 

تفضل بعض السيدات والفتيات، 
برونزية،  برشة  عىل  الحصول 
جمال  ولها  جذابة  برشة  فهى 
معاها  ويتناسق  مميزة  وطبيعة 
واالطالالت  الشعر  قصات  بعض 
من  كنت  فإذا  املبهجة،  الصيفية 
عليك  الربونزية  البرشة  عشاق 
أب للحصول  السفن  باتباع حيلة 

عىل برشة برونزية.
 - املكونات:

- ملعقة زعفران مطحونة

- ملعقة زيت زيتون
- ملعقتني سڤن أب

- الطريقة:
- اخلطي املكونات السابقة جيًدا

- ادهني الجسم باملاسك
- تعريض للشمس ملدة 15 دقيقة

الذي  املكان  أو  جسمك  اغسيل   -
دهن باملاسك

يومًيا  ذلك  وكرري  استحمي   -
نتيجة  عىل  للحصول  أسبوع  ملدة 

رائعة

إذا كنت دائم الشجار مع زوجتك، وتشعر 
وقتا  تستنزف  املشاجرات  هذه  بأن 
فعليك  هائلة،  انفعالية  وطاقة  ومجهودا 

أن تتعلم أسس الشجار الفعال.
إليك سبع خطوات لشجار إيجابي ناجح:

1ـ ال تنزعج من فكرة الشجار:
بل هو  ليس فكرة سيئة،  الشجار نفسه 
يف  الحيوية  استمرار  عىل  صحية  عالمة 

لم  مباالة  والال  السلبية  وأن  عالقتكما 
أن تتعامل  تتسلل بعد بينكما. ولذا عليك 
يهدد  خطري  يشء  وكأنها  املشاجرات  مع 

باإلطاحة بعالقتكما لألبد.
عن  أكثر  ستتعلمان  الشجار  خالل  من 
طباع بعضكما واختالفاتكما الشخصية، 
كما سيتفانى كل منكما من أجل إرضاء 
يف  ستسهم  أنها  كما  ومصالحته،  اآلخر 

بشكل  وعالقتكما  شخصيتكما  تطور 
طبيعي وفعال.

2ــ ركز عىل موضوع املشاجرات:
يف  الشجار  عند  يركزون  األزواج  أغلب 
اآلخر  عند  الضعف  مواطن  استعراض 
ويفوز  والضعف  بالخزي  يشعره  حتى 
الحقيقي  الهدف  لكن  لصالحه،  بالجولة 
اآلخر  من  السخرية  ليس  الشجار  من 

الهدف  حق..  عىل  أنك  وإثبات  وإحراجه 
نفسها  املشكلة  طرح  هو  الشجار  من 
بدقة  أسبابها  عىل  التعرف  ومحاولة 
أبدا  داع  هناك  ليس  لها.  حلول  وايجاد 
بأنها  نعتها  أو  نابية  ألفاظ  الستخدام 
حمقاء أو ال تفهم، فإذا كنت مقتنعا أنها 
ال ترى الصورة الكلية للمشكلة، عليك أن 
غلظة.  أو  تكرب  ودون  بهدوء  لها  ترشح 
التعامل بصلف سيضيف مشكالت أخرى 

إىل املشكلة األصلية موضع الشجار.
3ــ أنصت لها باحرتام:

نظرها  بوجهة  مقتنعة  هي  كانت  اذا 
الالئق  من  فليس  قوية،  أسانيد  وتمتلك 
بإنصات  إليها  استمع  بل  تتجاهلها،  أن 
واهتمام حتى تنتهي من عرضها لوجهة 
نظرها، وال تطلق أحكاما مسبقة، فربما 
النقاط  كانت هي عىل حق، وترى بعض 

التي غفلت أنت عنها.
حتى اذا لم تكن أسانيدها قوية يكفي أن 
تستمع إليها لتعرف مشاعرها الحقيقية 
نحو املشكلة لتضع يف اعتبارك عند اتخاذ 
تتعامل  ال  للمشكلة..  حل  وضع  أو  قرار 
أن  أو  شيئا..  يعني  ال  رأيها  وكأن  معها 

عقلها قارص ال يدرك.
وجهة  تتفهم  أنك  تخربها  أن  تنس  وال 
أن ترشع يف استعراض  نظرها جيدا قبل 

رأيك.
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املطبخ

طريقة عمل حمشي امللفوف

يف  السعادة  عن  باحثون  يلجأ 
دخول  إىل  األحيان  من  كثري 
يعتقد  حيث  الذهبي،  القفص 
يف  واالستقرار  الزواج  أن  هؤالء 
أرسة يوصلهم إىل مبتغاهم. فهل 
العزوبية  أن  أم  فعال هذا صحيح 

أفضل؟
أن  كشفت  جديدة،  دراسة  لكن 
غري  أمران  والسعادة”  “الزواج 
“رهن  وأن  بالرضورة،  مرتابطني 
أمرا  ليس  هو  بالزواج  السعادة 

أكيدا”.
أجرتها  دراسة  نتائج  تلك 
األمريكية،  ميشيغان  جامعة 
يتزوجوا  لم  أشخاصا  شملت 
فرتات  منذ  تزوجوا  وآخرين  أبدا، 
من  إىل  باإلضافة  هذا  طويلة، 
“يدخلون يف العالقات ويخرجون 
ممن  وفئة  باستمرار”،  منها 

“أحبوا وخرسوا الحب”.

مستويات  إن  الدراسة  وبينت 
السعادة لدى العزاب مدى الحياة، 
السعادة  مستويات  نفسها  هي 
عالقة  يف  دخلوا  الذي  ألولئك 
واحدة  ملرة  سواء  منها،  وخرجوا 

أو لعدة مرات.
األستاذ  شوبيك،  وليام  وقال 
واملؤلف  الجامعة  يف  املساعد 
“عندما  إنه  البحث،  يف  املشارك 
بالسعادة، فإن كون  يتعلق األمر 
أنه  أو  عالقة  يعيش  الشخص 
الكامل،  التأثري  يحمل  ال  أعزبا، 
ألن هناك الكثري من املتزوجني أو 
ممن كانوا يف عالقات طويلة، غري 
من  الكثري  هناك  بينما  سعداء، 
من  السعادة  يستمدون  العزاب 

نشاطات متنوعة”.
ارتفاعا  الدراسة  وأظهرت 
السعادة  نسبة  يف  جدا  طفيفا 

الحياة،  مدى  املتزوجني  بني 

وبني العزاب أو ممن مروا بعالقة 
وخرجوا منها.

