الدوالر يواصل االستقرار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس
االحد ،استقرارا ً بسعر رصف الدوالر األمريكي
مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع
ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة،
كاآلتي :سعر البيع للدوالر الواحد ١٢٤٠
ديناراً ،أي  ١٢٤ألف دينار للمائة دوالر .أما
سعر الرشاء للدوالر  ١٢3٠دينار ،أي  ١٢3ألف
دينار للمائة دوالر.

العدد 7307 :االثنين  17آب 2020

اعتقال «أخطر اإلرهابيني» املشرتكني
مبجزرة سبايكر يف صالح الدين

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،عن اعتقال
«أخطر اإلرهابيني» املشركني بمجزرة سبايكر يف محافظة صالح الدين.وقال
رسول يف بيان  :إنه «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات
املسلحة مصطفى الكاظمي ،األبطال يف جهاز مكافحة اإلرهاب يواصلون عملياتهم
النوعية ملالحقة العنارص املنهزمة يف مختلف املناطق ،فقد تمكنوا من خالل
املتابعة امليدانية وجهود استمرت أشهر من القاء القبض عىل املجرم (ن ،ط) الذي
يعد من أخطر اإلرهابيني الذين اشركوا يف مجزرة سبايكر».وأضاف أن «عملية
القبض جاءت يف محافظة صالح الدين» ،مؤكدا ً «القاء القبض عىل إرهابيني إثنني
يف محافظتي نينوى وصالح الدين واتخذت بحقهم االجراءات القانونية اصولياً».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7307 Mon 17 Aug 2020

بعد مرور أكثر من مائة يوم على عمر احلكومة احلالية

نواب لـ  :خطوات الكاظمي اإلصالحية بطيئة ونتطلع إلصدار قرارات جريئة بشأن مكافحة الفساد
الزوراء /حسني فالح:
بع�د مرور اكثر م�ن مائة يوم عىل عمر
حكوم�ة رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،اكد نواب م�ن كتل مختلفة
ان خطوات الحكومة بشأن االصالحات
املالية ومكافحة الفس�اد بطيئة ،وفيما
ش�ددوا ع�ىل رضورة اص�دار ق�رارات
جريئة بش�أن مكافحة الفس�اد ،اكدوا
اهمية اكمال االس�تعدادات اللوجستية
وتوف�ر متطلب�ات اج�راء االنتخاب�ات
املبكرة.
وق�ال رئيس كتل�ة املس�تقبل النيابية،
النائ�ب راب�ون مع�روف ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان حكوم�ة الكاظم�ي
وضعت بعض الخطوات االصالحية عىل
ام�ل ان تق�وم بتنفيذها ،الس�يما التي
تخ�ص الجوان�ب املالي�ة واالقتصادية
وتعظي�م امل�وارد ،إال انه�ا ل�م تصل اىل
تطلع�ات الش�عب العراق�ي ومطال�ب
املتظاهرين املرشوعة.واضاف :ان كتلته
كانت معارض�ة يف الربملان ،ولم تصوت
ع�ىل الحكومة الحالية ،لك�ون الجهات
الداعمة لها وآلية تش�كيلها هي نفسها
التي تشكلت خاللها الحكومة املستقيلة
السابقة.واش�ار اىل :ان الشعب العراقي
يحتاج اىل حكومة قوية تلبي متطلباته
واحتياجاته االساسية ،ال حكومة اعالم
فق�ط .مبين�ا :ان حكوم�ة الكاظم�ي
تواج�ه تحديات كب�رة ،منها الضغوط
السياس�ية والفس�اد الكب�ر ،فض�ال

ع�ن االزمت�ني املالي�ة والصحي�ة ،لكن
باس�تطاعتها ان تتغلب ع�ىل التحديات
عندم�ا تك�ون لديه�ا ارادة قوية.ولفت
اىل :ان رئي�س ال�وزراء ح�دد موع�دا
لالنتخابات ،وهذا يعد مطلبا جماهريا،
لك�ن متطلب�ات اج�راء االنتخابات غر
متوف�رة حتى اآلن بس�بب ع�دم اكمال
قان�ون االنتخابات ،وكذل�ك عدم وجود
جدي�ة ل�دى بع�ض الكت�ل السياس�ية

إلجراء هذه االنتخابات.من جهتها ،رأت
النائب�ة عن ائتالف النرص ،ندى ش�اكر،
ان خط�وات حكوم�ة رئي�س ال�وزراء
مصطفى الكاظم�ي االصالحية بطيئة
جدا.وقالت شاكر يف حديث ل�”الزوراء”:
ان رئي�س الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
وق�ع ببعض االخط�اء يف اتخ�اذ بعض
القرارات عند تس�نمه املنصب ،بس�بب
اعتماده عىل بعض املستش�ارين ،منها

استهدافه افقر طبقة واكثر هشاشة يف
املجتمع ،وهي رشيح�ة املتقاعدين من
خالل تقليل رواتبهم ،وبس�بب الضغط
الش�عبي تراج�ع ع�ن ق�رار التقلي�ل.
واضافت :ان الق�رار الثاني الذي اتخذه
الكاظم�ي ه�و الب�دء بخط�وات ن�زع
الس�الح من الش�ارع العراقي ،وهذا ما
جاء يف برنامج�ه الحكومي ،وعند البدء
بالخطوات االوىل حصلت حادثة الدورة،

طلبة السادس االعدادي يتظاهرون للمطالبة باحتساب املعدل الرتاكمي

مما جعله يراجع عن القرار.واش�ارت
اىل :ان ق�رار تعيني اكثر من  400خريج
يف االون�ة االخ�رة فت�ح الب�اب لجميع
الخريجني بالتظاهر للمطالبة بالتعيني،
ما جعل اغل�ب الطرق يف بغ�داد مغلقة
بسبب التظاهرات .مبينة :ان الكاظمي
لديه رؤية اصالحية لتغير واقع البلد إال
ان بعض املستشارين الذي يعتمد عليهم
بقرارات�ه قد يجعلوه يقع يف اخطاء كما
حصل لسلفه عادل عبد املهدي.وشددت
ش�اكر عىل رضورة اطالق حملة كربى
ملكافحة الفس�اد ،الفتة اىل ان مكافحة
الفس�اد جاءت ضمن املنه�اج الوزاري
للكاظم�ي.اىل ذل�ك ،ذك�ر رئي�س كتلة
(األنب�ار هويتن�ا) ،النائ�ب عب�د الل�ه
الخربي�ط ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :إن
حجم التقاطعات والفس�اد يجعالن من
خطوات رئيس الوزراء بطيئة ،لكن هذا
ل�م يمنع الكاظمي م�ن البدء بخطوات
واضحة ،منها مستوى اختيار القيادات
األمنية التي تتوىل املس�ؤولية يف األماكن
الحساسة ،والذي أدى بالنتيجة إىل مسك
زم�ام الدولة العراقي�ة ،ومن ثم االتجاه
صوب السيطرة عىل الجمارك.واضاف:
أنه يف حال استطاع الكاظمي السيطرة
عىل املنافذ ،فسوف يكون قد وضع أول
لبنة يف إنشاء أو إعادة إنشاء جمهورية
الع�راق ،خاص�ة أن الكاظم�ي يعم�ل
بصمت وبجدية .داعيا اىل اتخاذ قرارات
جريئة يف موضوع محاربة الفساد.

عدنان درجال :مستحقات عاملي صحيفة املالعب لن تذهب ادراج الرياح
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«الزوراء» تنشر تفاصيل مسرية الكاتب الراحل عادل كاظم
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وزير الصحة يلوح بالعودة اىل
احلظر الشامل
بغداد /الزوراء:
لوح وزير الصحة ،حس�ن التميمي ،امس
األح�د ،باتخ�اذ إج�راءات أكث�ر رصام�ة
وف�رض قيود إضافية للح�د من الحركة،
والع�ودة مج�ددا ً لفرض الحظر الش�امل
للتج�وال مس�تقبالً ،يف ح�ال اس�تمرار
املواطن�ني بع�دم االهتم�ام بالتعليم�ات
الوقائي�ة والصحي�ة واس�تمرار الزي�ادة
الكب�رة باإلصاب�ات بف�روس كورون�ا.
وق�ال التميم�ي ،يف ترصي�ح صحفي :إن
“ال�وزارة دائم�ا ما تؤك�د ع�ىل االكتفاء
بالحظر الصحي م�ع االلتزام بالتعليمات
ضم�ن خطته�ا االس�راتيجية للتعام�ل
مع الف�روس من دون اللج�وء اىل فرض
قي�ود مش�ددة ،ومنه�ا الحظر الش�امل،
وإن املوق�ف الوبائ�ي ه�و م�ن يح�دد
القيود واإلجراءات التي س�يتم اتباعها”.
وأض�اف أن “ال�وزارة مس�تمرة بف�رض

القي�ود املتمثل�ة بااللت�زام بالتعليم�ات،
وهناك قرارات س�تصدر قريباً ،ال س�يما
انن�ا مقبلون عىل ش�هر مح�رم ،ونتوقع
أن تك�ون هناك تجمع�ات كبرة مع عدم
مراعاة خطورة الوباء”.

تفاصيل ص4

سقوط صاروخي كاتيوشا ضمن
مقرتبات املنطقة اخلضراء

بغداد /متابعة الزوراء:
اف�اد مص�در امن�ي ،ام�س االح�د،
بس�قوط صاروخ�ي كاتيوش�ا ضمن
مقرب�ات املنطق�ة الخراء وس�ط
بغداد.وقال املصدر يف حديث صحفي:

إن «صاروخني نوع كاتيوشا سقطتا،
مس�اء امس ،ضمن مقربات املنطقة
الخراء»،مش�را ً اىل أن «م�كان
االط�الق ت�م تحديده م�ن خلف كراج
النهضة».

نقابة الصحفيني تتسلم الطلبات اخلاصة خبرجيي كليات اإلعالم لالنتماء هلا

الالمي وجلنة الثقافة النيابية يبحثان تضمني املكافآت التشجيعية للصحفيني يف املوازنة
بغداد /الزوراء:
بحث نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني ،رئيس
اتحاد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي ،امس
االحد ،مع لجن�ة الثقافة والس�ياحة واالثار
النيابي�ة س�بل االرتق�اء بالعم�ل الصحفي
واإلعالم�ي وتوف�ر ف�رص عم�ل لخريج�ي
كلي�ات االع�الم ،وكذل�ك تضم�ني املكاف�آت
التش�جيعية للصحفي�ني يف املوازن�ة ،فيم�ا
ب�دأت نقابة الصحفي�ني العراقيني وفروعها
يف املحافظ�ات تس�لم الطلب�ات الخاص�ة
بخريج�ي كليات االعالم لالنتماء لها.وذكرت

لجنة الثقافة والس�ياحة واالث�ار النيابية يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان رئيس
اللجنة ،النائبة سميعة غالب ،بحثت مع وفد
نقابة الصحفي�ني العراقيني برئاس�ة نقيب
الصحفي�ني ،مؤي�د الالم�ي ،س�بل االرتق�اء
بالعم�ل الصحف�ي واإلعالم�ي وتفعيل دور
حمايته�م يف مهامه�م الصحفي�ة ،وح�ق
الحص�ول ع�ىل املعلوم�ة ،ورضورة اإلرساع
يف تجدي�د هوي�ات األعضاء من اج�ل إجراء
االنتخاب�ات لفروع املحافظ�ات بأقرب وقت
ممكن.وأوضح�ت رئي�س اللجن�ة ،النائب�ة

املالية النيابية :رواتب شهري آب
وأيلول مؤمنة وفق قانون االقرتاض

بغداد /الزوراء:
اكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة ان البنك
املركزي أوضح قبل ش�هر من اليوم انه
تمكن من تأمني رواتب املوظفني لثالثة
اش�هر قادم�ة ،الفتة اىل ان الش�ائعات
الت�ي ت�م اثارته�ا بش�أن ع�دم وجود
رواتب لهذا الش�هر غ�ر صحيحة بعد
تأكيد البنك املركزي عىل توفرها .وفيما
رجحت إرسال مس�ودة قانون موازنة
ع�ام  ،2021الش�هر املقب�ل ،كش�فت

أهم م�ا س�رتكز علي�ه بن�ود موازنة
 2020الت�ي تعتزم الحكومة إرس�الها
اىل الربملان.وق�ال عض�و اللجنة ،جمال
كوجر ،يف ترصيح صحفي :ان “رواتب
اش�هر تم�وز واب وأيل�ول يفرض ان
تك�ون مؤمنة وف�ق قان�ون االقراض
الذي ص�وت عليه مجل�س النواب ،من
اج�ل التخلص من االزمة املالية وتأمني
الرواتب لالشهر املقبلة”.

تفاصيل ص5

السودان يعلن استئناف التفاوض حول
سد النهضة الثالثاء

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعل�ن الس�ودان اس�تئناف املفاوض�ات
بش�أن س�د النهض�ة غ�دا الثالث�اء بعد
عقد اجتماع ل�وزراء الخارجية والري يف
مرص والس�ودان وإثيوبيا ع�رب الفيديو
كونفرانس.وطالب الس�ودان يف خطابه
أمام االجتماع ب�رورة العودة لألجندة
الت�ي حدده�ا خط�اب رئي�س جن�وب
إفريقي�ا ،س�ريل راماف�وزا ،بتاري�خ 4
أغس�طس  ٢٠٢٠و تقرير الخرباء املقدم
للقم�ة اإلفريقي�ة املصغ�رة بتاريخ ٢٤
يولي�و .٢٠٢٠وأع�اد الس�ودان تأكي�د
التزام�ه بالع�ودة للمفاوض�ات ب�روح
التضامن اإلفريقي و عىل أساس األجندة
التي اتفق عليها سابقا ومبادئ القانون
ال�دويل الخاصة باالس�تخدام املتس�اوي
للم�وارد املائي�ة م�ن دون التس�بب يف
مض�ار لآلخرين.وش�دد الس�ودان ع�ىل

أن التوص�ل التفاق ش�امل بش�أن ملء
وتش�غيل س�د النهض�ة واملرشوع�ات
املس�تقبلية س�يمثل دلي�ال إضافيا عىل
تعزي�ز التع�اون اإلقليم�ي وتأكي�د ملبدأ
البح�ث عن “حل�ول إفريقية للمش�اكل
اإلفريقية”.وبع�د مناقش�ات مطول�ة،
قرر املجتمعون استئناف التفاوض يوم
الثالثاء  ١٨أغس�طس  ٢٠٢٠للعمل عىل
توحيد نص�وص االتفاقيات املقدمة من
الدول الثالث.ويش�ارك االتحاد اإلفريقي
والخ�رباء واملراقب�ون يف االجتم�اع ع�رب
تقني�ة الفيدي�و كونفرانس.ومن املقرر
حس�ب مص�ادر مطلع�ة أن يناق�ش
االجتماع أجندة التفاوض واألطر العامة
ومالحظ�ات األط�راف الثالثة.يأتي ذلك،
بع�د أن علق�ت املفاوض�ات ألكث�ر من
أس�بوع بطلب من مرص والس�ودان بعد
إقحام إثيوبيا أجندة جديدة للتفاوض.

سميعة غالب ،بحسب البيان ،أنها ناقشت مع
الوفد فقرة املكافآت التش�جيعية للصحفيني
والفنان�ني واألدباء والش�عراء ضمن موازنة
وزارة الثقافة والس�ياحة واالث�ار ،ومقرح
تعديل قانون تقاع�د الصحفيني ،مبينة أنها
ستفاتح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
لتضمني الثقاف�ة القانونية يف مناهج كليات
اإلع�الم يف الجامعات العراقية.واش�ارت اىل:
ان االجتماع ناقش قضية استيعاب خريجي
كلي�ات اإلعالم من اجل حصولهم عىل فرصة
ممارسة العمل الصحفي واالعالمي ،مطالبة

الحكوم�ة بالنظ�ر الج�اد يف تعيينه�م وفق
الس�ياقات والدرج�ات املتوف�رة م�ن خ�الل
عمليات الحذف واالستحداث ،وكيفية إقامة
دورات مس�تقبلية للصحفيني واالعالميني يف
جميع املحافظات.ويف سياق اخر ذكر مراسلو
«ال�زوراء» :ان نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني
وفروعه�ا يف املحافظ�ات كافة ب�دأت ،امس
االحد ،بتس�لم طلبات خريجي كليات االعالم
لغ�رض منحه�م عضوي�ة وهوي�ة النقاب�ة
تنفيذا لقرار نقابة الصحفيني العراقيني .

تفاصيل ص8

بعد تسجيل  4348إصابة و 75حالة وفاة جديدة

لليوم الثالث على التوالي  ..العراق يتخطى األربعة آالف إصابة بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االح�د ،املوقف الوبائ�ي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  ٤3٤٨اصابة جديدة و 75حالة
وفاة وش�فاء  ٢67٤حالة ،حددت دائرتا

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أنها
«فحص�ت ( )١9٢7٨نموذج�ا يف جمي�ع
املخت�ربات املختصة يف العراق ليوم امس،
وبذل�ك يك�ون املجم�وع ال�كيل للنماذج

املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض
يف الع�راق (.»)١٢٨٢9٢٨وأوضح�ت
أن «مخترباته�ا س�جلت ام�س ()٢67٤
حالة ش�فاء يف الع�راق موزع�ة كالتايل:
بغداد الرصاف�ة  ،3٠3بغداد الكرخ ،53٠
مدين�ة الطب  ،٨٤النج�ف األرشف ،١7١

“الزوراء” تكشف اجلهات اليت تعارض
تشريع قانون الضمان الصحـي

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
توصل�ت لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة اىل
صيغة نهائية لقان�ون الضمان الصحي جاهزة
للتصويت ،بعد سلس�لة اجتماعات مشركة مع
الجهات الحكومي�ة والنقابية املعنية اثمرت عن
حل للخالف بشأن مقرح القانون الذي يتضمن
تش�كيل هيئة مس�تقلة تس�مى هيئة الضمان
الصح�ي تعم�ل عىل االرتق�اء بالواق�ع الصحي
.وافصح�ت لجنة الصح�ة والبيئ�ة النيابية عن
التفاصي�ل النهائية لقان�ون الضمان الصح�ي،
فيما اتهمت بعض الجه�ات بمعارض�ة ترشيع

القانون الذي س�يكون ضمن اولويات جلس�ات
الفص�ل الترشيعي املقبل.وقال�ت عضو اللجنة،
النائ�ب اكتف�اء الحس�ناوي ،ل�”ال�زوراء” :ان
“املتبق�ي م�ن قان�ون الضمان الصح�ي هي 8
فقرات فق�ط تتعلق بهيكل�ة وزارة الصحة من
خالل تقنني عمل العيادات الشعبية ،والغاء بعض
الدوائر االخرى ألم�ور تنظيمية “.واوضحت ان
“ اكثر املعارضني لترشي�ع القانون هم االثرياء
وكبار املسؤولني ،فضال عن مالكي املستشفيات
الخاص�ة وتجار عقود املشاريع “.

تفاصيل ص2

الس�ليمانية  ،٤٠أربيل  ،١١٤دهوك ،١35
كرب�الء  ،٢٢١كرك�وك  ،١٠٢دي�اىل ،١٠٤
واس�ط  ،٢6الب�رصة  ،3١9ميس�ان ،55
باب�ل  ،١٨٤الديواني�ة  ،٨7ذي ق�ار ،٨٨
األنبار  ،36نينوى  ،6١صالح الدين .»١٤
وبين�ت ،أن «اإلصاب�ات الجدي�دة لي�وم

ام�س( )٤3٤٨إصابة ،وكما ي�يل :بغداد
الرصافة  ،396بغداد الكرخ  ،59٢مدينة
الطب  ،67النجف  ،٤٠١السليمانية ،١٠6
أربي�ل  ،٢97ده�وك  ،١3٤كرب�الء ،٢95
كركوك  ،١57دياىل .95

تفاصيل ص2

حذر من حصول فراغ يف لبنان

عون :لن أستقيل بسبب انفجار بريوت والتحقيقات لن تكون سريعة
بروت /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س اللبناني ،ميش�ال ع�ون ،إنه س�يكون من
املستحيل أن يتنحى بعد نداءات شعبية تطالبه باالستقالة
بسبب انفجار مرفأ بروت الدامي الذي راح ضحيته أكثر
من  170ش�خصاً ،وآالف املصاب�ني ،وخلَّف دمارا ً كبرا ً يف
ع�رشات اآلالف من من�ازل املواطنني واملمتل�كات العامة
والخاصة.وقال عون ،يف مقابلة مُ س�جلة لش�بكة BFM
الفرنس�ية“ :هذا مس�تحيل ،ألن هذا س�يؤدي إىل فراغ يف
الس�لطة .الحكومة اس�تقالت .لنتخيل أنني سأس�تقيل.
من يضمن اس�تمرار الس�لطة؟”.أضاف عون“ :إذا كنت
سأس�تقيل ،فس�يحتاج لبنان إىل تنظي�م انتخابات فوراً،

لك�ن الوضع الح�ايل يف البالد ال يس�مح بتنظيم مثل هذه
االنتخاب�ات ،مما سيس�مح بتمثي�ل الش�عب”.وردا ً عىل
س�ؤال حول وضع التحقيقات يف االنفج�ار ،قال الرئيس
ع�ون“ :بالطب�ع نري�د إنه�اء التحقي�ق برسع�ة كبرة.
لكننا اكتش�فنا أن الوضع أكثر تعقي�دا ً بكثر ،مما يعني
أن التحقيق ل�ن يكون قادرا ً ليت�م االنتهاء برسعة كبرة
كم�ا كنا نتمنى ذلك”.أش�ار عون كذل�ك إىل أنه طلب من
مجلس القضاء اإلرشاف عىل التحقيق ،وأنه دعا “قاضيا ً
مستقالً” للتحقيق.تأتي هذه الترصيحات خالفا ً ألحاديث
س�ابقة للرئي�س قال فيه�ا إن “القضاء يج�ب أن يكون
رسيعا ً لتثبيت من هو مجرم ومن هو بريء”.

الوباء يعاود الظهور يف عدة دول ويربك حساباتها

كورونا يواصل تفشيه على مستوى العامل كافة ويصيب أكثر من  21مليون إنسان

بغداد /متابعة الزوراء:
يواص�ل ف�روس كورون�ا تفش�يه
وانتش�اره يف العال�م ،حيث اقرب عدد
اإلصاب�ات عاملي�ا م�ن  21.5ملي�ون
إصابة حوايل ربعهم يف الواليات املتحدة

وحده�ا ،فيما عاود الوب�اء الظهور يف
ع�دة دول أعلنت تغلبه�ا عليه يف وقت
سابق وأربك حساباتها.وعربيا ،وصل
إجمايل عدد اإلصابات إىل مليون و100
ألف و 933إصاب�ة ،وبلغ عدد الوفيات

 20ألف و  182حالة.وكش�فت األردن
عن بؤرتني جديدتني للوباء يف اململكة،
حي�ث ق�ال املتح�دث باس�م اللجن�ة
الوطنية لألوبئة األردنية نذير عبيدات:
توجد بؤرتان حاليتان بش�أن انتش�ار

فروس كورونا يف األردن ،يف ظل تحول
واض�ح يف الوض�ع الوبائي قب�ل نحو
أس�بوع بع�د زي�ادة ملحوظ�ة يف عدد
اإلصابات.وأك�د عبي�دات :أن موط�ن
البؤرتني يف مركز حدود جابر الحدودي

م�ع س�وريا والتي يتواج�د مصابوها
يف مدين�ة الرمثا ،أما الب�ؤرة الثانية يف
مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمني
من الخارج بالعدوى فيها.

تفاصيل ص3

العدد 7307 :االثنين  17آب 2020

No: 7307 Mon 17 Aug 2020

بعد تسجيل  4348إصابة و 75حالة وفاة جديدة

لليوم الثالث على التوالي ..العراق يتخطى األربعة آالف إصابة بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  4348اصابة جديدة و75
حالة وفاة وشفاء  2674حالة ،حددت
دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أنها «فحصت ()19278
نموذجا يف جميع املختربات املختصة
يف العراق ليوم امس ،وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
(.»)1282928
وأوضحت أن «مخترباتها سجلت امس
( )2674حالة شفاء يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد الرصافة  ،303بغداد
الكرخ  ،530مدينة الطب  ،84النجف
األرشف  ،171السليمانية  ،40أربيل
 ،114دهوك  ،135كربالء  ،221كركوك
 ،102دياىل  ،104واسط  ،26البرصة
 ،319ميسان  ،55بابل  ،184الديوانية
 ،87ذي قار  ،88األنبار  ،36نينوى ،61
صالح الدين .»14
وبينت ،أن «اإلصابات الجديدة ليوم
امس( )4348إصابة ،وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،396بغداد الكرخ
 ،592مدينة الطب  ،67النجف ،401
السليمانية  ،106أربيل  ،297دهوك
 ،134كربالء  ،295كركوك  ،157دياىل

 ،95واسط  ،176البرصة  ،485ميسان
 ،91بابل  ،121الديوانية  ،185ذي قار
 ،135األنبار  ،88املثنى  ،169نينوى
 ،250صالح الدين  ،»108وبحسب
البيان كانت الوفيات املسجلة امس
( )75حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ،5بغداد الكرخ  ،5مدينة الطب ،1
النجف  ،2السليمانية  ،7أربيل ،12
دهوك  ،2كربالء  ،5كركوك  ،4واسط
 ،3البرصة  ،9ميسان  ،1بابل ،5
الديوانية  ،2األنبار  ،1املثنى  ،3نينوى
 ،6صالح الدين .»2
وأشارت إىل أن «املوقف اإلجمايل
للوباء مع امس ،كما ييل :مجموع
الشفاء ( 125374نسبة الشفاء 71
 ،)%مجموع اإلصابات ،176931
الراقدين الكيل  ،45697الراقدين يف
العناية املركزة  ،572مجموع الوفيات
.»5860
من جهته،
اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة،
عبد الغني الساعدي ،تسجيل 393
اصابة بفريوس كورونا بينها 200
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة من بغداد سجلت
امس  393اصابة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 200 :حالة خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع

الشعب  46حالة  /قطاع الرصافة 8
حاالت  /قطاع النهروان  11حالة /
قطاع بغداد الجديدة  10حالة  /قطاع
البلديات الثاني  27حالة  /قطاع
املدائن  19حالة  /قطاع الصدر 51
حالة  /قطاع االستقالل  13حالة /
قطاع البلديات االول  15حالة .
واشار اىل ان  193حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الصدر  93حالة محلة ,542
,558 ,530 ,520 ,528 ,575 ,529
/514 ,521 ,555 ,535 ,537 ,560

الكرخ  8حاالت ضمن املناطق التالية,
الغزالية حالة واحدة ,الصالحية
حالة واحدة ,الكاظمية حالة واحدة,
السيدية حالة واحدة ,الدورة حالتني,
البياع حالة واحدة ,الشالجية حالة
واحدة /الشعب  6حاالت محلة
 ,330 ,357 ,319 ,315البنوك /
بغداد الجديدة  9حاالت محلة ,710
 /711 ,703 ,727الزعفرانية 10
حاالت محلة ,954 ,974 ,954 ,979
القاهرة حالتني محلة  /304الكفاح
حالة واحدة محلة  /113الفحامة

حالة واحدة الزراعي  /زيونة 8
حاالت محلة  ,710 ,716 ,718قرب
مول زيونة /الفضيلية حالة واحدة
محلة  /753النهروان  5حاالت
حي الوحدة ,شارع املستشفى /
السعدون حالة واحدة  /حي املثنى
 3حاالت محلة / ,718حي الرئاسة
حالتني محلة  /744 ,765الحسينية
 3حاالت محلة /215 ,220 ,216
االمني  4حاالت محلة ,739 ,733
 /735 ,737الكرادة  6حاالت محلة
 / ,906 ,909شارع املغرب حالتني

محلة  /306 ,302العبيدي  4حاالت
محلة  /757 ,754 ,762الكريعات
حالتني محلة  /337 ,336البلديات
 8حاالت محلة  ,732 ,738 ,726قرب
مدرسة عائشة  /حي حطني حالة
واحدة  /محافظة دياىل حالة واحدة
هبهب  /املشتل حالتني محلة ,723
 /729محافظة واسط حالة واحدة
العزيزية  /محافظة الديوانية حالة
واحدة حي رفعت  /حي الزهراء حالة
واحدة محلة  /758شارع فلسطني
حالة واحدة محلة  / 508الصليخ
حالة واحدة محلة  /324جرس دياىل
حالتني محلة  /105 ,103االعظمية
حالتني محلة  / ,314الوزيرية حالة
واحدة محلة .301
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 23255
تويف منهم  1059فيما اكتسب الشفاء
 19070ومتبقي قيد العالج .»3126
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها

بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة السبت واملعلن عنها
امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان االصابات توزعت كما
ييل :أبو غريب  /18ابو دشري /19
االسكان  /5االعالم  /10البياع /20
التاجي  /12الرتاث  /1الحارثية /1
الحرية  /51الخطيب  /5الدورة /29
الدولعي  /6الرحمانية  /3السيدية
 /14الشالجية  /1الرشطة الخامسة
 /3الشعلة  /32الصالحية /2
الطارمية  /42الطوبجي  /2العامرية
 /20العطيفية  /1العالوي  /1الغزالية
 /21القادسية  /13الكاظمية /21
الكرخ  /7املحمودية  /52املعالف /1
املكاسب  /2املنصور  /16املواصالت
 /3النرص والسالم  /5الوشاش /5
اليوسفية  /3الريموك  /12جكوك
 /7حي الجامعة  /17حي الجهاد
 /12حي الخرضاء  /11حي العامل
 /37حي العدل  /11حي الفرات /2
سبع البور  /5سويب  /2شارع حيفا
 /3كرادة مريم  /3ناحية الرشيد /7
سكنة جانب الرصافة  /10محافظة
الديوانية  /1محافظة النجف /1
محافظة صالح الدين  /1محافظة
كربالء  /2محافطة ميسان .1
واضافت ،ان عدد حاالت الشفاء بلغت:
 ،530بينما عدد الوفيات.5 :

«الزوراء» تكشف اجلهات اليت تعارض تشريع قانون الضمان الصحـي
الزوراء  /يوسف سلمـان:
توصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية اىل
صيغة نهائية لقانون الضمان الصحي جاهزة
للتصويت ،بعد سلسلة اجتماعات مشرتكة
مع الجهات الحكومية والنقابية املعنية اثمرت
عن حل للخالف بشأن مقرتح القانون الذي
يتضمن تشكيل هيئة مستقلة تسمى هيئة
الضمان الصحي تعمل عىل االرتقاء بالواقع
الصحي .
وافصحت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن
التفاصيل النهائية لقانون الضمان الصحـي،

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

فيما اتهمت بعض الجهات بمعارضـة ترشيع
القانون الذي سيكون ضمن اولويات جلسات
الفصل الترشيعي املقبل.
وقالت عضو اللجنة ،النائب اكتفاء الحسناوي،
لـ»الزوراء» :ان «املتبقي من قانون الضمان
الصحي هي  8فقرات فقط تتعلق بهيكلة
وزارة الصحة من خالل تقنني عمل العيادات
الشعبية ،والغاء بعض الدوائر االخرى ألمور
تنظيمية «.
واوضحت ان « اكثر املعارضني لترشيع
القانون هم االثرياء وكبار املسؤولني ،فضال

مجهورية العراق
اعالن

عن مالكي املستشفيات الخاصـة وتجار
عقود املشاريع «.
واضافت ان « القانون الجديد يتضمن
تشكيل هيئة تتكفل برعاية الفقراء ،مع منح
استثناءات مجانية لبدالت االشرتاك ببطاقة
الضمان الصحي تشمل رشيحة الفقراء من
املشمولني بالرعاية االجتماعية واالرامل
واملطلقات وذوي الشهداء وجرحى الحشد
والقوات االمنية» ،مبينة ان «القانون يلزم
كل املسؤولني واصحاب املناصب بدفع بدل
االشرتاك اجباريا ،اما موظفو الدولة فيكون

العدد146 :
التأريخ2020/8/16 :

بنا ًء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية القادسية املرقم  1945/27يف  2020/7/20واستنادا ألحكام املادة
( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة  2013والقانون املرقم  1521لسنة . 1981
تعلـن لجنـة البيع وااليجار الثالثـة يف محافظة النجف االرشف عن تأجري القطعـة املرقمة  72/10م 20
وبمساحة  312.5م 2حسب املخططات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب الكشف الفني وحسب ما مبني
ادناه والعائد اىل بلدية املناذرة باملزايدة العلنية وفق الرشوط املدرجة ادناه ،فعىل كافة الراغبني بااليجار
مراجعـة البلدية املذكـورة خالل فرتة ( )30ثالثون يومـا تبدأ من اليوم التايل لنـرش االعالن يف الصحيفة
املحلية مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية
املذكورة وسـتكون املزايدة يف اليوم االخري من نرش االعالن يف الصحيفة املحلية يف السـاعة الحادية عرشة
صباحـا يف ديوان البلدية املذكورة ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية سـتكون املزايدة يف اليوم
الذي يليه علما ان اجور النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة.
نوع امللك ورقمه وموقعه -:
تأجري القطعة املرقمة ( )72/10وبمساحة 312.5م 2مقاطعة . 20
قائمة األمالك العائدة اىل بلدية (القادسية) وفق قانون ( )21لسنة 2013

عماد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط:
 -1مدة االيجار خمسة وعرشون سنة.
 -2عىل املسـاطح تنفيذ كشف البلدية بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى شعبة الواردات وتنظيم
املدينة واملشاريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون املطالبة بأي تعويض.
 -3يكـون التأجـري ضمن فقرات املـادة ( )16من قانون بيـع وايجار أموال الدولة املرقم  21لسـنة 2013
وكذلك القانون رقم  1521لسنة  1981والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة اعاله.
 -4يدفع املسـتأجر مبلغ ضمان للتشـييد يعادل بدل املسـاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشـييد خاللها
يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املسـاطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشـيدات اىل الجهة املالكة دون
مقابل.
 -5املستمسكات املطلوبة /هوية االحوال املدنية /البطاقة التموينية /بطاقة تأييد السكن .
 -6عىل املستأجر ان يراجع البلدية خالل مدة  30ثالثون يوما من تأريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد
بدل االيجار والرسوم االخرى وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحقه.
 -7عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة ( )10ايام من تاريخ تصديق قرار االحالة
وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف.

