هيئة التقاعد تنفي
تعديل قانونها
بغداد /الزوراء:
نفت هيئة التقاعد ما نرش يف مواقع التواصل
االجتماعي بشأن تعديل قانونها.وقالت الهيئة
يف بيان :ان «كل ما يتداول يف مواقع التواصل
االجتماعي من تعديل لقانون التقاعد املوحد عار
عن الصحة» .واضافنت الهيئة ان «رئيس هيئة
التقاعد الوطنية ،اياد محمود هادي ،ال يمتلك
اية صفحة يف مواقع التواصل االجتماعي ،وكل
ما ُينرش يف تلك املواقع هو غري صحيح ،فقط
ما ُينرش يف الصفحة الرسمية لهيئة التقاعد
الوطنية هو الذي ُيعتمد بشكل رسمي».

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

اعتماد فحص كورونا جلميع مسافري
اخلطوط العراقية بدون استثناء

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكد وزير النقل ،نارص حسني الشبيل ،اعتماد فحص ( )PCRالخاص بالكشف عن فايروس
كورونا لجميع مسافري الخطوط العراقية بدون استثناء.وقالت الوزارة يف بيان :إن «وزير
النقل اجرى ،امس السبت ،جولة ميدانية ملحطة الخطوط الجوية العراقية يف مطار بغداد الدويل
ملتابعة أهم اإلجراءات التي اعتمدتها يف نقل املسافرين املغادرين والقادمني إىل العراق من خالل
اعتماد فحص(  )PCRلجميع مسافريها بدون استثناء».ونقل البيان عن الشبيل قوله :إن «تلك
الخطوات التي اعتمدها الناقل الوطني العراقي تاتي لحماية املسافرين واملطارات العراقية من
فريوس كورونا ،وكذلك لتنفيذ متطلبات سلطات الطريان الدولية ،ال سيما سلطة الطريان املدني
العراقي لغرض توفري األجواء املالئمة للسفر» .وأضاف أن «الخطوط الجوية العراقية ملتزمة
بجميع املعايري واملتطلبات الدولية من خالل تنفيذها مجموعة من اإلجراءات التطويرية يف
واقع العمل لتحسني مستوى األداء لجميع عامليها بغية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7306 :االحـد  16آب 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7306 Sun 16 Aug 2020

حدد أسباب تأخر توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن مفردات التموينية

وزير التجارة يكشف لـ عن خطط الوزارة لتطوير البطاقة التموينية ويعلن حتقيق االكتفاء الذاتي من احلنطة
الزوراء /حسني فالح:
كشيف وزيير التجيارة ،عيالء احمد
الجبوري ،عن خطط الوزارة لتطوير
واقع البطاقة التموينية ،وفيما اعلن
تحقيق االكتفاء الذاتي من محصول
الحنطة بعد تسيلم مخازن الوزارة 5
ماليني طن ،حدد اسباب تأخر توزيع
مادتيي زيت الطعام والسيكر ضمن
مفردات التموينية.
وقال الجبوري يف حديث لي”الزوراء”:
انيه بعد انتهياء الحملة التسيويقية
ملحصيول الحنطية ،حقيق العيراق
االكتفياء الذاتي من هيذا املحصول،
بعد تسيلم مخازن اليوزارة  5ماليني
طين .مبينا :ان ميادة الطحني ،التي
وزعيت ضمين البطاقية التموينية،
كانيت مين الحنطية العراقيية ذات
الدرجية االوىل.واضياف :ان اليوزارة
تمكنيت مين تحقيق االمين الغذائي
بالنسيبة ملحصيول الحنطية ،حيث
تكفي الحاجية املحلية وال حاجة اىل
االسترياد.وبشأن البطاقة التموينية،
اكيد وزير التجيارة :ان هنياك لجانا
شيكلت سيابقا لوضيع املقرتحيات
والرؤى لغرض تطوير واقع البطاقة
التموينيية .مبينيا :انهيا قدميت
مجموعية مقرتحيات ،منهيا تكون
ضمين صالحييات اليوزارة واخيرى
ضمين صالحييات املجليس الوزاري
لالقتصياد ،وكذلك ضمين صالحيات

مجلس الوزراء ،حيث سيتتم دراسة
هيذه املقرتحات للنظير بها.واوضح
الجبوري :ان الهدف االسايس لوزارة
التجيارة تأميني مفيردات البطاقية
التموينية وتوزيعها بأوقاتها املحددة
اىل املواطنيني .الفتيا اىل :ان الحنطية
توزع بشكل طبيعي وال مشكلة بذلك،

حييث تم توزييع الحصة السادسية
من مادة الطحني ،لكن املواد االخرى
التيي تحتياج اىل تخصيصيات مالية
لكون يتم اسيتريادها الوزارة بصدد
حل مشاكلها.واشار اىل :ان الدراسة
التطويريية للبطاقية التموينيية
عندميا تكتميل سيتتضح الكثري من

االميور .مؤكيدا :ان هيدف اليوزارة
توفيري االمين الغذائيي للمواطن من
خيالل توزيع حصيص كاملة ضمن
االوقات املحددة.ولفت اىل :ان الوزارة
خاطبت وزارة املالية بشأن التمويل،
وحصل لقياء مبارش بينه وبني وزير
املالية ،وتم استحصال موافقة تأمني

االميوال وادخالهيا لحسياب وزارة
التجيارة ،لكي يتيم توزيع الحصص
الغذائية بشيكل كاميل ودون تأخري
خيالل الفيرتة املقبلية ،وهيذا ميا
تخطيط له اليوزارة يف الوقت الحايل.
وتابع :ان هناك خططا اسيرتاتيجية
ليدى وزارة التجيارة لتطويير واقيع
البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها
يف حال توفير التخصيصيات املالية.
مبينيا :ان العمليية تكامليية ما بني
وزارتيي املاليية والتجيارة ،وعنيد
توفر االميوال سيتنعكس حتما عىل
مفيردات البطاقة.وحيول تأخيري
توزيع مادتي زيت الطعام والسيكر
ضمين حصية التموينية ،نّ
بيني وزير
التجيارة :ان اسيباب التأخري ترجع
اىل قلية التخصيصيات املالية ،حيث
ان الحكومية تشيكلت يف ظيل وضع
ميايل صعيب ،باالضافية اىل تسيلم
وزيير لفيرتة معينية وزارة التجارة
بالوكالة .الفتيا اىل :ان املوضوع اثار
اليرأي العيام يف حيني ان التقصيري
ليس مين قبيل اليوزارة ،وانما عدم
وجود التخصيص املايل الكايف.ومىض
بالقيول :ان الوزارة خاطبيت املالية
لغرض تخصيص االموال ،وتم تأمني
االميوال يوم االربعاء املايض .مرجحا
توزيع مادتي زيت الطعام والسيكر
ضمن مفردات التموينية خالل االيام
املقبلة.

اجلزائر تعيد فتح الشواطئ واملقاهي واملساجد تدرجييا بعد  5أشهر من اإلغالق

ص3

جلنة الثقافة النيابية  :موازنة  2021تتضمن منحة الصحفيني واالدباء واملثقفني

ص8

نقابة الصحفيني تدعو الستحداث مادة
الرتبية اإلعالمية ضمن املناهج الدراسية

بغداد /الزوراء:
دعت نقابة الصحفييني العراقيني وزارة
الرتبيية اىل اسيتحداث ميادة الرتبيية
االعالميية ضمين املناهيج الدراسيية
للدراستني املتوسطة واالعدادية.وبحسب
وثيقية صيادرة عين نقابية الصحفيني
العراقيني ،تلقت “الزوراء” نسخة منها:
ان نقابية الصحفيني دعت وزارة الرتبية

الدفاع :التجنيد اإللزامي بات ضرورة
قصوى لتصحيح أخطاء االحتالل

بغداد /الزوراء:
رأى املفتيش العسيكري ليوزارة الدفياع،
الليواء الركن عماد الزهريي ،امس السيبت،
انه حيان الوقيت لترشييع قانيون التجنيد
االلزامي كونه بات رضورة ملحة ،مبينا ان
منظومية القيم الوطنيية تعرضت لالهتزاز
بيل لالذالل مين قبل الجميع علميا او جهال
بعيد االحتيالل االمريكي.وقيال الزهيريي،
يف منشيور عىل “فيسيبوك” ،اطلعيت عليه

“الزوراء” :إنه “حان الوقت لترشيع التجنيد
االلزاميي بقانون مفصل وعدم التأخر بذلك
ليرورات قصوى تخيص مصلحة الوطن
والشعب ،حيث اصبحت الخنادق والجبهات
متداخلية بشيكل خطيري جيدا عيىل االمين
الوطني العراقي خارجيا وداخليا وعسكريا
وامنييا وسياسييا واقتصادييا واجتماعييا
وهذا ماجعلني اخوض بهذا الرأي”.

تفاصيل ص4

روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد
لفريوس كورونا

موسكو /متابعة الزوراء:
أصبحيت روسييا أول دولة عىل مسيتوى
العالم ترشع يف إنتاج لقاح مضاد لفريوس
كورونيا املسيتجد.وأعلنت وزارة الصحية
الروسيية ،امس السيبت ،بدء إنتاج اللقاح
اليذي يحميل اسيم “سيبوتنيك  ، ”Vوتيم
تطويره مين قبل مركز “غاماليا” الوطني
لعلم األوبئية والبيولوجييا املجهرية.ومن
املخطيط أن تنفذ حملية التطعيم باللقاح
الجديد ضد الفريوس التاجي عىل مرحلتني
تفصل بينهما فرتة زمنية لثالثة أسيابيع.
وسيبق أن أكيد وزيير الصحية اليرويس،
ميخائيل موراشيكو ،مؤخيرا ،أن التطعيم

ضيد كورونيا يف روسييا سييكون طوعيا
حرصا.وحسب بيانات الوزارة ،يتيح اللقاح
الرويس إنشياء مناعة ضيد الفريوس الذي
يسيبب مرض “كوفيد ”-19مليدة تصل إىل
عامني.واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم
به حقنا بنجياح االختبيارات الرسيرية يف
شيهري يونيو ويولييو املاضيني ،وتعهدت
وزارة الصحة بنرش نتائج اختباراته.وكان
املديير العام لصنيدوق االسيتثمار املبارش
اليرويس ،كريييل دميرتيييف ،قيد أكيد أن
الحكومة تلقت طلبات من  20دولة إلنتاج
شيحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها
اإلجمايل إىل مليار جرعة.

الكاظمي :لن نسمح ألي أحد باالعتداء على
رجل األمن أثناء أداء واجبه وال على املواطنني
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
اميس السيبت ،أنيه لين يسيمح ألي
أحيد باالعتيداء عيىل رجيل األمين أثناء
أداء واجبيه ،وال عيىل املواطنني.وقيال
الكاظميي ،يف كلمية له أثنياء حضوره
حفل تخرج اليدورة التأهيلية لقطعات
الداخليية ،بحسيب بييان ملكتبيه تلقت
«الزوراء» نسيخة منه :إن «دور القوات
األمنية الحقيقيي هو حماية املواطنني،
ألنهم هيم العيراق ،وال كرامية وال ع نّزة
للعراق من دون شعب ح نّر وكريم ،يشعر
بالكرامية يف أرضيه ،واألمن بيني أهله،
والطمأنينة يف بلد أثخنته الجراح واآلالم
لعقود طويلية مين الزمن».وأضاف أن

«مهمتكم هي الدفاع عن حق كل عراقي
يف التعبري عن رأيه.

تفاصيل ص2

اللجنة العليا تقرر استمرار حظر التجوال
اجلزئي من الساعة  10مساء اىل  5فجرا

بغداد /الزوراء:
قيررت اللجنة العليا للصحة والسيالمة
الوطنية ،استمرار حظر التجوال الجزئي
من الساعة  10مسياء اىل  5فجرا ،فيما
وافقت رفع التسيكني واطالق العالوات

والرتفيعيات مليالكات وزارة الصحية.
وذكرت اللجنة يف بييان تلقت «الزوراء»
نسيخة منيه :انهيا اصيدرت القيرارات
املأخوذة يف جلستها السادسة عرش.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  4293إصابة و 76حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يتخطى حاجز الـ  4000إصابة بكورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،اميس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املسيتجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسيجيل  4293اصابية جدييدة و76
حالة وفاة وشيفاء  2571حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافية التوزيع الجغرايف
لالصابيات حسيب املناطق.وذكير بيان

السيتحداث ميادة للرتبيية االعالميية،
خصوصيا الرقمية منهيا ،وتضمينها يف
املنهياج الدرايس للدراسيتني املتوسيطة
واالعدادية ،وذلك لتطوير ثقافات الطلبة
ومواكبية التطيور الحاصيل يف مختليف
دول العالم يف مجيال تكنولوجيا االعالم،
خاصة ممن يتأهلون للدراسية يف كليات
االعالم يف الجامعات العراقية.

خالل حضوره حفل خترج الدورة التأهيلية لقطعات الداخلية

لليوزارة تلقت «اليزوراء» نسيخة منه:
أنيه «تيم فحيص ( )18295نموذجا ً يف
املختيربات املختصية كافية يف العيراق
ليوم اميس ،وبذلك يكون املجموع الكيل
للنمياذج املفحوصة منذ بداية تسيجيل
املرض يف العراق (.»)1263650وأضاف،
أن»اإلصابات الجديدة لهذا اليوم (امس)
بلغيت  4293حالية ،وكميا يييل :بغداد

الفتح يكشف لـ
الزوراء  /يوسف سلمان
يخوض نواب كتيل مختلفة حراكا برملانيا
مكثفيا السيتئناف عقد جلسيات مجلس
النيواب ،حييث ترتقيب االوسياط النيابية
اكمال قانون االنتخابات والرشوع بملحق
جيدول توزييع الدوائير االنتخابيية.وازاء

الرصافة  ،345بغداد الكرخ  ،620مدينة
الطيب  ،103النجيف  ،290السيليمانية
 ،148أربييل  ،443دهيوك  ،67كربيالء
 ،325كركيوك  ،184ديياىل  ،67واسيط
 ،264البرصة  ،462ميسيان  ،120بابل
 ،214الديوانية  ،126ذي قار  ،98االٔنبار
 ،73املثنى  ،169نينوى  ،55صالح الدين
.»120وأشيار إىل أن «حياالت الشيفاء

ليوم امس  2571حالية موزعة كالتايل:
بغيداد الرصافية  ،279بغيداد الكيرخ
 ،498مدينية الطيب  ،90النجيف ،118
السيليمانية  ،25أربيل  ،115دهوك ،39
كربيالء  ،255كركيوك  ،107دياىل ،100
واسيط  ،33البرصة  ،326ميسيان ،34
بابيل  ،188الديوانيية  ،103ذي قار ،95
االٔنبيار  ،56نينيوى .»110ولفت البيان

إىل أن»الوفييات بلغيت  76حالية ،وكما
يييل :بغداد الرصافية  ،4بغداد الكرخ ،3
مدينة الطب  ،1النجف  ،1السليمانية ،7
أربييل  ،13كربالء  ،4كركوك  ،9دياىل ،1
واسيط  ،3البرصة  ،8ميسان  ،1بابل ،9
الديوانية ،3ذي قار  ،1االٔنبار  ،1املثنى،1
نينوى  ،5صالح الدين.»1

تفاصيل ص2

مقرتحات استئناف عقد جلسات جملس النواب إلقرار التشريعات املهمة
ذليك ،افصحيت كتلية تحاليف الفتح عن
توجه نيابي لعقد جلسيات مجلس النواب
املقبلية عيرب املنصية االلكرتونيية بتقنية
فيديوكونفرانس ،كما دعت رئاسة مجلس
النواب اىل اسيتئناف عقد جلسات الربملان،
مرة واحدة اسيبوعييا ،من أجل التصويت

عيىل الترشيعات املهمة .وقيال النائب عن
التحالف ،حامد املوسوي ،لي»الزوراء» :ان
«هناك دعوات ومطالبات نيابية الستئناف
جلسات مجلس النواب إلقرار الترشيعات
املهمية ،ومنهيا اكمال قانيون االنتخابات
واملوازنية العامية وقانيون املحكمية

الرتبية تناقش اليوم امتحانات السادس االعدادي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية أنها سيتناقش ،اليوم األحد،
موضوع االمتحانات العامة للدراسية اإلعدادية.
وذكر بيان للوزارة  :أن “الوزارة ستعقد اجتماعا
موسيعا ً يرتأسي ُه معايل وزير الرتبية ،عيل حميد
الدليمي ،وبحضور املديرين العامني يف املديريات
العامية للرتبيية واللجنية الدائمية لالمتحانات،
ملناقشية موضوع االمتحانات العامة للدراسية

اإلعداديية التيي سيتنطلق يف األول مين شيهر
أيليول املقبل”.وأوضح البييان أن “هذا االجتماع
سيناقش أهم االسيتعدادات املبكرة لالمتحانات
ُ
والسيبل الكفيلية بإنجاحهيا ،وتوحييد اليرؤى
واألفيكار التي تصيب يف مصلحية أبنائنا الطلبة
والعمليية التعليمية ،وتذليل املشياكل واملعوقات
التيي قد تعيرتض سيريها ،إضافية إىل مواضيع
أخرى”.

الرافدين يدعو املواطنني إىل تسديد األقساط الشهرية

بغداد /الزوراء:
دعيا ميرصف الرافديين املواطنيني إىل مراجعية
فروعه لتسيديد ما بذمتهم من أقسياط شهرية
للقيروض ،مشيريا إىل انتهياء “فيرتة اإلمهيال”
التيي منحهيا جيراء التداعييات التيي رافقيت
تفيش فيريوس كورونا.وقيال املكتيب اإلعالمي
للميرصف يف بيان تلقت “ الزوراء” نسيخة منه،
إن “املرصف سيبق ان أعلن عن تأجيل اسيتيفاء
قيروض القطياع الخياص للمواطنيني بسيبب

فيريوس كورونيا والتداعيات التيي رافقت هذه
األزمة ماليا واقتصاديا”.وأضاف أنه “بعد انتهاء
فرتة اإلمهال فعىل املواطنني العودة إىل تسديد ما
بذمتهم من الدفعات الشيهرية لألقساط املرتتبة
عليهم”.ووجه املرصف فروعه كافة بي”متابعة
وحث الزبائن عىل رضورة معاودة تسديد أقساط
املبالغ الشيهرية مين القروض” ،مبينيا أنه “تم
اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة للذين يتخلفون
عن التسديد”.

االتحاديية ،فضال عين القيرارات املتعلقة
بالوضع الصحي الراهين ملواجهة جائحة
كورونا واالزمة املالية «.واضاف ان «الكتل
السياسية تخوض حراكا مكثفا الستئناف
عقد جلسات الربملان ،مرة واحدة اسبوعييا
يف االقيل ،من أجل التصوييت عىل القضايا

املهمة يف ظل الظيروف الراهنة» .مبينا ان
«هناك امكانية لعقد جلسات الكرتونية يف
حال تعذر عقد الجلسيات حضوريا داخل
مبنى الربملان مع اسيتمرار حظر التجوال
الوقائي».

تفاصيل ص3

مصر والسودان ترفضان أي إجراءات أحادية
بشأن سد النهضة قبل االتفاق حوله
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أكيد رئيس الوزراء السيوداني ،عبيد الله حمدوك،
إن زييارة رئييس الحكومية املرصيية ،مصطفى
مدبيويل ،للخرطيوم تؤسيس لبدايية جدييدة بني
البلدين.وناقيش مدبويل خالل زيارتيه للخرطوم،
مسياء امس السيبت ،قضية سيد النهضية ،وأكد
ميع نظيريه السيوداني ،عبد الليه حميدوك ،عىل
رضورة التفياوض للتوصيل إىل اتفياق ملزم حول
ملء وتشيغيل السيد لحفظ حقوق الدول الثالث.
وقيرأ الناطق باسيم الحكومة السيودانية ،فيصل
محمد صالح ،بيانا مشرتكا خالل مؤتمر صحفي
لرئيس الوزراء املرصي ،مصطفى مدبويل ،ونظريه
السيوداني عبدالليه حمدوك ،جياء فيه أنيه“ :تم
االتفاق عيىل رضورة التوصل إىل اتفاق ملزم حول
تشيغيل وملء سد النهضة من أجل مصالح الدول
الثالث حسب اتفاقية املبادئ املوقعة عام  2015يف

الخرطيوم ،دون أرضار أي طرف”.كما أكد مدبويل
أن مرص تدعم التحرك السيوداني نحو رفع اسيم
الخرطيوم مين قائمية اإلرهياب الدولية.وناقش
رئيسيا حكومتي مرص والسيودان ميرشوع ربط
السيكك الحديدية بيني البلدين لفتح آفاق أوسيع
للتعاون ،وجددا التزامهما بتعزيز التبادل التجاري
بينهما ووضيع خطة عمل لتذلييل العقبات.ومن
جانبيه ،أكد مدبيويل التيزام مرص الراسيخ بدعم
املرحلة االنتقالية يف السودان لتحقيق أهداف ثورة
ديسيمرب/كانون األول.وشيدد مدبيويل وحمدوك
عيىل التعاون يف مجال مكافحية األمراض وتعزيز
اسيتفادة السيودان من مبيادرة الرئيس املرصي،
عبد الفتياح السيييس ،لعالج ملييون أفريقي من
فريوس يس.كما وجه رئيس الوزراء املرصي دعوة
لنظريه السوداني لزيارة القاهرة ،وأكد األخري عىل
تلبيتها بأرسع وقت ممكن ،وفقا للبيان.

كورونا يصيب أكثر من  21مليون إنسان

الوباء يودي بـ 20ألف عربي أكثر من نصفهم يف العراق ومصر
بغداد /متابعة الزوراء:
ازداد كورونيا توسيعا مصيبيا أكثير
مين  21مليون شيخص عىل مسيتوى
العاليم كما أن  759411شيخصا توفوا
جيراء الفريوس.وتم تسيجيل إصابات

بالفريوس يف أكثر من  210دول ومناطق
منيذ اكتشياف أوىل حياالت اإلصابية يف
الصيني يف ديسيمرب /كانيون األول عام
.2019ووصيل إجميايل عيدد اإلصابات
بفريوس كورونيا -كوفيد  19-بالوطن

العربي إىل مليون وً 89
ألفا و 900إصابة،
وبلغ عيدد الوفيات  20,080ألف حالة.
وعربييا ،وصيل إجمايل عيدد اإلصابات
إىل ملييون وً 89
ألفيا و 900إصابية،
وبلغ عدد الوفييات  20ألف و  4حاالت.

وتصدر العراق قائمة الوفيات بي 5785
حياالت ،وتلتهيا مرص بيي  5124حالة،
لتسيجل الدولتيني  ،54%أي أكثير من
نصف الوفيات يف  22دولة ،هو عدد دول
الوطن العربي.وعامليا ،تصدرت الواليات

املتحدة القائمة مسجلة  167278حالة
وفاة وخمسية ماليني و 271087حالة
إصابة .وجاءت الربازيل يف املركز الثاني
مسجلة  105463حالة وفاة

تفاصيل ص2
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بعد تسجيل  4293إصابة و 76حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يتخطى حاجز الـ  4000إصابة بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4293
اصابة جديدة و 76حالة وفاة وشفاء 2571
حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أنه «تم فحص ( )18295نموذجا ً يف املختربات
املختصة كافة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)1263650
وأضاف ،أن»اإلصابات الجديدة لهذا اليوم
(امس) بلغت  4293حالة ،وكما ييل :بغداد
الرصافة  ،345بغداد الكرخ  ،620مدينة الطب
 ،103النجف  ،290السليمانية  ،148أربيل
 ،443دهوك  ،67كربالء  ،325كركوك ،184
دياىل  ،67واسط  ،264البرصة  ،462ميسان
 ،120بابل  ،214الديوانية  ،126ذي قار ،98
االٔنبار  ،73املثنى  ،169نينوى  ،55صالح الدين

.»120
وأشار إىل أن «حاالت الشفاء ليوم امس 2571
حالة موزعة كالتايل :بغداد الرصافة ،279
بغداد الكرخ  ،498مدينة الطب  ،90النجف
 ،118السليمانية  ،25أربيل  ،115دهوك ،39
كربالء  ،255كركوك  ،107دياىل  ،100واسط
 ،33البرصة  ،326ميسان  ،34بابل ،188
الديوانية  ،103ذي قار  ،95االٔنبار  ،56نينوى
.»110
ولفت البيان إىل أن»الوفيات بلغت  76حالة،
وكما ييل :بغداد الرصافة  ،4بغداد الكرخ ،3
مدينة الطب  ،1النجف  ،1السليمانية  ،7أربيل
 ،13كربالء  ،4كركوك  ،9دياىل  ،1واسط ،3
البرصة  ،8ميسان  ،1بابل  ،9الديوانية ،3ذي قار
 ،1االٔنبار  ،1املثنى ،1نينوى  ،5صالح الدين.»1
وأوضح أن «املوقف الوبائي لفريوس كورونا
أصبح كالتايل :مجموع الشفاء 122700
(نسبة الشفاء  ،)% 71,1ومجموع اإلصابات
 ،172583أما الراقدون الكيل فقد بلغ عددهم
 ،44098والراقدون يف العناية املركزة ،590

وافقت على رفع التسكني واطالق العالوات والرتفيعات
ملالكات وزارة الصحة

اللجنة العليا تقرر استمرار حظر التجوال
اجلزئي من الساعة  10مساء اىل  5فجرا
بغداد /الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
استمرار حظر التجوال الجزئي من الساعة 10
مساء اىل  5فجرا ،فيما وافقت رفع التسكني
واطالق العالوات والرتفيعات ملالكات وزارة
الصحة.
وذكرت اللجنة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انها اصدرت القرارات املأخوذة يف جلستها
السادسة عرش وادناه القرارات:
 .۱استمرار حظر التجول الصحي الجزئي يوميا
من الساعة العارشة مساء إىل الساعة الخامسة
فجرا مع تشديد تطبيق اإلجراءات الصحية
الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،ال سيما ما يتعلق بارتداء الكمامات
والتباعد الجسدي واالجتماعي يف داخل املحالت
واملؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع
الخاص.
 .۲تأكيد منع األجهزة األمنية ودوائر الصحة
التجمعات البرشية بأشكالها كافة وأخذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
.3منع انتقال املواطنني بني املحافظات إال
للرضورة القصوى.

 . 4االستمرار برصد املواقع التي تيسء للمؤسسات
الصحية التي تحاول زعزعة ثقة املواطن بالجيش
األبيض والرعاية الطبية.
اوال /التاكيد عىل أهمية عدم ترويج القنوات
اإلعالمية ألي معلومات غري مستندة إىل دليل
علمي.
ثانيا  /املوافقة عىل رفع التسكني واطالق
العالوات والرتفيعات ملالكات وزارة الصحة
املتصدية ملكافحة جائحة كورونا عىل ان يتم
إدراجها ضمن موازنة الوزارة لعام.
ثالثا /املوافقة عىل تجديد االستثناء املمنوح إىل
وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة
كما اصدرت العليا للصحة والسالمة الوطنية
(مكافحة فايروس كورونا) رقم ( )۱۸لعام
 ۲۰۲۰الغاية  ۳۱/۱۲/۲۰۲۰القرارات التالية:
 .1تتوىل هيئة املنافذ الحدودية ضمان وجود
الجهات الفاحصة يف املنافذ لضمان تسهيل
إجراءات دخول املواد.
 .۲تتوىل ملحقياتنا التجارية وسفاراتنا يف دول
الشحن مساعدة املستوردين وإنجاز متطلبات
الشحن من خالل الوسائل اإللكرتونية لضمان
عدم التأخري.

كورونا يصيب أكثر من  21مليون إنسان

الوباء يودي بـ 20ألف عربي أكثر من نصفهم
يف العراق ومصر

بغداد /متابعة الزوراء:
ازداد كورونا توسعا مصيبا أكثر من 21
مليون شخص عىل مستوى العالم كما أن
 759411شخصا توفوا جراء الفريوس.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكثر من
 210دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت
اإلصابة يف الصني يف ديسمرب /كانون األول
عام .2019
ووصل إجمايل عدد اإلصابات بفريوس كورونا
كوفيد  -19بالوطن العربي إىل مليون و89ً
ألفا و 900إصابة ،وبلغ عدد الوفيات 20,080
ألف حالة.
وعربيا ،وصل إجمايل عدد اإلصابات إىل مليون
وً 89
ألفا و 900إصابة ،وبلغ عدد الوفيات
 20ألف و  4حاالت .وتصدر العراق قائمة
الوفيات بـ  5785حاالت ،وتلتها مرص بـ
 5124حالة ،لتسجل الدولتني  ،%54أي أكثر
من نصف الوفيات يف  22دولة ،هو عدد دول
الوطن العربي.
وعامليا ،تصدرت الواليات املتحدة القائمة
مسجلة  167278حالة وفاة وخمسة ماليني
و 271087حالة إصابة .وجاءت الربازيل يف
املركز الثاني مسجلة  105463حالة وفاة
وثالثة ماليني و  224876حالة إصابة .وجاءت
الهند يف املركز الثالث مسجلة 48040حالة
وفاة ومليوني و 461190حالة إصابة ،فيما
حلت روسيا يف املركز الرابع مسجلة 15384
حالة وفاة و 907758حالة إصابة .
وأشار إحصاء لرويرتز إىل أن عدد حاالت
اإلصابة بالفريوس يف أمريكا الالتينية تجاوز
ستة ماليني حالة يوم الجمعة ومازالت
الحاالت تتسارع يف الوقت الذي بدأت فيه
معظم دول املنطقة يف تخفيف اجراءات العزل
العام .وتعد أمريكا الالتينية أكثر مناطق
العالم ترضرا بجائحة كورونا.
ويف أملانيا سجل معهد «روبرت كوخ» األملاني
ملكافحة األمراض املعدية وغري املعدية ،أمس
السبت 1415 ،إصابة جديدة بفريوس كورونا
املستجد يف أملانيا خالل يوم واحد.
وبهذه األرقام ،يرتفع عدد الحاالت يف أملانيا

إىل ما بني  223و 224ألف حالة ،منها حوايل
 200ألف حالة شفيت.
وسجلت أملانيا ذروة عدد اإلصابات الجديدة
اليومية مطلع نيسان/أبريل املايض ،حيث
بلغت أكثر من  6آالف إصابة .وبدأ عدد
اإلصابات اليومية يف الرتاجع منذ أيار/مايو
املايض ،ثم عاود االرتفاع مجددا نهاية تموز/
يوليو املايض.
ويخىش الخرباء من ارتفاع كبري جديد يف
عدد اإلصابات اليومية .وبحسب البيانات،
بلغ معدل االستنساخ  ،1.08ما يعني أن كل
عرشة مصابني قد ينقلون العدوى إىل نحو
 10أفراد آخرين يف املتوسط.
ويف سياق متصل أمر مكتب الصحة يف مدينة
دوسلدورف األملانية بدخول جميع أفراد فريق
نادي فورتونا دوسلدورف قيد الحجر الصحي
املنزيل بعد ظهور حالتي إصابة بفريوس
كورونا لالعبني اثنني من الفريق.
وأعلن ،الدكتور أولف بليكر ،طبيب النادي
ومسؤول النظافة الصحية ،يف وقت متأخر،
مساء الجمعة ،أن هذا اإلجراء سيرسي أيضا
عىل الجهاز التدريبي والطاقم اإلداري يف
الفريق.
وتم إجراء االختبارات ،وحصل الفريق
الهابط من دوري الدرجة األوىل ،عىل نتائج
االختبارات ،بعد مباراة تجريبية أمام نادي
مريبوش .وأفاد بيان بليكر بأنه تم عزل
الالعبني االثنني املصابني عىل الفور ،وذلك
بعد أن شاركا يف تدريبات الفريق واملباراة
التجريبية.
ويف النمسا ،أعلن املستشار النمساوي
زباستيان كورتس عزم بالده تشديد إجراءات
الرقابة عىل الحدود للكشف عن حاالت
اإلصابة بفريوس كورونا ،وذلك بسبب ارتفاع
حاالت اإلصابة يف البالد.
وسيتم الرتكيز عىل من أقاموا يف نحو «30
بؤرة خطرية» ،وعليهم تقديم نتيجة اختبار
سلبي لم يمر عليها أكثر من  72ساعة ،وإال
تم إدخالهم يف حجر صحي ملدة عرشة أيام
حسب حديث املستشار لصحيفة محلية.