بالنسبة  السعادة  مؤرش  وكان 
هو  الحياة  مدى  للمتزوجني 
العزاب  وصل  بينما  نقاط،   4
إىل  عالقات  من  والخارجون 

مستوى 3.8 نقطة.
شخصا   7532 الدراسة  وشملت 
عاما،   60 سن  إىل   18 سن  من 

لهم  كان  ممن  أغلبهم 
طوال  واحد  رشيك 

حياتهم.
ل  يقو و
ن  لفو ملؤ ا
إن “البحث 

عن 

الزواج  خالل  من  سعادتك 
فحسب، غري مجد غالبا 

إذا لم تكن سعيدا قبل 
الزواج”.

دراسات حديثة

أيهما أسعد األعزب أم املتزوج.. دراسة حتسم األمر!

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

يلجأ الكثريون إىل نرش صور لوجبات الطعام 
التواصل  مواقع  بإعدادها عىل  يقومون  التي 
التغذية يحذرون من  االجتماعي، لكن خرباء 

نتائج ذلك عىل عاداتنا الغذائية.
وكان لوسائل التواصل االجتماعي تأثري كبري 
الطعام، وتغريت  لوجبات  تناولنا  عىل كيفية 
باختيار  يتعلق  فيما  خياراتنا  من  الكثري 
األطعمة  نختار  وملاذا  نأكل  وكيف  األطعمة، 

التي نتناولها.
وحذرت أخصائية التغذية بيكيس تورنر، من 
بعض العادات التي فرضتها مواقع التواصل 
لوجبات  صور  التقاط  من  االجتماعي، 
املؤثرين  غذائية من  أخذ نصائح  إىل  الطعام، 
يف هذه املواقع، إىل تغيري عاداتنا الغذائية تبعاً 

لذلك.
واسهمت مواقع التواصل باملزيد من األفكار 
كبري  سيل  ونرش  الطعام،  حول  املتطرفة 
التي  األغذية  حول  املغلوطة  املعلومات  من 

نتناولها بشكل يومي.
لكن وسائل التواصل االجتماعي فتحت أيضاً 
الوصفات  الختيار  إللهامنا  جديدة  سبالً 
التغذية  نظم  حول  الخربات  ومشاركة 
التكنولوجيا  أن  هي  والحقيقة  الصحية، 
إيجابية  بطرق  طعامنا  عىل  أثرت  الحديثة 

وأخرى سلبية.
ملشاركة  البعض  تدفع  عديدة  أسباب  وهناك 
التواصل  مواقع  عىل  الطعام  وجبات  صور 

األحداث  توثيق  إىل  التفاخر،  من  االجتماعي، 
امليالد  أعياد  كحفالت  املهمة  االجتماعية 

والزفاف، وغريها من الدوافع األخرى.
إال أن مشاركة صور األطعمة ال تكون دائماً 
هذا  أن  من  تورنر  تحذر  حيث  إيجابياً،  أمراً 
ال  قد  مقارنات  وراء  سبباً  يكون  قد  األمر 
من  لالنتقاد  تتعرض  وقد  ملصلحتك،  تكون 
ويعتربها  تختارها،  التي  الطعام  وجبات 
اآلخرون غري صحية، كما أن صور الوجبات 
التي ينرشها األصدقاء قد تدفعك إىل خيارات 

اطعمة ضارة بصحتك.
ويحاول املؤثرون يف مواقع التواصل االجتماعي 
لصالحها،  يعملون  التي  املطاعم  إىل  جذبك 

التي  لألطعمة  جذابة  صور  نرش  خالل  من 
تقدمها، وال يجب أن تقع يف هذا الفخ، فعادة 
التي  التعديالت  لبعض  الصور  تخضع  ما 
وتؤكد  وجذابة.  شهية  تبدو  األطعمة  تجعل 
اتباع نظام طعام صحي  تورنر عىل رضورة 
يحتوي عىل العنارص الغذائية األساسية التي 
يحتاج إليها الجسم، وعدم االهتمام كثرياً بما 
التواصل االجتماعي من صور  تنرشه مواقع 
كميات  عىل  تحتوي  ما  غالباً  طعام  لوجبات 
كبرية من السعرات الحرارية، ويمكن أن تزيد 
مما  الجسم،  يف  والشحوم  الدهون  كمية  من 
بالعديد من األمراض كالبدانة  يقود لإلصابة 

والسكري وأمراض القلب.

ال تنشر صوراً ألطعمتك على اإلنرتنت

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى....

ماذا حيدث إذا وضعت قطعة من الليمون 
جبوار سريرك؟

احصلي على بشرة برونزية 
قبل العيد بـ”السفن أب”

نصائح طبية

سر االعشاب...

عالمة خفية يف أصابع اليدين أو القدمني قد تكون 
عارضا ما

للقرفة مفعول سحري على صحة االنسان

No: 7298 Thu 30 July 2020العدد: 7298 الخميس - 30 تموز 2020



صــــورة و حــــدث

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

مهني�اً: تفاني�ك يف العمل ي�ؤدي دوراً كبرياً يف طرح اس�مك 
لرتقية جديدة، وهذا ما يرتك انطباعات إيجابية

عاطفي�اً: الغرية غري املربّرة تج�اه الرشيك تؤجج النفور بينكما، 
وترتك انعكاسات سلبية غري متوقعة

صحي�اً: أنت الوحيد القادر عىل التخلص من الس�منة الزائدة إذا كنت 
صاحب إرادة قوية

مهنياً: عليك اس�تغالل األجواء االيجابية يف العمل اىل 
أقىص الحدود، وخصوصاً أن الفرتة املقبلة قد تشهد 

ركوداً وعدم استقرار
عاطفياً: يدخ�ل فينوس برج املي�زان، فيبرش بفرتة جيدة 

من الحياة العاطفية، وتعد الرشيك بمشاريع كبرية تنفذها
صحي�اً: راع ظروف�ك الصّحي�ة ألن طاقتك ضعيف�ة ومناعتك 

خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع

مهنياً: ترغب جداً يف تحس�ن وضعك املهني، فتبذل من 
أجل ذلك جهوداً كبرية وتحصد ما تزرع

عاطفي�اً: املعالج�ة الهادئ�ة لخالف�ك م�ع الرشي�ك أفضل 
طريقة، ونتيجتها عودة املياه إىل مجاريها

صحياً: يستحس�ن توفري جهدك للقيام بالعمل املطلوب منك، وعدم 
التفريط فيه ألعمال سطحية

مهني�اً: إذا أردت اإلع�الن عن مرشوع أو الس�ري به أو عقد 
املواعي�د، فافع�ل ذل�ك إذ إّن�ك ت�رشق بجاذبي�ة

عاطفياً: يدخل فين�وس برجك ويعدك بأوقات عاطفية جميلة، 
وبفرتات من املتعة والتسلية مع الرشيك

صحي�اً: أن�ت مفعم نش�اط وحيوي�ة، والفض�ل يف ذلك كث�رة التمارين 
الرياضية التي تمارسها