اشرتاكهم ببطاقة الضمان الصحي اختياريا
«.
وتابعت القول ان «تطبيق القانون سيتم عىل
ثالث مراحل ،االوىل هي ستة اشهر لتشكيل
الهيئة والتي تم التصويت عليها ،ثم املرحلة
الثانية لتسجيل املستفيدين من بطاقة الضمان
الصحي ،واملرحلة االخرية هي التطبيق الكيل
خالل ثالث سنوات ستؤدي اىل توفري الخدمات
الصحية لرشيحة الفقراء «.
لكن العضو االخر يف اللجنة ،النائب غايب
العمريي ،تحدث لـ» الزوراء» مؤخرا :ان «اللجنة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

املشرتكة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة
النيابية ووزارة الصحة وممثيل النقابات الطبية
والصحية والتمريضية ،توصلت إىل حلول لنقاط
الخالف املتعلقة بقانون الضمان الصحي،
والتي ظهرت بني مجلس النواب والحكومة،
خالل القراءتني األوىل والثانية للقانون «.
وأضاف ان «االجتماعات املشرتكة افضت اىل
صيغة نهائية جاهزة للتصويت ،وهي صيغة
ستحدث نقلة نوعية يف تطوير الواقع الصحي،
وبالتايل قانون الضمان سيساعد الفئات
الفقرية يف البالد» .مبينا انه «تم التوصل اىل

مجهورية العراق
إعادة إعالن للمرة الثالثة
مناقصة عامة رقم () 2019/1/102

العديد من النقاط املشرتكة بني اضافة او حذف
او تعديل ،وعىل اثرها تم تشكيل لجنة مشرتكة
بني وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية عقدت
جلسات عمل مع املختصني سواء يف وزارة
العمل او اللجنة القانونية النيابية والوزارات
االخرى للوصول اىل قانون سهل التطبيق داخل
العراق».
واوضح ان «هناك رشائح ستدفع مبالغ
بسيطة جدا لصندوق الضمان الصحي ،اضافة
اىل مبالغ اخرى تدخل من خزينة الدولة اىل
صندوق الضمان».

العدد 2408 :
التاريخ2020/8/13 :

اسـم املناقصة (إنشـاء بناية مديرية ناحية واسـط القديمة يف ناحية واسـط)
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام  2019ضمن التبويب ()257-1-1-4-1-55-2
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية
ُ
يـرس ديوان محافظة واسـط  /قسـم العقود دعوة مقدمـي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة من الـرشكات املقاولة
.1
واملقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمرة الثالثة لعمل (انشـاء بناية مديرية ناحية واسـط القديمة
يف ناحية واسـط) وبكلفة تخمينية ( )435655000اربعمائة وخمسـة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وخمسون الف
دينار وبمدة انجاز ( )360ثالثمائة وستون يوم.
 .2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ،العدالة ،الزوراء( .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ (ديوان محافظة واسط /قسم
العقود) خالل (أوقات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .4متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
 .5املتطلبات القانونية -:
أوال – األهلية ،وتشـمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنشـطته الجديدة ،مدرج يف القائمة السـوداء أو مدرج يف
قائمـة الـرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات العامة ،ال
يوجد تضارب يف املصالح ،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مسـتقلة قانونيا وماليا ،وإنها تعمل
وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا  -شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني (العارشة انشائية) نافذة.
ثالثا – كتاب عدم املمانعة من االشـرتاك يف املناقصة (نسـخة أصلية  +نسـخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة
للرضائب معنونة اىل محافظة واسط  /قسم العقود.
رابعا– وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) .
 .6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل) مديرية
محافظة واسـط  /سـكرتري لجنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )100000مائة الف دينار .
 .7يتم تسـليم العطاءات إىل (ديوان محافظة واسـط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من
يوم (الخميس) املصادف  2020/8/27وهو (تاريخ غلق املناقصة) ,علما بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم
فتـح العطاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (واسـط  /الكوت  /شـارع
النسـيج  /مديريـة بلديات واسـط/الطابق االول) يف السـاعة الثانية عـرش والنصف ظهرا من يـوم (الخميس) املصادف
.2020/8/27
 .8كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة) وبمبلغ ()13,000,000
ثالثة عرش مليون دينار معنون إىل محافظة واسـط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املشـاريع االسـتثمارية) ويتضمن
اإلشـارة السـم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني
للمـرصف الصـادر منه نافذة ملـدة ال تقل عن ( )120مائة وعـرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلـق املناقصة عىل أن تكون
التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو (أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة).
 .9إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة ،وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض
للرشكة أو احد املساهمني أو من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل
جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .11يف حـال عـدم إلتـزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشـغال الصغرية) بكافة أقسـامها فأنه سـيتم
استبعاد عطائه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
 .12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
 .13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

تقارير
www.alzawraapaper.com
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احلكومة سرتسل مسودة قانون املوازنة ملا تبقى من عام ٢٠٢٠

وعود بتمويل مشاريع تنموية يف املناطق الداخلية

قطر تطرق باب قيس سعيد حلماية
نفوذها يف تونس

تونس /متابعة الزوراء:
ُ
تح�اول قطر اس�تمالة الرئي�س التونيس قيس
سعيد يف وقت تصاعدت فيه حدة الخالفات بينه
وب�ن حركة النهضة اإلس�المية حلي�ف الدوحة
األول يف الب�الد ،وس�ط توقع�ات بتقلص هيمنة
النهضة عىل القرار الس�يايس لحس�اب الرئاسة
خالل الفرتة القادمة.
وقال أمري قطر الش�يخ تميم ب�ن حمد آل ثاني،
إن ب�الده مس�تعدة لدع�م تونس ومؤسس�اتها
يف ه�ذه املرحلة الت�ي تم ّر بها ،وه�و ما يعكس
سعيا قطريا الس�تغالل األزمة االقتصادية التي
تشهدها تونس لتوسيع نفوذها داخلها.
وسجل االقتصاد التونيس انكماشا بنسبة 11.9
يف املئ�ة خ�الل النص�ف األول م�ن الع�ام الحايل
مقارن�ة بنف�س الفرتة م�ن ع�ام  ،2019متأثرا
بتداعيات وباء كورونا وتدابري الغلق التي مست
العديد من القطاعات.
وتتوقع الحكومة انكماش�ا لم يشهده االقتصاد
الوطني منذ منتصف القرن املايض ،بواقع حوايل
 7يف املئة لكامل عام .2020
وج�اءت ترصيحات أمري قطر يف بيان صادر عن
الرئاسة التونسية عقب اتصال هاتفي مع قيس
سعيد.
وتن�اول االتص�ال العديد من املح�اور ،من بينها
تجديد الشيخ تميم استعداد بالده لتمويل منصة
اإلنت�اج بس�يدي بوزي�د وس�ط الب�الد (منصة
لتوزي�ع املنتج�ات الزراعية) .وتطرق�ت املكاملة
أيضا إىل مس�اهمة دولة قطر يف إنش�اء “مدينة
األغالبة الطبية”.
وت�درك الدوحة جيدا ما يمثل�ه مرشوع “مدينة
األغالب�ة الطبي�ة” م�ن أهمي�ة بالنس�بة إىل
الرئي�س التونيس وهو املرشوع ال�ذي أعلن عنه
يف يناي�ر امل�ايض بمناس�بة مرور مئ�ة يوم عىل
تولي�ه الس�لطة.ويف يوليو امل�ايض ،أعلنت لجنة
قيادة تجس�يد م�رشوع مدينة األغالب�ة الطبية
بالق�ريوان ،خالل اجتم�اع بالرئيس االنتهاء من
مرحلة الدراس�ات األولية للم�رشوع واملرور إىل
املرحل�ة الثانية.وق�ال قيس س�عيد حينئذ “بعد
وضع التصور العام لهذا املرشوع س�يبدأ تنفيذه
وذل�ك بعد أن عرب العديد م�ن البلدان واملنظمات
الدولية عن االس�تعداد لتوفري التمويالت الالزمة
له”.وامل�رشوع ه�و عبارة عن مدين�ة للخدمات
الصحیة ويهدف إنشاؤها إىل تأمین تلك الخدمات
وتقريبھ�ا خاص�ة من س�كان والي�ات الجنوب
والوسط الغربي .وتعاني أغلب املناطق الداخلية
التونس�ية م�ن التهميش حيث ترتك�ز الخدمات
الطبية غالبا يف العاصمة واملدن الساحلية.ويبدو
أن الدوحة تتحس�ب من خالل مس�اعي تقربها
من قيس س�عيد إىل ضمان عدم تخلخل نفوذها
يف وقت تبدو األمور تس�ري لصال�ح الرئيس عىل
حس�اب األحزاب ويف مقدمته�ا حليفتها حركة
النهضة التي س�اءت مؤخرا عالقتها بالرئاس�ة
لعدة أسباب أبرزها سعي زعيمها راشد الغنويش
الذي يرأس الربملان أيضا لالستيالء عىل صالحيات
الرئيس ،خاصة ما يتعلق بالسياس�ة الخارجية
وباملل�ف الليبي تحديدا.وعكس�ت الزي�ارة التي
أجراها قيس سعيد إىل باريس تقاربا يف املوقفن
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التون�يس والفرنيس بش�أن األزم�ة يف ليبيا وهو
األمر الذي يتع�ارض مع املوقف القطري الرتكي
وحليفتهما حركة النهضة.
ومنذ وصول قيس سعيد إىل السلطة سعى املحور
الرتك�ي – القطري الس�تمالة املوقف الرس�مي
التون�يس حيث زار تونس كل من الرئيس الرتكي
رج�ب طي�ب أردوغان والش�يخ تميم ب�ن حمد،
وكان�ت األزم�ة الليبي�ة عىل رأس ج�دول أعمال
الزيارتن .لكن تل�ك الزيارات لم تحقق أهدافها،
وهو ما اتضح بعد زيارة س�عيد إىل باريس حيث
أدىل بترصيح�ات مش�ككة يف رشعي�ة حكوم�ة
الوف�اق مش�ددا ع�ىل رضورة إج�راء انتخابات
تجدد الرشعية يف البالد.
وحاول الغنويش الس�يطرة عىل ملف السياس�ة
الخارجي�ة حي�ث ق�ام بزي�ارة إىل تركي�ا أثارت
الكثري م�ن الجدل قبل أن يج�ري اتصاال هاتفيا
برئيس املجل�س الرئايس لحكوم�ة الوفاق التي
يهيم�ن عليه�ا اإلس�الميون لتقدي�م التهان�ي
بس�يطرة امليليش�يات واملرتزقة الس�ورين عىل
قاع�دة الوطية الجوية ،وهو ما زاد حدة الغضب
من تحركاته الت�ي تهدف للزج بتونس يف املحور
القطري – الرتكي.
ونجحت النهضة ،التي توص�ف بأنها ذراع قطر
وتركي�ا يف تونس ،يف ف�رض الرؤي�ة القطرية –
الرتكي�ة بش�أن األزم�ة الليبية خالل الس�نوات
املاضية وحتى أثناء تويل الرئيس الراحل الباجي
قائد السبيس للحكم.
وتش�هد تونس منذ فرتة أزمة سياس�ية حادة،
نتيجة تصاعد الخالفات بن الفرقاء السياسين،
وش�بهات تض�ارب مصال�ح أج�ربت رئي�س
الحكومة إلي�اس الفخفاخ عىل االس�تقالة.ويف
ال� 25م�ن يوليو املايض ،كلف الرئيس التونيس،
هش�ام املش�ييش بتش�كيل الحكوم�ة الجديدة
خالل ش�هر واح�د ،بدأ ي�وم ال� 26م�ن يوليو.
وأعلن املش�ييش مؤخ�را أنه سيش�كل حكومة
مس�تقلة وهو األمر الذي أث�ار حفيظة األحزاب
الت�ي وضعه�ا يف موق�ف صعب ،إم�ا املصادقة
ع�ىل حكومة مس�تقلن أو حل الربمل�ان واملرور
إىل انتخاب�ات مبكرة.ول�ن يك�ون م�ن مصلحة
النهضة أو غريها م�ن األحزاب إجراء انتخابات
برملانية مبكرة والس�يما يف ظل تراجع ش�عبية
أغلب األحزاب ،بحس�ب آخر سرب لآلراء ملؤسسة
“سيغما كونساي” ،مقابل صعود أسهم الحزب
الدس�توري الح�ر بزعام�ة عب�ري م�ويس التي
قادت خالل الف�رتة املاضية حملة ضد تحركات
الغنويش ولفتت االنتباه ملس�اعيه لالستيالء عىل
صالحيات الرئيس.ويقول مراقبون إن املشييش
ّ
ينف�ذ رؤي�ة الرئيس التونيس بتش�كيل حكومة
كفاءات وطنية تنهي سياسة املحاصصة تحت
غطاء التوافق التي كانت تؤيدها حركة النهضة
ونجح�ت يف فرضها منذ وصولها إىل الس�لطة يف
نهاية .2011ويعكس توجه قيس س�عيد عزما
واضح�ا عىل الذهاب يف مس�ار يس�تهدف تغيري
املُعادل�ة السياس�ية الراهنة لجه�ة االبتعاد عن
األحزاب وخاصة منها حركة النهضة اإلسالمية،
بما يُفس�ح املجال لس�يطرة الرئاسة عىل زمام
األمور.
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وزير التخطيط :تقديم توصية بتأجيل التعداد العام للسكان بسبب الظروف
االستثنائية اليت مير بها العراق

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التخطيط ،خالد بتال النجم،
تقديم الهيئة العليا للتعداد العام للسكان
واملس�اكن ،توصية إىل مجل�س الوزراء،
بتأجي�ل موعد تنفيذ التع�داد الذي كان
مقررا يف ش�هر ترشين الثاني من العام
الحايل ،إىل الرب�ع األخري من العام املقبل
 ،2021فيم�ا اكد ان الحكومة سرتس�ل
مسودة قانون املوازنة ملا تبقى من عام
.2020
وق�ال بت�ال ،خ�الل ترؤس�ه االجتم�اع
الراب�ع للهيئ�ة بحس�ب بي�ان ملكتب�ه:
ان “التوصي�ة بتأجي�ل التع�داد ،جاءت
بس�بب الظروف االس�تثنائية التي يمر
بها الع�راق ،املتمثلة بجائح�ة كورونا،

واألزمة املالية”.
واش�ار إىل ان “الهيئ�ة العلي�ا للتع�داد،
ق�ررت االس�تمرار يف اعم�ال التهيئ�ة
والتحض�ري للم�رشوع ،والطل�ب م�ن
وزارة املالي�ة ،تأم�ن التخصيص�ات
املالي�ة املطلوبة ملتطلبات التعداد ،والتي
تتضمن تأمن األجهزة اللوحية ،لتنفيذ
التع�داد إلكرتون ًي�ا ،فض�ال ع�ن تدريب
العدادي�ن ،وتنفي�ذ التع�داد التجريب�ي
وعمليات الرتقيم والحرص ،وصوال ليوم
العد”.
ون�وه إىل ان�ه “ت�م الطل�ب م�ن جميع
ال�وزارات والجه�ات غ�ري املرتبط�ة
ب�وزارة ،تقديم ما لديه�ا من مقرتحات
ومالحظ�ات فني�ة بش�أن اس�تمارات

التعداد ،التي تم إنجازها من قبل الجهاز
املرك�زي وغريه�ا م�ن االعم�ال الفنية
وترس�يم الح�دود للوح�دات االداري�ة،
بم�الكاتعراقي�ة.”100%
إىل ذلك استعرض ،رئيس غرفة عمليات
التعداد ،ضياء ع�واد كاظم“ ،الخطوات
واألعم�ال الت�ي ت�م إنجازه�ا خ�الل
األش�هر املاضي�ة يف إطار االس�تعدادات
لتنفي�ذ التع�داد ،والخط�وات املقبل�ة،
الت�ي ستش�مل ،االنتهاء م�ن التجارب
القبلي�ة ،وتدري�ب املدرب�ن ،فضال عن
تنفي�ذ التع�داد التجريب�ي ،وعملي�ات
الح�زم للمح�الت والق�رى والبل�وكات،
وإجراء الرتقيم وحرص املباني واملنشآت
واألرس” ،الفت�ا اىل ان “ه�ذه الخط�وات

االس�تعدادية س�تبدأ اعتبارا من ش�هر
كان�ون الثاني م�ن العام املقب�ل ،لغاية
شهر ترشين الثاني الذي سيشهد تنفيذ
التعداد”.م�ن جانبه ،اش�اد مستش�ار
صندوق االم�م املتحدة للس�كان مهدي
العالق“ ،بالجهود التي يقوم بها الجهاز
املرك�زي لإلحصاء والدع�م الكبري الذي
يقدم�ه وزي�ر التخطيط لتل�ك الجهود،
معرب�ا عن اس�تعداد الصن�دوق لتقديم
املزي�د م�ن الدع�م الفني واللوجس�تي
واالستشاري النجاح التعداد”.
واك�د ع�ىل “أهمي�ة املدون�ة الوطني�ة
للتع�داد ،التي حظيت بمصادقة مجلس
الوزراء وتهدف إىل حش�د الدعم والتأييد
للتعداد ،بوصفه مرشوعا وطنيا ،شديد

األهمي�ة”.ويف س�ياق اخ�ر ،اك�د وزير
التخطي�ط ،خال�د بت�ال ،ان الحكوم�ة
سرتسل مسودة قانون املوازنة ملا تبقى
من عام .2020
وق�ال بت�ال ،يف بي�ان مقتض�ب :ان “
الحكوم�ة سرتس�ل مس�ودة قان�ون
املوازنة ملا تبقى من عام .”2020
واض�اف :ان “الحكوم�ة ملزمة بتعين
جمي�ع الك�وادر الت�ي ينطب�ق عليهما
قان�ون الت�درج الطب�ي وال اجته�اد يف
ذلك”.وكان األمن العام ملجلس الوزراء،
حميد الغزي ،كشف ،يف وقت سابق ،عن
وجود توجه إلقرار موازنة العام الحايل.
وق�ال الغزي :إن” هناك توجها ً حكوميا ً
إلقرار املوازنة العامة للعام الحايل”.

تهميش ونبذ اجتماعي ...ملاذا تدفع جمهوالت النسب يف العراق مثن خطايا اآلخرين؟
نهلة نجاح -بغداد /متابعة الزوراء
دين�ا ام�رأة عراقي�ة َتبناه�ا زوج�ان ُحرما من
اإلنج�اب لعدة س�نوات من إح�دى دور اإليواء يف
بغداد ع�ام  ،1980ونقالها إىل منزلهم واعترباها
ابن�ة لهم�ا .تربت دين�ا يف بيت كب�ري يضم أرسة
والديها ،ويف أحد األيام عندما كانت يف السادس�ة
من عمرها ،وصفه�ا أبوها باللقيطة وهي تلعب
بهات�ف املنزل وتمزح مع�ه ،دون أن تدرك حينها
معنى ذلك.
تق�ول دين�ا ( 49عام�ا) إن معاناتها ب�دأت منذ
ذل�ك اليوم ،بعد أصبح جمي�ع من يف البيت يطلق
عليها صفة “لقيطة” أثناء أي مزاح أو مشاجرة،
وذهب�ت حينه�ا إىل أمها ل�رتوي له�ا معنى هذه
الكلمة.
تتاب�ع دينا “لم أع�ش طفولتي بش�كل طبيعي،
واعتاد أطفال العائلة وصفي بهذه التسمية حتى
انترشت بعد ذلك إىل الجريان واآلخرين ،وأصبحت
منبوذة من الجمي�ع صغارا وكبارا بدون ارتكاب
أي ذنب ،فكان الشعور بالعار يالحقني دوما ولم
أجد الش�فقة إال من أم�ي ،وأصبحت يف رصاع ما
ب�ن الرغبة يف اللعب مع أقراني أو تجنبه حتى ال
ُتجرَح مشاعري”.
وازدادت ظاه�رة مجهوالت النس�ب بعد الحروب
وس�نوات الحصار واألزمات التي م ّر بها العراق،
ويف الوق�ت ذات�ه تس�تمر معاناته�ن والنب�ذ
االجتماع�ي يُالحقه�ن ط�وال حياته�ن بس�بب
تهميش املحيطن بهن وامتهان كرامتهن.
ظلم املجتمع
وتؤك�د دين�ا أن الش�عور بالع�ار اس�تمر معها
ط�وال طفولته�ا ،وأصبحت تكره املدرس�ة ألنها
م�كان يجمعها بأطفال أقاربه�ا والجريان الذين
ينظرون إليها باش�مئزاز ،وبسببهم أصبح حتى
معلمو املدرس�ة يعرفون قصتها وينظرون إليها
بعن الشفقة“ ،مما اضطرني لرتك الدراسة دون
إكمال املرحلة االبتدائية”.
وتتابع قائلة“ :لم أجد تعامال طبيعيا معي كبرش
وإنس�انة ،ب�ل كنت أش�عر أن�ي أقل م�ن أقراني
وال أع�رف كيف أترصف س�وى بالل�وذ بالصمت
أو رضب م�ن يتقص�د إهانت�ي أو يتنم�ر ّ
ع�ي،
فاإلحس�اس بالظلم مؤل�م ودفعن�ي إىل االنعزال
والوحدة رغم أننا نحو  20ش�خصا نعيش يف بيت
واح�د ،وغالبا م�ا أجد نفيس وحي�دة رغم محبة
والداي ،لكني أس�مع الكلم�ات الجارحة يف حال
ح�دوث أي خ�الف معهما ،وهو م�ا انعكس عىل
سلوكي مع اآلخرين”.
وتتحدث دينا عن زواجها قائلة “تزوجت  4مرات
وانفصل�ت ،وأصب�ح ل�دي  4أطفال .وانعكس�ت
خ�ربات الطفولة عىل واقع�ي وحملت الكثري من
الصفات الس�لبية نتيج�ة ما واجهت�ه من عنف

والدي كان�ا ينفقان ّ
ّ
عي كل
وإقص�اء .ورغ�م أن
أموالهم�ا ،وتس�ببت يف خس�اراتهما املادية عدة
س�نوات ،فإنن�ي لس�ت نادمة ع�ىل يشء ،ألن ما
واجهت�ه بس�ببهما ظ�ل يالحقني حت�ى بعد أن
تجاوز عمري  40عاما”.
وتضي�ف “بعد مرض والدي س�كنت مع والدتي،
ورفضتن�ا بعد ذلك عائل�ة والدي ولم تس�تقبلنا
حت�ى لزيارتهم .وال أنىس نظراته�م املريبة كلما
التقي�ت به�م ،وم�ا زل�ت يف عيونهم تل�ك البنت
اللقيطة التي ال ترشفهم ،وتفاقم ذلك بعد فش�ي
يف زواج�ي ،فلم أش�عر يوما بانتمائ�ي إىل عائلة
تحتويني فعال ،بل كنت مجرد طفلة وجدوا فيها
ما يلبي احتياجاتهم ،بالتايل عشت الضياع”.
كرماء النسب
ويطل�ق وصف مجهويل النس�ب ع�ىل األوالد غري
الرشعي�ن من عالق�ات جنس�ية محرمة خارج
إط�ار ال�زواج ،أو نتيجة اغتصاب ،أو من نس�ب
صحي�ح لكن اس�تغنى عنهم آباؤه�م فلم يُعرف
نسبهم.
ويف خطوة إيجابي�ة ،قررت هيئة رعاية الطفولة
التابع�ة ل�وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة
العراقية عام  2014إطالق صفة “كريم النسب”
عىل هؤالء بدال من “مجهول النس�ب” ،للتخفيف
من قساوة الوضع بفقدان هوية الوالدين.
وازداد وجود كرماء النسب يف اآلونة األخرية ممن
يتم تركهم قرب مكبات النفايات أو يف الش�وارع
أو املس�اجد أو يف دور اإلي�واء ،وال يتم احتواؤهم
كضحايا إال ما ن�در ،وذلك يعود إىل العالقات غري
الرشعي�ة خ�ارج إطار ال�زواج وش�يوع ظاهرة
التف�كك األرسي والط�الق وغياب ال�وازع الديني
واالستعمال الخاطئ لإلنرتنت يف مجتمع محافظ
ال يتس�امح مع األمهات ،فتقتل النساء ُ
وتحسب
جريمة رشف إذا ُ
اكتشف أمرها ،بينما ال يحاسب

الرجل ع�ىل خطئه كجزء من ثقاف�ة اجتماعية،
وتبق�ى النظ�رة الدوني�ة والوصم�ة االجتماعية
تالحقهم.
دعم العائلة
وعىل غرار دينا ،تتحدث ميس�اء ( 61عاما) التي
عاش�ت تجربة مغاي�رة بمجرد كتم�ان عائلتها
املوضوع ،فتقول “قدمت والدتي الرعاية الكاملة
يل ط�وال فرتة طفولتي ،وأنفق�ت ّ
عي طوال مدة
تعليم�ي ،وعندما كنت يف عم�ر املراهقة أبلغتني
أنن�ي مجهولة النس�ب ،وأنها أخذتن�ي منذ كان
عمري عدة أيام ،وكانت حريصة عىل عدم معرفة
أحد ،وأكملت تعليمي وتزوجت ولم يعلم أي أحد،
ول�م أتجرأ عىل كش�ف ذل�ك ،وأصبح ّ
ل�دي أوالد،
وكنت حريصة عىل املحافظة عىل الرس ،ألني عىل
يقن من أن املجتمع لن يتقبَّلني ،وسيؤثر ذلك يف
عائلت�ي ويخرب كل األش�ياء الجميلة يف حياتي،
رغ�م أنني لس�ت مذنب�ة ولك�ن املجتم�ع ينظر
بدونية لكل مجهويل النسب”.
وتش�ري ميس�اء “أكملت تعليم�ي وحصلت عىل
الشهادة الجامعية وأصبحت أمّ ا ناجحة ،وأحظى
باح�رتام وتقدي�ر املجتم�ع دوما ،ألن�ي فرضت
نفيس بقوتي وكتماني للرس ورعاية العائلة التي
تبنتن�ي ،ولم يجرؤ أحد عىل فتح هذا الجانب من
حياتي”.
وتضيف ميس�اء “عملت بكل ما أستطيع ألكوّن
عائلة ناجحة وفخورة به�ا ،ولم يعلم زوجي وال
أح�د عن موضوع نس�بي املجهول ،ول�م ينعتني
أح�د يوم�ا ما بأني مجهولة النس�ب ،بل عش�ت
حياتي بش�كل طبيع�ي ،وكل ذلك لم ولن يتحقق
م�ن دون إخفاء والدتي للرس ط�وال حياتنا ،ألن
بيئتنا ال ترحم وال تتعاطف مع مجهويل النس�ب،
حتى إن كانت عائلة محرتمة”.
األثر النفيس

ّ
وتبن الباحثة النفسية الدكتورة نهى عبد الله ،أن
“كريم النس�ب يعاني من أزمة هوية مضاعفة،
ألن الهوية الش�خصية والعائلي�ة مفقودة لديه،
فهو ال يعرف ش�يئا عن والديه ،وبالتايل ال يعرف
االنتم�اء ،يف وق�ت نج�د في�ه أقران�ه ينتمون إىل
آبائهم ويفخرون بانتس�ابهم لعائالتهم ،أما هو
فيشعر بأنه يقف عىل أرض رخوة وهشة .فهوية
اإلنسان تشكل مطلبا أساسيا للفرد ،وحن تكون
غامض�ة أو مش�وهة أو مجهول�ة فإنه�ا تجعل
البناء النفيس كذلك”.
وتشري الباحثة العراقية إىل أن “األبحاث النفسية
ملجهويل النسب تبن أن لديهم اضطرابات انفعالية
وسلوكيات عنف مثل الرسقة والسلوك العدواني
وعدم تقدير العواق�ب ،وهذه االضطرابات تكون
له�ا أس�باب وراثية وفطري�ة وبيئية مكتس�بة،
كم�ا أن الج�و النفيس الذي ينش�أ في�ه مجهول
النس�ب منذ بداية الحمل م�رورا بظروف الوالدة
وحياة الطفول�ة واملراهقة ،ووص�وال إىل تعامله
مع الحياة ،يعطي يف الغالب تأثريات س�لبية عىل
سلوكه”.
م�ن جهت�ه ،يش�ري الباح�ث اإلس�المي يف كلية
العلوم اإلسالمية الدكتور فائق الحمطاني ،إىل أن
“كرماء النس�ب يف الرشيعة اإلس�المية ليس لهم
ذن�ب ،وال س�يما أن الرشيعة تح�ث عىل األخالق
والعدل والحرية والحقوق وحفظ النفس والنسل
واألعراض” ،ويضيف “أن الرشيعة أكرمت كريم
النس�ب وفرض�ت بأن يحظ�ى باح�رتام وتقدير
املجتمع ،ويؤجر من كفله وجعلته كاليتيم ،وحث
عىل العناية به كاليتيم ألنه ال ذنب له يف ذلك”.
وزر اآلباء
وتعقيب�ا ع�ىل ذل�ك ،يش�ري الباح�ث االجتماعي
الدكت�ور ثائ�ر العم�ار إىل “أن املجتم�ع العراقي
يحمّل الطف�ل الكريم النس�ب وزر آبائه ،وينظر
ل�ه باحتق�ار ودونية ،رغ�م أنه ضحية سياس�ة
اجتماعية خاطئة وعدم حصوله عىل ذلك سيؤدي
إىل انحرافه” ،وطالب الحكومة بالعمل عىل زيادة
الوع�ي االجتماعي واإلرش�اد النفيس ،يف محاولة
حل مش�كالته ه�ذه الفئة الت�ي تعجز األرس عن
معالجته�ا ،نظرا لقلة الثقافة لدى أولياء االمور،
لتدارك ش�عورهم الس�لبي وعدم ترجمته ألفعال
غري محسوبة بن الجنسن.
واعترب أن “العنف االجتماعي ضد كرماء النس�ب
س�يكون بمثابة موجه وراع إلنتاج العنف لديهم
وتحويله�م إىل قنابل موقوتة أو مش�اريع إجرام
واستغالل ،والشعور بأن الشخص منبوذ وصمة
تقل�ل م�ن رشف�ه واحرتام�ه ،وت�ؤدي حتما إىل
انزالقه يف طريق االنتقام واإليذاء كأحد األساليب
الدفاعي�ة ،للتخلص من الش�عور الس�لبي تجاه
مجتمع ال يشعر باالنتماء له”.