ومجموع الوفيات .»5785
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 345اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 173اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت امس  345اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 173 :حالة خالل ارصد
الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع الشعب
 57حالة  /قطاع الرصافة  14حالة  /قطاع

الصدر  12حالة  /قطاع البلديات االول 11
حالة  /قطاع البلديات الثاني  33حالة
 /قطاع بغداد الجديدة  12حالة  /قطاع
النهروان  34حالة .
واشار اىل :ان  172حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر  90حالة
محلة ,532 ,560 ,535 ,555 ,527 ,517
 ,527 ,529 ,542 ,544 ,536الكيارة ,جميلة
 /الكرخ  9حاالت ضمن املناطق التالية ,الدورة
حالتني ,حي حطني حالة واحدة ,املنصور حالة
واحدة ,الغزالية حالة واحدة ,حي العامل حالة
واحدة ,السيدية حالتني ,االسكان حالة واحدة,
 /الزعفرانية حالتني محلة /959 ,970
الصليخ  4حاالت محلة  / ,324 ,318شارع
فلسطني  3حاالت محلة /504 ,505 ,506
البلديات  10حاالت محلة /799 ,739 ,744
سبع ابكار حالة واحدة محلة  /345حي
الزهراء  3حاالت محلة  / ,755محافظة بابل
 4حاالت ,املسيب ,املحاويل /الشعب  9حاالت
محلة  ,339 ,331 ,344البنوك /حي تونس

حالة واحدة محلة  /300علوة الرشيد حالة
واحدة  /بغداد الجديدة  7حاالت محلة ,727
 ,709الزراعي  /العبيدي حالتني محلة ,768
 /754حي النرص حالة واحدة  /االعظمية
 11حالة محلة  /312 ,314 ,310 ,320االمني
حالتني  /القاهرة  5حاالت محلة ,306 ,309
 /313جرس دياىل حالة واحدة  /حي اكد
حالة واحدة  /الكرادة حالتني محلة /903
الحسينية حالتني محلة  /211 ,216زيونة
حالة واحدة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  22859تويف
منهم  1054فيما اكتسب الشفاء 18767
ومتبقي قيد العالج .»3038
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم
من االصابة وتقليل تفيش الوباء».

خالل حضوره حفل خترج الدورة التأهيلية لقطعات الداخلية

الكاظمي :لن نسمح ألي أحد باالعتداء على رجل األمن أثناء أداء واجبه وال على املواطنني
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس السبت ،أنه
لن يسمح ألي أحد باالعتداء عىل رجل األمن أثناء أداء
واجبه ،وال عىل املواطنني.
وقال الكاظمي ،يف كلمة له أثناء حضوره حفل تخرج
الدورة التأهيلية لقطعات الداخلية ،بحسب بيان ملكتبه
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «دور القوات األمنية
الحقيقي هو حماية املواطنني ،ألنهم هم العراق ،وال كرامة
وال ع ّزة للعراق من دون شعب ح ّر وكريم ،يشعر بالكرامة
يف أرضه ،واألمن بني أهله ،والطمأنينة يف بلد أثخنته الجراح

واآلالم لعقود طويلة من الزمن».
وأضاف أن «مهمتكم هي الدفاع عن حق كل عراقي يف
التعبري عن رأيه ،والحفاظ عىل كرامته ،وأن تقفوا حاجزا
وسدا منيعا أمام محاوالت البعض لإلساءة إىل قواتنا
األمنية».
وتابع الكاظمي أنه «لن نسمح ألحد ،كائن من كان ،أن
يحرم املواطن العراقي من حقوقه ،أو يتعدى عىل رجل
األمن أثناء أداء واجبه».
وأشار إىل أنه «علينا أن نتذكر جيدا أن املتظاهر الذي
خرج إىل الشارع مطالبا بحق مرشوع وبأسلوب حضاري

وسلمي ،هو منا ونحن منه ،فهو أما أخ لنا ،أو ابن عمّ نا،
أو واحد من أبناء عشريتنا».
ولفت إىل أن «التأريخ يراقبنا ،وشعبنا يتطلع إلينا ،وعلينا
أن نكون عىل قدر املسؤولية ،وعلينا أن نجعل من كل دقيقة
ّ
املرشف والعريق
وساعة يف زمننا سطرا يُضاف إىل التأريخ
لهذا البلد الغارق يف األوجاع والتحديات».
وأكد الكاظمي بحسب البيان أنه «بحهودكم وجهود كل
األصالء يف أرض العراق سرتسمون املستقبل الذي من أجله
استشهد أبطال قواتنا املسلحة يف سوح الحرب ضد داعش،
ومن أجله بذل شعبنا الغايل والنفيس يف مختلف املراحل».

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة
إعادة إعالن مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفين /موازنة تشغيلية /للمرة االوىل
اىل :السادة املناقصني احملرتمني
م /مناقصة رقم /6م/م .هـ .ث2020 /
تصميم وتنفيذ األعمال الكهربائية واآلالت الدقيقة /مصفى حديثة( /الوحدة االوىل والثانية)
يرس وزارة النفط /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوى
الخربة ،لتقديم عطاءاتهم لتصميم وتنفيذ االعمال الكهربائية واآلالت الدقيقة /مصفى حديثة /الوحدة
(االوىل والثانية) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )3849000ثالثة ماليني وثمانمائة وتسعة واربعون الف دوالر
امريكي فقط من خالل اعتماد مستندي للرشكات االجنبية ،وبكلفة تخمينية مقدارها ()4,618,800,000
اربعة مليارات وستمائة وثمانية عرش مليون وثمانمائة الف دينار عراقي فقط للرشكات املحلية ،وبموجب
الوثائق القياسية (وثيقة تصميم وتنفيذ االشغال العامة) وبفرتة تنفيد مقدارها ( )150مائة وخمسون يوما
مع مالحظة ما يأتي:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني ىف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالقسم التجارى/
شعبة املناقصات (بدالة ( ،)7827836150جميع أيام االسبوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة
صباحا ً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر) .أو مراجعة مقر الرشكة.
 -2متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة.
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة
ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 500,000خمسمائة الف دينار عراقي فقط) غري قابلة للرد.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي :وزارة النفط /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة /مجمع
مصفى الدورة (لغاية يوم الغلق الثالثاء املوافق ( ،)2020/9/8العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور ىف العنوان اآلتي (استعالمات/
الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة) يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق الثالثاء املوافق
(.)2020/9/8
 -5تدعو الرشكة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل
االستفسارات يف الساعة ( )10صباحا ً من يوم الثالثاء املوافق .2020/9/1
 -6يتحمل من ترسو عليه االحالة أجور النرش واالعالن.
 -7مما سبق يف اعاله إذا كانت التواريخ املحددة يف أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد
لها.
 -8بإمكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ال تتعارض مع
الترشيعات القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
 -9باالمكان االطالع عىل املواصفات الفنية املطلوبة (القسم السادس من الوثائق القياسية) من خالل املوقع
االلكرتوني للوزارة.
 -10الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
الربيد االلكرتوني لوزارة النفط-:
E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للوزارة
www.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية -:
E-mail: info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq

الربيد االلكرتوني للرشكة -:
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq
heescoil@gmail.com
املوقع االلكرتوني للرشكة
www.heesco.oil.gov.iq

تقارير
العدد 7306 :االحـد  16آب 2020

اجلزائر تعيد فتح الشواطئ واملقاهي
واملساجد تدرجييا بعد  5أشهر من اإلغالق

الجزائر /متابعة الزوراء:
بع�د خمس�ة أش�هر م�ن اإلغ�اق للحد
م�ن تف�ي ف�ريوس كورون�ا ،أعلن�ت
الجزائ�ر ،ام�س الس�بت ،إع�ادة الفت�ح
التدريجي للمس�اجد واملقاهي والحدائق
والشواطئ.
ويرتب عىل أجه�زة األمن مراقبة احرام
وضع الكمام�ات ،وهو إجراء إلزامي منذ
 24أيار/ماي�و ،باإلضاف�ة إىل توصي�ات
رّ
وستسري الرشطة
التباعد بن األشخاص.
دوريات عىل الشواطئ خال الصيف.
وتعي�د املقاه�ي واملطاع�م أيض�ا ً فت�ح
أبوابه�ا ،ع�ىل األق�ل تل�ك التي ل�م تغلق
نهائيا ً بعد أش�هر من الع�زل .وأُعيد فتح
أكرب املس�اجد يف الجزائ�ر التي تبلغ قدرة
استيعابها أكثر من ألف شخص.
لكن لم يسمح بعد بأداء صاة الجمعة إذ
أن الوضع الصحي ال يعد تحت الس�يطرة
بش�كل كام�ل بينما يرتب ع�ىل املصلن
وضع الكمامات.
وج�رت عمليات تنظي�ف وتعقيم ألماكن
العبادة هذا األسبوع بمشاركة الكثري من

املتطورّعن .يف بعض املساجد ،أُزيل سجاد
الص�اة ويف البعض اآلخر تم�ت تغطيته
بن�وع من الباس�تيك .وعىل كل مؤمن أن
يجلب معه س�جادة الص�اة الخاصة به.
ومن�ذ  19آذار/مارس ،أُغلقت املس�اجد
بالكام�ل وكذل�ك الحدائ�ق وامل�دارس
والجامعات واملاعب وقاعات الحفات.
ويف املجمل ،سجلت الجزائر نحو 37700
إصابة بكوفيد -19رسميا ً يف الجزائر منذ
اكتشاف أول إصابة يف  25شباط/فرباير،
وفق آخر حصيلة نرشتها وزارة الصحة.
وأُحصيت أكثر من  1350وفاة ،ما يجعل
م�ن الجزائر ثالث دولة أكثر ترضرا ً جراء
الوب�اء يف الق�ارة اإلفريقي�ة بع�د م�رص
وجنوب إفريقيا.
وأعادت الحكومة حتى  31آب/أغسطس
ف�رض عزل جزئي يف املن�ازل يف  29والية
م�ن أص�ل  48يف الب�اد .وال ي�زال حظر
تجورّل س�اريا ً اعتبارا ً من الساعة 23,00
وحت�ى الس�اعة  05,00بالتوقيت املحي
( 04,00 - 22,00ت غ) .ورُفع�ت تداب�ري
العزل يف الواليات ال� 19األخرى.

من أصل  191دولة مدرجة يف اجلدول

قطر أغنى دول العامل وبورندي
تتذيل والعراق باملرتبة 82

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت مجلة “غلوبال فاينانس” املختصة
بتصنيف دول العال�م ان قطر احتلت املرتبة
االوىل عاملي�ا بأغنى دول العالم ،وفيما تذيلت
دولة بورندي ،احتل العراق املرتبة  82من بن
ه�ذه الدول.وقالت املجل�ة يف تقرير لها نرش
ع�ىل موقعها لع�ام  : 2020ان “قطر احتلت
املرتب�ة االوىل م�ن اص�ل  191دول�ة مدرجة
بالجدول بأغنى دول العالم ،حيث بلغ معدل
دخ�ل الفرد من الناتج املحي فيها 132.886
دوالرا ،يليه�ا م�كاو وبدخل بل�غ 114.363
دوالرا ،يليه�ا لوكس�مبورك بدخ�ل بل�غ
 108.951دوالرات ،يليها سنغافورة باملرتبة
الرابع�ة” ،مش�رية اىل ان “دول�ة بورن�دي يف
افريقي�ا تذيلت الدول ،حي�ث بلغ دخل الفرد
م�ن الناتج املحي فيها  727دوالرا تس�بقها

جمهوري�ة افريقي�ا الوس�طى وجمهوري�ة
الكونغو الديمقراطية عىل الريب”.
واضاف�ت ان “الع�راق احت�ل املرتب�ة ال� 83
عاملي�ا بأغن�ى دول العالم والس�ابعة عربيا
تس�بقه كل م�ن قط�ر واالم�ارات والكويت
والسعودية والبحرين وعمان”.
واشارت اىل ان “الناتج املحي اإلجمايل لدولة
ما هو إجمايل جميع الس�لع والخدمات التي
ينتجها بلد ما خال ع�ام واحد وبالتايل فان
م�ن املف�رض أن تك�ون أغن�ى ال�دول هي
بالضبط التي لديه�ا أكرب ناتج محي إجمايل
مثل الواليات املتحدة  ،الصن  ،اليابان  ،أملانيا،
اال ان هذه الدول لديها كثافة س�كانية كبرية
وبالتايل ف�ان دخل الفرد س�وف يكون قليل
مقارنة ب�دول اخرى كقطر ولوكس�مبورغ
التي يكون لديها سكان اقل”.
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الفتح يكشف لـ مقرتحات استئناف عقد جلسات جملس
النواب إلقرار التشريعات املهمة
الزوراء  /يوسف سلمان
يخوض نواب كتل مختلفة حراكا برملانيا
مكثفا الس�تئناف عقد جلس�ات مجلس
الن�واب ،حيث ترق�ب االوس�اط النيابية
اكمال قانون االنتخابات والرشوع بملحق
جدول توزيع الدوائر االنتخابية.
وازاء ذل�ك ،افصحت كتل�ة تحالف الفتح
ع�ن توجه نياب�ي لعقد جلس�ات مجلس
الن�واب املقبلة ع�رب املنص�ة االلكرونية
بتقنية فيديوكونفرانس ،كما دعت رئاسة
مجلس النواب اىل اس�تئناف عقد جلسات
الربمل�ان ،مرة واحدة اس�بوعي�ا ،من أجل
التصويت عىل الترشيعات املهمة .
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ،حام�د
املوسوي ،ل�”الزوراء” :ان “هناك دعوات
ومطالب�ات نيابي�ة الس�تئناف جلس�ات
مجلس النواب إلقرار الترشيعات املهمة،
ومنها اكمال قانون االنتخابات واملوازنة
العامة وقانون املحكمة االتحادية ،فضا
عن الق�رارات املتعلق�ة بالوضع الصحي
الراهن ملواجهة جائح�ة كورونا واالزمة
املالية “.
واض�اف ان “الكت�ل السياس�ية تخوض
ح�راكا مكثفا الس�تئناف عقد جلس�ات
الربملان ،م�رة واحدة اس�بوعي�ا يف االقل،
من أج�ل التصويت عىل القضايا املهمة يف
ظل الظ�روف الراهنة” .مبين�ا ان “هناك

امكانية لعقد جلس�ات الكرونية يف حال
تع�ذر عق�د الجلس�ات حضوري�ا داخ�ل
مبنى الربملان مع اس�تمرار حظر التجوال
الوقائي”.
واوض�ح “هن�اك طلب نياب�ي وقعه اكثر
من  85نائبا عن كتل مختلفة الس�تئناف
جلس�ات مجل�س النواب بع�د عطلة عيد
االضح��ى ،واق�رار قان�ون االنتخابات”.
مش�ريا اىل “وج�ود طل�ب نياب�ي س�ابق
مرفقا بتواقيع نحو  125نائبا الس�تمرار
عق�د جلس�ات الربمل�ان النج�از قانوني

الق�رارات وترشيع�ات القوان�ن املهم�ة
العالقة ،لكن لم تكن هناك ارادة حقيقية
لعقد الجلسات” .مبينا أن “هيئة الرئاسة
التتحم�ل وحده�ا مس�ؤولية ع�دم عقد
الجلس�ات ،وانما الكتل السياسية تتحمل
املسؤولية ايضا لحث نوابها عىل الحضور
“.
واوضح ان “كتلة س�ائرون طالبت بعقد
جلس�ة طارئة ملجلس النواب واستضافة
عدد من الوزراء ملناقش�ة ازم�ة الكهرباء
والجان�ب الصح�ي والرب�وي ،وكذل�ك
الق�رارات ايل صدرت من مجل�س الوزراء
بخصوص تجديد عقود ش�بكات الهاتف
النقال “.
باملقابل ع�دت كتلة عراقي�ون ان تعطيل
جلس�ات مجل�س الن�واب غ�ري م�ربر،
وبإمكان الربملان عقد جلس�اته عىل وفق
تعليمات السامة الوطنية.
وق�ال النائب رعد املكصويص ل�” الزوراء
“ :ان “اكث�ر م�ن  160نائبا وقع�وا طلبا
الس�تمرار عقد جلس�ات مجلس النواب،
لكن رئاس�ة الربمل�ان لم تب�ت باملوضوع
حتى اآلن” .مش�ريا اىل ان تعطيل الربملان
غري م�ربر قطعا ،مطالبا رئاس�ة مجلس
النواب باس�تئناف عقد جلس�ات الربملان
مع توجيه النواب االلتزام بتعليمات لجنة
الصحة والسامة الوطنية.

االنتخاب�ات واملوازنة ،واس�تضافة رئيس
الوزراء لبيان العم�ل الحكومي ،ومتابعة
تنفيذ قرار خروج القوات االجنبية”.
اىل ذل�ك ،اك�دت كتل�ة تحال�ف س�ائرون
النيابية ان الظروف الراهنة التي تعيشها
الب�اد تحتم اس�تئناف جلس�ات مجلس
الن�واب ،واش�ارت اىل ع�دم وج�ود ارادة
سياسية إلستئناف جلسات الربملان .
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ،بره�ان
املعموري ،ل��” الزوراء “ :ان�ه “تم جمع
تواقيع الس�تئناف الجلسات ملناقشة اهم

“محاس” تكشف بعد  15عاما سر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة

غزة /متابعة الزوراء:
كش�ف قيادي يف حركة املقاومة
اإلس�امية “حم�اس” رس
انسحاب إرسائيل من قطاع غزة
قبل  15عاما.
وقال ،مشري املرصي ،القيادي يف
حركة حم�اس ،وعض�و الربملان
الفلس�طيني الح�ايل ،والذي كان
يش�غل منصب الناطق الرس�مي
باس�م حركة املقاومة اإلسامية
“حم�اس” وق�ت االنس�حاب
اإلرسائي�ي م�ن القط�اع يف
ترصيحات خاصة ل�”سبوتنيك”:
“رس انس�حاب إرسائي�ل أن
ش�ارون أن بق�اء املس�توطنات
داخ�ل قطاع غزة ثمن�ه أكرب من
االنسحاب ،فقرر االنسحاب أمام
إرادة الشعب الفلسطيني”.
وتاب�ع امل�رصي قائ�ا“ :أبدعت
املقاوم�ة الفلس�طينية يف ق�ض
مضاج�ع اإلرسائيلي�ن ،وإرباك
حس�اباته ،وتكبيده ثمن وجوده
داخ�ل القط�اع ،حت�ى ق�رر
االنسحاب أمام رضبات املقاومة،
بعد أن أيقن أن بقاء املستوطنات
البد له من كلفة وثمن”.
أم�ا ع�ن وجه�ة نظ�ر الحكومة
اإلرسائيلية حينها بأن انسحابها
بمثاب�ة حس�ن ني�ة تج�اه
الفلس�طينين ،فق�ال القي�ادي

يف حم�اس“ :ح�اول االحتال أن
يس�وق بأن انس�حابه من قطاع
غزة قب�ل  15عامً ا ج�اء يف إطار
حس�ابات داخلية ،ضمن حس�ن
النواي�ا ،وإع�ادة التموضع ،لكن
كل م�ا يث�ار ال قيم�ة ل�ه أم�ام
ق�راءة املش�هد امليدان�ي وقته�ا،
فل�و كان الع�دو يش�عر بارتياح
ل�م يك�ن ليفك�ر يف االنس�حاب،
فاملس�توطنات اإلرسائيلي�ة ل�م
تكن وليدة اللحظة ،بل كانت منذ
احتال قطاع غزة يف عام ،1967
ول�م يفك�ر االحت�ال أو تتحدث
أي م�ن قادات�ه يف أي مرحلة من
املراحل عن االنس�حاب ،ما يعني
أنه دفع ً
ثمنا كب ً
ريا جراء بقاء هذه
املستوطنات ،وأدرك أن االنسحاب
أقل رضرًا من البقاء”.
وأوض�ح بقوله “ق�وى املقاومة
ه�ي الت�ي أج�ربت االحتال عىل
االنسحاب من قطاع غزة ،وليس
حسن نوايا لدى املحتل ،أو نتيجة
ألي تفاهم�ات أو ضغوط دولية
وعربية ،فكان هناك وحدة موقف
للمقاوم�ة الفلس�طينية داخ�ل
القط�اع ،وهو ما تج�ىل اليوم يف
غرفة العمليات املش�ركة ،حيث
كان�ت املقاوم�ة تتناف�س فيم�ا
بينه�ا ع�ىل مواجه�ة االحت�ال،
وجعل�ه يدفع ثمن مس�توطناته

وترصفاته يف القطاع”.
واس�تدرك امل�رصي قائ�ا:
“كان هن�اك إب�داع م�ن املقاومة
الفلس�طينية س�واء م�ن خ�ال
توجي�ه رضب�ات نوعي�ة لجنود
االحتال ع�ىل الحواجز التي كان
يضعها عىل الش�وارع الرئيس�ية
للحيلولة دون تنقل املواطنن بن
املحافظات وداخل القطاع ،حيث
ح�دث الكث�ري م�ن االش�تباكات
املسلحة ،أو عرب مفاجأت الجنود
بسيارات مفخخة ،أو االقتحامات
املتك�ررة للمس�توطنات ع�رب

التسلل خلف خطوط العدو”.
وتح�دث ع�ن األدوات الت�ي
استخدمتها املقاومة الفلسطينية
حينه�ا قائ�ا “املقاوم�ة أبدعت
يف إنش�اء ع�دة أنف�اق س�ميت
وقته�ا أنف�اق الجحي�م ،مك�ث
فيه�ا املقاومون ش�هورًا طويلة
يحفروهابناألرايضالفلسطينية
ومس�توطنات االحت�ال ،وت�م
تفج�ري خالها الكثري من املواقع
ً
تحصنا ،فضا
العسكرية األش�د
ع�ن اس�تخدام قذائ�ف الهاون،
وكل ذل�ك دف�ع املس�توطنن إىل

ً
خوف�ا
الف�رار لداخ�ل الكي�ان،
م�ن بط�ش املقاومة ،الش�ك أن
أدوات املقاوم�ة كان�ت متنوعة،
وكان هن�اك إب�داع يف التكتيكات
املس�تخدمة وأس�اليب مقاوم�ة
االحتال”.
وواف�ق ام�س الس�بت 15
أغسطس/آب ،مع الذكرى ال�15
لانس�حاب اإلرسائيي من قطاع
غ�زة ،ضم�ن خطة أطل�ق عليها
رئي�س الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة
حينها ،آرييل ش�ارون “خطة فك
االرتباط األحادية اإلرسائيلية”.

مشروع القرار األمريكي لتمديد حظر السالح على إيران ال حيظى مبوافقة جملس األمن الدولي
نيويورك /متابعة الزوراء:
َ
القى مرشوع القرار األمريكي بتمديد فرض
حظر األس�لحة عىل إي�ران رفضا يف مجلس
األم�ن ال�دويل بعدما فش�ل يف الحصول عىل
األصوات التسعة الازمة لتمريره.
ورفض�ت روس�يا والصن م�رشوع القرار
برمت�ه فيما امتنعت  11دولة عن التصويت
ول�م يع�ط موافقت�ه إال دولت�ان الوالي�ات
املتح�دة وجمهوري�ة الدوميني�كان .وبذلك
س�تخفف األمم املتحدة حظر األسلحة عىل
طهران تدريجيا نهاية أكتوبر/ترشين األول

املقبل.
وازدادت عزل�ة الواليات املتح�دة يف مجلس
األم�ن فيم�ا يتعل�ق بإي�ران بع�د أن رفض
مجل�س األمن الدويل مرشوع ق�رار تقدمت
ب�ه الواليات املتح�دة لتمديد حظر الس�اح
املف�روض ع�ىل طه�ران وال�ذي تنته�ي
صاحيته يف ترشين األول/أكتوبر.
وقال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو
يف بيان قبيل إعان املجلس نتيجة التصويت
رّ
إن “فش�ل مجلس األمن يف الترصرّ ف بش�كل
حاسم للدفاع عن السام واألمن الدولين ال

يمكن تربيره”.
ومنذ انس�حاب الرئيس دونال�د ترامب من
االتف�اق النووي مع إيران يف أيار/مايو عام
 2018تبتعد دول كثرية عن املوقف األمريكي
يف هذا امللف.
رّ
ً
ول�م يكن متوقعا أن ينج�ح مرشوع القرار
األمريك�ي يف الحص�ول عىل تس�عة أصوات
مؤيرّدة إلقراره ،لتنتفي بذلك حاجة روس�يا
والصن اىل اس�تخدام رّ
حق النقض (الفيتو)
الذي رّ
لوحتا به.
رّ
ومن املقررّر أن يخفف الحظر املفروض عىل

ً
تدريجي�ا اعتبارا ً من
بيع األس�لحة إىل إيران
ترشين األول/أكتوبر بموجب أحكام القرار
 2231ال�ذي كررّس االتف�اق النووي اإليراني
الذي وافق�ت عليه الدول العظمى يف تموز/
يوليو .2015
لك�ن الحظر ال�ذي تفرض�ه األم�م املتحدة
ع�ىل امل�واد والتكنولوجي�ا الت�ي يمك�ن أن
تس�تخدمها إي�ران يف برنام�ج الصواري�خ
الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام
.2023
وقال االتحاد األوروبي إنه س�يواصل فرض

حظره عىل إيران بعد رفع الحظر األول الذي
فرضته األمم املتحدة.
وبموج�ب االتفاق النووي املعروف رس�ميا
باس�م “خطة العمل الش�املة املش�ركة”،
التزم�ت إيران خف�ض نش�اطاتها النووية
مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب يف
أيار/مايو  2018انسحاب باده من االتفاق
وف�رض أحاديا ً عقوبات ع�ىل إيران يف إطار
حملة “ضغ�وط قصوى” .ومنذ ذلك الحن،
اتخ�ذت طه�ران إج�راءات مح�دودة ولكن

متزاي�دة ،لتخفي�ف التزاماته�ا باالتف�اق
مطالبة يف الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.
ويدعو مرشوع القرار األمريكي ويستخدم
خطابا ً متش�ددا ً إىل تمديد الحظر املفروض
عىل إيران إىل أجل غري مسمرّى.
وه رّددت واشنطن باس�تخدام حجة موضع
جدل مفادها رّ
أنها ال تزال “رشيكاً” يف خطة
العمل الش�املة املش�ركة ،رغم انسحابها
منه�ا ،وإذا ل�م يت�م تمديد عقوب�ات األمم
املتحدة ،فيمكنها إع�ادة فرضها بالقوة إذا
رأت أن إيران تنتهك رشوط االتفاق.

النائب العام اللبناني يتهم  25شخصا بينهم مسؤولون كبار يف انفجار مرفأ بريوت

بريوت /متابعة الزوراء:
وج� َه املدع�ي الع�ام يف لبنان غس�ان
عوي�دات ،اتهام�ات إىل  25ش�خصاً،
بينهم مسؤولون كبار ،يف انفجار مرفأ
بريوت الذي أودى بحياة  172شخصاً،
وإصاب�ة اآلالف ،وخلف دمارا ً كبريا ً يف
ع�رشات اآلالف من من�ازل املواطنن
واملمتلكات العامة والخاصة.
صحيف�ة النه�ار اللبناني�ة نقل�ت
ع�ن مص�در قضائ�ي أن “املش�تبه
به�م س�يحالون إىل محكم�ة جنائية
ملحاكمتهم” ،مؤكدا ً أن “ 19منهم قيد
االحتجاز يف أعقاب انفجار ،الرابع من
أغسطس/آب”.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن”املحق�ق
الع�ديل يف انفجار مرفأ بريوت القايض
ف�ادي ص�وان ،تس�لرّم ادع�اء النائب
العام م�ع محارض التحقيقات األولية
وبارش دراس�تها تمهيدا ً للبدء بإجراء

االس�تجوابات االثنن  17أغس�طس/
آب.
الصحيف�ة أك�دت أن الئح�ة اال رّدع�اء
شملت  25ش�خصا ً يف جريمة انفجار
مرفأ بريوت ،أبرزهم مدير مرفأ بريوت
املهندس حس�ن قريط�م ،ومدير عام
الجمارك ب�دري ضاهر واملدي�ر العام
السابق للجمارك شفيق مرعي.
نص�ت الئح�ة االدع�اء أن “االته�ام
سيش�مل كل م�ن يظه�ره التحقي�ق
فاعاً أو رشيكا ً أو متدخاً أو مقرصاً،
بجرائ�م اإلهمال والتقصري والتس�بب
بوف�اة أكثر من  177ش�خصاً ،وجرح
اآلالف وإصابة عدد كبري من الجرحى
بأرضار وأعطال وتش�وهات جسدية
وح�االت عجز دائمة ،إضافة إىل تدمري
مرف�أ ب�ريوت ومنش�آته بالكام�ل،
ومن�ازل املواطن�ن وممتل�كات عامة
وخاصة” ،مطالبا ً باس�تجواب هؤالء

وإص�دار مذك�رات التوقي�ف الازمة
بحقهم س�ندا ً ملواد االدعاء ومعطيات
التحقيق.

وش�هد لبن�ان انفج�ارا مدوي�ا ي�وم
الثاثاء  4أغس�طس /آب ،خلَّف أكثر
ً
قتي�ا وأكث�ر م�ن  6آالف
م�ن 170
جري�ح ،ومئ�ات املفقودين ،بحس�ب
أرقام رسمية غري نهائية ،مع خسائر
مادية قدرت بمليارات الدوالرات.
وفق�ا ً لتحقيقات أولية ،وقع االنفجار
يف عن�رب  12م�ن املرف�أ ،ال�ذي قال�ت
الس�لطات إنه كان يحوي نحو 2750
طن�ا ً من “ن�رات األمونيوم” ش�ديدة
االنفجار ،كانت مُ صا َدرة ومخزنة منذ
عام .2014
وإثر االنفجار ،توافد آالف املتظاهرين
إىل الساحة الرئيسة يف بريوت ،واندلعت
مواجه�ات عنيف�ة ب�ن املحتج�ن

وعنارص مكافحة الشغب ،قام خالها
املحتجون بإلقاء الحجارة عىل القوى
األمنية الت�ي بادلتهم بإلق�اء القنابل
املسيلة للدموع ،وعجلت االحتجاجات
بتقديم رئيس الوزراء ،حس�ان دياب،
اس�تقالة حكومت�ه مس�اء االثن�ن
املايض.
وتعه�دت ق�وى عاملية خ�ال مؤتمر
ط�ارئ للمانح�ن يوم األح�د املايض،
بحش�د موارد مهمة ملس�اعدة بريوت
عىل التعايف من االنفج�ار الهائل الذي
دمر مناطق واسعة باملدينة.
ويزي�د انفج�ار ب�ريوت م�ن أوج�اع
بل�د يعاني منذ أش�هر تداعي�ات أزمة
اقتصادية قاسية ،واستقطابا ً ازدادت
حدته بعد استقالة الحكومة اللبنانية
التي يقودها حس�ان دي�اب عىل وقع
االحتجاجات التي خرجت إىل الشوارع
ضد الفساد والطبقة الحاكمة.
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االتصاالت تعتزم تشغيل  150ألف خط
ضوئي يف بغداد
بغداد /الزوراء:
ُ
تنسق وزارة االتصاالت مع الرشكات
املختصة لتسويق وتشغيل  150الف خط
ضوئي يف بغداد ضمن مرشوع القرض
الياباني لخدمات الكيبل الضوئي.
وقال مدير الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية بالوزارة ،باسم االسدي ،يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء» :ان رشكته
“اعلنت آلية املشاركة بتشغيل وصيانة
وتسويق مرشوع القرض الياباني لخدمات
الـ  FTTHللكيبل الضوئي ،ملا يقرب من
 150الف خط يف بغداد” ،مفصحا عن
“التنسيق مع الرشكات املختصة فنيا ً
وهندسيا ً للمشاركة بتسويق الخدمات

املتاحة عرب الشبكة الضوئية”.
واضاف االسدي ان وزارته “كانت قد
اعلنت حملة إلزالة التجاوزات عىل الشبكة
الضوئية ضمن عدد من املحافظات يف
البالد ،السيما محافظة األنبار وبالتنسيق
مع جهاز األمن الوطني ،اذ بارشت هيئة
إزالة تجاوزات الكيبل الضوئي املشكلة
بمديرية االتصاالت واملعلوماتية يف
املحافظة ،وازالة شبكة الكيبل الضوئي
املمتدة عىل أعمدة الكهرباء بصورة
غري رسمية بمناطق واحياء الرمادي»،
مؤكدا «قطع وازالة العديد منها ،اضافة
اىل الكابينات التي تجهز خدمة االنرتنت
بشكل غري مرخص به”.

الشروع بتنفيذ خطة أمنية حلماية
السجون املركزية يف البالد

بغداد /الزوراء:
أعلن قائد الرشطة االتحادية ،الفريق جعفر البطاط ،امس السبت ،عن الرشوع بتنفيذ
خطة أمنية لحماية السجون املركزية يف بغداد واملحافظات ،كاشفا عن دور جديد
لقواته يف التصدي ألي عمل أو نشاط عسكري مسلح داخل بغداد واملحافظات.
وقال البطاط ،يف ترصيح صحفي :إن “الرشطة االتحادية تضطلع بمهام وواجبات
عديدة تتمثل يف حفظ النظام يف بغداد واملحافظات”.
وكشف الفريق البطاط عن “الرشوع بتنفيذ خطة أمنية بتوجيه وارشاف مبارش
من وزير الداخلية تتعلق بحماية السجون املركزية يف البالد؛ شملت سجون البرصة
والنارصية والكرخ والكاظمية والتاجي وأبو غريب يف بغداد”.
وأشار إىل أن “قوات الرشطة االتحادية أنيطت لها مهام التصدي ألي عمل أو نشاط
إرهابي ،باعتبار أن الرشطة االتحادية هي القوة املاسكة يف تلك املناطق ،وواجبها
األسايس التصدي لتلك العصابات اإلرهابية املسلحة ومعالجتها”.
وبشأن تسليح قوات الرشطة االتحاديةّ ،
بني :أن «الرشطة االتحادية مدربة ومجهزة
بأحدث وأفضل التقنيات واإلمكانيات العسكرية الحديثة واملتطورة ،وبشكل يمكنها من
أداء املهام القتالية الكبرية املوكلة إليها يف محاربة ومالحقة التنظيمات اإلرهابية».