مهني�اً: حاول أن تبحث عن األس�باب الحقيقية لتأجيل 
التسويات، وال تورط نفسك يف مشاريع قد تكون مخيبة 

لآلمال
عاطفياً: قد تثري الحساس�يات مع الرشيك أو تتهمه بالربودة 

وعدم التعاطف والتعاضد مع قضّيتك
صحي�اً: ال تحاول أن تتناول األطعمة املمنوعة عليك بالخفاء، فأنت 

تؤذي نفسك وتخون من يحبونك

مهني�اً: تواجهك صعوبات جم�ة يف العمل لكنك تتخطاها 
قريباً وتتغلب عىل كل من يحاول عرقلة مشاريعك

عاطفي�اً: إذا واجهت�ك بع�ض املش�كالت مع الرشي�ك، عليك 
اللجوء إىل املقرّبن كونهم مّروا بتجارب مماثلة

صحياً: إضطرابات وتش�نجات يف املعدة وصداع ش�به يومي، سارع 
إىل استشارة الطبيب

مهنياً: ال تتدخل يف ش�ؤون اآلخرين، واح�ِم عالقاتك من التحديات 
والجدال، قد تسمع كالماً غري مقنع أو ال يتمّتع بمصداقية

عاطفي�اً: حاول أن تس�تعيد بعض�اً من حنانك املعه�ود، فهذا مطلوب 
بشدة يف املرحلة املقبلة إلبقاء العالقة كما ترغب

صحي�اً: خف�ف من رشب القه�وة واملنبه�ات، وأكثر م�ن رشب العصري الغني 
بالفيتامينات

مهنياً: تس�تعيد قوتك ومرك�زك يف عملك وتثبت وجودك 
وتتخّطى معظم الحواجز والقيود

عاطفياً: تس�مح لك الظ�روف بتحديد خيارات�ك العاطفية 
وإع�ادة النظ�ر يف بع�ض االتجاه�ات، ويطم�ن قلب�ك لجهة 

الرشيك
صحياً: ال تحاول أن تضحك عىل نفسك حن توهم الجميع أنك تتبع 

حمية، بينما أنت يف الخفاء ال ترتك أي وجبة تفلت منك

مهني�اً: ال ترتّدد يف التعبري عن وجهة نظرك مهما كلفك 
ذل�ك، ويف النهاي�ة ال بد م�ن أن تتوضح الص�ورة فتنال 

حقك
عاطفياً: ينتقل فينوس إىل امليزان ليحذرك من بعض الرتاجع يف 

حياتك العاطفية، ويشري إىل الرضورة االنتباه إىل كل كلمة تقولها
صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسياً وتساعدك عىل القيام 

بكل ما تريد إنجازه براحة

مهنياً: تجد املساعدة املطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، 
فحاول االستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل

عاطفي�اً: يح�اول أحدهم تفش�يل عالقتك بالرشي�ك، لكّنه لن 
ينجح يف مبتغاه وال سيما أنك تعرف مكانتك لدى الرشيك

صحياً: عليك التأني عند إنقاص وزنك واستش�ارة الطبيب أو مطالعة 
املجالت الخاصة بعمل حمية

مهني�اً: تتخطى بع�ض املش�اريع املطروح�ة أو تعّدلها، 
وربما تستاء من مش�كلة لها عالقة بممتلكات أو أوضاع 

عائلية
عاطفياً: تب�ادل األفكار مع الرشيك يكون مفيداً، وهذا يمنع أّي 

تأويالت مستقبلية يف العالقة بينكما
صحياً: مهما حاولت أن تكون نحيفاً ورشيقاً، فإنك لن تحقق ذلك ما 

لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: ال تت�وّرط يف قضي�ة ش�ائكة، راِج�ع أوراق�ك 
ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل املتعلّقة بقضية 

مالية
عاطفي�اً: عامل الثقة مهم ج�داً لتحقيق التقدم لك وللرشيك، 

ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إىل النتائج املرجوة
صحياً: إذا كانت صحتك بخ�ري تكون بخري فحاول املحافظة عليها 

جيداً من خالل القيام بالتمارين الرياضية

غزل عراقي
انزف ياقلم وتخطة حجر الصوت     اخذ من عمري حربك والشعر ورقة

ركز بالصحيفه او وجد اللجمات       تلكه امال تدمي بكل سطر فرق������ة

ولتظن ياقلم لو برز نابه الذيب       معناهه ابتسم لو للعطف يرق����������ة

------------

اذا رايد مراجع تشهد اللحظات       مجلد للحزن برفوف كل نظ��������ره

تجول بمكتبة كلبي وخطاك تدوس      طبع هسه وقديم جروح مخرضه

ال تخجل بديه والك عهد احرار        اصرين شاره الك وتصرييل حرضه

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث 
يف مثل 

هذا 
اليوم

: نش�وب معرك�ة بحري�ة يف   1798
اإلسكندرية عرفت باسم معركة أبي 
قري البحرية بن األس�طول الفرنيس 
ونظ�ريه اإلنجليزي بقيادة نلس�ون، 
وانتهت بتحطيم األسطول الفرنيس.

املع�ارف  تش�كيل مجل�س   -  1936
لوض�ع خط�وط  الكوي�ت وذل�ك  يف 
السياس�ة التعليمي�ة وتحدي�د طرق 
تنفيذها، ورئس املجلس الش�يخ عبد 

الله الجابر الصباح.
إلفي�س  األمريك�ي  النج�م   -  1954

بريسيل يحيي أوىل حفالته.
1961 : وصول املهاجر اليهودي رقم 
ملي�ون إىل الكي�ان الصهيون�ي من�ذ 
تأسيسها عىل معظم أرض فلسطن 

عام 1948.
1968 - تصفية العنارص غري املوالية 
لقائ�د ث�ورة 17 تموز أحمد حس�ن 
البكر ونائبه صدام حسن من أعضاء 
حزب البعث، وأصبحت الثورة تعرف 

باسم بثورة 17/30 تموز.
1971 - مركب�ة الفض�اء أبول�و 15 

تهبط عىل سطح القمر.
1974 : انته�اء أعم�ال عصب�ة األمم 
املتح�دة )أنش�ئت ع�ام 1920 بع�د 
انتهاء الحرب العاملية األوىل(. خلفتها 

هيئة األمم املتحدة.
1980 - الكنيست يصدر قانوناً يعترب 

القدس عاصمة إرسائيل األبدية.
1987 : اش�تباكات دامي�ة تخيم عىل 
موسم الحج بن متظاهرين إيرانين 
وق�وات األمن الس�عودية، ما أس�فر 
ع�ن مقتل 402 ش�خصاً م�ن بينهم 
275 حاج�اً إيراني�اً حس�ب البيانات 
الرس�مية. اندلعت الصدامات بسبب 
قيام األمن الس�عودي بمنع الحجاج 
اإليرانين من تنظيم مهرجان سنوي 
للرباءة من االستكبار العاملي والتنديد 

بالواليات املتحدة وإرسائيل.
ف�ك  ق�رار  يص�در  األردن   :  1988
م�ع  واإلداري  القانون�ي  االرتب�اط 

الضفة الغربية.
1991 : القيادة السياس�ية الكرواتية 
تدعو إىل االس�تنفار لخ�وض الحرب 

األهلي�ة مع الرصب بع�د أن أخفقت 
مساعي الوساطة الحتواء األزمة.