الوباء يعاود الظهور في عدة دول ويربك حساباتها

كورونا يواصل تفشيه على مستوى العامل كافة ويصيب أكثر من  21مليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصل فريوس كورونا تفشيه وانتشاره
يف العال�م ،حي�ث اقرتب ع�دد اإلصابات
عاملي�ا م�ن  21.5مليون إصاب�ة حوايل
ربعه�م يف الوالي�ات املتح�دة وحده�ا،
فيما ع�اود الوباء الظه�ور يف عدة دول
أعلنت تغلبها عليه يف وقت س�ابق وأربك
حساباتها.
وعربيا ،وصل إجم�ايل عدد اإلصابات إىل
ملي�ون و 100أل�ف و 933إصابة ،وبلغ
عدد الوفيات  20ألف و  182حالة.
وكش�فت األردن ع�ن بؤرت�ن جديدتن
للوب�اء يف اململك�ة ،حيث ق�ال املتحدث
باس�م اللجنة الوطني�ة لألوبئة األردنية
نذي�ر عبي�دات :توجد بؤرت�ان حاليتان
بشأن انتشار فريوس كورونا يف األردن،
يف ظ�ل تحول واض�ح يف الوضع الوبائي
قبل نحو أس�بوع بعد زيادة ملحوظة يف
عدد اإلصابات.
وأك�د عبي�دات :أن موط�ن البؤرت�ن يف
مركز حدود جابر الحدودي مع س�وريا
والت�ي يتواج�د مصابوه�ا يف مدين�ة
الرمث�ا ،أما الب�ؤرة الثانية يف مدينة إربد
وغالبا تس�بب أحد القادمن من الخارج

بالع�دوىفيه�ا.
ويف الوالي�ات املتح�دة ،قال�ت املراك�ز
األمريكي�ة ملكافحة األم�راض والوقاية
منه�ا ،الس�بت ،إن إصاب�ات ف�ريوس
كورون�ا يف الب�الد بلغ�ت 5,380,934

حالة.
أما عدد الوفيات جراء اإلصابة بفريوس
كورونا املس�بب لوب�اء كوفيد ،-19فقد
زاد بواق�ع  1,229ليص�ل اإلجم�ايل إىل
 169,570حالة وفاة ،بحسب ما ذكرت

وكالة رويرتز.
يش�ار إىل أن أرق�ام املراك�ز األمريكية ال
تعكس بالرضورة البيانات التي تصدرها
كل والية عىل حدة.
عامليا ،تجاوزت حاالت اإلصابة بكورونا

 21.45ملي�ون ،فيما بلغ ع�دد الوفيات
 764,062حالة وفاة.
وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف أكثر
من  210دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل
حاالت اإلصابة يف مدينة ووهان بالصن
يف ديسمرب عام .2019
وتصدرت الوالي�ات املتحدة القائمة كما
يتضح أع�اله ،وحلت الربازي�ل يف املركز
الثان�ي مس�جلة  107,232حال�ة وفاة
و 3,170,096حالة إصابة.
وج�اءت الهند يف املركز الثالث مس�جلة
 49,036حالة وفاة من أصل 2,526,192
حالة إصابة.
وحلت روس�يا ،التي أعلنت عن توصلها
إىل لقاح مضاد للفريوس ،يف املركز الرابع
مسجلة  15,617حالة وفاة و917,884
حالة إصابة.
ويب�دو أن الفريوس ل�ن يتوقف ،فما أن
تعل�ن دول�ة ع�ن خلوها م�ن الفريوس
حتى يعود بشكل أو آخر ،وهو ما حدث
يف نيوزيلن�دا وكوري�ا الجنوبية وبعض
الدول األوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.
فف�ي نيوزيلن�دا تم تس�جيل  13إصابة
جديدة مؤكدة ب�فريوس كورونا الجديد،

املس�بب لوباء كوفي�د ،-19خالل األربع
والعرشين ساعة املاضية ،وفق ما أعلن
امس األحد.
وقال أشي بلومفيلد املدير العام للصحة
يف إفادة لوس�ائل اإلعالم يف ويلنغتون إن
كل الح�االت باس�تثناء واح�دة منقولة
محليا ،ويبدو أنها مرتبطة بسلس�لة يف
أوكالند حيث بدأ أحدث تفش.
وبه�ذه الح�االت الجدي�دة يرتف�ع عدد
الح�االت النش�طة يف نيوزيلن�دا إىل 69
حالة ،وفقا ملا ذكرته رويرتز.
ويف كوري�ا الجنوبي�ة ،تم تس�جيل أعىل
ع�دد م�ن اإلصاب�ة بكورونا من�ذ بداية
مارس ،حي�ث أعلن�ت املراك�ز الكورية
ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة منه�ا إن
سول سجلت  279حالة إصابة بفريوس
كورونا ،ومن بينه�ا  267حالة منقولة
محلي�ا ،معظمه�ا يف س�ول واملناط�ق
املحيطة بها.
ويف أوروب�ا ،س�جلت فرنس�ا أكث�ر من
 3300إصاب�ة جدي�دة خالل الس�اعات
ال� 24األخرية ،يف حصيلة يومية قياسية
من�ذ مايو ،بينما تجاوز ع�دد اإلصابات
األلفإصاب�ةبالف�ريوسيفبريطاني�ا.
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الرتبية حتدد موعد إعالن نتائج
االمتحانات التمهيدية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس االحد ،عن
موعد اعالن النتائج الخاصة باالمتحانات
التمهيدية ،نافية وجود اي اصابات
بفايروس كورونا بني الطلبة.
وقال معاون مدير التقويم واالمتحانات
بالوزارة ،نعمة حربي ،يف ترصيح
صحفي :ان “اللجان االمتحانية ضمن
مراكز الفحص ،تكثف جهودها من اجل
انجاز عملية تصحيح الدفاتر االمتحانية
للطلبة الخارجيني وبشكل مستمر ومنذ
بدء االمتحانات” ،مؤكدا ان “النتائج
االولية للمواد التي ادوها ،كانت جيدة،
بيد ان التصحيح لم يكتمل لغاية اآلن
لتلك املواد ،بينما تستمر عملية التدقيق
لها أيضا”.
وأضاف حربي أن “اعالن نتائج
االمتحانات التمهيدية سيكون بعد اسبوع

من انتهاء اداء اخر امتحان” ،مشريا اىل
“حاجة اللجان ملدة اسبوع بعد االنتهاء
من االمتحان إلعداد النتائج بشكل دقيق
عرب نظام الكرتوني محوسب”.
وبني حربي انه “ومنذ اليوم االول
لالمتحانات لوحظ وجود التزام عال من
الطلبة داخل القاعات االمتحانية ،عىل
خالف ماكان يحدث كل عام» ،مؤكدا «ان
القاعات لم تشهد اي كثافة طالبية ،اذ تم
تقليل عدد الطلبة داخل كل قاعة ليكون
عرشة طالب”.
واشار يف السياق نفسه ،اىل ان “هناك
ارشافا مبارشا من قبل اللجان داخل
املركز االمتحاني ملتابعة تطبيق االجراءات
الوقائية فيه بمسافات التباعد وارتداء
الكفوف والكمامات والتعقيم بالكحول
ايضاً” ،نافيا ً “وجود حاالت اصابات بني
الطلبة بفايروس كورونا”.

حمافظة بغداد تفعّل آلية إيقاف جتريف
األراضي وإزالة التجاوزات

بغداد /الزوراء:
ْ
اتفقت محافظة بغداد مع وزارة الداخلية عىل تفعيل آلية إليقاف تجريف االرايض
الزراعية يف العاصمة ،اضافة اىل إزالة التجاوزات عىل مشاريعها.
وأفاد محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،بترصيح صحفي« :بأن املحافظة اتفقت خالل
إجتماع عقدته مع وزير الداخلية عثمان الغانمي عىل تفعيل آلية إزالة التجاوزات عىل
مشاريع املحافظة ،ال سيما بقطاع املاء والبلديات ،وبما يضمن استمرار ديمومة عمل
تلك املشاريع بانسيابية تامة ،اضافة اىل ايقاف تجريف االرايض الزراعية ملناطق اطراف
العاصمة».

القضاء يكشف أسباب إطالق سراح متهمني
جبرمية حصلت يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كشف مجلس القضاء االعىل ،امس االحد،
عن اسباب اطالق رساح متهمني بجريمة
حصلت يف دياىل.
وقال املجلس يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «توضيحا ملا تناقلته
بعض وسائل االٕعالم بخصوص ا ٕطالق
رساح متهمني عن جريمة حصلت يف
محافظة دياىل ،يبني املركز االعالمي يف
املجلس أن محكمة التمييز دققت القضية
ووجدت ان االدلة فيها غري كافية إلصدار
قرار حكم سواء بعقوبة االعدام ام
بغريها ،ذلك ان املتهمان أنكرا التهمة أمام
قايض التحقيق وأمام محكمة الجنايات،
وان أقوال الشهود واملشتكني تناقضت
امام القائم بالتحقيق واالدلة العلمية غري

متوفرة يف الدعوى ،وان الدليل الوحيد يف
القضية هو اعرتاف املتهمني امام القائم
بالتحقيق يف مرحلة التحقيق االبتدائي
وهو ال يكفي سببا للحكم ،ال سيما ان
التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشري
اىل تعرضهم للضغط ،ولكون تلك االٔدلة
املتحصلة ال ترتقي ا ٕىل مستوى الدليل
املعترب قانونا ،لذا قررت املحكمة نقض
القرار الصادر بحقهم واالفراج عنهم» .
واضاف« :بهذا الخصوص يود املركز
االعالمي ان يدعو املعنيني اىل توخي الدقة
يف ما يرصحون به من معلومات اىل وسائل
االعالم بغية عدم تضليل الرأي العام
بمعلومات غري صحيحة ،وخالف املوجود
يف اوراق الدعوى ألغراض سياسية او
انتخابية».

الداخلية تقبض على  6إرهابيني
يف احلوجية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،امس االحد ،القاء القبض عىل ()6
إرهابيني وضبط كدسني للعتاد يف كركوك.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «من خالل املتابعة املستمرة
لقواطع املسؤولية ،وتعاون املواطنني ،ألقت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية ،القبض عىل ستة إرهابيني
مطلوبني عىل وفق أحكام املادة  4إرهاب النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية يف
قضاء الحويجة بمحافظة كركوك».
واضاف انه «تم ضبط كدسني للعتاد من مخلفات داعش اإلرهابي ،احتوى األول
عىل مقذوف نمساوي ،وقداحتني ،والكدس الثاني احتوى عىل  6عبوات ناسفة
مختلفة األشكال واالنواع ،وتم رفع املواد املتفجرة وإحالة اإلرهابيني بعد تدوين
أقوالهم اىل الجهات املختصة».
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حذرت من كارثة يف حال عدم االلتزام بالتعليمات الوقائية

الصحة تلوح بفرض قيود مشددة ومنها العودة للحظر الشامل
بغداد /الزوراء:
لوح وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس
األحد ،باتخاذ إجراءات أكثر رصامة وفرض
قيود إضافية للحد من الحركة ،والعودة مجددا ً
لفرض الحظر الشامل للتجوال مستقبالً،
يف حال استمرار املواطنني بعدم االهتمام
بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار
الزيادة الكبرية باإلصابات بفريوس كورونا.
وقال التميمي ،يف ترصيح صحفي :إن
“الوزارة دائما ما تؤكد عىل االكتفاء بالحظر
الصحي مع االلتزام بالتعليمات ضمن خطتها
االسرتاتيجية للتعامل مع الفريوس من دون
اللجوء اىل فرض قيود مشددة ،ومنها الحظر
الشامل ،وإن املوقف الوبائي هو من يحدد
القيود واإلجراءات التي سيتم اتباعها”.
وأضاف أن “الوزارة مستمرة بفرض القيود
املتمثلة بااللتزام بالتعليمات ،وهناك قرارات
ستصدر قريباً ،ال سيما اننا مقبلون عىل شهر
محرم ،ونتوقع أن تكون هناك تجمعات كبرية
مع عدم مراعاة خطورة الوباء”.
وأوضح التميمي أن “زيادة أعداد اإلصابة
بفريوس كورونا كانت متوقعة خاصة بعد
عطلة عيد األضحى املبارك وعدم االلتزام
بإجراءات التباعد ومنع التجمعات وإلزام
كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة املنزل
وعدم الخروج ،إضافة اىل استمرار التجمعات
االجتماعية والدينية والرياضية ،وفتح األسواق
من دون مراعاة إجراءات الوقاية”.
من جانب اخر ،أفادت وزارة الصحة والبيئة
بأن إثبات فعالية ومأمونية اي لقاح ينتج

ملكافحة كورونا رشطان رئيسان السترياده،
وكذلك االعرتاف به من قبل منظمة الصحة
العاملية.
وأكد مدير الصحة العامة بوزارة الصحة،
رياض الحلفي ،يف ترصيح صحفي :ان «اللقاح
الرويس لم يكتمل بعد ومازال يف مرحلته
الثالثة ،ولم يحصل عىل االجازة من منظمة
الصحة العاملية وغري معرتف به دوليا ،حيث
توجد هناك دراسات علمية من قبل منظمة
الصحة العاملية مع متابعة تجاربه ،وهي عىل
اتصال مستمر مع العلماء الروس ،وستتخذ
بعدها القرار بشأنه» ،منبها عىل «امكانية
االتفاق مع اي دولة بعد طرح اللقاح وانتاجه
وتسويقه».

وبني ان «العراق من الدول الراغبة بحجز اعداد
كبرية من اللقاح بعد حصوله عىل االجازة
الدولية ،واعالن تصنيعه واعتماديته من قبل
منظمة الصحة العاملية.
واضاف الحلفي «ان روسيا لم تنرش حتى
االٓن دراسات تفصيلية لتجاربها التي تسمح
بإثبات النتائج التي أعلنت عنها ،بينما شكك
خرباء يف فاعلية اللقاح الذي لم يمر باملراحل
املتعارف عليها يف االٔوساط العلمية للتأكد
من سالمته ،ولم تتمكن روسيا من لقاح اي
شخص يف البالد الن تجاربه مستمرة».
واوضح انه «وفق الدراسات العلمية يفرتض
ان تتم تجربة اللقاح يف بداية االمر عىل  30الف
شخص حتى تثبت فعاليته ومأمونيته» ،الفتا

إىل «أن اية معلومات عن اللقاح غري متوفرة
بالوقت الحايل».
وأشار الحلفي إىل ان «العراق ينتظر اطالق
اول لقاح من الرشكات املنتجة النه مشارك
مع التحالف الدويل للقاح الذي يضم  80دولة،
ومن املتوقع زيادة عدده اىل  150دولة مهمتها
مراقبة الرشكات املنتجة للقاحات والبالغ
عددها حاليا  200لقاح ما زالت تحت التجربة
واالنتاج ،ولكن  7منها وصلت اىل مراحلها
الثانية والثالثة ،وهناك توقعات بأن ينتهي
احدها يف نهاية العام الحايل برشط التأكد من
مأمونيته بمعنى املضاعفات ،وبحاجة اىل وقت
طويل بعد تجربته عىل االف االشخاص ،اما
فعاليته فيقصد بها تحديد مدى فرتة تأثريه،
وهل يكون ملدة ستة اشهر ،ام يمتد اىل عام او
اكثر ،الن التجارب الخاصة بأي لقاح تحتاج
اىل ما اليقل عن خمسة اعوام إلنتاجه ،ولكن
بسبب الوضع االقتصادي العاملي الحايل اكدت
الدول عىل انجازه بأقرص فرتة ممكنة».
ولفت الحلفي اىل «وجود شكوك لدى العديد
من الخرباء يف العالم بعدم اطالق اي لقاح يف
نهاية هذا العام او حتى يف بداية العام املقبل،
إال بعد مرور عام من االٓن ،وال توجد اي حلول
بانتهاء الفريوس إال بالتعايش معه ،وااللتزام
بالتعليمات الوقائية الشخصية والتباعد
االجتماعي وارتداء الكمامات ،وعدم تجمع
املواطنني يف االماكن املغلقة لحماية انفسهم،
واالبتعاد عن انتشار عدوى الفريوس بينهم،
وإال سيواجهون كارثة كبرية بانتشاره
وارتفاع اعداد االصابات به».

الكهرباء :املرحلة األوىل من الربط اخلليجي حتتاج إىل  14شهراً

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ،امس األحد،
أن املرحلة األوىل من الربط الخليجي
تحتاج إىل  14شهراً.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،
أحمد موىس ،يف ترصيح صحفي :إنه
«يف حال بارش الجانب الخليجي بتنفيذ

املرحلة األوىل من الربط الخليجي،
فإنهم بحاجة إىل سقف زمني يقارب
الـ  14شهرا ً إلنجاز هذه املرحلة
وبواقع  500ميغا واط» ،الفتا ً إىل أن
«االلتزامات املناطة بالجانب الخليجي
لم تبدأ حتى اآلن ،فهم مازالوا يف طور
مسح مسارات الخطوط  ،وتحديد

أماكن الخطوط واألبراج».
وأضاف موىس أن «هنالك عددا ً من
االلتزامات لتحقيق الربط الخليجي،
جزء منها يتعلق بالجانب العراقي ،وهو
إكمال الخطوط واملحطات ،والجزء
اآلخر يتعلق بالجانب الخليجي».
وأوضح أن «العراق أكمل خط الفاو

إحباط حماوالت هجومية إرهابية بعمليات
استباقية يف سامراء
بغداد /الزوراء:
نفذت قيادة عمليات سامراء أكثر من  8عمليات
استباقية بنا ًء عىل معلومات استخباراية ،اسفرت
عن احباط محاوالت لبقايا داعش محاولة زعزعزة
الوضع االمني.
وقال قائد عمليات سامراء ،اللواء الركن جبار
حاتم الدراجي ،يف ترصيح صحفي :إن «القوات
االمنية نفذت أكثر من  8عمليات استباقية بناء عىل
معلومات استخبارية خالل الـ 15يوما ً املاضية،
عىل اماكن تواجد عصابات داعش االرهابية».
وأضاف أن «املناطق التي شملت بالعمليات االمنية
هي الفرحاتية ،والبتار ،ويثرب ،واالسحاقي،
وعذيب ،ومناطق الجزر» ،مبينا ً أن «العمليات
االستباقية احبطت محاوالت عصابات داعش

االهابية».
ولفت إىل «وجود تنسيق عال بني القوات األمنية،
وقوات الحشد الشعبي واملواطنني ،حيث نعمل
جميعا من اجل حماية سامراء وتحقيق االمن
بشكل كامل ،من خالل تنظيف مناطق املحافظة
من بقايا العصابات الداعشية».
وأوضح أن «االمن يف املنطقة لن يتحقق بشكل كامل
مهما كانت حجم القوات االمنية واالستخبارية ،إال
بتعاون املواطنني ،من خالل اخبار االجهزة االمنية
عن الحاالت املشبوهة».
وأكد أن «النازحني من أهايل القرى والنواحي
واالقضية املحيطة بسامراء جميعهم عادوا اىل
مناطقهم ،ما عدا الذين وجودوا أماكن بديلة
للعيش سواء داخل العراق أو خارجه».

انطالق عملية عسكرية لتعقب التنظيم
اإلرهابي يف املقدادية
بغداد /الزوراء:
أفاد القيادي يف الحشد الشعبي ،احمد التميمي،
امس السبت ،بانطالق عملية عسكرية لتعقب
خاليا داعش اإلرهابية يف ريف املقدادية شمال
رشق دياىل.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “قوة امنية
مشرتكة من الحشد الشعبي والجيش انطلقت
يف عملية عسكرية من محوريني لتعقب خاليا
داعش االرهابية يف قاطع ريف شمال قضاء
املقدادية (40كم شمال رشق بعقوبة)”.

وأضاف ان “القوة عثرت عىل زورق يستخدمه
االرهابيون يف التنقل عرب نهر دياىل والجداول
القريبة منه ،باالضافة اىل تفكيك عبوة ناسفة
كانت موضوعة يف طريق زراعي مع تمشيط
عرشات الدونمات من االرايض والبساتني
الزراعية الكبرية”.
وتشهد بساتني ومناطق شمال املقدادية
تحركات لبعض الخاليا النائمة من داعش
بني فرتة واخرى يف محاولة لالرضار باالمن
واالستقرار الداخيل.

رفعت كتال كونكريتية يف الشعلة

أمانة بغداد تطور شارعا مهما واسرتاتيجيا مشال العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد تطوير شارع مهم
واسرتاتيجي شمايل العاصمة .من جانب
اخر ،أعلنت األمانة رفع الكتل الكونكريتية
املستخدمة بالحظر الشامل يف منطقة الشعلة.
وذكرت األمانة ،امس األحد ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن كوادرها «يف دائرة
املشاريع بارشت تطوير شارع الشيخ احمد
الوائيل ضمن حي البساتني شمال العاصمة
والذي يعد من الشوارع املهمة واالسرتاتيجية
كونه يربط الطريق الرسيع بغداد كركوك
بالطريق الرسيع قناة الجيش ،والذي سيسهل
بدوره حركة السري واملرور بشكل كبري ،ويقلل
من الزحامات املرورية ،باالضافة اىل خدمة حي
البساتني املحلة .« 348
وأضافت أن «اعمال التطوير تشمل احد جانبي
الشارع ،وتتضمن فتح بوكس ترابي مع
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تجهيز وفرش طبقتني من الحىص الخابط،
وتنفيذ اعمال االكساء لطبقة االساس سمك
 10سم كخدمة مؤقتة ألهايل املنطقة بسبب
عدم وجود خط مجاري االمطار فيه ،عىل ان
يتم اكمال التطوير مستقبال عند اكتمال اعمال
املجاري».
من جانب اخر ،أعلنت أمانة بغداد ،امس األحد،
رفع الكتل الكونكريتية املستخدمة بالحظر
الشامل يف منطقة الشعلة.
وذكر بيان لالمانة «ان بلدية الشعلة بارشت
رفع الكتل الكونكريتية عن االزقة الداخلية
والشوارع الفرعية ضمن القاطع البلدي التي
كانت تستخدم خالل الحظر الشامل وبالتنسيق
مع القوات االمنية».
وبينت «أن العملية تمت بعد استحصال
املوافقات الالزمة مع اجراء حملة تنظيف
لالزقة والشوارع املذكورة».

ــابو فلوس رقم  ،1ومحطة الفاو
التحويلية  ،400وبقي خط «فاو
ابوفلوس رقم  ،»2الذي وصلت نسبة
إنجاز العمل فيه  ،»% 60مؤكدا ً
أن»محافظ البرصة تعهد بإكمال هذا
الخط ،وبذلك فإن العراق أكمل %80
من املتعلقات».

ولفت إىل أنه «كان من املفرتض أن
تدخل أول  500ميغا واط يف الشهر
العارش خالل العام الجاري 2020
لكنها لم تدخل ،بسبب تداعيات الوضع
االقتصادي ،وهبوط أسعار النفط
وتاثريات الجائحة العاملية الوبائية
كورونا».

اجلمارك :صنفنا  513حاوية ملواد
شديدة االنفجار يف أم قصر

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس االحد ،عن االنتهاء من عملية «جرد واسعة» للحاويات
الخطرة املوجودة يف موانئ ام قرص ،مشرية إىل تصنيف  513حاوية ملواد شديدة االنفجار يف
امليناء.
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك ،خالد صالح الدين ،يف ترصيح صحفي :إن “الهيئة نفذت
عملية جرد تفصييل ودقيق للحاويات والبضائع املرتوكة يف املوانئ واملنافذ كافة تحسبا ألي
طارئ» ،مؤكدا «اكمال جميع املعلومات املطلوبة عن الحاويات املشار اليها يف موانئ ام قرص
األربعة”.
وأضاف صالح الدين ان «مجموع الحاويات الكيل املرتوكة واملتخلفة يف موانئ ام قرص االربعة بلغ
 6431حاوية» ،مؤكدا «تصنيف  513حاوية ملواد كيمياوية خطرة وشديدة االنفجار وسمية”.
وكشف صالح الدين عن «اخالء آمن لـ  20حاوية كيمياوية قابلة لالنفجار واالستخدام املزدوج
متخلفة يف ميناء ام قرص الشمايل ،تابعة اىل دوائر وزارتي النفط والكهرباء”.
ودعا مدير عام الهيئة «املستوردين للمواد الكيمياوية بالقطاعني الحكومي والخاص اىل رضورة
االستجابة الفورية إلخالء جميع الحاويات املتخلفة لتفادي حصول حوادث محتملة يف املوانئ
بسبب تكدسها يف ظروف مخالفة للسالمة والصحة والتقييس النوعي واملعايري الدولية”.
من جانبه ،اوضح مدير عام جمرك ام قرص الجنوبي ،ايمن عيل ،يف ترصيح صحفي :ان
«الحاويات املرتوكة واملصنفة بالكيمياوية والقابلة لالنفجار ترجع بعائديتها اىل وزارتي النفط
والكهرباء ،فضال عن مستوردين بأسماء اشخاص ورشكات» ،مبينا ان «تخلفهم عن تسلم تلك
املواد بسبب عدم اكمال اجازة االسترياد الخاصة بها”.
وأشار عيل اىل ان «املركز الجمركي ،وبالتنسيق مع مديرية املنفذ وادارة امليناء ،عىل استعداد
لتسليم الحاويات املذكورة للجهات املستفيدة فور مراجعتها لدائرته لغرض انجاز املعاملة
الجمركية ،ومن ثم قيامهم بنقلها اىل مخازن رشكاتهم ،وذلك للحفاظ عىل االمن واملال العام”.
وتقع جميع موانئ البالد ضمن الحدود اإلدارية ملحافظة البرصة ،وتعد املنافذ البحرية الوحيدة
املطلة عىل شمال الخليج العربي بساحل طوله  58كلم يمتد من اقىص جنوب البالد عند مدخل
مياه شط العرب رشقا اىل نهر ام قرص غربا.

القبض على متهمني باخلطف يف
الديوانية
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة الديوانية ،امس األحد،
إلقاء القبض عىل متهمني بالخطف أحدهما
من سكنة العاصمة بغداد.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «شعبة الخطف التابعة لقسم
مكافحة اإلجرام يف الديوانية ،ألقت القبض
عىل متهم بالخطف من سكنة محافظة بغداد
يبلغ من العمر  21عاماً ،وذلك بالتعاون مع

مكافحة إجرام الدورة ،بعد جمع املعلومات
عنه من قبل مصادر موثوق بها ،تنفيذا لقرار
قايض تحقيق الديوانية».
ويف السياق نفسه ،أشارت املديرية إىل «إلقاء
القبض عىل متهم آخر بالخطف لحظة مروره
يف سيطرة الطابو يف قضاء الحمزة الرشقي».
ً
مضيفة أنه «تم ،وعىل الفور ،توقيف املتهمني
من أجل عرضهما عىل القضاء وتقرير
مصريهم».
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الكمارك حتقق إيرادات بأكثر
من ملياري دينار خالل  24ساعة
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئ�ة العام�ة للكمارك،
امس االحد ،ع�ن تحقيق إيرادات
بأكثر من ملياري دينار خالل 24
ساعة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :إن
“إجم�ايل ايراداتها املتحققة ليوم
الس�بت املواف�ق ١٥/٨/٢٠٢٠
يف مراكزه�ا الكمركي�ة وال�ذي
بل�غ ( )٢٤٦٣٢١١٠٠٠ملياري�ن
واربعمائة وثالثة وس�تني مليون
ومئت�ني واح�د عرش دين�ارا عى
الرغ�م م�ن تصف�ر الرس�وم
الكمركية عى الكثر من البضائع
وقلة االس�ترادات بس�بب إغالق
أغل�ب املناف�ذ الحدودية بس�بب
جائحة كورونا”.
وأضاف�ت أنه “ويف ظ�ل الظروف
العصيب�ة اقتصادي�ا وصحي�ا

والت�ي تم�ر ع�ى بلدن�ا العزي�ز
تس�تمر كوادرها العاملة يف كافة
املديري�ات واملراك�ز الكمركي�ة
باملس�اهمة الفعال�ة يف الوق�وف
عونا لشعبهم ووطنهم ،متحدين
كافة التحدي�ات ومعوقات العمل
لألرتق�اء بعمله�م وتحقيق اعى
األيرادات”.
وتابع�ت الهيئ�ة أنها “س�اهمت
يف تس�هيل دخول آالف الشحنات
من االدوية واملس�تلزمات الطبية
وامل�واد الغذائي�ة ،وع�ى م�دار
الس�اعة لي�ال ونه�ارا ،وبجه�ود
ومتابعة مب�ارشة من قبل اإلدارة
العلي�ا يف الهيئ�ة بغي�ة تس�هيل
انس�يابية دخول االرس�اليات اىل
البلد للمواد األساس�ية والغذائية،
خصوص�ا األدوي�ة البرشي�ة
إليصاله�ا اىل املس�تهلك يف ظ�ل
األزمة الحالية”.

النقل :مباحثات نهائية للبدء
مبشروع ميناء الفاو الكبري
بغداد /الزوراء:
َ
كشف وزير النقل ،نارص حسني
بندر ،أن األي�ام القليلة املقبلة
ستش�هد عقد اجتم�اع نهائي
م�ع رشك�ة (هان�وا) الكورية
التخاذ قرار ب�دء املرحلة األوىل
من مرشوع ميناء الفاو الكبر
االس�راتيجي والحي�وي ،حال
توقيع العقد».
وبني بندر ،يف ترصيح صحفي:
أن «ه�ذه املرحل�ة تتضم�ن
إنشاء  5أرصفة ،وتعميق قناة
االبح�ار للمين�اء الت�ي طلبنا
أن تك�ون م�ن  19إىل  21مرا،
وإنشاء البنى التحتية لخمسة
أرصفة».
وتابع أن «مرشوع ميناء الفاو
من املشاريع االس�راتيجية»،
مش�را ً اىل «وج�ود اجتماعات
متقدمة جدا ً مع رشكة (هانوا)
الكوري�ة التي تعم�ل يف الوقت
الحايل مشاريع بسيطة كبداية

للنفق وعمليات الدفن».
وأوضح وزير النقل أن «املرحلة
االوىل تتضم�ن أيض�ا إنش�اء
النف�ق الذي يربط امليناء بخور
الزبر ،والطريق االس�راتيجي
الذي يرب�ط الح�دود العراقية
مع الكويت».
وكان�ت لجن�ة الخدم�ات
واالعمار يف مجل�س النواب قد
بين�ت وجود عراقي�ل تعرض
م�رشوع ميناء الف�او من قبل
بعض الدول.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،م�رض
الس�لمان إن «م�رشوع ميناء
الفاو الكبر خطوة مهمة جدا ً
يف عملية تغي�ر محاور اللعبة
التجاري�ة ،ألن�ه يع�د مرك�زا
تجاري�ا ليس للعراق فحس�ب
وإنم�ا للمنطق�ة» .مضيفا ً أن
«هذا امل�رشوع يف حال اكتماله
س�ينقل البل�د بش�كل كب�ر
ونوعي».

الرافدين يدعو املواطنني لتسديد
أقساط بسماية ويلوح بإجراءات
قانونية
بغداد /الزوراء:
دع�ا م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
األح�د ،املواطن�ني لتس�ديد
مابذمتهم من اقس�اط ش�هرية
متأخ�رة لق�روض الوح�دات
الس�كنية يف مجم�ع بس�ماية
السكني .
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف
يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان “هناك بعض املواطنني
متلكئني ،وقد تخلفوا عن تسديد

الدفع�ات الش�هرية لألقس�اط
املرتب�ة عى ق�روض بس�ماية
السكني”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف،
وبالتع�اون م�ع الجه�ات ذات
العالقة ،اتخذ إج�راءات قانونية
وإداري�ة بح�ق املواطن�ني الذين
يمتنع�ون ع�ن التس�ديد لتل�ك
االقس�اط الش�هرية ،وستكون
هناك خطوات مش�ددة أخرى يف
االيام املقبلة”.
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أكدت أن موازنة  2020سرتكز على اجلانب التشغيلي فقط

املالية النيابية :رواتب شهري آب وأيلول مؤمنة وفق قانون االقرتاض
بغداد /الزوراء:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان البنك
املركزي أوضح قبل ش�هر م�ن اليوم انه
تمكن من تأمني روات�ب املوظفني لثالثة
اشهر قادمة ،الفتة اىل ان الشائعات التي
تم اثارتها بش�أن عدم وجود رواتب لهذا
الش�هر غ�ر صحيحة بع�د تأكي�د البنك
املرك�زي ع�ى توفره�ا .وفيم�ا رجح�ت
إرسال مسودة قانون موازنة عام ،2021
الش�هر املقبل ،كش�فت أهم ما س�رتكز
علي�ه بن�ود موازن�ة  2020الت�ي تعتزم
الحكومة إرسالها اىل الربملان.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،جم�ال كوجر ،يف
ترصيح صحفي :ان “رواتب اشهر تموز
واب وأيلول يفرض ان تكون مؤمنة وفق
قانون االقراض الذي صوت عليه مجلس
الن�واب ،م�ن اج�ل التخلص م�ن االزمة
املالية وتأمني الرواتب لالشهر املقبلة”.
وأض�اف ان “البن�ك املركزي اك�د ،خالل
تموز املايض ،انه تمكن من تأمني رواتب
تم�وز واب وأيلول ،إضاف�ة اىل ان الدولة
لديه�ا م�وارد والق�روض األخ�رى ،التي
ستساهم يف سد الرواتب”.
وأوضح ان “الش�عب اليف�رض ان يقلق
ع�ى الرواتب ،خاصة بع�د التصويت عى
قانون االقراض وتوفرها من قبل البنك

املرك�زي الذي اكد عى ذل�ك ،وبالتايل فإن
الرواتب مؤمنة ،وال ينبغي اثارة املوضوع
بالشكل الذي روج له”.
من جان�ب اخر ،رجح�ت اللجن�ة املالية
يف الربملان ،امس االحد ،إرس�ال مس�ودة
قانون موازنة عام  ،2021الشهر املقبل،

فيما كشفت أهم ما س�رتكز عليه بنود
موازن�ة  2020الت�ي تعت�زم الحكوم�ة
إرسالها اىل الربملان.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،احم�د الصفار ،يف
حديث صحفي :إن إرسال مسودة قانون
املوازن�ة ملا تبقى من األش�هر املقبلة من

ع�ام  ،2020إج�راء جي�د ،وق�د طالبن�ا
ب�ه منذ م�دة ،مش�را ً إىل أن ذلك يس�اعد
الحكوم�ة عى الت�رصف يف ضمن اإلطار
القانوني.
واش�ار إىل «أن املوازن�ة لألش�هر املتبقية
م�ن  2020حتى إن كانت مخترصة تضم

العـــراق يـــزود لبنـــان مبليـــون لتــر مـن زيــت الوقــود
بغداد /الزوراء:
اعلن وزي�ر النفط ،احس�ان عب�د الجبار
اس�ماعيل ،ام�س األح�د ،ع�ن املب�ارشة
بتجهي�ز  30صهريج�ا ً بكمي�ات تصل اىل
اكثر من مليون لر من مادة زيت الغاز.
وق�ال اس�ماعيل يف بي�ان اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» :إن “الوجبة الجديدة من مادة
زيت الغاز تأتي ضمن املس�اعدات املقدمة
من الحكومة والشعب العراقي اىل الشعب
اللبنان�ي اس�تنادا ً اىل توجيه�ات رئي�س
ال�وزراء والحكوم�ة للوق�وف اىل جان�ب
االش�قاء بعد كارثة ح�ادث انفجار ميناء
لبنان”.