املباشرة بصيانة ختسف عمالق شرق
العاصمة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس السبت ،عن
مبارشة مالكاتها يف دائرة مجاري
بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية
الصدر الثانية بإصالح التخسف
الحاصل يف خط الدفع الخاص
بترصيف مياه املجاري واالمطار عن
منطقة جميلة ( املحلتني ) 518 ، 516
رشق العاصمة.

واضافت االمانة ان «مالكات الدائرة
بارشت اصالح الخط العمالق (قطر
 600ملم) ،وبعمق يصل اىل  5امتار
تحت االرض ،وبطول يتجاوز 100
مرت والذي سيساهم حال انجازه
برسعة ترصيف مياه الرصف الصحي
واالمطار من املنطقة املذكورة ،ال
سيما خالل فصل الشتاء وموسم
االمطار».

إعادة إصدار معمل للزيوت وإتالف مادة
الزيتون يف طريبيل
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس السبت ،عن قيام مركز كمرك طريبيل
الحدودي باعادة إصدار معمل إلنتاج الزيوت ايطايل املنشأ اىل الجانب األردني لعدم
وجود االوراق الرسمية الخاصة باالدخال ،مما يعد مخالفة لرشوط وتعليمات
االسترياد.
واضافت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «من جانب اخر قام املركز
املذكور بتشكيل لجنة من الجهات العاملة يف املركز إلتالف مادة الزيتون كونها
تالفة وغري صالحة لالستهالك البرشي ،وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املخالفتني ،وحسب املادة (/ 68ثانيا) من قانون الكمارك رقم  23لسنة 1984
املعدل».
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اللجنة النيابية تصف حظر التجوال بـ»عديم اجلدوى»

الصحة تتوعد بإجراءات «صارمة» ملواجهة االرتفاع اجلديد بإصابات «كورونا»
بغداد /الزوراء:
ْ
أعربت دائرة الصحة العامة التابعة اىل وزارة
الصحة عن قلقها بسبب زيادة أعداد االصابات
بفريوس كورونا يف البالد التي تجاوزت حاجز
الـ  4000إصابة ،متوقعة استمرار الزيادة
خالل األيام املقبلة .وفيما وصفت لجنة
الصحة النيابية إجراءات الحكومة بشأن ملف
مواجهة وباء كورونا بـ ”الضعيفة”  ،اشارت
اىل ان إجراءات الحظر عديمة الجدوى.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة ،رياض
عبد االمري الحلفي ،امس السبت ،يف ترصيح
صحفي :إن “املوقف مع فريوس كورونا
مقلق جدا ً بسبب زيادة األعداد ،فضال عن
زيادة نشاطه وانتشار العدوى يف ظل ارتفاع
عدد الفحوصات املسجلة ضمن املوقف
اليومي التي تجاوزت أكثر من  21الف فحص
يوميا”.
وأشار الحلفي إىل “عدم التزام املواطنني
باالجراءات الوقائية ،اضافة اىل أن الحظر لم
يطبق بالصورة الصحيحة” ،متوقعا ً “استمرار
الزيادة يف األيام القادمة”.
وأضاف أنه “يف كل مناسبة ترفع اللجنة
االستشارية يف وزارة الصحة توصياتها اىل
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ،وهي
االلتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء
الكمامات ،التباعد االجتماعي ،واالجراءات
الوقائية الصارمة ،السيما يف ظل عدم اتخاذ

أي اجراء قانوني بحق املخالفني”.
وأشار إىل أن “التوصيات ستتضمن استمرار
الحظر الجزئي ،بالرغم من أن تطبيقه حاليا
بنسبة  10باملئة من قبل املواطن ،عدا ايام
الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا
شامال” ،داعيا يف الوقت نفسه اىل “االلتزام
برسالة وتوصيات املرجعية العليا باالعتماد
عىل االجراءات الوقائية الشخصية الصارمة
منعا من انتشار العدوى بني املواطنني”.
من جهته ،قال وكيل وزارة الصحة والبيئة،

حازم الجمييل ،يف ترصيح صحفي :إن “وصول
اإلصابات بفريوس كورونا إىل عتبة الـ 4
آالف إصابة يع ّد مؤرشا ً خطريا ً جداً” ،داعيا ً
“الجهات املعنية إىل اتخاذ قرار ال رجعة فيه
بخصوص جميع املخالفني للتعليمات ،وأنه
يجب اتخاذ قرار رسيع يف هذا املجال”.
وأشار الجمييل إىل أن”هذا االرتفاع يف أعداد
اإلصابات ناجم عن عدم التزام املواطنني يف
الفرتة السابقة ،وخاصة خالل عطلة عيد
األضحى املبارك”.

اهلجرة تكشف عن أعداد نازحي املخيمات يف عموم العراق
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الهجرة واملهجرين،
امس السبت ،عن أعداد النازحني
حاليا ً داخل املخيمات يف عموم
العراق ،فيما اشارت اىل ان غلق ملف
مخيمات النازحني مرهون بتوفر
اإلمكانيات املالية.

وقال وكيل وزير الهجرة واملهجرين،
جاسم العطية ،يف ترصيح صحفي:
إنه «يف حال توفرت اإلمكانيات
املالية ،فإن باإلمكان غلق ملف
مخيمات النازحني نهاية العام
الجاري ،أو مطلع العام املقبل».
الفتا ً إىل أن «هناك دعما ً مللف عودة

النازحني من املدن أيضا ً وباآللية
نفسخا التي تتم بها إعادتهم من
املخيمات عرب توفري وسائل النقل
للعوائل التي ترغب يف العودة».
وأضاف العطية أن»عدد العوائل
النازحة التي عادت منذ بدء عمليات
التحرير بلغ نحو  450ألف عائلة من

الطريان املدني تلزم الشركات بإجراء فحص
( )pcrللمسافرين
بغداد /الزوراء:
اعلنت سلطة الطريان املدني ،امس السبت ،انها
ابلغت رشكات الطريان برضورة التزام جميع
مسافريها باجراء فحص (.)pcr
وقالت السلطة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انها «أجرت تدقيقا متواصال عرب فرق عمل
ميدانية عىل فحص ( )pcrللمسافرين القادمني
واملغادرين يف مطار بغداد الدويل ،حسب توجيهات
وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية».

وأكدت السلطة «رضورة التزام رشكات الطريان
العاملة يف البالد بتبلغ جميع مسافريها الكرام
إلجراء فحص ( )pcrقبل  48ساعة عىل موعد
سفرهم سواء كانت للرحالت القادمة او املغادرة
للمطارات العراقية».
يذكر أن سلطة الطريان املدني العراقي أجرت،
امس ،تدقيقا مستمرا لكل الرحالت الجوية
املنفذة ،ويأتي ذلك من أجل تطبيق رشوط السالمة
والوقاية الصحية من فريوس كورونا ،ولتوفري
أجواء السفر اآلمن للمواطنني.

ختصيص  1500قطعة أرض للمالكات الصحية
يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ البرصة ،أسعد العيداني ،امس
السبت ،عن تخصيص  1500قطعة أرض للمالكات
الصحية.
وقال العيداني ،يف ترصيح صحفي :إن”هذه
األرايض ستوزع بني املالكات الصحية ،التي تعمل
يف الخط األول ملواجهة فريوس كورونا كوجبة
أوىل” .مبينا أن”هناك وجبات أخرى ستوزع بني
املالكات الصحية”.
وأضاف أن”الحكومة املحلية طلبت من الجهات
الصحية تزويدها بكتب رسمية وجداول
بالخفارات التي تخص الشعب والردهات الوبائية
من أجل اإلطالع عىل أسماء املمرضني والكوادر

الصحية التي تعمل يف ردهات مستشفى البرصة
التعليمي” ،مشريا ً إىل أنه ”تم ارسال هذه الجداول
إىل دائرة صحة البرصة لتزويدها إىل الحكومة
املحلية بحسب طلبها”.
وكانت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة قد
أعلنت ،يف وقت سابق ،عن آلية توزيع قطع األرايض
للمستحقني يف املحافظة ،مشرية إىل أن آلية التوزيع
ستتم من خالل تخصيص قطعة أرض سكنية لكل
مواطن برصي غري مرتبط بوظيفة حكومية ،وال
يمتلك عقارا ً سكنيا ً مسجالً باسمه ،أما املوظفون
غري املستفيدين ،فسيتم تخصيص قطعة أرض
سكنية لهم ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع (مقر
عمله الوظيفي).

أكدت أن منظومة القيم الوطنية تعرضت لالهتزاز

الدفاع :التجنيد اإللزامي بات ضرورة قصوى لتصحيح أخطاء االحتالل
بغداد /الزوراء:
رأى املفتش العسكري لوزارة الدفاع ،اللواء
الركن عماد الزهريي ،امس السبت ،انه حان
الوقت لترشيع قانون التجنيد االلزامي كونه بات
رضورة ملحة ،مبينا ان منظومة القيم الوطنية
تعرضت لالهتزاز بل لالذالل من قبل الجميع
علما او جهال بعد االحتالل االمريكي.
وقال الزهريي ،يف منشور عىل “فيسبوك”،
اطلعت عليه «الزوراء» :إنه “حان الوقت لترشيع
التجنيد االلزامي بقانون مفصل وعدم التأخر
بذلك لرضورات قصوى تخص مصلحة الوطن
والشعب ،حيث اصبحت الخنادق والجبهات
متداخلة بشكل خطري جدا عىل االمن الوطني
العراقي خارجيا وداخليا وعسكريا وامنيا
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهذا ماجعلني
اخوض بهذا الرأي”.
واضاف “عندما تفقد اية ارسة روابط االحرتام
للقيم املشرتكة تصبح العائلة مفككة وتنتج
الطاقة السلبية بشكل مستمر ،وكذلك الوطن
واملجتمع هم العائلة االكرب ،حيث تأرش لدينا منذ
عام  2003عام االحتالل االمريكي بأن منظومة
القيم الوطنية تعرضت لالهتزاز بل لالذالل من

وتابع أنه “يف حال ُتركت األمور عىل ما هي
عليه يف ظل تفاقم اإلصابات ،فهذا يعني أن
الوضع الصحي يف البالد يسري نحو املجهول”،
مشددا ً عىل رضورة أن”تتخذ الجهات الصحية
واألمنية أقىص اإلجراءات بحق املخالفني”.
من جانب متصل ،وصفت لجنة الصحة
النيابية ،امس السبت ،إجراءات الحكومة
بشأن ملف مواجهة وباء كورونا بـ
”الضعيفة”  ،مشرية اىل ان إجراءات الحظر
عديمة الجدوى.
قالت عضو اللجنة ،النائب ليىل فليح ،يف
ترصيح صحفي :ان “ازدياد معدل اإلصابات
بعد كل يوم يؤرش بأن اهتمام الحكومة بملف
مواجهة وباء كورونا ضعيف وال يرقى ملستوى
تلك الزيادة اليومية املضطرده يف اإلصابات”.
وأضافت ان “من بني األسباب الرئيسية التي تم
تأشريها هو ضعف محاسبة الجهات األمنية
يف تطبيق تعليمات لجنة السالمة الوطنية
فيما يخص الحظر” ،مبينة ان “زيادة ساعات
رفع الحظر وتماهل اللجان الرقابية األمنية
والصحية ،كلها أدت اىل انتشار اإلصابات
وارتفاع املعدالت اليومية”.
وطالبت فليح الحكومة بـ”إعادة النظر
باإلجراءات من خالل محاسبة املقرصين يف
اداء واجبتهم بتنفيذ تعليمات لجنة السالمة
الوطنية ملكافحة وراء كورونا ،وباألخص
الجهات األمنية”.

قبل الجميع علما او جهال “.
واشار اىل ان ” تلك التوجهات انتجت جيال
انانيا يعشق نفسه عىل حساب وطنه وشعبه،
فالجميع متذمر والجميع ينقد والجميع يحكم
بنا ًء عىل تجربته البسيطة او نتيجة مشاريع
خبيثة موجهة اىل شبابنا وشابتنا ،وبغية

مواجهة هذا املرشوع يجب علينا ترشيع قانون
الخدمة االلزامية”.
وتابع الزهريي ان “فوائد التجنيد االلزامي اذا تم
التخطيط له وتنفيذه بعيدا عن التجارب املريرة
السابقة من خالل تحديد فرتة خدمة معقولة،
وبنا ًء عىل املستوى الدرايس للجميع مع راتب

جيد وتدريب ومهارات جيدة ،وبمشاركة جميع
الجهود الوطنية لتعبئة الشباب عىل حب الوطن
وااللتزام واالنضباط واحرتام الجيش ودوره
الوطني واملحوري يف حفظ البالد والعباد ،وبذلك
نكسب الوقت املناسب للتخطيط يف كيفية
استيعاب هذه الطاقات الكبرية يف مجاالت العمل
والعودة لبناء العائلة الوطنية بعيدا عن التخندق
القومي والديني والطائفي واملناطقي والقبيل”.
واوضح ان “ العراق يملك مايقارب اربعة االف
كيلو مرت مع ست دول من الحدود ،وعملية
تغطيته بقطعات الحدود وفرق الجيش من
املطوعني امر مستحيل وصعب ،وسيكون فيه
مجازفة بأمننا ،لذلك وجود هذا املرشوع يجعلنا
امام خيارات جيدة لتأسيس الوحدات املناسبة
لهذه املهمة ،كما يمكن تشغيل هذه القوة يف
بناء املساكن واملزارع وتشغيل املصانع اسوة
بتجارب الدول االخرى ،واالهم حرمان العصابات
االرهابية وامليليشيات وعصابات الجريمة
املنظمة من استقطاب هؤالء الشباب وابعادهم
عن مشاريع الدولة ومؤسساتها ،وهذا يساعدنا
عىل بث روح االخوة ،ونكران الذات وحب الوطن
والتضحية اليه بشكل دائم ومستمر”.

أصل  539ألفا ً و 466عائلة مسجلة»،
كاشفا ً عن «أعداد النازحني حاليا ً
داخل املخيمات تبلغ نحو  59ألف
عائلة يف عموم العراق».
ولفت إىل ان «العدد األكرب من
النازحني يف محافظة دهوك ،ثم
تليها نينوى ،فاألنبار وكركوك

وصالح الدين وبعض املحافظات
الجنوبية» ،مؤكدا ً أن «هناك أعدادا ً
أخرى من النازحني يسكنون يف
املدن ،وليس يف مخيمات النزوح،
وأن وزارة الهجرة واملهجرين تركز
عىل النازحني يف املخيمات أكثر من
تركيزها عىل النازحني يف املدن».

الرتبية تناقش االستعدادات املبكرة
لالمتحانات وسبل إجناحها

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس السبت ،ان الوزير ،عيل حميد الدليمي ،سيرتأس اجتماعاً ،اليوم،
يضم املديرين العامني واعضاء اللجنة الدائمة لالمتحانات ملناقشة كل ما يتعلق بشؤون الطلبة
واالمتحانات النهائية للدراسة اإلعدادية ،بنا ًء عىل متطلبات االمتحانات الوزارية للسادس
االعدادي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «وزارة الرتبية ،ستعقد اليوم ،اجتماعا
موسعا ً يرتأس ُه معايل وزير الرتبية ،عيل حميد الدليمي ،وبحضور املدراء العامني يف املديريات
العامة للرتبية واللجنة الدائمة لالمتحانات ،ملناقشة موضوع االمتحانات العامة للدراسة
اإلعدادية التي ستنطلق يف األول من شهر أيلول املقبل».
ُ
والسبل الكفيلة بإنجاحها،
وبينت ان «هذا االجتماع يناقش اهم االستعدادات املبكرة لالمتحانات
وتوحيد الرؤى واالفكار التي تصب يف مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية ،وتذليل املشاكل
واملعوقات التي قد تعرتض سريها ،اضافة اىل مواضيع أخرى».

اعتقال موظف يف بابل بتهمة سرقة
مسحات كورونا
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة من جهاز األمن الوطني يف بابل،
امس السبت ،القبض عىل موظف يرسق
املسحات الخاصة بفريوس كورونا املستجد من
املستشفيات.
وذكر جهاز االمن الوطني يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «بعد ورود معلومات استخبارية
وتكثيف املراقبة والتحري ،تمكنت قوة من جهاز
األمن الوطني يف محافظة بابل باالشرتاك مع
دائرة صحة املحافظة ،ومديرية الجريمة املنظمة

بعد استحصال املوافقات القانونية ،من ضبط
مخترب اهيل للتحليالت املرضية يتاجر باملسحات
الخاصة بوباء كورونا ،والقاء القبض عىل
صاحب املخترب الذي تبني انه موظفا ً يف املخترب
التخصيص إلحدى املستشفيات الحكومية».
وأضاف البيان أن «املتهم ،وعند تدوين افادته،
اعرتف برسقتها ،واخراجها ،واملتاجرة بها
لحسابه الخاص» .مؤكدا ً «تسليمه مع
املضبوطات اىل الجهات القضائية املختصة لينال
جزاءه العادل».

ختويل اجلامعات إعفاء الطلبة من
أجور التعليم املوازي للعام املقبل
بغداد /الزوراء:
خولت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الجامعات ومجالس كلياتها وأقسامها العلمية صالحية
النظر بإعفاء الطلبة املقبولني ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة من األجور
الدراسية للعام الدرايس املقبل .2020/2021وقال املتحدث الرسمي ،حيدر العبودي :إن «هيأة الرأي
اتخذت قرارا حددت فيه تفاصيل هذا املسار وخولت مجالس األقسام صالحية اإلعفاء بنسبة  %5من
املبلغ الكيل لألجور الدراسية ،فيما ستكون ملجالس الكليات ومجالس الجامعات صالحية اإلعفاء
من األجور لكل منهما بنسبة ال تتجاوز .»% 10وأوضح أن «قرار هيأة الرأي تضمن إعفاء الطلبة يف
املراحل فوق األوىل اعتمادا عىل تسلسل الطالب يف املرحلة والسنة الدراسية ،حيث سيكون اإلعفاء
بنسبة  % 50ألعىل  % 10من الطلبة» .الفتا اىل «أن األعفاء يشمل أيضا ثاني أعىل  %10من الطلبة
بمقدار  ،%40فيما حدد اإلعفاء بنسبة  %30من األجور الدراسية لثالث أعىل  %10من الطلبة».
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الدوالر يسجل استقرارا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف
الع�راق ،امس السب�ت ،استقرارا ً
يف سع�ر رصف ال�دوالر األمريكي
مقابل الدينار العراقي.
وكان�ت أسعار بيع ورشاء الدوالر

يف رشك�ات ومكات�ب الصرف�ة،
كاآلتي :سعر البيع للدوالر الواحد
 124,000ديناراً ،لكل مائة دوالر.
أما سع�ر الرشاء لل�دوالر فسجل
 123,000دين�اراً ،ل�كل مائ�ة
دوالر.

التجارة تباشر جتهيز مادتي الطحني
والرز ضمن احلصة التموينية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التج�ارة ،ام�س
السبت ،املب�ارشة بتجهيز مادتي
الطح�ني وال�رز ع�ىل املواطن�ني
ضمن الحصة التموينية.
وذكرت الوزارة ،يف بيان صحفي،
تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنها
«ب�ارشت بتجهيز مادتي الطحني
للدفع�ة السادس�ة وال�رز ضمن
نظ�ام البطاق�ة التمويني�ة الذي
يوزع عىل املواطنني» ،الفتة إىل أن
«مخازنها يف بغ�داد واملحافظات
ب�دأت بعملي�ة تجهي�ز الطح�ني
والرز لوكالء املواد الغذائية ضمن
إط�ار تجهي�ز مف�ردات البطاقة
التموينية للمواطنني».

وأضاف�ت أن «عملي�ة التجهي�ز
للوكالء قد بدأت للدفعة السادسة
ملادة الطحني والرابعة ملادة الرز»،
مش�رة إىل أن «عملي�ات رقابي�ة
وتدقيق تجري له�ذه املادتني من
قب�ل الجهات الرقابي�ة يف الوزارة
بغي�ة تجهي�ز املواطن�ني بنوعية
جيدة من املادتني».
وتابعت الوزارة أن «فروع الرقابة
التجارية واملالية يف مركز الوزارة
واملحافظ�ات تق�وم بالتدقي�ق
ايض�ا بنوعيات الطح�ني وإجراء
استبي�ان يف كل محافظات البالد،
وخصصت خط�ا ساخن�ا لتلقي
ش�كاوى املواطن�ني وال�رد ع�ىل
استفساراتهم».

إيران «تتنافس» مع العراق على
احلقول النفطية املشرتكة
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أكدت أن احلكومة مل تتفاعل مع طروحات سد العجز املالي

جلنة نيابية حتذر من انهيار االقتصاد بسبب االقرتاض املالي اخلارجي
بغداد /الزوراء:
ح�ذر عضو اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية،
النائ�ب ع�ي الالم�ي ،ام�س السب�ت ،من
انهيار اقتصاد البالد بسبب االقرتاض املايل
الخارج�ي ،فيما أك�د أن الحكومات عندما
تلجأ إىل االق�رتاض الخارجي فإنها ترتكب
جريمة بحق الشعب.
وق�ال الالمي ،يف حدي�ث صحفي :إن لجوء
الحكوم�ات املتعاقب�ة اىل الق�روض املالية
الخارجي�ة جريم�ة بحق الشع�ب والبالد،
نظ�را لسلبياتها الكثرة .مش�را ً إىل :أن 5
ملي�ارات دوالر دفع�ت كفوائ�د قروض يف
موازنة .2019
وأض�اف :أن الحكوم�ة الحالي�ة ارتكب�ت
الخطأ نفسه ،ولج�أت اىل القروض املالية،
التي ليس بها أي جدوى اقتصادية ،واذا ما
استمر الحال عما عليها سيؤدي اىل انهيار
اقتصاد البالد.
وأشار إىل :أن القروض تكبلنا بفوائد مالية
ترتاكم سنة بعد اخ�رى ،عىل الرغم من أن
الحلول البديلة موجودة ،من خالل تعظيم
املوارد املالية املتوفرة يف العراق.

ووص�ف ،الالمي ،حكومة رئي�س الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،بالفيسبوكية ،مشرا
إىل أن الكاظم�ي لم يتفاع�ل مع طروحات
سد العجز املايل.
وق�ال الالمي :إن�ه “لحد ه�ذه اللحظة لم
يحص�ل اي تغي�ر يف االنم�اط االقتصادية
للب�الد والحكوم�ة تحول�ت اىل حكوم�ة
فيسب�وك تتبنى م�ا ينرش وهمه�ا االعالم
دون اي تعظي�م حقيق�ي لالي�رادات
املحلي�ة» .مؤكدا» ان النف�ط اليزال يشكل
 90%من ايردات خزينة البالد”.
واض�اف الالم�ي انه” تم ط�رح الكثر من
الحل�ول املوضوعي�ة لس�د العج�ز املايل يف
خزين�ة الب�الد تعظي�م االي�ردات لك�ن لم
يتفاع�ل معه�ا الكاظم�ي” .الفت�ا اىل ان
“وض�ع اقتصاد الع�راق يس ج�دا والنزال
نعتم�د بش�كل كب�ر ع�ىل النف�ط كمورد
اسايس للخزين�ة رغم انخفاض اسعاره يف
االسواق العاملية”.
وكانت الحكومة تعه�دت بتعظيم ايرادات
الغر نفطية ومنه�ا املنافذ الحدودية لكن
دون اي نتائ�ج ع�ىل االرض رغ�م م�رور

اسابيع عىل سلسلة اجراءات مشددة.
وكان�ت لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنام�ج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي ،اكدت،
يف وق�ت ساب�ق ،ان االق�رتاض الخارج�ي
يغرق العراق بالدي�ون ،فيما اقرتحت عدة
حلول لتجاوز األزمة املالية للبلد.
وقال عض�و اللجن�ة ،محمد البل�داوي ،يف
حديث صحف�ي :ان�ه بما يخ�ص املوازنة
فلي�س لدين�ا اق�رتاض خارج�ي ،وهن�اك
فق�ط اق�رتاض داخ�ي .مبين�ا ً ان الحلول
تكم�ن يف البحث عن مص�ادر تمويل بعيدا
عن االقرتاض واستغ�الل املصادر املوجود
كالقط�اع الزراع�ي والصناع�ي وغره�ا،
اضافة اىل السيطرة ع�ىل املنافذ الحدودية
وااليرادات النفطية وتهريب العمية والغاء
االمتي�ازات غ�ر الرضوري�ة ،وغرها من
الطرق التي توفر االمكانيات املالية للبلد.
وبني :ان مسألة االقرتاض الخارجي تغرق
الع�راق بالدي�ون والذه�اب اىل االق�رتاض
الداخي هو الحل االمث�ل ،فحتى ما يرتتب
عليها من فوائد يكون داخل مؤسساتنا وال
تذهب اىل الخارجي.

وك�ان رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح،
ق�د ص�ادق ،يف وق�ت ساب�ق ،ع�ىل قانون

بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة
«أرون�دان» اإليراني�ة للنف�ط
والغ�از ،ام�س السب�ت ،أن 60
باملئة من إنت�اج الرشكة النفطي
من منطقة غرب كارون (جنوب
غ�رب) يتم عرب الحقول املشرتكة
مع العراق.
وتوقع ،جهانغ�ر بورهنك ،وفقا ً
لوكالة أنب�اء «فارس» :أن ترتفع
نسب�ة استخراج الرشك�ة للنفط
م�ن الحق�ول اإليراني�ة املشرتكة
مع الع�راق ،بنسب�ة  70باملئة يف
املستقبل ،وذلك يف إطار «التنافس
مع البلد الجار يف استخراج الخام

االقرتاض املحي والخارجي لتمويل العجز
املايل ،بعد تصويت مجلس النواب عليه.

خبري اقتصادي :اخنفاض احتياطي البنك املركزي النقدي من  83ترليون دينار اىل  80ترليونا
انتكاسة للسياسة النقدية
بغداد /نينا :
ع�د الخبر االقتص�ادي رعد تويج
 ،ادارة ناف�ذة العمل�ة التابع�ة اىل
البن�ك املرك�زي العراق�ي ادارة
المركزي�ة بشكل كب�ر وقد تكون
بعي�دة كل البعد ع�ن بناء سياسة
نقدية سليمة،مؤكدا،ان انخفاض
االحتياطي�ات النقدي�ة م�ن 83
ترلي�ون دينار اىل  80ترليون دينار

هو انتكاسة للسياسة النقدية.
وق�ال توي�ج يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء  /نينا : /
ان» اجراءات نافذة العملة ال تتناسب
يف بعض االحيان مع حاجة االقتصاد
العراق�ي وم�ع تقلص حج�م نشاط
االقتص�اد العراقي فان�ه كان البد من
عملي�ات التدقي�ق عرب ناف�ذة العملة
يتناس�ب م�ع االنكم�اش لالقتص�اد

املحي وال�دويل وعليه ف�ان انخفاض
االحتياطي�ات النقدية يف ه�ذا الشهر
م�ن  83ترليون دين�ار اىل  80ترليون
دينار ه�و انتكاسة للسياسة النقدية
ولذلك ان االوان الستبدال نافذة العملة
باسالي�ب اكث�ر رش�ادة وعقالني�ة
وسيط�رة يف التحك�م باالحتياطي�ات
النقدي�ة الدولي�ة لدى البن�ك املركزي
العراقي «.

«سومو» تعلن معدل صادراتها النفطية لألردن خالل متوز

بغداد /الزوراء:
كشفت رشكة تسويق النفط العراقية” سومو”،
امس السب�ت ،ان الصادرات النفطي�ة اىل االردن

بلغت اكثر من  8االف برميل يوميا خالل تموز.
وقالت الرشكة يف احصائية عىل موقعها ،اطلعت
عليها «الزوراء» :ان “مجموع الصادرات النفطية

اىل االردن خالل شهر تموز بلغت  261الفا و894
برمي�ال” ،مبينة ان “مع�دل التصدير بلغ  8االف
و 448برميال يوميا”.
واضاف�ت الرشك�ة ان “العراق لم يص�در النفط
الخ�ام اىل االردن يف ش�هري اي�ار وحزي�ران بعد
انخف�اض اسعار النفط ،فيم�ا كانت الصادرات
النفطية لشهر نيسان اىل االردن  325الفا و374
برميال وبمعدل  10االف و 495برميال يوميا”.
وأفادت ال�وزارة يف االول من اب الحايل بأن كمية
الص�ادرات من النفط الخام بلغ�ت ( )85مليونا
و( )663ألف�ا و( )290برمي�ال ،بإي�رادات بلغت
أكثر م�ن ( )3ملي�ارات و( )487مليونا و (139
) ألف دوالر.
ويصدر الع�راق النفط الخ�ام اىل االردن بأسعار
تفضيلية تقل بمقدار  4دوالرات عن سعر االصي،
وبمقدار  10االف برميل يوميا يتم تصديرها عرب
الشاحنات الحوضية.

جملة متخصصة :قطر أغنى دول العامل والعراق
باملرتبة 82
الخفيف والثقيل».
وأض�اف أن «الرؤي�ة املستقبلية
إلنتاج الرشك�ة تستهدف مليون
برمي�ل يومي�ا» ،موضح�ا أن
«رشك�ة أرون�دان تت�ويل عمليات
اإلنت�اج يف منطقة غ�رب كارون
بمساح�ة خمس�ة آالف كيلومرت
مربع والت�ي تشمل بشكل واسع
أطراف هور العظيم».
وأك�د بورهنك أنه «رغ�م الحظر
املف�روض ع�ىل صناع�ة النف�ط
اإليراني�ة ،غ�ر أن أداء الجان�ب
اإليران�ي يف الحق�ول املشرتك�ة
يعد مقبوال ع�ىل وقع اإلمكانيات
والجهود املبذولة».
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بغداد /الزوراء:
كشف�ت مجلة «غلوب�ال فاينان�س» املختصة
بتصني�ف دول العال�م ان قطر احتل�ت املرتبة
االوىل عاملي�ا بأغن�ى دول العال�م ،وفيما تذيلت
دولة بورندي ،احت�ل العراق املرتبة  82من بني
هذه الدول.
وقال�ت املجل�ة يف تقرير لها ن�رش عىل موقعها
لع�ام  ،2020واطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء» :ان
«قطر احتل�ت املرتبة االوىل من اصل  191دولة
مدرج�ة بالج�دول بأغن�ى دول العال�م ،حيث
بل�غ معدل دخ�ل الفرد من النات�ج املحي فيها
 132.886دوالرا ،يليه�ا مك�او وبدخ�ل بل�غ
 114.363دوالرا ،يليها لوكسمبورك بدخل بلغ
 108.951دوالرات ،يليه�ا سنغاف�ورة باملرتبة
الرابعة».
مش�رة اىل ان «دولة بورندي يف افريقيا تذيلت
ال�دول ،حيث بلغ دخل الف�رد من الناتج املحي
فيه�ا  727دوالرا تسبقه�ا جمهوري�ة افريقيا
الوسط�ى وجمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطية

عىل الرتيب» .واضافت ان «العراق احتل املرتبة
ال��  82عاملي�ا بأغن�ى دول العال�م والسابع�ة
عربي�ا تسبقه كل من قطر واالمارات والكويت
والسعودية والبحرين وعمان».
واش�ارت اىل ان «الناتج املح�ي اإلجمايل لدولة
م�ا هو إجمايل جمي�ع السل�ع والخدمات التي
ينتجه�ا بلد م�ا خالل عام واح�د ،وبالتايل فإن

من املفرتض أن تكون أغنى الدول هي بالضبط
التي لديها أكرب ناتج محي إجمايل مثل الواليات
املتح�دة ،الص�ني ،الياب�ان ،أملاني�ا ،إال ان هذه
الدول لديها كثافة سكانية كبرة ،وبالتايل فإن
دخل الف�رد سوف يك�ون قلي�ل مقارنة بدول
اخرى كقطر ولوكسمب�ورغ التي يكون لديها
سكان اقل».

لتجاوز البريوقراطية القاتلة والنهوض بواقع البالد

اإلعمـــار الربملانيـــة تقتــرح تأسيــس “اجمللــس الوطنــي للخدمــات”
بغداد /الزوراء:
اق�رتح رئي�س تحال�ف سائ�رون
يف محافظ�ة دي�اىل ،عض�و لجن�ة
الخدم�ات واالعمار النيابي�ة ،برهان
املعم�وري ،ام�س السب�ت ،تأسي�س
“املجلس الوطن�ي للخدمات” لتجاوز
البروقراطية القاتلة والنهوض بواقع
البالد.
وق�ال املعم�وري يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه“ :ش�هد العراق
من�ذ ع�ام  2003أزم�ات متالحق�ة
وع�ىل مختلف املستوي�ات السياسية
واألمني�ة واالقتصادي�ة والخدمي�ة
والصحية وغره�ا” ،عازيا ً السبب إىل

“تراكم مجموعة م�ن العوامل ،منها
الفساد وس�وء التخطيط واإلجراءات
اإلدارية املعقدة واملحاصصة ،وتغليب
املنافع الفئوية والحزبية عىل املصالح
العليا للبالد”.
وأضاف أن “من بني هذه األزمات التي
تشهد ترديا ً ملحوظا ً يوما ً بعد آخر هو
مل�ف الخدمات بمختلف أش�كالها”،
الفتا ً إىل أن “املواطن العراقي يستحق
أن ينع�م بسك�ن مالئم وم�اء صالح
لل�رشب وكهرب�اء مستق�رة ،وطرق
معبدة ومتنزهات مريحة ومؤسسات
صحية وتعليمية متطورة وغرها من
الخدمات الرضورية”.