م�ن  ينته�ون  البوس�نيون   -  1993
العم�ل يف حفر نفق يمر تحت »مطار 
رساييف�و« كان منقذهم من حصار 

القوات الرصبية لعاصمتهم.
1994 : وضع الحجر األس�اس ملبنى 

البنك الفلسطيني - املرصي يف غزة.
1999 - تنصي�ب مل�ك املغرب محمد 

السادس عىل العرش رسمًيا.
2005 - مرصع زعيم جنوب السودان 
جون قرنق يف حادث تحطم املروحية 

التي كانت تقلّه قادماً من أوغندا.
2006 - إرسائي�ل تقصف بل�دة قانا 
اللبناني�ة، وأدى القصف إىل مقتل ما 
يق�ارب 55 طفالً وام�رأة وذلك أثناء 

الحرب التي تشنها عىل لبنان.
2008 - املحكمة الدستورية يف تركيا 
تص�در ق�راًرا برف�ض ح�رض حزب 
العدال�ة والتنمي�ة الحاك�م واملته�م 
بمعاداة العلمانية وذلك بس�بب عدم 

اكتمال نصاب الحظر.

*أق�دم وأق�رص نش�يد وطن�ي ه�و النش�يد الوطني 
الياباني

*الجزء الوحيد الذي ال يصل إليه الدم يف جسم االنسان 
هو قرنية العن

*الخف�اش األعمى والذي اليط�ري إال يف الليل أمدَُّه الله 
الرادار يستكش�ف  بأمواج 

بها طريقه..
* أط�ول ش�جرة يف العالم 
توجد يف كاليفورينا ويبلغ 

طولها 367 قدما..
م�ن  واح�دة  ش�جرة   *
األش�جار الت�ي يف الطريق 
تمت�ص يف س�اعة واح�دة 
اكثر م�ن 2 كليو غرام من 
األوكسجن الالزم للحياة.. 
م�ن  أفدن�ة  أربع�ة  وأن 
أن تحمي  األش�جار يمكن 

املناطق الس�كنية من 22 طنا من الغبار.. وأن ش�جرة 
واحدة تعّد أرخص املرشحات الطبيعية للهواء وأكثرها 

فاعلية 

هـــــل تعلــــــم

أن  يمك�ن  كُل ج�زء يف جس�منا 
يخربنا املزيد واملزي�د عن صحتنا 
وشخصيتنا. فاألذن ليست مجرد 
أداة لالس�تماع وتنظ�م املوج�ات 
الصوتية فهي يمكن أن تساعدنا 
يف معرف�ة معلومات مختلفة عن 

صحتك .
األذن الكبرية :

تدل األذن الكبرية عىل االس�تقالل 
وااللتزام باألمورالت�ي تقوم بها. 
كم�ا أنها تش�ري إىل أنك ش�خص 
موثوق ب�ك. وأن لدي�ك املزيد من 
الحيوي�ة والنش�اط عن�د القيام 

باألمور املختلفة.
قليل�ة   عالي�ة  األذن  كان�ت  وإذا 
فه�ذا ي�دل عىل 
صايف  أن�ك 

التفكري ولديك معدل ذكاء مرتفع 
وتتمتع بمارسة هواية مستقرة. 
ولديك قابيلية عىل تحمل املخاطر

األذن الصغرية:
ت�دل األذن الصغ�رية ب�أن لدي�ك 
ش�خصية حساس�ة عند التعامل 
م�ع اآلخري�ن. كم�ا أن�ك تتمت�ع 
التعامل  بش�خصية ح�ذرة عن�د 
وتعاني من االنط�واء ولكن لديك 
مس�توى طم�وح ع�ال  وتواجه 

العديد من التحديات يف حياتك.
األذن الحلزونية :

حلزوني�ة   أذن  تمتل�ك  كن�ت  إذا 
بمعن�ى الحاف�ة الخارجية لألذن 
مدورة تدل عىل أنك تتمتع بكمية 
جيدة من التحفيز الذهني وتتمتع 
بقض�اء وقت طيب ، كما أن لديك 
حم�اس ق�وى عن�د القي�ام بأي 
يشء ولدي�ك انفت�اح ع�ىل العالم 

الخارجي .
شكل حلمة األذن :

وإذا كان لدي�ك حلمة أذن طويلة 
وضخمة فهذا يعني بحد كبري أنك 
تتمتع بحظ جي�د يف الحياة  وكل 
يشء يأتي إلي�ك عندما تبذل جهد 
الوصول إليه  . وتعرف جيداً  كيف 

تقدر الحياة .

إذا كان لدي�ك حلمة أذن مفصولة 
ع�ن جان�ب ال�رأس تش�ري ب�أن 
وش�خصية  ح�رة  روح  لدي�ك 
حلم�ة  تك�ون  وعندم�ا  كريم�ة 
األذن ملتصق�ة يف الرأس مبارشة 

تتناقض هذه الصفات .
حلمة األذن الطويلة تش�ري إىل أن 
تمتت�ع بحياة صحية طويلة. وأن 
الشخص لديه العديد من املواهب 

ولديه شعور بالتفاهم .
حلم�ة األذن الس�ميكة ت�دل عىل 
أن لدي�ك مجموع�ة كب�رية م�ن 
األصدقاء والعالقات وثروة مالية 

جيدة .
النس�اء الالوتي لديهم حلمة أذن 
سميكة يدل عىل أنهن محظوظات 
كثرياً يف زواجهم وقادرة عىل جلب 

املزيد من الثروة للزوج .
إذا كانت حلم�ة األذن كبرية فهذا 
يدل ع�ىل أن�ك تس�تمتع بالحياة 

بشكل جيد .
األذن املدببة : 

تش�ري األذن املدببة ع�ىل أن الفرد 
يتمت�ع بالخيال والق�درة الجيدة 
التفك�ري والتخطيط لحياتك  عىل 
كم�ا أن لديك ش�خصية غامضة  
ورسي للغاية وعادة ما يتس�غرق 

األخري�ن املزي�د م�ن الوقت حتى 
يتعرفوا عىل شخصيتك. 