من جانب�ه ،قال مدير ع�ام رشكة توزيع
املنتجات النفطية ،وكالة ،حس�ني طالب:
ان “رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة،
ق�د انه�ت اس�تعدادها النط�الق الوجب�ة
الثانية خالل الس�اعات القادمة من قافلة
املس�اعدات املقدم�ة اىل الش�عب اللبناني
الش�قيق م�ن مادة زي�ت الغ�از ،حيث تم
تجهي�ز ( )30صهريج�ا ً بأكثر من مليون
لر من مادة زيت الغاز”.
وكان�ت وزارة النف�ط ق�د زودت لبنان ،يف
وقت سابق ،بكمية  800الف لر من مادة
زي�ت الغاز  ،الت�ي تم نقلها ع�رب الطريق
الربي.

النهرين يعلن ضوابط متويل مشروع متليك املنازل السكنية

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رصف النهري�ن االس�المي الحكومي،
امس األحد ،ع�ن ضوابط تمويل مرشوع تمليك
املنازل السكنية.

وق�ال امل�رصف ،يف بي�ان :إن «ضواب�ط تمويل
م�رشوع االجارة املنتهية بالتمليك تتضمن الحد
االع�ى للتمويل  150مليون دين�ار عراقي ،وما
زاد عن ذلك يدفع مقدما اىل املرصف من الزبون
كتأمين�ات امانة تعد كدفع�ة مقدمة عند اتمام
العق�د» ،مبين�ا ً أن «نس�بة املرابح�ة (الفائدة)
ستكون  4%سنوياً ،ومدة ايجار املوجود ،وبحد
اعى  15س�نة ،ويرك تقدير املدة اىل لجنة املنح
لكل حالة ،ويكون تس�ديد بدل االيجار شهرياً»،
مبينا أن «للمرصف الحق يف تحديد قيمة املوجود
املراد تأجره».
وأض�اف البي�ان أن «املس�تأجر يتحم�ل الكلفة
مضافا ً لها االرباح ،وتتمثل الكلفة بقيمة رشاء
املوجود مضافا ً لها كافة النفقات التي يتحملها
املرصف لحني تأجره مثل اجور الداللية ورسوم
تحوي�ل امللكية واج�ور املحام�ات» ،الفتا إىل أن
«الصيانة االساسية يتحملها املرصف والصيانة
الناتجة عن االس�تهالك او االس�تعمال يتحملها

املستفيد (املؤجر) «.
وأش�ار اىل أنه «يج�وز للمس�تأجر تأجر العني
لطرف ثالث –تأجر م�ن الباطن – بعد موافقة
املؤجر ،وهنا يتحمل املس�تأجر االول املسؤولية
كامل�ة عما ق�د يحدث للع�ني املؤجرة من رضر
من املستأجر الجديد ،ويجوز للمؤجر ان يحصل
ع�ى دفعة مقدمة لضمان اتم�ام عقد االجارة،
ويف ح�ال عدم اتمام العقد بس�بب رغبة العميل
فيتم اس�تقطاع مبلغ يعادل قيم�ة الرضر (إن
وجد) الذي لحق باملرصف م�ن الدفعة املقدمة،
وتس�تحق االج�رة للمؤج�ر ط�ول م�دة نف�اذ
العقد».
وتاب�ع أنه «يج�ب ان يحدد العق�د (االلتزامات
والحق�وق) ل�كل من املؤج�ر واملس�تأجر تجاه
الع�ني املؤج�رة كالصيان�ة الدوري�ة او اصالح
االعطال (االلتزامات والحقوق) ،يمكن ان يقوم
املرصف بتملك عينا ً معينة بناء عى رغبة زبونه
ومن ثم تأجره اياها «.

متتاز جبودة أفضل للتصفح وفتح الربامج

االتصاالت تكشف عن تسعرية موحدة لالنرتنت الشهر املقبل
بغداد /الزوراء:
ْ
أف�ادت وزارة االتص�االت بإقامة ورش�ة
عم�ل مفتوح�ة م�ع رشكات االنرن�ت
ملناقشة التسعرة الجديدة للخدمة املؤمل
تطبيقها أيلول املقبل.
وق�ال وزي�ر االتص�االت ،اركان ش�هاب
الش�يباني ،يف ترصيح صحفي :انه «تمت
إقام�ة ورش�ة عم�ل مفتوح�ة ملناقش�ة
التس�عرة الجدي�دة لخدم�ة االنرن�ت
بع�د تخويل الرشك�ة العام�ة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة بالتنس�يق م�ع رشكات
القطاع الخ�اص املجهزة لخدمة االنرنت
ال��  ، ISPواالتفاق عى تس�عرة موحدة
ومعتم�دة ل�دى ال�وزارة تتفق م�ع دخل
املواطنني».

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني باس�م (قحطان
كاظ�م ع�يل) واملرقم�ة
( )٦9٣٥فع�ى م�ن يعث�ر
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

االنفاق خالل االش�هر املاضي�ة واالنفاق
املتوق�ع لألش�هر القادم�ة واي�رادات
الحكوم�ة واالي�رادات املتبقي�ة لألش�هر
القادمة ،فيجب أن ترسل إىل الربملان».
واوض�ح الصف�ار «ان املوازن�ة املرس�لة
س�ركز عى الجان�ب التش�غييل فقط»،
مبين�ا ً «أن�ه ال يوج�د وق�ت كاف لتنفيذ
مشاريع اس�تثمارية يف املوازنة الحالية،
لذل�ك س�تقترص ع�ى توف�ر الروات�ب
ومف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ،وتوفر
االدوية واملصاريف االخرى للحكومة».
ورحب الصف�ار بقرار الحكومة إرس�ال
موازنة م�ا تبقى من اش�هر عام ،2020
مبينا ً «أن اإلرسال كان يفرض أن يكون
مبك�راً ،ولك�ن إرس�ال املوازن�ة يف وقت
متأخر أفضل من عدم إرسالها».
وبخص�وص موازنة الع�ام املقبل ،رجح
مق�رر اللجن�ة املالي�ة إرس�ال مس�ودة
مرشوع موازنة عام  2021بعد ش�هر أو
أكثر.
وقبل ذلك ،أكد وزير التخطيط خالد بتال،
أن الحكوم�ة سرس�ل مس�ودة قان�ون
موازنة ملا تبقى من العام الحايل .واضاف
أن الحكومة ملزمة بتعيني جميع الكوادر
الت�ي ينطب�ق عليه�ا القان�ون الت�درج
الطبي.

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية
املرقم�ة  ٥١٠١٥ /يف
 ٢٠١٨/٥/٢٨والص�ادره م�ن
املديري�ة العامة لربي�ة النجف
قس�م /االمتحان�ات ش�عبة
املعاهد امللغاة بإسم (كرار سليم
محمد طه) فعى من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية ،امس األحد ،عن
صدور قراري حكم بالس�جن بحق مس�ؤولني
مؤسس�ة الش�هداء ؛ إلرضارهما عمدا ً
َّ
اثنني يف
باملال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
أن “دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف معرض
حديثه�ا عن القضية التي حقق�ت فيها الهيئة
ُ َ
ني
وأحالتها إىل القضاء ،أش�ارت إىل قي�ام املدان ِ
َّ
مؤسس�ة الشهداء ،وعضو مجلس
نائب رئيس
مخالفات
الرعاية فيها “األس�بقني” ،بارتكاب
ٍ
َّ
املؤسس�ة وإحدى الرشكات
يف العق�د املربم بني
رضر عمدي
األملانية ،مبينة أن ذلك أدى إللحاق
ٍ
بأم�وال الجهة الت�ي يعمالن فيها بل�غ مقداره
( )7,116,984,650مليارات دينار”.
وأوضح�ت الدائ�رة أن “محكم�ة الجناي�ات
املختصة بقضايا النزاهة يف بغداد ،بعد اطالعها
عى األدل�ة املتحصلة يف القضية املتمثلة بأقوال
َّ
ملؤسس�ة الش�هداء ،والتحقيق
املمثل القانوني
اإلداري ،وتقرير ديوان الرقابة املالية ،فضالً عن
قرينة هروب املُ
دانني ،وصلت إىل القناعة التامة
ِ
بمقرصيَّ�تهما”.
وأك�دت أن “املحكم�ة أص�درت حكم�ا ً غيابيا ً
بالسجن سبع سنوات بحق املدانني وفقا ً ألحكام
املادة ( )340من قانون العقوبات وبداللة مواد
االش�راك  47و 48و 49منه ،كم�ا أصدرت أمر
قب�ض وتح ٍّر بحقهم�ا ،وتأييد حج�ز أموالهما
ٍ
َّ
ملؤسس�ة
املنقولة وغر املنقولة ،مع االحتفاظ
الشهداء بحق املطالبة بالتعويض أمام املحاكم
املدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية”.
محكمة بداءة غماس

العدد/٣٤١/ب٢٠٢٠/
التأريخ٢٠٢٠/7/٢9:

تطبي�ق التس�عرة الجدي�دة ع�ى ارض
الواقع والتي سيتم االفصاح عنها قريبا،
ويف حال عدم تطبيقها من قبل مس�وقي
الخدم�ة يت�م س�حب الرخص�ة الخاصة
بتس�ويق الخدمة من الرشكات املخالفة
للتعليم�ات الوزاري�ة التي س�تصدر بهذا
الص�دد الحق�ا ،فض�ال ع�ن محاس�بتها
قانوني�ا» .وتاب�ع وزي�ر االتص�االت ان
«الوزارة تتجه لتلبية حاجة املواطنني من
خدم�ة االنرنت ،ال س�يما يف فرة الحظر
الصح�ي بع�د تف�ي ف�روس كورون�ا
وزيادة حاجة املواطن الستخدام االنرنت
يف الف�رة التي تزامنت ايض�ا مع اعتماد
التعلي�م االلكروني واس�تخدام املنصات
التعليمية».

اعالن
اس�تنادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدع�وى املرقمة /٣٤١ب٢٠١9/
بتأريخ  ٢٠١9/١٢/١٢واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن ازالة
ش�يوع العقار املرقم (/١٦١٤الغرب) بيع�ا واملدرجة اوصافه ادناه،
لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من
اليوم الثاني للنرش ،فعى من يرغب املش�اركة باملزايدة الخاصة ببيع
العقار مراجعة هذه املحكمة يف الساعة الثانية عرش ظهرا ومن اليوم
الخام�س عرش ملدة النرش ولالش�راك باملزايدة ع�ى ان يودع الراغب
بالرشاء تأمينات ال تقل عن ( )%١٠من قيمة العقار اذا كان من غر
الرشكاء مس�تصحبني معهم املستمس�كات التي تثبت ش�خصيتهم
علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها املشري.
القايض
ماهر صاحب شاكر
املرفقات:
 -١العق�ار املرقم�ة /١٦١٤الغرب جنس العق�ار ارض الدار تحتوي
ع�ى غرفة واحدة مع صحيات مس�احة العق�ار  7٣,٤٣مر يقع يف
منطقة الغرب.
 -٢تقدر قيمة العقار بمبلغ قدره (خمسة وعرشون مليون دينار).

اىل الرشيك
(حام�د ناج�ح عب�اس)
اقتىض حضورك اىل مديرية
بلدي�ة النج�ف االرشف
لغرض اصدار اجازة البناء
للرشي�ك (ازه�ار رزاق
ع�زاره) للقطع�ة املرقمة
( )٣/٥٠٤٦7يف النج�ف
حي النداء مقاطعة . ٤

اىل الرشيك
(كريم�ة جه�اد رشقي) اقتىض
حضورك اىل مديرية بلدية النجف
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة
البن�اء للرشي�ك (ع�دي محم�د
عيل مش�كور) للقطع�ة املرقمة
( )٣/١٢٠١٢يف النج�ف ح�ي
ص�دام مقاطع�ة  .. ٤وبخالفه
س�وف يتم اجراء اصدار االجازة
وبدون حضوركم.

واكد انه «ستكون هناك أكثر من تسعرة
بحسب حاجة املواطن لخدمة االنرنت ،إال
انها ستمتاز بجودة افضل تجعل التصفح
وفتح الربامج ،وغرها من قبل املواطنني،
تتم بسهولة وسالسة».
واردف «انه تم العمل عى اجراء اجتماعات
موسع�ة م�ن قب�ل الخ�رباء يف الرشكة
العامة لالتص�االت واملعلوماتية والخرباء
م�ن رشكات القط�اع الخ�اص للوصول
اىل صيغ�ة مش�ركة تخ�ص التس�عرة،
وتعه�دت ال�وزارة ب�أن تك�ون معلوم�ة
وثابت�ة وبعيدة ع�ن اس�تغالل املواطنني
من اجل تقديم خدمة افضل من الس�ابق
ومناسبة ومالئمة لدخول املواطنني».
وذكر الش�يباني ان «ال�وزارة عازمة عى

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم
( ٣/٢٥7٨٥ح�ي املي�الد
يف النج�ف) والص�ادر من
مديرية التسجيل العقاري
يف النج�ف بإس�م العراقية
(حمامة بدر حسني) فعى
من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار .

السجن ملسؤولني مبؤسسة
الشهداء أضرا املال العام بــ 7
مليارات دينار

أصفر وأمحر
تدهور احلالة الصحية ملدرب شباب
كرة الصاالت

بغداد /متابعة الزوراء
تدهلورت الحالة الصحية ملدرب فريق منتخب الشلباب بكرة الصاالت ،عليل طالب بعد اصابته
بفريوس كورونا.
وقلال مصدر مقرب من طالب إن “املدرب يمر بوضلع صحي حرج ،بعد تدهور حالته الصحية
جراء مضاعفات اصابته بفريوس كورونا”.
وأضاف ان “طالب يعاني من نقص يف األوكسلجني بعد خضوعه للحجر الصحي عائلته تناشلد
املعنيني بالشأن الريايض للتدخل وانقاذه من وضعه الحرج”.
وأصيب طالب بالفريوس خالل األسبوع املايض ومن يومها يخضع للحجر الصحي.
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وزارة الشباب تشرع ببناء ملعب نادي النيل

عدنان درجال :مستحقات عاملي صحيفة املالعب لن تذهب ادراج الرياح

بغداد /اثري الشوييل  -محمد حمدي
التقى ،صباح امس االحد ،وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،بمالك صحيفة
املالعب يف مقر وزارة الشباب بغية
االطالع عىل مسألة تأخر مستحقاتهم
منذ العام املايض واىل اآلن،
وحرض االجتماع اغلب موظفي
الصحيفة ،فضالً عن تواجد مدير الدائرة
القانونية يف الوزارة ،شاكر الجبوري،
ومدير عام الرتبية البدنية ،واحمد
املوسوي ،وأكرم العطواني ،رئيس لجنة
القرار سابقا ً.
واكد وزير الشباب ،عدنان درجال،
حرصه الشديد عىل متابعة القضية
شخصياً ،فضالً عن تكليف شاكر

الجبوري للتواصل مع وزارة املالية،
وبالتحديد مع طيف سامي ،مدير عام
املوازنة يف وزارة املالية ،وطلب درجال
من الجبوري ان يهيئ لقاء خاصا معها
خالل اليومني املقبلني ،فضالً عن اطالعه
عىل جميع املتعلقات التي رافقت املعاملة
طوال هذه الفرتة من قبل مدير ادارة
الجريدة ،وبعض األساتذة والزمالء.
وقال درجال ان كل ما تتكلمون به
حق مرشوع ،وانا بدوري سأقوم بكل
ما ّ
لدي من صالحيات من اجل رصف
مستحقاتكم ،القضية أصبحت واضحة،
وايضا وحسب تأكيد القانوني اكرم
العطواني فأنتم تطلبون املالية وهي
بذمتهم ،وبالتايل مستحقاتكم لن تذهب

احتاد السلة يدرس وضع لوائح
صارمة للفرق املنسحبة

بغداد /متابعة الزوراء
يدرس االتحاد العراقي لكرة السلة ،وضع لوائح صارمة للفرق
املنسحبة من دوري السلة املمتاز.
وقال عضو اتحاد كرة السلة محمد سلمان ان “االتحادات الرياضية
يف العراق تشهد تراجعا كبريا بسبب الظروف املالية وجائحة
كورونا”.
واضاف ان “االندية الرياضية بدأت تفكر باالنسحاب من املسابقات
املختلفة ،لذلك سنضع لوائح صارمة عىل االندية يف حال االنسحاب
لنحاول ان نمنع تكراره مستقبالً كونه سيتسبب بزعزعة استقرار
اللعبة وتطورها”.
يذكر ان هناك انباء تفيد بانسحاب ناديي امليناء ونفط الجنوب من
املربع الذهبي.

رئيس نادي الديوانية :حمرتفون
جدد سينضمون للفريق االمحر
بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس نادي الديوانية
الريايض ،حسني العنكويش،
ان محرتفني جدد سينضمون
لصفوف الفريق األحمر يف قادم
األيام.
وقال العنكويش إن “نادي
الديوانية لم ينت ِه بعد من ابرام
الصفقات مع العبني محرتفني
عال ،فهناك املزيد
عىل مستوى ٍ
من الصفقات خالل األيام
املقبلة”.

وأضاف “أحاول ان انقل
التجربة الناجحة من اوروبا
اىل العراق من خالل تطبيقها يف
ادارة نادي الديوانية يف خطوة
قد تسهم بتحويل االندية
االخرى اىل رشكات استثمارية
كي تنافس اندية املنطقة
والعالم”.
يذكر ان الديوانية تعاقد مع
العب ارجنيتني واخر بلجيكي
لتمثيل صفوف الفريق يف
املوسم املقبل.

ادراج الرياح ،وكلفت مدير الدائرة
القانونية ،شاكر الجبوري ،ان ينهي
االمر خالل اليومني املقبلني ،وسيتواجد
اليوم االثنني يف وزارة املالية ،وايضا ً
سيكون يل لقاء مع وزير املالية يف جلسة
الربملان املقبلة ،وسأتكلم معه بشكل
شخيص يف قضية صحيفة املالعب.
ويف سياق منفصل التقى وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال ،امس االحد
عضو مجلس النواب صادق مدلول ووفد
ريايض من نادي النيل التابع ملحافظة
بابل ،واستمع الوزير لكافة املشاكل
واملعوقات التي تواجه الرياضيني يف هذه
الناحية التي تمتلك قاعدة رياضية جيدة
والعاب تمارس داخل هذا النادي.

واوضح الوزير ان هناك خطة حكومية
متكاملة بالتعاون مع وزارة االسكان
لتسليم كل نادي قطعة ارض تجارية
وطرحها كفرصة استثمارية النعاش
االندية وتخفيف العبء عىل الدولة ايضا،
طالبا منهم اعداد ملف متكامل ودراسة
جدوى اقتصادية عن النادي.
واكد الوزير ان الوزارة ستبدأ ببناء
ملعب نادي النيل حال اقرار امليزانية
التشغيلية ،وان هدفنا بناء االنسان
وتركيزنا منصب عىل الشباب النهم
عماد املستقبل واساس العمل يف وزارة
الشباب.
كما إستقبل وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال يف مكتبه رئيس واعضاء

اللجنة الرياضية العليا يف القطاع
النفطي ،ونائب رئيس الهيئة االدارية
لنادي النفط كاظم سلطان
وبحث معهم جملة من القضايا التي
تتعلق بواقع عمل االندية وتطويرها
وايجاد الية تمويل جديدة تعمل بنظام
االحرتاف عرب تحويلها اىل رشكات لتذليل
العقبات االدارية واملالية التي تواجهها
وانهاء ملف املركزية التي تحددها
بميزانيات الرصف .
واكد الوزير درجال دعمه لجميع االندية
ووقوفه معها النهاء جميع املشاكل
االدارية ،مشريا اىل ان املعرقالت التي
تواجهها يف عملها اليوم باتت معروفة
لدى الجميع واستهلكت الكثري من

الوقت عىل حساب الرياضة والرياضيني
وتطوير االندية الذي نطمح له جميعا
ويجب االنتهاء من جميع هذه امللفات.
من جانبه قدم رئيس اللجنة الرياضية
العليا طالب حسني الشكر والتقدير
للوزير عىل تعاونه وحرصه الكبري
للنهوض بواقع الرياضة والرياضيني،
وأثنى عىل الطروحات التي تقدم بها من
أجل تطوير واقع االندية الرياضية.
َ
إطلع وزير الشباب والرياضة
كما
عدنان درجال عىل مرشوع مستشفى
الطب الريايض يف املدينة الشبابية
بشارع فلسطني الذي تنفذه رشكة
املانية لحساب وزارة الشباب والرياضة
والتقى العاملني فيه ،اذ يستمر العمل

فيه بوترية متصاعدة بواقع وحدتني
صباحية ومسائية بال توقف .
وإستمع الوزير درجال لرشح عن مراحل
العمل والتطور الحاصل فيه قدمه املالك
الهنديس املرشف عىل املرشوع ،واثنى
السيد الوزير عىل جهودهم ،وما يتحقق
يوميا ً من نسب انجاز مهمة فيه،
مضيفا ان انجاز هذا الرصح الطبي
الريايض وافتتاحه لخدمة الرياضيني
سيشكل نقلة نوعية يف العمل الريايض،
ويعطي ثقة كبرية اىل الرياضيني من
ناحية الرعاية الصحية التي تقدم لهم
داخل العراق ،فضالً عن كونه يعمل عىل
تطوير مالكاتنا الصحية يف مجال الطب
الريايض.

عويف :دوري الدرجة االوىل سيكون خمتلفا عن املواسم السابقة
بغداد /الزوراء
عقدت لجنة املسابقات يف الهيأة
التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع اندية
الدرجة االوىل يف بغداد بمقر اتحاد
الكرة ،بحضور عضو التطبيعية،
الدكتور اسعد الزم ،واالمني العام
محمد فرحان ،ورئيس اللجنة الدكتور
حيدر عويف ،فضال عن اعضاء اللجنة.
واستمعت لجنة املسابقات ملقرتحات
ممثيل اندية الدرجة األوىل الذين قدموا
عددا من النقاط املهمة التي من شأنها
أن تخدم األندية وتطور املسابقة.
وأكد رئيس لجنة املسابقات ،الدكتور
حيدر عويف ان املوسم املقبل سيكون
مختلفا َ جذريا َ عن املواسم املاضية،
حيث سيتم االهتمام بواقع هذا الدوري
الذي طاله اإلهمال ،وأصبح يسمى
دوري املظاليم.
واضاف ان التوصيات التي خرجنا بها
من االجتماع ،اضافة إىل عقد اجتماعات
اخرى بالتعاون مع االتحادات الفرعية
لالستماع ملمثيل اندية الدرجة األوىل

للمناطق الشمالية والغربية والفرات
االوسط والجنوبية ،ستكون يف القريب
العاجل امام طاولة الهيأة التطبيعية
التخاذ القرار النهائي لشكل وآلية
الدوري بما يخدم كرتنا.
ويف سياق منفصل عقدت لجنة
التطبيعية
املسابقات يف الهيأة
اجتماعا تشاوريا بممثيل أندية الفئات
العمرية (الناشئني والشباب والرديف)
بمقر اتحاد الكرة بحضور عضو
التطبيعية ،الدكتور اسعد الزم ،واالمني
العام للتطبيعية ،محمد فرحان،
ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عويف،
واعضاء اللجنة.
واستمعت لجنة املسابقات ملقرتحات
ممثيل اندية الفئات العمرية ،ونوقشت
يف االجتماع عدد من املقرتحات التي
تهدف إىل تطوير دوري الفئات العمرية
بما يخدم واقع اللعبة.
واكد رئيس لجنة املسابقات ،حيدر
عويف ان دوري الفئات العمرية سيظهر
بشكل مغاير خالل املوسم املقبل ،إذ

سنهدف اىل تطويره ،ومنحه االهتمام
الالزم كونه يشكل النواة الحقيقية
ملستقبل منتخباتنا الوطنية.

الرياضة النيابية :لسنا معنيني بقضية وزير الشباب السابق
الرياضة النيابية :لسنا معنيني بقضية
وزير الشباب السابق
بغداد /متابعة الزوراء
اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية،
انها ليست معنية بقضية وزير الشباب
والرياضة السابق احمد رياض ،النها
لم تكن يف فرتة توليه منصب الوزير.
وانترشت انباء وتقارير تفيد بان
رياض ،اصبح مالكا ً لرشكة طريان
كربى يف تركيا.
وذكرت اللجنة يف بيان ان «بعض
وسائل االعالم ومواقع التواصل
االجتماعي خربا يتعلق بوزير الشباب
والرياضة السابق احمد رياض
العبيدي يفيد بامتالكه اسهم برشكة

للطريان واسطول طائرات خاصة
بماليني الدوالرات».
واضافت ان «لجنة الشباب و الرياضة
يف مجلس النواب تود أن توضح بأن
دورها الرقابي يركز عىل متابعة عمل
الوزير أثناء توليه مهامه يف وزارة
الشباب والرياضة اىل جانب متابعة
املسؤولني عن املؤسسات الرياضية
والشبابية خالل فرتة عملهم ويف حال
وجود شبهات فساد أثناء توليهم
املسؤولية فان اللجنة لن تدخر جهدا
يف أداء دورها بمتابعة هذه الشبهات
والكشف عن مرتكبيها ومتابعة
التحقيق لحني احالتهم اىل القضاء».
واشارت اللجنة اىل إن «ما يتم تداوله

بشأن وزير الشباب والرياضة
السابق مرتبط زمنيا وفق ما رصح
به شخصيا بفرتة ما بعد خروجه
من منصبه الوزاري وبالتايل فان اي
اتهام يوجه له سيقع عىل عاتق هيئة
النزاهة والقضاء وهي الجهة املعنية
بمتابعة هذه املواضيع والتحقيق فيها
وعليه فان لجنة الشباب والرياضة غري
معنية بأي قضية تخص اي مسؤول
بعد مغادرته املنصب».
واكدت اللجنة «حرصها التام عىل اداء
دورها يف خدمة الشباب والرياضة
واالسهام بالحد من تفيش الفساد
بكل أشكاله من خالل الدور الرقابي
والترشيعي املناط بها».

واضاف دوري الفئات العمرية للموسم
املقبل سيكون برؤية مختلفة ،سنعري
للدوري اهتماما منقطع النظري،

وسنحارب بكل السبل آفة التزوير
التي أرضت بسمعة هذا الدوري خالل
السنوات التي مضت.

اللجنة الفنية الحتاد الركيب تناقش حتضريات
املنتخب الوطين

بغداد /محمد الجزائري
عقد نائب رئيس لجنة الركبي  ،ورئيس اللجنة الفنية الدكتور فريق هزاع وامني رس اللجنة محمد
الجزائري اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة املدرب مصطفى عبد واملدرب املساعد
سالم كاطع عرب الدائرة االلكرتونية .
وقال فريق هزاع  :ان االجتماع كان من اجل تحضري املنتخب الوطني تأهبا للبطوالت الدولية املقبلة
واعالن قائمة املنتخب الوطني االولية التي سيتم اعالنها عرب الجهاز الفني للمنتخب خالل االيام
املقبلة .واضاف ان لجنة الركبي تنتظر قرار خلية االزمة النطالق تدريبات املنتخب  ،مبينا ان العبي
الوطني سيخضعون الجراء مسحة فايروس كورونا من قبل الكوادر الطبية يف مقر وزارة الشباب
والرياضة .
ومن جهته اكد مدرب املنتخب الوطني مصطفى عبد انه عىل تواصل مع جميع العبي الركبي
وبالخصوص العبي املنتخب ومتابع لتدريباتهم الفردية اليومية من خالل االنرتنيت  ،مشريا اىل ان
القائمة االولية السود الركبي ستضم  20العبا .
واشار اىل انه عىل معرفة كبرية بمستوى الالعبني بعد متابعته لجميع مباريات الدوري العراقي
للركبي الذي ساعده يف اختبار العبني لهم مستقبل كبري يف اللعبة .

الرياضي
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بعد اطاحته مبانشسرت سييت  ...أوملبيك ليون يكرر اجناز 2010
َ
أكمل ليون الفرنيس عقد املتأهلن
إىل نص�ف النهائي إث�ر فوزه عى
مانشسرت س�يتي اإلنكليزي 3-1
يف آخر مباريات ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا.
يف املب�اراة الت�ي احتضنها ملعب
خوس�يه الفاالدي ،س�جل ثالثية
لي�ون كل من ماكس�ويل كورني
بالدقيق�ة ( )24وم�وىس ديمبيل
“هدف�ن” بالدقيقتن (،)87 ،79
بينم�ا س�جل ه�دف مانشس�رت
س�يتي الوحيد كيف�ن دي بروين
بالدقيقة (. )69
ورضب لي�ون موع� ًدا يف نص�ف
النهائ�ي م�ع باي�رن ميوني�خ،
ليرتق�ب الجمي�ع مواجهت�ي
املرب�ع الذهبي بنكه�ة (أملانية-
فرنس�ية) ،إذ إن املباراة األخرى
س�تكون ب�ن اليبزي�ج وباريس
سان جيمان.
أت�ت املحاول�ة األوىل يف املب�اراة
لصالح ليون يف الدقيقة العارشة،
بتس�ديدة أرضي�ة قوي�ة م�ن
عى ح�دود منطق�ة الج�زاء عر
مارس�يلو ،أمس�ك به�ا بنج�اح
إديرسون.
وافتت�ح لي�ون التس�جيل يف ،24
بعدم�ا انفرد إيكامب�ي بالحارس
إديرسون بعد تلقيه تمريرة بينية
مقتنة من مارشال ،قبل أن يتدخل
جارس�يا ويفتك الك�رة ،لتصل إىل

كورني الذي استغل خروج حارس
الس�يتي من مرماه ،ليس�دد كرة
أرضية من خ�ارج منطقة الجزاء
سكنت الشباك.
وتحصل السيتي عى مخالفة عى
الجان�ب األيرس ملنطق�ة الجزاء يف
الدقيق�ة  ،28نفذه�ا دي بروي�ن
بتس�ديدة مب�ارشة تج�اه املرمى
تصدى لها الحارس لوبيز.
وع�اود دي بروين املحاولة بنفس
الطريق�ة من مخالف�ة من نفس
املكان يف الدقيقة  ،38ومرة أخرى

تصدى حارس ليون للكرة.
وكاد مانشس�رت س�يتي أن يعادل
النتيج�ة يف الدقيق�ة  ،42بعدم�ا
راوغ س�رتلينج نظيه كورنيه يف
الجانب األيمن من منطقة الجزاء،
ليمهد الكرة تجاه رودريجو ،الذي
س�دد بدوره كرة ضعيفة أمس�ك
بها لوبيز.
ويف الدقيق�ة األوىل من الوقت بدل
الضائ�ع ،أرس�ل دي بروي�ن كرة
بيني�ة متقنة بخ�ارج القدم تجاه
سرتلينج يف الجانب األيمن ملنطقة

كورنيه :مل نتأهل بالصدفة ..ورأينا
ما حدث لربشلونة

َيرى ماكس�ويل كورنيه ،العب أوملبيك ليون أن فريقه استحق التأهل
لقب�ل نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا بالف�وز عى مانشس�رت س�يتي
اإلنجليزي .3-1
قال كورنيه عر شبكة راديو “مونت كارلو”“ :إنه فوز ثمن يف مباراة
اس�تثنائية ال تتكرر كل يوم ،لقد س�جلت مجددا يف مرمى مانشسرت
سيتي ،ولكن يجب أال نغفل أهمية العمل الجماعي”.
وأش�ار“ :لقد س�جلت من كرة طويلة توقعت أنها س�رتتد من زمييل
توكو إيكامبي ،وسددت مبارشة يف الشباك ،بالتأكيد أنا سعيد للغاية،
لدين�ا فرصة جديدة ملواجهة أفضل العب�ن يف العالم ،لم نتأهل للدور
قبل النهائي بالصدفة ..بل عملنا كثيا ولم نستسلم”.
وأض�اف“ :ال أعرف هل مانشس�رت س�يتي ل�م يحرتمن�ا أم ال ،األهم
أننا نعمل بكل جدية يوميا ونؤدي بتواضع ش�ديد ،وعلينا االس�تمرار
بنفس اإليقاع”.
وع�ن مواجه�ة باي�رن ميونيخ يف ال�دور قب�ل النهائي ،أت�م كورنيه
ترصيحاته“ :نعلم القوة الهجومية للفريق األملاني ،لقد رأينا ما فعله
برش�لونة ،س�تكون مباراة معقدة للغاية ،ونحسدهم عى قدراتهم،
وال يوجد سبب يمنعنا من النجاح”.
يذكر أن بايرن ميونيخ تأهل لقبل النهائي باكتساح برشلونة بنتيجة
(.)8-2

عقبات صعبة تعرقل خطة برشلونة لإلحالل والتجديد
َ
أعل�ن جوس�يب ماري�ا بارتومي�و ،رئي�س نادي
برش�لونة ،ع�ن خطة إج�راء “تغي�يات جذرية”
عقب الهزيمة املهينة الت�ي تلقاها الفريق عى يد
بايرن ميونيخ يف ربع نهائي دوري األبطال بنتيجة
(. )2-8
وستش�مل هذه التغييات ،رحي�ل بعض الالعبن
الذين يمثلون عبئا ثقيال عى الفريق ،الذي ش�ارك
بتش�كيل مكون من أكث�ر الالعبن خرة وأكرهم
عمرا يف تاريخ املسابقة.
وكان مدافع الفريق جيارد بيكيه ( 33عاما) ،قد
رصح عق�ب املب�اراة ،بأنه إذا كان�ت هناك حاجة
لرحيل البعض من أجل “تجديد الدماء” ،فسيق رّدم
نفسه ليكون هو أول الراحلن عن الفريق.
ولكن لويس سواريز ( 33عاما) ،كان أبرز األسماء
املطروحة املحتمل االستغناء عنها خالل الساعات
املقبلة ،عقب فضيحة املباراة.
وكان املهاج�م األوروجوايان�ي -ع�ى الرغ�م من
تس�جيله هدفا يف تلك املباراة -بعيدا عن مس�تواه
منذ فرتة طويلة ،وجميع األمور تشي إىل أن أفضل
مس�توياته وأوقاته عى اإلطالق كانت يف الس�ابق
وانتهت.