واقرتح املعموري “تأسيس “املجلس
الوطن�ي للخدم�ات” ع�ىل أن يرتبط
مب�ارشة برئي�س مجل�س ال�وزراء،
ويض�م ممثلني ع�ن لجن�ة الخدمات
واإلعم�ار النيابي�ة ووزارات املالي�ة
والتخطي�ط واإلعم�ار واالسك�ان
وغره�ا م�ن ال�وزارات والهيئ�ات
املعنية”.
مؤك�دا ً أن “ه�ذا املجل�س سيعم�ل
ع�ىل تج�اوز البروقراطي�ة القاتلة،
وسيتمك�ن من غل�ق أب�واب الفساد
الناتج عن اإلجراءات اإلدارية املعقدة،
ويستأنف املشاريع املتلكئة ويحاسب
املتسببني بهدر املال العام”.

كما دعا الخبر االقتصادي اىل «اجراء
تغي�ر يف مجل�س ادارة البنك املركزي
الح�داث تغي�رات جذري�ة يف ادارة
البنك املركزي العراقي وتجاوز االزمة
الحالية بادخال كفاءات جديدة واكثر
تخصصا لتحديث السياسات النقدية
للبن�ك املركزي العراق�ي وخاصة بعد
عقوبات االتح�اد االوربي عىل العراق
بتهمة غسيل االموال».

واسط تعلن املوافقة على إحالة
 139مشروعا متوقفا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الحكومة املحلية يف واسط
عن استحص�ال موافق�ة املجلس
الوزاري االقتصادي إلكمال احالة
وتوقيع عقود  139مرشوعا والتي
أعل�ن عنها الع�ام امل�ايض ضمن
خط�ة  .2019وق�ال املحاف�ظ،
محم�د املياح�ي ،يف بي�ان تلق�ت

«الزوراء» نسخة منه :ان املشاريع
توزع�ت بواق�ع  65مدرسة و 74
مرشوع�ا خدميا متفرق�ا توقفت
بسب�ب االحداث االخرة التي مرت
به�ا املحافظ�ة .داعي�ا الرشكات
التي تقدمت لتلك املشاريع إلكمال
متطلباته�ا القانوني�ة بالرسع�ة
املمكنة.

املنافذ :طريبيل حقق إيرادات
جتاوزت ملياري دينار خالل يوم واحد

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ع�ن مبلغ اإليرادات املتحققة لخزينة الدولة
يف منف�ذ طريبي�ل الح�دودي يف محافظة االنب�ار خالل يوم ام�س االول.
واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «االيرادات املتحققة بلغت
( )2,384,794,000ملي�ار دينار عراقي لي�وم  14آب من الشهر الجاري،
وه�و ماتم استحصاله من الرسوم املفروضة عىل حركة التبادل التجاري
عىل وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة يف املنفذ الحدودي».
وتابع�ت« :توزعت تلك اإليرادات بواق�ع ( )2,150,206,000دينار عراقي
عن قيمة املبالغ املتحققة من املرك�ز الكمركي ،ومبلغ ()234,588,000
دينار عراق�ي والتي تم استحصالها من الوحدة الرضيبية» .واش�ارت اىل
ان «هذا التصاعد يف االيرادات ج�اء نتيجة ملمارسة هيأة املنافذ الحدودية
واجباته�ا بتخطي�ط ومهنية عالية ع�ىل وفق ما نصت علي�ه القوانني يف
احك�ام الرقابة والتدقيق والتحري األمني ،والتع�اون املشرتك بني الدوائر
العاملة يف املنف�ذ الحدودي ،وكذلك جاء تنفي�ذا ً لتوجيهات رئيس الوزراء
يف تعظي�م وتعزيز موارد الدول�ة ،وتطبيق برنامج�ه الحكومي ومسرته
االصالحية لتخطي األزمة املالية واالقتصادية الراهنة».

نينوى تبدأ إعمار  26معمالً
خارجا عن اخلدمة

بغداد /الزوراء:
ْ
رشع�ت محافظة نين�وى بإعمار
 26معم�ال والتي كانت قد خرجت
عن الخدمة ابان سطوة عصابات
“ داعش” االرهابية عىل محافظة
نينوى .وقال محافظ نينوى ،نجم
الجب�وري ،يف بي�ان اطلع�ت عليه
«ال�زوراء» :إن “بلدي�ات نين�وى،
وبالتع�اون م�ع رشكت�ني م�ن
القط�اع الخاص ،رشعت�ا بإعمار
نح�و  26معمال كان�ت قد خرجت
ع�ن الخدم�ة بسب�ب تفجره�ا
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

ورسقة آلياته�ا ومعداتها من قبل
عصاب�ات “ داع�ش” االجرامية”.
واض�اف ان “املعامل ضمن حملة
اعم�ار املرحل�ة الثاني�ة ملعام�ل
املوص�ل ،اذ ت�م اعم�ار معام�ل
تعود للطحني والسك�ر والسمنت
والبيب�ي وغره�ا” ،الفت�ا اىل ان
“مبالغ اعمار هذه املعامل رصفت
م�ن صن�دوق اعم�ار املناط�ق
املترضرة» ،مبين�ا «ان مدة انجاز
اعماره�ا لم تحدد لح�ني االنتهاء
من اعمارها”.
رقم االضبارة2019/3176 :
التأريخ2020/8/12 :

منترص مهلهل حموده
ايمان عيدان نكاد
إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النارصية العق�ار تسلسل اسهم املدي�ن يف العقار
 30/1369الواق�ع يف ش�امية الشم�وخ قرب دائ�رة الكهرب�اء العائد
للمدي�ن منترص مهلهل حموده املحجوز لقاء طلب الدائن ايمان عيدان
نك�اد البال�غ  8,800,000دينار ،فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش مستصحبا
مع�ه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية ،وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عي مراد بطاح
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه  :الشموخ قرب دائرة الكهرباء  30/1369شامية
 -2جنسه ونوعه :عرصة.

أصفر وأمحر
احتاد السلة :ال علم لنا بانسحاب امليناء
ونفط اجلنوب من املربع الذهيب

بغداد /متابعة الزوراء
كشف االتحاد العراقي لكرة السلة ،حقيقة انسحاب ناديي امليناء ونفط الجنوب من املربع الذهبي للدوري
املمتاز لكرة السلة.
وقال رئيس االتحاد حس�ني العميدي إنه “لم يصل لالتحاد أي كتاب رس�مي من اندية امليناء ونفط الجنوب
بخصوص االنسحاب من الدوري املمتاز”.
وأض�اف ان “اتحاد الس�لة س�يطبق اللوائح الخاصة بمس�ابقات كرة الس�لة عىل االندي�ة املذكورة يف حال
انس�حابها بش�كل رس�مي” ،مبينا ً ان “االتحاد لن يتخذ أي قرار دون أي كتاب رس�مي”.
يذكر ان انباء اش�ارت اىل انس�حاب ناديي امليناء ونفط الجنوب من املربع الذهب�ي للدوري العراقي املمتاز
بكرة السلة.
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منتخب الشباب يبدأ معسكره الثاني يف كربالء

اهليئة التطبيعية تتفق مع وزارة الشباب على اجناز مشروع رعاية املوهوبني

بغداد /الزوراء
اتفقت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم عىل التعاون وتبادل الخربات
مع جامعة بغداد /كلية الرتبية البدنية
وعلوم الرياضة ،للنهوض بالواقع
الريايض خالل املرحلة املقبلة.
وأعرب رئيس الهيأة التطبيعية ،السيد
إياد بنيان ،عن شكره وامتنانه ،وبالنيابة
عن اعضاء الهيأة ،عرب ممثل التطبيعية،
مقرر اللجنة الفنية والتطوير ،الدكتور
وسام نجيب اصليوه.
وقدم صليوه كتاب شكر وتقدير إىل
رئيس جامعة بغداد ،االستاذ الدكتور
منري حميد السعدي ،ومديرة قسم
النشاطات الطالبية ،الدكتورة سمرية
عبد الرسول ،لتلبية جميع املتطلبات
من خالل فتح مالعب رئاسة الجامعة
امام منتخباتنا الوطنية ،وتوفري جميع
مستلزمات النجاح.

وأكد رئيس جامعة بغداد دعمه الكامل
لجميع نشاطات االتحاد ،بما يخدم
املنتخبات الوطنية والكوادر االدارية
والتدريبية.
وقدم رئيس الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم ،االستاذ اياد
بنيان ،شكره وتقديره لعمادة كلية
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة املتمثلة
باالستاذ الدكتور قاسم محمد حسن،
ومعاونيه كل من الدكتور صباح قاسم
خلف والدكتور مهند عبد الستار،
وذلك الستعداد الكلية للتعاون املشرتك
والكبري بني الجانبني لالستفادة من
الخربات العلمية واالكاديمية املتواجدة
يف الجامعة ،وفتح باب الكلية الحتضان
جميع نشاطات االتحاد املزمع اقامتها يف
املستقبل كاستضافة املنتخبات الوطنية،
واقامة الدورات التدريبية وورش العمل.
كما عقدت اللجنة الفنية والتطوير

االرجنتيين لورن يعزز صفوف
فريق الديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
ابرم نادي الديوانية الريايض صفقت التعاقد مع املحرتف األرجنتيني
ماكسيميلو لورن بشكل رسمي لتمثيل الفريق االحمر يف منافسات
املوسم املقبل.ويلعب لورن يف مركزي الجناح واملهاجم وسبق له
ان مثل أندية رديف برشلونة اإلسباني وبورتو الربتغايل وأرسنال
ساراندي االرجنتيني وسانتوس الربازييل.ومن جهته كشف رئيس
نادي الديوانية الريايض ،حسني العنكويش ،عن قرب إتمام صفقات
“مدوية” لتعزيز صفوف الفريق يف االنتقاالت الصيفية الجارية.وقال
العنكويش إن “نادي الديوانية مقبل عىل تعاقدات مدوية وستكون عىل
مستوى عايل لم يتعاقد معها أي نادي يف العراق وهم العبون سيعملون
ضجة يف العراق وحتى خارج العراق”.وأوضح بالقول ،هناك مفاوضات
مع العب عراقي شاب محرتف يف أوروبا سنعلن عن اسمه قريبا ً جداً”.
يذكر ان الديوانية ،قد اعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع البلجيكي
نيثان كاباسييل لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

الكامريوني جاكوب يعزز صفوف
الكهرباء
بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي
الكهرباء الريايض مع املحرتف
الكامريوني جاكوب ،قادمً ا من
نفط الجنوب.
وقال املنسق اإلعالمي للكهرباء،
خيام الخزرجي ان اإلدارة نجحت
يف استكمال قائمة املحرتفني ،من
خالل التعاقد مع الكامريوني
جاكوب».وأضاف «جاكوب يعد
الالعب املحرتف الرابع ضمن
قائمة الفريق للموسم املقبل».

ونوه أن جاكوب تفاوض مع
نادي الطلبة يف وقت سابق،
قبل أن يتعاقد الطلبة مع العب
محرتف من بوركينا فاسو.
وأشار إىل أن املحرتف الكامريوني
الجديد يلعب يف منتصف امللعب،
بمركز االرتكاز ،ليعوض رحيل
عيل محسن.
يشار إىل أن الكهرباء سبق
وتعاقد مع ثالثة محرتفني وهم
الغاني منساه والعاجي أبو بكر
كونيه والكامريوني مونجي.

يف الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم اجتماعا ً مهما ً عرب الدائرة
اإللكرتونية ،وبحضور وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،ورئيس الهيأة
التطبيعية ،إياد بنيان ،وبقية االعضاء،
ملناقشة مرشوع مراكز املوهوبني لالتحاد
العراقي .
واستعرض الدكتور شامل كامل ،رئيس
اللجنة الفنية والتطوير ،جميع املشاريع
والقوانني التي تم انجازها من قبل اللجنة
والتي تمت املصادقة عليها من قبل الهيئة
التطبيعية ،وكذلك استعرض مرشوع
مراكز املوهوبني من خالل الشاشة وامام
الجميع ،والذي نال استحسان ورضا
معايل وزير الشباب والرياضة والذي
أبدى دعمه املطلق للمرشوع ،وقد اقرتح
اضافة فئة رابعة من الفئات السنية
وهي بعمر  ١٦-١٥سنة باالضافة للفئات
السنية والتي تبدأ الفئة االوىل من ١٠ - ٩

سنة والثانية  ١٢ -١١سنة والثالثة ١٣
 ١٤سنة.وتم عرض الهيكلية التنظيمية للمراكز،
وكذلك الربامج املعدة من خالل االعتماد
عىل املدير الفني الهولندي»فان ستا»،
واللجنة الفنية والتطوير ،وكذلك
تم استعراض أهم االهداف لهذه
األكاديميات وهي ما يسمى بمرشوع
(.)٢٠٢٦ -٢٠٢٠
وأكد وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،أنه تمت املوافقة من قبل رشكة
زين لالتصاالت لدعم املرشوع من خالل
تزويده بأحدث التقنيات بما يخدم
مراكز املوهوبني.
ونوه رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان،
عىل أن املرشوع سيشمل يف املستقبل
جميع محافظات العراق ،وذلك لصقل
املواهب واالهتمام بهم بشكل جيد.
وختم رئيس اللجنة الفنية ،الدكتور

شامل كامل ،حديثه خالل االجتماع :ان
املوعد االفرتايض لفتح هذه األكاديميات
سيكون بعد تهيئة جميع املستلزمات
الرضورية ملراكز املوهوبني والذي
سيكون يف بداية ترشين االول املقبل.
ويف سياق منفصل اتفقت الهيأة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم مع ممثيل
دوري الدرجة األوىل ،وكذلك مدربي الفئات
العمرية ،عىل عقد اجتماع تشاوري يقام
اليوم االحد يف مقر االتحاد.
وسيكون االجتماع التشاوري ،بحضور
لجنة املسابقات والرتاخيص ،ملناقشة
مقرتحات وآراء االندية ،وكذلك مدربي
الفئات العمرية ،فيما يخص آلية دوري
الدرجة األوىل للموسم املقبل ،وكذلك
دوري الشباب.
ويأتي هذا االجتماع ،بعد أن تم اإلعالن
األسبوع املايض عن آلية ومواعيد انطالق
دوري الدرجة األوىل والشباب ملوسم

( ،)٢٠٢١-٢٠٢٠وسيكون االجتماع
مفتوحا أمام جميع وسائل االعالم.
منتخب الشباب يدخل معسكره التدريبي
الثاني يف كربالء تحضريا ً لنهائيات آسيا
ومن جانب اخر انتظم منتخبنا الوطني
للشباب لكرة القدم ،مساء امس السبت
يف معسكره التدريبي الداخيل الثاني
يف محافظة كربالء املقدسة للفرتة من
الخامس عرش ولغاية الثالثني من الشهر
الجاري ،وذلك ضمن تحضرياته لبطولة
كأس آسيا تحت  ١٩عاما والتي ستقام يف
أوزبكستان للفرتة من  ١٤إىل  ٣١أكتوبر
املقبل.
واختتم منتخب الشباب معسكره
التدريبي األول يف محافظة كربالء
األسبوع املايض ،الذي تم الرتكيز من
خالله عىل رفع جاهزية الالعبني البدنية
بإقامة وحدتني تدريبيتني صباحية
ومسائية ،فيما سيتم الرتكيز يف املعسكر

الثاني عىل الجوانب الخططية والفنية
تحضريا ً لخوض املباريات الودية الشهر
املقبل مع املنتخبات املشاركة يف البطولة
ضمن املنهاج الخاص الذي قدمه املالك
التدريبي للهيأة التطبيعية قبل الذهاب
إىل البطولة.
ويضم معسكر كربالء  ٢٥العباً ،بتواجد
كل من محمد حسن وأحمد شاكر وحسن
حبيب لحراسة املرمى ،وأحمد حسن
(مكنزي) وزيد تحسني وعبدالله محمد
وليث نجم وحسني جاسم وعبدالله خلف
ومصطفى سعدون وكرار سعد وأمري
غانم لخط الدفاع ،وعبد الرزاق قاسم
وعيل شوقي وعباس عيل ومنتظر عبد
االمري ومنتظر محمد جرب وزين العابدين
قحطان وكرار محمد املختار وأمري أحمد
ونهاد محمد لخط الوسط ،وسالم أحمد
وحسني عبدالله ورضا فاضل وحسني
زياد لخط الهجوم.

االسطورة عويطة ضيف االحتاد العربي للصحافة الرياضية
عمان /الزوراء
يواصل االتحاد العربي للصحافة
الرياضية نشاطه املرئي عن بعد من
خالل املحارضات والندوات والدورات
املوجهة للجيل الشاب من زمالء املهنة
والذي يقيمه عرب تطبيق زووم بالتعاون
مع االتحاد السعودي لالعالم الريايض
بمشاركة مشاهري واساطري الرياضة
واالعالم يف الوطن العربي والعالم  ..حرصا
منه عىل التواصل مع الزميالت والزمالء
بهذه الواسطة بعد تعذر اقامة النشاطات
املدرجة عىل خطة نشاطاته عن قرب
بسبب انتشار فريوس كورونا ..وبعد ان
حققت املحارضات السابقة التي نظمها
نجاحا كبريا من خالل اعداد املشاركني
الكبري الذين تفاعلوا مع الطروحات
املهمة التي قدمها اصحاب الفكر والخربة
يف املجالني الريايض واالعالمي ...وتواصال
مع هذا النهج ينظم االتحاد وعرب لجنة

الدورات الندوة الثالثة التي يستضيف من
خاللها العداء العربي الشهري االسطورة
سعيد عويطة الريايض املغربي الذي يعرفه
كل عاشق لالنجاز باعتباره احد اساطري
رياضة العاب القوى العاملية واألوملبية
ومحطم االرقام القياسية والذي لقب
بالقاطرة البرشية بعد االنجازات العاملية
املدوية التي حققها يف الدورات االوملبية
وبطوالت العالم اللعاب القوى ..
بدوره عرب الزميل محمد جميل عبد
القادر رئيس االتحاد عن سعادته بحضور
الريايض العربي املغربي العاملي األوملبي
سعيد عويطة يف احد نشاطات االتحاد
العربي من خالل الندوة التي سيتحدث
فيها باعتباره واحدا ً من افضل الرياضيني
العامليني الذين حققوا انجازات يفخر بها
كل مواطن عربي ومن شأن حضوره ان
يساهم يف اطالع املشاركني عىل مشواره
وقصة نجاحه الكبرية التي حققها

بالعزيمة والجد واالرصار ..واشار رئيس
االتحاد اىل ان جدول نشاطات لجنة
الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله
رئيس اللجنة زاخر باملزيد من الندوات
القادمة مع ثلة من اصحاب االنجازات
ورجال االعالم واالكاديميني املعروفني ،
ورحب الدكتور تركي العواد نائب رئيس
االتحاد بمشاركة العداء املغربي االسطورة
سعيد عويطة احد مشاهري رياضة ام
االلعاب يف العالم مؤكدا ان حضوره
سيثري معلومات الزميالت والزمالء يف
الوطن العربي باملزيد من الخربة واملعرفة
باعتباره يشكل قصة كفاح عاملية .
وحسب الزميل عوني فريج االمني العام
الناطق االعالمي لالتحاد الذي افىض
بالخرب سيتوىل الزميل بدر الدين االدرييس
نائب رئيس االتحاد مهمة ادارة الحوار هذا
وقد قامت االمانة العامة لالتحاد بتوجيه
دعوة املشاركة اىل كافة االتحادات.

جبار محيد  :تلقيت ً
عروضا للتدريب يف لبنان والبحرين
بغداد /متابعة الزوراء
يدرس املدرب جبار حميد ،عددا من العروض البحرينية واللبنانية،
التي تلقاها يف األيام املاضية.وقال حميد «تلقيت عروضا بعضها
من الدوري اللبناني ،لكن بسبب جائحة كورونا والظروف التي يمر
بها لبنان ،أجلت املفاوضات لحني اتضاح الرؤية بالكامل».وواصل:
«أيضا أدرس عروضا وصلتني من البحرين ،وأبحث عن فرصة

تتوفر بها ظروف النجاح ،وتحقيق نتائج طيبة».ولفت إىل أنه رفض
عرضني من ناديني محليني ،ترتيبهما يف املؤخرة ،حيث يسعى لقيادة
فريق ينافس عىل املراكز املتقدمة ،بما يناسب مسريته التدريبية.
يشار إىل أن جبار حميد ،قاد عدة فرق بالدوري األردني ،منها الرمثا
والحسني والجليل والكرمل ،وعمل لفرتة مدربا مساعدا ملنتخب
األردن ،صحبة املدير الفني املرصي الراحل ،محمود الجوهري.

هيثم كاظم :ال حيق حملمد قاسم متثيل الشرطة الن انتقاله غري قانوني
بغداد /محمد سالم
اكد االمني املايل لنادي القوة الجوية
هيثم كاظم ان انتقال محمد قاسم
نادي للرشطة بل غري قانوني نهائياً.
وقال كاظم ان إدارة القوة الجوية تملك
بطاقة الالعب محمد قاسم ملدة ثالث
سنوات والالعب مثل الفريق ملوسم
واحد فقط موضحا قدمنا شكوى
لالتحاد وجاء الرد رسيع يف الوقت ذاته
من الجهة القانونية بأن محمد قاسم
ال يحق له تمثيل الرشطة يف املوسم
املقبل .

وبني نعتب عىل املدرب عبد الغني شهد
وادارة الرشطة اللذين لم يحرتموا إدارة
نادي القوة الجوية ،وعىل العكس من
ذلك اتصلت باملدير الفني أيوب اوديشو
من أجل أن ندخل يف خط املفاوضات
مع العب موجود ضمن صفوف نادي
الطلبة اال ان الرد كان من قبل املدرب
اوديشو بانه ال يحق لنا الدخول يف خط
املفاوضات مع العب تملك بطاقته
إدارة الطلبة .
واشار اىل انه يتوجب بإدارة الرشطة إن
تتفاوض بشكل رسمي مع إدارة القوة

الجوية لرشاء بطاقة الالعب محمد
قاسم ويف حال رغبة الكادر التدريبي
واإلدارة باالستغناء عنه فانه سيصبح
العبا ً بشكل رسمي لنادي الرشطة التي
لم تحرتمنا عندما اتفقت مع مدرب
اللياقة االسباني غونزالو الذي اتفقنا
معه بشكل مبدئي ومن ثم اتصل
ً
قائال ان وضع إدارة القوة الجوية غري
مستقر ولم أستطيع العمل كمدرب
للياقة معكم وعموما توصلنا التفاق
مبدئي مع مدرب لياقة تونيس وسيوقع
رسميا ً يف اقرب وقت .
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العمالق البافاري يلقن برشلونة درسا كبريا يف فنون كرة القدم
َ
س�حق باي�رن ميوني�خ األملان�ي
خصمه برشلونة االسباني بنتيجة
( ،)2-8يف ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا ،عى ملعب النور بالعاصمة
الربتغالية لشبونة.
وس�جل لباي�رن كل م�ن ،مولر يف
الدقيقتني  4و ،31وبرييسيتش يف
الدقيق�ة  ،21وجنابري يف الدقيقة
 ،27وكيميت�ش يف الدقيق�ة ،63
وليفاندوفس�كي يف الدقيق�ة ،82
وكوتينيو يف الدقيقتني  85و.89
وأح�رز لربش�لونة ديفي�د أالب�ا
بالخط�أ يف مرم�اه ،يف الدقيقة ،7
وسواريز يف الدقيقة .57
وس�يالقي بايرن ميونيخ يف نصف
النهائ�ي ،الفائ�ز م�ن مواجه�ة
مانشسر سيتي االنجليزي وليون
الفرن�ي الت�ي انته�ت يف س�اعة
متأخرة من ليلة أمس السبت.
وب�دأ برش�لونة التهدي�د مبكرًا يف
الدقيق�ة  ،3حي�ث مرر س�ريجي
روبريت�و ك�رة يف منطق�ة الجزاء
نحو س�واريز ،لوال تدخ�ل املدافع
بواتينج الذي منع وصول الكرة له،
ثم شتتها الحارس نوير بعي ًدا.
ونج�ح توم�اس مولر يف تس�جيل
اله�دف األول لباي�رن ميوني�خ،

م�ن أول تس�ديدة ع�ى املرم�ى يف
الدقيقة  ،4حيث تبادل التمريرات
مع ليفاندوفس�كي ،قبل أن يطلق
تصويبة يس�ارية قوية عى يمني
الحارس تري شتيجن.
وع�ادل برش�لونة النتيجة ،بهدف

من ديفيد أالبا العب بايرن ميونيخ،
بالخط�أ يف مرم�اه ،يف الدقيقة ،7
بعد تمريرة من جوردي ألبا ظهري
البلوجرانا.
ونج�ح برييس�يتش يف تس�جيل
الهدف الثاني لبطل البوندسليجا،

يف الدقيق�ة  ،22حي�ث اس�تغل
جنابري خطأ ً من سريجي روبريتو
ومرر للكرواتي ،يف منطقة الجزاء،
ليس�دد بق�وة ع�ى يس�ار ت�ري
شتيجن.
وس�جل جناب�ري اله�دف الثالث

للعمالق البافاري ،يف الدقيقة ،27
اثر تمريرة من ليون غوريتسكا.
وعاد مولر لتس�جيل الهدف الرابع
للباي�رن ،يف الدقيق�ة  ،31حي�ث
تلق�ى ك�رة عرضية م�ن الظهري
األيم�ن يوش�وا كيميت�ش م�ن
الجانب األيمن ،وس�دد عى الطائر
عى يسار تري شتيجن.
وكاد س�واريز أن يُقل�ص النتيجة
لربش�لونة ،حي�ث وصلت�ه الكرة
عى حدود منطقة الجزاء ،وس�دد
بقوة ،لكن بني يدي الحارس نوير
يف الدقيقة .45
ومع بداية الش�وط الثاني ،واصل
العب�و الباي�رن محاوالته�م،
بتس�ديدة أخرى من برييس�يتش
أمسك بها تري شتيجن ،عى مرتني،
يف الدقيقة .49
وس�جل ليفاندوفس�كي اله�دف
الخام�س لباي�رن ميوني�خ ،لكن
حكم املباراة ألغاه بداعي التس�لل،
يف الدقيقة .53
وأح�رز لوي�س س�واريز ،اله�دف
الثاني لربش�لونة ،يف الدقيقة ،57
حيث تلق�ى تمريرة م�ن جوردي
ألبا ،وراوغ بواتينج قبل أن يُس�دد
عى يسار نوير.

ورسي ًع�ا ع�اد كيميتش لتس�جيل
اله�دف الخام�س لباي�رن ،بعدما
انطلق ألفونسو ديفيز عى الطرف
األيرس وراوغ الربتغايل س�يميدو،
ومرر لألملاني الذي سجل يف الشباك
الخالية ،يف الدقيقة .63
واستمر الحفل بالهدف السادس،
ال�ذي أضاف�ه ليفاندوفس�كي يف
الدقيق�ة  ،82حي�ث تلق�ى ك�رة
عرضي�ة م�ن البدي�ل كوتيني�و،
وس�ددها بال�رأس عى يس�ار تري
شتيجن.
وج�اء دور كوتيني�و لي�رب
فريقه املعار منه ،بالهدف السابع
يف الدقيق�ة  ،85بعدم�ا توغ�ل يف
منطق�ة العملي�ات ،وأطل�ق كرة
أرضية عى يمني الحارس مستغال
تمريرة نجم اللق�اء األول توماس
مولر.
وع�اد ال�دويل الربازي�يل ليختت�م
مهرجان األه�داف ،محرزا الهدف
الثام�ن واألخ�ري يف الدقيق�ة ،89
حي�ث تلق�ى الك�رة م�ن البدي�ل
الفرن�ي ل�وكاس هريناندي�ز،
وسدد بني قدمي الحارس األملاني،
ليحق�ق بايرن ف�وزا تاريخيا عى
العمالق الكتالوني.

أرقام تارخيية داخل مباراة بايرن وبرشلونة
ل� ْم تك�ن مب�اراة عادية أو حت�ى مواجهة
كربى إنها ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة
مثلت الهزيمة األس�وء يف تاريخ برش�لونة
األوروب�ي والليلة األه�م يف تاريخ العمالق
الباف�اري ال�ذي أنش�ئ يف ع�ام ،1900
احصائيات املباراة وأرقام الفريقني جاءت
عى النحو اآلتي.
� س�دد بايرن ميونيخ يف زم�ن املباراة 22
تصويبة منه�ا  13بني القائمني والعارضة
مقابل  6تصويبات فقط لربشلونة.
� حصل بايرن ميونيخ عى  9ركالت ركنية
مقابل  6لربشلونة.
� م�رر العبو باي�رن  420تمريرة يف اللقاء
منها  353تمريرة صحيحة بنس�بة نجاح
بلغت .84%
� مرر العب�و برش�لونة  428تمريرة منها
 347تمري�رة مكتملة بنس�بة نجاح بلغت
.81%
� ركض العبو بايرن م�ا مجموعه 106.7
كلم مقابل  97.5كلم لالعبي برشلونة.
� صنع العبو باي�رن ميونيخ ما مجموعه
 28فرص�ة حقيقية عى املرم�ى مقابل 6
فرص حقيقية فقط لربشلونة.
�  21تصويب�ة لباي�رن كان�ت م�ن داخ�ل
منطق�ة ج�زاء برش�لونة ،مقاب�ل خمس

مرات وصل فيها العبو برش�لونة وسددوا
من داخل منطقة جزاء بايرن.
� برش�لونة تلقى  4أهداف يف الشوط األول
ألول م�رة يف تاري�خ مش�اركاته ب�دوري
األبطال.
� نذه�ب إىل روب�رت ليفاندوفس�كي الذي
أصبح خامس العب يف تاريخ دوري أبطال
أوروب�ا ينج�ح يف التس�جيل يف  8مباريات
عى الت�وايل يف املس�ابقة “آخ�ر العب كان
كريس�تيانو رونالدو عام  ،”2014كما أنه
أول الع�ب يف تاري�خ بايرن ميوني�خ الذي
يحقق ه�ذا اإلنجاز متجاوزا النجم األملاني
العب الفريق الس�ابق يورغن كلينس�مان
الذي كان قد س�جل يف املس�ابقة نفسها يف
 7مباريات متتالية عام .1996
� ونس�تمر مع ليفاندوفسكي الذي سجل
الليل�ة  50هدف�ا للعمالق الباف�اري يف 60
مب�اراة خاضها مع الفريق يف دوري أبطال
أوروبا.
� تلق�ى برش�لونة أم�ام بايرن الخس�ارة
األس�وء أوروبي�ا يف تاريخ�ه ( .)8-2ولكن
برشلونة خرس بشكل أكربعام  1946لكن
محليا عندما خرس ( )8-0أمام إشبيليه يف
كأس إسبانيا.
� بخس�ارته ( )8-2أم�ام باي�رن يك�ون

برشلونة قد تلقى أكرب عدد من األهداف يف
شباكه يف مباراة واحدة يف تاريخ مشاركاته
يف املسابقات األوروبية.
� أول مرة ال يشارك فيها أي فريق إسباني
يف نصف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا منذ
موسم .2007 – 2006
� أول مرة يفش�ل برش�لونة يف تحقيق أي
لقب خ�الل موس�مه منذ موس�م 2007-
.2008
� بخسارته بثمانية أهداف يف مباراة واحدة

بوكتينو مرشح لتدريب برشلونة

َ
كشف تقرير إعالمي إسباني ،هوية املدير الفني الذي
ً
سيتوىل قيادة برش�لونة ،خلفا لكيكي سيتني املتوقع
إقالت�ه قري ًب�ا ،بعد الهزيمة الس�احقة ( )8-2عى يد
بايرن ميونيخ ،يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
فقد قال برنامج “إل تش�ريينجيتو” الشهري“ :يمكن
لبوكتينو التوقيع لربشلونة يف أقل من  72ساعة”.
ولم يت�ول امل�درب األرجنتيني ،ماوريس�يو بوكتينو،
قي�ادة أي فريق من�ذ إقالته من منصب�ه يف توتنهام،
هذا املوسم ،حيث حل بدال منه املدير الفني املخرم،
جوزيه مورينيو.
وس�بق لبوكتين�و قي�ادة إس�بانيول ،الغري�م األزيل
لربش�لونة يف إقليم كتالونيا ،وهو ما أدى به للتشديد

أكثر من مرة ،عى أنه لن يدرب البلوجرانا أبدا.
لكن�ه تراجع ع�ن ذلك مؤخ�را ،يف ترصيحات
صحفية ،معتربا أنه لو عاد به الزمن ،ما كان
ليقول مثل هذا الكالم ،حيث ال يعرف أحد ما
سيحدث يف كرة القدم.
ً
ووفق�ا ل�”س�كاي س�بورتس” ،فق�د قررت
ً
إدارة البارسا رس�ميا اإلطاحة بسيتني ،إذ كتب
فابريزيو رومانو ،الصحفي الش�هري بالش�بكة،
عرب حس�ابه عى “توير”“ :تم اتخاذ قرار
إقال�ة س�يتني بالفعل ،ل�ن يكون
م�درب برش�لونة املوس�م
املقبل“.