إذا كانت قمم األذن كبرية ودائرية 
يعني بأنك ش�خص ذكي وتتمتع 
مواجه�ة  يف  اس�تثنائي  بده�اء 

الحياة بطريقة مختلفة.
إذا كان لدي�ك أذن بارزة فهي تدل 
عىل أن بأنك ش�خص مميزة ولك 
الق�درة ع�ىل ج�ذب اآلخرين من 
حولك سواء األصدقاء املقربن أو 

أصدقاء العمل.
تشري األذن املدورة عىل أنه يمكنك 
اإلعتماد عىل هذا الشخص  ولديك 

املزيد من إيجابية التفكري .
أم�ا إذا كانت األذن مربع�ة قليالً 
من الجانبن ت�دل عىل أنك رسيع 
التفكري وقادر عىل القيام بالعديد 

من املهام يف نفس الوقت .
بأن�ك  تعن�ي  املس�تقيمة  األذن 
شخص مستقل وعنيد وال ترغب 
يف قب�ول النصيح�ة م�ن اآلخرين 
ومع ذل�ك يميل ه�ؤالء األفراد يف 
القدرة عىل كس�ب املزيد من املال 

.
الجزء العلوي من األذن مائل قليالً  
يدل عىل أن لديك ش�خصية قوية 

ومسيطرة عىل اآلخرين.

أح�ُد األطفال كان يلع�ب يف داخل املنزل ويف 
أثن�اء اللعب ك�ر زجاج الناف�ذة جاء أبوه 

إليه بعد أن سمع صوت تكر الزجاج
وس�أل: من ك�ر النافذة ؟ قي�ل له فالن ) 

ولده املتوسط( .
فل�م يتمال�ك الوال�د أعصابه فتن�اول عصا 
غليظ�ة من األرض وأقبل عىل ولده يش�بعه 
رضبا...أخ�ذ الطفل يبكي ويرصخ وبعد أن 

توقف األب عن الرضب
ج�ّر الول�د قدميه إىل فراش�ه وهو يش�كو 

اإلعياء واأللم فأمىض ليله فزعا...
أصب�ح الصباح وج�اءت األم لتوقظ ولدها, 
ف�رأت ي�داه مخرّضتان فصاح�ت يف الحال 
وه�ّب األب إىل حيث الص�وت وعىل مالمحه 
أكثر من دهش�ة! وق�د رأى ما رأت�ه األم...
فق�ام بنقله إىل املستش�فى وبع�د الفحص 
قرر الطبيب أن اليدين مس�ممتان وتبن أن 
العص�ا الت�ي رضب بها الطف�ل كانت فيها 
مس�امري قديمة أصابها الصدأ لم يكن األب 
ليلتف�ت إليها لش�دة ما كان في�ه من فورة 
الغض�ب مما أدى ذلك إىل أن تغرز املس�امري 
يف يدي الولد وتّرب الس�ّم إىل جسمه فقرر 
الطبي�ب أن ال بّد من قطع يدي الطفل حتى 

ال يري السم إىل سائر جسمه.
فوق�ف األب حائرا ال ي�دري ما يصنع وماذا 

يقول؟؟؟

ق�ال الطبيب: ال بّد من ذلك واألمر ال يحتمل 
التأخ�ري فاليوم قد تقطع الك�ف وغدا ربما 
تقطع الذراع وإذا تأّخرنا ربما اضطررنا أن 
نقط�ع اليد إىل املرفق ثم م�ن الكتف, وكلما 
تأّخرنا أكثر ترب الس�م إىل جسمه وربما 

مات.
ل�م يجد األب حيل�ة إال أن يوّق�ع عىل إجراء 

العملية فقطعت كفي الطفل
وبعد أن أفاق من أثر التخدير نظر وإذا يداه 

مقطوعتان فتطلّع إىل أبيه
بنظرة متوس�لة وصار يحلف أنه لن يكر 

أو يتلف ش�يئا بعد اليوم رشط أن يعيد إليه 
يدي�ه, لم يتحم�ل األب الصدمة وضاقت به 
الُس�ُبل فلم يجد وس�يلة للخالص والهروب 

وأنتحر فرمى بنفسه من أعىل املستشفى.
واآلب�اء  األم�ور  أولي�اء  كل  إىل  نصيح�ة 
واألمه�ات األطفال فلذات أكبادنا ووصفهم 
رب العامل�ن بزينة الحياة وماذا س�يحصل 
ل�و تحطم زج�اج أو كأس أو حتى س�يارة 
بالغ�ة الثم�ن س�المة الطفل أه�م من كل 
يشء فأحس�نوا تربيتهم وعاملوهم معامله 

حسنه كي التكون مثل هذا األب.

اختبارات شخصية

قصة وعربة

ماذا تقول أذنك عن شخصيتك وصحتك ؟

انتحــــــــــار االب
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
عيد االضحى ومواجهة املسكوت 

عنه  
عواصف الحزن ترسق البسمة من شفاه الحائرين , والدنيا 
إعص�ار يسح�ب إعص�اراً , والوطن املبت�ى بنا يّج�ر أذيال 
هزيمت�ه وما زلنا نتغ�ذى من جراحه لنصبح رجاالً أش�داء 
ن�رخ يف ساحات الوغى : ) نموت ويحيا الوطن ( ، وتزهق 
أرواح الفق�راء ، وتراق دماء املساكني ، وتزداد قوافل الحزن 
، ويم�وت الوطن ساحب�اً معه كل األيت�ام ، ويعيش الرجال 
البواسل يتنعم�ون بإرث الوطن املسّجى ع�ى فراش الزمن 
الزني�م ، وال بارقة يف األفق غري باقات الزهور املزيفة توضع 

عى رضيح الجندي املجهول .
 ي�ا سي�دي الهمام ، يا مْن صنعت لن�ا املالحم الكبرية ، ضْع 
زه�ورَك عى أرضحتن�ا ، فنحن خرْجنا م�ن رحم املجهول ، 
وأرقنا دمنا من أجله ، ونثرنا العمر عى أوهامه ، وكلنا فداء 
للمجهول ما دامت زهوركم تعطر رضيح املجهول ، وترسم 