مبابي يسخر من السييت
تهك َم كيليان مبابي ،مهاجم باريس سان جيمان
عى فريق مانشسرت سيتي اإلنجليزي ،بعد خروجه
م�ن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخس�ارة
( )1-3أمام أوملبيك ليون.
كت�ب مباب�ي ع�ر حس�ابه الرس�مي ع�ى تويرت
“دوري الفالح�ن” ،وأرفقه�ا بإش�ارة التصفي�ق
لفريق أوملبيك ليون.
ويس�تخدم مصطلح “دوري الفالحن” للسخرية
من األندية الفرنس�ية واعتبار العبيه�ا األقل فنيا

ومهاريا مقارنة بباقي الدوريات األوروبية
الخمسة الكرى.
ونجح أوملبيك ليون يف إقصاء يوفنتوس ثم
مانشسرت س�يتي ،ليواجه بايرن ميونيخ
األملاني يف الدور قبل النهائي.
وسبقه باريس س�ان جيمان الذي أطاح
ببوروس�يا دورتمون�د األملاني ،ث�م أتاالنتا
اإليطايل ،ليواج�ه اليبزيج األملاني يف
قبل نهائي األبطال.

لوشيسكو :إصابة إدواردو تؤملين ..
وتوقعت فوز بايرن ميونيخ

الجزاء ،ليس�دد األخ�ي كرة قوية
تصدى لها لوبيز ،لينتهي الش�وط
األول بتقدم ليون.
وأج�رى جواردي�وال التبديل األول
ملانشس�رت س�يتي يف الدقيق�ة
 56بن�زول مح�رز ع�ى حس�اب
فيناندينيو.
وتحص�ل مانشس�رت س�يتي عى
مخالفة م�ن عى ح�دود منطقة
الج�زاء يف الدقيقة  ،60نفذها دي
بروين مس�د ًدا ك�رة قوية تصدى
لها لوبيز بنجاح.

حاول مارشال مباغتة إيديرسون
بتسديدة أرضية قوية من خارج
منطقة الجزاء يف الدقيقة  ،64إال
أن حارس السيتي أمسك بالكرة.
ومن جديد نفذ دي بروين مخالفة
من عى ح�دود منطقة الجزاء يف
الدقيق�ة  ،66مس�د ًدا ك�رة علت
العارضة هذه املرة.
ونجح مانشسرت سيتي يف معادلة
النتيجة يف الدقيقة  ،69بعدما مرر
محرز كرة بينية متقنة لسرتلينج
يف الجان�ب األي�رس م�ن منطقة
الج�زاء ،ل�ياوغ مداف�ع لي�ون
ويمهد الكرة ع�ى حدود منطقة
الج�زاء ل�دي بروي�ن الذي س�دد
مبارشة يف شباك الفرنسين.
ويف الدقيقة  ،73س�دد جيسوس
ك�رة قوي�ة م�ن الجان�ب األيرس
ملنطق�ة الج�زاء ،تأل�ق لوبي�ز يف
إبعادها إىل ركلة ركنية.
وأرسل س�رتلينج عرضية متقنة
لجيس�وس الخايل م�ن الرقابة يف
منطق�ة الج�زاء يف الدقيق�ة ،77
إال أن الرازي�يل س�دد الك�رة أعى
العارضة.
وباغ�ت لي�ون نظيه مانشس�رت
س�يتي بتس�جيل اله�دف الثاني،
بعدم�ا أرس�ل ع�وار ك�رة بيني�ة
متقن�ة تج�اه إيكامب�ي ال�ذي
فض�ل تركه�ا لتواج�ده يف وضع
التس�لل ،ليتابعها ديمبيل وينفرد

بإيديرس�ون ويس�دد كرة أرضية
قوي�ة اصطدمت بق�دم الحارس
وسكنت الشباك يف الدقيقة .78
ودف�ع جوارديوال بديفيد س�يلفا
عى حس�اب رودريجو يف الدقيقة
ً
بحثا عن إنقاذ املوقف.
85
وأهدر س�رتلينج فرص�ة محققة
للتس�جيل يف الدقيق�ة  ،86بعدما
أرس�ل جيس�وس عرضية أرضية
لالع�ب اإلنجلي�زي أم�ام املرم�ى
الخايل من حارسه ،ليسدد بغرابة
أعى العارضة.
وأطلق ليون رصاصة الرحمة عى
مانشسرت س�يتي يف الدقيقة ،87
بعدما سدد عوار كرة ضعيفة من
عى حدود منطق�ة الجزاء ،أخطأ
إديرسون يف التصدي لها ،ليتابعها
ديمبيل يف الشباك.
ويف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل
الضائع ،نف�ذ دي بروين مخالفة
من الجانب األيرس ملنطقة الجزاء،
مسد ًدا كرة قوية أبعدها لوبيز إىل
ركلة ركنية.
وم�ن تل�ك الركل�ة ارتق�ى والكر
للك�رة العرضية مس�د ًدا رأس�ية
م�رت إىل ج�وار القائ�م ،لينته�ي
اللق�اء بف�وز لي�ون بنتيجة 3-1
وتأهله إىل نصف النهائي.
وبهذه النتيجة يك�رر ليون انجاز
الوص�ول اىل نص�ف النهائ�ي بعد
عام .2010

كما
أ ن
رحيل س�واريز س�يفتح املجال أم�ام التعاقد مع
مهاج�م إنرت ميالن ،الوت�ارو مارتينيز ( 22عاما)
ال�ذي طامل�ا رغ�ب الفري�ق الكتالون�ي يف ضم�ه
للفريق.
ولكن ذل�ك رشيطة دفع  100مليون يورو ،مقابل
الحصول ع�ى خدماته  -وهو ما يع�د أمرا صعبا
يف الوقت الحايل ،بس�بب املوقف امل�ايل للفريق -أو

الدخول يف صفقات تبادلية مع الفريق اإليطايل.
وهن�اك ح�ل محتمل للقي�ام به�ذه الصفقة وهو
التخلص من الرواتب الكبية التي يتلقاها العبون
أمثال راكيتيتش ( 32عاما) وأومتيتي ( 26عاما)
وألب�ا ( 31عاما) وفيدال ( 33عاما) وبوس�كيتس
( 32عاما).
وكلهم باتوا معروضن حاليا يف س�وق االنتقاالت
ولك�ن حتى ه�ذه اللحظ�ة ،لم يهتم أي ن�ا ٍد كبي
بض�م أي منه�م إضاف�ة إىل عدم إع�الن أي منهم
رغبت�ه يف الرحيل عن صف�وف الفريق قبل انتهاء
عقودهم املمتدة.
كما يُستبعد أن يدخل كل من جريزمان ( 29عاما)
وديمبييل ( 23عام�ا) ،ثاني وثالث أغى صفقة يف
تاريخ النادي ،يف أي صفقة تبادلية أو ينتقلوا ألي
فريق خالل موسم االنتقاالت.
بينما من تأكد رحيله عن النادي حتى هذه اللحظة
هو املهاجم مارتن برايثوايت ( 29عاما).
وكل امل�ؤرشات ،تؤكد أنه ال ي�زال هناك الكثي من
العم�ل لتقوم به إدارة الن�ادي الكتالوني ،قبل بدء
املوسم الجديد ،الذي سينطلق خالل أقل من شهر
واحد.
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ميسي قد خيتم مسريته يف
الواليات املتحدة

َ
كش�ف تقرير صحفي فرنيس عن الخطوة املقبلة لألرجنتيني
ليوني�ل مي�يس ،قائ�د برش�لونة ،ح�ال رحيل�ه ع�ن الفريق
الكتالوني.
وترددت أنباء قوية عن رغبة مييس يف املغادرة ،عقب الخسارة
املذلة التي تلقاها الفريق ،الجمعة ،بنتيجة ( )8-2أمام بايرن
ميونيخ ،يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحس�ب ش�بكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية ،فإن مييس
اس�تقر بالفعل عى فريقه الجديد ،وهو إنرت ميامي األمريكي
اململوك للنجم اإلنجليزي الشهي ،ديفيد بيكهام.
وأكدت الش�بكة أن رغبة “الرغ�وث” يف الرحيل ،ازدادت أكثر
م�ن أي وقت مىض ،لكنه ق�رر االنتظار حتى انتهاء عقده مع
ً
مجانا إىل إنرت ميامي.
برشلونة ،الصيف املقبل ،ليذهب
لكنها ذكرت أيضا أن البارس�ا ما زال يملك إمكانية االحتفاظ
بمييس ،إذا قدم بارتوميو اس�تقالته من الرئاسة ،وبدأ النادي
مرشوع�ه الجديد ،وهو ما قد يدفع نج�م الفريق األول للبقاء
يف كامب نو.

أبيدال خيضع للحجر الصحي
بعد خمالطة أومتييت
أك َد تقري�ر صحفي إس�باني ،وضع الفرنيس إيري�ك أبيدال،
الس�كرتي التقن�ي لرش�لونة ،يف الحجر الصحي.وبحس�ب
صحيفة “سبورت” الكتالونية ،لم يشاهد أبيدال الهزيمة املذلة
أمام بايرن ميونيخ من مدرجات ملعب “دا لوز” يف لش�بونة،
ألنه كان أحد األش�خاص املخالطن لصامويل أومتيتي ،الذي
ثبت�ت إصابته بف�يوس كورونا.وأضاف�ت الصحيفة“ :علم
أبيدال بنتيجة اختبار ف�يوس كورونا ألومتيتي ،عندما كان
يف لشبونة مع بعثة برش�لونة ،واتخذ قرارًا كإجراء احرتازي
بعزل نفس�ه عن باقي بعث�ة البلوجرانا”.وتابعت“ :من بن
الق�رارات األخرى ،لم يح�ر املباراة ضد باي�رن ميونيخ يف
ملعب دا لوز يف لش�بونة”.وأردفت الصحيف�ة“ :خالل عودة
بعثة برش�لونة إىل كتالوني�ا اليوم بالطائرة ،ل�م يكن أبيدال
جز ًءا منها ،وعاد من الرتغال بر ًيا”.واس�تمرت “س�بورت”:
“يف الس�اعات القليل�ة املقبل�ة ،من املحتم�ل أن يجتاز املزيد
م�ن اختبارات فيوس كورونا ملعرفة ما إذا كان االتصال مع
أومتيتي قد أصابه بالفيوس”.
وكان إريك قد أعطى نتيجة سلبية يف االختبارات األخية التي
خضع لها جميع أعضاء بعثة برشلونة.

رومينيجه يكشف مفاجأة يف غرفة مالبس بايرن بعد ليلة الثمانية

َ
كش�ف كارل هاين�ز رومينيج�ه ،الرئي�س
التنفي�ذي لن�ادي باي�رن ميوني�خ ،كواليس
غرفة مالبس الفري�ق البافاري يف ليلة الفوز
التاريخ�ي ع�ى برش�لونة ( ،)8-2يف رب�ع
نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي البايرن ليون الفرنيس األربعاء املقبل
يف نصف نهائي دوري األبطال.
وقال رومينيجه لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”:
“ذهب�ت إىل غرف�ة املالب�س عق�ب املب�اراة،
وتوقع�ت أن الالعب�ن يحتفلون بهذا
االنتصار املجيد ،لكني وجدتهم
هادئ�ن ومركزين ،لكي
يكون�وا جاهزي�ن
للمباراة القادمة”.
وأثن�ى رومينيجه
ع�ى رغبة العبي

ً
مضيفا“ :لقد فعلوا
البايرن يف تقديم كرة جميلة جذابة،
ذلك باألمس بطريقة مذهلة منذ الدقيقة األوىل”.
وأش�ار إىل االنس�جام الواضح بن امل�درب األملاني هانز
فلي�ك والعب�ي باي�رن ،وهو م�ا وصفه بأنه م�ن النادر
رؤيته ،قائ�ال“ :كرة القدم األملانية ليس�ت جذابة عادة،
لكن فليك رّ
غي كل يشء منذ توليه املهمة”.
ويف س�ياق آخ�رُ ،س�ئل رومينيج�ه عن مص�ي الجناح
الكرواتي إيفان بييس�يتش فور انتهاء إعارته من إنرت
ميالن بنهاية مش�وار الفريق ب�دوري األبطال ،فأجاب:
“لقد قدم موس�مًا جي ًدا ،فهو يلعب بأداء مستقر ،ولهذا
يع�ول عليه فلي�ك كث ً
يا”.واس�تطرد الرئي�س التنفيذي
لبايرن ميونيخ“ :هل س�يبقى؟ لم نتخذ قرارنا النهائي
حتى اآلن ،لكن أنا واملدرب نحبه بشدة”.
وسبق لرومينيجه اللعب ضمن صفوف اإلنرت بن عامي
 1984و ،1987ل�ذا ُس�ئل ع�ن توقعاته بش�أن إمكانية
انتق�ال ليونيل مي�يس ،قائد برش�لونة ،إىل النياتزوري،

ً
صادقا ،لس�ت ع�ى علم بخطط
فأج�اب“ :لك�ي أكون
النادي”.وأتم“ :اإلنرت لديه فريق جيد ج ًدا بالفعل ،فاملهم
بالنسبة لك أال تشرتي النجوم فقط ،لكن األهم أن يلعبوا
بشكل جيد ،وهذا ما يحدث مؤخرًا”.

غارسيا :لعبنا إلزعاج دي بروين  ...وانتصرت على جوارديوال

أك� َد الرومان�ي رازف�ان لوشيس�كو م�درب اله�الل ،أن فريق�ه قد
يفتقد خدمات نجمه الرازييل كارل�وس إدواردو يف املباريات املقبلة
لإلصابة ،مش�يا إىل أنه توقع فوز بايرن ميونيخ عى برش�لونة بربع
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعرض كارلوس إدواردو لإلصابة خالل الشوط األول من مباراة العدالة،
باألحساء ،وتم استبداله بالدقائق األوىل وعوضه البيويف أندريه كاريلو.
وق�ال رازف�ان لوشيس�كو يف ترصيح�ات لرنام�ج الديوانية ع�ر القنوات
الرياضية الس�عودية ،يف أعقاب الفوز العريض أمام العدالة برباعية نظيفة:
“ما نبحث عنه هو االنتص�ارات ،فالجماهي تريدها ،وهذا ما يقودنا لتحقيق
البطوالت ،لذلك يجب علينا مواصلة انتصاراتنا”.
وأضاف“ :بالحديث عن الالعبن وعملية التدوير التي نقوم بها ،فالجميع لديه
مسؤوليات ومهام عليه القيام بها ،وكاريلو قدم مستوى مميزا”.
وواصل“ :تؤملن�ي اإلصابة التي لحقت بكارلوس إدواردو ،وهي عبارة عن التواء
يف مفصل القدم ،وقد نفقده يف املباريات القادمة”.
وعن الخس�ارة التاريخية القاس�ية لرش�لونة أم�ام بايرن ميوني�خ  ،2 � 8رد
لوشيس�كو“ :أنا أحب النجم األرجنتيني ليونيل مييس ،ولكني كنت أتوقع فوز
الفريق البافاري بحكم املس�تويات القوية الت�ي يقدمها ،كما أنه فريق محرتم
ومميز للغاية”.

أك َد الفرنيس رودي جارسيا ،املدير الفني ألوملبيك ليون الفرنيس،
عق�ب تأهل فريقه لنصف نهائي دوري األبطال بالفوز ()3-1
عى مانشسرت سيتي اإلنجليزي عى ملعب (جوزيه ألفاالدي)،
أنهم لم يكونوا ضمن الفرق املرش�حة للتأهل“ ،لكننا وثقنا يف
أنفسنا”.
وتأه�ل ليون ملواجه�ة بايرن ميونيخ يوم األربع�اء املقبل ،يف
مواجه�ة مك�ررة ب�ن الفريق�ن يف نف�س املرحل�ة بدوري
األبطال عام .2010
ويف ترصيح�ات بعد املب�اراة ،أثنى جارس�يا عى “الروح
الجماعية” لكل العبي فريقه ،مشيا إىل أنه فخور بهم
جميعا.
كما خص جارسيا بالثناء مهاجمه موىس ديمبييل،
ال�ذي ن�زل كبدي�ل يف الدقيقة  75وس�جل الهدفن
الثان�ي والثالث اللذين أنهيا اللقاء لصالح فريقه،
حيث اعرتف بأنه كان “محبطا” لعدم مشاركته
منذ البداية.
ورصح جارس�يا ع�ر ش�بكة “رادي�و مونت

كارلو”“ :فخور بفريقي ،لقد تأهلنا بتس�جيل  3أهداف واستقبال
هدف وحيد ،وهذا بفضل العمل الجماعي للفريق”.
واس�تمر املدرب الفرنيس “مع جوارديوال يجب أن تتوقع أي يشء،
ولكن انترصنا يف املعركة التكتيكية ،لقد وفقنا يف اس�تغالل قدراتنا
ولعبنا بتشكيل وخطة إلزعاج كيفن دي بروين”.
وواص�ل يف ختام ترصيحاته“ :كنا نأمل التأهل وس�ط جماهينا،
نسعى جميعا لبذل أقىص ما لدينا”.
واس�تمر أوملبيك ليون يف مغامرته بالبطول�ة ،بعد أن أطاح يف ثمن
النهائي بيوفنتوس اإليطايل يف عقر داره.
وعادل الفريق بهذا اإلنجاز أفضل مس�ية له يف البطولة عندما بلغ
نفس الدور قبل  10س�نوات ،قبل أن يغادر ع�ى يد بايرن ميونيخ
األملاني ،الذي س�يواجهه يف املربع الذهبي أيضا يوم األربعاء املقبل
عى ملعب (جوزيه ألفاالدي).
كما لحق ليون بمواطنه باريس سان جيمان ،الذي سيواجه فريق
أملاني آخر وهو اليبزيج ي�وم غد الثالثاء ،يف نصف النهائي لتصبح
امل�رة األوىل يف تاريخ املس�ابقة التي يبلغ فيها فريقن من فرنس�ا
هذه املرحلة.

مفكرة الزوراء
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الالمي وجلنة الثقافة النيابية يبحثان تضمني املكافآت التشجيعية للصحفيني يف املوازنة
بغداد /الزوراء:
بح�ث نقيب الصحفي�ني العراقيني،
رئيس اتحاد الصحفيني العرب ،مؤيد
الالمي ،امس االحد ،مع لجنة الثقافة
والس�ياحة واالث�ار النيابية ،س�بل
االرتقاء بالعمل الصحفي واإلعالمي
وتوفري فرص عمل لخريجي كليات
االع�الم ،وكذل�ك تضم�ني املكافآت
التش�جيعية للصحفيني يف املوازنة،
فيم�ا ب�دأت نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني وفروعه�ا يف املحافظات
تس�لم الطلبات الخاص�ة بخريجي
كليات االعالم لالنتماء لها.
وذك�رت لجن�ة الثقافة والس�ياحة
واالث�ار النيابي�ة ،يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان رئيس
اللجن�ة ،النائب�ة س�ميعة غ�الب،
بحث�ت مع وف�د نقاب�ة الصحفيني
العراقيني برئاسة نقيب الصحفيني،
مؤيد الالمي ،س�بل االرتقاء بالعمل
الصحف�ي واإلعالم�ي وتفعيل دور
حمايته�م يف مهامه�م الصحفي�ة،
وح�ق الحص�ول ع�ىل املعلوم�ة،
ورضورة اإلرساع يف تجدي�د هويات

األعضاء م�ن اجل إجراء االنتخابات
لف�روع املحافظ�ات بأق�رب وق�ت
ممكن.
وأوضح�ت رئي�س اللجن�ة النائبة،
سميعة غالب ،بحس�ب البيان ،أنها
ناقش�ت م�ع الوفد فق�رة املكافآت
التش�جيعية للصحفي�ني والفنانني
واألدب�اء والش�عراء ضم�ن موازنة
وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار،
ومق�رتح تعدي�ل قان�ون تقاع�د
الصحفي�ني .مبين�ة أنها س�تفاتح
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
لتضم�ني الثقاف�ة القانوني�ة يف
مناهج كلي�ات اإلعالم يف الجامعات
العراقية.
واش�ارت اىل :ان االجتم�اع ناق�ش
قضي�ة اس�تيعاب خريج�ي كليات
اإلعالم من اجل حصولهم عىل فرصة
ممارسة العمل الصحفي واالعالمي.
مطالب�ة الحكومة بالنظ�ر الجاد يف
تعيينهم وفق الس�ياقات والدرجات
املتوف�رة من خ�الل عمليات الحذف
واالستحداث ،وكيفية إقامة دورات
مس�تقبلية للصحفيني واالعالميني

يف جميع املحافظات.
ويف س�ياق اخ�ر ،ذك�ر مراس�لو
“ال�زوراء” :ان نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني وفروعه�ا يف املحافظات
كاف�ة ب�دأت ،ام�س االحد ،بتس�لم
طلبات خريجي كليات االعالم لغرض
منحه�م عضوي�ة وهوي�ة النقاب�ة
تنفي�ذا لق�رار نقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني .
واض�اف املراس�لون  :ان مقر نقابة
الصحفي�ني يف بغ�داد ش�هد تواف�د
العدي�د من خريج�ي كليات االعالم،
وملئ االس�تمارة الخاصة باالنتماء
لنقابة الصحفيني العراقيني.
كم�ا ش�هدت ف�روع النقاب�ة يف
املحافظ�ات ايض�ا توافد اع�داد من

نقابة الصحافة اللبنانية :نتمنى
تعويض اإلعالميني الذين حلقت بهم
أضرار يف منازهلم ومؤسساتهم
بريوت /متابعة الزوراء:
طال�ب مجلس نقابة الصحافة اللبناني�ة ب�”أقىص العقوبات يف حق كل من
تس�بب به�ذه الجريمة الك�ربى” يف تاريخ ب�ريوت التي عانت م�ا عانته من
اجتياح ارسائي�يل عام  1982بحيث كانت اول عاصم�ة يدخلها جيش العدو
اإلرسائييل.
واستهل املجلس اجتماعه الطاريء برئاسة النقيب عوني الكعكي ،بالوقوف
دقيق�ة صمت “حدادا عىل ضحاي�ا انفجار مرفأ ب�ريوت” ،ثم عرض الوضع
يف الب�الد“ ،وخصوصا م�ا لحق بالصحاف�ة اللبنانية واملؤسس�ات االعالمية
م�ن أرضار” .وق�در عاليا “الغرية الت�ي اعرب عنها املجتمع ال�دويل الصديق
واملجتم�ع العربي الش�قيق عىل لبن�ان ،وخصوص�ا قيام الرئي�س الفرنيس
إيمانوي�ل ماكرون بزيارة تفقدية اىل لبنان ،حيث قاد عىل أثرها مؤتمرا دوليا
لتقديم املس�اعدة والدعم اىل لبنان ش�اركته فيه  36دولة ش�قيقة وصديقة،
فضال عن منظمات ذات طابع دويل”.
وأض�اف“ :ان مجلس نقابة الصحافة الذي هالته الفاجعة ،يتمنى ان يجري
تعوي�ض جميع املترري�ن نتيجة الكارثة ومنهم الزم�الء االعالميون الذين
لحقت بهم أرضار يف منازلهم ومؤسساتهم أسوة ببقية املواطنني املتررين.
كم�ا ان النقي�ب الكعكي أطلع املجلس عىل االرضار البالغ�ة التي أصابت دار
جري�دة “النهار” بعد ان زارها متضامنا مع وف�د من النقابة .وعلم الوفد ان
هناك عددا كبريا من الصحافيني والعاملني يف الجريدة اصيبوا جراء االنفجار
وأدخلوا املستشفيات ،وتمنى لهم الشفاء العاجل”.

هيئة الصحفيني السعوديني متنح
العضوية لإلعالميني رقميا
الرياض /متابعة الزوراء:
عقد إجتماعا ً “عن بعد” بني أمني عام
هيئة الصحفيني السعوديني د .عبدالله
ب�ن عبدالرحم�ن الجح�الن ومدي�ري
فروع الهيئة يف كل من األحساء  ،ومكة
 ،والدم�ام  ،وحائ�ل  ،و حف�ر الباطن ،
والجبي�ل  ،وب�دأ اللقاء ال�دوري ( ربع
السنوي ) برتحيب األمني العام بمديري
الفروع وتمن�ى التوفيق والس�داد لهم
يف خدم�ة الرس�الة اإلعالمي�ة الوطنية
واس�تمرار الجه�ود املبارك�ة يف خدمة
اإلعالميني وبارك للجميع موافقة الهيئة
ع�ىل افتت�اح فرع له�ا بالدم�ام بإدارة
الزمي�ل االس�تاذ أحمد ب�ن عبدالكريم
العبايس وتمنى عليهم اعداد مشاريع و
برامج مش�رتكة وتكاملية بني الفروع
واملركز الرئيس لتحقيق رؤية الهيئ�ة.
ورح�ب م�دراء الف�روع ببي�ان الهيئة
حي�ال ضبط املمارس�ات اإلعالمية من
غ�ري االعالميني بالتنس�يق مع الجهات
ذات االختصاص .

وب�دوره ق�دم م�رشف موق�ع الهيئ�ة
الرقمي االس�تاذ يزيد ب�ن رساء  -الذي
ش�ارك يف اللقاء -رشح واف عن املوقع
ومراح�ل تطوي�ره والخدم�ات الت�ي
أضيفت إليه ومن�ح الفروع صالحيات
اإلستفادة منه إلتمام العمليات اإلدارية
ومنه�ا ( العضوي�ة  ،تحدي�ث األخب�ار
والتغطي�ات  ،الفعالي�ات والربام�ج
التدريبية ) .
بع�د ذلك فتح باب الح�وار بني الجميع
ملناقش�ة س�بل تطوي�ر أداء الف�روع
التي بادرت بالعمل جماعيا ً يف مرشوع
توس�يع املزايا التي تمنح لألعضاء وتم
تكليف ف�رع ( الجبي�ل ) إلعداد بعض
التصامي�م التي تخ�دم الهيئة  ،كما تم
اإلتفاق عىل آلية العضوية لعام  2021و
القيام بتنفيذ عدد من الورش التدريبية
( ع�ن بعد ) لالعالميني خالل الش�هور
األربع�ة املقبل�ة و إضافة خدم�ة قناة
بث مبارش عىل املوقع لجميع فعاليات
الهيئة.

خريج�وا كليات االع�الم لالنتماء اىل
نقابة الصحفيني.
يش�ار اىل ان نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني ،ق�ررت ،يف وقت س�ابق،
قب�ول انتماء خريجي كليات اإلعالم
ومنحهم عضوية و هوية النقابة.
وذك�رت النقاب�ة يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان�ه
اس�تجابة للمناشدات الكثرية التي
قدمه�ا خريج�و كلي�ات اإلع�الم،
واس�تنادا ً للصالحي�ات املخول�ة
ملجلس النقابة ،وبعد التش�اور مع
عدد من عمداء كليات اإلعالم ،قرر
مجلس نقابة الصحفيني العراقيني
قبول انتماء خريجي كليات اإلعالم
حرصا ً إىل النقابة بعد تقديم وثيقة

معنون�ة للنقابة تؤي�د كون طالب
االنتم�اء ه�و من خريج�ي كليات
اإلعالم اس�تثناء م�ن رشوط قبول
االنتماء األخرى بما فيها االختبار.
واضاف�ت :انه�ا س�تقوم بمن�ح
املتقدمني هويات النقابة بعد تقديم
الوثائ�ق واملستمس�كات الثبوتية
وس�يتم منحهم كام�ل االمتيازات
التي يحصل عليها زمالئهم ،مبينة
انه بغي�ة تطوير مه�ارات الزمالء
املتقدمني لعضوية النقابة ستكون
هناك دورات تدريبية وتطويرية يف
مج�ال الصحافة واإلعالم س�تقام
يف معهد التدري�ب والتطوير التابع
للنقابة ال�ذي هو يف طور االكتمال
.

وتابع�ت :اما بصدد تعيني خريجي
كليات اإلع�الم يف دوائر الدولة فقد
س�بق للنقاب�ة ان خاطب�ت بكتب
رسمية رؤساء وزارات الحكومات
الس�ابقة كل م�ن ن�وري املالك�ي
وحيدر العبادي وعادل عبد املهدي,
طالبت فيها تعيني خريجي كليات
اإلع�الم يف وزارات ومؤسس�ات
الدولة ولم يستجب لطلبات النقابة
س�وى ن�وري املالكي ال�ذي وافق
ع�ىل تعي�ني ( )150منه�م وجرى
توزيعهم ع�ىل املكاتب اإلعالمية يف
الوزارات املختلفة .
وفيما يتعل�ق بحقوق الصحفيني
واملطالبة فيها ،فقد رشعت النقابة
وم�ن خالل مجلس الن�واب قانون
حقوق الصحفيني املرقم  21لسنة
 2011والذي ص�ادق عليه مجلس
النواب والذي تضمن حقوق لعوائل
شهداء الصحافة وتخصيص رواتب
لهم أسوة بشهداء اإلرهاب إضافة
لتخصي�ص روات�ب للمصابني من
الصحفي�ني إثن�اء تأدي�ة واجبهم
الصحفي .

وزادت يف الق�ول :كم�ا و تضم�ن
القان�ون بع�دم التحقي�ق م�ع
الصحفي إال بعد حضور ممثل عن
نقاب�ة الصحفي�ني ورغ�م كل هذا
ف�إن النقابة وجدت أص�ال للدفاع
ع�ن حق�وق الصحفي�ني وتبن�ي
مطالبه�ماملرشوع�ة.
وأهاب�ت النقاب�ة ،بأبنائه�ا م�ن
خريج�ي كليات اإلع�الم مراجعة
فروع النقابة كل حسب محافظته
واملرك�ز العام بالنس�بة لس�اكني
بغ�داد ابت�داء م�ن ي�وم األحد من
األس�بوع الق�ادم ،لغ�رض فس�ح
املج�ال أم�ام الخريج�ني إلكم�ال
الوثائق واملستمس�كات املطلوبة،
وكم�ا تطال�ب النقاب�ة وزارت�ي
الرتبية والتعليم العايل باس�تحداث
مادة للفنون اإلعالمية و الصحفية
يف مراح�ل الدراس�ة بغي�ة تطوير
ثقافات الطلبة.
واعربت النقابة عن دعمها الكامل
ملطال�ب خريج�ي كلي�ات اإلع�الم
الذي�ن هم جزء من جس�د النقابة
ومستقبلها الواعد.