حتديد حكم لقاء إشبيلية ويونايتد
بنصف نهائي الدوري األوروبي

َ
كش�ف االتحاد األوروبي لك�رة القدم عن حكم مباراة إش�بيلية
ومانشسر يونايتد ،يف أوىل مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري
األوروبي.
واخت�ار يويف�ا إلدارة املباراة ،املق�رر إقامتها الي�وم األحد ،يف مدينة
كولونيا األملانية ،الحكم فيليكس بريش.
وكان األملان�ي بريش ( 45عاما) قد أدار مؤخرا إياب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا ومانشسر سيتي وريال مدريد ،الذي خرسه امللكي 2 1-
وودع بعده البطولة.
وحصل بريش عى الشارة الدولية من الفيفا يف عام .2007
وتجم�ع مباراة نصف النهائ�ي األخرى يف ال�دوري األوروبي بني إنر
ميالن وش�ختار دونيتس�ك ،وتقام غدا االثنني يف مدينة دوسلدورف
األملانية.

يف دوري أبطال أوروبا تس�اوى برش�لونة
م�ع فرق ح�دث لها نف�س الرقم الس�لبي
مث�ل ديبورتيف�و الكورني�ا أم�ام موناكو
عام  2003وبشيكتاش أمام ليفربول عام
 ،2007وماملو أمام ريال مدريد عام 2015
وليغا وارسو أمام دورتموند عام .2016
� بحسب شبكة “أوبتا” لإلحصائيات ،فإن
بايرن أصبح أول فريق يسجل  8أهداف ،يف
مباراة واحدة بأحد األدوار االقصائية ،عى
مدار تاريخ دوري األبطال.

� ذكرت ش�بكة “س�كاي س�بورتس” أنه
ألول م�رة من�ذ موس�م (،)2005-2006
س�يقام نصف نهائ�ي دوري األبطال دون
حضور أحد الثنائي ،كريس�تيانو رونالدو
نج�م يوفنت�وس ،وليوني�ل مي�ي قائ�د
برشلونة.
� أش�ارت ً
أيضا إىل نجاح بايرن يف الوصول
للمربع الذهب�ي ،للمرة ال�� 20يف تاريخه،
كثاني أكثر الف�رق املتأهلة لهذا الدور بعد
ريال مدريد ،الذي وصل إليه  29مرة.
� أصب�ح باي�رن الفري�ق الوحي�د املتأهل
لنص�ف نهائي هذه النس�خة ،ممن س�بق
لهم الفوز باللقب.
� عزز العم�الق البافاري س�جله القيايس
ض�د برش�لونة ،كأكث�ر الف�رق األوروبية
ً
تحقيقا لالنتصارات عليه ،بواقع  6مرات يف
 9مباري�ات ،متقدمً ا عى ميالن ،الذي هزم
البارسا يف  4مناسبات من  15مواجهة.
� سيش�هد نصف النهائي تواجد  3مدربني
أملان ،وألول م�رة يف تاريخ البطولة يحر
 3مديري�ن فنيني م�ن جنس�ية واحدة ،يف
املربع الذهبي.
واملدربون هم :هانز فليك (بايرن) ،جوليان
ناجلس�مان (اليبزي�ج) ،وتوم�اس توخيل
(باريس سان جريمان).
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األوغندي شبتيغي حيطم الرقم
القياسي العاملي يف سباق  5آالف م

حط� َم الع�داء األوغندي جوش�وا ش�بتيغي الرقم القي�ايس العاملي يف
س�باق  5آالف م يف لقاء موناك�و ضمن الدوري املايس أللعاب القوى.
وس�جّ ل بطل العالم يف سباق  10آالف م يف الدوحة عام  ،2019توقيتا
مق�داره  12,35,36دقيقة عى ملعب لوي�س الثاني يف اإلمارة ماحيا
الرقم القيايس السابق املسجل باسم العداء اإلثيوبي كينينيسا بيكييل
( 12,37,35دقيق�ة) منذ ع�ام .2004وغرد ش�بتيغي خارج الرسب
اعتب�ارا م�ن  3آالف م ليجت�از خط النهاي�ة متقدما بفارق شاس�ع
ع�ن وصيف�ه الكين�ي نيك�والس كيبكورير بف�ارق ح�وايل  16ثانية
( 12,51,78دقيقة).يف املقابل ،س�جل العداء األمريكي نوا اليلز أفضل
توقي�ت ه�ذا العام يف س�باق  200م مع  19,76ثاني�ة.وكان مواطنه
كيني�ث بدناريك يملك أفضل توقيت هذا العام مع  19,80ثانية.وتوج
اليلز بطال للعالم يف هذا الس�باق باإلضافة اىل س�باق التتابع  4مرات
 100يف بطولة العالم يف الدوحة عام .2019وتقدم اليلز يف السباق عى
ش�قيقه األصغر جوزيف�وس ( 20,30ث) يف حني ح�ل الركي راميل
غوليي�ف بطل العالم ع�ام  2017خامس�ا ( 20,80ث).وأحرز العداء
النروج�ي كارس�تن وارهولم س�باق  400م حواجز مس�جال 47,10
ثانية وهو أفضل توقيت هذا العام وأفضل توقيت يف لقاء موناكو.

بارتوميو :ما حدث كارثة ...
واختذنا بعض القرارات
أعربَ جوسيب ماريا بارتوميو ،رئيس نادي برشلونة ،عن استيائه
م�ن الهزيم�ة املذل�ة ( )8-2أم�ام باي�رن ميونيخ ،يف رب�ع نهائي
دوري أبط�ال أوروبا.وق�ال بارتومي�و ،خ�الل ترصيح�ات نقلتها
صحيفة “ماركا” اإلس�بانية“ :إنها ليلة صعب�ة للغاية ،والهزيمة
صعبة ،أنا آس�ف للجماه�ري ،ولم نكن الفريق ال�ذي نحن عليه أو
الن�ادي ال�ذي نمثله ،أنا آس�ف ج ًدا”.وأضاف“ :إنه�ا نتيجة كبرية
وأهنئ باي�رن ميونيخ الذي قدم مباراة رائعة ،واس�تحقوا التأهل
إىل نص�ف النهائي ،ونحن لم نكن يف مس�توانا ،واليوم كان كارثة،
وم�ن اآلن فصاع ًدا يجب اتخاذ القرارات ،والبعض منها تم التفكري
به�ا بالفعل ،وس�وف نعلنها”.وتابع“ :اليوم ليس مناس� ًبا إلعالن
الق�رارات ،وف�وق كل يشء نعتذر للجماهري ورشكائنا”.وبس�ؤاله
عن القرارات التي سيُعلنها ،أجاب“ :لن أقول ما هي القرارات اآلن،
ألن بعضها ُاتخذ بالفعل وس�يتم اتخاذ البع�ض اآلخر ،واليوم هو
يوم للتفكري ،وبد ًءا من الغد س�نحاول رفع املعنويات ،واألس�بوع
املقب�ل س�نتخذ القرارات”.وع�ن مس�تقبل املدرب س�يتني ،علق:
“الي�وم أفضل عدم ق�ول ما هي القرارات”.وأت�م“ :تأثري القرارات
عى الالعبني؟ كما قل�ت من قبل تم اتخاذ بعض القرارات بالفعل،
واليوم هو للتفكري وليس التخاذ قرارات ساخنة”.

فرينانديز :لقب الدوري األوروبي يعين الكثري ملانشسرت يونايتد
َي�رى الربتغ�ايل برون�و فريناندي�ز الع�ب
مانشس�ر يونايتد ،أن تتويج الشياطني
الحم�ر بلق�ب ال�دوري األوروب�ي ه�ذا
املوس�م ،سيس�اعد الفريق ع�ى تحقيق
املزيد من النجاحات.
ويلع�ب يونايت�د ض�د إش�بيلية يف نص�ف
نهائ�ي ال�دوري األوروبي الي�وم األحد ،بعد
تودي�ع بطولتي كأس االتحاد اإلنجليزي وكأس
الرابطة من نصف النهائي.
وقال فرينانديز بحسب ما نقل موقع سكاي
سبورتس“ :كل العب بحاجة لفهم
م�اذا يعن�ي التتوي�ج بلق�ب
ملانشس�ر يونايتد ،األمر
سيكون مهمًا للمدرب

والالعبني ،خاصة أننا نبيل حسنا حتى اآلن”.
وأض�اف“ :إذا توجنا بلقب ،فلن يكون األمر مثال ًيا،
وإنما جي�د للفريق ألن�ه بحاجة إىل الع�ودة للفوز
ببع�ض الكؤوس والقتال عى البط�والت األوروبية
والدوري”.
وتابع“ :الخت�ام بصورة جيدة اآلن س�يكون بداية
مميزة للموسم املقبل”.
ولم يتوج مانشسر يونايتد سوى ب� 3ألقاب كربى
منذ رحيل الس�ري أليكس فريجسون يف عام ،2013
وكان آخرها الدوري األوروبي منذ  3سنوات.
وتاب�ع الربتغايل“ :نحتاج مزيدا م�ن التطور ،يجب
أن نب�دأ الدوري بعقلية الفوز ،ونع�رف بأننا نلعب
لناد كبري يملك تطلعات كربى”.
وأردف“ :نأم�ل يف الفوز ببعض الكؤوس ،وبالطبع

الربيمريلي�ج أحد األلق�اب التي نريده�ا ،والتتويج
بالدوري األوروبي س�يعزز عقلي�ة الفوز باأللقاب
والقتال مع األندية الكربى”.
وع�ن رأيه يف زميله جرينوود ،قال“ :أعتقد أنه قدم
موس�مًا عظيمًا ،هو صغري يف السن وحقق أرقاما
مميزة هذا املوسم”.
واسرس�ل“ :العم�ر مج�رد رقم ،والكل ش�اهد أن
ماس�ون لع�ب بص�ورة ممي�زة للغاي�ة ،بإمكانه
تقدي�م املزي�د ،فهو يمل�ك الجودة وال ي�زال أمامه
الوقت للتطور بدن ًيا ،قدم موسمًا رائ ًعا وسيتحسن
أكثر”.
وأتم“ :يحتاج اللعب بصورة أكرب واكتس�اب الثقة
م�ن زمالئه واملدربني ،وأرى أنه سيتحس�ن بصورة
أكرب بفضل الجودة التي يتمتع بها”.

كورونا جيرب املصري على عدم مواجهة االمساعيلي
انس�حبَ فري�ق املرصي البورس�عيدي م�ن املواجهة التي
كان م�ن املفرض أن تجمعه باالس�ماعييل ضمن الدوري
املرصي املمتاز بس�بب إصاب�ة عدد م�ن العبيه بفريوس
كورونا املستجد.
وألغ�ى الحك�م ال�دويل أحم�د الغن�دور مب�اراة امل�رصي
البورس�عيدي وضيفه اإلس�ماعييل ،بملع�ب الجيش بربج
العرب الجمعة يف الجولة التاسعة عرشة من الدوري املرصي
املمت�از لعدم ق�دوم الفريق البورس�عيدي ،اىل امللعب بس�بب
وجود حاالت عدة ايجابية بفريوس كورونا يف صفوفه.
وانتظر الحكم مرور  20دقيقة من زمن املباراة املحدد انطالقها
قبل ان يعلن الغاءها.
وكان مجل�س ادارة امل�رصي قد اعلن رفضه خ�وض املباراة وذلك
بس�بب وجود  21حال�ة مصابة بفريوس كورونا م�ن افراد الفريق
من�ذ االحد املايض وقد ت�م تأجيل مباراة الفريق أم�ام حرس الحدود
االثنني املايض يف الجولة الثامنة عرشة.
وقال س�مري حلبية رئيس الن�ادي املرصي يف ترصيح�ات تلفزيونية أن
نادي�ه لن يخوض املباراة اعراضا ً عى قرار اللجنة الخماس�ية التي تدير
اتحاد الكرة وسيلجأ لكافة الجهات لعدم معاقبة ناديه.

فيما أعلن اتحاد الكرة ان مباراة اليوم ستقام يف موعدها بعدما أعلنت اللجنة
الطبية باالتحاد املرصي الخميس نتيجة املسحات التي أجريت لالعبي املرصي
االربعاء املايض للكشف عن فريوس كورونا وذلك بحضور  50فردا ً من اعضاء
فريق املرصي ،حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحاالت اإليجابية تقل عن
 10ح�االت ب�ني صفوف الفري�ق األول البالغ قوامه  30العبا مقيدين رس�ميا ً
باتح�اد الك�رة ،فيما كان�ت بقية الحاالت الت�ي ثبتت إيجابيته�ا بني الالعبني
الناش�ئني غ�ري املقيدين يف صف�وف الفري�ق األول وعدد من أعض�اء األجهزة
الفنية واملعاونة.
وعى ضوء ذلك قرر االتحاد اقامة مباراة املرصي واإلسماعييل يف موعدها.
ويحتل املرصي املركز العارش برصيد  20نقطة  ،فيما يحتل اإلسماعييل املركز
التاسع برصيد  22نقطة قبل املباراة.
وم�ن املنتظر أن يوقع اتح�اد الكرة عقوبة ضد املرصي لعدم حضوره لخوض
املب�اراة بخص�م  3نقاط من رصيده يف نهاية املوس�م بجان�ب اعتباره خارسا
للمباراة.وحسم التعادل اإليجابي مواجهة الجونة وضيفه االتحاد السكندري،
يف اللق�اء الذي أقيم يف ملعب الجونة.تقدم الجونة عن طريق أحمد يارس ريان
( 52من ركلة جزاء) وعادل النتيجة لالتحاد الس�كندري اس�الم جمال (.)70
بتلك النتيجة وصل االتحاد إىل النقطة  29يف املركز الخامس ،بينما رفع الجونة
رصيده إىل  21نقطة يف املركز العارش.

مفكرة الزوراء
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جلنة الثقافة النيابية :موازنة  2021تتضمن منحة الصحفيني واألدباء والفنانني
ملاذا نقابة الصحفيني
يف كل مرة؟
مسري السعد
ُ
يتس�اءل الجمي�ع مع بدء كل حملة اس�تهداف تش�ن عىل نقاب�ة الصحفيني
العراقي�ني وعىل ش�خص الس�يد النقي�ب الزمي�ل مؤي�د الالمي ,مل�اذا نقابة
ً
جواب�ا ش�افياً اال بضع عب�ارات هجومية من
الصحفي�ني؟ ,ولالس�ف التجد
كلمات التخوين واالفساد التي ان دققت فيها ال تجد لها أي أساس سوى انها
لقنت لهذا وذاك ليعلو صوته بها ببغاوية .
ان الحملة التي ش�نت ض�د النقابة مؤخرا يف مواقع السوش�ل ميديا يف بعض
املواق�ع والبيج�ات الوهمية ،وحملت ش�عارات س�وداوية وخبيث�ة ال تنتمي
اىل االخ�الق والتناف�س الرشي�ف ب�ل كان هدفها الني�ل من النقاب�ة والنقيب
الت�ي صدرت بالتأكي�د من الدخالء واملحس�وبني عىل املهن�ة واملتباكني كذ ًبا
إلنص�اف رشيحة الصحفيني بحس�ب زعمهم لالس�ف ،ولي�س لها وجه حق,
ذل�ك ألن نقاب�ة الصحفيني العراقيني من�ذ تويل الالمي لها كان�ت تدرك وتعي
حج�م أهمية خريج�ي كليات االع�الم ودورهم يف بناء املنظوم�ة االعالمية يف
الع�راق الجديد ولطاملا اكدت النقابة عىل ان الجيل القادم الذي سيتس�لم لواء
الصحافة واالعالم هم الجيل املتخصص بعد سنوات من تغييب هذا التخصص
واقتص�اره ع�ىل اعداد محددة يف س�نوات ماقبل  2003وم�ع االنفتاح الجديد
توس�عت القاعدة ،وانتجت اس�ماء صحفية واعالمية يشار لها بالبنان ,لذلك
كان�ت النقابة ترعاهم وتفت�ح ابوابها امامهم حت�ى ان الزميل الالمي افتتح
روابط خاصة بهم ضمن تش�كيالت النقابة ,وماقراره االخري باستثنائهم من
كل الضوابط اال دليل عىل ابوية النقابة والش�عور املهني املسؤول لنقيبها ازاء
هذه الرشيحة املهمة ,وهذا ماغاظ الكثريين وراحوا يوجهون سموم حمالتهم
ضده وضد النقاب�ة بنفس تآمرية خبيثة كان�ت واجهتها املطالب املرشوعة
االخ�رية من دون أن يش�عر أصح�اب املطالب ان ثمة م�ن يزيد حطب هذه
الن�ار ليس حباً بهم بل النهم خرسوا معارك عدي�دة مع الالمي ،ووجدوا
ضالتهم يف هذه املطالب لالساءة له وللنقابة .
ان توجي�ه املطال�ب للنيل من النقاب�ة والنقيب هو تحرف ملس�ارات
املطال�ب املرشوع�ة لهذه الرشيح�ة وتوجييها بطري�ق خاطئ للنيل
م�ن نقابتهم االم بعدما حققت ه�ذه النقابة املكانة املهمة حكوميا
والثقة شعبيا ،واعطت قوافل من الشهداء يف محراب الكلمة ،وحقق
لها نقيبها مكاسب هي من استحقاق العاملني فيها يف وطن صغري
أرض أو مكافأة تش�جيعية واقرار قانون حماية الصحفيني
كقطع ٍ
فضال عن والوقوف مع الصحفي واالعالمي ظاملا او مظلوما .
لذل�ك يجب م�ن االخوة خريج�ي الكليات اس�تثمار هذه املكاس�ب
للوق�وف م�ع نقابتهم يف صوت واح�د لنيل مطالبه�م املرشوعة من
الحكوم�ة الجه�ة الوحي�دة الق�ادرة عىل تحقي�ق ذلك كونه�ا الجهة
الراعية لكل رشائح املجتمع .
الجمي�ع مدع�و اىل الكف عن االس�اءة لبعضنا البع�ض وان نقف كما كنا
مع نقابتنا يف خندق واحد للميض يف تحقيق املكاس�ب ويف مقدمتها مطالب
خريجي كليات االعالم الن هذا الخطوة وحدها هي من تحقق املطالب وتسكت
األصوات النش�از التي تحاول النيل من النقابة والنقيب وفق اجندات انتخابية
خارسة سابقاً ,فلنكن معاً لنحقق كل يشء.

«فوكس
نيوز» توسع
انتشارها
عامليا عرب
خدمة البث
التدفقي

واشنطن /متابعة الزوراء:
ْ
أعلن�ت رشكة ”نيوز كورب” التي يملكها قطب
اإلعالم روب�ريت موردوك الثالثاء أنها س�تطلق
خدم�ة الب�ث التدفق�ي لقنواته�ا اإلخبارية ،يف
م�ؤرش عىل زيادة اهتمام املؤسس�ات اإلعالمية
به�ذه الخدم�ة التي تلق�ى مؤخرا إقب�اال كبريا
خصوصا يف مجال الرتفيه.
وقالت سوزان سكوت ،الرئيس التنفيذي لرشكة
“فوكس نيوز ميديا” ،يف بيان “نحن متحمسون
إلط�الق قناة فوك�س نيوز إنرتناش�يونال ،مما
يتي�ح لجمهورنا يف الخ�ارج الوصول إىل املصدر
املوثوق به لألخبار والتحليالت املعمقة».
ّ
وتوفر خدمة االش�رتاكات الجديدة عىل الطلب،
محت�وى ش�بكة “فوكس نيوز” الش�هرية التي
س�تكون مش�اهدتها متاحة يف  20بلدا بحلول
نهاي�ة  ،2020إضاف�ة إىل ش�بكتي “فوك�س
بيزنس” و”فوكس نيوز».
وتع� ّد فوكس نيوز الش�بكة األكثر اس�تقطابا

بغداد  /نينا :
ْ
اك�دت لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة
واالث�ار النيابي�ة ،أن موازن�ة العام
املقب�ل  2021س�تتضمن منح�ة
الصحفيني واالدب�اء والفنانني ،بعد
تقرير الف�رق الجوال�ة بالتدقيق يف
رصفها ،فضالً عن مناقش�ة توزيع
قط�ع االرايض ب�ني الصحفي�ني
املتفرغني.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب بش�ار
الكيك�ي ،ان « اللجن�ة ق�ررت
اس�تضافة نقي�ب الصحفي�ني يوم
 16م�ن الش�هر الجاري ،ملناقش�ة
موضوع انعكاس�ات الواق�ع العام
ع�ىل الصحاف�ة العراقي�ة وتاثريات
جائحة كورون�ا يف عمل الصحفيني
وصحتهم ،فضالً عن بحث موضوع
ارايض الصحفي�ني بم�ا يتعل�ق
باملش�مولني املتفرغ�ني بحس�ب

القانون ،مشريا اىل أن « اللجنة تعتزم
مفاتح�ة املحافظ�ني لتخصي�ص
قطع االرايض للصحفيني املتفرغني
بشكل كامل ملهنة الصحافة».
واض�اف ،ان» اللجن�ة طالبت وزير
الثقاف�ة بتزويده�ا بتقري�ر الفرق
الجوال�ة وتدقي�ق مضم�ون املن�ح
التي ذهب�ت اىل الصحفيني واالدباء
والفنان�ني والش�عراء» ،مبينا أنه «
باإلم�كان إطالق املنح�ة مرة ثانية
بع�د تثبيته�ا ضم�ن مخصص�ات
وزارة الثقافة كفق�رات يف املوازنة
املقبلة لعام .»2021
وتابع الق�ول ،ان « اللجنة النيابية
فاتح�ت وزي�ر الثقاف�ة لتزويدها
بالعق�ود االس�تثمارية للمراف�ق
السياحية ،ليتسنى للجنة فحصها
وتدقيقه�ا واتخ�اذ الرأي املناس�ب
بشأنها».

االعتداءات تتزايد على الصحفيني مع ارتفاع حدة املظاهرات يف لبنان
بريوت /متابعة الزوراء:
ْ
أدانت “مراسلون بال حدود” االعتداءات
املتزايدة عىل الصحفيني واالنتهاكات
املقلق�ة الت�ي ترتكبه�ا ق�وات
األم�ن يف لبن�ان ،بع�د إصابة
نح�و  15صحفيا عىل أيدي
الرشط�ة خ�الل تغطي�ة
حراك الغضب الشعبي يف
أعقاب انفجار بريوت.
وأف�ادت مؤسس�ة
س�مري قص�ري بجرح
م�ا ال يق�ل ع�ن 14
صحفي�ا الس�بت
امل�ايض ع�ىل أي�دي
ق�وات األم�ن يف
العاصم�ة اللبناني�ة
خ�الل
ب�ريوت،
املظاه�رات املناهضة
للحكومة التي اندلعت
إث�ر انفج�ار مس�تودع
باملرفأ.
وكان م�ن ب�ني الجرح�ى
إدم�ون ساس�ني مراس�ل قن�اة
“أل.بي.يس” ،الذي أصيب يف رأس�ه
للمش�ا هد ين
عرب الكابل يف الس�نوات
األخرية ،وإحدى املحطات املفضلة لدى الرئيس
األمريكي دونالد ترامب.
وأطلق�ت ع�ىل ه�ذا الب�ث التدفق�ي الخارجي
تسمية “فوكس نيوز إنرتناشونال” ويبلغ رسم
االش�رتاك فيه  6.99دوالرات شهريا ،وستكون
املكس�يك باك�ورة ال�دول التي س�يتوافر فيها،
تليها إسبانيا فأملانيا ثم بريطانيا يف  17سبتمرب
القادم.
و”فوكس” هي األخرية من مجموعة مؤسسات
إعالمية اعتمدت البث التدفقي الستقطاب عدد
أكرب م�ن املش�اهدين وع�ىل املس�توى العاملي.
وسبق للشبكة أن وفرت خدمة مماثلة للجمهور
األمريكي تحت مسمّى “فوكس نيشن».
وكان�ت املجموع�ة باع�ت العام املايض قس�ما
كبريا من أنش�طتها يف مجايل الس�ينما والرتفيه
إىل رشك�ة “ديزن�ي” ،م�ن بينها اس�تديوهات

“توينتي فريست سنتشوري
فوكس».
وناقش�ت وسائل اإلعالم الكبرية األخرى مؤخرا
خط�ط إطالقه�ا يف األس�واق الخارجي�ة ،فقد
تحدثت رشك�ة وال�ت ديزني ،مع املس�تثمرين
األس�بوع املايض ،حول خطط إلطالق “ستار”،
وهي منص�ة ترفيهية للفيديو تح�ت الطلب يف
أجزاء مختلفة من العال�م .كما تعمل “فياكوم
يس.ب�ي.أس” أيض�ا ع�ىل م�رشوع مماث�ل،
يس�تهدف عام  2021إطالق خدم�ة من املقرر
طرحه�ا يف أس�رتاليا وأم�ريكا الالتيني�ة ودول
الشمال.
وتش�هد خدم�ة الب�ث التدفقي زي�ادة كبرية يف
عدد املس�تخدمني حول العالم خصوصا يف فرتة
الحجر املنزيل ،حيث س�جلت رشك�ة نتفليكس
األش�هر يف هذا املجال زيادة غري مسبوقة فاقت
توقعاتها ،حيث استقطبت  10.1مليون مشرتك
جديد يف الربع الثاني من .2020

اإلعالم التونسي ما زال يتعامل مع املعايري املهنية من باب الكماليات

تقرير يرصد تسجيل خروقات وسائل اإلعالم التونسية يف الفرتة
االنتخابية الرئاسية والتشريعية
تونس /متابعة الزوراء:
ْ
ارتكب�ت مختل�ف وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة
واملس�موعة واملطبوع�ة يف تون�س خروقات
خ�الل الف�رتة االنتخابي�ة الرئاس�ية
والترشيعي�ة ،تفاوتت نس�بتها يف ما بينها،
وتش�ري ه�ذه الخروق�ات إىل أن املؤسس�ات
اإلعالمي�ة التونس�ية م�ا زال�ت تتلم�س
طريقها نح�و الديمقراطي�ة وتفتقد لألداء
املهني .ولم تس�توعب املؤسس�ات اإلعالمية
ّ
ظ�ل
التونس�ية ال�دور املطل�وب منه�ا يف
منظومة ديمقراطي�ة ،خصوصا خالل فرتة
االنتخاب�ات ،إذ ما زال�ت تتعامل مع معايري
الحي�اد والنزاه�ة واملوضوعي�ة م�ن ب�اب
الكماليات والش�كليات الثانوية ،بحسب ما
أك�د تقرير رصد أداء اإلع�الم التوني خالل
االنتخاب�ات الترشيعي�ة والرئاس�ية لع�ام
 .2019ووج�ه التقري�ر ال�ذي أع� ّده ائتالف
أوفي�اء للديمقراطي�ة ونزاه�ة االنتخابات،
باالش�رتاك مع املعه�د الديمقراطي الوطني
“إن.دي.آي” نق�دا الذع�ا لوس�ائل اإلع�الم
التونس�ية التي س�جلت عددا من الخروقات
تتعلق أساس�ا بالدعاية االنتخابية والدعاية
الس�لبية والتحيز وعدم الحي�اد ،وتم عرض
التقري�ر الثالث�اء يف ندوة صحفي�ة بتونس
العاصمة .وأكد نبي�ل اللبايس رئيس ائتالف
أوفي�اء يف ترصيح�ات صحفي�ة ،أن اإلعالم
يف تونس مس�تقل عن الس�لطة السياس�ية
الحاكمة ،لكنه غري مستقل عن لوبيات املال
والتجاذبات السياس�ية .وأضاف اللبايس أنه

يتعني عىل اإلعالم أن يلعب دوره يف املحافظة
ع�ىل الديمقراطي�ة م�ن خالل االس�تقاللية
والحياد وعكس الصورة الحقيقية للمواطن
م�ن دون توجي�ه وتمجيد ألي ط�رف كان.
وارتكبت الخروقات مختلف وس�ائل اإلعالم
املرئي�ة واملس�موعة واملطبوع�ة ،واعتم�د
التقري�ر يف عملي�ة الرص�د  10مقايي�س
هي اإلش�هار (اإلعالن) الس�يايس والدعاية
اإليجابية والدعاية الس�لبية وانتهاك كرامة
اإلنس�ان وحقوق�ه ومعطياته الش�خصية،
إضافة إىل التحيز وعدم الحياد وغياب الدقة
واملوضوعي�ة .كما اعتمد أيضا عىل مقاييس
التحريض عىل الكراهية أو التمييز أو اإلقصاء
ون�رش س�رب اآلراء وتضلي�ل الناخبني ونرش
األخبار الزائفة وتحريف املواقف ،فضال عن
املس م�ن قيم الدول�ة املدني�ة الديمقراطية
أو الدعوة النتهاك الحق�وق وخنق الحريات
وعدم احرتام مقتضيات األمن العام والدفاع
الوطن�يّ .
وبني التقري�ر أن هنال�ك ارتفاعا
مفاجئا لعدد الخروقات حيث بلغت نسبتها
 119يف املئة مقارنة بما تم تسجيله يف الفرتة
الس�ابقة لالنتخابات ثم لرتتف�ع إىل  130يف
املئة خالل الحمالت االنتخابيةّ .
وأكد التقرير
أن ثلث�ي الخروقات ارتكبت م�ن قبل قناتي
نس�مة والح�وار التون�ي بينما ت� ّم تراجع
يف الخروق�ات يف اإلع�الم الس�معي مقارن�ة
بفرتة االنتخابات البلدية حيث كانت نس�بة
الخروق�ات من بعد الرتجي�ح يف حدود  13يف
املئة يف الفرتة السابقة لالنتخابات لتنخفض

إىل  5يف املئة خالل الحمالت االنتخابية .وتفيد
اإلحصائي�ات الناتج�ة عن عملي�ات الرصد
أن مؤسس�ات اإلع�الم العمومي�ة بمختلف
أنواعها هي من بني املؤسس�ات األفضل من
حيث اح�رتام املعايري االنتخابية ،باس�تثناء
جري�دة الصحاف�ة والت�ي اعتربه�ا التقرير
األسوأ من بني مؤسسات اإلعالم الورقي.
وتمي�زت العديد م�ن املؤسس�ات اإلعالمية
الخاص�ة ،حس�ب التقري�ر ،بمس�توى جيّد
م�ن احرتام املعايري االنتخابي�ة منها جريدة
املغرب وإذاعة إكسرباس أف.أم ،عىل عكس
بعض املؤسسات األخرى التي تميّزت بأرقام
قياسية يف الخروقات عىل غرار قناتي الحوار
التوني ونسمة وجريدة الشارع املغاربي.
وأش�ار معدو التقري�ر إىل أن العين�ات التي
ت�م اختيارها ّ
تمثل ما ب�ني  60إىل  80يف املئة
من نس�بة املبيعات أو التصفح أو االستماع
أو املش�اهدة .وتناول�ت أعم�ال التصني�ف
والتحلي�ل ،الرصد الكمّي ملس�توى التغطية
اإلعالمي�ة االنتخابي�ة ورص�د الخروق�ات
للمعاي�ري االنتخابي�ة ورصد درج�ة احرتام
مبادئ املس�اواة واإلنص�اف إضافة إىل رصد
احرتام مبدأ التناص�ف .ومن بني التوصيات
الت�ي ج�اءت يف التقري�ر ،الدع�وة إىل من�ع
أصحاب املؤسس�ات اإلعالمية واملس�اهمني
فيه�ا واملرشفني عليه�ا من الرتش�ح إىل أي
انتخابات رئاسية أو ترشيعية أو محلية ملدة
ال تقل عن ع�ام منذ تخليه�م عن حقوقهم
فيها أو س�لطاتهم عليها .كم�ا دعا التقرير

إىل منع وس�ائل اإلعالم من القي�ام بأي من
أش�كال الدعاي�ة الس�لبية ضد أي مرش�ح
أو قائم�ة مرش�حة خ�الل كام�ل الف�رتة
االنتخابي�ة ،وإل�زام الهيئة العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات باح�رتام مب�دأ الش�فافية من
خالل نرش املعلومات مفصلة بش�أن مراقبة
الحم�الت االنتخابي�ة .وب�دأت االنتق�ادات
لوس�ائل اإلعالم يف تونس من�ذ املرحلة األوىل
لالنتخابات الرئاسية ،حيث وجه التونسيون
االتهام إىل العديد من وسائل اإلعالم بالتورط
يف االنحياز وعدم الحياد.
وأص�درت الهيئ�ة العليا املس�تقلة لالتصال
الس�معي الب�رصي “الهاي�كا” بيانا تضمن
تحذيرا شديد اللهجة للمؤسسات اإلعالمية،
واتهم�ت بعضه�ا ب�”االنخ�راط يف أجندات
سياسية لبعض املرشحني» .وأكدت الهايكا
انخراط العديد من وس�ائل اإلعالم السمعية
والبرصية (املرئية واملس�موعة) الخاصة يف
األجندات االنتخابية لبعض املرش�حني خالل
ف�رتة االنتخابات الرئاس�ية .واتهمت بعض
أصحاب وس�ائل اإلعالم باالنحي�از ما أثر يف
استقاللية الخط التحريري لهذه املؤسسات
وجعل بعض الصحفي�ني العاملني بها رهن
املصال�ح الضيق�ة ألصحابه�ا ،واعتربت أن
“تخيل هذه القنوات عن التزاماتها األخالقية
واملهني�ة والتعاقدي�ة ه�و س�عي إىل تجريد
العملي�ة االنتخابية من أهدافها األساس�ية،
خاصة حق املواطنني يف االختيار واملحاسبة
وفق إرادة حرة”.

يف أثن�اء تغطي�ة اش�تباكات ب�ني الرشط�ة
واملتظاهرين يف س�احة ري�اض الصلح ،وهو
نفس املص�ري الذي ل ِق َيه صحفي “أم.تي.يف”،
فادي س�كاف ،الذي أصي�ب يف الرأس يف أثناء
تواجده بالقرب من الربملان.
ويف اليوم نفسهُ ،نقل الصحفي املستقل مكرم
حلب�ي إىل املستش�فى إثر إصابت�ه برصاص
مطاطي يف ساقه ،فيما تعرض مراسل يومية
النهار إس�كندر خاشاشو للرضب املربح عىل
أيدي أعضاء م�ن حركة أمل أقدموا يف ما بعد
عىل مصادرة معداته.
من جهته�ا ،التقطت املصورة الصحفية ريتا
قب�الن ص�ورا لحظة تق�دم جن�دي تجاهها
ورضبها بمسدسه مع س�بق اإلرصار ،بينما
كان�ت تج�ري وس�ط املتظاهري�ن حامل�ة
الكامريا يف يدها.
واس�تنكرت صابرين النوي ،مسؤولة مكتب
الرشق األوس�ط يف “مراس�لون ب�ال حدود”،
“تزاي�د االعتداءات عىل الصحفي�ني يف لبنان،
حي�ث ترتكب ق�وات األمن تج�اوزات مقلقة
من خالل اس�تهداف املراسلني الذين يغطون
االحتجاج�ات وس�ط املتظاهري�ن” ،مؤكدة
يف الوق�ت ذاته أنه “من املل�ح أن تتوقف عىل
الفور هذه االنتهاكات اآلخذة يف التزايد بشكل
مهول».

وباإلضافة إىل اإلصابات التي تطلبت العالج يف
املستشفى ،فاقم إطالق الغاز املسيل للدموع
من صعوبة عمل الصحفيني أكثر فأكثر.
يُذكر أن عرشات الصحفيني تعرضوا لالعتداء
عىل أيدي عنارص الرشطة أحيانا واملتظاهرين
أحيانا أخرى ،وذلك منذ شهر أكتوبر املايض،
حي�ث انطلقت أوىل رشارات الحراك الش�عبي
الغاضب يف لبنان.
وقد أش�ار تجمع ”نقاب�ة الصحافة البديلة“
يف بيان أصدره الش�هر امل�ايض ،إىل ”أننا أبعد
ما يكون عن حريّة القطاع وحقوق العاملني
في�ه ،م�ن املالحقة الجائ�رة والقم�ع مرورا
بتكري�س التطبي�ل وص�وال إىل االقتطاع من
األجور والرصف التعسفي .كان العام املايض
وبداية العام الحايل ،من االنتفاضة وصوال إىل
كورونا ،دليال عىل ذلك“.
وتراجع لبنان هذا العام عىل جدول التصنيف
العامل�ي لحري�ة الصحاف�ة ،إذ ب�ات يقبع يف
املرتبة  102من أصل  180بلدا.
واع� ّد ناش�طون وصحفيون أن ه�ذه املرتبة
املتدني�ة م�ا هي إال م�ؤرش عىل واق�ع حرية
الصحاف�ة يف لبن�ان بعيدا عن ادع�اءات ”بلد
الحريات“ التي يتباهي بها بعض املس�ؤولني
السياسيني واإلعالميني يف كل مناسبة.

بعد تراجع عائدات اإلعالنات يف املؤسسات وتفاقم األزمات

صناديق اإلغاثة والطوارئ تدعم الصحفيني
الذين يغطون «كوفيد »19
بغداد /متابعة الزوراء:
َه�ذا املقال ه�و جزء من امل�وارد التي
تق ّدمه�ا ش�بكة الصحفي�ني الدوليني
باللغة العربية عن التغطية الصحفية
ل�»كوفيد .»19
تواز ًيا مع تفيش جائحة «كوفيد ،»19
ّ
تلقت وس�ائل اإلع�الم اإلخبارية حول
العالم رضبة قوية ،إذ تراجعت عائدات
اإلعالنات ،ما فاق�م األزمة التي كانت
تواجهه�ا باألص�ل هذه املؤسس�ات،
كذل�ك فقد ق�ام الكث�ري منه�ا بوقف
ّ
وحتى
التوظيف وتخفي�ض اإلنتاجية
ّ
أن بعضه�ا اضط�ر أن يقف�ل ،وهكذا
تراجعت الفرص املتاحة للصحفيني.
وع�ىل الرغ�م م�ن األج�واء املحبطة،
ظه�رت بع�ض الزواي�ا الت�ي يمك�ن
تعلي�ق اآلم�ال عليه�ا لالس�تمرارية
ّ
وتتمث�ل بتأس�يس صناديق
بالعم�ل،
اإلغاث�ة والط�وارئ للصحفيني الذين
يغط�ون «كوفي�د  ،»19مثلم�ا فع�ل
املرك�ز األوروبي للصحاف�ة ،صندوق
الصحاف�ة االس�تقصائية ،وصن�دوق
التصوير للنساء.
كم�ا أطلق املرك�ز ال�دويل للصحفيني
الذي تعمل شبكة الصحفيني الدوليني
تح�ت مظلّت�ه ،وبدع�م م�ن مرشوع
فيس�بوك للصحافة صناديق إغاثة يف
أربع مناطق رئيسة يف العالم.
ويف أواخر آذار/مارس املايض ،أطلقت
«ناش�يونال جيوغرافي�ك» صن�دوق
ً
خاص�ا لدع�م الصحفيني يف
ط�وارئ
إع�داد تقاري�ر ح�ول
«كوفي�د  »19يف
جمي�ع أنحاء العالم.
وحت�ى اآلن ،دع�م
الصن�دوق العامل�ي
أكث�ر م�ن 100
م�رشوع لرسد
القصص يف أكثر من
 50دول�ة .كذلك ق ّدم
دعمًا للصحفيني من
أجل العمل عىل التقيص
وجم�ع معلوم�ات
مهم�ة وتقديمها إىل
الفئات املهمشة.
وع�ن املب�ادرة،

قال�ت كيتل�ني يارنال وهي املس�ؤولة
عن ال�رسد القص�يص يف «ناش�يونال
جيوغرافيك» إن املشاريع التي حظيت
بدع�م ،س�لطت الض�وء ع�ىل بع�ض
القضايا الرئيسة التي يهت ّم بها الناس.
وأوضحت ّ
أن هناك الكثري من العنارص
املتش�ابهة يف القصص ،عىل الرغم من
اختالف األشخاص ،مثل قضية الترشد
سواء كان املشدرون عماالً مهاجرين
يف الهن�د أو أولئ�ك الذين يعيش�ون يف
إحدى مناط�ق كاليفورنيا ،كذلك كان
التعليم وانعدام األم�ن الغذائي وندرة
املياه من القضايا الرئيسة يف املشاريع
التي جرى إعدادها.
وم�ن ب�ني املس�تفيدين م�ن دع�م
الصن�دوق ،كان املص�ور الصحف�ي
م�وزوك نولتي الذي عم�ل عىل توثيق
ندرة املي�اه يف ضواحي ليم�ا يف البريو
أثن�اء تف�يش كورون�ا .ويف حديث�ه
لش�بكة الصحفيني الدولي�ني قال ّ
إنه
أدرك ماذا تعاني منه املجتمعات خالل
البح�ث ع�ن نق�ص املياه ،وال س�يما
م�ع تف�يش «كورونا» ،فاملش�كالت ال
تقترص ع�ىل املياه .وقد نرشت الصور
الت�ي التقطه�ا يف موق�ع متخص�ص
باألخب�ار االس�تقصائية البريوفي�ة
اس�مه  ،Ojo Publicoوأحدث�ت تأث ً
ريا
واس� ًعا ،إذ أ ّدى الضغ�ط الذي أحدثته
وسائل اإلعالم عىل رشكة مياه محلية
إلعادة توصيل املي�اه إىل العائالت التي
لم تتل�ق اإلمدادات ألكثر من

أس�بوع .وأعرب نولتي ع�ن أمله بأن
تعكس صوره حقيقة العواقب املدمرة
للفريوس يف املجتمعات.
كذل�ك روت الكاتب�ة ص�ويف كوزين�ز
التي اس�تفادت م�ن دع�م الصندوق
والت�ي ّ
غطت آث�ار «كوفي�د  »19عىل
مجتمع�ات الس�كان األصلي�ني يف
ً
قائلة« :بعد التجربة
أسرتاليا ،تجربتها
التي واجهها السكان األصليون خالل
انتش�ار وب�اء إنفلون�زا الخنازير عام
 ،2009وتويف أعداد كبرية منهم ،أردت
توثي�ق التجربة الجديد م�ع كورونا».
وقال�ت« :يف البداي�ة كان هناك الكثري
م�ن التحدي�ات ح�ول تنظي�م التنقل
داخل أس�رتاليا ،حي�ث أغلقت معظم
وتعني ّ
ّ
عيل
الواليات واألقاليم حدودها
أن أخت�ار مجتم ًع�ا آخر من الس�كان
األصلي�ني ألركز عميل علي�ه ،بدالً من
زيارة املجتمع الذي خططت له والذي
يتطلب عبور حدود الدولة».
وقد ت ّم نرش عم�ل الصحفية يف مجلة
 London Review of Booksوفوري�ن
بولي�ي و .SBSNewsوأضاف�ت
كوزينز« :أردت التأكد من أن تقاريري
ال ترك�ز فق�ط ع�ىل كورونا فحس�ب
ولكنني طرحت أسئلة أشمل مثل :ملاذا
يكون الس�كان األصليون األسرتاليون
عرضة لإلصابة بهذا الفريوس؟».
قررت «ناش�يونال جيوغرافيك» إبقاء
التقديم إىل صندوقها لدعم الصحفيني
ً
مفتوحا حتى الخريف.
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ثنائية السياسة واجلنس وجدلية البعد اآلخر يف رواية امرباطورية الثعابني
فاهم وارد العفريت

ُ
من�ذ الع�ام  2003والحي�اة العراقي�ة
صاخب�ة ومليئة بالتناقض�ات الجدلية،
وه�ذه الحالة كان�ت لها بواع�ث كثرة
وأهمها التقلبات السياس�ية التي طغت
ع�ىل املش�هد العراقي بعد الع�ام 2003
وم�ع التغي�ر الجوه�ري يف خارط�ة
السياس�ة العراقي�ة ظه�رت للس�طح
ثنائي�ات جدي�دة تحم�ل دالالت الرفض
الفك�ري او الس�يايس او الطائفي ،وقد
رصد لنا الروائي أحمد الجنديل يف روايته
امرباطوري�ة الثعابن الص�ادرة عن دار
تموز يف دمش�ق عام  2017التي ضمتها
 205صفحة من القطع املتوسط ،فمنذ
الصفحات االوىل ظه�ر لنا الرصاع االزيل
بن ال�ذات الري�رة وما تري�د امتالكه
م�ن املل�ذات املحرم�ة بكافة أش�كالها
وخاص�ة الجن�س وب�ن االدع�اء أم�ام
اآلخري�ن بالطهر والعف�ة وعمل الخر،
تضاريس هذا الواقع السيايس والرصاع
األزيل ب�ن الخ�ر وال�ر وب�ن ال�ذات
والقناع حمل�ت لنا امرباطورية الثعابن
الكثر م�ن وقائع املش�هد الدراماتيكي
للواق�ع العراقي امل�أزوم أص�ال بالكثر
م�ن التناقض�ات الديني�ة والسياس�ية
واالجتماعية .فأول قراءتنا لتلك الرواية
يوقفنا العن�وان يف تأمل ملا اراده الكاتب
خل�ف العن�وان م�ن دالالت تأريخية او
سياس�ية او اجتماعية متداخلة ،اذ تبدأ
رحل�ة تفكي�ك ذل�ك الن�ص الروائي من
عنوان�ه ال�ذي أراده أحم�د الجندي�ل أن
يمت�د بجدلي�ة ال منتهي�ة يف رصاع ب�ن
قطبن متنافرين داخل الذات وبهذا أراد

الكاتب أن تكون مفاتيح روايته موازية
ألروق�ة ال�ذات وعم�ق نزواتها من
خالل رؤيته لزمن الس�موم التي
تدس�ها ثعابن تل�ك املرحلة من
أجل نزواتها الخاصة والجامحة
بعيدا عن ال�ذات الجمعية التي
يدع�ي هؤالء خدمته�ا والعمل
م�ن اجله�ا يف س�بيل ديمومة
س�عادتها واملحافظ�ة ع�ىل
مصالحه�ا ،وم�ن أول الجم�ل
التعبري�ة يف الرواي�ة ن�رى ان
الكات�ب قد أدخ�ل القارئ معه
باسلوب روائي رائع مؤكدا خالله
أن االحداث السياسية او االجتماعية
الت�ي تمخضت عنها ل�م تغب عن ذهن
الكات�ب الن�ه كان يرصدها باس�تمرار
ويعيش أحداثها كل ي�وم وبهذا نرى ان
الكاتب يمسك نسغ هذه الثنائية واعني
ثنائي�ة الذات وما تريده م�ن ملذات بعد
اس�تحواذها عىل املال الع�ام بطرق غر
مروع�ة ،وب�ن الطب�ع ال�ذي يحاول
هؤالء سرته بالش�عارات او بالجمعيات
الخرية التي ظاهرها مساعدة الفقراء
واحتضان املحتاجن من االيتام واالرامل
واملطلق�ات ،وه�ذا التح�ول داخ�ل تلك
املنظومة عمل عىل ابتكار اساليب جديدة
للنص�ب واالحتيال مس�تثمرا مايمر به
البلد من فقر واوضاع مزرية واضطراب
س�يايس واجتماع�ي دف�ع ه�ؤالء م�ن
أصح�اب االزدواجية املفرط�ة مرغمن
لالفص�اح ع�ن نواياه�م بص�ورة جلية
وواضحة امام االجساد الفاتنة للفتيات
كلعب�ة رخيص�ة لنزوات ه�ؤالء املدعن
للفضيل�ة ،ان بنية النص الروائي وثيمة
احداثه رسمت للقارئ بخطوط عريضة
ماتعنيه الذات غر املستقرة من حقائق
تش�ر بال مجامل�ة اىل الط�ارئ واملتغر
ال�ذي انتهك ه�ؤالء املدع�ون من خالله
حرمة الوطن بجمال�ه وثرواته مبتدئن
بحقبة دنس�ت فيها كل املقدسات ،ومع
هذه الحقائ�ق الصادمة نرى ان الكاتب
اليقتحم باحداث روايته املعاني املقدسة
عند البعض دفعة واح�دة بل اعتمد بما
لديه من اس�لوب روائي رائ�ع ان يتقدم
بخط�وات وئي�دة ليكون ش�اهدا مثاليا
ع�ىل مرحلة تأريخية م�ر ويمربها البلد
بأحل�ك الظ�روف ،ع�ىل الرغ�م م�ن ان
هؤالء الطارئن يعتق�د الكثرون بانهم
زائل�ون بوق�ت قد يك�ون قريب�ا ،اال ان
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رؤي�ة الكات�ب تختلف تمام�ا عن رؤية
ه�ؤالء ألن املدع�ن ق�د تفنن�وا جيدا يف
لب�س واس�تخدام مختل�ف االقنعة فهم
قد وضعوا ل�كل ظرف قناعه واس�لوب
مجارات�ه وبذل�ك اس�تطاعوا ان يفتنوا
الكثر م�ن الناس الس�ذج الذي�ن آمنوا
بادعاءاتهم وصدقوا بم�ا يتلونه عليهم
من أقوال عن الفضائل والنزاهة.
اذا نح�ن أم�ام تلك الثنائية م�ع الكاتب
نكتشف هشاش�ة هؤالء وموت الضمر
وال�ذات املريض�ة لديه�م مم�ا يوح�ي
النه�زام جدلية القناع بعد س�نوات من
التجارب العقيمة مع هؤالء رغم زخرفة
افعاله�م لتكون بصورة أق�رب للتقوى
أمام الناس التي اخ�ذت تالحظ بصورة
جلي�ة ذل�ك التناقض الص�ارخ يف افعال
هؤالء ومنظماتهم ،ثمت عبارات تخللت

بني�ة الرواي�ة تمثل�ت بظاه�رة االيمان
املصطنع او االدعاءات من قبل االكثرية
العامل�ة يف تل�ك املنظم�ات وخاص�ة
املس�ؤولن بانه�م اتقياء ورج�ال آخرة
وليس لهم شأن بهذه الدنيا ومغرياتها،
وبم�ا ان الكاتب له رؤيته وتجربته فانه
ق�د صاغ لن�ا بقوالب جمالي�ة وابداعية
وبص�ور حس�ية دقيقة ملش�اهد الرتف
والجن�س الح�رام وحف�الت الدع�ارة
واحتساء الخمور وتوزيع أموال الشعب
املرسوق�ة ع�ىل حفن�ة م�ن الق�وادات
وبائعات اللذة الجنس�ية الش�باع غرائز
هؤالء بما لذ وطاب من املحرمات ،وبهذا
فان الكاتب قد أوصل رسالة مفادها ان
هؤالء الذين استهواهم الواقع ليس لهم
إي ارشاق يف املس�تقبل النه�م لم يكونوا
يف يوم من االيام يمثلون س�لوكا جمعيا

للعراقي�ن رغم الح�ب املفرط للمال من
قبل الجميع ،ألن هؤالء أساس�هم أناس
منبوذين استغلوا ظروف البلد الغراضهم
الدنيئة وبذلك استحقوا الرفض من ذات
املجتمع الجمعية ،ان تلك املقاربات التي
اس�تخدمها احم�د الجندي�ل يف روايت�ه
م�ن صدق وك�ذب وخ�ر ورش او ايمان
وتمرد جعلت دائ�رة الرصاع االجتماعي
تتس�ع ملس�تويات داللي�ة تتج�ه نح�و
معادالت وجدت ضالتها يف اذهان الكثر
م�ن الق�راء وكذل�ك يف اذه�ان واف�كار
آخري�ن يحاولون اعادة ترتيب أس�ألتها
واجاباته�ا له�ذا نج�د الت�درج البياني
الح�داث الرواي�ة يتمحور يف نس�قه من
البني�ة الفردي�ة لألح�داث اىل الفض�اء
الجمعي ملجمل تلك التقلبات املنس�جمة
تمام�ا م�ع ايديولوجي�ة االس�تحواذ
املتاصلة برؤوس هؤالء االدعياء ،وبذلك
يك�ون الكات�ب قد اجاد يف رس�م صورة
واضح�ة املعال�م لحالة الال ايم�ان التي
يش�عر بها هؤالء الذين يتقمصون عدة
ش�خصيات وحس�ب واقع الحال ،فمن
املؤم�ن الودي�ع والطي�ب م�ع اآلخرين
والهادئ يف تعامله مع الفقراء واملعوزين
من ايتام وارامل اىل وحش مفرتس ليس
له ه�م س�وى االنقضاض ع�ىل عذرية
او رشف ضحاي�اه ،يف ه�ذه الرواية ثمة
ق�راءات اخ�رى يمك�ن مالحظته�ا بن
طيات النسق الروائي العام للرواية التي
تدور أحداثه�ا يف زمن واحد لكنه متعدد
الرؤى واالنتم�اءات ،ليعرب عن االهتمام
بطريقة اخ�رى عن القضايا الس�اخنة
وحس�ب ابعادها واهميته�ا وبما يصب
يف مصلح�ة ه�ذا املف�رتس املتم�رس يف
دس السم ليفيض اىل مجموعة محدودة
التفك�ر همه�ا وهدفه�ا الوحي�د ه�و
الرسق�ة بعيدا ع�ن املس�ميات ان كانت
ام�واال او رشفا او عفة او مقدس�ات او
قيم ،ومع كل هذه التضادات نجح احمد
الجنديل يف وضع أجوبة مناس�بة الغلب
االسئلة ليشحذ بها ذهن القارئ يف الكثر
من االدلة البياني�ة وفق مقرتبات تبعث
عىل االعج�اب ليكون املتلق�ي محتضنا
للمس�افات التي رس�مها الجنديل لجو
املفارقة والدهش�ة اىل اقىص حد ممكن
يف اشغال املتلقي بهذه االفرتاضات التي
اثبتت قدرة الكاتب عىل اس�تفزاز الذات
وصوال اىل توازن البنية الروائية ملستوى
الواقع املعاش.

فلسفة ورمزية النهر يف رواية سدهارتا لـ «هرمان هسه»

قراءة للمجموعة القصصية مالحم
الذاكرة المونولوج وبناء الحدث
إبراهيم األعاجيبي
كثرا ً مَ�ا يلجأ الكات�بُ إىل حديثِ النفس,
َ
خالل�ه عم�ا يكاب�ده ويعانيه
ليع�رب من
ِ
م�ن أفراح أو أتراح ,يطل�ق ُ
الك ُ
تاب ال ِعنان
ٍ
النفس واإلصغ�اء لحديثها الذي يؤرق
إىل
ِ
ٌ
معرض دوماً لروب
اإلنس�ان ,اإلنس�ان
من املحن والحوادث الس�عيدة والحزينة,
وه�و يتفاع�ل م�ع ه�ذه وتل�ك بحس�ب
الظروف واألحداث ,عند ق�راءة املجموعة
ه�ذه يطلعن�ا الك�م الكبر م�ن األحاديث
وه�ي بلغة الس�ارد ولعلها أعط�ت زخماً
عاطفي�اً وبوحاً مؤثرا ً أكث�ر ,كونها كتبت
بإمالء م�ن النفس وخيالها ,لجأ الس�ار ُد
إىل اإلصغاء كثرا ً إىل النفس ليسمع منها,
نرى التفاعل املؤثر بن الس�ارد وقصصه,
ه�ذا التفاعل جع�ل بناء الح�دث يكاد أن
يره�ق القاص وهو يمس�ك بحبل الرسد,
َّ
ألن القص�ة القص�رة تحت�اج إىل تكثيف
واختزال وإتقان ,هنا لنبدأ باألول:
التكثي�ف يس�اعد الق�ص بإس�باغ ميزة
الرصان�ة يف رسده وجعل�ه غ�ر مم�ل,
وكلم�ا كان التكثي�ف أق�وى كلم�ا كان
ٌ
واضح عند
ال�رسد أجمل وذو نكهة ,ه�ذا
مجمل القصص فاعتمد الس�ارد عىل هذه
الخاصية حتى يستطيع أن يرسل رسالته
إىل املتلقي ِّ
بكل انس�يابية ولغ�ة تواصلية
ذات جس�ور وروابط متينة ما بن امل ِرسل
واملتلقي.
ُ
يمث�ل أهمية كبرة
أم�ا االختزال :ولعلَّ�ه
للغاي�ة يف القص�ة القص�رةَّ ,
ألن�ه كلم�ا
أُ
َ
ختزل من العب�ارات والجمل الزائدة كلما
كان�ت القصة أكثر تش�ويق وأكث�ر إثارة
لتحاف�ظ ع�ىل صورتها الجميل�ة ولتبقى
الجم�ل الت�ي ال يمك�ن االس�تغناء عنه�ا
ُ
يحدث إرباكاً وخلالً يف
وحذفها من القصة
الق�ص ,كانت القصة عنده ال تريد اإلكثار
من أية جملة أو عبارة ال يكون لها دور يف
بناء الحدث ومسرة الرسد.
وأم�ا اإلتقان :يعد جوهرا ً مهماً ,س�واء يف
بن�اء الحدث وصوغ قالبه بهيئة راقية ,أو
يف الحوار الذي يك�ون ,هنا وجدنا القاص
يلجأ إىل االهتمام الواض�ح بنهاية القصة
أو بحوار الشخصيات.
عند ِّ
أول جملة ت�درك كم حجم األهمية يف
ه�ذه الذاتية التي لجأ الرسد لها ,أن يكتبَ
القاص بهذا البوح ال ب َّد أنه عايش الرصاع

الذاتي الذي َع َ َ
بلس�ان شخصياته,
رب عنه
ِ
حدي�ث النفس يلج�أ إليه الس�ارد ليظهر
البوح الحقيقي لهذه الذاتَّ ,
لعل اهتمامه
بهذه الذاتية كاد أن يفقده هندسة الحدث
لوال دقته يف االمساك بحبل الرسد ليتحكم
ب�كل ش�اردة وواردة تخدم عملي�ة البناء
القصيص ,لغة الرسد كانت لغة ش�اعرية
بامتياز ومتناغمة ,بن�اء الجمل كان مما
يستس�يغه الفم ويميل إلي�ه الذوق ,حتى
َّ
كأن الكلمات ُر ِتبت بوت�ر أختاره الكاتب,
َّ
ولعل أكث�ر القصص دفئ�اً منولوجياَ هي
قص�ة (محاولة للنس�يان) الت�ي يقول يف
بعضها:
هن�ا .هن�ا حي�ث أق�ف يف حديق�ة البيت,
وحي�داً ,أدخ�ن س�يجارتي األل�ف ,انتهى
فص�ل الش�تاء ,بقاي�ا م�ن ال�ربد الدافئ
يالمس جلديا كجرير مبخر.
قبل قليل عدت م�ن العمل وتناولت أطيب
وجب�ة غداء من يدي أميٌ ,
بيض وطماطم
مقلية ,ش�ارفت الس�اعة عىل الخامس�ة
ع�رصاً ,وكم�ا قل�ت ,وحي�داً ,استنش�ق
ً
ح�رارة
الدخ�ان وأح�س به يم�أل صدري
مريح�ة ,وأتل�ذذ به حن أنفث�ه بعيدا ً عن
وجهي.
هذه القصة تظهر الرصاع الذاتي وهيمنته
عىل ال�رسد ,خياله الس�ارد ألهمه وبيئته
التي غ�ذت فيه ه�ذا الرسد ال�ذي يجذبك
كأن�ه يحاكي�ك عن ق�رب ,من حس�نات
ه�ذه املجموع�ة أن لغتها تحم�ل يف داخل
نصوصه�ا أوت�ارا ً صوتي�ة متناغم�ة مع
حرك�ة عضالت الفم والعي�ون وربما عند
القراءة س�واء القراءة الناطقة أو القراءة
الصامتة بواس�طة العي�ون ,العمل األدبي
ال َّ
طاغ
ب�د أن يك�ون الخيال الخص�ب هو ٍ
ومهيمن عىل النص ليسبغ عليه عنارصه
الجمالية.

اثير جليل ابو شبع
ال َيخف�ى ع�ىل املتتب�ع م�ا للم�اء م�ن رمزي�ة
خاص�ة عند الف�رق الصوفية والديني�ة بمختلف
اتجاهاتهم.
فق�د اس�تخدم العربانيون املاء ملقاص�د رمزية يف
عي�د املظال ،ويف الصوم ( 1ص�م  )6 :7واملاء أداة
التطهر فيس�تعمل يف املعمودية ويش�ار بذلك إىل
تطهر الروح والوالدة الثانية (يو )5 :3
ويعت�رب امل�اء الح�ي (ميا هي�ي) ش�عار وصفة
مالزم�ة من الناحية الفكرية والطقس�ية للديانة
املندائية .فللماء يف الديانة املندائية قدسية عظيمة
وواضحة وضوح الشمس.
ووعد يسوع املؤمنن بماء حي إذا رشب منه أحد
ف�ال يعط�ش إىل األبد (ي�و  14 :4و37-39 :7؛ رؤ
.)17 :22
واما االمامية كما نس�ب لالم�ام الصادق (ع) يف
مصباح الريعة طبعة دار املعارف االسالمية
(إذا أردت الطه�ارة والوض�وء فتقدم املاء تقدمك
إىل رحمه الل�ه تعاىل فإن الله قد جعل املاء مفتاح
قربت�ه ومناجاته ودليال بس�اط خدمته وكما أن
رحمه الل�ه تطهر ذنوب العباد كذلك النجاس�ات
الظاهرة يطهرها املاء ال غر قال الله تعاىل( :وهو
الذي ارسل الرياح برا بن يدي رحمته وانزل من
السماء ماء طهورا).
وق�ال الله تع�اىل( :وجعلنا من املاء كل ش�ئ حي
أفال يؤمن�ون) .فكما أحيا ب�ه كل يشء من نعيم
الدني�ا كذلك برحمت�ه وفضله جعل حي�اة القلب
والطاع�ات والتفكر صف�اء املاء ورقت�ه وطهره
وبركته ولطيف امتزاجه بكل يشء واس�تعمله يف

ق

صة
قصرية

تطهر األعضاء التي امرك الله بتطهرها وتعبدك
بأدائها يف فرائضه وس�ننه فإن تحت واحدة منها
فوائد كثرة فإذا اس�تعملها بالحرمة انفجرت لك
عي�ون فوائده عن قريب ثم ع�ارش خلق كامتزاج
املاء باألشياء يؤدي كل يشء حقه وال يتغر معناه
معربا لقول الرسول (صىل الله عليه وآله وسلم):
مثل املؤمن املخلص كمثل املاء ولتكن صفوتك مع
الله تعاىل يف جميع طاعتك كصفوة املاء حن أنزله
من السماء وس�ماه طهورا وطهر قلبك بالتقوى
واليقن عند طهاره جوارحك باملاء.
واما عند املتصوفة ابن عربي مثاال فرمز اىل قوة،
وقدس�ية ُت َعيل م�ن قيمة املوج�ودات والكائنات،
فامتالء الوج�ود باملاء يوجه املطل�ق نحو التجيل
والظهور ،ألن هذا االمتالء يف حد ذاته قوة أو طاقة
تندفع نحو الظهور والتجيل ..ولذلك فاملاء يمتد يف
الوجود ويف الكون فيكون كمرآة لقدس�ية الخالق
وعظمته وإبداعه فيصبح داللة عن الحب االلهي
وتعبرا عميقا عن الش�وق والعش�ق وعن كل ما
ه�و روحاني وصويف ،فاملاء تعب�ر عن اإلغراق يف
ملكوت الله وأرسار كونه.
اراد هسه باستخدامه للنهر ان يرمز اىل
واجب الوجود ((فلسفيا))
اوم او املقدس هندوسيا
ياهوه يهوديا
اآلب مسيحيا
الله اسالميا
واثب�ات ذلك ع�ن من خالل عدة نقاط .مش�رتكة
بن النهر وبن واجب الوجود.

.1سلب الزمان عن النهر
((موت سدهارتا لن يكون يف املستقبل
ل�م يوج�د يشء يف امل�ايض ول�كل يشء واق�ع
وحضور)).
ثم يقول يف صفحة اخرى
((اليس�ت االح�زان كله�ا يف الزم�ان وكل تعذيب
للنفس وكل خوف من الزمان .....اىل ان يقول.
يت�م التغلب ع�ىل املصاعب جميع�ا وعىل الر يف
العالم حاملا يتغلب املرء عىل الزمان))
.2سلب املكان
نع�م عندما تكون كل االش�ياء ح�ارضة يف النهر
ومراة لوجود النهر فحينئذ المكان
وال زم�ان يفصلها عن النهر فهي يف النهر والنهر
ظهرا لها.
مُ ِ
اقتباس ص 134
(((ان النه�ر يف كل م�كان ويف الوق�ت نفس�ه ،يف
املنب�ع ،يف املص�ب ،يف الش�الل وامل�رىس ،يف التيار
واملحيط والجبال ويف كل مكان)))
 .3وجود كل االشياء به وحضورها بحرته
ففي صفحة  134يقول
((عندم�ا تعلمت اس�تعرضت حياتي وكانت هي
نهرا
الرج�لالناض�ج
سدهارتا الشيخ العجوز
حيوات س�دهارتا لم يفصل احدهما عن االخر اال
الظالل فحسب دون ان يفصل بينهما الواقع))
.4املوجودات مراة لوجوده

وه�ذه فلس�فيا صفة من
صفات واجب الوجود.
كل االص�وات ه�ي م�راة
لصوته فهو يف كل يشء ال
بتداخل
اقتباس ص 136
((ل�م يك�ن لهم�ا مج�رد
م�اء بل ص�وت الحياة....
ص�وت الوج�ود ...صوت
الصرورة الدائمة))
اقتباس
(ان اص�وات املخلوق�ات
جميع�ا يف صوت�ه) يقصد
صوت النهر.
مراحل تعلم سدهارتا من
النهر
استطاع س�دهارتا التعلم من النهر واالنتهال من
معارفه بعدة مراحل.
.1مرحلة االنصات للنهر
وهذا ماورد يف صفحة 136
((بع�د ان راى س�دهارتا ان النهر هو مظهر لكل
االص�وات واملوجودات وصل اىل مرحلة االس�تماع
من النهر،
بحيث كان�ت الفكرة هي نفس الفكرة التي تصل
اىل صاحبه.
ووص�ال س�وية اىل مرحل�ة القديس�ن وذل�ك
الستماعهم املتواصل للمقدس او للنهر)).
 .2مرحلة التعلم من النهر

اقتباس ((تعل�م من النهر
ان ينظ�ر وان يص�رب وان
ينصت))
وتعلم منه تقب�ل االخرين
وع�دم اس�تخدام النظ�رة
االستعالئية.
((( انه ينظ�ر اىل الناس يف
ض�وء مختلف عن ذي قبل
انه�ا ليس�ت نظ�رة ذكية
جدا او متك�ربة انها نظرة
اكثر دفئ�ا وتعاطفا وحبا
للتعرف))
 .3مرحلة تلقي الحكمة
بعد وصول سدهارتا اىل ان
ينظ�ر اىل الكل نظرة ابوية
ونظ�رة تعاطف بدا قلبه يتلقى الحكمة من النهر
ليصل اىل مرحلة الذوبان يف الالمتناهي.
الخاتمة.
عندما انصت سدهارتا اىل هذا النهر
فكأنه انصت للجميع
للكل اىل الوحدة.
حينئذ كان�ت االغنية العظيم�ة ذات االلف صوت
تتالف كم كلمة واحدة
((أوم)) وتعني الكمال
منذ تلك الس�اعة كف س�دهارتا ع�ن الكفاح ضد
مص�ره وع�ىل محياه ارشق�ت س�كينة املعرفة.
مس�لما نفس�ه للتي�ار منتميا اىل وحدة االش�ياء
جميعا.

كأننــي بطــل هـــارب مــن روايــــة

آمنة رزق محو
س�ئ َم من العيش داخل جدران س�جنها ،وكره
البقاء ب�ن تلك القضب�ان املصنوعة من فوالذ
امل�آيس ،عن�د أخذ ق�رار الف�رار منه�ا ويف أول
خطوة خطاها خارج طيات صفحاتها جرحه
أنن زجاج ق�ارورة مرمية عىل قارعة الطريق
نهش�ت جلدها كالب مس�عورة ،غري�ب هذا!!
هل تعمد الكاتب أن يرتكني من دون حذاء؟ أم
نيس أن يلبس�ني إياه؟ عىل األقل كان يخربني
بتل�ك الصدمات ك�ي أتحص�ن أو كان عليه أن
يكتب يل وصفة الدنيوية فيها دواء ينصح املرء
يف أثناء س�ره يف طري�ق الحياة الش�ائك كيف
يأخ�ذ جرعات صباحية ومس�ائية من أقراص
الحيطة والحذر قبل تجرع الهموم.
أن تميش يف طريق ميلء بالحب والكره والحقد
والحس�د وأنت محتم علي�ك أن تعيش يف برزخ
النف�اق بينهما بحج�ة العالق�ات االجتماعية
واملعام�الت ،ذل�ك صعب جدا ع�ىل ضمر حي

ي�رح قلب�ه يف غرف�ة العملي�ات دون مخدر،
كان عىل الكاتب أن يحذر مريضه من األعراض
الجانبية التي س�يتلقاها بعد العملية مبارشة
م�ن صعوب�ات وعوائ�ق ومطب�ات عاطفي�ة،
ويعلّمه كيفية الس�باحة يف بحر الحياة ،وكيف
يواج�ه رصاع أمواجه�ا الت�ي بات�ت تح�ر
شواطئ مجالسنا التي تتزين بمآدب من لحوم
إخوانن�ا متجاهلن املل�ح الذي جم�ع بيننا يف
املايض ،الب�د علينا من إحضاره ك�ي ال نأكلها
مطهي�ة حس�ب ذوق ذواتنا الخبيث�ة عىل أقل
نتذكره.
كيف لبطل أن يقبل عىل نفس�ه ال�ذل والهوان
أليست البطولة معروفة بالشجاعة؟ إذن ماذا
حدث؟ هل انقلب اتجاه عقارب الس�اعة؟ وأنا
أميش فوق سطور تلك الرواية ،صادفت فاصلة
فصل�ت حياة امل�ايض عن الح�ارض ،يف القديم
كان�ت الصداق�ة مكس�با ،اآلن الصفقات هي
الطاغية عىل بنود الصداقة تكسب هذا وتخرس

ذاك ،تنج�ح وتفش�ل  ،كله متعل�ق ببورصات
أسهم الركة الجيبية.
وبالرغم م�ن هذا ما الفائ�دة يف األخر قطعة
قم�اش بيضاء إم�ا طاهرة أو مدنس�ة  ،تفيق
من سباتك إما باكرا وإما متأخرا .لقد شاهدت
س�يناريو فيل�م حيات�ك بالكامل م�ع حضور
الش�خصيات واألبطال ،لقد أقبلت عىل الحياة،
فمرحب�ا بك ع�ىل أرضها الج�رداء ،ق�رر ماذا
س�يكون محصولها يف موس�م الحصاد ورد أم
ش�وك ،لك الق�رار يف هذا فأنت ح�ر ،لكن تذكر
ص�وت اآلذان يف أذن�ك دون صالة ل�ه مع العلم
قب�ل وضع نقط�ة النهاية س�تقام عليك كذلك
صالة دون آذان.
أقبل�ت ع�ىل ص�وت ش�يخ عج�وز ،علمت من
بياض لحيت�ه أنه كبر العائل�ة ،إنه جدي عىل
وجهه تجاعيد تشبه تلك السطور التي خطوت
عليها قبل إقبايل عىل الحياة.
الله أكرب الله أكرب ال إله إال الله أس�ميتك سعيد،

أسميتك سعيد.
ماذا؟؟؟
أه�ذه س�خرية ي�ا ج�دي؟؟ م�ن أي�ن يل
السعادة؟؟؟
ل�م أر يف س�يناريو ذل�ك الفيل�م إال خليطا من
الح�زن وامل�آيس ،وذرات من حالوة الس�كر يف

املصال�ح الش�خصية ع�ن أي س�عادة تتحدث
إذن؟؟؟
أجبن�ي من فضل�ك قبل وضع نقط�ة النهاية،
وأعلمني عن أجلها.
إنها ألجل مسمى سرتى السعادة يف الدارين إذا
كان محصولك يف اآلخرة ورد طيب.
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لطلة ابهى

حنو مستقبل افضل...هلا

زوجك صاحب الطابع الشرقي ...كيف تتعاملني معه؟
ُ
يحب الرجل الرشق�ي العيش يف املايض
ويتمس�ك بالع�ادات والتقاليد وال يحب
التط�ور ،وه�و م�ا نس�ميع ع�ادة يف
مجتمعن�ا أن�ه رجل «رجع�ي» ويظهر
ذل�ك جليا ً من أس�لوب كالم�ه وطريقة
ارتداء مالبس�ه وحتى من أسلوب حبه،
ولكن�ه رغم ذلك ش�ديد الطيبة وس�هل
التعامل معه وسهل اكتسابه ولكن عى
امل�راة أن تكون حكيمة ج�دا ً يف التعامل
معه من�ذ البداية وهو أيض�ا ً من النوع
الذي يتحمل املسؤولية بشكل كامل وال
يتذمر أبدا.
والرج�ل الرشق�ي ال يحف�ظ م�ن آيات
الق�رآن س�وى «الرج�ال قوام�ون عى
النس�اء» ،كم�ا أن�ه ال يقبل كث�ريا ً من
الرجال الرشقين مبدأ األسف واالعتذار
عندم�ا يخط�أون ،ويع� ّدون االعت�ذار
تقليالً من الكرامة والقدر أمام الزوجة،
وه�ذا خط�أ ،وال يعلم�ون أن العن�اد
والكربياء من أهم أسباب دمار وخراب
البيوت الزوجية الت�ي تقوم عى املحبة
والتفاهم املشرتك.
ولك�ن كي�ف ل�كِ أن تتعاملن م�ع هذا
الرجل
• إذا تع�اون معكِ هذا الرجل يف ش�ؤون

املطبخ

البي�ت وتربي�ة األوالد فيجب أن تقدمي
له من عبارات الشكر ما يكفي غروره.
• امدحيه دائم�ا ً يف أدق التفاصيل ،فهو
يح�ب أن تثبتي ل�ه أنه الرج�ل األفضل
عى االطالق بن كل الرجال.

• ه�ذا الرجل يرف�ض االعت�ذار ،ولكنه
ق�د يس�تخدم بعض األس�اليب األخرى
لالعت�ذار مث�ل توس�يط األوالد أو رشاء
هدية ،فال ترفيض سلوكه هذا وترصين
عى سماع كلمة األسف منه ألنه أسلوب

بال جدوى.
• إذا تأن�ق زوج�ك الرشق�ي بمالب�س
جديدة فعليكِ أن تطربيه بكلمات الغزل
التي ترضيه وتشعره بالفخر.
• اطلبي رأيه يف جميع شؤونك وشؤون

أوالدك ،فهذا يش�عره دائم�ا ً أنه بالفعل
رب األرسة واملس�ؤول األول واألخ�ري يف
إدارة شؤون األرسة.
• ال تستخدمي أسلوب الجدل يف الحوار،
فه�و ال يج�دي مع ه�ذا الرج�ل ،ولكن
اس�تخدمي اس�لوب الحوار البناء ،فإذا
أرص عى رأيه فأطيع�ي أوامره حتى ال
يتقلب مزاجه مما يك�در صفو العيش
بينكما.
• ال تس�تخدمي مبدأ الندية ،فهذا األمر
سيخرسك زوجك بكل تأكيد ،فهذا الرجل
ال يعرتف بأن الرجل واملرأة متس�اويان
يف الحق�وق والواجبات ،ولك�ن اجعليه
دائما ً يشعر أنه األقوى واألقوم.
• اجعي الحب والتفاهم أسلوبا ً للتعامل
م�ع ه�ذا الرجل ،حت�ى تكس�بن قلبه
وعقله عى حد سواء.
• ال تستخدمي أسلوب العند والعصبية،
فالرج�ل الرشق�ي يكره ه�ذا النوع من
النساء.
• اس�تخدمي أس�لحة املرأة الفتاكة ،أال
وهي الرق�ة والدموع يف بعض األحيان،
فهي ترقق قلب الرجل الرشقي وتجعله
يشعر بأنه مقرص يف واجباته تجاهك يف
بعض األحيان.
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البصل للتخلص من الشعر
األبيض
ُ
مش�كلة الش�عر األبيض ال تقترص
ع�ى النس�اء الالت�ي تقدم�ن يف
العم�ر فقط ،ولكن أحيان�ا ً ُتصبح
مش�كلة الفتي�ات صغريات الس�ن
أيض�اً .فالعام�ل الوراث�ي ل�ه دور
كبري يف األم�ر ،فما الس�بب والحل
لهذه املشكلة سواء كنتِ صغرية يف
السن أم كبرية؟
السبب:
يع�ود الس�بب يف ظه�ور الش�عر
األبيض ،هو ضع�ف قدرة بصيالت
الش�عر ع�ى إنتاج امليالن�ن .وهي
املادة الصبغية املس�ؤولة عن إمداد
الش�عر بلونه الطبيعي ،األمر الذي
ي�ؤدي إىل ظه�ور الش�عر
األبيض.
الحل :عصري البصل:
يس�اعد البص�ل ع�ي
تحفي�ز نمو

الش�عر ،ويقلل من ظهور الش�عر
األبي�ض .كم�ا أن�ه يع�زز ال�دورة
الدموي�ة ،ويُس�اعد ع�ي تجدي�د
بصي�الت الش�عر وتنظي�ف ف�روة
الرأس.
الطريقة:
 قومي بتقشري البصل ،وقطعيه. اعرصي�ه الس�تخراج عص�ريالبصل.
 قوم�ي بتدلي�ك رأس�ك بالعصريجيداً.
 اتركيه عي شعرك ملدة  15دقيقةأو أكث�ر ،ث�م اغس�ليه
بالشامبو جيداً.

كل يوم معلومة

طريقة عمل مشروب السحلب
املقادير:
•  4أكواب من املاء
•  1علب�ة م�ن
الحلي�ب املكثف
املحى
• ¼ ملعق�ة
م�ن
صغ�رية
ملس�تكة
ا
املطحونة
• ¼ ملعق�ة
ة
صغ�ري
م�ن املحل�ب
املطحون
•  3مالعق طعام
م�ن دقي�ق الذرة /
النشا
•  3مالع�ق طع�ام من
ماء الورد

•  1ملعقة صغرية من القرفة
املطحونة
طريقة العمل :
 .1يوض�ع امل�اء والحلي�ب
ّ
املح�ى ،واملس�تكة،
املكث�ف
واملحل�ب ،ودقيق الذرة داخل
وعاء كبري للصلصة.
ُ .2يغ�ى املزيج ث�م ُيرتك عى
ن�ار خفيف ٍة مل� ّدة ترتاوح بن
ٍ
 7و 10دقائ�ق م�ع التحريك
املستمر.
ُ .3يرف�ع الق�در ع�ن الن�ار
و ُيض�اف إليه م�اء الورد ،ثم
ُيس�كب املزيج داخ�ل أكواب
للتقديم.
ُ .4ت�رش القرف�ة املطحون�ة
عى الوج�ه و ُيق� ّدم الرشاب
ساخناً.

ما سر إقبال ركاب الطائرات على عصري الطماطم ؟
يع ّد عصري الطماطم م�ن أكثر املرشوبات التي
يطلبه�ا ركاب الطائرات ،وه�ي ظاهرة حاول
الباحث�ون تفس�ريها بش�كل علمي
وخلص�وا إىل أن طع�م عص�ري
الطماط�م يف الجو مختلف
عن�ه يف األرض ،فما رس
هذا االختالف؟
يرص�د العاملون يف
مج�ال الط�ريان،
ش�عبية كب�رية
لعص�ري الطماطم
يفضل�ه
ال�ذي
ال�ركاب بش�كل
ملف�ت لالنتب�اه.
وح�اول الباحث�ون
بمعهد » فر ا و نه�و ف »
األملاني تفس�ري س�بب هذه
الظاهرة وخلصوا إىل أن اختالف
الضغ�ط ه�و الس�بب يف جع�ل عص�ري
الطماطم فوق الس�حب أل�ذ يف الطعم منه عى

األرض .ورص�دت رشك�ة الخط�وط الجوي�ة
األملاني�ة «لوفتهان�زا» ه�ذه الش�عبية الكبرية
لعصري الطماطم ع�ى متن رحالتها،
إذ قدرت كمية عصري الطماطم
الت�ي يطلبها الركاب خالل
رحالته�ا بنح�و 7,1
مليون لرت سنويا.
والس�بب يف ذلك انه
ال يظه�ر الطع�م
الحقيق�ي لعص�ري
الطماط�م يف أجواء
الضغ�ط الج�وي
املعت�اد ،إذ يص�ف
معظم الناس طعمه
باملاسخ ويحمل رائحة
الرتبة ،لكن يتحول طعم
هذا امل�رشوب يف ظل ضغط
الهواء داخ�ل الطائرة ليتحول إىل
الطعم الس�كري الذي تف�وح منه رائحة
ثم�ار الطماطم» .وأج�رت الباحث�ة اختبارات

للتذوق ع�ى عدد م�ن ركاب إح�دى الطائرات
التي اتس�مت بضغط جوي منخف�ض ،لتتأكد
من فكرة تركي�ز الطعم عند انخفاض الضغط
الجوي.
وأك�دت الدراس�ات أن االحس�اس برتكيز طعم
الس�كر وامللح يتغري مع تغ�ري الضغط الجوي
ونس�بة الرطوبة .وأش�ار الباحثون إىل عنرص
آخ�ر مه�م يزيد من ش�عبية عص�ري الطماطم
خ�الل الرح�الت الجوية ،وهو عن�رص التقليد.
فرؤي�ة أحد ال�ركاب لراكب آخ�ر يطلب عصري
الطماط�م ،يحف�زه لتجربت�ه وهكذا يكتس�ب
ه�ذا امل�رشوب الطبيع�ي ش�عبيته ب�ن ركاب
الطائرات.
وانطالق�ا من ه�ذه النتيجة ،توص�ل الباحثون
إىل أن م�ذاق بع�ض األطعمة اآلس�يوية التي ال
تحت�وي عى بهارات قوية كالس�مك والدجاج،
يتغ�ري داخ�ل الطائ�رة وبالت�ايل يج�ب زي�ادة
نس�بة البهارات فيها .وتس�اعد ه�ذه النتائج،
رشكات الطريان عى تحسن مذاق مرشوباتها
وأطعمتها املختلفة خالل الرحالت.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....

البطــــــاطس املقليـــــة ..أضــرار خطيــرة علــى صحـــة اإلنســــان
ُ
يح�رص الكثريون
ع�ى تن�اول
ا لبطا ط�س
املقلية وخاصة
األطف�ال ،رغ�م أنها
تعد من أح�د املخاطر
ع�ى الصح�ة بش�كل
كبري.
وأكدت دراس�ات عدي�دة ،أن
البطاط�س املقلية قد تتس�بب
يف اإلرضار بالصحة ،مما يعرض
الجسم للسمنة واألمراض القلبية

وغريها من األمراض.
وفيما يي أبرز أرضار البطاطس املقلية:
ارتفاع ضغط الدم
البطاط�س املقلي�ة له�ا دور يف التس�بب يف
ارتف�اع مع�دل ضغط ال�دم وهذا م�ا أثبتته
الدراس�ات املختلفة ،وهذا لكثرة مادة النشا
وامللح الذي يوجد بالبطاطس ،والتي تزيد من
معدل ضغط ال�دم ،فضال عى وجود الزيوت
املهدرجة الضارة بمعدالت ضغط الدم.
التسبب يف السمنة
تناول البطاطس املقلية بشكل مستمر يؤدي
إىل السمنة حيث أنها تحتوي عى الكثري من

سلوكيات

ســـــر األعشـــــــــاب

اليانسون  ..فوائد عديدة وطعم لذيذ
يع ّد اليانسون من األعشاب املفيدة املعروفة
منذ قديم الزمن وخاصة يف الرشق ،وهو بديل
رائ�ع لألدوية خاصة لألطف�ال واملرضعات.
تعرف عى بعض فوائده.
يعد اليانس�ون من األعشاب ا ملفي�د ة
جدا ً للصحة ،فهو يس�اعد
ع�ى الهض�م ومقاوم�ة
الس�عال ،وهو مناس�ب
للكب�ار والصغ�ار.
ينتمي اليانس�ون
للفصيل�ة
الخيمي�ة ،مث�ل
الكراوية والشمر،
ويحت�وي ع�ى
نف�س مكونات
الش�مر و»إن
مذاق�ه
كان
أفضل».
وال يع�د اليانس�ون
فق�ط عش�بة طبي�ة ،ب�ل
أيض�ا ً م�ن التواب�ل .وكل
تقريب�ا ً
تد فق
تع�زز
التواب�ل
اللعاب وإنتاج العص�ارة املعدية والصفراء،
وه�ي بالت�ايل تخلق بيئ�ة مناس�بة لهضم

الطع�ام ،كم�ا يوض�ح الباحث ماي�ر ،الذي
يضي�ف« :لذل�ك يس�تخدم الن�اس التواب�ل
ليس فقط من أجل تحس�ن الطعم وحفظ
الطع�ام ،ولكنها تس�اعد أيض�ا ً يف عالج
كثري من األمراض».
ويستخدم اليانسون
بش�كل خ�اص يف
إعداد الحلويات
أو املقبالت.
كم�ا ان
ا ليا نسون
يس�اعد عى
الهضم ويقلل
التقلصات...
و ل�ه تأث�ريا ً
إيجابي�ا ً عى
الجه�از التنف�ي،
ويس�اعد ع�ى طرد
الس�عال ول�ه أيض�ا ً
آثار مض�ادة للجراثيم ..وم�ن املمكن أيضا ً
إضافت�ه للش�مر والكراوي�ة إلعط�اء مذاق
أفضل لهما .ويمكن تقديم اليانسون كشاي

الس�عرات الحرارية ،حيث أكدت األبحاث أن
تناول  200ج�رام من البطاطس املقلية يمد
الجس�م بحوايل  610من السعرات الحرارية
مما يتس�بب يف حدوث السمنة وخاصة لدى
األطف�ال ،فضال عى أنها تحت�وي عى مادة
األكريالمي�د التي تتك�ون نتيجة القي والتي
ق�د تصيب األطفال بالضع�ف يف املناعة مما
يتسبب يف األمراض املختلفة.
اإلرضار بصحة القلب
عليك بالتقليل من تن�اول البطاطس املقلية
التي قد تتس�بب يف حدث الكثري من املخاطر
عى صح�ة القل�ب ،حيث أنه�ا تحتوي عى

نس�بة عالية من الكربوهيدرات والنشويات
والتي لها دور يف زيادة معدل الكوليس�رتول
الضار بال�دم ،وزيادة ترس�يب الدهون عى
القلب مما يزيد من فرصة اإلصابة بانس�داد
الرشاين والجلطات القلبية.
زيادة السكر بالدم
البطاط�س املقلي�ة تس�اعد ع�ى تح�ول
الكربوهيدرات النش�وية إىل س�كريات بالدم
مما ي�ؤدي إىل ارتفاع الس�كر ،ولهذا ينصح
األطباء بعدم تناول البطاطس املقلية ملرىض
الس�كري منعا لح�دوث مضاعف�ات ومنها
غيبوبة السكر.

التأثري عى الكبد
تن�اول البطاطس املقلية قد يعرض الكبد إىل
مش�كالت مختلفة ومنها حدوث تغيريات يف
أنزيمات الكبد ،كما أنه يصيب الكى بالفشل
الكل�وي فضال عى اإلصابة بأمراض األمعاء
وح�دوث اإلرتج�اع املريئ�ي ،وه�ذا نتيج�ة
ا ملقلي�ة
إحت�واء البطاط�س
عى كمية كبرية
من الزيت.

لألطف�ال الصغار خاصة ،نظرا ً ملذاقه الحلو
الذي يجعلهم يقبلون عى رشبه.
وهذه بعض فوائد اليانسون مثل:
 تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفي،مث�ل الس�عال والته�اب الغش�اء املخاط�ي
القصب�ي ،ويرج�ع هذا األثر بش�كل خاص
للزيوت العطرية التي تميز اليانسون
 تخفيف آالم أعى البطن تخفيف حرقة املعدة عالج انتفاخ البطن والغازات عالج الشعور بالغثيان والقيء يمك�ن لألمه�ات املرضع�ات رشب نقاطمن زيت اليانس�ون ،والذي س�يصل للطفل
الرضي�ع عن طري�ق الحلي�ب ويعالجه من
الغازات أو اإلسهال
 يؤك�د الطب الش�عبي أن لليانس�ون دورا ًفع�االً يف زيادة إدرار الحلي�ب لدى املرضعة،
وإن كانت هذه الحقيقة غري مثبتة علمياً.
و لليانس�ون أيضا ً تأثريا ً ع�ى الصداع ،كما
أنه يساعد عى االسرتخاء ،و أنه ال يستخدم
فقط كش�اي أو تواب�ل يف األطباق املختلفة،
لكن�ه يمك�ن أن يس�تخدم أيض�ا ً كزي�ت
لالس�تحمام ،ويس�اعد بالتايل يف االسرتخاء
وكذلك يف تقليل تقلصات الحيض.

 4طرق لتشجيع طفلك على االعتذار
عندمَ ا يكون طفلك صغرياً ،قد يتش�اجر ويتعامل بأنانية
م�ع أقران�ه ،ولكن مع تق ّدمه يف الس�ن ،يج�ب أن يكون
مهذبا ً
ّ
ّ
وحساسا ً بما يكفي لالعتذار عند الخطأ.
ولك�ن هل صحي�ح إجبار الطف�ل عى االعت�ذار حتى إن
لم يش�عر بأنه فعل ما يس�تحق االعت�ذار؟ أم أن األفضل
تنمية مش�اعره ليش�عر من داخله بأهمية االعتذار عند
الخطأ ،ويصبح اعتذاره صادقاً؟ بالطبع سوف تختارين
االحتمال الثاني ألنه أعمق وتأثريه طويل األمد.
اإلجبار مقابل التشجيع
أوالً يجب أن تعلمي أن الغرض من تعليم الطفل االعتذار
ه�و تعوي�د قلبه ع�ى التواض�ع ،واالس�تعداد لالعرتاف
بالخطأ ،واملرونة والرغبة يف التغيري ،واالهتمام بمش�اعر
اآلخرين.
يف السن املبكرة ،عندما يرضب الطفل الدارج أحد أقرانه،
علي�كِ التدخل فورا ً وإجب�اره عى االعتذار ،ق�د ال يفهم،
ولكنه سيتعلم أن االعتذار أسايس عند ارتكاب خطأ.
عندما يك�رب الطفل ،يصبح من املهم إضافة اإلخالص إىل
عملي�ة االعتذار ،له�ذا يجب تحويل أس�لوب التعامل مع
الطفل من اإلجبار إىل التش�جيع عى االعتذار ،حتى يقدم
اعت�ذاره بصدق وهو ن�ادم بالفعل عى ارت�كاب الخطأ.
ويف ما يي  4طرق لتش�جيع طفلك عى االعرتاف بخطئه
واالعتذار بصدق.
 كوني نموذجا ً لطفلكق ّدمي لطفلك نموذجا ً حيّا ً لالعتذار الصادق ،عرب االعتذار
من�ه عندما تخطئ�ن ،تأكدي من أن ن�ربة صوتك هادئة

وصادق�ة ،انظ�ري إىل عي�ون طفل�ك ،كوني
محددة بش�أن ما تعتذرين بسببه ،واطلبي
منه املغفرة.
 امنحي طفلك وقتا ً كافيا ًقد يرف�ض الطفل االعتذار عى الفور،
ال تلحّ �ي يف طل�ب االعت�ذار ف�وراً،
امنحيه بعض الوقت لالس�رتخاء
والتفك�ري يف األم�ر ،عندما يعود
معتذراً ،س�وف يك�ون الدافع
من داخله.
 امنحي طفلك اختياراتقد يرفض طفلك االعتذار ألنه
محرَج�اً ،يف هذه الحالة ق ّدمي
ل�ه خي�ارات ،مث�ل أن يك�ون
ً
مكتوب�ا ،أو أن يختار
االعتذار
االعت�ذار ع�رب الحدي�ث مع�كِ
ّ
يتجنب
أثناء قيادة السيارة حتى
النظ�ر إىل عيني�كِ  ،غالبا ً م�ا تكون
الخيارات املبتكرة ّ
حالً مثاليا ً للطفل.
 ق ّدمي الشكر لطفلكعندما يعتذر طفلك ،اش�كريه وامدحي ش�جاعته
وتواضعه واس�تعداده للتحدث مع�كِ عما حدث،
هذا يش�جعه عى تك�رار االعتذار عن�د الخطأ،
خاصة أنه يعلم أنكِ تقبلن اعتذاره وتسعدين
بأسلوبه املتواضع.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :تتلقى عرضا ً مغريا ً قد يوصلك إىل تحقيق ما
كنت تطمح إليه دائماً ،وتحقق مكاسب كبرية
عاطفي�اً :ارتب�اط عاطفي ب�دأت تلوح ب�وادره يف األفق
فاستعد الستقباله بكل رحابة صدر
صحي�اً :قد تك�ون متضايق�ا ً بعض ال�يء م�ن التعليمات
الغذائي�ة التي عليك التقي�د بها ،لكنك ب�دأت تتكيف مع هذا
الواقع

الثور

مهنياً :عليك التأقلم مع كثافة الضغوط ،اس�رتح
بعيدا ً ع�ن األضواء فأنت تفتق�د الحصانة وأرجئ
الخطط الكبرية
عاطفياً :تس�امح مع الرشيك ّ
ألنه عفوي وطيّب القلب،
وال ترتكه يدفع الثمن إذا تصلبت يف موقفك
صحي�اً :وقوعك تحت ضغوط نفس�ية مص�دره العمل ،وقد
يسبب لك تشنجا ً يف األعصاب

الجوزاء

مهنياً :ابتعد عن الزمالء الذين يثريون الشكوك
واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كمينا ً لن تنجو
منه بسهولة
عاطفياً :تتعرف إىل شخص تتفق معه وتكون أفكاركما
متشابهة ويبادلك مشاعر الحب
ّ
بامللذات وتعطي الكثري ،لكن صحتك
صحياً :أنت متيّم
تستحق منها أن تعشق االهتمام بها

السرطان

مهنياً :حضورك الالفت وشخصيتك القوية
يسهمان يف تعزيز موقعك بني زمالء العمل ،فحاول
االستفادة من ذلك قدر املستطاع
عاطفياً :اعمل برأي الرشيك يف أمور حساسة ،التفرّد لن
ّ
تتمنى
يؤدي إىل حسم األمور كما
صحياً :ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت يف موقع
املسؤولية ،فكن حذرا ً تجاه وضعك الصحي

األسد

مهنياً :تكون فرص املصالحة قويّة ج ّدا ً وال
تقبل ّ
الشك ،وخصوصا ً إذا كنت صبورا ً ولطيفا ً
ومتف ّهما ً
عاطفياً :عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الرشيك،
فالحقيقة غالبا ً ما تكون ممرا ً إلزاميا ً
صحياً :ال تدع نفسك تنجر وراء املغريات التي تدفعك إىل
اإلكثار من تناول الطعام املرض بصحتك يف املناسبات

العذراء

ّ
تتمكن من إنجاز األعمال العالقة برسعة
مهنياً:
وسهولة ما يثري إعجاب بعض الزمالء وحسد
بعضهم اآلخر ،فانتبه
عاطفياً :تملك خربة طويلة يف العالقات العاطفية تخوّلك
عدم الوقوع يف الحب برسعة
ّ
املفضلة لديك مفيد ،وال
صحياً :االمتناع عن بعض املأكوالت
سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات املسببة للبدانة

الميزان

مهنياً :تتاح فرص كبرية أمامك ولكن انتبه من أن
ّ
يستغل الرشكاء كفاءتك
ً
عاطفياً :أبذل جهودا إضافية لتصفية األمور العالقة
مع الرشيك وعد إىل سابق عهدك معه
صحياً :الوضع الصحي مستقر مع بعض املشاكل البسيطة
التي تمر بسالم وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

العقرب

مهنياً :تعرض عليك مشاريع جديدة ،أدرسها جيدا ً
قبل املوافقة عليها وامليض بها
عاطفياً :تسبّب لك غرية أحد األصدقاء منك مشاكل
مع الرشيك ،أبعده قبل فوات األوان
صحياً :حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن ،لتكون
الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيا ً

القوس

مهنياً :ال تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل
ّ
نظمها لتصل إىل النجاح املنشود وتحقيق املشاريع
املنتظرة
عاطفياً :ال تدع الرشيك يستف ّزك بترفاته ويثري
عصبيتك كي يحصل منك عى ما يريد
صحياً :إذا مارست الرياضة ربحت صحتك ،وإذا أهملتها
عرّضت نفسك لألمراض وغريها

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1945الرئي�س األمريك�ي ھ�اري تروم�ان
ورئيس الوزراء الربيطاني كليمنت أتيل والزعيم
الس�وفيتي جوزي�ف س�تالني يعلن�ون انتھاء
الحرب العاملية الثانية.
 - 1952املحكم�ة العس�كرية العلي�ا يف م�ر
تعقد أوىل جلس�اتھا بالقاھرة منذ قيام الثورة
ملواصلة النظر يف قضية حريق القاھرة.
 - 1960اإلعالن عن استقالل قربص عن اململكة
املتحدة.
 - 1962انضم�ام الجزائ�ر إىل جامع�ة ال�دول
العربية.
 - 1971البحري�ن تحص�ل عى اس�تقاللھا من
السيطرة الربيطانية.
 - 1972مل�ك املغرب الحس�ن الثاني ينجو من
محاول�ة اغتيال وذلك عندم�ا تعرضت طائرته
التي يس�تقلھا أثناء عودته إىل الرباط إىل إطالق
نار م�ن جانب القوات الجوي�ة امللكية املغربية
خ�الل عملي�ة ب�وراق إف ، 5وتس�ببت عملية

الدلو

مهنياً :تزعجك طريقة معاملة أحد الزمال لك ،لذا
حاول تجاهله واحذر العصبية
عاطفياً :تطوي صفحة املايض وتستعيد ثقتك بنفسك
فتبدو مع الرشيك عى أحسن حال
صحياً :أنت حساس ومرهف ،ومجرد أمر شاذ يثري عصبيتك،
ويدفعك إىل النفور ،خذ األمور بروية

الحوت

ّ
تجنب األمور التي توقعك تحت الضغط
مهنياً:
ّ
النفيس وركز عى مشاريعك املهنية واعطها
األولوية
عاطفياً :ينتظر منك الحبيب اإلقدام عى خطوة جديدة
فال ترت ّدد ألنها طريقكما إىل االرتباط
صحياً :واصل ممارسة الحمية التي بدأتها ،ولن تحصل إال
عى النتائج الجيدة

االغتي�ال إىل بداي�ة م�ا ع�رف باس�م س�نوات
الرصاص.
 - 1973توق�ف عمليات القصف األمريكية عى
كمبوديا.
 - 2001توجي�ه االتھ�ام إىل ب�ول بوريل خادم
األمرية ديانا برسقة بعض محتويات مس�كنھا
الخاص.
 - 2013مظاھرات معارض�ة لالنقالب بميدان
رمس�يس بالقاھ�رة عق�ب ص�الة الجمع�ة
وس�قوط قتى وجرحى بمحيط مسجد الفتح،
وحصار
املس�جد حتى صبيح�ة اليوم الت�ايل فيما عرف
بأحداث رمسيس الثانية.
  2015تحط�م طائ�رة تريجان�ا للخدم�اتالجوية الرحل�ة رقم  257وعى متنھا  54راكبا
يف محافظ�ة پاپ�وا بمج�زرة يف س�وريا ومقتل
أكثر من  110مدني بقصف الحكومة السورية
سوقا ً يف مدينة دوما.