يومكم املعلوم ، لكي تتنعموا بثروات الوطن املحترض .
م�ا زال الحزن يتناسل أنهاراً من قيح أسود ، وما زال السيد 
الخ�رايف الخارج م�ن دهاليز املعتقدات الوثني�ة يرسد علينا 
حكاي�ات االستقالل الوطني ، ويض�ع الخطوط الحمر عى 
جبني الوط�ن املفدى ، ونحن يبتلعنا الح�زن ، فمنذ انطالق 
العاصف�ة الهوجاء ، وامل�زادات العلنية والرسي�ة الرخيصة 
رّشع�ت أبوابها لبيع الوطن املقدس ، بالجملة تارة وباملفرد 
أخ�رى ، بالدف�ع العاجل واآلجل ، بي�ع بالتفكيك وبالرتكيب 
، وم�ا زالت املقدسات التي تتحدث ع�ن الوطن محشورة يف 
حقائبنا خوفاً من تعرضها للفساد ، وكل مقدساتنا الوطنية 
فس�دت يف رؤوسنا منذ اللحظة الذي أخذن�ا النفاق فيها إىل 
املجهول ، ومنذ أن ارتدى سدنة الوطن الجريح ثوب التقوى 
والنزاه�ة ، وهم يأمرونا بالصرب ، وان الله يمهل وال يهمل ، 
منذ الساعة الت�ي وضعت الغربان تاج الهدهد عى رؤوسها 
، والوط�ن يتمزق ، ين�زف ، يشهق ، يتل�وى ، يستجدي من 
أبنائ�ه حرفاً فيه ع�زاء ، قوالً فيه رثاء ، ملسة عطف صادقة 
، وال�كل مشغول بلعب�ة القفز بني الخن�ادق والبنادق ، بني 
الرك�ض وراء أصحاب الع�روش والك�روش ، وعندما أطلق 
الوطن رصخة االستغاثة األخرية ، خرج الكبار من أصحاب 
الحكمة الوطنية ، ورجال القصائد الرنانة والخطب البليغة 
والبيانات املثرية ، وفرسان املواعظ املحتشمة ، ودعاة الفكر 
امللت�زم ، م�ن جحوره�م وكل فريق يرخ بأع�ى صوته : 
نم�وت ويحيا الوط�ن ، ويموت الوطن ، وتبق�ى مومياوات 
األفكار املتفسخة ، ويعيش زنادقة العهر الوطني ، والفرئان 

التي تورمت جلودها بفعل رسقة خريات الوطن .
يارب العزة والجاللة ، أمطر علينا رحمتك ونحن نطرق أبواب 
عي�د االضح�ى ، وانثر علين�ا بركاتك فنحن بأم�س الحاجة 

الع�راق والعراقيني فقد ذاقوا اليها ، وأرحم 
م�ن العذاب ما لم يذقه 

أحد . 
إىل اللقاء .

تستعد املطرب�ة نهال نبي�ل لتصوير 
أغني�ة جديدة ع�ى طريق�ة الفيديو 
كليب، تحم�ل اس�م “وىش نور” من 
كلم�ات مودى نبي�ل، وألح�ان كامل 
الجندى، وتوزيع كريم حسن، وتحمل 
الرومان�ى، ليكون  الطابع  األغني�ة 
العمل الغنائ�ى األول لها بعد تعافيها 

من فريوس كورونا.
وكانت نهال نبيل ق�د أعلنت تعافيها 
ووالدته�ا من ف�ريوس كورون�ا بعد 
احتجازهم�ا ملدة 48 يوم�اً ىف الحجر 

الصح�ى بأح�د املستشفي�ات، حيث 
كان�ت نتيج�ة آخ�ر مسح�ة سلبية، 
لتع�ود إىل مزاول�ة نشاطه�ا الفن�ى 
من جديد والتحض�ري ألعمال غنائية 

جديدة. 
ووجه�ت نهال نبيل الشك�ر لكل من 
وقف بجانها ىف أزمتها الصحية، حيث 
كتب�ت ع�ى صفحتها بموق�ع فيس 
بوك: “أشكر الله عى الشفاء وأتوجه 
بكل الشك�ر والعرفان لكل أصدقائى 
واملقرب�ني  ودعائه�م ىل”، مشرية إىل 

:”مررت بأيام صعبة جدا ونظرا 
ألن مناعت�ى ضعيف�ة كان 

الف�ريس اللع�ني متمكن 
بفض�ل  ولك�ن  من�ى 
الجميع  الل�ه ودع�وات 
تخلص�ت من�ه وها أنا 
نقاه�ة  ف�رتة  ىف  اآلن 
قب�ل الخ�روج منه�ا 
والع�ودة إىل حيات�ى 
الخاص�ة وأعماله�ا 

الفنية.

لن تتج�اوز أع�داد الحج�اج هذا 
العام ال� 10 آالف شخص، حراً 
م�ن املقيم�ني يف اململك�ة، وفق�ًا 
لوزارة الحج السعودية، وأتى هذا 
التقلي�ص يف األع�داد ع�ى خلفية 
تبع�ات انتشار ف�ريوس كورونا، 
والقي�ود املفروض�ة س�واء ع�ى 

السفر أو عى التجمعات.
وح�رم التغري الذي ط�رأ عى هذه 
الفريضة السنوية، التي تستقطب 
للسعودية نح�و مليوني حاج من 
أكث�ر م�ن 160 دول�ة كل موسم، 
أع�داد هائل�ة م�ن الن�اس من أن 
تحظ�ى بفرصة إتم�ام الفريضة 
املنطل�ق  الع�ام. م�ن ه�ذا  ه�ذا 
حص�دت فكرة الح�ج االفرتايض، 
رشك�ة  عليه�ا  عمل�ت  الت�ي 
 ،”Bigitec“ التكنولوجي�ا األملانية
مزي�داً م�ن االهتم�ام، فط�ورت 
برنامجاً تفاعلياً يتيح ملستخدميه 

الذهاب يف رحلة افرتاضية للحج. 
sMu “وأطلق عى الربنامج اسم 

lim 3D” ويبدو كألعاب الفيديو، 
لكن�ه يه�دف إىل أخ�ذ املستخ�دم 
بجولة عرب نمط الحياة اإلسالمية 
والتاريخ والطق�وس. وقال املدير 
ب�الل ش�بيب:  للرشك�ة،  اإلداري 
“راودتن�ي الفك�رة قب�ل أكثر من 
أعم�ل أص�اًل يف  ع�رش سن�وات، 
تطوي�ر ألعاب الفيدي�و وأنا العب 
أعشق هذه األلعاب. يف مرحلة ما، 
كنت أتس�اءل مل�اذا ال يوجد يشء 
يمكنن�ي م�ن خالل�ه استكشاف 
ثقافت�ي وتاريخي”. وت�م إطالق 
كان�ون  يف  م�رة  ألول  الربنام�ج 
الثان�ي/ يناير من الع�ام املايض، 
ومنذ ذل�ك الحني ت�م تحميله من 
قب�ل أكثر م�ن ملي�ون مستخدم 
ح�ول العال�م، بحس�ب م�ا ذك�ر 

املوقع.