ترميم عالقة الصحفيني برجال األمن يف تونس مير عرب تطبيق القانون
تونس /متابعة الزوراء:
نبه�ت النقاب�ة الوطني�ة للصحفيني التونس�يني يف بيان
وزارة الداخلي�ة التونس�ية من “خط�ورة تلويح أعوانها
(رجال األمن) باستعمال سلطتهم بطريقة غري مرشوعة
لالنتقام من الصحفيني”.
وسبق للنقابة الوطنية لألمن الداخيل يف تونس أن شطبت
عضوية رج�ال أمن نقابيني بس�بب تورطهم يف االعتداء
عىل صحافيني عام .2018
وج�اء بي�ان نقاب�ة الصحفي�ني ع�ىل خلفي�ة تع�رض
الصحفي�ة يف إذاع�ة “ش�مس أف.أم” الخاص�ة وص�ال
الكرساوي لحملة تحريض وتش�ويه بعد نرشها لتدوينة
عىل حسابها عىل فيس�بوك انتقدت فيها األداء األمني يف
الفرتة األخرية.
وت�داول رج�ال أمن ص�ور الصحفي�ة مرفق�ة بعبارات
تحريضية وتم فيها انتهاك حياتها الخاصة.
كم�ا توجهوا إليه�ا بتعليق�ات متضمنة لعب�ارات نابية
تقوم عىل التمييز عىل أساس النوع االجتماعي وتهديدات
رصيح�ة بالتضيي�ق عليه�ا والتنكي�ل بها واالس�تعمال
غري املرشوع للس�لطة ضدها .كما ق�ام أحد رجال األمن
بتهديدها مبارشة باالنتقام منها ومضايقتها.
ون�رشت الصحافية صب�اح الثالثاء امل�ايض تدوينة عىل
حس�ابها ع�ىل فيس�بوك ح�ول تج�اوز بع�ض األمنيني
للس�لطة ومجموعة الخروقات التي يقومون بها يف إطار
الج�دل الحاصل مؤخرا عىل انتهاكات لحقوق اإلنس�ان.
وقد ت�م اس�تهداف الك�رساوي ع�ىل ش�بكات التواصل
االجتماعي لصفتها الصحافية.
النقابة ح�ذرت من خطورة تواصل إف�الت املعتدين عىل
الصحافي�ني م�ن العق�اب يف غي�اب إدان�ات علني�ة من
السلطات
ُيذك�ر أن  80يف املئ�ة م�ن العاملني يف القط�اع اإلعالمي
التونيس هم من النساء ،كما تتوىل إعالميات املواقع األوىل
يف عدة مؤسس�ات إعالمي�ة ،مث�ل اإلدارة العامة لوكالة
تونس أفريقيا لألنباء.
وكان رئي�س الحكوم�ة املكلف هش�ام املش�ييش أعلن
دعم�ه املتواص�ل لحرية الصحافة ،مؤك�دا أهمية ذلك يف
نجاح التجربة الديمقراطية ،مؤكدا رضورة التعامل مع

قضايا الصحافيني املهنية واالقتصادية واإلجتماعية.
واعترب نقيب الصحافيني التونسيني ،ناجي البغوري ،من
جانبه ،أن نقابة الصحافيني معنية باستقرار البالد.
ومارس املايض ،التقى وفد من النقابة هش�ام املش�ييش
وزي�ر الداخلي�ة آن�ذاك ،بمق�ر وزارة الداخلي�ة .وش�دد
املش�ييش ،حينها ،عىل الدور املحوري لوس�ائل االعالم يف
نقل املعلومة الدقيقة.
من جهته ّ
عرب وفد النقابة عىل أهمّية تمكني الصحافيني
املحرتفني م�ن القيام بدورهم لنق�ل املعلومة الصحيحة
للمواطنني ومقاومة اإلشاعات واألخبار الكاذبة.
وع�رض الوفد عىل وزير الداخلية بعض التضييقات التي
يتعرض لها الصحافيون ،مما يعيقهم عن أداء دورهم يف
أفض�ل الظروف .واتفق الطرفان عىل إيجاد صيغ وآليات
لتسهيل عمل الصحافيني دون أي تضييقات.
ويش�ري مراقبون إىل رضورة عقد وزارة الداخلية لقاءات
شهرية مع الصحافيني ،لتجاوز األخطاء أو سوء التقدير
والتفاهم من الطرفني.
وأش�ار رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفس�اد ش�وقي
الطبي�ب ،إىل وج�ود “تهدي�دات جدية لحري�ة الصحافة
يف تون�س ت�ربز م�ن حني إىل آخ�ر وحنني إىل ممارس�ات
املايض”.
واعترب أنه من “غري الطبيعي السكوت عن هذه املمارسات
الت�ي يجب أن تقرب يف مهده�ا” ،متابعا ال مجال للرجوع
إىل الوراء يف عالقة بحرية التعبري”.
وأف�اد أنه ال يمك�ن كهيئ�ة وطنية ملكافحة الفس�اد أن
“يعملوا وس�ط أج�واء تكمي�م األفواه” ،الفت�ا النظر إىل
رضورة “الحذر كل الحذر من عودة ممارسات املايض”،
وفق تعبريه.
وسبق للنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني أن أصدرت
يولي�و امل�ايض تقري�را اعت�ربت في�ه أن وزارة الداخلية
التونس�ية ومجل�س نواب الش�عب التونيس هم�ا األكثر
عداء لحرية الصحافة.
وتتواتر االعتداءات عىل الصحافيني التونسيني والتضييق
عليهم ،يف املدة األخرية ،من قبل بعض رجال األمن ونواب
يف الربملان من حزب النهضة وائتالف الكرامة.
ويوم  17يوليو امل�ايض“ ،اقتحمت مجموعة من املوالني

ّ
لحرك�ة النهض�ة وائت�الف الكرام�ة امل�كان
املخص�ص
للصحافيني يف قاعة الجلسات يف الربمان ورفعت شعارات
سياس�ية ال عالقة لهم بها” ،ويف الي�وم ذاته أصدر مدير
دي�وان رئي�س الربملان املس�تقيل الحبيب خ�ر أوامره
لألمن الرئ�ايس بمنع دخول الوافدي�ن عىل مجلس نواب
الشعب ولم يستثن الصحافيني.
وتم عىل خلفية ذل�ك منع الصحافيني من دخول الربملان
يف مناس�بتني“ ،يف اس�تهداف س�افر لحرية الصحافة ال
يمك�ن أن يربره نفي إدارة اإلع�الم واالتصال وجود قرار
بمن�ع الصحافي�ني م�ن العم�ل وتعهدها بع�دم التكرار
واعتبار املنع اجتهادا م�ن األمن الرئايس املكلّف بحماية
مبنى الربملان” ،وفق نقابة الصحافيني التونسيني.
وأش�ارت النقاب�ة إىل أنه رغ�م تواصلها الف�وري مع ّ
كل
األطراف املعنية بتسهيل عمل الصحافيني بمجلس نواب
الش�عب ،إال أن االعت�داءات ع�ىل الصحافي�ني تواصل�ت
بنفس النسق ،والتي قالت إنها ّ
تذكر بممارسات البوليس
السيايس يف عهد النظام السابق.
والحظ�ت أنه يف الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحافيون
دعم�ا واضح�ا م�ن املؤسس�ة الربملاني�ة ،ع�ززت كتلة
ائتالف الكرامة نهجها املع�ادي للحريات الصحافية من
خ�الل تهديد النائب يرسي ال�دايل بتعديل النظام الداخيل
للمجل�س ُيمنع الصحافيون بموجب�ه من العمل يف حال
“ثب�وت اختالقه�م لإلش�اعات واالف�رتاء ع�ىل النواب”،
معتربة أن الدايل ّ
نصب نفس�ه وصيا عىل العمل الصحايف
يف تدخل غري مسبوق يف املضامني الصحافية.
ّ
وع�ربت النقابة ع�ن إدانتها ل�وزارة الداخلي�ة “التي لم
تتحم�ل مس�ؤولياتها يف حماي�ة الصحافيني وتس�هيل
عملهم ومساءلة أعوانها (رجال األمن) املورطني يف ذلك،
وتس�اهلها يف تربي�ر اعتداءاته�م املتكررة ع�ىل الطواقم
الصحافية خاصة خالل شهري يونيو ويوليو .”2020
كم�ا نبّهت لرتاجع الوزارة عن التزامات قطعتها إدارتها
الس�ابقة بم�ا يف ذل�ك املتعلقة ب�دور الناطق الرس�مي،
مدينة عودة الهرسلة األمنية ضد الصحافيني واملصورين
الصحافيني يف تجاوز صارخ للدستور والقانون.
وكان�ت جمعي�ات ومنظمات ناش�طة يف مج�ال حرية
التعبري وحقوق اإلنسان دانت يف بيان مشرتك ما أسمته
التهديد املستمر لحرية الرأي والتعبري.
ووقع عىل البيان  22جمعية ومُ نظمة غري حكومية منها
الرابطة التونسية لحقوق االنس�ان والجمعية التونسية
للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء
الديمقراطي�ات وجمعي�ة يقظة من أج�ل الديمقراطية
والدول�ة املدني�ة إضافة إىل املرص�د الوطن�ي للدفاع عن
مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة.
واعتربت هذه املنظمات أن تونس تش�هد أزمة سياس�ية
ح�ا ّدة رافقها تصاعد خطري لحم�الت التهديد واالنتهاك
لحري�ة ال�رأي والتعب�ري والصحاف�ة وتوظي�ف األجهزة
األمنية والقضائية للتضييق عىل الحريات وتقييدها.
وأضافت أن الربملان التونيس أصبح طيلة الفرتة املُنقضية
فضاء لرتذيل الحياة السياسية ،ومنربا ّ
لبث كتل برملانية
يمينية ش�عبوية خطاب عنف وكراهي�ة وتحريض ضدّ
اإلعالمي�ني لتلجيم أفواههم ورضب ونس�ف ما تحقق يف
مجال حرية الصحافة.
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الزوراء تنشر تفاصيل مسرية الكاتب الراحل عادل كاظم ومعاصرون يتحدثون عن اعماله
عندما يروم الكاتب او الصحفي الكتابة عن مبدع راحل ال بد له ان يتابع جملة من األمور فهو اما ان يكون على مقربة منه خالل حياته او
َ
يجمعها من خالل من عملوا معه من معاصرين أو ان يعتمد على ما نشر وما كتب عن الراحل .
الحقيقة انا تابعت كل هذه المصادر واستطعت ان اخرج بقناعة كاملة ان اكتب عنه وان اكون االكثر من بين من كتبوا في سرد المعلومات
التي كانت في البداية قليلة .
كتابة – مجال الشرقي
عادل كاظ�م كاتب الدراما الذي
نعته وزارة الثقاف�ة والسياحة
رح�ل األح�د 2020/8/2ع�ن
عمر ناهز  81عاما بعدما أثرى
الدراما بأعمال رسخت يف وجدان
املشاهد العراقي والعربي.
عادل كاظ�م كاتب دراما متميز
بأسلوبه ،مجتهد يف التعبري عن
الواقع املحيل عرب مسريته الفنية
الطويل�ة الت�ي ناه�زت نص�ف
ق�رن يف امل�رح والتلفزي�ون،
محافظ عىل مبادئه يف االنتصار
لقضايا اإلنسان الكربى يف حياة
كريمة».

والدته

ول� َد كاظم يف بغ�داد عام 1939
بمحل�ة الفض�ل وتخ�رج يف
أكاديمي�ة الفن�ون الجميل�ة.
كت�ب أوىل أعمال�ه ،مرحي�ة
(الطحل�ب) ،ع�ام  1962ليقدم

ويف تل�ك الف�رة  ...اكم�ل عادل
املتوسط�ة والسب�اب سياسية
بع�د ث�ورة  14تم�وز ع�ادت
العائل�ة للسك�ن يف بغ�داد م�ن
جديد فاستطاع راحلنا ان يكمل
دراست�ه املتوسط�ة واالعدادية
واستط�اع ان يق�دم للقب�ول يف
اكاديمية الفنون الجميلة وكان
اسمها يف حين�ه معهد املعلمن
الع�ايل للفن�ون وكان�ت اص�ال
تابع�ة للربي�ة وبع�د ان اصبح
اسمه�ا اكاديمي�ة تحول�ت اىل
وزارة التعليم العايل .

عالقته بالمخرج الراحل
ابراهيم جالل

يب�دو ان الكات�ب ع�ادل كاظم
ق�د كت�ب مرحي�ة الطوف�ان
خالل وجوده كطالب يف املرحلة
الثانية م�ن االكاديمية ونتيجة
العجاب املخ�رج ابراهيم جالل
لذا اختار ه�ذه املرحية التي
هي اول مرحية الفها الكاتب
وق�د اختاره�ا ابراهي�م جالل
لكي يخرجها فصار للمرحية

الن�ر والذئب فيه�ا الكثري من
االش�ارات بوج�ودي وسكني يف
محافظ�ة الب�رصة ويف منطقة
التنوم�ة القض�اء الب�رصي
املعروف وكانت يل رواية اسمها
الرشق الكبري.

سلوكه وهواياته

يبدو ان عادل كاظم فهم الثقافة
واالدب وعشقهم�ا من�ذ البداية
فقد كان ه�ادئ الطب�ع ولكنه
اىل جان�ب هدوئه ك�ان يمارس
هوايات معين�ة فقد كان يهوى
الرسم وقد تاثر به اخاه النحاة
املشهور نداء كاظم وكان اصغر
من�ه ون�دا نح�اة مشه�ور قام
بنحث نصب السياب يف البرصة
وكان�ت والدت�ه يف البرصة ومن
الجدي�ر بالذك�ر ان عائلة عادل
كاظم كان�ت مكونة من عرشة
اش�خاص ست�ة منه�م اوالد
واربعة بنات تويف منهم ثالثة .

بداياته مع الكتابة

بدأت محاوالته االوىل من البرصة

وه�واه بشدة وم�ن ذلك الوقت
حاول ان يقرأ مرحيات عاملية
فكان�ت اول مرحي�ة عاملي�ة
قراها هي مرحية عربة التفاح
لربنارد ش�و كم�ا ش�اهد فلما
اجنب�ا يعرض فك�رة مرحية
هامل�ت وق�د ش�دته كل ه�ذه
االوارص اىل امل�رح والسينم�ا
فصار املرح والسينما ش�يئن
مهم�ن يف حيات�ي واه�يل ل�م
يتدخل�وا يف حيات�ي وعند عودة
عائلت�ه اىل بغ�داد ت�م انج�از
مرحية الطوف�ان التي يع ّدها
عادل ه�ي الخط�وة االوىل التي
اع ّد فيها نفسه كاتبا مرحيا.

من أول من اكتشف موهبة
عادل كاظم ؟

كان عادل كاظم يؤكد يف جميع
احاديثه ومقابالت�ه ان ابراهيم
جالل هو الذي اكتشف مواهبه
وقدمه اىل الساحة الفنية ولكنه
يف الوق�ت نفس�ه ك�ان ال ينس
جاس�م العب�ودي رحم�ه الل�ه
ال�ذي درس�ه واخرج ل�ه ايضا

له حس�اب اضاف�ة الهتمامات
وزارة االع�الم والثقاف�ة وخرية
املثقفن ذلك الن عادل كاظم
وكتاباته تتميز بالنضج والجرأة
والعمق وتالمس الواقع مالمسة
شفافة.
ع�ادل كاظ�م ق�دم للم�رح
العراق�ي اعظ�م اعمال�ه مث�ل
الحصار والطوفان
واملتنبي ومقامات ابي الورد ,اىل
جانب مسلسالت الذئب والنر
وعيون
املدين�ة واالي�ام العصيب�ة
وحكايات امل�دن الثالث واخرها
بنت املعيدي.
الهمية عادل كاظم اقام املتلقى
الثقايف يف املركز البغدادي
الثق�ايف اصبوحة احتف�اء بهذا
الكات�ب املهم قدم له�ا الروائي
صادق الجمل
كما التقت�ه شاش�ة التلفزيون
وكتب عنه الكثري من الصحفين
انذاك .

من أعمال عادل كاظم

د.عقيل مهدي  :لي الشرف ان عملت يف مسرحيته االبيض واالسود
صدى كبريا وك�ان عادل كاظم
يع ّد مرحية الطوفان هي اول
بعده�ا سلسل�ة م�ن األعم�ال
الت�ي اتسمت بالجرأة يف التناول
والعرض.
م�ن أش�هر أعمال�ه املرحي�ة
(الطوف�ان) و(املتنبي) و(تموز
يقرع الناقوس) و(نديمكم هذا
املساء) و(املومياء) و(مقامات
أب�ي ال�ورد) و(دائ�رة الفح�م
البغدادية).
كما ق�دم للتلفزيون مسلسالت
(الن�ر) و(الذئ�ب) و(عي�ون
املدينة) و(بنت املعيدي).
كرمت�ه مهرجان�ات مرحي�ة
عدي�دة منها مهرج�ان املرح
العرب�ي يف دورت�ه السادس�ة
بالشارقة عام .2014
نشأته
َنش�أ راحلن�ا يف أرسة متواضعة
بمحل�ة الفض�ل ببغ�داد وبع�د
سنت�ن م�ن والدت�ه هاج�رت
العائلة اىل مدينة البرصة نتيجة
لحصول الوالد عىل عمل يف ميناء
البرصة كعامل يف امليناء رغم ان
صنعت�ه اصال نج�ارا  ,بعد مدة
تح�ول عم�ل وال�ده اىل مدرس
يف اح�دى دوائ�ر الصناع�ة النه
خريج صناعة بغداد فتم تعيينه

وبالذات مع فرقة املرح الفني
الحديث يف الب�رصة وكان طالبا
يف االول املتوسط عندما قدمت
الفرق�ة لق�اءات ومرحي�ة
ليوسف العان�ي وكانت املمثلة
زينب فيه�ا قدم�ت املرحية

فق�د اخرج له جاس�م العبودي
مرحي�ة الكاع وق�د قدمت يف
مرح بغ�داد الفني ث�م اخرج
له سامي عبد الحميد مرحية
تموز يقرع الناقوس ثم اخرجت
له مرحية الخيل وقد اخرجها

اخرج له الفن�ان ابراهيم جالل
ع�ام  1971مرحي�ة (امل�وت
والقضي�ة) لكنه�ا لم ت�ر النور
ثم اخرج له بدري حسون فريد
مرحية الحصار التي شاركت
يف مهرجان دمشق املرحي ,يف

رحل األحد 2020/8/2عن عمر ناهز  81عاما
ولد كاظم في بغداد عام  1939بمحلة الفضل
أولى أعماله ،مسرحية (الطحلب) ،عام 1962
 ،2020أعلن�ت وسائ�ل إع�الم
عراقية وف�اة الكات�ب العراقي
الكبري عادل كاظم يف أحد مشايف
العاصمة بغداد بعد رصاع طويل
م�ع املرض عن عم�ر يناهز 81
عام�ا .وبه�ذا طوي�ت مرحلته
وتوقف�ت انجازاته رحم�ة الله
علي�ه .ك�ان الكات�ب العراق�ي
مجته�دا يف تعبريه ع�ن الواقع
بعد رحل�ة فنية ناه�زت نصف
ق�رن م�ن امل�رح والتلفزيون
تميزت بالكفاح والنضال».

معاصرون قالوا عن عادل
كاظم

وبه�ذه املناسب�ة األليم�ة
استق�رأت جريدة ال�زوراء اراء
عدد من مع�ارصي الكاتب وقد
ادلوا بارائهم قائلن:

الفنان قاسم املالك  :كلما نقوله فهو قليل حبق الكاتب عادل كاظم
يف احد مس�ارح البرصة وكان
صغ�ريا ومزدحم�ا وقد حرض
عمل وض�ع قدمه الول مرة عىل
عتبة املرح .
ذكرياته مع البرصة
م�ن الجدي�ر بالذك�ر ان ع�ادل
كاظم كان يعتز بحياته وسكنه
يف البرصة وبغ�داد ولكن كاظم
يؤكد ان حيات�ه االساسية وكل
ما كتب�ه كان يف بغ�داد لذا كان
ع�ادل يق�ول  -:تخرج�ت يف
االكاديمي�ة ع�ام  1967وكانت
ايام�ي يف بغداد اكث�ر من ايامي
يف الب�رصة و يف بغ�داد ولكن�ي
عن�د عودت�ي اىل بغ�داد حاولت
ان ادون كل م�ا ح�دث يل يف
محافظة البرصة مثال مرحية

سامي عبد الحميد.

لماذا يعد عادل كاظم اهم
كاتب مسرحي ؟

ان كل ه�ذه املرحي�ات التي
قدمت يف حينه�ا لعادل كاظم

عام  1972قدمت له(الطوفان).
ع�ام  1976قدم مرحية دائرة
الفح�م البغدادي�ة لكنها منعت
.ثم قدم مقامات ابي الورد التي
حصل من خالله�ا عادل كاظم

• د .عقيل مهدي-:
 رح�ل ع�ادل كاظم ال�ذي مألالدني�ا بفنه وكتابات�ه الجريئة،
ع�ادل جاء اىل بغداد من البرصة
لينرش ابداعه فيها ،اخوه املبدع
ن�داء كاظم ق�ام بنح�ت تمثال

الن�ر وعي�ون املدين�ة والذئب
وعي�ون املدين�ة واستط�اع ان
يخلق ه�ذه الشخصي�ات التي
ال تن�ى مث�ل اسماعي�ل جلبي
وعبدالق�ادر ب�ك وام عطي�ة
ورج�ب ورحوم�ي وعب�د الل�ه
السلم�ان كل هذه الشخصيات
االن الجمه�ور يتذكرها فشكرا
لك�م كجري�دة وكمح�رر ولكل
من يتذك�ر املبدع�ن العراقين
الذي�ن خدم�وا الع�راق وخدموا
املهن�ة وخدمة الحرك�ة الفنية,
وعادل الذي تويف ورحل ستبقى
كتاباته ومرحياته وكلما الفه
وكتبه سيبق�ى ناقوسا يدق ابد
االي�ام ليذكرن�ا بذل�ك االنس�ان
الرائع الذي وثق الحياة العراقية
والسلوك االجتماعي ولن ننساه
فرحمة عىل روحه وشكرا لكم .
الفنان محمد هاشم
ما يخص االست�اذ الراحل عادل
كاظم فه�و قامة كبرية ش�كل
يف ذاكرتن�ا الفني�ة الدرامي�ة
املرحية من خالل ما كتبه من
اعمال مرحية مهمة ش�كلت
تاريخ الدرام�ا العراقية كالنر
وعيون املدينة والذئ�اب وااليام
العصيبة واعم�اال اخرى كثرية
ويف امل�رح كاملتنب�ي وتم�وز
يق�رع الناقوس واعم�اال كثرية
هو كاتب حديث وكاتب متطور

حممد هاشم  :هو نقطة مضيئة تشكل يف ذاكرتنا الفنية

املرحي�ة كش�اب م�ن اه�ايل
الب�رصة والول م�رة اطل�ع عىل
امل�رح فتاث�ر كث�ريا باملرح

ونتيجة لتسلي�ط الضوء عليه
وع�ىل كتابات�ه جعل�ت كاظم
يحس�ب ان�ه الكات�ب االول يف
حينها وقد عرضت كلها للناس
كع�رض مرح�ي وتلفيزيوني
ً
عام�ا املاضية كلها
يف الثالث�ن
جعلت من كاظ�م كاتبا يحسب

كرمته الشرقية ومهرجان املسرح العربي بالشارقة عام 2014

ع�ىل جائ�زة مرحي�ة مهمة.
ث�م املتنب�ي بطول�ة سامي عبد
الحميد .وقدمت يف اربع
عواص�م عربي�ة ه�ي بغ�داد
والقاهرة والكويت وقطر وهي
م�ن اخ�راج محسن الع�زاوي.
ث�م الشاه�د والقضي�ة وابيض
واسود وغريها .كما قدم
للتليفزيون اعظ�م اعماله مثل
الذئ�ب والنر وعي�ون املدينة,
واالي�ام العصيب�ة ,وحكاي�ات
املدن الثالث .
يذك�ر ان ع�ادل كاظ�م عندم�ا
تخ�رج يف اكاديمي�ة الفن�ون
الجميلة عام1968
تعن يف دائ�رة السينما واملرح
ككات�ب ,ث�م نق�ل اىل دائ�رة
االذاعة
والتليفزي�ون فكتب له مسلسل
(من الليايل املفق�ودة) مفرضا ً
ان هناك
لي�ايل مفقودة من ليايل الف ليلة
وليلة .فكتبها بمئة ليلة.
وفاة عادل كاظم
يف ي�وم األح�د  2آب/أغسطس

السياب الكبري يف البرصة ،وكان
ع�ادل متأث�را تشكيلي�ا ً بأخيه
حي�ث اضي�ف عن�رص الجمال
لكتابات�ه ،حوارات�ه مكتنزن�ة
باالحي�اء والفك�رة العميق�ة
وال�دالالت امللغ�زة ،كم�ا ق�ام
بإخ�راج مرحيات�ه ,بالرغ�م
من انه شكل ثنائيا ً مع ابراهيم
ج�الل ،وكان جمي�ع املخرجن
يسع�دون بإخ�راج اعمال�ه
الجيدة ،ويل الرشف ان عملت يف
مرحيته (االبيض واالسود)
ترجم�ت ل�ه بع�ض اعمال�ه
وه�و ال�ذي اعط�ى للم�رح
والتليفزي�ون عص�ارة جه�ده
وفك�ره ،ع�ادل كات�ب يبق�ى
فخرا ً للمرح العراقي والعربي
وكذلك املرح االنساني العاملي،
وكان انموذج�ا ً للفكر التقدمي
الناضج وبإطار جمايل رائع.
الفنان قاسم املالك
كلم�ا نقول�ه فه�و قلي�ل بحق
الكات�ب ع�ادل كاظ�م  ,ه�و
عم�الق يف الدرام�ا العراقي�ة,
ام�ا االعم�ال التي قدمه�ا مثل

وه�و اهم كات�ب درامي عراقي
يستحق الذكر .
املخرج جمال عبد جاسم
الكات�ب عادل كاظم من الكتاب
الذي�ن ارس�وا الدرام�ا العراقية
وجعلوه�ا يف صف�اف الدرام�ا
العربية وجريدتكم عندما تتذكر
الكاتب عادل كاظم وتكتب عنه
انما ه�ي التفاتة كبرية التفاتة
ادبية وانسانية مثقفة نشيد بها
وليس غريبا ع�ىل الجريدة التي
تذك�رت اىل االن اكث�ر املبدع�ن
 ,الرحم�ة والغف�ران للكات�ب
الكب�ري وسيبقى نرباسا يف عالم
الدراما نتذك�ره جميعا ونتذكر
كل كتابات�ه واعماله وما خلفة
للدرام�ا العراقية انم�ا هو ارث
كبري للحركة الفنية يف العراق.
وقفة اح�رام ودع�اء بالرحمة
للكات�ب الكب�ري ع�ادل ع�ادل
متمنن باس�م الزوراء ان نكون
قد اوفينا ج�زءا من حق الراحل
وان جئن�ا بم�ا يث�ري املكتب�ة
العراقية والذاكرة العراقية بيشء
لم ينرش عن الراحل الكبري.
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلا

املشاجـــرات مـــع الــزوج كيــف تتعامليـــن معهــا؟
ال َيخل�و ّ
أي زواج م�ن مشاج�رات
ونقاشات حا ّدة .وال يمكن أن تتصور
الع�روس أن تكون أيامه�ا ورديّة .لذا
كوّني فكرّة عن األمور التي قد تسبّب
ل�ك الشج�ار مع عريس�ك ،وحاويل أن
تتجنبيها ،مثل الق�ول« :أنفقت مبلغا ً
كبرا ً لرشاء ماذا؟».
ق�د يسألك مل�اذا أنفق�ت مبلغ�ا ً كبرا ً
لرشاء حذاء ،أو ق�د تستائني منه ألنه
اش�رتى جهازا ً إلكرتونيّا ً باهظ الثمن
ّ
يحذر اختصايص
من دون استشارتك.
العالقات م�ن املشاجرات التي تحصل
بني الثنائي بسبب املال ،ألنها ش�ائعة
جداً ،وقد تلق�ي بظاللها عىل العالقة؛
ً
مبارشة .
بالتايل يجدر معالجتها
بع�د الشجار :استخدموا ه�ذا الجدال
للتح� ّدث بش�كل عقالن�ي ومنطق�ي
عن إنفاق األم�وال وأهدافكما املالية.
تحدثا ع�ن كيفية تنسيق ش�ؤونكما
املالي�ة واملحافظة ع�ىل هامش حرية
ّ
معني.
«لن نشرتي أب�دا ً ه�ذه املزهريّة ،إنها
بشعة».
ي�رصح األزواج ّ
ّ
أن الشجارات املتعلقة
بديكور املنزل ش�كلت جزءا ً كبرا ً من

املطبخ

ً
مع�ا .يف الواق�ع ،حتى
سنتهم�ا األوىل
لو كنتم�ا متيّم�ني ببعضكما البعض
فه�ذا ال يعني أن�ه من ال�روري أن
تتفقا ع�ىل ديكور املن�زل ،إذ إن األمر
ال ب�د أن يستلزم الكثر من الشجارات

واملساومة.
بع�د الشج�ارّ :
إن�ه يفض�ل الط�راز
الع�رصي ،أم�ا أن�ت فلطامل�ا حلم�ت
كالسيكي .عىل الرغم من ّ
أنه قد
بديكور
ّ
يبدو أنكما وصلتما إىل حائط مسدود،

إال أن األزواج الناجح�ني يؤك�دون لنا
ّ
أنه ال ب�د من املساومة .م�ا يمكنكما
القيام به ه�و اختيار غرفة له وغرفة
لك ،ويمكن ّ
لكل واحد تزيني غرفة من
ً
املنزل؛ أو يمكنكما مثال تقسيم املهام،

املكوّنات لتحضر الدجاج:
صدر دجاج – 4
لبن زبادي – ربع كوب
زيت ف�ول سوداني –
ملعقتان كبرتان
الي�م معص�ور
ملعقت�ان
–
صغرتان
ث�وم مه�روس –
فص
لتحضر الصلصة:
بصل مف�روم فرماً
ناعماً – 1
طماطم مهروسة
معلب�ة – ك�وب
ونصف
زبدة –  4مالعق كبرة
ماء – ثالثة أرباع كوب
كريمة – نصف كوب
زنجبيل مبشور – ملعقة كبرة
كزبرة حب مطحون – ملعقة كبرة

أحد أكرب الطهاة يكشف خدعة
سحرية جتعل األرز أشهى
أن األرز ُيع ّد عنرصا ً أساسيا ً
بما ّ
يف معظ�م وجباتن�ا الغذائي�ة،
وذلك ألنه رخيص الثمن ويمكن
تخزين�ه لفرتة طويل�ة دون أن
يفس�د ،فق�د كشف أح�د كبار
الطه�اة عن خدعة رسية يمكن
أن تسهم بش�كل فعال يف جعل
مذاق األرز شيها ً أكثر.
شارك الطاهي األسرتايل مونتي
كولودروفيت�ش تجربت�ه يف
طهي األرز عىل مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث نصح ربات
املن�زل والطه�اة بغسل
األرز قبل طهيه.
وقد يقول قائل إن
الجمي�ع يعرف
ه�ذه املعلومة
وليست باألمر
الجدي�د أو

املبتك�ر ،غ�ر أن مونتي ،نصح
بغسل األرز  30مرة قبل طهيه.
ويق�ول مونت�ي ،إن طهي األرز
يحت�اج إىل ص�ر ،وال يج�ب
االكتف�اء بغسل�ه م�رة واحدة،
ب�ل ينبغ�ي أن يت�م غسل�ه 30
م�رة للحص�ول ع�ىل م�ذاق
رائع .فتكرار غس�ل األرز بهذه
الطريقة يخلص األرز من طعم
النش�اء ويجع�ل مذاقه ش�هيا ً
للغاية.

كل يوم معلومة

طريقة عمل دجاج التكا
كمون – ملعقة صغرة
هيل مطحون – نصف ملعقة صغرة
بابريكا – ملعقة صغرة
فلفل أحمر حار – نصف ملعقة صغرة
ملح – ملعقة ونصف صغرة
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرة
للوجه:
كزبرة خ�راء مفرومة فرم�اً ناعماً –
ملعقة كبرة
طريقة العمل
 ش�كي صدور الدجاج م�ن كل الجهاتبواسط�ة ش�وكة وضعيه�ا يف كي�س
بالستيكي.
 اسكب�ي فوقها اللبن الزب�ادي ،ملعقةكبرة من زي�ت الفول السوداني وعصر
الاليم.
 أضيفي الثوم وأغلقي الكيس باحكام.افركي�ه جي�دا ً حت�ى يت�رشب الدج�اج
التتبيلة.
 أدخيل الكيس إىل الثالجة لساعتني عىلاألقل.