قصة جنــــــــاح

هـــــــل تعلــــــم

«كاليد بيزلي» من السجن إىل الثروة

َع�ى الرغ�م م�ن غراب�ة
الفك��رة؛ إال أنها استهوته
بش�دة ،وب�دأ بالفع��ل يف
وضع تصميم��ات للعبة
الجدي�دة م�ن مخيلت�ه،
ببع�ض
واس�تع��ان
األوراق ،وحت�ى قوان�ني
اللعب�ة ب�دأ يف تخيّله�ا
ووضعه��ا (مواقع التواصل
اإلجتماعي)
«كالي�د بي�زيل» ،مج�رم قىض 11
عاما ً كاملة يف السجن ،بتهم عديدة منها
حيازة وتعاطي املخدرات ،وجرائم أخ�رى مشينة متعددة ..يف إحدى
ليايل الس�جن ،قىض يومه متابعا ً للمب�اراة النهائية للعب��ة الجولف
التي ك��ان يهوى مش�اهدتها بش�غف ،فك��ان من س�وء حظه أن
املباراة لم تس�تم��ر ،وتم إلغاؤها يف منتصفها بس�بب سوء األحوال
الجوية ..هذا االنقطاع ،جعل فك�رة مدهش�ة تقفز يف رأس�ه ،ملاذا ال
توجد نس�خة مصغ��رة من لعبة الجولف ،يمكن لعبها عى ظه��ر
طاول�ة واس�عة ،عى غرار لعب�ة التنس طاولة؛ التي تعترب تجس�يدا

غزل عراقي
أريد احجي بجرح تبجيله كل عني
أريد كتب قصيدة بريشة أحزان��ي
وأريد اخذ همومي فوك النج�����وم
أهدهه وهم ترد ترجعيل من ثاني
خلص هذا العمر هم وع���ذاب واه
اسد باب الحزن ياكثر بيبان������ي
مل مني الصرب بس اني ماملي�ت
أكابر وأبتسم لوشف�������ت خالني
أظم الدمع بجفوني وتفيض الروح
وأتاني الفرح يطفييل بركان�����ي

الجدي

مهني�اً :كن منتبها ً لكل يشء ودق�ق يف كل عقد أو
مرشوع يعرض عليك هذا اليوم
عاطفياً :ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة واملثرية
لإلزعاج ،حاول تغيريها ألنه لم يعد يحتمل
صحي�اً :وفر طاقتك وجهدك لوق�ت آخر ،والطبيعة قد تكون
افضل الحلول املمكنة

أفقي
 1ع�ام  oم�ن الش�هور
الهجرية
 2من أعرق الفرق االنجليزية
لكرة القدم
 3أفض�ل العب لك�رة قدم يف
العالم 2008
 4يدع�و إىل األل�م والحزن o
ثلثا شام
 5والية يابانية جنوبية فيها
ولد فن الكاراتي
 6نص�ف تواق  oيرس�ل من
ينوب عنه
 7الع�ب ك�رة ق�دم األكث�ر
شعبية يف الوطن العربي
 8دار  oإذا تعدى اثنني شاع
 9دواء ش�اف ضد الس�م أو
املرض  oغجري
 10موس�يقى امريكي�ة
افريقية  oقروض مستحقة

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

رأيس
 1نصف يحطم  o 4متشابهة  oقوام
 2يف الس�لم املوس�يقي  oفصيلة من
النباتات تضم الفول (معكوسة).
 3االس�م األول للمغن�ي االس�باني
ايغليسياس  oكثري
 4مذكرات يومية  oنصف راهب
 5حارس مرمى فريق النس الفرنيس
 oأجرة موظف
 6وكالة فضاء امريكية
 7ثروة  oآخر االسبوع (باالنجليزية)
 8موق�ع املرج�ان الطبيع�ي يف
البح�ر  oص�وت األلم العمي�ق oنعم
(بالفرنسية)
 9تعديالت طفيفة عى عمل فني – o
أشجار رفيعة وعالية لحماية املزارع
من الريح
 10من حاالت البحر  oالدولة العربية
الت�ي اخرج�ت الس�عودية من كأس
العالم 2010

للعبةالتنس..وتكونمزيج���ا ًم�نلعب�ةالجول�فوالبلي�اردو؟!
وع�ى الرغ�م م�ن غرابة الفك���رة؛ إال أنها اس�تهوته بش�دة ،وبدأ
بالفع���ل يف وض�ع تصميم���ات للعب�ة الجدي�دة م�ن مخيلت�ه،
واس�تع��ان ببع�ض األوراق ،وحت�ى قوان�ني اللعب�ة ب�دأ يف تخيّلها
ووضعه�ا ،من مس�احة الطاولة وحدودها ،وغريه�ا من التفاصيل،
وبع�د  11عاما ً قضاها يف الس�جن ،خرج «بي�زيل» متوجها إىل أقرب
مح�ل لبي�ع األدوات واملعدات ،وقام برشاء كل ما رس�مه وخطط له
لتطبيق فكرته؛ ثم عاد بغنيمته إىل منزله ،وعكف ليايل طويلة يصنع
نموذجا لهذه اللعبة الخيالية..
بعد أي�ام ،تمكن «بيزيل» من صناعة نموذجه بالفعل ،وقام بتجربته
ع�دة م�رات؛ بل وق�ام باس�تدعاء أصدقائه للكش���ف ع�ى اللعبة
وتجربتها ،واكتش�اف أي ثغرات به�ا أو يف قوانينها ..فأبدى الجميع
إعجاب�ه الش�ديد بها ،ثم ب�دأت مرحلة تس�ويق املنتج ،ال�ذي قوبل
بالرف�ض من أغلب املتاج�ر؛ حتى انبهرت إح�دى رشكات التصميم
باللعبة يف العام  2003وقامت بتبنيها ورشائها وتصميمها.
وبعد عامني اثنني ،تج��اوزت مبيعات اللعبة التي صممها «السجني»،
ح�وايل الخمس�ة مالي�ني دوالر ،وأصب���ح «بي�زيل» رج�ل أعم��ال
(مليوني�را) انته��ج منهجا ً جديدا ً يف حياته ،وجاب الواليات املتحدة
كلها يستعرض حياته ،ويلقى محارضات تحفي��زية للشب��اب..

=يف الع�ام  ،1918انترش وب�اء انفلونزا خطري يف جميع انحاء العالم
وتسبب يف موت اكثر من  20مليون شخص.
=ينتج جس�م االنس�ان البالغ نحو مليون خلية دم جديدة يف الثانية
الواحدة.
=الخيزران هو نوع من االعشاب ينمو بمعدل  90سنتيمرتا ً يف اليوم
الواحد.
=آثار أقدام دببة الكواال تتش�ابه مع آثار أق�دام البرش إىل درجة انه
يصعب التمييز بينهما.
=أطول نوبة عطس مستمرة يف التاريخ أصيبت بها مواطنة أمريكية
ت���دعى دون��ا غريف��يش واس��تم��رت تلك الن��وبة ملدة 978
يوما.
=الس�ائل املوجود يف داخل ثمرة جوز الهند يصلح لالستخدام كبديل
لبالزما الدم.
=العاصم�ة الفنزويلي�ة (الب�از) ه�ي أع�ى عاصم�ة يف العالم عن
مستوى سطح البحر.
=يوجد يف الطبيعة أكثر من  240نوعا ً من الرباغيث.
=يف نهاي�ة فرتة الحمل يك�ون الرحم قد تم�دد إىل نحو  500ضعف
مقارنة بحجمه األصيل.
=طول أي رائد فضاء أمريكي يجب أال يزيد عى  183سنتيمرتا.

اختبارات شخصية

اختبار يوضح ذاكرتك قوية ام ضعيفة؟

اذا اردت ان تع�رف ذاكرت�ك قوي�ة او
ضعيفة؟
اوال:
الذاكرة هي مس�تودع يخ�زن فيه ما
يم�ر م�ن مواق�ف وخ�ربات وتجارب
واس�ماء واحداث اي ه�ي القدرة عى
تخزي�ن املعلومات واس�رتجاعها مرة
اخرى
_وحت�ى يمكن تقوي�ة الذاكرة ينصح
باالتي:
_1اعط�اء االم�ور املهم�ة االنتب�اه
والرتكي�ز حتى تت�م عملي�ة التخزين
بشكل جيد.
_2محاولة ع�دم ارهاق العقل بالعمل
او الدراسة ملدة طويلة.
_3محاول�ة ربط االش�ياء املخزنة مع
بعضها.
_4تكوين املذكرات الكتابية.
_5الن�وم ال�كايف حي�ث يس�اعدعى
استعادة املعلومات املخزنة
وتقوية الذاكرة.
_6التغذي�ة الس�ليمة
واملناسبة من حيث الكم
والكيف.
ثانيا:
االختبار:
جه�ز ورقة وقل�م وجاوب
براحة

من الفيسبوك

االجابة نعم ام ال
_1ه�لتعان�يم�ناالرقلي�ال؟؟
_2هل تعني من اي مرض؟؟
_3ه�ل تره�ق نفس�ك يف عم�ل او يف
الدراسة؟؟
_4هل تعترب غذاءك متوازنا؟؟
_5ه�ل تتن�اول وجب�ة االفط�ار يف
الصباح؟؟
_6ه�ل تاخ�ذ مذك�رات كتابي�ة
لالموراملهمة؟؟
_7هل تش�رتي اول كل س�نة مفكرة
سنوية؟؟
_8عندم�ا تش�عر بالراحة ه�ل تاخذ
فرتة راحة؟؟
_9هل تنام وقت�ا كافيا يحقق الراحة
لجس�مك
وعقلك؟؟
 _1 0ه�ل
تعط�ي

F

acebook

االنتب�اه والرتكي�ز الكاف�ني لالم�ور
املهمة؟؟
_11هل تنصت جيدا لالخرين؟؟
_12عندما تقرأ هل تقرأ بعمق؟؟
_13هل تنيس الكثري من االمور؟؟
النتيجة:
_اعط�ي نفس�ك درج�ة واح�دة عند
االجابة ب� « ال» عند االسئلة 1و2و.3
_ودرجة واحدة عند االجابة ب� «نعم»
عى االسئلة من  4اىل .13
_ اذا حصل�ت عى  10درج�ات فاكثر
فانت شخص لديك ذاكرة قوية ومعدل
النسيان لديك مناسب.
_ام�ا اذا حصل�ت ع�ى 5اىل 9درجات
فانت ش�خص لديك ذاكرة متوس�طة
تتذك�ر بع�ض االمور وتن�ى بعضها
االخر.
_اما اذا حصلت
عى 4درجات
فاق�ل فانت
ش�خص
لديه ذاكرة
ضعيف�ة
و مع�د ل
النسيان لديك
مرتفع.
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بعد خسارة برشلونة بثمانية ..تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن
عل�ق
ع�رب ع�ىل الخس�ارة
التاريخي�ة الت�ي مُ ني بها
نادي برش�لونة اإلس�باني
من ن�ادي باي�رن ميونيخ
األملاني ،يف دور ربع نهائي
دوري أبط�ال أوروب�ا
بثمانية أهداف لهدفني.
وعل�ق الفن�ان أحم�د
الس�عدني ع�ىل خس�ارة
ن�ادي برش�لونة بثماني�ة
أهداف ،عرب حسابه بموقع
(توير)“ :برشلونه يتغلب
 !!!!!!!!!!! 8اس�تقيلوا
جميعا ً يرحمكم الله”.
أم�ا الفن�ان الكومي�دي،
محمد هني�دي ،فعلق عىل
املباراة ،بطريقته الخاصة
ً
والس�اخرة ،مُ
س�تعينا
“عف�ت
بش�خصية
الرشبين�ي” يف دوره بفيلم

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
ميزة جديدة من غوغل لحل المسائل
الرياضية الصعبة

كشفت رشكة “غوغل” عن ميزة
جدي�دة توف�ر للط�الب ووالديهم
بع�ض األدوات املفي�دة لتس�هيل
الدراسة من املنزل .وتساعد هذه
املي�زة يف حل مس�ائل الرياضيات
بطرق بسيطة عن طريق
الصعبة
ٍ
التق�اط ص�ورة له�ا باس�تخدام
 .Google Lensوتس�تخدم
الرشكة تقنية م�ن تطبيق التعلم
ع�ىل الهاتف املحم�ول ،Socratic
الذي حصلت علي�ه العام املايض،

لتش�غيل مي�زة  .. Lensوبمجرد
ّ
سيتعني عىل
إطالق امليزة رسمياً،
املس�تخدم التقاط صورة ملسائل
الرّياضي�ات وثم تحديد املش�كلة
الّتي ال يمكن حلّها للحصول عىل
األدل�ة وال�رشح التفصي�يل .ولم
تذكر “غوغ�ل” موعد طرح ميزة
 ،Lenإال ّ
أنه�ا أف�ادت ّ
أن خاصية
 Socraticمتاح�ة كتطبيق�ات
مستقلة لنظامي التشغيل  iOSو
.Android

أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا “سرية”

كش�فت تقارير صحفي�ة عن أن
رشكة رائدة تستعد ألن تطلق أول
هاتف ذكي يف العالم مزود بكامريا
“رسي�ة” مخفية تحت الشاش�ة
اللمسية.
وأوض�ح التقرير أن ه�ذا الهاتف
س�يأتي م�ن رشكة “زد ت�ي إي”
الصينية الرائدة.
وكانت رشكتا “شاومي” و”أوبو”
قد عرضتا نماذج أولية من تقنية
الكام�ريا الجديدة تحت الش�افة،
لك�ن “زد ت�ي إي” س�تكون أول
رشك�ة يف العال�م ت�زود هواتفها

الذكية.
وم�ن املتوق�ع أن يك�ون اس�م
الهاتف هو “آكس�ون  ”20للجيل
الخام�س ،حس�بما أك�د رئي�س
األجهزة املحمول�ة يف الرشكة ،ني
يف.
وتم تطوير تقنية الكامريا الرسية
الجديدة من نوعها من قبل رشكة
“فيجن أو إكس”.
ولم تق�دم “زد ت�ي إي” تفاصيل
إضافية عن الهاتف أو الكامريا أو
توقيت عرض الهاتف للجمهور أو
السعر املتوقع طرحه به.

“إنستغرام” متهم بتخزين بيانات 100
مليون مستخدم بشكل غير قانوني
ت�م توجي�ه اتهام�ات إىل ادارة
رشكة (فيسبوك) بجمعها بيانات
بيومري�ة ألكثر م�ن  100مليون
مس�تخدم من موقع (إنستغرام)
التابع لها.
وبحس�ب الدع�وى املرفوعة ضد
الرشكة ،فإن موقع (إنس�تغرام)،
يس�تخدم نظ�ام “التع�رف ع�ىل
الوجه” ويقوم بتخزينه يف قاعدة
بيان�ات خاص�ة .وتته�م الرشكة
باس�تخدام هذا النظام يف التعرف
عىل ص�ور املس�تخدمني بش�كل

تلقائ�ي .ووفقا لقان�ون إلينوي،
ق�د يضطر “فيس�بوك” إىل دفع 1
  5آالف دوالر مقاب�ل كل انتهاك،ليص�ل الرق�م اإلجمايل ال�ذي من
املمك�ن أن تدفعه الرشك�ة لنحو
 500مليار دوالر.
ويف أول بي�ان م�ن الرشك�ة ،نفى
املتحدث باسم الرشكة ،ستيفاني
اوت�واي ،التهم الواردة يف الدعوى،
قائلة“ :الدعوى ال أس�اس لها من
الصحة ...إنس�تغرام ال تستخدم
تقنية التعرف عىل الوجه”.

من واتسآب ...ميزة انتظرها
المستخدمون لسنوات !

بينهم عراقية ..عربيات ينافسن على أكبر العالمات التجارية
أصبحت رؤية امرأة ترتدي مالبس بتصميمات
رشقي�ة حدث�ا يس�تحق االحتفاء به ،وس�ط
ش�يوع ال�ذوق الغربي عىل مالبس�نا ،بس�بب
سيطرة العالمات التجارية األجنبية عىل سوقنا
املحيل ،فيواجه رواد األعمال يف منطقة الرشق
األوس�ط ،يف كل املجاالت ،منافسة رشسة من
العالمات التجارية األجنبي�ة ،بقدرتها املهولة
ع�ىل التوزي�ع .لك�ن الي�وم ،يمكن الق�ول إن
النساء قادمات ،وبقوة.
فقد كش�فت مجل�ة “فوربس ميدل إيس�ت”
ع�ن
East
Forbes
Middle
ق
رش
قائم�ة من نس�اء
د ورا
أوس�طيات لعبن
رئيس�يا يف

إنش�اء عالم�ات تجاري�ة حازت ع�ىل اهتمام
قطاع واس�ع من املس�تهلكني ،حت�ى تطورت
أفكاره�ن ومش�اريعهن الولي�دة إىل رشكات
مربحة ومستدامة ،بل أكثر الرشكات الناشئة
نجاح�ا يف املنطق�ة ،وتمك�ن م�ن الحف�اظ
ع�ىل نجاحهن رغ�م التحديات الت�ي تفرضها
جائحة فريوس كورونا عىل املشاريع الناشئة،
وتصدرت العربيات املراكز العرشة األوىل.
هدى قطان “هدى بيوتي”
بدأت العراقية هدى قطان عملها عىل منصات
التواص�ل االجتماع�ي ع�ام  2010مدونة عن

يع�د “واتس آب” الي�وم من أكثر
التطبيقات املستخدمة للمراسلة
يف العال�م ،لك�ن مس�تخدميه
يعانون أحيانا من مزامنة بيانات
مراسالتهم عند استعمال التطبيق
من أكثر من جهاز ذكي.
ولح�ل ه�ذه املش�كالت ،يعم�ل
مط�ورو التطبي�ق حالي�ا ع�ىل
تطوير تقنيات تسمح باستخدام
حساب و”اتس آب” املرتبط برقم
معني من عدة أجهزة يف آن واحد،
ويمكن أن يصل عدد هذه األجهزة
إىل  ،4وأن مث�ل ه�ذه املي�زات من
املحتم�ل أن تظه�ر يف النس�خة
التجريبية القادمة للتطبيق.
وهذا األمر وفقا للمختصني يعني

مس�تحرات التجميل وأسس وضع املكياج،
ثم بدأت العمل عىل عالمتها التجارية الشهرية
“هدى بيوت�ي” والت�ي تحقق الي�وم مبيعات
بقيمة  250مليون دوالر.
تصدرت هدى القائم�ة ،ولم يكن نجاحها هذا
س�هال ،فقد ولدت يف أمريكا ألبوي�ن عراقيني،
وكانت طفولتها ثم مسارها الوظيفي كشابة
بعيدين تماما عن التجميل ،بل عملت يف مجال
التموي�ل ،وكم�ا قالت إنها عمل�ت “كموظفة
ملتزمة بس�اعات العمل من التاس�عة صباحا
حتى الخامسة عرصا” لتنافس مشاهري العالم
بمليون�ي متابع
ا لي�و م
ع�ىل منص�ة
إ نس�تغر ا م
وحدها.

النقابة بيت للصحفيني
يستظلون بأفيائه

سعد حمسن خليل

ش�هد العراق يف اآلونة االخرية العديد م�ن التظاهرات املحدودة،
واقتح�م املحتج�ون املق�ار الحكومية ،وجرى اس�تخدام العنف
املفرط إلنه�اء التظاهرات ،ورغم ان الدس�تور العراقي الصادر
يف الع�ام  ٢٠٠٥قد كف�ل حق التظاهر يف امل�ادة  ،٣٨إال ان اغلب
التظاهرات كانت تجابه بمس�تويات مختلفة من العنف يف حال
خروج هذه التظاهرات عن القانون ،مثلما حدث قبل ايام حينما
اعتدى عدد من املتظاهرين عىل احد افراد القوات املس�لحة اثناء
قيامه بالواجب الرس�مي املكلف به ،وهو الحفاظ عىل س�لمية
التظاه�ر وع�دم خروجه�ا ع�ن الضواب�ط ،إال ان املتظاهرين،
وألس�باب غري مربرة ،قاموا باالعتداء ع�ىل العنرص االمني الذي
كان يتح�ىل بانضب�اط اخالقي رغم م�ا صدر م�ن املتظاهرين
من تج�اوز لفظي غري اخالق�ي بحق العنرص االمن�ي وقيامهم
باالعتداء عليه بااليدي ،وحس�نا فعل رئي�س الوزراء عندما قام
بتكري�م ذل�ك الضابط الش�جاع ،وفتح تحقي�ق ملعاقبة مفتعيل
الح�ادث ..ونعود لنؤكد ان التظاهر حق مرشوع ،لكن املفروض
ان يكون س�لميا يف حدود االخالق ،وبما يسهم يف ايصال املطالب
بطريق�ة حضارية للس�لطات التنفيذية لتنفيذ املطالب حس�ب
امكاني�ات الدولة ،مثلما حصل يوم التقى رئيس الوزراء املكلف،
مصطفى الكاظمي ،جمعا من املتظاهرين العاطلني عن العمل،
وابدى اس�تجابة ملطاليبهم بتعيينه�م يف وزارة الدفاع ،ونعود اىل
التظاه�رات املحدودة الت�ي انطلقت قبل ايام م�ن قبل خريجي
كليات االعالم لتنفيذ مطاليبهم يف االنتس�اب لنقابة الصحفيني،
حي�ث ابدت النقاب�ة ،وقبل تنفيذ التظاه�رات ،تجاوبها مع تلك
املطال�ب ،واصدرت ق�رارا بإب�داء التس�هيالت املمكن�ة إلكمال
معامالت انتسابهم مع ابداء تسهيالت لهم ،وقد ثمن املتظاهرون
خط�وات النقاب�ة التي تس�عى جاهدة لتحقيق مكاس�ب كبرية
للصحفي�ني ،من بينه�ا رفع املس�توى املادي واملع�ايش لالرسة
الصحفية ،وشمولهم بقطعة ارض سكنية او شقة سكنية بعد
اكمال مرشوعها االس�كاني يف منطقت�ي الرصافة والكرخ الذي
من املؤمل ان يرى النور خالل الس�نني املقبلة ،اضافة اىل سعيها
إلكمال بناء م�رشوع اقامة منتجع س�ياحي لالرسة الصحفية
يف احد القصور الرئاس�ية يف منطقة االعظمية ،والذي س�يكون
نادي�ا ترفيهي�ا اكثر تميزا م�ن اندي�ة عراقية معروف�ة كنادي
الصي�د او العلوية ،ومن املؤمل ان يرى النور بداية العام القادم،
وهو رصح اجتماعي ترفيهي تفتخ�ر النقابة بانجازه بطريقة
االس�تثمار او الرشاك�ة مع كربي�ات الرشكات االس�تثمارية يف
الع�راق ،وبما يحقق إي�رادا ماليا ثابتا وكبريا للنقابة ملمارس�ة
انش�طتها املهنية دون االعتماد عىل أية جه�ة حكومية ،اضافة
اىل افتت�اح معهد لتزويد الصحفي�ني بالخربات الجديدة يف مجال
التقني�ات الصحفي�ة ،هذا جزء م�ن عمل كبري تس�عى النقابة
لتحقيق�ه لينع�م الصحف�ي العراق�ي بكيانه كعن�رص فاعل يف
املجتم�ع ،والنقاب�ة ابوابها مفتوحة ل�كل الصحفيني العراقيني
دون تماي�ز بني صحفي واخر إيمانا من اهدافها باعتبارها بيتا
لكل الصحفيني يس�تظلون يف أفيائها.

نادين نجيم بصورة صادمة من المستشفى بعد انفجار بيروت نجوى كرم :أرضنا
مش للبيع

نرشت النجمة ،نادين نجيم ،أوّل صورة
لها من املستش�فى بع�د اصابتها أثناء
انفج�ار مرفأ ب�ريوت ،إذ كانت بجانب
الرشف�ة وق�ت االنفج�ار ال�ذي أصاب
أجزاء عديدة من جسدها ووجهها.
ويف الصورة ظهرت نجيم وهي تتوسط
أبناءها ،ووجهه�ا يظهر عليه عالمات
اإلصابات والكدمات ،من شدة االنفجار
وقوته.
وعلّقت كاتبة“ :بش�كر رب�ي ألف مرة
ما حرمني هل اللحظة وال حرم والدي
مني بش�كر ربي كل لحظة وكل ثانية
إنه لط�ف فيي وس�اعدني تجروحاتي
طيب برسعة وما يك�ون أثرها كبري و
قلب�ي مع كل أم وكل طفل كان ضحية
هل ا ٕعتداء ييل صار علينا كلنا”.

أحالم تعتذر
لمي حريري
بشدة

وأضاف�ت“ :بتعرف�وا ش�و النقط�ة
املش�ركة بني اللبنانية؟ الوجع  ...مع
االٔس�ف نحنا عط�ول مجموعني أو عل
مصيبة أو عل وجع”.
واختتم�ت“ :الحمدالله رصت أحس�ن

أصيبت الفنانة اللبنانية،
م�ي حري�ري ،يف أنح�اء
ع� ّدة م�ن جس�دها إث�ر
إنفج�ار ب�ريوت بع�د أن
ّ
تحط�م زج�اج نافذته�ا
أثن�اء جلوس�ها بالق�رب
منه أثن�اء انفج�ار مرفأ
بريوت.
وأعرب�ت النجم�ة أح�الم
ع�ن حزنه�ا الش�ديد مل�ا
أصاب حري�ري ،ووجهت
لها رس�الة عرب حسابها

و رح اضه�ر م�ن املش�فى ..بش�كر
دعواتك�م و رس�ايلكم وكل حدا س�أل
عن�ي وكل حدا زعل كرم�ايل و كل حدا
بحبن�ي ش�كرا ً م�ن كل قلب�ي  ...ومن
قلبي سالم لبريوت”.

الش�خيص عىل “توير”،
ودوّن�ت كاتب�ة“ :أل�ف
س�المة عليك�ي م�ي
حبيبت�ي طمنيني عليكي
بعت�ذر م�ا س�معت ع�ن
الخرب إال اآلن”.
واعت�ذرت له�ا قائل�ة:
“س�امحيني إرجوك�ي،
وإذا يف ح�د يطمني عليها
أرجوكم”.
وغادرت النجمة اللبنانية
م�ي حري�ري ب�ريوت

د .محمد أقبال

عبدالمجيد عبداهلل

ّ
متوجه�ة إىل لن�دن بع�د
يومني عىل الكارثة الكربى
الت�ي حلّت يف ب�ريوت بعد
إنفجار املرفأ .
وأصيبت مي يف أنحاء ع ّدة
من جس�دها إث�ر إنفجار
ّ
تحط�م
ب�ريوت ،بع�د أن
زج�اج نافذته�ا أثن�اء
جلوس�ها بالق�رب من�ه
ّ
لتتوج�ه
أثن�اء اإلنفج�ار
بعده�ا إىل لن�دن ملتابع�ة
عالجها.

غ�رّدت ش�مس األغني�ة اللبنانية،
نجوى كرم ،عرب حسابه الشخيص
ع�ىل “توي�ر” ،داعم�ة للبن�ان
والشعب اللبناني.
وطلب�ت م�ن اللبناني�ني ،الذي�ن
ت�ررت منازله�م يف املناط�ق
املحيط�ة بمرف�أ ب�ريوت،
حي�ث وق�ع اإلنفجار يوم
الثالث�اء يف ال�� 4م�ن
الشهر الجاري ،إىل عدم
بيع بيوتهم ،وذلك بعد
الكث�ري م�ن االخبار
التي ت ّم تداولها عن
سمارسة يقومون
رشاء
بع�رض
من�ازل املواطنني
املدمرة منهم.
ويف تغري�دة ع�رب
“توي�ر” ،كتب�ت:
“#أرضنا_مش_للبي�ع،
إوع�ى تبي�ع بيت�ك...
بيص�ري عن�دك مفتاح
وم�ا يف إل�و ب�اب”،
وأرفقت�ه بهاش�تاق:
“  #ا نفجا ر _ مرف�أ _
بريوت #لبنان”.

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري

تغريدات
أن مس�تخدم حس�اب و”ات�س
آب” س�يكون بإمكانه استعمال
حسابه الخاص عىل التطبيق من
أكثر من هاتف ،وليس من هاتف
محم�ول وجه�از كمبيوتر فقط،
وعند “تس�جيل الدخول” من أحد
هذه األجهزة لن يضطر لتس�جيل
الخروج من الجهاز اآلخر.
واألهم من ذلك كله هو أن إدخال
هذه امليزة س�يمكن مس�تخدمي
و”ات�س آب” م�ن مزامن�ة
دردش�اتهم م�ا ب�ني الهوات�ف
واألجه�زة الت�ي تعم�ل بنظامي
 Androidو ،iOSول�ن يقلق�وا
ملص�ري بياناته�م عن�د اس�تبدال
هاتفهم.

وغرد هنيدي ،عىل حس�ابه
الرسمي عىل موقع (توير):
“انتوا ازاي تتش�هجموا ع
الناس يف املالعب ..برشلونة
ميونخ”.
ونرش تغريدة أخرى ساخرا ً
من قائد برش�لونة ،ليونيل
ً
قائ�ال“ :وهنا وقف
مييس،
مييس يتساءل دي حقيقة
وال بالي ستشني”.
علق�ت
بدوره�ا،
السيناريس�ت ،إنجي عالء،
ع�ىل فضيح�ة برش�لونة،
وقال�ت ع�رب حس�ابها
الرس�مي بموقع (توير):
“كن�ت خارج�ة ورجع�ت
مافهمت�ش ه�و اي�ه ال�يل
حص�ل يف مات�ش باي�رن
وبرش�لونة ده ،إزاي يعني،
أكيد أل”.

العراق امام خيارات صعبة وحمدودة
الشــرق االدنــى علــى طاولة تقاســم
النفوذ
احلروب بالوكالة ستنتهي قريبا
زمن الالعبني الكبار بدأ..
هناك إمرأة لو ضاعت منك ،
سـ متضي بقية حياتك  ،جتمع صورتها
ألف إمرأه  ،ولن جتمعها.
من ِ

ظهر عرب مواقع التواصل االجتماعي،
خالل الس�اعات املاضية ،عقد زواج
عريف ب�ني الفنانة هيفاء
وهب�ي ،ومدي�ر
أعمالها السابق
مللح�ن
ا
و ا ملنت�ج
امل�رصي،
محم�د
وزيري.
و ق�ا ل
ا ملحا م�ي
ا مل�رصي ،
رس
ي�ا
قنط�و ش ،
الوكي�ل القانوني
للفنان�ة اللبناني�ة
هيف�اء وهبي ،إن ه�ذا العقد مزور،

وال يم�ت للحقيق�ة بصلة .مش�ددا
عىل أنه س�ريفع دعوى قضائية ضد
محمد وزيري ومحاميه بالطعن
بالتزوير حال تقديمه ألية
جهة.
املحام�ي
وأك�د
املرصي أنه متأكد
من أنه مزور ،ألن
هن�اك قضي�ة يف
ه�ذا الش�أن بني
الطرفني وانتهت
لصال�ح موكلته
هيفاء وهبي قبل
نح�و أس�بوعني،
جلس�ات
وخ�الل
التق�ايض لم يق�دم عقد
الزواج هذا مطلقا.
وأش�ار محامي هيف�اء وهبي إىل أن

عق�د ال�زواج ه�ذا س�يضع وزيري
يف الس�جن س�نوات أطول م�ن التي
تنتظره.
وكان�ت جري�دة (الوط�ن) املرصية
ن�رشت صورة من عقد الزواج العريف
ب�ني املطربة هيف�اء وهب�ي واملنتج
امل�رصي محمد وزيري املؤرخ ب� 24
من آذار /مارس .2017
وتبني من العقد أنه محرر بني كل من
محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد
املنعم ،املول�ود يف  13نوفمرب ،1986
وهيف�اء محم�د وهب�ي ،اللبناني�ة
الجنس�ية واملول�ودة يف  10آذار/
م�ارس  ،1974واملقيم�ة يف مين�اء
الحصن ببريوت.
واتف�ق الطرف�ان يف العق�د ع�ىل أن
يكون املهر  1000جنيه مرصي كما
هو موضح.