كشفت رشكة Qualcomm مؤخرا عن أحدث وأرسع تقنية لها، صممت 
لتغيري عالم تقنيات شحن الهواتف واألجهزة الذكية. وتبعا للرشكة فإن 
تقنيته�ا الجديدة Quick Charge 5 تدعم إمكانية ش�حن الهواتف عرب 
ش�واحن )100 واط(، ومن خاللها يمكن شحن %50 من سعة بطارية 
)4500 مي�ي أمبري( يف ظرف 5 دقائق فقط، ويمكن  ش�حن هذا النوع 

من البطاريات بشكل كامل من خاللها يف ظرف ربع ساعة تقريبا.
كما أعلنت Qualcomm أن تقنيتها الجديدة تعترب أكثر كفاءة من تقنية 
الشح�ن الرسي�ع Quick Charge 4 الحالية بمق�دار %70 تقريبا، كما 
أنه�ا أفضل م�ن Quick Charge 1 بعرش مرات، واألبرز من كل ذلك أنها 
تمن�ع من ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل كبري أثناء الشحن، فعند 
استعمالها ستكون درجة حرارة البطارية أقل بعرش درجات تقريبا مما 
تك�ون عليه عند استعمال Quick Charge 4. وأضافت الرشكة املصنعة 
ع�ى تقنيتها الجديدة 12 تقنية حماية، منه�ا تقنيات لحماية األجهزة 
اإللكرتوني�ة من تقلبات ش�دة التي�ار الكهربائي، وتقني�ات حماية من 

ارتفاع الحرارة أثناء الشحن، وتقنيات تساعد عى عدم تلف البطارية.
ومن املف�رتض أن تتوافق التقني�ة الجديدة مع جمي�ع األجهزة الذكية 
والهوات�ف التي كان�ت تتعامل م�ع تقني�ة Quick Charge 2 وتقنيات 

الشحن األحدث.

تطوير برنامج تفاعلّي للحج 
االفتراضي

تقنية جديدة تشحن هاتفك بربع 
ساعة فقط
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alzawraanews@yahoo.com
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https://twitter.com/alzawraanews لبالت�وة  زك�ى  من�ى  النجم�ة  ع�ادت 
مسلسلها “تقاطع طرق” هذا األسبوع 
م�ع املخ�رج تام�ر محس�ن، الستئناف 
الديك�ور  ىف  العم�ل  مشاه�د  تصوي�ر 
الرئي�ى بأح�د االستوديوه�ات، والتى 
تتضم�ن املشاه�د الداخلي�ة، وذلك بعد 
توق�ف 3 أش�هر بسب�ب أزم�ة فريوس 
كورون�ا، والذى تسب�ب ىف خروج العمل 

من شهر رمضان املاىض.
وقرر املخرج تام�ر محسن االنتهاء من 
التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن 
املق�رر أن تنافس به منى زكى ىف موسم 
ش�هر رمضان املقبل لعام 2021، حيث 
انتهت منى من تصوير %30 من أحداث 
العمل والت�ى تجمع بينه�ا وبني محمد 

فراج وتايسون – محمد ممدوح. 
وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان 
4 أع�وام، لتناق�ش مل�ف  بع�د غي�اب 
الخيان�ة الزوجي�ة ىف مسلسلها الجديد، 
حيث تتزوج م�ن الفنان محمد ممدوح 
ويخونه�ا مع ام�رأة أخ�رى، وتدخل ىف 
رصاع�ات طويل�ة مع�ه خ�الل أحداث 
املسلس�ل، وتساف�ر بعدها حت�ى تقابل 
محم�د ف�راج ويحدث أم�ر يغري مجرى 

األحداث.
يذكرأن مسلسل “تقاطع طرق” بطولة 
من�ى زك�ى، ومحم�د ف�راج، ومحم�د 
ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، 
وحن�ان يوسف وعدد كب�ري من النجوم، 

وتأليف وإخراج تامر محسن. 

العام�ة يف وزارة  الفن�ون  اعلن�ت دائ�رة 
الثقافة عن انطالق معرض فني الكرتوني 

لفنان كويتي.
وقال املدير العام للدائرة عي عويد العبادي 
إن “دائرة الفنون العامة اطلقت معرضها 
التشكي�ي  للفن�ان  والثمان�ون  الثال�ث 

الكويتي عب�د الله الغبيشان، عرب موقعها 
االلكرتوني يف موق�ع التواصل االجتماعي 

)الفيسبوك( “.
 وأض�اف العب�ادي أن “الفن�ان الغبيشان 
شارك بهذا املعرض من خالل )١٠( اعمال 

فنية”.

امحد اجلنديل 

منى زكى تستانف تصوير مسلسلها “تقاطع طرق” بعد توقف 3 أشهر

“القب�س”  صحيف�ة  كشف�ت 
الكويتي�ة، يف تقري�ر له�ا تفاصيل 
الكويتي�ة  الداخلي�ة  وزارة  ق�رار 
بتعمي�م أسماء عدد م�ن مشاهري 
السوشيال ميديا عى املنافذ الربية 
وذل�ك  ملن�ع سفره�م،  والبحري�ة 
العام�ة  النياب�ة  ق�رار  أعق�اب  يف 
لح�ني  ف�وراً  أرصدته�م  بتجمي�د 
انتهاء التحقيقات يف قضية غسيل 
األم�وال، كإجراء اح�رتازي يعكس 
وج�ود ش�بهة إدان�ة يف االتهامات 
املوجهة لهم.   ومن ضمن األسماء 
كانت اإلعالمية حليمة بولند، التي 
أظهرت أول رد فع�ل لها من خالل 
حسابها عى سناب ش�ات، وردت 
عى إعالنها ضمن مشاهري غسيل 
األم�وال. ونرشت بولن�د صورة لها 

عرب حسابها عى “سناب ش�ات”، 
وأرفقتها بتعليق كتبت من خالله: 
“ال تخل�ط بني الطيب�ة والضعف.. 
الطيب�ة صفاء يف القل�ب والضعف 
قص�ور يف التفك�ري والتدبري.. كن 

طيًب�ا قوًيا حت�ى ال يمكر بك 
الخبث�اء والل�ه طيب يحب 

تصدر  وبرغ�م  الطيب”. 
للموضوع�ات  اسمه�ا 
إال  ق�راءة،  األكث�ر 
بولن�د  حليم�ة  أن 
الرد  تمام�اً  تجاهلت 
رصي�ح عى  بش�كل 
االتهام�ات املوجه�ة 
ضده�ا. ب�ل حرصت 

ع�ى ن�رش يومياته�ا 
برفقة ابنتها من خالل 

“سن�اب ش�ات” بش�كل روتين�ي 
ع�ادي، ال تب�ايل باستدعائها قريباً 

للتحقيق.