فعىل سبي�ل املثال :يمكنه تويل مسألة
اختيار أل�وان الجدران فيما عليك تويل
اختيار املفروشات.
حتى لو ك�ان أقاربك بمثاب�ة املالئكة
وكن�ت تحبّ�ني تمضية وقت�ك معهم،
ّ
ف�إن استقب�ال ضي�وف وإيوائه�م يف
منزل�ك ليس بامله ّم�ة السهلة ،بل عىل
عكس إنه مصدر ضغط.
وعندم�ا يفاجئون�ك بحضوره�م ،قد
تشعرين أيضا ً باالنزعاج.
فف�ي نهاي�ة املط�اف ،لِ َم ل�م يقل لك
م�ن قب�ل إنه�م قادم�ون؟ أال يفه�م
ّ
أن استضاف�ة أهل�ه لتمضي�ة عطل�ة
نهاي�ة األسب�وع يف منزلكما يعني أنك
ستضطرين إىل تنظي�ف املنزل وإعداد
الوجبات؟
بعد الشجار :تح ّدثي معه عن الحدود،
وك�م تق ّدرين له استشارتك قبل دعوة
أهله أو قبل قبول حضورهما لتمضية
عطلة نهاية األسبوع.
فأنت بالطب�ع ترغبني يف استضافتهم
بطريق�ة حسنة ،ولك�ن احريص عىل
أن يفه�م أن سياس�ة استقب�ال ّ
كل
الوافدي�ن متى ش�اؤوا يف�رض عليك
ضغوطات كبرة.
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 يفوع�اء صغر ،اخلط�ي الكزبرة الحب مع
الكمون ،الهيل ،البابريكا ،الفلفل األحمر
الحار والزنجبيل.
 يف ق�در عىل نار متوسطة ،ذوبي الزبدةوقيل البصل حتى يصبح بنياً.
 خففي النار وأضيف�ي مزيج البهاراتمع الزنجبيل.
 زيدي الطماطم ،املاء ،الكريمة ،الفلفلاألسود وامللح .اتركي الصلصة تغيل.
 دعيه�ا ل�� 10دقائ�ق إضافي�ة حت�ىتصبح ثخينة.
 يف ه�ذا الوق�ت ،حم�ي زي�ت الف�ولالسودان�ي وقيل الدجاج ملدة  8دقائق من
كل جهة.
 انقيل الصدور إىل لوح خشبي وقطعيهاإىل مكعبات وأضيفيها إىل الصلصة.
 12اطهي ل� 5دقائق إضافية ثم ارفعيالقدر عن النار.
 ريش الكزبرة عىل الوجه وقدمي الطبقفورا ً.

علماء يقدمون ً
دليل جدي ًدا على انتشار (كورونا) عرب اهلواء
َ
عل�ن فريق من علم�اء الفروسات دليال
أ
جدي�دا يؤكد فرضي�ة انتشار
ف�روس (كورون�ا) ع�ر
الهواء.
وقد نج�ح فريق بحثي
يف جامع�ة فلوري�دا
األمركي�ة يف العثور
ف�روس
ع�ىل
كورون�ا املستجد
يف الهب�اء الجوي،
الذي تم جمعه من
مستشف�ى يضم
مرىض (كورونا).
ولم يتم بعد فحص
النتائج التي نرشت
األسب�وع امل�ايض عىل
اإلنرتن�ت ،لكنها تسببت
يف جدل بني العلماء.
وأضاف�ت لين�ي م�ار،
الخب�رة يف انتش�ار الفروس�ات
املحمول�ة ج�وا «هذا ما ك�ان الناس

يطالب�ون به ..إن�ه دليل ال لبس في�ه عىل وجود
فروس معدي يف الهواء».
لك�ن بع�ض الخ�راء قالوا إن�ه ال ي�زال من غر
الواض�ح م�ا إذا كانت كمي�ة الف�روس التي تم
جمعها «كافية إلحداث العدوى».
وأوضح ج�ون ليدنيكي ،كبر علماء الفروسات
يف جامع�ة فلوري�دا ،أن األماكن املغلق�ة التي ال
تحت�وي عىل تهوية جي�دة  -مثل امل�دارس  -قد
ترتاكم فيها الكثر من الفروسات املنقولة جوا.
واعت�رت سيم�ا الك�داواال ،خب�رة فروس�ات
الجه�از التنفي بجامعة بيتس�رغ ،أن النتائج
يج�ب أن تدفع الن�اس إىل االهتم�ام باإلجراءات
الخاصة واالحرتازية مثل تحسني التهوية.
وكانت منظمة الصح�ة العاملية اعرتفت يف وقت
ساب�ق بظه�ور «دلي�ل» ع�ىل احتم�ال انتش�ار
(كورون�ا) ع�ر جسيم�ات صغ�رة للغاي�ة يف
الهواء.
وكانت املنظمة تقول يف األصل إن الفروس ينتقل
يف األساس من ش�خص إىل آخر م�ن خالل الرذاذ
الصغ�ر ال�ذي يخرج م�ن أنف أو ف�م الشخص
املصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

نصائح طبية

أسبــــــاب تشققـــــات اللســـــان
ُ
اللس�ان هو عضل�ة لحمية موج�ودة يف فم
ٌ
ّ
اإلنسان
عضل�ة قوية دائمة التحرك
ولكنها
مستطيلة الشكل ،ويستعمل للكالم والتذوق
وللبلع ،وهو مرتبط بالفك بحوايل  17عضله
ّ
ومغط�ى بغشاء
تؤمّ ن ل�ه الحرك�ه الدائمة
مخاط�ي في�ه اآلف الحلم�ات تحت�وي عىل
أعصاب لتؤمّ �ن حاسة التذوّق ،ويبقى رطبا ً
بواسط�ة اللع�اب ال�ذي يغطي�ه بإستمرار
ليبقيه رطب�اًُ ،
حيث يقسم سطح اللسان إىل
أربع مناطق للتذوق سنوردها اآلن:
اللحمي ذو اللون
يعرف اللسان عىل أنه الجزء
ّ
ال�ورديّ ،
ّ
واملتص�ل يف الف�ك من خ�الل سبع
عرشة عضلة تؤمّ ن ل�ه السهولة يف الحركة،
والذي يتم استخدامه يف عمليّة التذوّق وتمييز
األطعام من خ�الل الحليمات ،هذا باإلضافة

إىل عمليّ�ة النطق ،ولكن ق�د يتعرض اللسان
يف بع�ض األحي�ان إىل مشاكل تؤث�ر يف عمله
بالش�كل الصحيح ،وقد تك�ون مصحوبة يف
بعض األحيان باآلالم ،ويع ّد التشقق من أكثر
املشاكل التي تصيب اللسان ،والتي تتمثل يف
صعوبة النطق أو البلع ،باإلضافة إىل التغير
يف ش�كله وملمس�ه ،ويف هذا املق�ال سنقدم
لكم أسباب تشققات اللسان:
 التع�رض لربات أو إصاب�ات يف اللسان،والت�ي تح�دث لع�دة أسباب ،مث�ل اصطدام
اللسان يف س�ن أو رضس مكسور أو بسبب
احتكاكه املبارش واملتكرر يف فرشاة األسنان
عن�د تنظيفه�ا ،األمر الذي ي�ؤدي إىل تشقق
اللسان من الجوانب عىل وجه الخصوص.
 رشب املرشوب�ات الساخن�ة ّج�دا ً والت�ي

تحرق اللس�ان وتظهر التشققات عليه ،هذا
باإلضافة إىل تناول األطعمة الساخنة.
الوراث�ي ،حي�ث يول�د الشخ�ص
 العام�لّ
ولسان�ه متشق�ق ومتص� ّدع ،حي�ث قامت
العدي�د م�ن الدراس�ات الت�ي أثبت�ت ه�ذه
النظريّة ،م�ع العلم ّ
أن هناك بعض الباحثني
واألش�خاص الذي�ن ال يوافق�ون عليه ،لذلك
فهي ما زالت قيد الدراسة للتحقق منها.
 الضغوطات النفسيّة ،والشعور بحالة منالقلق أو الخوف والتوتر.
 املعاناة من مشاكل أو اضطرابات يف الغدداملسؤول�ة يف إف�راز اللع�اب ،األم�ر الذي من
ش�أنه أن ي�ؤ ّدي إىل جفاف اللس�ان وبالتايل
ّ
تشققه.
 -التع�ب الجس�دي واإلعي�اء ،باإلضاف�ة إىل

ّ
الشعور بحالة من اإلجهاد.
 االلتهابات التي تصيب اللسان ،والتي تؤ ّديإىل تورم�ه وتكوّن املطبّات فيه ،باإلضافة إىل
ّ
تشققه.
 اإلصاب�ة بالع�دوات املختلف�ة يف اللس�ان،والت�ي ق�د تك�ون فروسيّ�ة أو فطريّ�ة أو
بكتريّ�ة ،والت�ي تسب�ب الطف�ح والبث�ور
ّ
التشققات املؤملة.
باإلضافة إىل
 وج�ود نقص يف بعض العن�ارص الغذائيّة،وخاص�ة الفيتامين�ات وأهمه�ا فيتامني ب
.12
 التدخ�ني املستم�ر واملتواص�ل س�واء كانللسجائر أم األرجيلة.
 اإلكث�ار م�ن رشب املرشوب�ات الكحوليّ�ةواإلدمان عليها.

مشروبـــات حتســن مــن جــودة النــوم
تؤخ� ُر املرشوب�ات التي تحتوي ع�ىل نسبة من
الكافيني ،النوم ،لدى العديد من األشخاص.
ولك�ن املفاجأة أن هن�اك العديد من املرشوبات
التي تحتوي عىل أحماض تساعد عىل استحضار
النوم ،أبرزها التي تحتوي عىل األعشاب العالجية

أك َد الدكتور فياتسالف كورنيكوف ،أخصائي
طب وجراحة العيون ،أن العدسات الالصقة
امللون�ة يمك�ن أن تش�وه االدراك يف ظ�روف
معينة ،وتصبح يف ه�ذه الحالة غر مرغوب
بها.
وقد أش�ار كورنيكوف إىل أن اإلنسان يمكنه

سلوكيات

ســـــر األعشـــــــــاب

والرتايبتوف�ني وه�ي أحماض أميني�ة أساسية
تساعد الجسم عىل إنتاج هرمونات السراتونني
وامليالتونني.
ويُعتر شاي الكاموميل أحد أنواع الشاي املهدئة
التي تساعد عىل الن�وم ،واملستخدمة تقليديا ً يف
مناطق كبر ٍة من إيران.
ويُعد ش�اي الكاموميل أحد أنواع الشاي املهدئة
التي تساعد عىل الن�وم ،واملستخدمة تقليديا ً يف
ٌ
دراسة أُجريت
مناطق كبر ٍة من إي�ران ،وجدت
ع�ام  ،2017أن مُ ستخ�رج الكاموميل يُحسن
من جودة النوم لدى البالغني األكر سنا ً ومن
أدائه�م اليومي باملقارنة م�ع أولئك الذين
أُعطوا مثيالً زائفا ً.
عشبة العبعب املنوّم أو شاي أشواغاندا
للعبع�ب املن�وم مكانة ب�ارزة يف الطب
الهن�دي البدي�ل ،وق�د ك�ان يستخدم
تقليدي�ا ً يف تهدئ�ة األعص�اب ،إذ يعمل
ع�ن طري�ق محاك�اة وظيف�ة حمض
ٌ
عصبي
ناقل
غاما أمينوبيوتريك ،وهو
ٌّ
يُثبط االستجابات الحادة.
الناردين املخزني
يأتي نبات الناردي�ن املخزني ،أو حشيشة
اله�ر كم�ا يسم�ى ،يف آسي�ا وأوروب�ا ،وهو

 التحسّ �س م�ن بع�ض املواد الت�ي تصيباللس�ان ،والت�ي ق�د تك�ون طبيعي�ة أو
كيميائية.
 ت�رر اللس�ان بسب�ب رشب املي�اه أوالعصائر املثلّجة والباردة.
احذر وامتنع من اخطاء شائعة...
تحذيرات م�ن استخدام العدس�ات الالصقة
امللونة

بواسطة العدسات الالصق�ة امللونة أن يغر
لون عينيه ،كل يوم.
وأض�اف :العدس�ات الالصق�ة يف الوق�ت
الحارض آمنة تماما للعيون .ولكن إذا تحدثنا
ع�ن العدسات الالصقة امللونة بالذات فيجب
أن نشر إىل وجود بعض القيود الستخدامها.
فمث�ال ال يحبذ استخدامها يف الفرتة املسائية
ويف الجو الغائم.
وذك�ر أن�ه «توجد عدس�ات الصق�ة ملونة
وعدسات الصقة مظللة .العدسات الالصقة
امللون�ة غ�ر ملون�ة يف الوسط ،حي�ث تبقى
منطق�ة  3.5مل�م ش�فافة ه�ي منطق�ة
حدق�ة الع�ني .ولكن هذه املنطق�ة يف املساء
ق�د تحدد مج�ال الرؤية ،ويصب�ح الشخص
ي�رى الجوان�ب امللون�ة للعدس�ة .وذل�ك ألن

حدق�ة العني تتوسع يف الظالم والجو الغائم.
وبالطبع يشع�ر اإلنسان بذلك عندما تصبح
الحدقة أكر من املنطقة غر امللونة».
وتاب�ع األخصائي« :هذا ال يسبب له االزعاج
فحس�ب ،بل ويشوه اإلدراك أيضا .لذلك ،عىل
سبي�ل املثال ،من األفض�ل للشخص إذا كان
يستخ�دم العدس�ات الالصق�ة امللونة ،عدم
قيادة السيارة».
وأم�ا العدس�ات املظللة فله�ا تأثر مختلف،
ويق�ول« ،ه�ذه العدس�ات ملون�ة بكاملها،
ولكن ه�ذا ال يؤثر يف إدراك األلوان ،بل يمكن
أن تزيد م�ن تباي�ن اإلدراك ،وتصبح وكأنما
اإلنس�ان يستخ�دم نظ�ارات فيه�ا نوع من
الفلرت  .أي أنها تزيد فقط من تباين اإلدراك،
وليس لها أي رضر».

نبات يستخدم لع�الج األرق ،والقلق ،واالكتئاب
وأعراض سن اليأس ،وأغلب فوائده كانت تتعلق
بعالج األرق وتحسني جودة النوم لدى النساء يف
سن اليأس.
وقد ش�هد ثلث النس�اء اللوات�ي تناولن أقراصه
مرت�ني يف اليوم ألربعة أسابي�ع تحسنا ً يف جودة
النوم كما وجدت إحدى الدراسات.
شاي الحليب الذهبي
بفضل الرتيبتوف�ان ،والكالسيوم ،واملغنيسيوم
يف منتج�ات األلبانَّ ،
فإن تن�اول الحليب الدافئ
قبل النوم يُساعد عىل النوم بطريق ٍة أفضل
شاي الحبق
يساع�د الحبق يف الحد من أعراض األرق .وجدت
ٌ
دراس�ة أُجريت عام  ،2011انخفاضا ً يف أعراض
األرق ل�دى  42%م�ن املشارك�ني بع�د تناولهم
ً
يومية م�ن مستخرج الحب�ق ملدة 15
جرع�اتٍ
يوما ً.
شاي زهرة اآلالم
ويف تجرب ٍة رشب املشاركون فيها كوبا ً من شاي
زه�رة اآلالم وسجل�وا أنم�اط نومه�م وأجابوا
أسبوع،
عن أسئل ٍة حول ش�عورهم بالقل�ق ملدة
ٍ
كان�ت جودة النوم لديهم تتحسن بصور ٍة كبر ٍة
باملقارنة مع من رشبوا مرشوبا ً زائفا ً.

إليك الطرق الصحيحة للتعامل مع األطفال بعد االنفصال
ِ

ُ
االنفص�ال يك�ون أمرا ً صعب�اً ،ولك�ن يف وجود
أطفال ف�إن صعوبت�ه تتضاعف ،حي�ث تكون
أولوياتك هي خروج األطف�ال من هذه التجربة
بأق�ل أرضار نفسية ،وهذا األمر ليس مستحيالً
عند التعامل مع األطفال بالطرق الصحيحة..
 عزلهم عن املشاكلكما يوىص بإبع�اد األطفال عند عن املوقف عند
اش�تعال املش�اكل ،فمن ال�وارد ح�دوث بعض
الخالفات أو النقاش الحاد بعد االنفصال أيضاً،
وبالطبع يجب إبعاد األطفال عن جو املشاحنات
والخالفات تماماً ،يجب أال يرى األطفال آباءهم
س�وى يف ج� ّو حميمي أو ع�ىل األق�ل يتحدثان
بهدوء وتفاهم واحرتام.
 الحديث عن األبكونك انفصلتِ ع�ن والدهم ،ال يعني انفصالهم
ّ
سيظ�ل األب ،ويج�ب أن يبقى قدوة
عن�ه ،فهو
حسن�ة ألطفاله ،وهن�ا يأت�ي دورك ،فيجب أن
تتحدثي عن والدهم باحرتام وتقدير ،وأن ترزي
دوره يف حياتهم ،وأال تذكريه أمامهم بسوء أبداً،
وتذكري دائما ً أنكِ تعملني ملصلحة أبنائك.
 اجتماع األرسةيجب أن تجتمع األرسة بالكامل مرة يف األسبوع
عىل األقل ،تتحدث�ون وتتناقشون يف ج ّو أرسي،

وهنا يج�ب االتفاق مع زوجك السابق ،من أجل
منح أطفالكما جوّا ً أرسيا ً صحياً ،عليكما التخيل
عن الخالفات والنقاش الحاد.
 الحديث مع األطفاليج�ب أن تتحدث�ي م�ع أطفال�ك برصاح�ة عن
املوقف الح�ايل ،وأن تمنحيه�م الشعور باألمان
حي�ال املستقب�ل ،وأن هذا املوقف ل�ن يؤثر عىل

حياته�م ،ويجب أن تختاري ألفاظك جيدا ً بينما
توصلني خرا ً كهذا لهم.
 الدعمق ّدمي الدعم النف�ي ألطفالك بكل الطرق التي
يحتاج�ون إليه�ا ،س�واء مكاف�آت أو سفر أو
حدي�ث وجلسات طويل�ة ،ويج�ب االتفاق مع
والدهم حتى توفرا لهم الدعم الكامل.
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مثل

الحمل

“مال املاي
للماي ومال
اللنب للنب”

الي�وم تتخلص م�ن العادات السيئ�ة وغري الصحية
يف حيات�ك ،فإذا كنت تدخن م�ن املحتمل أن تقلع عن
التدخني اليوم وتركز عىل األكل الصحي وتحاول الحصول
عىل نمط حياة أفضل  .بفضل إنجازاتك األخرية ستشعر بأنك
أكثر ثقة مما أنت عليه اآلن.

الثور

مزاج�ك متقلب الي�وم ،وربما يكون ه�ذا بسبب
التحدي�ات واللق�اءات التي واجهتها خ�الل األيام
املاضي�ة .تستح�ق األن أن تقيض فرة ه�دوء وسالم
ولك�ن من حولك يحاولون أن يعك�روا صفو يومك .ربما
ت�رك مك�ان عملك ولكن بش�كل غري رسمي! ل�م ال تفكر يف
التخطيط الجازة مميزة؟

الجوزاء

ربم�ا تتلقى اليوم دع�وة للمشارك�ة يف األنشطة
الجماعية التي كن�ت تسعى للمشاركة فيها خالل
األسابيع القليل�ة املاضية .عالقاتك باآلخرين ستكون
ع�ىل ما يرام الي�وم تشعر باأللفة وال�ود والحب من قبل
الجميع .يف املساء ،خطط للقاء رومانيس مع شخص ما مهم
يف حياتك.

السرطان

علي�ك أن تدخ�ر ج�زءا م�ن أموال�ك الي�وم بقدر
اإلمكان ،فربم�ا تحتاجه للقي�ام برحلة مفاجئة.
ال تنخ�دع باملشاريع الضخمة فربما توصلك إىل طريق
مس�دود .قاوم واصر حتى تصل إىل م�رادك ،ولكن انتبه
فالراجع االسراتيجي قد يكون له تأثري إيجابي عىل عملك.

األسد

توق�ع اليوم بعض االتص�االت املهمة عىل الصعيد
امل�ادي ،والت�ي قد يكون له�ا تأث�ريات إيجابية إذا
اتبعت التعليمات الواردة فيه�ا بالطريقة الصحيحة.
عندم�ا تشع�ر أنك أنج�زت مهمات�ك بالكام�ل ،ستفكر
عىل الف�ور يف الراحة واالسرخاء واالنشغ�ال بأي هواية من
هواياتك املفضلة.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1945إع�الن استق�الل إندونيسي�ا ع�ن االحتالل
الياباني ،ومع عودة األطماع االستعمارية الھولندية
ل�م تمن�ح إندونيسي�ا االستق�الل الفع�ي إالسن�ة
.1949
 - 1949قائ�د االنقالب العسك�ري يف سوريا سامي
الحناوي يعني ھاشم األتايس رئيسا للحكومة.
 - 1960الغابون تحصل عىل استقاللھا من فرنسا.
 - 1988مقت�ل الرئي�س الباكستان�ي محمد ضياء
الحق والسفري األمريكي يف باكستان بحادث تحطم
طائرة.
 - 1990الرئي�س األمريك�ي ج�ورج ب�وش يص�در
أوامره للسف�ن الحربية األمريكية بوضع العقوبات
التجارية التي فرضتھا األمم املتحدة عىل العراق بعد
غزوه للكويت موضع التنفيذ فورا مستخدمة القوه
إذا ل�زم األمر ملنع السلع من الدخ�ول والخروج من
العراق والكويت.
 - 1993ألول م�رة يف التاري�خ الحكومة الريطانية
تسمح للناس بالدخول إىل قرص باكنغھام والتجول

فيه.
 - 1998الرئيس األمريكي بيل كلينتون يعرف بأنه
كان بعالقة غري الئقة مع املتدربة السابقة يف البيت
األبيض مونيكا لوينسكي.
 - 1999زلزال بقوة  4.7عىل مقياس ريخر يرضب
ش�مال تركي�ا ويخل�ف  17000قتي�ل و 44000
جريح.
 - 2010إرسائيل تھدم كاف�ة منازل قرية العراقيب
الفلسطيني�ة للم�رة الرابعة بعد أن أع�اد قاطنوھا
بناءھا ثالث مرات.
 - 2013اقتح�ام ق�وات الرشطة ملسج�د الفتح بعد
حصاره ،وإلقاء القبض عىل املتظاھرين الذين كانوا
بداخله فيما عرف بأحداث رمسيس الثانية.
 - 2015تفج�ري يف مدين�ة بانكوك عاصم�ة تايلندا
يوقع  21قتيال عىل األقل وأكثر من  100جريح.
 - 2017مقت�ل  13ش�خصا ع�ىل األق�ل وإصابة ما
ال يق�ل عن  80آخرين جراء ح�ادث دھس للمارة يف
شارع الرامبال يف مدينة برشلونة اإلسبانية.

شخصيات من التأريخ

“جيم باتيسون” ...أعمل يف كل مهنة متواضعة أمامك...
حتى تصل

العذراء

عليك أن تتبع اليوم منهجا غري تقليدي .تستطيع
الي�وم أن تكس�ب صفق�ة رائعة بفض�ل تواصلك
الجي�د مع اآلخرين واطالعك ع�ىل األخبار واملعلومات
أوال ب�أول .اب�ذل كل جهدك لتحافظ ع�ىل هدوئك يف هذا
اليوم الصعب .االستقرار العاطفي رس املحافظة عىل أسلوب
حياة صحي.

الميزان
تنتظ�ر اليوم رسال�ة أو خطاب�ا أو مكاملة مهمة
ج�دا .ربم�ا تك�ون ه�ذه الرسال�ة أو الخطاب من
صديق أو من حبيب .انتبه ،فربما تتأجل هذه الرسالة
لسب�ب غري معروف ،مما يجعل�ك تشعر بخيبة األمل .من
األفض�ل أن تنشغل بأمر ما حتى تتلقى ه�ذه املكاملة أو هذا
الخطاب.

العقرب

أن�ت محبط إىل ح�د ما اليوم ألنك تج�د صعوبة يف
الوص�ول إىل بعض األصدقاء .ننصح�ك بأن تثق يف
نفس�ك وتعتمد ع�ىل نفسك .األش�خاص أو األصدقاء
الذي�ن تعتم�د عليه�م لديه�م نف�س مهارات�ك وخراتك
ولكنهم لديهم ثقة يف النفس.

القوس

لدي�ك وجه�ات نظ�ر مستقل�ة ع�ن كل يشء .قد
يخطئ أو يندم البعض عندما يحاول فرض وجهة
نظ�ره عليك .ال تسمح لآلخرين أن يقنعوك بتقبل أمر
ما ال يتناسب مع تفكريك أو ش�خصيتك .االستقالل أهم
يشء بالنسبة لك اليوم.

الجدي

لدي�ك طاقة إيجابية ولدي�ك أمل يف الحياة ،ويظهر
كل ذل�ك يف ترصفات�ك وأقوالك .ربم�ا تقيض بعض
الوق�ت م�ع أصحاب�ك يف مكان ع�ام ،ويع�رض عليك
أحده�م القيام برحل�ة استكشافية .كم�ا يخرك أحدهم
بأخبار ومعلومات غريبة لن تصدقها .يف لحظة ما ،ستشعر
أنك يجب عليك مغادرة املكان!

الدلو
إذا ش�عرت اليوم بعدم الراحة أو بالقلق ،ال تقلق.
استخ�دم طاقت�ك يف القي�ام بامله�ام الت�ي تحتاج
إىل مجه�ود بدني .اذه�ب إىل النادي وم�ارس رياضة
الج�ري أو امليش .من املهم جدا أن تنتبه لحركات جسدك
الالإرادية ،فبعض الحركات تدل عىل توترك.

الحوت

ل�ن تص�ل لح�ل املش�اكل طامل�ا ل�م تواجهها مع
الرشي�ك .ح�اول أن تكون هناك جلس�ة مصارحة
بينكم�ا للوص�ول إىل حل�ول للمش�اكل الت�ى تدور يف
األجواء هذه األي�ام .ال تراجع يف القرارات الحاسمة التي
اتخذته�ا .س�وف تشهد الف�رة القادمة اله�دوء الذي يسبق
بالعاصفة.

َ
ك�ان يحيا حي�اة بائسة
“جي�م باتيس�ون”
حقيقي�ة ..ولد يف كن�دا ..لم يرث ث�روة ،ولم
يكم�ل تعليم�ه ،ول�م تب� ُد علي�ه أي مهارات
خاص�ة ،الله�م إال إذا اعت�رت أن الراع�ة يف
توزي�ع الصحف (وه�و طفل صغ�ري) تمثل
مه�ارة خاصة…! عم�ل كح��ام�ل حقائب
يف إح�دى الفن���ادق املتواضع�ة ،ث�م عم�ل
يف مزرع�ة لقط���ف الفواكه ،ث�م عمل عىل
توزي��ع الفواكه والبذور عىل املنازل.
ق�ام ببي�ع الكع�ك والحلوي�ات لزمالئ�ه يف
املدرس�ة؛ ليحص�ل ع�ىل بعض امل�ال ،وأيضا ً
عمل (كسائس للسيارات) يف املواقف العامة،
ثم ش�ارك كعامل بن�اء يف مرشوع بناء جرس
يف املدينة ،ث�م التحق بوظيفة عامل يف رشكة

للتعلي�ب والتغلي�ف ،وأيض�ا ً عم�ل كنادل يف
مطع�م تاب�ع للسك�ة الحدي�د ،الحقيقة أنه
ج�رّب كل امله���ن املتواضع�ة تقريب�ا ً ول�م
يرك منها ش�يئاً؛ حتى وصل به األمر للعمل
يف مهن�ة متواضع�ة أخرى كعامل يف ورش�ة
سي�ارات مستعملة ،ك�ان دوره ه�و غسيل
السي�ارات .وهذه املهن�ة تحديدا ً (من بني كل
امله�ن التي ش�غلها) هي الت�ي جعلت حياته
كلها تتحوّل رأسا ً عىل عقب.
يف أحد األيام ،غ�اب املوظف املسؤول عن بيع
السيارات املستعملة عن العم�ل ،وتم تكليف
“باتيسون” بالجل�وس مك�انه فقط ملتابعة
الطلبات .فاستغل “باتيسون” الفرصة ،وقام
ببي�ع إح�دى السي�ارات املستعمل�ة بصفقة

جي�دة جداً ،وكانت هذه املحط�ة تحديدا ً هي
رحل�ة انطالقته لعالم بي�ع ورشاء السيارات
املستعمل�ة ،فحص�ل ع�ىل قرض م�ن إحدى
البنوك ،ثم أقن��ع مسؤويل رشكات السيارات
يف عق�د رشاك�ة مع�ه؛ الفتتاح مع�رض بيع
سيارات مستعملة.
النتيجة؟
بعد عدة ش�هور ،حقق نجاحا ً هائالً ،وإقباال
كب�ريا م�ن الجمه�ور ،وتدفقا مالي�ا ضخما
جع��ل ثروت�ه تتضخ�م ..لدرج�ة أن�ه ق�ام
بافتت�اح سلسل�ة محال سوب�ر ماركت ..ثم
أتبعها بافتتاح شبكة إذاعية ..ثم بدأ يف مجال
اإلعالم ،وقام بتأسيس رشكة إعالنات.
ث ّم وس�ع نشاطه أكثر؛ ليشم�ل رشكة صيد
أسم�اك ،ورشكة ش�حن ،ورشك�ات تمويل،
واستوىل عىل نادي فانك�وفر بليزر للهوكي..
ب�ل وافتت�ح مع�رض فانكوف�ر العامل�ي ،ثم
استحوذ عىل عدة رشك��ات يف كافة املجاالت،
وم�ع ذلك؛ لم ينس ق�ط أيامه األوىل الصعبة،
ُ
فاعتب��ر من أكث�ر املترعني يف كندا باملاليني
للمؤسسات الطبي�ة واملنظم��ات املختلفة،
وخص�ص  % 10م�ن كل مدخوالته لألعمال
الخي�رية“ ...جيم باتيسون” اآلن يف منتصف
الثمانينيات من عم�ره ،ويع ّد أغنى ملياردير
يف كن�دا عىل اإلطالق ،بصايف ث��روة تزيد عىل
ال��  9ملي���ارات دوالر ،ويعمل يف مجموعة
رشكاته أكث��ر من  33ألف موظف.
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قصة املثل ّ
ان رجال فالحا كان يبيع اللبن لكنه كان يغش فيه كثريا
ويف احد االيام جمع الرجل النقود التي جمعها من بيع اللبن “املغشوش”
ورك�ب قاربا يف نهر دجل�ه ليعر الضفة االخرى ،فاتاه قردا ورسق رصة
النق�ود ،وجلس يف طرف القارب ،لم يستط�ع صاحبنا الوصول اليه وان
ح�اول فسيخت�ل القارب ويغرق ب�ه ،فبقي يف مكانه ،فت�ح القرد رصة
النقود وبدى يرمي بالنقود مرة يف املاء ومرة بالقارب ،وكان الفالح يعلم
ان الذي رماه يف املاء هو ماكان يغش به من خلط اللبن باملاء ومارماه يف
القارب هو ماحصل عليه من ثمن اللبن
فص�ار مثال م�ال املاي -اي النق�ود التي جمعها ثمن امل�اء الذي خلطه
بالبن -للماي -يعني ذهبت للماء-
وم�ال اللب�ن  -يعني النقود الت�ي حصل عليها ثمن اللب�ن  -للبن -يعني
عادت له.

هـــــــل تعلــــــم
*أقدم وأقرص نشيد وطني هو النشيد الوطني الياباني
*الج�زء الوحيد الذي ال يصل إليه ال�دم يف جسم االنسان هو قرنية
العني.
*البكاء صحي جدا ً يساعد عىل تليني دموع عينيك والحد من التوتر،
ويجعلك تشعر بتحسن !
*االش�تياق بشكل ع�ام له تأثري كبري عىل نفسي�ة اإلنسان وحالته
املزاجية ؛خصوصا ً عندما يتعلق األمر بشخص تحبه !
*يف عل�م النفس  :افضل طريقة لتقوم بحل مشكلة مستعصية هو
التوق�ف عن حلها لبعض الوقت ،والعودة اليها مجددا ً وستجد الحل
يف متناول اليد !
*اثبتت بعض الدراسات أنك تستطيع أن تعرف  90%من ش�خصية
الرجل من خالل معرفة تعامله مع أمه !
*املانج�ا الفاكهة الوحيدة الغني�ة بالفيتامينات االساسية A ,C ,E
وبمجموع�ة فيتام�ني  Bمعا ً وه�ي أيضا ً غني�ة بالحديد الرضوري
للوقاية من فقر الدم.
*بعض حاالت الروماتيزم روماتيزم املفاصل يعالج بكمادات الثلج
وتلقى نجاح كبري.
*القي�رص ال�رويس بي�ر األك�ر ك�ان يف�رض الرضائ�ب عىل من
يطلقون
لحاه�م وكان�ت قيم�ة الرضيبة تتناس�ب طرديا مع ط�ول وحجم
اللحية

غزل عراقي
اذا رايد عشك شد روحك بغربي���ل
موش بهزه وحده تطيح من عن�ده
مكان البي كعدنه زرعت بي عاكول
حتى لغري واحد ما تصح ك����عده !!
****************
ترة كلمة احب������ك سهلة تنك����ال
ومو كلمن حجاها هوة يعنيه��������ا
اكو يكولك حبيبي بسياق الك������الم
وأكو يكولك ياعمري بعرة يحجيها
اليغرك اليحجي بغزل وي������������اك
اكو بيك يتغزل غاية اله بيه��������ا
اليوجع قلبك اميش عن�����ه وروح
وايد التمسح دموعك ال تعاديه������ا

اختبارات شخصية

اختاري الفراشة املناسبة لشهر ميالدك واعريف من تكونني يف احلقيقة

ال َّ
ش�ك يف َّأن ش�هر والدتك يكشف الكثري من أرسار طباعك وشخصيتك .ولتكتشفي
ما يقوله عنك خويض هذا االختبار .كل ما عليك القيام به هو أن تختاري الفراش�ة
املرتبطة بشهر ميالدك.
يناير
تعرف�ني تمام�اً كيف ُتدخل�ني الفرح إىل قل�وب اآلخرين .كما تشعري�ن باالرتياح يف
أثناء وجودك ضمن مجموعة .فأنت فراش�ة حرة ال تحب الوحدة واالنعزال .كما ّأنك
تتسمني بالوفاء وباملشاعر الرومنسية.
فراير
إذا كان�ت هذه الفراش�ة ترتبط بشهر مي�الدك ،فهذا يعني ّأن�ك تتميزين بالجاذبية
وتلفت�ني األنظار إلي�ك حيثما حللتّ .
ويدل هذا أيضاً عىل ّأن�ك ذكية وتفضلني عيش
الواقع كما هو بعيدا ً عن عالم األحالم .ويشري هذا الخيار كذلك إىل ّأنك ال تحبني اتباع
القواع�د وتتمردي�ن عىل بعض التقاليد .أض�ف إىل هذا ّأنك تميل�ني إىل تكوين حلقة
كبرية من الصديقات.
مارس
تشعري�ن بالكثري م�ن االرتياح عندم�ا تمضني الوق�ت بمفردك .كما ّأن�ك تمتلكني
صف�ات الك�رم والنزاهة والود .وتميلني إىل إش�اعة أجواء اله�دوء واالستقرار يف كل
محيط اجتماع�ي تعيشني أو تعملني فيه .لكنك تظهرين بع�ض الحساسية أحياناً
وتفضلني االبتعاد عن األشخاص االنفعاليني.
أبريل
م�ن أبرز نقاط قوتك قدرتك عىل فرض حض�ورك يف كل اجتماع تحرضينه .فالكثري
م�ن األش�خاص يحبون االستم�اع إىل رأيك يف املواق�ف املختلفة .أم�ا نقطة ضعفك
األساسي�ة فهي عدم استماعك إىل آراء اآلخرين يف أحيان أخرى .فشخصيتك تنطوي
عىل بعض األنانية.
مايو
تحب�ني تقديم املساعدة لألش�خاص املحيط�ني بك .فأنت تمتلكني ق�درة كبرية عىل
العط�اء العاطفي .ل�ذا يلجأ إليك الكث�ريون إليك من أجل تقديم الشك�وى .كما ّأنك
تمتلكني ذاكرة قوي�ة وال تنسني ّ
أي مناسبة تتعلق بعائلتك أو صديقاتك أو زميالتك
يف العمل .وهذا ما يجعلك موضع تقديرهم واحرامهم.
يونيو
حل املشكالت ً
تتمتع�ني بالق�درة ع�ىل ّ
أي�ا تكن .فأن�ت تتسمني بالحكم�ة والروية
وه�دوء األعصاب .ال يسع أي موق�ف أن يستفزك إال نادراً .لذا ،تشكلني موضع ثقة
رشي�ك حياتك ورؤسائك يف العمل .فأنت صمام األمان الذي يمكنه ضبط إيقاع عمل
اآلخرين وحياتهم.
يوليو
ً
ظروف�ا صعبة .كما أنك تولني
تعرفني كي�ف تضحكني اآلخرين وإن كانوا يعيشون
مظه�رك الكثري من االهتمام وتحب�ني تحقيق التكامل بني الداخ�ل والخارج .إال أن

ّ
بالتصنع وبعدم الظهور عىل طبيعتك .وهذا ما تحاولني
بعض األش�خاص يتهمونك
دائماً أن تثبتي عكسه.
أغسطس
أن�ت لطيفة جداً .هكذا يصفك الكثريون .بالفعل أن�ت ال تحبني أن تجرحي مشاعر
اآلخري�ن أو أن توجهي إليهم كلمة تسيئ إىل اعتقاداتهم أو أفكارهم .إال ّأنك متقلبة
املزاج أحياناً ويف حال شعرت بالتوتر تفضلني البقاء بمفردك كي ال تظهر مشاعرك
السلبية أمام األشخاص املحيطني بك.
سبتمر
تتمتع�ني بشخصية قوية وثقة كبرية بالنفس .ل�ذا يمكنك التحدث أمام اآلخرين يف
كل مناسبة من دون أن يرف لك جفن .كما أنك تحبني املغامرة وال ترددين يف خوض
املواقف الصعبة .فأنت شجاعة ومقدامة وجريئةّ .
لكنك لست متهورة.
أكتوبر
م�ن أبرز صفات�ك الجدية والوفاء واالستقام�ة .فأنت تحب�ني أداء واجباتك املنزلية
واملهنية عىل أكمل وجه .وهذا ما قد يجعلك تعيشني حالة من التوتر النفيس يف بعض
األحي�ان .إال ّأنك رسعان ما تتغلبني عىل ذل�ك وتمضني قدماً نحو تحقيق النجاحات
املتتالية عىل الصعد كافة.
نوفمر
أنت نشيطة وحيوية جدا ً وتتمتعني بشخصية براقة .لذا ،يحب الكثريون إقامة عالقة
صداقة معك .فحضورك محبب وش�خصيتك فريدةّ .
لكنك ق�د تبتعدين عن كل هذه
األجواء فجأة ومن دون أي مرر وهو ما يشكل الجزء الغامض من شخصيتك.
ديسمر
تفخري�ن كث�ريا ً بإنجازاتك وتسعني دائماً إىل التح ّدث عنه�ا بصوت مرتفع .وهذا ما
يجعل بعض األش�خاص ال يحتملون ذلك ويبتعدون عنك .إال ّأنك ش�خص اجتماعي
أي أنك ال تحبني قضاء الوقت بمفردك وتسعني دائماً إىل العيش داخل مجموعة.

كلمات متقاطعة

افقي :
.1عسكري وسيايس أوربي قاد
العالم اىل ويالت الحروب
 .2تج�ده يف كل غرف�ة  /ثرثار
(م)
 .3م�رضوب به املث�ل يف جمع
امل�ال يف الق�ران الكري�م (م)/
فيه الحياة(م(
 .4عاصمة دولة أفريقية
 .5طائر مائي
 .6كت�اب اخالق�ي مشه�ور
للفيلسوف افالطون(م (
 .7مدينة يف اليمن  /غزير (م)
 .8لع�ب أو له�و (م) /مساعد
إداري
 .9مدين�ة مهم�ة يف بريطاني�ا
(م(

عمودي :
.1عال�م فلكي عربي أل�ف كتاب
املناظر
 .2احد االنبياء  /أشيد (م(
ُ .3يزيد (م) /اليشء مقسوم عىل
اربعة
 .4فرة زمنية
 .5اح�دى اسلحة الحرب البحرية
 /أداة رشط
 .6التأوه (م)  /يمنح العلم (م)
 .7نص�ف تذيل  /اسم من اسماء
الله الحسنى
 .8يخ�رج من النريان  /احد أبناء
النبي يعقوب ( عليه السالم)
 9قبيل�ة اسست وحكمت فرة يف
االندلس اشهر مآثرهم بناء قرص
الحمراء يف طليطلة (م)
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بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
باحثون يطورون ذكا ًء اصطناعيا يولد
تأثيرات صوتية تحاكي الواقع

وس�ط العتم�ة الت�ي خيّم�ت ع�ىل قل�وب
اللبنانني بعد انفجار مرفأ بريوت ومحاولة
الشع�ب اللبناني الخروج من ه�ذه األزمة
يسعى باحث�ون إىل تطوير ذكاء
اصطناعي يول�د تأثريات صوتية
تحاكي�ى الواق�ع بدرج�ة كافية
لخداع عامة الن�اس؛ وهذه أنباء
ربم�ا تفس�د متع�ة املشاه�د أو
أن تتسب�ب يف خب�و هال�ة سحر
األفالم لدى محبيها ،ألن كثريا ً من
املؤثرات الصوتي�ة التي نسمعها
يف األف�الم والتلفزي�ون تعد ويعد
ً
الحقا الفنان�ون ،ويف دراسة
له�ا
حديث�ة ،وقعت مجموعة صغرية
من املشاركني يف الخدعة؛ إذ ظنوا
أن الضوضاء التي أنتجها الذكاء
االصطناعي ضوضاء حقيقية.
ً
ووفق�ا لتقاري�ر أي إي إي إي
سبك�رتام :بل يف بع�ض األحيان،
رجح اختيار املشاركني األصوات
الص�ادرة عن الذكاء االصطناعي
بصفتها أكثر واقعية من األصوات
الحقيقية يف املادة املسموعة.
ويف دراس�ةُ ،ن�رشت يف يوني�و
الع�ام  2020بعن�وان» أي إي
إي إي املعام�الت ع�ىل الوسائط
ً
شخصا من
املتعددة» ،انخدع 41

ً
مشاركا باألصوات التي
أصل 53
ولدها الذكاء االصطناعي.
ً
مروعا بالنسبة
ويب�دو هذا أم�رًا
ملص�ري فنان�ي الف�ويل آرت الذين
يعمل�ون ع�ىل إص�دار املؤث�رات
الصوتي�ة يف االستودي�و ،ولك�ن
يف الوق�ت الح�ايل ،م�ا زال�ت
الخوارزمي�ة الخاص�ة بإص�دار
األص�وات الت�ي تحاك�ي الواقع
بعيدة عن الكمال.
ويخط�و الذك�اء االصطناع�ي
خطوات�ه األوىل ،حال ًي�ا ،يف ه�ذا
املج�ال ،وسي�دور التح�دي يف
املستقب�ل ح�ول معرف�ة كيفية
مطابق�ة الص�وت م�ع الفيديو
الفع�ي الذى يف�رتض أنه يمثله،
وال يج�ب أن تب�دو املؤث�رات
الصوتية حقيقية فحسب لتخدع
الجمه�ور ،بل يج�ب أن تتزامن،
ً
أيضا ،مع الحركة يف الفيديو.
وإىل أن يتقن الذكاء االصطناعي
ه�ذه التقني�ات ستظ�ل وظائف
فنان�ي الف�ويل آرت ومح�رري
الصوت محمية.

أمريكا تمهل «تيك توك»  90يومًا لبيع أو
فصل أعمال تطبيقها
قرر الرئي�س األمريكي ،دونالد ترامب ،إص�دار أمر تنفيذي ،منح
من خالل�ه رشكة «بايت دان�س»( )ByteDanceمهل�ة  90يوما ً
لبيع أو فصل أعمال تطبيق «تيك توك» يف الواليات املتحدة.
وق�د جاء يف األم�ر التنفيذي ال�ذي تطرق ملخ�اوف تتعلق باألمن
القوم�ي« :هناك دلي�ل موثوق به يقودنا إىل االعتق�اد بأن «بايت
دان�س» ق�د تتخ�ذ إجرا ًء يه�دد بإلح�اق الرضر باألم�ن القومي
للواليات املتحدة».
ويق�ع مقر رشكة «بايت دانس» يف الصني .وقد أبدت إدارة ترمب
مؤخ�را ً خشيته�ا م�ن أن تعطي ه�ذه الرشكة معلوم�ات حول
األمريكي�ني للحكوم�ة الصينية .م�ن جهتها ،نف�ت الرشكة هذه
التهم واملخاوف.
وتمن�ح خطوة ترمب األخ�رية «تيك توك» مزيدا ً م�ن الوقت لحل
مشاكله�ا م�ع واش�نطن .وكان قد ص�در بحق «تيك ت�وك» أمر
تنفي�ذي يف  6آب يلح�ظ حظ�ر جمي�ع املعام�الت األمريكية مع
«بايت دانس» ،الرشك�ة األم ،بحلول  20أيلول .لكن ،بفضل األمر
التنفي�ذي الجديد ،باتت ه�ذه املهلة تنته�ي يف  12ترشين الثاني
املقبل.
ويأم�ر األم�ر التنفيذي األخ�ري «بايت دانس» بتدم�ري أي بيانات
يمتلكه�ا تطبيقه�ا «تي�ك توك» ح�ول املستخدم�ني األمريكيني،
وبتقدي�م تقري�ر إىل لجنة االستثمار األجنب�ي يف الواليات املتحدة
بمجرد إتالف جميع البيانات.
ويج�ب عىل «بايت دانس» أيضا ً تدم�ري أي بيانات تم جمعها من
تطبيق «تيك توك» السابق املسمى ( ،)Musical.lyوالذي اشرتته
الرشكة يف عام .2017
من جهتها ،قالت «باي�ت دانس» ردا ً عىل األمر الجديد« :كما قلنا
سابقاً ،فإن تطبيق «تيك ت�وك» محبوب من  100مليون أمريكي
ألنه موطن للرتفيه والتعبري عن الذات».
وأضافت« :نحن ملتزمون بمواصلة إضفاء البهجة عىل العائالت
وإيج�اد مهن هادفة ألولئك الذين يصنعون املحتوى عىل منصتنا
لسنوات عديدة قادمة».

تبكي عىل ش�هداء االنفج�ار ،حيث نرشت
سريين عب�د النور ص�ورة جامعة لوجوه
الضحايا داخل إحدى كنائس لبنان للصالة
ع�ىل أرواحه�م ،ولكنه�ا عىل صعي�د آخر
تستعد لخطوة خاصة.
حيث ذك�ر أن رشكة إيغ�ل فيلمز تعاقدت
أخ�ريا ً ع�ىل الع�رض الح�ري ملسلسلها
الدرام�ي الجدي�د «دانتي�ل» ال�ذي أنه�ت
تصويره قبل أش�هر ليكون عرضا ً حريا ً
عىل شاشة تطبيق شاهد اإللكرتونية ،بعد
نج�اح «الديف�ا» لسريين عبد الن�ور الذي
ك�ان أوىل إنتاج املنصة يف بداي�ة انطالقها
قبل شهور.
وقد اتفقت الرشكة مع إدارة منصة شاهد
اإللكرتونية أن يكون بداية العرض يوم 23
أغسطس الحايل ،عىل أن تكون األوضاع قد
هدأت يف بريوت بعد أزمة انفجار املرفأ.
وق�د أطلق�ت الرشك�ة البوس�رت الدعائ�ي
الرسم�ي للعمل قبل ساع�ات ،حيث أطلّت

«عدى الكالم» لـ سعد المجرد تحقق  36مليون مشاهدة
حقق�ت أغنية «عدى ال�كالم» التي طرحها
النج�م املغرب�ي سع�د ملج�رد ع�ىل طريقة
الفيدي�و كلي�ب منذ أقل من ش�هر أكثر من
 36مليون مشاهدة عىل موقع الفيديوهات
الشه�ري «اليوتيوب» وهي م�ن كلمات أمري
طعيمة ،ألحان عزيز الشافعي ،توزيع توما،
ويسع�ى من خالله�ا للوص�ول إىل جمهور
امل�رشق العربى ،وذلك بعد أن حققت غنيته
«أنت معل�م» ما يقارب املليار مشاهدة عىل
«يوتي�وب» ،وتم تصوي�ر األغني�ة الجديدة
«ع�دى ال�كالم» بس�ريك ش�هري بالعاصمة
الفرنسي�ة باري�س ،واستغ�رق تصويره�ا
يوم�ني ،وتضمن�ت مشاهد أكش�ن وألعاب
السريك املتنوعة.
وكان سعد ملجرد قد أجل طرح األغنية أكثر
من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي،
وكتب مؤخرا عرب خاصية «االستورى» عىل
«إنستجرام»« :احرتاما لروح الفنانة الكبرية
رج�اء الجداوي ..سيت�م تأجيل موعد طرح
العم�ل الجديد ،وسأخربك�م قريبا باملوعد..
اللهم ارحم السي�دة رجاء الجداوي ،واجعل
مثواها الجنة».
كم�ا طرح الفنان سعد ملجرد بوسرت أغنيته
الجديدة «عدى الكالم» عىل حسابه الرسمي
ع�ىل موقع الفيديوه�ات «يوتيوب» ،وظهر
ملجرد عىل الغالف عىل طريقة املمثل العاملى

هي�و جاكم�ان يف فيلم�ه The Greatest
 ،showmanب�زى العبي الس�ريك ،واألغنية
مري�ة الصن�ع؛ إذ إنه�ا م�ن كتاب�ة أمري
طعيمة ،ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع

طرحت النجم�ة املغربية ،جنات،
أحدث أغنياتها التي تحمل اسم
«أن�ا يف إنتظ�ارك» ع�رب موقع
اليوتي�وب وه�ي األغنية التي
تحمل اس�م البومه�ا الجديد
املقرر ط�رح أغنياته تباعا..
أغني�ة «أن�ا يف انتظ�ارك»
م�ن كلم�ات ش�ادي ن�ور،
وألحان ب�الل سور ،وتوزيع
املوسيق�ى هان�ي ربيع،
وش�اركت النجم�ة
جن�ات قب�ل موس�م
رمض�ان بأغني�ة
صورتها عىل طريقة
الفيدي�و كلي�ب
تحم�ل اس�م
« ا ٔ بط�ا ل
بلد ن�ا »
و ا لت�ي

جمعته�ا باملط�رب محم�د عدوي�ة وأب�رز
الفيدي�و كلي�ب الخ�اص باالٔغني�ة جه�ود
الرشط�ة خالل فرتة حظر التجول بعد أزمة
كورونا بجانب ا ٕظهار جهود االٔطباء ،جيش
مر االٔبي�ض يف مواجهة ف�ريوس كورونا
املستجد.
أغنية «أبطال بلدنا» من كلمات تامر حسني،
وألح�ان عزي�ز الشافع�ى ،وتوزي�ع أحم�د
ا ٕبراهي�م ،وتق�ول كلماتها« :تسل�م الناس
الىل صاحية ..ش�ادة حيلها ليل نهار ..والي
بيساعد بقلبه دوال متعدش كتار».
وك�ان آخر أعم�ال املطربة جن�ات مع وليد
سعد يف ترت مسلسل «بخط اإليد» من بطولة
أحم�د رزق وسوس�ن ب�در وي�را اللوزى
وآخري�ن ،والذي ك�ان يعرض ع�ىل يس بي
يس الف�رتة املاضي�ة ،هو من إنت�اج رشكة
سينرجي ،وإخراج ش�ريين عادل ،واألغنية
من كلمات الشاعر تامر حسني ،ومن ألحان
وليد سعد

يف املرآة

الدكتور حامد الالمي..
الشخصية املثرية للجدل

حييى الزيدي

منذ أن ظهر فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19يف بالدنا ،كثر
الكالم عن كيفية التعامل مع هذا الفريوس ،السيما بعد انتشاره
يف أغلب دول العالم.
ويف مث�ل هكذا ظروف غري طبيعية تصي�ب البلدان ،تخرج علينا
بع�ض الشخصيات م�ن ذوي االختصاص ،من الذي�ن فتح الله
عليهم من علمه ،السيما بعد أن عجز العلماء يف العالم حتى اآلن
من ايجاد العالج الذي يشايف املرىض بني ليلة وضحاها.
نعم ،العالم اآلن يتنافس إليجاد اللقاح لهذا الفريوس ،وما أعلنه
الرئي�س الرويس ،بوت�ني ،قبل أي�ام عن تسجي�ل أول لقاح ضد
ف�ريوس كورونا ،بعث االم�ل يف الكثري من البل�دان للقضاء عىل
هذا الفريوس.
أما يف بلدنا العراق ،فقد تحدث الكثري عن هذا الفريوس بإرشادات
وتوصيات للمواطنني للوقاية من هذا الوباء.
لك�ن ش�خصية م�ن ذوي االختص�اص يف بلدنا لم يه�دأ له بال،
ولم يقف مكتوف االيدي امام ه�ذا الفريوس ،وهو يشاهد أبناء
بل�ده تكثر فيه�م االصاب�ات والوفي�ات ،حتى خ�رج للعلن من
خالل ظه�وره يف وسائل االعالم ونرش مقاط�ع فيديو يف مواقع
التواصل االجتماعي عرب حساب�ه الشخيص لينرش طرق العالج
والطمأنينة يف نفوس العراقيني.
نع�م ،ان�ه الدكتور حامد الالم�ي ،اختصايص الجراح�ة العامة،
املث�ري للجدل ،وان م�ن يتابعه عرب املقاطع الت�ي ينرشها يجده
فعال ش�خصية مثرية للجدل ،من خ�الل لقائه بمصابي كورونا
دون ارتدائه لوسائل الوقاية و”الكمامة والكفوف” ،وهو يوجه
النصائح لهم.
كم�ا يلقي الدكت�ور حامد الالمي محارضة أم�ام مجموعة من
األش�خاص املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا دون ارتدائ�ه لوسائل
الوقاية ،بل االدهى من ذلك يقوم بمعالجتهم مع ابنائه ،وبتماس
مبارش م�ع املصابني وبأعداد كبرية ،وأيض�ا دون ارتداء كمامة
وكفوف ،عىل عكس ما نشاه�ده من االطباء واملالكات الصحية
الذين يظهرون بارتداء وسائل الوقاية كافة ،وتغطية أجسامهم
كلها من الرأس اىل الق�دم ،ليقدموا خدماتهم املهنية واالنسانية
للمصابني ،ومع هذا اصيب وتويف العديد منهم.
الدكت�ور حامد الالمي يقول يف احدى محارضاته :البعض يعتقد
أنني ضارب األمور عرض الحائط ،كوني ال ارتدي وسائل الوقاية
والحماي�ة ..أبدا ،فأنا أعرف ما ال�ذي أفعله ،وقد حصنت نفيس،
ومعي أوالدي ال أضحي فيهم ،النني قد حصنتهم كذلك”.
ويؤك�د ايضا  ..يكمن التحصني عن طري�ق تقوية جهاز املناعة
وزي�ادة كفاءة التنف�س ،للجميع ،سواء كان�وا مصابني أو غري
ذل�ك ،عليهم إج�راء تمارين تنف�س ،كون ف�ريوس كورونا يبدأ
أسفل الرئ�ة ،لذلك عند إجراء فحص “املف�راس” تظهر تليفات
يف أطراف الرئة .
أما بش�أن ارتداء الكمامة ،فيقول الالمي :ع�دم الحاجة الرتداء
الكمام�ة إذا كنت وح�دك ،كونها تزيد من رج�وع ثاني أوكسيد
الكرب�ون ،وبالت�ايل تزيد من خطر اإلصابة  ،مش�ددا عىل أهمية
إجراء تمارين التنفس بشكل متكرر مع رضورة افتعال السعال،
ك�ون الرئ�ة عبارة عن نسي�ج معلق يأخ�ذ األوكسجني ويطرح
ثاني أوكسيد الكربون.
كما يؤك�د الالمي ،يف أغل�ب محارضاته ،ع�ىل رضورة التعرض
ألش�عة الشمس بشكل يوم�ي ،واالمتناع عن تن�اول السكريات
واملسكنات خالل فرتة العالج.
من خالل كل ما سمعناه ورأيناه من الدكتور حامد الالمي نجده
ل�م يتوقف عن النصائ�ح وطرق العالج ،وبكل ثق�ة ،ناهيك عن
استقباله للمئات من املصابني يف عيادته الخاصة.
ويف أغل�ب األحي�ان يجدد الالم�ي الحديث عن قدرت�ه عىل عالج
املصاب�ني بالوب�اء ،يف ظ�ل وج�ود نسب ش�فاء مرتفع�ة جراء
طريقته يف الع�الج التي تصل اىل اكثر من تسعني باملئة ،عىل حد
قوله.
هن�ا اقول :ملاذا ال يعطى الدكتور حامد الالمي منصبا مرموقا يف
الحكومة للمساهمة الفعالة للقضاء عىل فريوس كورونا ،إن لم
يك�ن مستشارا ،فممكن ان يعني مديرا عاما ومسؤوال عن ملف
جائح�ة كورونا يف البالد ،مع إعطائ�ه صالحيات واسعة تمكنه
من تنفيذ خطته العلمية للقضاء عىل الفريوس ،الن الالمي يؤكد
معالج�ة املصابني بف�ريوس كورونا خالل  3أي�ام ،وبذلك تكون
الدولة قد أعطت فرصة لكل من لديه القدرة واالمكانية يف تقديم
يد العون لها وللمواطنني ،السيما يف الظروف الحرجة.

ياسمين صبري تتفرغ لحياتها العائلية
يبدو أن خرب انسحابها من املوسم الدرامي
لعام  2021لم يكن وليد املصادفة؛ فبعد
أن ق ّدمت ياسمني صربي أكثر من بطولة
مطلق�ة عىل م�دار عام�ني متتاليني يف
املواسم الدرامي�ة الرمضانية املاضية،
فاج�أت جمهورها بنيّته�ا الغياب عن
املوسم الرمضاني املقبل.
رغ�م أن هن�اك نية واضح�ة العتذار
ياسمني صربي عن املشاركة يف عمل
درامي جدي�د يف املوسم الرمضاني
املقب�ل ،لرغبته�ا يف الرتكي�ز عىل

تغريدات
تحدث باحث أمني عن ثغرة أمنية
يف متصف�ح كروم تعرض بيانات
املستخدم�ني لخط�ر القرصن�ة،
حيث تسمح للمهاجمني بتجاوز
سياس�ة أم�ان املحت�وى ()CSP
ع�ىل مواقع الويب من أجل تنفيذ
التعليمات الربمجية املخادعة.
ُ
وتع�د سياس�ة أم�ان املحت�وى
( )CSPبمثاب�ة معي�ار وي�ب
يهدف إىل إحباط أنواع معينة من
الهجمات ،م�ن ضمنها هجمات
الربمج�ة النصي�ة ع�رب املواق�ع
( )XSSوهجمات حقن البيانات.

توما ..األغنية قام بإخراجها املخرج حكيم
غ�راب ،وه�و فرن�يس م�ن أص�ول عربية،
وش�اركه طاق�م تصوي�ر م�ن ع�دة بلدان
أوروبية.

جنات تطرح أغنية «أنا في انتظارك» من ألبومها الجديد

ثغرة أمنية تعرض مستخدمي «كروم» لخطر
القرصنة

ويسمح معي�ار ( )CSPملسؤويل
الويب بتحديد املجاالت التي يجب
عىل املستعرض اعتبارها مصادر
صالحة للربام�ج النصية القابلة
للتنفيذ.
وق�ال الباح�ث األمن�ي ،غ�ال
وايزم�ان« :معي�ار  CSPه�ي
الطريق�ة األساسي�ة املستخدمة
م�ن مالك�ي مواق�ع الوي�ب
لفرض سياسات أم�ان البيانات
ملن�ع عملي�ات تنفي�ذ التعليمات
الربمجي�ة الض�ارة ع�ىل مواقع
الويب الخاصة بهم».

ومعه�ا بط�ل املسلسل محم�ود نر الذي
يشاركه�ا البطول�ة للم�رة الثاني�ة بع�د
نجاحهما معا ً يف مسلسل «قناديل العشاق»
يف سوريا قبل أعوام.
وك�ان م�ن املق�رر أن يش�ارك مسلس�ل
«دانتي�ل» يف رمض�ان املايض ولك�ن ّ
تأجل
تصوي�ره نظ�را ً ألزم�ة ع�دوى كورون�ا،
فيم�ا البع�ض توق�ع مشاركت�ه يف املوسم
الرمضاني املقب�ل ،ولكن جاء قرار الرشكة
املنتجة فجأة قبل أيام.
وم�ن املف�رتض أن يُع�رض املسلس�ل عرب
شاشة ال�أم بي يس يف شهر سبتمرب املقبل
بعد عرضه عىل تطبيق شاهد قريبا ً.
والقصة مستنسخة ع�ن مسلسل إسباني
عىل وفق املعلومات التي ُسّبت عن العمل،
لكن تحوّل�ت إىل مسلسل من  30حلقة مع
مراعاة واقع العالم العربي ،واألحداث التي
تتضمن قصة ح�ب ورصاع عىل السلطة يف
إطار بسيط.

نوال الزغبي

مصطفى اآلغا

وطنيــي وانتمائــي للبنــان وحده دون
اي حــزب او طرف سياســي امــر قديم
كتــري وبتعرفوه من زمــان  ..ما ح ّدا يف
يزايد عليي واتهاماتكم الناقصة بلّوها
واشربوا ميّتها ..وصحتني سلف
ال تقهر أحداً لتسعد نفسك،
وال تظلم شخصاً لتربر أخطائك،
حاول دائماً بناء سعادتك
بعيداً عن آالم الناس

حياته�ا الخاص�ة واالستقرار م�ع زوجها
رج�ل األعمال أحم�د أبو هشيم�ة ،خاصة
أن هن�اك نيّ�ة م�ن قب�ل الزوج�ني إلنجاب
طفل ،حيث يرتدد أن ياسمني صربي حامل
بشهورها األوىل.
وع�ىل الرغ�م م�ن الصم�ت التام م�ن قبل
الطرفنيّ ،
أكد مصدر خاص أن هذه الشائعة
ّ
ستتضح حقيقتها م�ع الوقت دون التأكيد
أو النف�ي .وعىل خط آخر ،ق�ررت ياسمني
صربي تأجيل مشاريعها الفنية ،حيث كان
من املقرر أن تخ�وض البطولة السينمائية

املطلق�ة األوىل له�ا خ�الل املوس�م املقب�ل،
ولك�ن ّ
تغريت خططها الفني�ة يف اللحظات
األخرية.
الجدي�ر بالذك�ر أن ياسمني ن�رشت أحدث
صوره�ا الخاصة م�ن داخل صال�ة الجيم
ّ
املفضلة ،ولكن
التي تمارس فيها رياضاتها
بدت وكأنها اكتسبت بعض الكيلوغرامات،
ما جعل خرب حملها يعود للصدارة مج ّددا ً.
وكان آخر أعم�ال ياسمني صربي الدرامية
يف مسلسله�ا األخ�ري «فرصة ثاني�ة» الذي
شاركت به يف املوسم الرمضاني املايض.

«مايا دياب» تطلق مبادرة لتجميل وجوه األطفال المشوهة
جراء انفجار بيروت
أطلقت الفنان�ة ،مايا دياب ،حملة
بعن�وان «ترمي�م وج�وه األطف�ال
املشوه�ة يف ب�ريوت»
الت�ي أصيبت من
ج�راء انفجار
املرف�أ ذهب
ضحيت�ه
مئ�ا ت
ا لقت�ىل
و آ ال ف
الجرحى.
و ع�رب
حسا به�ا

بموق�ع (أنستغرام) ن�رشت مايا،
مقط�ع فيدي�و ،قالت في�ه« :بعد
النكب�ة الت�ي أصاب�ت ب�ريوت
ووصل�ت ش�ظاياها اىل
وجوه األطفال ،اصيب
قلب�ي بوج�ع كبري
ع�ىل م�ا رايت�ه،
السيم�ا الطفلة
ي�ارا الت�ي تأثر
وجهه�ا ببعض
الندب�ات وه�ي
تبلغ م�ن العمر
 4سنوات».
وأضاف�ت ماي�ا:

«عندم�ا رأي�ت ي�ارا ش�عرت أنني
بحاج�ة اىل أن أرم�م له�ا وجهها،
وهذا ما سيحص�ل ،ولكل األطفال
الذي�ن تشوه�وا م�ن ج�راء ه�ذا
االنفجار سنقوم بمساعدتهم عىل
ق�در االمك�ان ،ليختف�ي أي ن�دب
موجود لديهم».
وأرفقت مايا الفيديو بتعليق قالت
في�ه« :ما بكف�ي انو قلبن�ا يكون
موج�وع ،بيساعدن�ي عىل ش�فاء
روحي مساعدة االطفال املشوهني
واملترضري�ن م�ن اعت�داء بريوت،
أُطلق ه�ذة املب�ادرة لرتميم وجوه
هاالطفال ورح نبلش مع يارا».