أعلنت رشك�ة غوغ�ل مؤخرا عن 
sCu  نسختها األحدث من خدمة

rents الت�ي طورته�ا لتحل محل 
ف�إن  لغوغ�ل  وتبع�ا   .Google+
 G Suite املستفيدي�ن من خدم�ة
التابعة لها سيتمكنون عرب خدمة 
Currents الجدي�دة من استعادة 
التي  القديمة  محتوى حساباتهم 
 .Google+ تجمي�د  م�ع  أوقف�ت 
وستوف�ر الخدم�ة الجدي�دة تبعا 
للمستخدمني  فرص�ة  ملطوريه�ا 
للتواص�ل بش�كل أكث�ر سالس�ة 
مقارنة بخدم�ات غوغل السابقة 
للتواصل االجتماعي، كما ستمكن 
موظف�ي ومدي�ري الرشكات من 
بينه�م  فيم�ا  أفكاره�م  ع�رض 
بطريقة ممي�زة وعرب مجموعات 

يمكنه�م إنشاؤها بالطريقة التي 
تناسبهم. وتوفر الخدمة الجديدة 
للمستخدم�ني أيض�ا العدي�د من 
املي�زات، مثل مشارك�ة الروابط� 
ومشاركة الصور واملستندات من 
خدم�ة Google Drive، كما تدعم 
ميزة Communities التي تساعد 
عى تشكي�ل مجموعات للتواصل 

وخصوصا يف مجال العمل.
ويمك�ن عرب ه�ذه الخدم�ة أيضا 
االستف�ادة من مي�زة Tags والتي 
تساع�د يف العث�ور ع�ى املواضيع 
املشرتكة بني األشخاص والتعليق 
ع�ى أفكار ه�ذه املواضي�ع، كما 
تتيح للمستخدمني وضع إضافات 
أو رم�وز معين�ة ع�ى مشاركات 

اآلخرين.

  

تغريدات

محمد الكربولي

علي الخالدي

ــارة جهد  ــهادات العليا ميثلون عص ــة الش محل
ــال العلمي، وإن غمط احلكومة  الدولة يف اجمل
حلقوقهم أو االعتداء عليهم هو مبثابة تضيع 

لثروات البلد.

نفسياً ...
ــة األوىل يف  ــاة املكان ــا تعطي الص عندم

حياتك
كل األمور الباقية تأخذ أماكنها الصحيحة 

تلقائياً .

خدمة جديدة من “جوجل” تسهل التواصل 
ونشر المحتوى

مطر ساخن

انطاق معرض الكتروني لفنان 
كويتي

أّول رّد فعل لحليمة بولند بعد وضعها بقائمة مشاهير غسيل األموال

كليب “وشى نور” أول أعمال نهال نبيل بعد 
تعافيها من كورونا

صابرين تهدد على 
إنستجرام

نعى 
د  ع�د

م�ن نجوم 
ومشاهري  الف�ن 

العال�م العرب�ي الدكت�ور محم�د مش�اىل، 

الشه�ري ب�� “طبي�ب الغالبة”، 
ال�ذى ت�وىف الثالث�اء 28 من 
حي�ث   ، الج�اري  الشه�ر 
ن�رش ع�دد م�ن النجوم 
عرب حساباتهم بمواقع 
االجتماع�ي  التواص�ل 
ع�ن  مؤث�رة  كلم�ات 
م�ن  وك�ان  الراح�ل. 
الذين  املشاه�ري  أوائل 
نع�وا الراح�ل الشي�خ 
محمد بن راش�د حاكم 
ع�رب  كت�ب  حي�ث  دب�ي 
محمد  “الدكتور  “توي�رت”: 
املشايل.. م�ن جمهورية مر 
الحبيب�ة .. صان�ع أمل م�ن نوع 
مختل�ف، 50 عام�ا م�ن حيات�ه ألجل 
ع�الج الفقراء. نم�وذج لألطب�اء .. وقدوة 
للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس 

األع�ى من جنته يف مقعد ص�دق عند مليك 
مقتدر”. كت�ب النجم محم�د هنيدى، عرب 
حسابه عى توي�رت، قائال: “ربنا يرحمك يا 
دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء 
وخدم�ة الغالب�ة”. كم�ا كتب النج�م أمري 
ك�رارة عرب حسابه عى تويرت قائال: “اللهم 
ارحمه كما ك�ان رحيماً بعب�ادك الفقراء، 
واجعله أغنى أغنياء جّنتك طبيب الغالبة”. 

وشاركت الفنانة كارول سماحة يف رثاء 
الراحل قائلة: “ما أعظم اإلنسان عندما 

يك�رس حياته للغ�ري الل�ه يرحمه”. 
ومن بني النجوم الذين نعوا الراحل: 
راني�ا يوس�ف، نبي�ل الحلف�اوى، 
محمد فؤاد، محم�د محسن. هذا 
وقد أعلن وليد مشايل نجل طبيب 
الغالبة، عن وفاة والده، يف مدينة 
طنط�ا بمحافظة الغربي�ة، بعد 

رحلة عطاء لخدمة الفقراء.

مشاهير العالم العربي وعلى رأسهم حاكم دبي ينعون 
“دكتور الغابة”

مـــــن بغــــــــداد

ه�ددت الفنان�ة صابري�ن، بع�ض متابعيه�ا ممن 
يتنمرون ويستخدمون التعليقات التى تحتوى عى 

ألفاظ غري الئقة ومسيئة.
وكتب�ت صابرين، عرب حسابها عى انستجرام: “أى 
ح�د هيكتب أى كلم�ة فيها إس�اءة أو تنمر هعمل 
ت�رف م�ش لصالح�ه”، وأضاف�ت: “وق�د أعذر 
م�ن أنذر م�ن هذه اللحظ�ة”، فيما دعم�ت كالمها 
الفنان�ة راني�ا يوسف، الت�ى علقت له�ا باستخدام 
اإليموش�نات املحف�زة. م�ن ناحية أخ�رى، تجسد 
الفنان�ة صابرين دور مه�م وكوميدى خالل أحداث 
فيلم “النمس واإلنس” للنج�م محمد هنيدى، الذى 
انطل�ق تصويره األي�ام املاضية، فه�ى من عشرية 
الج�ن وتورط هنيدى ىف العديد من املصائب ىف إطار 
كومي�دى، وب�دأت تصوي�ر مشاهده�ا ىف استوديو 
رشي�ف عرفة وه�و الديك�ور الرئي�ى للعمل ولم 
يستقر صناع العمل عى موعد نهائى لعرض العمل 
ىف السينمات حتى اآلن، حيث حددت الجهة املنتجة 
خط�ة للتصوير وهى 6 أسابي�ع. وكان آخر ظهور 
لصابري�ن ىف السينما كضيف�ة رشف ىف فيلم “تراب 
امل�اس” للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 
2018. وع�رض لصابرين ىف ش�هر رمضان املاىض 
مسلسل “ليالينا 80” ع�ى قناة CBC، تأليف أحمد 

عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح .


