أمانة جملس الوزراء تعلن رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تعطيل الدوام الرمسي
مؤيد الالمي

12
صفحة

اليوم اخلميس

بغداد /الزوراء:
اعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء تعطيل
الدوام الرسمي ،اليوم الخميس ،ملناسبة بداية
العام الهجري.وذكرت االمانة يف بيان تلقت «
الزوراء» نسخة منه :انه «تقرر تعطيل الدوام
الرسمي اليوم الخميس املوافق ال� 20من شهر
اب الحايل».واضافت ان «ذلك جاء بمناسبة بداية
العام الهجري املوافق االول من شهر محرم
الحرام للعام  1442للهجرة».

الوقف السين يعلن اليوم غرة شهر حمرم
ومكتب السيستاني يؤكد انه متمم لذي احلجة
بغداد /الزوراء:
اعلن ديوان الوقف السني ،اليوم الخميس غرة شهر محرم الحرام ،فيما اكد مكتب
السيد عيل السيستاني ،ان اليوم الخميس متمم لشهر ذي الحجة الحرام وغدا الجمعة
اول غرة شهر محرم الحرام.وذكر ديوان الوقف السني يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه نظرا ً لثبوت رؤية الهال بالوجهني الرشعي والفلكي فأن لجنة
تحديد أوائل االشهر الهجرية يف ديوان الوقف السني تعلن أن اليوم الخميس املوافق
 2020/8/20م هو غرة شهر محرم الحرام للعام  1442ه� .ويف السياق ذاته ،اعلن
مكتب املرجع الديني االعىل السيد عيل السيستاني يف النجف االرشف ،اليوم الخميس
متمم لشهر ذي الحجة الحرام وغدا الجمعة غرة شهر محرم الحرام.وذكر املكتب يف
بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان اليوم الخميس هو املُتمم لشهر ذي
الحجة الحرام و يوم الجمعة هو ُغرة شهر املحرم الحرام.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7310 :الخميس  20آب 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7310 Thu 20 Aug 2020

ترجيحات بوساطة العراق بني إيران والواليات املتحدة لتهدئة األوضاع يف املنطقة

اليوم ..الكاظمي يلتقي ترامب يف واشنطن لبحث ملفات انسحاب القوات األجنبية واالقتصاد والطاقة
الزوراء /حسني فالح:
كش�ف نائبان من كتلتني مختلفتني
عن اب�رز املح�اور التي س�يتباحثها
رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
خال زيارت�ه اىل العاصمة االمريكية
واشنطن ،وفيما رجحا نجاح الزيارة
ع�ىل املس�تويات كافة ،اش�ارا اىل ان
الكاظمي قد يحمل رس�الة من ايران
اىل الواليات املتحدة لتسوية االمور يف
املنطقة.
وقال رئيس كتل�ة الرافدين النيابية،
النائ�ب يون�ادم كن�ا ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان اب�رز املح�اور التي
سيتباحثها رئيس الوزراء مع الرئيس
االمريكي ،دونال�د ترامب ،الذي يزور
واش�نطن حالي�ا يف زي�ارة رس�مية،
ترتكز عىل جنب�ات عدة ،منها تخص
استكمال الحوار االسرتاتيجي ما بني
العراق والواليات املتحدة ،السيما بعد
مغادرة وزير الخارجية والوفد املرافق
له العراق اىل واشنطن قبل يوم زيارة
الكاظمي لها.واض�اف :ان الكاظمي
س�يبحث ايض�ا مل�ف االقتص�اد
واالعم�ار ،وكيفي�ة جل�ب الرشكات
االمريكي�ة للعمل يف الع�راق ،وكذلك
مل�ف الطاقة بم�ا يخ�ص الكهرباء
والنفط ،فضا عن الجنبة السياسية
فيما يتعلق بتعزيز العاقات الثنائية

بني البلدين.واش�ار اىل :ان الكاظمي
ق�د يحم�ل رس�الة م�ن طه�ران اىل
واشنطن النه سبق أن زار ايران ،حيث
ان الواليات املتحدة وايران كل واحدة
تس�عى لتعزي�ز نفوذه�ا يف املنطقة.
مؤك�دا :ان العراق يس�عى للعب دور

الوس�يط لتهدئة االوضاع يف املنطقة.
ورجح ،كنا ،نجاح زيارة الكاظمي اىل
واشنطن ،ولو بجزء كبري ،مبينا :انه
يأمل حلحل�ة جميع القضايا العالقة
م�ا ب�ني الع�راق والوالي�ات املتح�دة
خ�ال هذه الزي�ارة ،لك�ون الواليات

املتحدة اآلن يف مرحلة انتقالية لقرب
االنتخاب�ات الرئاس�ية ،حيث املوقف
السيايس االمريكي منقسم ،وال نعلم
ه�ل الرئي�س االمريكي مخ�ول بحل
جمي�ع القضاي�ا أو س�يتم ترحيلها.
واوض�ح :ان الرئي�س االمريكي كان

ادوية سامراء :الشهر احلالي سيشهد انتاج اول وجبة حبثية من الدواء الروسي داخل العراق

املف�روض من�ه ان تكون ل�ه لقاءات
مع املرجعيات السياس�ية يف الرملان
االمريكي والكتل السياسية املتصدية
للسياس�ة يف الع�راق ،قب�ل لقائ�ه
رئي�س الوزراء العراق�ي ،لكن هذا لم
يحصل .مؤك�دا :نأمل حس�م جميع
االمور العالقة بني البلدين خال هذه
الزي�ارة التاريخية.بدوره ،اكد النائب
عن تحالف الفت�ح ،فاضل الفتاوي،
ان جدول�ة االنس�حاب االجنب�ي من
الع�راق يف مقدم�ة املح�اور الت�ي
س�يتباحثها الكاظمي يف واش�نطن.
وقال الفتاوي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان زيارة رئيس الوزراء اىل واش�نطن
مهم�ة لك�ون س�تتم مباحث�ة عدة
قضاي�ا ع�دة فيه�ا ،ال س�يما الت�ي
تخ�ص الس�يادة العراقي�ة .مبين�ا:
ان الكاظم�ي س�يبحث تطبيق قرار
الش�عب ،واملتمث�ل بمجل�س النواب
العراق�ي ،وه�و انس�حاب الق�وات
االجنبي�ة م�ن الع�راق ،الس�يما بعد
االنتهاكات املتكررة للسيادة العراقية
من قبل الواليات املتحدة .واش�ار اىل:
ان الكاظم�ي اك�د مرارا ان الس�يادة
العراقية خط احمر ،وهذا ينبغي منه
ان يطلب من الجانب االمريكي جدولة
االنسحاب االجنبي من العراق لتجنب
الرصاعات االقليمية والداخلية.

انطالق اجلولة الثانية للحوار االسرتاتيجي العراقي – األمريكي
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ميزة جديدة هلواتف آيفون تتيح لك التحكم به دون ملس شاشته

االخرية

الكاظمي من واشنطن :العراق يتطلع
للعمل مع صندوق النقد الدولي
لتحقيق اإلصالح االقتصادي

احللبوسي :نـأمل أن تؤسس االنتخابات املبكرة
مرحلة جديدة وتصحح األخطاء املاضية
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،ان�ه يأم�ل ان تؤس�س
االنتخاب�ات املبك�رة مرحل�ة جدي�دة
وتصح�ح االخط�اء املاضي�ة ،فيما اكد
ان االس�تنزاف واله�در ملق�درات العالم
أصبح�ت ته�دد األجي�ال القادمة.وقال
الحلب�ويس يف كلم�ة له خ�ال االجتماع
االف�رتايض للمؤتم�ر العامل�ي الخامس
لرؤس�اء الرملانات ،بحسب بيان ملكتبه
تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :انه من
دواعي ال�رور أن أش�ارككم يف أعمال
املؤتم�ر العامل�ي الخام�س لرؤس�اء
الرملان�ات ،بتنظيم وإس�هام فاعل من
قبل االتح�اد الرملان�ي ال�دويل ،للتداول
البن�اء م�ن أج�ل ح�راك برملان�ي ناجع
ومؤثر ويجر العاقات بش�كل متميز،
ع�ر ممارس�ة الدبلوماس�ية الرملاني�ة
وتوثي�ق عاق�ات ش�عوبنا الصديق�ة.
واض�اف« :نتطل�ع الي�وم إىل مزي�د من
التعاون والتواصل لدعم الترشيعات التي
من شأنها االرتقاء بعاملنا نحو تشاركية
مفتوح�ة ،لتقديم رؤي�ة عملية من أجل
تنمية مستدامة عىل الصعيد الدويل وليس
القطري فحس�ب ،الفتا اىل ان االستنزاف
واله�در ملق�درات العال�م أصبح�ت تهدد
بخطر وجودي لألجيال القادمة ،ومن هنا
صار لزاما عىل الجميع مس�اندة الجميع
لعمل موحد وتكاميل هدفه حماية األمن

والسام العاملي ،واألخذ عىل يد املتاعبني
بمصائر الشعوب وتجار الحروب وصناع
األزمات.وتابع« :لقد واجه العراق ظروفا
صعب�ة يف املرحل�ة املاضي�ة ،وم�ا زال
يواج�ه تحديا حقيقيا يف س�ياق تحقيق
االس�تقرار وتعزيز االقتص�اد ،وهو بني
كماش�تي الفس�اد واإلرهاب» ،مبينا انه
لقد وق�ف معن�ا األصدق�اء الحقيقيون
يف أزمتن�ا ،ونحن اليوم عىل وش�ك عبور
ه�ذه املرحل�ة بفض�ل اإلرادة الش�عبية
الح�رة التي ترص ع�ىل تصويب األخطاء
التي ش�ابت املسار الس�يايس يف املرحلة
املاضية.واش�ار اىل :ان الع�راق الي�وم
يهيئ النتخابات مبكرة نأمل أن تس�هم
يف تس�ديد وتصحيح األخط�اء املاضية،
وتؤس�س مرحلة جديدة يكون الشباب
فيها الفاعل الحقيقي.

بعد تسجيل  4093إصابة و 85حالة وفاة جديدة

جمموع اصابات كورونا يف العراق يدق ناقوس اخلطر ويالمس الـ 189ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اك�دت
تس�جيل  4093اصاب�ة و 85حال�ة
وف�اة جدي�دة وش�فاء  2529حالة،
حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع

الجغرايف لاصابات حسب املناطق.
وذك�ر بيان للوزارة تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «تم فحص ()20356
نموذجا يف جميع املخترات املختصة
يف الع�راق ليوم ام�س ،وبذلك يكون
املجم�وع الكيل للنم�اذج املفحوصة
من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف

الع�راق (.»)1345459وأض�اف ،أن
«اإلصابات الجديدة لهذا امس 4093
حال�ة ،وكم�ا ي�يل :بغ�داد الرصافة
 ،444بغ�داد الك�رخ  ،355مدين�ة
الطب  ،104النجف  ،265السليمانية
 ،150أربيل  ،157دهوك  ،136كرباء
 ،218كرك�وك  ،148دي�اىل ،193

واس�ط  ،264البرصة  ،492ميس�ان
 ،175باب�ل  ،210الديوانية  ،130ذي
ق�ار  ،217األنب�ار  ،134املثنى ،178
نينوى  ،87صاح الدين .»36وأش�ار
إىل أن «ح�االت الش�فاء  2529حالة،
موزعة كالتايل :بغداد الرصافة ،284
بغ�داد الكرخ  ،202مدينة الطب ،91

الزوراء  /يوسف سلمان:
قدمت كتل�ة تحالف الفت�ح النيابية
مقرتحا جديدا الس�تئناف جلس�ات
مجل�س الن�واب ملناقش�ة جائح�ة
كورونا واالعتداءات الرتكية ،واكمال
قانون االنتخاب�ات وقانون املحكمة
االتحادي�ة .وق�ال النائ�ب محم�د

البل�داوي ل�»ال�زوراء « :ان «مجلس
الن�واب يرتق�ب اس�تئناف جلس�اته
بش�كل مس�تمر ،يف ظل وجود جملة
قضاي�ا مهمة تحت�اج اىل املناقش�ة
منه�ا جائح�ة كورون�ا واالعتداءات
الرتكي�ة ع�ىل األرايض العراقي�ة
والتظاهرات الشعبية يف املحافظات،

فضا عن اق�رار الترشيعات املهمة،
منه�ا ملحق توزي�ع الدوائر املتعددة
إلكمال قان�ون االنتخاب�ات وقانون
املحكمة االتحادي�ة وقانون التقاعد
املوحد».واض�اف ان «الرملان أصبح
بعيدا عن األجواء بسبب عدم انعقاد
جلس�اته» .مؤك�دا «رضورة انعقاد

الجلس�ات مراع�اة الجانب الصحي،
وال ب�أس أن يح�ر نص�ف 329
نائب�ا أو ما يزيد عن ذلك الس�تئناف
الجلس�ات» .مبينا «ان جدول اعمال
الجلس�ة األوىل للفص�ل الترشيع�ي
الجدي�د ل�م يح�دد حت�ى اآلن».
واوضح ان «الجلس�ات األوىل للفصل

النجف األرشف  ،203السليمانية ،41
أربيل  ،122كرباء  ،237كركوك ،96
دياىل  ،95واس�ط  ،51البرصة ،222
ميس�ان  ،104باب�ل  ،237الديوانية
 ،109ذي قار  ،130األنبار  ،57نينوى
 ،150صاح الدين .»98

تفاصيل ص2

مقرتح جديد الستئناف جلسات الربملان و 4ملفات مهمة ستتصدر جدول أعماله

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ام�س االربع�اء ،ان الع�راق يتطل�ع اىل
العمل م�ع صندوق النقد ال�دويل لتحقيق
اإلص�اح االقتصادي.وذك�ر مكتب رئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :ان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،التقى بمقر إقامته يف واشنطن،
مدير عام صن�دوق النقد الدويل ،الس�يدة

كريستالينا جورجيفا ،والوفد املرافق لها،
وجرى خ�ال اللقاء بحث أوج�ه التعاون
بني الع�راق وصن�دوق النق�د الدويل.واكد
الكاظمي ،بحسب البيان ،أن العراق يتطلع
اىل العمل مع صندوق النقد الدويل لتحقيق
اإلص�اح االقتص�ادي ،وأن الحكومة عىل
اس�تعداد لتذليل كل العقب�ات التي تواجه
عمل صندوق النقد الدويل يف العراق.

تفاصيل ص2

الرتبية تعلن تأجيل امتحانات
اخلارجي اليوم اخلميس

بغداد /الزوراء:
ق�ررت وزارة الرتبية ،تأجي�ل امتحانات
الخارجي اليوم الخميس اىل يوم الس�بت
املقب�ل احتفاء بالعام الهج�ري الجديد.
وذكرت الوزارة يف بي�ان  :انه “وابتهاجا ً
بمناس�بة حلول العام الهج�ري الجديد
وملصادفة اليوم الخميس عطلة رسمية

 ،تق�رر تأجي�ل االمتحان�ات النهائي�ة
لطلبة الخارجي إىل يوم السبت القادم “
.وأضافت ان “الجدول س�يمتد اىل اليوم
ال�ذي يلي�ه يف الج�دول ،اي ان امتح�ان
الخمي�س س�ينتقل إىل ي�وم الس�بت”،
متمني�ة ل�”أبن�اء ش�عبنا العزي�ز دوام
الصحة والعافية ”.

واشنطن /متابعة الزوراء:
خ�ال مؤتم�ره الع�ام ،رش�ح الح�زب
الديمقراطي رسميا نائب الرئيس السابق،
ج�و باي�دن ،لخ�وض انتخابات الرئاس�ة
األمريكية ،ومنافسة الرئيس الحايل دونالد
ترامب.وحص�ل باي�دن عىل أك�ر عدد من
أصوات الوفود الحزبية من واليات وأقاليم
الباد خال مؤتمر الحزب العام الذي انعقد
بش�كل اف�رتايض بس�بب وب�اء الفريوس
التاج�ي .وباملناس�بة ،أك�د الرئيس�ان
األمريكي�ان الس�ابقان ،بي�ل كلينت�ون
وجيم�ي كارت�ر ،أن باي�دن لدي�ه الخ�رة
والنزاه�ة الس�تعادة أمريكا الت�ي دمرها

الوباء.وق�ال كلينتون ،يف تس�جيل مصور
منتقدا األوض�اع الحالية يف البيت األبيض:
“يف وق�ت مثل هذا ،يج�ب أن يكون املكتب
البيض�اوي مرك�ز قي�ادة ...هو ب�دال من
ذلك مركز عاصفة .هناك فوىض فحس�ب.
يشء واحد فقط ال يتغري قط ،إرصاره عىل
إنكار املسؤولية وإلقاء اللوم”.وكان اليوم
الثان�ي ملؤتمر الح�زب الديمقراطي العام،
تحت عنوان “القيادة ته�م” ،وذلك إلثبات
أن بايدن س�يمثل العودة للوضع الطبيعي
بعد ما وص�ف ب�”ف�وىض” إدارة الرئيس
الجمهوري دونالد ترامب.

رمسيا ..بايدن ينافس ترامب على الرئاسة

تفاصيل اخرى ص3

الترشيعي الجديد ستخصص لتمرير
قانون املحكم�ة االتحادي�ة ومحلق
توزيع الدوائر املتعددة إلكمال قانون
االنتخابات الجديد» .عادا ان «حس�م
املحلق االنتخابي س�يتم عر التوافق
بني الكتل السياسية «.

تفاصيل ص2

العمليات املشرتكة تنفي عودة البيشمركة إىل كركوك تطور مهم ..اسرتاليا تعلن احلصول على
لقاح “واعد” وتوزيعه جمانا بني سكانها

بغداد /متابعة الزوراء:
نف�ت قيادة العمليات املش�رتكة عودة قوات البيش�مركة إىل
محافظ�ة كرك�وك ،فيما أش�ارت إىل وجود تع�اون يف مجال
مكافح�ة األره�اب والتحديات األمنية.وقال املتحدث باس�م
القيادة ،اللواء تحسني الخفاجي ،يف ترصيح صحفي :إنه “ال
توجد عودة لقوات البيشمركة يف محافظة كركوك” ،مشريا إىل
أن “قيادة العمليات املشرتكة التي تمارس السيطرة والقيادة
م�ن خال املق�ر املتقدم يف املحافظة ع�ىل اتصال مبارش مع

جمي�ع الجهات ذات العاقة والق�وات األمنية يف املحافظة”.
وأض�اف أن “زيارة نائ�ب قائد العمليات املش�رتكة مع قائد
الرشطة االتحادية لكركوك جاءت ملناقشة التحديات األمنية
والقضاي�ا التي تهم املواطن يف املحافظة”.وأش�ار الخفاجي
إىل “وجود تنس�يق عال بني القوات االتحادية والبيش�مركة
حول الواقع يف كرك�وك والتعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب
والتحدي�ات األمنية” ،الفتا إىل أن “العمليات املش�رتكة لديها
أفق واسرتاتيجية يف التعامل األمني يف كركوك”.

املرور تدعو املسجلني على مواعيد ملراجعة
موقعها االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
دع�ت مديرية امل�رور العامة ،امس االربع�اء ،أصحاب
املركب�ات املس�جلني ع�ىل مواعي�د مراجع�ة موقعها
االلكرتوني.وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت “الزوراء”

نس�خة منه :ع�ىل “أصح�اب املركبات املس�جلني عىل
مواعي�د املراجعة لغ�رض ترويج معاماته�م الدخول
إىل الراب�ط ادن�اه ملعرف�ة مواعيده�م “ .والرابط هو:
https://www.itp.gov.iq/app/search.php

بغداد /متابعة الزوراء:
يواص�ل ف�ريوس كورون�ا انتش�اره يف
أكث�ر م�ن  200دولة للش�هر التاس�ع
عىل الت�وايل وس�ط جهود كب�رية للحد
من انتش�اره ،وأعلن�ت منظمة الصحة
العاملي�ة ارتفاع عدد املصاب�ني إىل أكثر
م�ن  22مليون�ا ،وع�دد الوفي�ات إىل
نح�و  800أل�ف حال�ة ،وق�د تصدرت
الوالي�ات املتحدة املرتبة األوىل من حيث
اإلصابات يف العالم ،والس�عودية عربيا،
تط�ور مهم يأت�ي بينما يرتق�ب العالم
ما س�تأتي به لقاح�ات كورونا التي ال
تزال قيد التجارب ،فيما أعلنت اسرتاليا
ضم�ان حصوله�ا ع�ىل لق�اح “واعد”

س�تصنعه وتوزعه مجانا ً بني سكانها.
وال ت�زال أم�ريكا تتص�در دول العال�م
بع�دد اإلصابات بالفريوس ،وقد تجاوز
العدد فيه�ا  5مايني و 600ألف إصابة
والوفي�ات بلغ�ت أكث�ر م�ن  170ألف
حالة.وتأت�ي الرازيل يف املرك�ز الثاني
بنحو  3مايني و 400إصابة وأكثر من
 100ألف حالة وفاة ،ثم الهند يف املرتبة
الثالثة بعدما وصل عدد اإلصابات فيها
إىل  3مايني حالة ،ثم روسيا ب� 930ألف
إصابة ،وجنوب إفريقيا ما يقارب 600
ألف إصابة ،فيما بلغ العدد يف املكس�يك
أكثر من  500ألف إصابة.

تفاصيل ص2

بعد اعتقاهلم الرئيس وإجباره على االستقالة وحل الربملان

متمردو مالي يعلنون نيتهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات جديدة

بامكو /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجنود ال�ذي قام�وا بانقاب
عسكري يف مايل أدى الستقالة الرئيس
إبراهي�م أبو بك�ر كيت�ا وحكومته،
ام�س األربع�اء ،عزمه�م تش�كيل
حكوم�ة مدنية انتقالية تنظم إجراء
انتخاب�ات جديدة.واس�تقال كيتا يف

وقت متأخر من الثاثاء وحل الرملان
بعد ساعات من قيام جنود متمردين
باحتج�ازه تحت تهديد الس�اح ،ما
فاقم أزم�ة بلد يواج�ه بالفعل تمرد
املتش�ددين واحتجاج�ات.ويف بي�ان
بثه التلفزيون الرسمي ،قال متحدث
باس�م املتمردين ،الذي�ن أطلقوا عىل

أنفس�هم اللجن�ة الوطني�ة إلنق�اذ
الشعب :إنهم قرروا التحرك للحيلولة
دون تفاق�م الف�وىض يف البلد.ودع�ا
الكولونيل إس�ماعيل واجو ،املتحدث
باس�م اللجن�ة ،الذي وق�ف محاطا
بالجنود ،املجتم�ع املدني والحركات
السياس�ية يف م�ايل لانضم�ام له�م

وصياغ�ة رشوط انتق�ال س�يايس
يف�ي إىل إج�راء انتخابات.وق�ال
واج�و “بلدن�ا ينزل�ق إىل حال�ة من
الفوىض واالنف�ات وانع�دام األمن،
وذل�ك يف مجمله بس�بب أخطاء من
يتحكمون يف مصريه”.

تفاصيل ص3
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بعد تسجيل  4093إصابة و 85حالة وفاة جديدة

جمموع اصابات كورونا يف العراق يدق ناقوس اخلطر ويالمس الـ 189ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 4093اصابة و 85حالة وفاة جديدة
وشفاء  2529حالة ،حددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «تم فحص ()20356
نموذجا يف جميع املختربات املختصة
يف العراق ليوم امس ،وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
(.»)1345459
وأضاف ،أن «اإلصابات الجديدة لهذا
امس  4093حالة ،وكما ييل :بغداد
الرصافة  ،444بغداد الكرخ  ،355مدينة
الطب  ،104النجف  ،265السليمانية
 ،150أربيل  ،157دهوك  ،136كربالء
 ،218كركوك  ،148دياىل  ،193واسط
 ،264البرصة  ،492ميسان  ،175بابل
 ،210الديوانية  ،130ذي قار ،217
األنبار  ،134املثنى  ،178نينوى ،87
صالح الدين .»36
وأشار إىل أن «حاالت الشفاء 2529
حالة ،موزعة كالتايل :بغداد الرصافة

 ،284بغداد الكرخ  ،202مدينة الطب
 ،91النجف األرشف  ،203السليمانية
 ،41أربيل  ،122كربالء  ،237كركوك
 ،96دياىل  ،95واسط  ،51البرصة ،222
ميسان  ،104بابل  ،237الديوانية ،109
ذي قار  ،130األنبار  ،57نينوى ،150
صالح الدين .»98
ولفت إىل أن «الوفيات  85حالة وكما
ييل :بغداد الرصافة  ،4بغداد الكرخ ،5
مدينة الطب  ،4السليمانية  ،8أربيل ،14
كربالء  ،6كركوك  ،5دياىل  ،2واسط ،3
البرصة  ،9ميسان  ،1بابل  ،9الديوانية
 ،1ذي قار  ،2األنبار  ،1املثنى  ،3نينوى
 ،6صالح الدين .»2
وأوضح أن «املوقف الوبائي لفريوس
كورونا أصبح :مجموع الشفاء
( 134369نسبة الشفاء 71.2
 ،)%ومجموع اإلصابات ،188802
والراقدون الكيل  ،48312والراقدون يف
العناية املركزة  ،582ومجموع الوفيات
.»6121
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي
عن تسجيل  444اصابة جديدة بفريوس
كورونا  351منها شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت اليوم 444
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 351 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية  :قطاع الصدر 4
حاالت  /قطاع االعظمية  35حالة

بعد انطالق اجلولة الثانية للحوار االسرتاتيجي العراقي – األمريكي

 /قطاع االستقالل  34حالة  /قطاع
الشعب  25حالة  /قطاع البلديات
الثاني  24حالة  /قطاع النهروان 97
حالة  /قطاع بغداد الجديدة  66حالة
 /قطاع الرصافة  16حالة  /قطاع
املدائن  20حالة  /قطاع البلديات االول

وزير اخلارجية :استمرار التعاون الثنائي يف حماربة اإلرهاب..
وبومبيو يؤكد دعم بالده لالنتخابات املبكرة

بغداد /الزوراء:
اعلن وزير الخارجية ،فؤاد حسني ،امس
االربعاء ،انطالق الجولة الثانية من الحوار
االسرتاتيجي العراقي  -االمريكي يف واشنطن،
وفيما اشار اىل اهمية استمرار التعاون ما
بني بغداد وواشنطن يف محاربة االرهاب ،اكد
وزير الخارجية االمريكي ،مايك بومبيو ،دعم
بالده إلجراء انتخابات مبكرة يف العراق.
وقال حسني ،يف مؤتمر صحفي مشرتك مع
نظريه بومبيو تابعته «الزوراء» :انه «تم
اطالق الجولة الثانية للحوار االسرتاتيجي

بني وفد الحكومة العراقية والجانب
االمريكي يف واشنطن» ،مشريا اىل ان «العراق
كانت له حديث وحوار مهم مع الواليات
املتحدة األمريكية تطرق فيها اىل مجموعة
من القضايا والعالقات الثنائية ،والوضع
السيايس بصورة عامة واالقليمي ،فضال عن
قضايا تتعلق بالعالقات االقتصادية وكيفية
مكافحة وباء كورونا».
واضاف ان «الواليات املتحدة والعراق يف
خندق واحد يف محاربة داعش وسنستمر
بالعمل معا ملحاربة االرهاب».

وبني حسني ان» املباحثات اكدت استمرارية
النقاش والحوار للوصول إىل العمل املشرتك
يف مجال الطاقة» ،الفتا ً اىل أن «هناك مذكرات
تفاهم خاصة يف مجال النفط والكهرباء
والصحة والثقافة والتعليم سيتم توقيعها
خالل هذه الزيارة».
من جانبه ،اكد بومبيو ان» واشنطن تدعم
الحكومة العراقية بإجرائها االنتخابات
املبكرة ،فيما تمت مناقشة وسائل تقديم
الدعم من االمم املتحدة لهذا الغرض» ،منوها
اىل أن «واشنطن وعدت بتقديم مساعدات
للعراق قدرها  200مليون دوالر «.
واضاف انه «تمت مناقشة االستثمارات
االجنبية» ،فيما اعرب عن امله «أن يكون
العراق مزدهرا خاليا من الفساد وجزءا ال
يتجزء من االقتصاد العاملي».
وتابع بومبيو انه» تم ايضا مناقشة حل
الخالفات مع كركوك واقليم كردستان».
واشار اىل انه» تم الحديث عن امكانية جعل
العراق ذي مكانة مستقرة وراسخة عن
طريق تحالف الناتو ،ودحر داعش» ،الفتا اىل
ان «بالده ستكون لها زيارات مقبلة تحافظ
فيها عىل دعم التعليم يف العراق».

 30حالة.
واشار اىل ان  93حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر 59
حالة محلة ,576 ,571 ,550,551,555
,559 ,518 ,528 ,530 ,533 ,584
 /525 ,556الشعب  9حاالت محلة

 ,351 ,359 ,357 ,330البنوك ,حي اور
 /بغداد الجديدة  5حاالت محلة ,703
 /713الزعفرانية  3حاالت محلة ,949
 ,953الزراعي /الكرادة حالتني محلة
 /908 ,929البلديات  6حاالت محلة
 /732 ,731 ,730 ,728االعظمية 3
حاالت محلة  /316 ,314الوزيرية
حالة واحدة  /304ام الكرب والغزالن
حالة واحدة  /حي الزهراء حالتني
 /737 ,757حي النرص حالة واحدة /
الفضيلية حالة واحدة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 24505تويف منهم  1073فيما اكتسب
الشفاء  19990حالة شفاء ومتبقي
قيد العالج .»3442
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة ملعالجة
مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني».
من جانبها أعلنت دائرة صحة بغداد/
الكرخ ،امس األربعاء ،التوزيع الجغرايف
لإلصابات الجديدة بفريوس كورونا.
وذكرت الدائرة يف بيان  ،إن «املوقف

الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع
اعداد وعناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فايروس كورونا
املستجد مع أعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة البارحة
واملعلن عنها اليوم ،جاء عىل النحو
التايل»:
أبو غريب ، 2ابو دشري ، 6االسكان
، 8االعالم ، 3البياع 6
،التاجي ، 31الرتاث ، 1الحارثية 8
،الحرية ، 25الدورة ، 46الرحمانية
، 3السيدية ، 11الشالجية ، 2الرشطة
الخامسة ، 1الشعلة ، 9الصالحية 2
،الطوبجي ، 4العامرية ، 10الغزالية
26
،العطيفية ، 4الكاظمية ، 8اللطيفية
، 1املحمودية ، 19املنصور  ، 5النرص
والسالم ، 1الوشاش ، 1اليوسفية 2
،الريموك ، 7حي الجامعة ، 11حي
الجهاد ، 18حي الخرضاء ، 19حي
العامل ، 21حي العدل ، 6حي الفرات
، 2املنطقة الخرضاء ، 2ناحية
الرشيد ، 3سكنة جانب الرصافة 14
،محافظة النجف ، 2محافظة البرصة
، 1محافظة بابل ، 1محافظة واسط
، 2محافظة ذي قار . 1
الشفاء- 202:الوفيات. 5:

الكاظمي من واشنطن :العراق يتطلع للعمل مع صندوق النقد
الدولي لتحقيق اإلصالح االقتصادي
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
امس االربعاء ،ان العراق يتطلع اىل العمل
مع صندوق النقد الدويل لتحقيق اإلصالح
االقتصادي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،التقى بمقر
إقامته يف واشنطن ،مدير عام صندوق النقد
الدويل ،السيدة كريستالينا جورجيفا ،والوفد
املرافق لها ،وجرى خالل اللقاء بحث أوجه
التعاون بني العراق وصندوق النقد الدويل.
واكد الكاظمي ،بحسب البيان ،أن العراق
يتطلع اىل العمل مع صندوق النقد الدويل
لتحقيق اإلصالح االقتصادي ،وأن الحكومة
عىل استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه
عمل صندوق النقد الدويل يف العراق.
وبحث رئيس مجلس الوزراء ،بحسب البيان،
مع الوفد إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق
النقد الدويل ،لدعم االقتصاد العراقي ،وتقليل
حجم اعتماده عىل النفط ،من خالل تأهيل
القطاعات األخرى وجعلها منافسة للقطاع
النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها
امتصاص البطالة يف البالد.
من جانبها ،هنأت مدير عام صندوق النقد

الدويل السيدة كريستالينا جورجيفا رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،لتمكنه
من تحقيق االستقرار يف العراق خالل فرتة
وجيزة من استالم مهامه الحكومية.
وأشادت بالخطوات التي اتخذها سيادته
لتحقيق اإلصالح االقتصادي ،عىل الرغم
مما يواجهه من تحديات عديدة يف مقدمتها
جائحة كورونا ،اىل جانب املشاكل االقتصادية
الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العاملية.
وأكدت جورجيفا أنهم مؤمنون بالرشاكة مع

العراق ،واهمية الوقوف معه من املؤسسات
االقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد
الدويل أو البنك الدويل.
وأثنت جورجيفا عىل مهنية ورصاحة
املفاوض العراقي ،كما أشادت بقيادة
رئيس الوزراء ،السيد مصطفى الكاظمي،
يف مواجهته للتحديات االقتصادية الراهنة،
وأعربت عن تفاؤلها بقدرة العراق عىل
تخطي األزمة الحالية اىل مستقبل أفضل
اقتصاديا.

مقرتح جديد الستئناف جلسات الربملان و 4ملفات مهمة ستتصدر جدول أعماله
الزوراء  /يوسف سلمان:
قدمت كتلة تحالف الفتح النيابية
مقرتحا جديدا الستئناف جلسات
مجلس النواب ملناقشة جائحة كورونا
واالعتداءات الرتكية ،واكمال قانون
االنتخابات وقانون املحكمة االتحادية
.
وقال النائب محمد البلداوي لـ»الزوراء
« :ان «مجلس النواب يرتقب استئناف
جلساته بشكل مستمر ،يف ظل وجود
جملة قضايا مهمة تحتاج اىل املناقشة
منها جائحة كورونا واالعتداءات الرتكية
عىل األرايض العراقية والتظاهرات
الشعبية يف املحافظات ،فضال عن

اقرار الترشيعات املهمة ،منها ملحق
توزيع الدوائر املتعددة إلكمال قانون
االنتخابات وقانون املحكمة االتحادية
وقانون التقاعد املوحد».
واضاف ان «الربملان أصبح بعيدا عن
األجواء بسبب عدم انعقاد جلساته».
مؤكدا «رضورة انعقاد الجلسات
مراعاة الجانب الصحي ،وال بأس أن
يحرض نصف  329نائبا أو ما يزيد عن
ذلك الستئناف الجلسات» .مبينا «ان
جدول اعمال الجلسة األوىل للفصل
الترشيعي الجديد لم يحدد حتى اآلن».
واوضح ان «الجلسات األوىل للفصل
الترشيعي الجديد ستخصص لتمرير

قانون املحكمة االتحادية ومحلق
توزيع الدوائر املتعددة إلكمال قانون
االنتخابات الجديد» .عادا ان «حسم
املحلق االنتخابي سيتم عرب التوافق بني
الكتل السياسية «.
باملقابل ،كشفت كتلة ائتالف النرص
النيابية عن ابرز الفقرات التي
سيتضمنها جدول اعمال جلسات
مجلس النواب ،التي يسعـى ممثلو
الكتل السياسية لالتفاق عىل استئنافها
قريبا .
وذكرت النائب ،ندى شاكر ،يف ترصيح
صحفي :ان « هناك حراكا فاعال داخل
مجلس النواب من اجل استئناف

جلساته االعتيادية ملناقشة القوانني
والترشيعات املهمة ،فضال عن متابعة
التطورات السياسية والربنامج

الحكومي «.
واوضحت انه « تم جمع تواقيع ألكثر
من طلب نيابي رسمي باستئناف

الجلسات او عقد جلسات استثنائية
إلقرار القوانني املهمة».
واضافت ان «جدول االعمال
سيتضمن قضايا جوهرية تتطلب
اتخاذ قرارات برملانية حاسمة ،اولها
مناقشة االعتداءات الرتكية األخرية
عىل العراق ،واكمال التصويت عىل
قانون االنتخابات» .مبينة ان «قانون
االنتخابات شبه محسوم ،واملتبقي
فقط هو ملحق توزيع الدوائر
االنتخابية والتي ما زالت خالفاتها
مستمرة «.
وتابعت القول ان «تعديل قانون
املحكمة االتحادية يمثل اولوية

الترشيعات املهمة ،وكذلك قانون
االصالح االقتصادي والذي اشرتط
مجلس النواب ،يف حزيران املايض،
تمرير قانون االقرتاض املحيل
والخارجي مقابل ارسال الحكومة
مرشوع قانون اإلصالح االقتصادي
خالل فرتة ال تتجاوز الـ 60يوما «.
وكان مجلس النواب عقد آخر جلساته
يف ( 24حزيران  ،)2020وصوت فيها
عىل مرشوع قانون االقرتاض املحيل
والخارجي لتمويل العجز املايل لعام
 ،2020وتعد هي الجلسة األوىل بعد
اإلعالن الرسمي عن تسجيل اصابات
بكورونا بني النواب .

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 22مليون إنسان يف العامل

تطور مهم ..اسرتاليا تعلن احلصول على لقاح «واعد» وتوزيعه جمانا بني سكانها
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصل فريوس كورونا انتشاره يف
أكثر من  200دولة للشهر التاسع
عىل التوايل وسط جهود كبرية للحد
من انتشاره ،وأعلنت منظمة الصحة
العاملية ارتفاع عدد املصابني إىل أكثر
من  22مليونا ،وعدد الوفيات إىل
نحو  800ألف حالة ،وقد تصدرت
الواليات املتحدة املرتبة األوىل من حيث
اإلصابات يف العالم ،والسعودية عربيا،
تطور مهم يأتي بينما يرتقب العالم ما
ستأتي به لقاحات كورونا التي ال تزال
قيد التجارب ،فيما أعلنت اسرتاليا
ضمان حصولها عىل لقاح «واعد»
ستصنعه وتوزعه مجانا ً بني سكانها.
وال تزال أمريكا تتصدر دول العالم
بعدد اإلصابات بالفريوس ،وقد تجاوز
العدد فيها  5ماليني و 600ألف إصابة
والوفيات بلغت أكثر من  170ألف
حالة.

وتأتي الربازيل يف املركز الثاني بنحو
 3ماليني و 400إصابة وأكثر من 100
ألف حالة وفاة ،ثم الهند يف املرتبة
الثالثة بعدما وصل عدد اإلصابات فيها
إىل  3ماليني حالة ،ثم روسيا بـ930
ألف إصابة ،وجنوب إفريقيا ما يقارب
 600ألف إصابة ،فيما بلغ العدد يف
املكسيك أكثر من  500ألف إصابة.
وعىل الرغم من تطبيق إجراءات العزل
العام يف نيوزيلندا ،أعلنت رئيسة
الوزراء ،جاسيندا أرديرن ،إرجاء
االنتخابات إىل  17من الشهر القادم،
خشية من موجة جديدة لتفيش
الفريوس.
وعىل الصعيد العربي ،التزال السعودية،
تتصدر قائمة أكثر الدول العربية تأثرا
بالوباء ،حيث بغ عدد اإلصابات فيها
 300ألف حالة ،ثم العراق يف املركز
الثاني بأكثر من  180ألف إصابة،
تليها قطر بأكثر من  115ألف إصابة

 ،وتأتي بعدها مرص بـ 96ألف و600
إصابة ،وتختتم قائمة الدول الخمس
األوائل سلطنة عمان بـ 83ألف
إصابة.
وسجل املغرب 33 ،وفاة جراء اإلصابة
بفريوس كورونا الجديد يف أكرب حصيلة
يومية منذ تسجيل أول حالة وفاة ،يف
 10مارس /آذار املايض ،لريتفع بذلك
عدد الوفيات اإلجمايل إىل  714حالة
وفاة.
يف هذه األثناء أعلن لبنان حالة النفري
العام بعدما سجل ارتفاعا حادا يف عدد
املصابني الذي قارب  450إصابة ،وعىل
أثر ذلك دعا وزير الصحة يف حكومة
ترصيف األعمال حمد حسن إىل إقفال
البالد ملدة أسبوعني.
ويف إيران تجاوزت أعداد الوفيات
الناجمة عن فريوس كورونا  20ألف
وفاة ،يف حني كشفت املتحدثة باسم
وزارة الصحة اإليرانية ،سيما سادات

الري ،أن إجمايل اإلصابات تجاوز 350
ألف إصابة ،يف أعىل حصيلة لدولة رشق
أوسطية من جراء الفريوس.
ويف تطور مهم يأتي بينما يرتقب
العالم ما ستأتي به لقاحات كورونا
التي ال تزال قيد التجارب ،أعلن رئيس
الوزراء األسرتايل ضمان حصول بالده
عىل لقاح «واعد» ضد فريوس كورونا
املستجد ،مؤكدا ً أن بالده ستصنعه
وتوزعه مجانا ً عىل السكان.
وقال ،سكوت موريسون :ان اسرتاليا
توصلت إىل اتفاق مع مجموعة األدوية
السويدية الربيطانية «أسرتازينكا»
بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة
أكسفورد (اململكة املتحدة).
واوضح «لقاح أكسفورد من اللقاحات
األكثر تقدمً ا يف العالم ،وتمكنا بموجب
هذا االتفاق من تأمني توافر مبكر لكل
أسرتايل» ،عىل وفق ما نقلت «فرانس
برس».
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تغيير على رأس الدبلوماسية العمانية

مؤشر على منعطف يف السياسة اخلارجية

مسقط  /متابعة الزوراء:
ّ
دع� َم التغي�ري ال�ذي أحدث�ه س�لطان
عم�ان هيثم ب�ن ط�ارق ع�ىل رأس وزارة
ّ
امل�ؤرشات التي تواترت
الخارجية سلس�لة
خ�الل الف�رتة األخ�رية والتي ت�دل عىل ّ
أن
الس�لطنة بص�دد إج�راء تعدي�الت مهمّة
عىل وجهة سياس�تها الخارجي�ة؛ وذلك يف
ضوء الحاجات املس�تج ّدة للسلطنة ،والتي
تقتيض الخ�روج من حالة “الحي�اد” إزاء
بلدان الخلي�ج وقضاياها ّ
باتجاه املزيد من
التقارب مع تلك البل�دان ،واالنخراط معها
يف تعاون سيايس واقتصادي أوسع نطاقا،
حيث لم تع�د الظروف الطارئة ،وخصوصا
األزم�ة االقتصادي�ة الناتج�ة ع�ن جائحة
كورونا وعن تهاوي أس�عار النفط ،تسمح
ملس�قط باملزيد من التغري�د خارج الرسب
الخليجي.
وتمّت ،ضمن إعاد ِة تشكي ٍل ملجلس الوزراء
العماني أجراها الس�لطان هيثم بن طارق
وأُعلن عنها الثالثاء ،إزاحة الوجه التاريخي
للخارجي�ة العمانية ،يوس�ف بن علوي بن
عبدالل�ه املوجود ع�ىل رأس الدبلوماس�ية
العماني�ة منذ ثالثة وعرشي�ن عاماُ ،
وعن
مكان�ه عضو األرسة الحاكمة بدر بن حمد
بن حمود البوسعيدي.
وال ّ
تمثل السياسة الخارجية لعمان املجال
الوحيد ال�ذي طالته بصم�ات التغيري التي
رشع الس�لطان هيثم بن طارق يف وضعها
ع�ىل السياس�ة العامّ �ة للس�لطنة باتجاه
تخليصه�ا م�ن حال�ة التكلّ�س والب�طء
والتواكل عىل شخص السلطان التي طبعت
تلك السياسة لعقود طويلة.
وأظه�رت إعادة تش�كيل مجل�س الوزراء
اتس�اع م�دى التغي�ري تنفي�ذا مل�ا تع ّهد به
الس�لطان هيثم بعد توليه الس�لطة .وجاء
التغي�ري الحكومي بس�لطان بن س�الم بن
سعيد الحبيس وزيرا للمالية.
وكان الفتا تويل تيمور بن أس�عد بن طارق
آل س�عيد رئاس�ة البن�ك املرك�زي ،وه�و
ش�خصية مرموقة يف السلطنة ،حيث كان
ّ
املرش�حن
اس�مه مت�داوال ضم�ن تراتبية
لتويل عرش الس�لطنة بعد اس�م والده الذي
كان مرش�حا لخالف�ة الس�لطان قاب�وس
مبارشة.
كما َ
حل�ت املراس�ي ُم الس�لطانية و َدمجت
هيئات حكومية يف وزارات جديدة ،وأعادت
تس�مية كيانات وتعري�ف مهماتها ،وذلك
يف م�ؤرش عىل عم�ق التغيريات الت�ي يريد
الس�لطان هيثم بن ط�ارق إجراءها والتي

ترتق�ي إىل مرتب�ة إع�ادة صياغ�ة كامل�ة
للمفاهيم السياس�ية والنظم اإلدارية التي
تدار السلطنة وفقها.
ورأى متابعون للش�أن العماني ّ
أن التغيري
ال�ذي أحدث�ه الس�لطان هيث�م ب�ن طارق
ع�ىل رأس وزارة الخارجي�ة ج�اء بمثاب�ة
تهيئ�ة لألرضي�ة من أج�ل اتخاذ سلس�لة
من الق�رارات واإلج�راءات املهمّة يف مجال
السياسة الخارجية.
ولس�نوات طويلة ارتبط اس�م يوس�ف بن
علوي بالدبلوماس�ية املتفرّدة التي أرساها
س�لطان عم�ان الراحل قابوس بن س�عيد
ّ
التكت�م والعمل بعيدا
والتي تميّزت بش� ّدة
ّ
تجس�دت
عن األض�واء ،لكن ميزتها األهم
يف براعتها االس�تثنائية يف مسك العصا من
وس�طها والتوازن عىل حب�ل املتناقضات،
حيث ظلّت مس�قط حليفا موثوقا به لدى
واش�نطن وعواص�م الغرب عموم�ا ،دون
أن يكلّفه�ا ذل�ك تقلي�ص حج�م التواصل
والتع�اون والتنس�يق م�ع إي�ران الخصم
اللّدود للواليات ّ
املتحدة.
ولم يستبعد مراقبون أن تخطو الدبلوماسية
العماني�ة بقي�ادة وزير الخارجي�ة الجديد
بدر البوسعيدي خطوة إىل الوراء يف العالقة
املتينة التي ظلت لسنوات طويلة تربط بن
عم�ان وإي�ران ،يف ظل تعاظم التس�اؤالت
عن الفائدة التي تجنيها السلطنة من وراء
تل�ك العالق�ة ،فيم�ا الفوائد الت�ي تجنيها
طهران واضحة للعي�ان وأقلّها ّ
فك عزلتها
ّ
وشق الصف الخليجي ومنع تشكيل جبهة
إقليمي�ة موحّ �دة ض ّدها .وم�ن التغيريات
الكبرية املنتظرة أيضا يف العالقات اإلقليمية
للس�لطنة ،ترس�يم العالق�ة م�ع إرسائيل
اقتداء بالخطوة التي ّ
اتخذتها دولة اإلمارات
وباركتها سلطنة عمان.
ولن تحتاج مس�قط يف ذل�ك إىل ما هو أكثر
من إخ�راج العالق�ات التي ربطته�ا دائما
بتل أبيب من طور الرسي�ة إىل طور العلن،
وكان�ت قد رشع�ت يف ذلك بالفع�ل عندما
اس�تقبل سلطان عمان السابق قابوس بن
س�عيد رئيس ال�وزراء اإلرسائي�ي بنيامن
نتنياه�و يف العاصم�ة مس�قط يف أكتوب�ر
.2018
ّ
غري ّ
املؤكد ،تحقيق املزيد
أن ما يظل يف حكم
م�ن التقارب والتعاون بن س�لطنة عمان
ودول الخلي�ج ،وهو ما رشعت مس�قط يف
تطبيقه بش�كل عم�ي مع دول�ة اإلمارات
العربي�ة ّ
املتح�دة بعد س�نوات م�ن الفتور
النسبي الذي ساد العالقة بن البلدين.
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السيسي يطالب اجليش باالستعداد واجلاهزية لتنفيذ أي مهام
القاهرة /متابعة الزوراء:
وجّ �ه الرئيس املرصي ،عبدالفتاح الس�ييس،
الجي�ش باالس�تمرار يف الحف�اظ ع�ىل أعىل
درج�ات الجاهزي�ة واالس�تعداد القت�ايل
لتنفي�ذ أي مهام توكل ل�ه لحماية أمن مرص
القومي.
وخالل اجتماع عقده السييس ،مع قائد الجيش
الثان�ي امليدان�ي ،ورئي�س الهيئة الهندس�ية
للقوات املسلحة ،ورئيس هيئة الشؤون املالية
للقوات املس�لحة ،وجه الرئيس باالستمرار يف
الحفاظ عىل الكفاءة وأعىل درجات الجاهزية
واالس�تعداد القت�ايل لتنفي�ذ أي مه�ام توكل
لعن�ارص القوات املس�لحة لحماية أمن مرص
القومي ،وذلك يف ظ�ل التحديات الراهنة التي
تشهدها املنطقة ،والقدرة الكبرية التي تتمتع
بها القوات املس�لحة املرصية يف كافة األفرع
والتخصصات ونظم التسليح.
ووجه الرئيس التحية والتقدير لجهود القوات
املسلحة ،وما تبذله من تضحيات فدا ًء للوطن

ولصون أمنه وس�المته واستقراره ومقدرات
الشعب املرصي.
وكان الرئي�س امل�رصي ق�د ت�رأس ،يف يوليو

املايض ،اجتماعا ملجلس الدفاع الوطني لبحث
امللف الليبي وأزمة سد النهضة.
ورصح املتحدث الرسمي باسم رئاسة مرص،

بأن املجلس تناول مجمل األوضاع السياسية
واألمني�ة والعس�كرية ع�ىل كل االتجاه�ات
االس�رتاتيجية للدول�ة ،يف إط�ار تط�ورات
التحدي�ات الراهن�ة املختلفة عىل الس�احتن
اإلقليمية والدولية.
وناقش املجلس تطورات األوضاع يف ليبيا عىل
االتج�اه االس�رتاتيجي الغربي ،وذل�ك يف ظل
س�عي مرص لتثبي�ت املوقف امليدان�ي الراهن
وعدم تجاوز الخط�وط املعلنة ،بهدف إحالل
السالم بن جميع الفرقاء واألطراف الليبية.
وأكد املجلس عىل أوارص العالقات القوية التي
ترب�ط بن البلدي�ن ،وأن مرص لن تدخر جهدا ً
لدعم الش�قيقة ليبيا ومس�اعدة شعبها عىل
العبور ببالدهم إىل ب�ر األمان ،وتجاوز األزمة
الحرج�ة الحالية ،اس�تنادا ً إىل أن امللف الليبي
يع�د إح�دى األولوي�ات القص�وى للسياس�ة
الخارجي�ة املرصية ،وأن األمن الليبي يش�كل
ج�زءا ً ال يتج�زأ من األم�ن القوم�ي املرصي
والعربي.

بايدن يفوز رمسياً برتشيح حزبه لالنتخابات الرئاسية

ميلووك�ي/أ .ف .ب:
ف�ا َز ج�و باي�دن رس�ميا ً بالرتش�يح
الديموقراط�ي لالنتخابات الرئاس�ية يف
الثال�ث من نوفم�ر يف مواجهة الرئيس
دونالد ترمب الذي اتهم�ه بأنه “دمية”
الجناح اليساري من حزبه.
ويف عملي�ة تصوي�ت كان�ت نتائجه�ا
مرتقبة ،اختار املندوبون الديموقراطيون
بغالبيتهم نائب الرئيس السابق ملنافسة
امللياردي�ر الجمهوري ،يف الي�وم الثاني
من املؤتمر الوطن�ي الذي نظمه الحزب
يف ميلووك�ي بش�مال الوالي�ات املتحدة
ويج�ري ع�ر اإلنرتنت بالكام�ل يف ظل
تفيش فريوس كورونا املستج ّد.
وعلق بايدن ( 77عاما) يف رسالة مبارشة
ع�ر الفيديو بالق�ول “ش�كرا لكم من
صميم قلبي!” .وسيقبل بايدن الرتشيح
الخمي�س يف كلم�ة يختتم به�ا املؤتمر
لتحتدم بعدها الحملة االنتخابية.
وكان الرئيس�ان الس�ابقان جيم�ي
كارت�ر ( 95عام�ا) وبي�ل كلينتون (73
عام�ا) نجم�ي األمس�ية الثاني�ة م�ن
املؤتمر ،واتهم كالهما الرئيس بإش�اعة
“الف�وىض” يف وقت تش�هد الب�الد أزمة
اقتصادية وصحية خطرية.
وق�ال كلينتون “يج�ب أن يكون املكتب
البيض�اوي مرك�ز قيادة .لك�ن بدالً من

ذل�ك ،هو ع�ن العاصف�ة .ال توجد فيه
سوى الفوىض”.
من جهته ،أثن�ى كارتر عىل بايدن ذاكرا
“خرته وش�خصيته ولباقت�ه” ،مؤكدا
أنه قادر ع�ىل “توحيدنا وترميم عظمة
أمريكا”.
اللطف والشجاعة
أم�ا النائب�ة الواس�عة الش�عبية ع�ن
نيوي�ورك الت�ي تمث�ل يس�ار الح�زب
ألكس�ندريا أوكازيو كورتي�ز ،وهي من
أش�د مع�اريض ترم�ب ،فألق�ت كلم�ة
مقتضبة.
واختتم�ت األمس�ية بكلم�ة ألقته�ا
جي�ل زوجة ج�و بايدن من مدرس�ة يف
ويلمينغت�ون معقل العائل�ة يف ديالوير
(شمال رشق) ،فنددت املعلمة السابقة
بص�ورة خاصة باألرضار الت�ي ألحقها
وباء كوفيد -19بالعائالت.
وقدمت شهادة مؤثرة مشيدة بشجاعة
جو بايدن الذي عرف يف حياته مأساتن
ش�خصيتن ،حن قض�ت زوجته األوىل
وابنته يف حادث سري عام  ،1972ثم مع
وفاة ابن�ه البكر بو جراء الرسطان عام
.2015
وقال�ت “كي�ف الس�بيل لتوحي�د عائلة
محطم�ة؟ تمام�ا مثلم�ا نوح�د أم�ة.
بالحب والتفهم ،وببوادر لطف صغرية.

بشجاعة .وبإيمان ال يضعف”.
وحص�ل بايدن ع�ىل تأييد ش�خصيتن
تحظيان باالحرتام يف الحزب الجمهوري،
هما الجنرال ووزير الخارجية الس�ابق
كول�ن ب�اول وس�يندي ماك�ن أرمل�ة
السناتور جون ماكن بطل حرب فيتنام
الذي تويف ع�ام  2018والذي كان ترمب
يبغض�ه بش�دة ،وهما يري�ان أن بايدن
قادر عىل توحيد املعتدلن من الطرفن.
والق�ى الرئي�س الس�ابق ب�اراك أوباما
كلمة مس�اء ام�س األربعاء بع�د كلمة
ملرش�حة بايدن لنيابة الرئاس�ة كاماال
هاريس.
ويف ه�ذه األثناء ،س�عى ترم�ب لخطف
األض�واء م�ن الديموقراطي�ن فواصل
تجوال�ه يف أرجاء الواليات املتحدة مركزا
جه�وده عىل الوالي�ات األساس�ية التي
ستحسم الس�باق ،قبل املؤتمر الوطني
الذي ينظمه الحزب الجمهوري األسبوع
املقبل وسيجري أيضا عر الفيديو.
وبع�د زيارة مينيس�وتا وويسكونس�ن
اإلثن�ن ،توجه الثالث�اء إىل أيوا ويوما يف
والية أريزونا حيث دافع عن حصيلته يف
مكافحة الهجرة.
دمية
ج�دد ترمب هجماته ع�ىل خصمه الذي
ينعته بلقب “جو النعس” وقال س�اعيا

لتعبئ�ة قاعدت�ه االنتخابي�ة املحافظة
“جو باي�دن دمي�ة اليس�ار الراديكايل،
األمر يتخطى االشرتاكية”.
وأضاف مثريا تصفيق جمهوره “الصن
تريده أن يفوز! إي�ران تريده أن يفوز!”
طارحا نفسه يف دور املفاوض الصلب.
وكانت الس�يدة األوىل الس�ابقة ميشيل
أوباما الت�ي تحظى بش�عبية منقطعة
النظ�ري ب�ن الديموقراطي�ن ،نددت يف
الليلة السابقة ب�”افتقاره التام واملطلق
للتعاط�ف” واتهمت�ه بإث�ارة انقس�ام
عميق يف املجتمع األمريكي.
ورد الرئي�س ال�ذي يعان�ي م�ن تدن�ي
التأيي�د له يف اس�تطالعات الرأي ،فكتب
يف تغريدة “ينىس الناس كم كانت بالدنا

منقسمة يف عهد أوباما/بايدن”.
ورف�ض االنتق�ادات املوجه�ة لتعاطيه
مع تفيش وباء كوفيد -19الذي تس�بب
بوف�اة أكث�ر م�ن  170ألف ش�خص يف
الوالي�ات املتحدة ،مؤكدا أنه “أنقذ حياة
املالين”.
وأك�د ترمب أنه س�يلقي كلمته يف ختام
املؤتمر الوطن�ي الجمهوري من حدائق
البيت األبيض يف  27أغسطس.
وأكد رج�ل األعمال الس�ابق الذي حقق
الف�وز يف انتخاب�ات  2016بقدرته عىل
تحريك الحشود“ ،خالفا مليشيل أوباما،
س�ألقي كلمت�ي بش�كل مب�ارش .م�ن
األفضل ع�ىل الدوام حن تك�ون األمور
مبارشة”.

بعد فوز لوكاشينكو يف االنتخابات

زعيمة املعارضة يف بيالروسيا حتث االحتاد األوروبي على رفض نتائجها
مينسك/د ب أ:
ْ
ناشدت زعيمة املعارضة يف بيالروسيا ،سفيتالنا
تيخانوفس�كايا زعماء األتح�اد األوروبي ،الذين
يجتمع�ون لبح�ث األزم�ة يف بالده�ا رفض فوز
الرئي�س ال�ذي يحك�م الب�الد منذ ف�رتة طويلة،
الكس�ندر لوكاش�ينكو يف االنتخابات الرئاسية،
طبق�ا ملا ذكرته وكالة “بلوم�رج” لألنباء امس
األربعاء.
وقال�ت تيخانوفس�كايا ،الت�ي كان�ت تتح�دث
باإلنجليزية يف خطاب جديد بالفيديو من املنفى
يف ليتوانيا “ ،قادة أوروب�ا الكرام ،أدعوكم لدعم

صحوة بيالروسيا”.
وأضافت “أدعوكم أال تعرتف�وا بتلك االنتخابات
املزورة .لقد فقد السيد لوكاشينكو كل الرشعية
 ،يف نظر دولتنا والعالم”.
وتابعت أن االنتخابات التي جرت يف التاس�ع من
آب/أغسطس ،التي زعم فيها لوكاشينكو فوزه
بحوايل  80باملئة من األصوات “ليست نزيهة وال
شفافة .النتائج كانت مزورة”.
ودع�ت زعيم�ة املعارض�ة يف بي�الروس زعم�اء
االتح�اد األوروب�ي إىل دع�م االنتق�ال الس�لمي
للسلطة ،من خالل انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف�ت “الناخب�ون الذين خرج�وا للدفاع عن
صوته�م يف ش�وارع مدنه�م يف مختل�ف أنح�اء
بي�الروس تعرضوا للرضب بوحش�ية والس�جن
والتعذيب من قبل النظام ،الذي يتشبث بالسلطة
بشكل بائس”.
وم�ن املق�رر أن يبحث زعم�اء ال�دول األعضاء
باالتح�اد األوروب�ي ال� 27س�بل معالج�ة أزمة
بي�الروس األربع�اء ،فيم�ا تس�تمر مظاه�رات
واس�عة يف الدولة الس�وفيتية السابقة يف أعقاب
انتخابات متنازع عليها جرت هذا الشهر.
وكان وزراء خارجي�ة دول االتح�اد األوروبي قد

وافق�وا باإلجماع ي�وم الجمعة امل�ايض عىل بدء
عملية لفرض عقوبات ضد أفراد من بيالروسيا،
متورطن يف انتهاكات لحقوق اإلنس�ان وتزوير
االنتخابات .وربما تكون تلك العقوبات موضوعا
للنق�اش خ�الل اجتم�اع زعم�اء دول االتح�اد
األوروبي ،الذي عقد عر االنرتنت امس األربعاء.
يذك�ر أن احتجاج�ات اندلعت يف الدول�ة الواقعة
رشق أوروب�ا ،قب�ل أكث�ر م�ن أس�بوع بع�د
االنتخاب�ات .وت�م اعتق�ال آالف املحتجن ،فيما
زعم الكثري من ه�ؤالء الذين تم إطالق رساحهم
أنهم تعرضوا لسوء معاملة يف الحجز.

بعد اعتقالهم الرئيس وإجباره على االستقالة وحل البرلمان

متمردو مالي يعلنون نيتهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات جديدة
بامكو /متابعة الزوراء:
أعلن الجنود الذي قاموا بانقالب عسكري
يف م�ايل أدى الس�تقالة الرئي�س إبراهيم
أب�و بكر كيتا وحكومت�ه ،امس األربعاء،
عزمهم تش�كيل حكومة مدنية انتقالية
تنظم إجراء انتخابات جديدة.
واستقال كيتا يف وقت متأخر من الثالثاء
وحل الرملان بعد ساعات من قيام جنود
متمردين باحتجازه تحت تهديد السالح،
م�ا فاقم أزمة بل�د يواج�ه بالفعل تمرد
املتشددين واحتجاجات.
ويف بي�ان بث�ه التلفزيون الرس�مي ،قال
متحدث باس�م املتمردي�ن ،الذين أطلقوا
ع�ىل أنفس�هم اللجن�ة الوطني�ة إلنقاذ
الش�عب :إنهم ق�رروا التح�رك للحيلولة
دون تفاقم الفوىض يف البلد.
ودع�ا الكولوني�ل إس�ماعيل واج�و،
املتحدث باسم اللجنة ،الذي وقف محاطا
بالجن�ود ،املجتم�ع املدن�ي والح�ركات
السياسية يف مايل لالنضمام لهم وصياغة
رشوط انتقال س�يايس يف�يض إىل إجراء
انتخابات.
وق�ال واجو “بلدن�ا ينزل�ق إىل حالة من
الفوىض واالنفالت وانع�دام األمن ،وذلك
يف مجمله بس�بب أخط�اء من يتحكمون
يف مصريه”.
ون�دد رشكاء إقليمي�ون ودولي�ون مل�ايل
باالنق�الب العس�كري ،حي�ث يخش�ون
أن يؤدي س�قوط كيت�ا إىل تفاق�م حالة
انعدام األمن يف البلد وزعزعة االس�تقرار
يف منطق�ة الس�احل بأرسه�ا يف غ�رب
إفريقيا.

وكان�ت املجموع�ة االقتصادي�ة ل�دول
غ�رب إفريقي�ا “إيكواس” ق�د أعلنت يف
وقت س�ابق من ليلة األربع�اء ،إجراءات
عقابية يف حق دولة مايل ،بسبب سيطرة
العس�كرين ع�ىل الحكم ،وش�ملت هذه
اإلجراءات تجميد عضوية مايل يف هيئات
املجموع�ة ،وتعلي�ق التب�ادالت التجارية
واالقتصادية واملالية بن مايل ودول غرب
إفريقيا.
وأعل�ن الرئي�س امل�ايل ،إبراهي�م بوبك�ر
كيتا ،اس�تقالته رس�ميا من منصبه بعد

احتجازه عىل يد جنود متمردين ،الثالثاء،
حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال كيتا ،يف خطاب متلفز :إنه قرر حل
الحكومة والرملان .مضيفا “ال أريد إراقة
دماء ألظل يف السلطة”.
وكان متحدث باس�م الحكومة املالية قد
أك�د ل�”بي ب�ي يس” أن الرئيس أبو بكر
كيتا اعتقل من قبل جنود متمردين ،وتم
احتجازه يف معس�كر تاب�ع للجيش قرب
العاصمة باماكو.
كم�ا ت�م اعتق�ال رئي�س ال�وزراء بوبو

سيسيه ،برغم مناشدات سابقة من أجل
“حوار أخوي”.
وتابع الرئيس املس�تقيل يف خطابه“ :إذا
أرادت بع�ض عن�ارص قواتن�ا املس�لحة
اليوم التدخل إلنهاء املوقف الحايل ،فإني
ال أملك خيارات”.
واختت�م حديث�ه بأن�ه ال يحم�ل ضغينة
ألح�د ،وق�ال “حب�ي لبلدي ال يس�مح يل
بذلك ،حفظنا الله”.
وجاء االنقالب بعد عامن فقط من إعادة
انتخاب كيتا رئيس�ا للبالد يف  ،2018لكن

ت�ردي األوضاع املعيش�ية والفس�اد أثار
غضب شعبي امتد إىل الجيش.
وس�يطر ضب�اط صغ�ار غاضب�ون عىل
معس�كر كات�ي اله�ام التاب�ع للجي�ش
بالق�رب م�ن العاصم�ة باماك�و صباح
الثالثاء.
ويف املدينة أش�عل ش�بان الن�ار يف مبنى
تملكه الحكومة.
وأثار اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه
إدانة دولية واسعة النطاق.
وتتزامن االضطرابات مع دعوات إىل مزيد
م�ن االحتجاج�ات للمطالبة باس�تقالة
الرئيس.
وب�دأت محاول�ة االنق�الب الواضح�ة يف
الدول�ة الواقعة يف غ�رب إفريقيا بإطالق
النار عىل معس�كر رئي�يس تابع للجيش
بالق�رب م�ن العاصم�ة باماك�و صباح
الثالثاء.
ويف املدينة أش�عل ش�بان الن�ار يف مبنى
تملكه الحكومة.
وأثار اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه
إدانة دولية واسعة النطاق.
وج�اء ذلك بعد س�اعات من قيام ضباط
صغ�ار س�اخطن باحتج�از الق�ادة
والس�يطرة عىل معس�كر كاتي ،عىل بعد
حوايل  15كيلومرتا ً من باماكو.
وتتزامن االضطرابات مع دعوات إىل مزيد
م�ن االحتجاج�ات للمطالبة باس�تقالة
الرئيس.
يق�ود التم�رد العقيد مالك دي�او  -نائب
القائد العام يف معسكر كاتي  -وقائد آخر
هو الجنرال س�اديو كامارا ،بحس�ب ما

أفاد به مراس�ل “بي ب�ي يس” يف إفريقيا
من باماكو.
وبع�د االس�تيالء ع�ىل املعس�كر ،توجه
املتمردون نحو العاصمة.
ويف فرتة م�ا بعد الظه�ر ،اقتحموا منزل
كيتا واعتقلوه صحبة رئيس وزرائه الذي
كان معه.
س�بب ه�ذه الخطوة غري واض�ح وكذلك
عدد الجنود املش�اركن يف التمرد.وتقول
بعض التقاري�ر إن تدني معدالت األجور
قد أدت إىل تغذية هذا النزاع.
وكان معس�كر كاتي أيض�ا ً محور تمرد
يف عام  2012من قب�ل الجنود الغاضبن
من عجز كبار القادة عن منع الجهادين
واملتمردي�ن الطوارق من الس�يطرة عىل
شمال مايل.
وأظه�رت لقط�ات م�ن وكال�ة “فرانس
ب�رس” مبن�ى تاب ًع�ا ل�وزارة الع�دل يف
باماكو ،اشتعلت فيه النريان.
تحلي�ل من وي�ل روس ،محرر الش�ؤون
األفريقية يف “بي بي يس”:
يبدو أن م�ا بدأ كتمرد تح�ول إىل انقالب
سريحب به العدد الهائل من املتظاهرين
الذي�ن خرجوا إىل الش�وارع منذ ش�هور
مطالبن الرئيس كيتا بالتنحي.
سيتم رسم أوجه تشابه بن هذه األحداث
وبن أحداث عام  2012عندما أدى س�وء
تعام�ل الحكوم�ة مع التم�رد إىل انقالب
آخر.
وق�د اس�تغل الجهادي�ون تل�ك الفوىض
لالستيالء عىل شمال مايل .وهم يواصلون
نشاطهم يف جميع أنحاء املنطقة.

امن ومجتمع
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قرب إطالق استمارة الكرتونية خاصة
بشهداء التظاهرات
بغداد /الزوراء:
تطلق مؤسسة الشهداء قريبا االستمارة
االلكرتونية الخاصة بشهداء التظاهرات
وضحايا املكون االيزيدي من املشمولني
بقانون ضحايا االرهاب والعمليات
العسكرية.
وقال مدير عام ضحايا االرهاب
والعمليات العسكرية يف املؤسسة ،طارق
املندالوي ،يف ترصيح صحفي :ان دائرته
“ويف ضوء قرار مجلس الوزراء بشمول
شهداء ومصابي التظاهرات منذ ترشين
االول املايض وحتى اآلن ،بقانون ضحايا
االرهاب والعمليات العسكرية ،فقد اعدت

استمارة الكرتونية للتقديم عىل موقع
املؤسسة االلكرتوني”.
وأضاف املندالوي أن “االستمارة ستطلق
خالل االيام املقبلة ليتسنى لذوي الشهداء
من ضحايا االرهاب واملصابني واملخطوفني
واملفقودين ،التقدم للشمول بالقانون”.
وعد املندالوي “االستمارة التجربة االوىل
للمؤسسة باعتماد التقديم االلكرتوني،
لكون رئاسة الوزراء ارشفت من خالل
مستشاريها عىل ملف انجازها استثنائيا
مع التأكيد عىل اختزال الوقت والجهد
ليتسنى لذوي الضحايا ترويج معامالتهم
من دون مراجعة مديريات املؤسسة”.

إحباط «غزوة سامراء» عرب اإلطاحة بثالث
خاليا لداعش
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الصحة العاملية :العراق أمام أزمة كبرية بسبب ارتفاع إصابات كورونا
بغداد /الزوراء:
اكدت منظمة الصحة العاملية ان العراق مقبل
عىل أزمة صحية كبرية بعد ارتفاع اإلصابة
بكورونا ،فيما أكدت ان عليه االلتزام الجاد
بتطبيق اإلجراءات الوقائية .وفيما أكدت وزارة
الصحة والبيئة أن األدوية املستخدمة يف عالج
مرىض كورونا تتوفر يف مؤسساتها حرصاً،
حذرت املوطنني من ضعاف النفوس ،الذين
يروجون ألدوية مزيفة.
وقالت منظمة الصحة العاملية ،امس االربعاء،
يف بيان صحفي :ان «ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا يف العراق ينذر باحتمال حدوث
أزمة صحية كبرية ،وال يزال بإمكان العراقيني
هزيمة هذا الوباء من خالل االلتزام الجاد
بتطبيق اإلجراءات الوقائية».
واضافت انه «يف ظل غياب دواء أو لقاح لهذا
املرض ،لم يتبق للعراق سوى االلتزام باإلجراءات
الوقائية ملكافحة انتشار الوباء ،ويجب
االلتزام بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي
والتعليمات التي تواصل السلطات الصحية

التأكيد عليها مرارا ً وتكرارا ً «.
وشددت املنظمة عىل دعمها «الترصيحات
األخرية لعلماء الدين والسياسيني التي تدعو إىل
منع التجمعات الجماهريية يف األيام املقبلة»،

مبينة انه «بتضافر جهود الجميع فأن العراق
سيتغلب عىل الوباء».
من جانبها ،أكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس
األربعاء ،أن األدوية املستخدمة يف عالج مرىض

كورونا تتوفر يف مؤسساتها حرصاً ،فيما حذرت
املوطنني من ضعاف النفوس ،الذين يروجون
ألدوية مزيفة.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر ،يف
حديث صحفي :إن «الفقرات الربوتوكولية
املعتمدة يف عالج كورونا تتوفر يف جميع
مؤسساتنا الصحية املخصصة حرصاً ،وتوزع
بني املرىض باملجان».
ودعا البدر املواطنني إىل «االعتماد عىل املؤسسات
الصحية لعالج مرىض كورونا» ،محذرا ً «من
ضعاف النفوس الذين يحاولون خداع املواطنني
بأدوية مزيفة عىل أنها عالج ملرىض كورونا».
وأضاف أن «الوزارة شنت عدة حمالت واسعة
عىل املذاخر املخالفة يف بغداد واملحافظات ،حيث
تم اغالقها وإحالتها إىل املحاكم حسب نوع
املخالفة».
وأشار إىل «إضافة ما اليقل عن  ٧آالف رسير
خالل االشهر الثالثة االخرية ،خصصت ملرىض
كورونا ،من ضمنها أرسة مخصصة للعناية
املركزة».

الوزارة تطلق استمارات التقديم للقبول بـ»مدارس املوهوبني»

الرتبية النيابية تطالب بصرف التخصيصات املالية لعقود احملاضرين
بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر أمني ،امس األربعاء ،بتفكيك  3خاليا تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط
لشن هجمات يف محيط قضاء سامراء جنوب رشقي محافظة صالح الدين.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :إن «الوكاالت االستخبارية ،وبالتنسيق مع القطعات
األمنية ضمن قواطع جنوبي صالح الدين ،تمكنت من اعتقال  14شخصا ينتمون اىل
 3خاليا إرهابية كانون يخططون لشن غزوة سامراء عرب هجمات انتحارية وقصف
بالصواريخ تستهدف قطعات أمنية ومناطق سكنية يف محيط قضاء سامراء».
وبني املصدر ،الذي فضل عدم ذكر اسمه :أن قوات األمن اعتقلت أفراد الخاليا يف أطراف
ناحيتي يثرب واالسحاقي ،والقرى املحاذية لقضاء بلد .كاشفا عن أن «بني أفراد
الخاليا نساء قادت اعرتافاتهن اىل اعتقال عنارصها ،فيما تتواصل عمليات املالحقة
االستخبارية لعنارص آخرين مرتبطني بالخاليا االرهابية يف مناطق صالح الدين».
ومنذ إعالن هزيمة داعش يف العراق عام  ،201٧عاد التنظيم إىل أسلوبه القديم بشن
هجمات عىل طريقة العصابات تستهدف عسكريني ومدنيني عىل حد سواء.
ويشن العراق حمالت تمشيط عسكرية بني فرتات متباينة بدعم من التحالف الدويل
بقيادة أمريكا ملالحقة فلول التنظيم.

صالح الدين تعتمد خطة لشمول الشرائح
االجتماعية باألراضي السكنية
بغداد /الزوراء:
اعدت محافظة صالح الدين آلية جديدة
لشمول اكرب عدد من الرشائح االجتماعية
باالرايض السكنية.
وذكرت املحافظة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «محافظ صالح الدين،
عمار جرب خليل ،توصل خالل اجتماعه مع
رئيس لجنة تخصيص األرايض يف الحكومة
االتحادية تورهان املفتي ،اىل آلية جديدة
ملخطط التصميم األسايس للمدن يف املحافظة
بعد اجراء مسوحات من قبل الجهات ذات
العالقة ،وبما يتناسب وخطط املحافظة يف
شمول اكرب عدد من الرشائح االجتماعية
باألرايض السكنية ،وتوفري أسس مركزية
لتوسيع االستثمار واالعمار».

وقال محافظ صالح الدين ،بحسب البيان:
ان «االجتماع جدد تأكيد صالحية املحافظة
باستمالك املعسكرات وتحويلها اىل أراض
سكنية ومرافق خدمية وترفيهية ضمن
خطط املحافظة يف تحسني الواقع الخدمي
للمواطنني ،وطي صفحة االرهاب بكل
تبعاته االنسانية واألمنية».
وأضاف املحافظ أن «الدوائر الهندسية
والفنية املختصة ستبارش االجراءات
عىل األرض إلعادة فرز األرايض ،وتوسعة
املدن ،وشمول الصحفيني بقطع األرض
السكنية يف تكريت وسامراء ،اضافة اىل
منح مساحات اضافية لعوائل الشهداء
والجرحى واملستفيدين من االستثناءات
الحكومية».

حترير خمتطفة وإلقاء القبض على
خاطفيها يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس األربعاء ،عن تحرير مختطفة وإلقاء القبض عىل
خاطفيها يف العاصمة بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه “بعد ورود معلومات عن
حدوث عملية اختطاف إلحدى الفتيات ،تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية”.
وأضاف أنه “بعد جمع املعلومات تم تفتيش إحدى الشقق يف بغداد وتم تحرير
املختطفة ،والقي القبض عىل املتهمني االثنني اللذين اقدما عىل اختطافها ،وتم
تسليم املختطفة واملتهمني اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم اصويل”.

بغداد /الزوراء:
اصدرت لجنة الرتبية النيابية
بيانا بشأن مطالة الحكومة
برصف التخصيصات املالية لعقود
املحارضين املجانيني واملتطوعني.
فيما أطلقت وزارة الرتبية ،روابط
االستمارات الخاصة بالتقديم عىل
االختبارات التشخيصية للقبول يف
«مدارس املوهوبني» للعام الدرايس

.2021 – 2020
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس
النواب ،امس االربعاء ،يف بيان« :ان
لجنة الرتبية النيابية برئاسة النائب
قيص محسن اليارسي ،طالبت رئيس
مجلس النواب برصف التخصيصات
املالية لعقود املحارضين املجانيني
واملتطوعني».
وتابع البيان« :انه ال يخفى عىل

الجميع الجهود الكبرية التي قدمتها
هذه الرشيحة املهمة يف سد الشواغر
التي كانت تعاني منها وزارة الرتبية
كونها بحاجة اىل هذه الكوادر
التدريسية لتنظيم وحسن سري
العملية الرتبوية يف البلد».
وتابع البيان« :تقييما لهذه الجهود
املبذولة من قبلهم صوت مجلس
النواب عىل فقرة يف قانون االقرتاض

النزاهة تضبط مسؤول حسابات مبستشفى
حكومي لتالعبه بـ  3مليارات دينار
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحاديَّة
عن ضبط مسؤول يف مستشفى الصدر العام
ً
مبينة تالعبه بمبالغ كانت
بمحافظة ميسان،
بعهدته تصل إىل قرابة ثالثة مليارات دينار.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه أن
“مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف ميسان نفذت
عمليَّة تمكنت خاللها من ضبط مسؤول وحدة
الحسابات يف الجناح الخاص يف مستشفى الصدر؛
لتالعبه باملبالغ املُ َّ
خصصة ملنتسبي الجناح البالغ
مجموعها ( )2,٧00,90٧,000ملياري دينار،
فضالً عن قيامه بإتالف السجالت الخاصة بتقييد
تلك املبالغ ورصفها خالفا ً للقانون ،كما أسفرت

العمليَّة عن ضبط األوليات الخاصة بالرصف
وكشوفات املبالغ”.
وأضاف البيان :أن “مالكات املكتب ،التي انتقلت
إىل املرصف الزراعي يف ميسان ،تمكنت يف عملي ٍة
ثاني ٍة من ضبط أوليات ومعاملة رصف قرض من
املرصف بمبلغ ( )160,000,000مليون دينار،
موضحة أن القرض ت َّم رصفه خالفا ً للقانون
والتعليمات ودون علم وموافقة املقرتض”.
وأكدت الدائرة “تنظيم محرضي ضبط أصوليني
بالعمليتني اللتني ُن ِّف َذتا بموجب مذكرتني
قضائيتني ،وعرضهما عىل السيد قايض محكمة
تحقيق ميسان املُختصة بقضايا النزاهة؛ التخاذ
اإلجراءات القانونيَّة املناسبة”.

اإلطاحة بـ 9إرهابيني مطلوبني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات نينوى ،امس األربعاء ،القبض عىل
تسعة ارهابيني بمناطق متفرقة من املحافظة
مطلوبني عىل وفق احكام املادة ( )4ارهاب،
النتمائهم لتنظيم “ داعش” اإلجرامي.وقالت
الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “أربعة من اإلرهابيني عملوا يف ما يسمى
املعسكرات العامة تحت كنى (ابو هاجر وابو
تبارك وابو عثمان وابو سليمان) ،فيما عمل
االرهابي املكنى (ابو جاسم) بما يسمى فرقة
الكوارس وعمل اإلرهابي (ابو مريم) بما يسمى
لواء خالد بن الوليد ،وعمل االرهابي (ابو

حارث) بما يسمى الطبابة العسكرية ،فضال
عن ارهابيني اثنني عمال بما يسمى ديوان الجند
وفرقة الريموك”.
وأضاف البيان أنه “من خالل التحقيقات األولية
معهم اعرتفوا بانتمائهم للعصابات اإلجرامية
واشرتكوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات
األمنية واملواطنني ،كما تم ضبط كدس للعتاد
من مخلفات داعش اإلرهابي داخل أحد اإلنفاق
يف قرية زلحفة ضمن محافظة نينوى ،بداخله
( )٧50قنربة هاون تستخدم كعبوات ناسفة”.
وأشار إىل أنه “جرى تدوين أقوال اإلرهابيني
وإحالتهم اىل الجهات املختصة ورفع الكدس
وفقا ً للسياقات األصولية”.

إجرام بغداد تعتقل شخصا سرق  30مليون دينار
بغداد /الزوراء:
اعتقلت مديرية مكافحة اجرام بغداد ،امس
االربعاء ،متهما ً اقدم عىل رسقة منزل يف
العاصمة.
وقالت املديرية يف بيان إن «قوة من مديرية

مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة
اجرام الكرادة تكشف حادث رسقة مبلغ (ثالثني
مليون دينار عراقي) من داخل دار سكنية يف
منطقة العلوية» .واضافت إنها «القت القبض
عىل السارق».

أكدت إدخال شارع حسينية األنصار للخدمة الفعلية

أمانة بغداد تعلن قطع جسر بغداد مساء اليوم لثالث ساعات
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االربعاء ،عن قطع
جرس بغداد مساء اليوم لثالث ساعات .فيما
اكدت انجاز مالكاتها يف دائرة املشاريع اعمال
التطوير واالكساء يف شارع حسينية االنصار
ضمن مدينة الصدر رشقي العاصمة.
ونوهت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إىل «قيام مالكاتها يف دائرة املشاريع
بقطع جرس بغداد الكبري جنوب العاصمة
اليوم الخميس لثالث ساعات فقط (من
الساعة  6مسا ًء وحتى الساعة التاسعة
مسا ًء ) ،وذلك إلجراء اعمال الصيانة».
واضافت :ان اعمال الصيانة «تشمل قشط
املقطع املتضمن رمبة الصعود قرب معهد
الوليد ،وباتجاه تقاطع الدرويش وتهيئتها
ألعمال االكساء التي ستتم يف وقت الحق،

وبالتنسيق مع مديرية املرور العامة».
من جانب اخر ،اعلنت امانة بغداد ،امس
األربعاء ،عن انجاز مالكاتها يف دائرة
املشاريع اعمال التطوير واالكساء يف شارع
حسينية االنصار ضمن مدينة الصدر رشقي
العاصمة.
وذكر بيان لالمانة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن “الشارع املذكور يعد من الشوارع التجارية
املهمة يف مدينة الصدر عموماً ،ومنطقة
جميلة عىل وجه الخصوص ،باالضافة اىل
كونه يربط املحلتني ( .”) 516 ، 514
وأضاف البيان أن “اعمال التطوير تضمنت
صيانة املقاطع الكونكريتية املترضرة مع
قشط الشارع بالكامل واعادة اكسائه
بطبقتني من االسفلت سمك  5سم للطبقة
الواحد وبمساحة  30الف مرت مربع”.

تتضمن تخصيصات مالية لعقود
املحارضين ،ومن اجل التخفيف عن
كاهل هذه الرشيحة ،تطالب لجة
الرتبية النيابية برضورة االرساع
برصف هذه املستحقات كونها
اصبحت ملزمة وواجبة التنفيذ عىل
الحكومة استنادا اىل الفقرة  5من
قانون االقرتاض املحيل والخارجي
لتمويل العجز املايل لسنة .»2020

من جانبها ،أطلقت وزارة الرتبية،
امس األربعاء ،روابط االستمارات
الخاصة بالتقديم عىل االختبارات
التشخيصية للقبول يف «مدارس
املوهوبني» للعام الدرايس - 2020
 2021للصف الرابع االبتدائي والصف
األول املتوسط ،مشرية إىل أن التقديم
ينتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي يف
 8أيلول .2020

ضبط عجالت خمالفة للضوابط يف
الشالجمة وأم قصر

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االربعاء ،عن ضبط  3عجالت بدون شهادة مطابقه
ووثيقة اطالق يف منفذ الشالمجة الحدودي ،فضال عن ضبط عجلتني مترضرتني غري مسموح
باستريادها يف منفذ ميناء أم قرص االوسط.وقالت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إنه «بنا ًء عىل توجيهات رئيس هيأة املنافذ الحدودية يف رصد املخالفات ومنع هدر املال العام،
تم ضبط ثالث عجالت خارج الحرم الكمركي يف نقطة البحث والتحري محملتني بمادة «حجر
حالن» وبعد التدقيق تبني عدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة اطالق».واضافت انه «تم اتخاذ
االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفتني واحالتهما اىل مركز رشطة كمرك الشالمجة».
من جانب متصل ،ذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «الهيئة ضبطت يف
منفذ أم قرص االوسط يف محافظة البرصة عجلتني مستوردتني نوع (شوفرليت امريكي)
و(جيب كومباس مكسيكي) مترضرتني ال يسمح بدخولها البالد».وأضاف البيان أنه «تمت
عملية الضبط خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري من هيأتنا ،وبعد تدقيق
معامالتها الجمركية تبني أن العجلتني فيهما رضر ،وهذا مخالف للضوابط والتعليمات التي
تمنع استرياد العجالت املترضرة».وبني أنه «تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل
إىل قايض تحقيق محكمة أم قرص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين
املنجزين للمعامالت الجمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة».

املثنى تشدد على رفع التجاوزات عن
خطوط الكهرباء
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة املثنى ،امس االربعاء ،عن
انطالق حملة واسعة إلزالة التجاوزات عىل
الشبكة الوطنية من قبل أصحاب العمارات
التجارية ،وذلك بعد انتهاء املهلة التي
أعطيت لهم لرفع تلك التجاوزات وربطها
ضمن الشبكة بشكل رسمي.وقال املحافظ،
أحمد منفي ،يف ترصيح صحفي :ان الكوادر
الهندسية والفنية رشعت بتنفيذ حملة

واسعة إلزالة التجاوزات عن شبكة الكهرباء
الوطنية يف عموم املناطق.وأشار إىل :أن
الحملة ستستهدف بشكل أسايس أصحاب
العمارات التجارية وبمشاركة مفارز أمنية
لضمان التوزيع العادل للكهرباء لألحياء
السكنية كافة.واضاف :ان ظاهرة التجاوز
عىل خطوط الشبكة الوطنية تعد غري
قانونية ،وسيحاسب اي متجاوز عليها وفقا
للقانون والقضاء واحالتها للنزاهة.

اعتقال اثنني من إرهابيي ما يسمى
بوالية اجلزيرة

بغداد /الزوراء:
اعلن جهاز األمن الوطني يف نينوى ،امس االربعاء ،القاء القبض عىل اثنني من ارهابيي ما
يسمى بوالية الجزيرة.وذكر الجهاز يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «عىل وفق معلومات
استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز األمن الوطني يف محافظة نينوى من القاء القبض عىل
اثنني من عنارص عصابات داعش اإلرهابية صادرة بحقهما مذكرات قبض ،احدهما يعمل
ضمن ما يسمى بديوان الرشطة اإلسالمية ،واآلخر يعمل بما يسمى بديوان الجند التابعني اىل
والية الجزيرة».واضاف انهما»قد اعرتفا بنصب الكمائن للقوات االمنية خالل عمليات التحرير؛
اذ جرى تدوين اقوالهما اصوليا ً واحالتهما اىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات
الالزمة بحقهما».
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الرافدين حيذر املتخلفني عن
تسديد أقساط القروض

بغداد /الزوراء:
ح�ذر م�رصف الرافدي�ن ،امس
األربع�اء ،م�ن إج�راءات قانونية
بحق املتخلفن عن سداد اقساط
القروض بمختلف أنواعها.
وقال املكت�ب اإلعامي للمرصف
يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه :انه “وجه فروع�ه بمتابعة
واس�رتداد االقس�اط الشهري�ة

م�ن الق�روض الت�ي ت�م منحها
للمواطن�ن ،ومن بينه�ا قروض
بسماية”.
وأضاف البي�ان أن “هناك العديد
م�ن املتلكئن لم يقوم�وا بتسديد
املستحق�ات الشهري�ة املطلوب�ة
من الق�روض الت�ي تسلموها يف
وق�ت سابق ،واستحص�ال أموال
املرصف”.

احلكومة توجه بإزالة املعوقات
إلجناز مصفى الناصرية االستثماري
بغداد /الزوراء:
وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ام�س
األربعاء ،بإزالة املعوقات ،لغرض
إكم�ال إنجاز مصف�ى النارصية
االستثماري.
وق�ال املتح�دث باس�م امان�ة
مجلس الوزراء ،حي�در مجيد ،يف
ترصيح صحف�ي :إن” الكاظمي
وج�ه وزارة النفط والجهات ذات

العاق�ة خ�ال انعق�اد الجلس�ة
ال���  13بإزالة املعوقات ،لغرض
إكم�ال إنجاز مصف�ى النارصية
االستثماري”.
واض�اف مجيد أن” االم�ن العام
ملجل�س ال�وزراء ،حمي�د الغزي،
ش�دد ع�ىل الدوائ�ر املعني�ة يف
األمانة العامة ،برضورة بمتابعة
تنفي�ذ التوجيه م�ع الجهات ذات
العاقة”.
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أكد أن املشروع ما زال بعيدا عن االكتمال

تقرير أمريكي :العراق حياول التوصل إىل اتفاقات مع  3دول حلل أزمة ميناء الفاو
بغداد /متابعة الزوراء:
أك�د تقرير لصحيفة املونيت�ور االمريكية
انه ،وع�ىل الرغم م�ن م�رور  10سنوات
من�ذ أن بدأت الحكوم�ة العراقية يف وضع
األس�اس ملين�اء الف�او الكب�ر يف جنوب
الع�راق ،إال أن املرشوع ال ي�زال بعي ًدا عن
االكتمال.
ونقل�ت الصحيف�ة يف تقريره�ا ،ال�ذي
اطلع�ت «الزوراء» عىل ترجمته ،عن وزير
النقل العراقي ،نارص حسن البندر ،قوله
إن “وزارت�ه تخط�ط لتوقي�ع عق�د م�ع
رشكة هانوا الكورية الجنوبية الستئناف
مرشوع الفاو”.
واض�اف أن ” ه�ذه املرحل�ة تشم�ل بناء
خمسة ارصف�ة وتعميق قناة امليناء ،وقد
طلبنا أن تكون من  19اىل  21مرتا وإنشاء
البني�ة التحتي�ة لخمس�ة أرصف�ة” ،كما
تشمل املرحلة انشاء نفق يربط بن ميناء
خ�ور الزب�ر وطري�ق اسرتاتيج�ي يربط
الحدود العراقية بالكويت “.
وتاب�ع التقري�ر أن ” ذلك كل�ه اليعني أن
امليناء سيكون جاه ًزا يف املستقبل القريب،
فف�ي حن أن الكث�ر من التأخ�ر يتعلق
بالتموي�ل ،فإن جز ًءا م�ن املشكلة يتعلق
ً
أيض�ا بالنزاع�ات الحدودي�ة ب�ن العراق
وجرانه يف الخليج “.
وواص�ل ان ”الع�راق يح�اول التوصل اىل
اتفاق�ات مع إيران والكوي�ت والسعودية
لح�ل ه�ذه الخاف�ات والتي تع�د خطوة
مهم�ة الستكم�ال امل�رشوع ،مم�ا يمنح

العراق القدرة عىل استضافة سفن بحرية
عماقة .ومع ذلك ،قد ال يرى جران العراق
أن استكمال امليناء يخدم مصلحتهم ألنه
قد يسلب بعض أعمالهم”.
واوضح التقرير أن ”الكويت رفضت طلب
العراق باالنضم�ام اىل املفاوضات الثاثية
ب�ن الكوي�ت والسعودي�ة وإي�ران ،ومن
املرجح أن يؤدي فشل العراق يف استكمال
م�رشوع ميناء الف�او إىل زي�ادة اعتماده
عىل املوانئ الكويتية”.
وب�ن التقري�ر أن ” اي�ران تدف�ع العراق

للم�ي قدما يف رب�ط الس�كك الحديدية
الوطني�ة اإليرانية بالعراق .هذا ،إىل جانب
الس�كك الحديدية السوري�ة ،مما سربط
إيران يف النهاي�ة بالبحر األبيض املتوسط
يف مين�اء الاذقي�ة الس�وري ،فيما يقول
البع�ض إن ه�ذا قد يجع�ل الع�راق أكثر
اعتم�ا ًدا ع�ىل املوان�ئ اإليرانية يف ش�مال
الخليج”.
واردف ان�ه ”يوج�د يف محافظ�ة البرصة
أربع�ة موانئ رئيسية أخ�رى ،بما يف ذلك
أب�و فل�وس وخ�ور الزب�ر واملعق�ل وأم

قرص .ومع ذلك ،فإن أعماق املياه وأطوال
أرصفتها مح�دودة ،وال يمكنها استيعاب
الصهاري�ج الكب�رة بشكل متزاي�د ،ولذا
فإن ما يجعل الفاو مهمًا هو أنه سيكون
قادرًا ع�ىل استضافة سفن عماقة ،تزيد
حمولتها عن  100ألف طن ،والتي تحتاج
إىل أعم�اق مائي�ة أك�ر وأط�وال أرصفة
ميناء أكثر مما هو متاح يف موانئ البرصة
الحالية”.
وق�ال ،أسع�د الرش�يد ،مدي�ر م�رشوع
م�رشوع امليناء“ :إذا تم بن�اء ميناء الفاو

اقتصادي :العراق ميتلك ورقة راحبة لردع جتاوزات تركيا
بغداد /الزوراء:
رأى الخب�ر االقتص�ادي ،احس�ان
الكنان�ي ،ان العراق لدي�ه ورقة رابحة
باالمك�ان اللجوء اليها ل�ردع تركيا عن
استمرار هجماتها ضد الشعب العراقي
يف كردستان ،الفتا اىل ان طريق التجارة
الرتك�ي م�ن خ�ال الع�راق باالمك�ان
اغاقه ،وتحميل انقرة خسائر كبرة.

املركزي يلزم املصارف بإطالق رواتب
دوائر الدولة بشرط موافقة املالية

وقال الكنان�ي ،يف ترصيح صحفي :ان
“تركيا تحصل عىل ملي�ارات الدوالرات
سنوي�ا م�ن خ�ال تصديره�ا للعراق،

اضاف�ة اىل ارساله�ا للبضائ�ع اىل دول
الخليج عن طريق العراق”.
واضاف ان “الطريق االقتصادي الرتكي
م�ن خال العراق باالمكان ايقافه لردع
تركيا ع�ن ممارساته�ا وجرائمها ضد
العراق”.
وب�ن ان “صم�ت الحكوم�ة وع�دم
اتخاذه�ا اية ردة فع�ل ازاء االنتهاكات
الرتكية يث�ر الشكوك بعجزها عن الرد
او استخدام الورقة االقتصادية الرابحة
إليق�اف التغلغ�ل الرتك�ي يف ش�مال
العراق”.

الكشف عن آلية جديدة لتخصيص رواتب املوظفني مبوازنة 2021
بغداد /الزوراء:
وج�ه البن�ك املرك�زي العراق�ي
املص�ارف املج�ازة كاف�ة بع�دم
اط�اق روات�ب منتسب�ي دوائ�ر
الدولة املمول�ة مركزيا ً أو املمولة
ذاتيا ً برشط استحص�ال موافقة
وزير املالية.
وج�اء يف الوثيق�ة الص�ادرة من
البنك املرك�زي« :ان�ه استنادا اىل
توجيه�ات وزارة املالي�ة /مكتب
الوزي�ر بموج�ب كتابه�م املرقم
بالع�دد  959يف ،18/8/2020

سوق العراق
لألوراق املالية
يغلق مرتفعا

وبالنظ�ر للظ�روف املالي�ة التي
يمر بها البلد وانخفاض صادرات
النفط الخام املصدر عامليا».
واضاف�ت الوثيق�ة « :ع�ىل
مصارفك�م ع�دم اط�اق رواتب
منتسب�ي دوائ�ر الدول�ة املمولة
مركزي�ا ً أو املمول�ة ذاتي�ا ً س�واء
الخ�ارسة منه�ا أو الرابح�ة
واملوطن�ة رواتبهم ابت�دا ًء من آب
الجاري واالشهر الاحقة ،إال بعد
استحصال موافق�ة وزارة املالية
تحقيقا ملبدأ العدالة واملساواة».
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسع�ار يف سوق العراق
لاوراق املالية ،امس االربعاء ،مرتفعا
بنسبة (.)0.78%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق
الع�راق ل�أوراق املالي�ة لي�وم
ام�س كم�ا ي�يل :بل�غ ع�دد االسهم
()13.197.105.764
املتداول�ة
سهم�ا ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االسهم
( )10.393.709.251دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار  ISX 60يف
جلسة ام�س ع�ىل ( )461.30نقطة
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بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية،
احمد حم�ة رش�يد ،ام�س األربعاء،
عن عزم لجنت�ه اعتماد آلي�ة جديدة
يف موازن�ة ع�ام  2021فيم�ا يتعل�ق
بتخصيصات رواتب املوظفن.
وق�ال رش�يد ،يف حدي�ث صحف�ي:
إن «الع�راق يحت�اج ش�هريا ً إىل ستة
ملي�ارات دوالر لتغطي�ة روات�ب
املوظف�ن ،لك�ن ،وبحس�ب أسع�ار
النفط ،فإن ما يصل ش�هريا ً لخزينة
الدول�ة ه�و أربع�ة ملي�ارات دوالر،
م�ا يعن�ي عج�ز يص�ل إىل ملي�اري

مرتفع�ا بنسب�ة ( )0.78%ع�ن
اغاق�ه يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ
( 457.2957نقطة .وتم تداول اسهم
( )32رشكة من اص�ل ( )105رشكة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصب�ح ع�دد
الرشك�ات املوقوف�ة بق�رار من هيئة
االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )23رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة م�ن
املستثمرين غ�ر العراقين يف السوق
النظام�ي ( )52ملي�ون سهم بقيمة
بلغ�ت ( )54ملي�ون دين�ار من خال

دوالر ش�هريا ً تتم تغطيت�ه باملرحلة
الحالية من باب واحد وهو االقرتاض
الداخيل» ،مبينا أن «هذا الوضع جعل
م�ن قضي�ة تأخ�ر الروات�ب روتينا
يتكرر ألكثر من مرة».
وأض�اف رش�يد أن�ه «يف ظ�ل ارتفاع
أسعار النفط وتحسن واردات املنافذ
الحدودي�ة ،فإن ه�ذه املشكلة ستتم
معالجته�ا تدريجي�ا ً خ�ال األش�هر
املقبل�ة» .الفت�ا إىل «أنن�ا سنعم�ل يف
موازنة ع�ام  ،2021ع�ىل وضع آلية
مائم�ة لتخصيصات الروات�ب أكثر
مما عليه اآلن».

تنفي�ذ ( )49صفقة ع�ىل اسهم ثاث
رشك�ات .بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م
املباعة من املستثمرين غر العراقين
يف الس�وق النظامي ( )5ماين سهم
بقيم�ة بلغت ( )14ملي�ون دينار من
خال تنفي�ذ ( )9صفقات عىل اسهم
رشكة واحدة .ونفذت رشكة الحكمة
للوساطة أم�را متقابا مقصودا عىل
اسهم رشكة مرصف عر العراق بعدد
اسه�م ( )5.200ملي�ار سهم وقيمة
بلغت ( )3.640مليار دينار من خال
تنفيذ صفقة واحدة.

كما هو مخطط ل�ه ،فسيكون واح ًدا من
أكر  12ميناء يف العالم فهو امليناء العراقي
الوحيد ع�ىل البحر املفت�وح” .مضيفا أن
”ميناء الفاو سيساهم يف تنمية االقتصاد
العراقي وزيادة الحركة التجارية ،وهو ما
سيحقق أربعة أضعاف ما يجمعه العراق
ماليا من املوانئ األخرى مجتمعة”.
واشار اىل أن ” الغرض األسايس من امليناء
هو تحمي�ل وتفري�غ الحاوي�ات ،ويضم
امليناء عرشات املرايس لتلبية الطلب املحيل
عىل مدى الثاثن عاما القادمة ،باإلضافة
إىل ذل�ك ،ستشم�ل محط�ات الحاوي�ات
بامليناء أرصفة للبضائع السائبة وأرصفة
للبضائع العامة “.
ون�وه اىل أن�ه ” كانت خطتن�ا األولية هي
استكم�ال املرحلة األوىل من امليناء بحلول
ع�ام  2024يف حال س�ارت األمور عىل ما
ً
مش�را إىل «وجود عجز
ي�رام وساسة” ،
م�ايل يرتاوح بن  3ملي�ارات و  4مليارات
دوالر”.
واختل�ف الرش�يد م�ع فك�رة أن التدخل
الخارجي أث�ر عىل استمراري�ة املرشوع،
قائا إن “ما ّ
أخر العمل هو يف الغالب أمور
داخلية ،ونظرا ً لكون الفاو مينا ًء عراقياً،
فا داعي لعقد صفقة مع أية دولة أخرى
للم�ي قدما ً يف تطويره» .وأضاف“ :كان
العمل يسر ببطء ألسباب مختلفة :الرتبة
غ�ر املستق�رة ،والنقص امل�ايل والوضع
األمني عام  2014عندم�ا غزت «داعش»
اإلرهابية شمال غرب العراق”.

النقل :التوقيع على عقد املباشرة
بإجناز القطار املعلق قريباً

بغداد /الزوراء:
رج�ح وزي�ر النق�ل ،ن�ارص حس�ن بن�در ،إمكانية
التوقيع ع�ىل عقد املبارشة بإنج�از القطار املعلق يف
العاصمة بغداد قريبا ً.
وقال بندر ،يف ترصيح صحفي :إن «هذا املرشوع كان
بعه�دة أمانة بغ�داد بالتعاون م�ع املحافظة ،إال أنه
أعيد اىل وزارة النقل واعتر أحد مشاريع الوزارة».
وكان�ت لجنة الخدمات واإلعمار يف مجلس النواب قد
أعلنت إصدار أمر املوافقة عىل توفر التخصيص املايل
لقطار بغداد املعلق بعد اكتمال التصاميم األساسية،
وق�ال عض�و اللجن�ة ،جاس�م البخات�ي ،يف ترصيح
سابق :إنه «بعد ه�ذه املوافقة ستكون هناك دعوات
للرشك�ات التخصصي�ة لتتنافس بحس�ب املعيارية
املوجودة لدى كل واحدة منها».
وب�ن البخات�ي أن «الحكوم�ة ستتبن�ى تموي�ل 15
باملئة م�ن كلفة امل�رشوع البالغة  2.5ملي�ار دوالر،
يف ح�ن ستكون حص�ة املستثم�ر  85باملئة ،عىل أن
تك�ون إيرادات هذا املرشوع مل�دة  15سنة من حصة
األخر».

الصناعة تعلن تصدير ( )١٣٨٣طنا من “الربايم كوت” إىل االمارات
بغداد /الزوراء:
أعل��ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة
للصناع�ات التعديني�ة ،إحدى رشكات
وزارة الصناع�ة واملع�ادن ،عدن��ان
الغن��ام ،ام�س األربع�اء ،ع�ن قي�ام
ك�وادر الرشكة ،وبالتع�اون مع رشكة
ش�مال الفيح�اء للخدم�ات النفطية،
بتصدي�ر كمية (  ) ١٣٨٣طن من مادة
الراي�م كوت إىل اإلم�ارات ،واملنتجة يف

معمل املنتجات األسفلتية يف محافظة
دياىل ،والذي ت�م انشاؤه عىل وفق عقد
املشارك�ة املرم ب�ن الرشك�ة العامة
للصناع�ات التعدينية و رشكة ش�مال
الفيح��اء .وقال الغن�ام يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :إن “م�ادة
الرايم ك�وت منتج أسفلتي بعدة أنواع
اعتم�ادا ً ع�ىل نسبة املذي�ب العضوي،
ويستعم�ل ألغراض ال�رش عند تبليط

الطرق للطبق�ات السفلي�ة والعلوية،
وحس�ب املواصف�ات واملقايي�س
والج�ودة املطلوب�ة” .وأك�د “إمكانية
واستع�داد الرشك�ة لتجهي�ز وتصدير
مادة الط�اء األساس (الرايمر) والتي
تستخ�دم كطبق�ة مانع�ة للرطوب�ة
وم�ادة الكات ب�اك (  ) RC , MCوالتي
تستخ�دم ألغ�راض الرش عن�د تبليط
الط�رق للطبق�ات السفلي�ة والعلوية

وحس�ب املواصف�ات املطلوب��ة”.
يذك��ر أن الرشكة قام�ت ،ومنذ بداية
ش�هر آب الح�ايل ،بتصدي�ر كمي�ات
م�ن م�ادة الراي�م ك�وت اىل االمارات
وبكمي�ات بلغ�ت (  ) ٢٦٣٢ط�ن م�ن
معمل املنتجات األسفلتية يف محافظة
األنب�ار ،وكمية (  ) ٦٠٠طن من معمل
املنتج�ات األسفلتية يف محافظة دياىل،
وعىل وجب�ات.

أكدت ضرورة استثمار كل املوارد الطبيعية لتعظيم إيرادات الدولة

النفط النيابية :العراق يهدر  3مليارات دوالر سنوياً بسبب «الغاز احلر»
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجن�ة النف�ط والطاق�ة
النيابية ،ام�س االربعاء ،ان العراق
يهدر  3مليارات سنويا بسبب عدم
االستثمار يف الغاز الحر ،مشرة إىل
أن التمويل واالزمة املالية املوجودة
منعت أرباحا تقدر بمليار دوالر.
وقال عض�و اللجن�ة ،النائب فالح
الخزع�يل ،يف ترصي�ح صحف�ي:
إن «الع�راق يهدر م�ا ال يقل عن 3
ملي�ارات دوالر سنوي�ا بسبب عدم
االستثمار يف الغاز الحر ،اضافة اىل
وجود مش�اكل يف الغ�از املصاحب
يف عملي�ة االستكش�اف النفطي».
مبين�ا انه «بالرغم م�ن احالة عدد
م�ن العق�ود ع�ىل رشك�ات عاملية
إلنتاج الغاز املصاحب كرشكة شل
يف حق�ول الب�رصة ،إال ان العم�ل
يسر ببطء».

والغ�از الح�ر ه�و املستخ�رج من
حقول الغ�از الطبيعي ،بينما الغاز
املصاح�ب يتمثل بالغ�از املصاحب
الستخ�راج الخ�ام م�ن حق�ول
النفط.
واضاف الخزع�يل ان «ارباح وزارة
النف�ط من الغ�از املصاح�ب لعام
 2018بل�غ  350ملي�ون دوالر
فقط» .مش�را اىل ان «العراق كان
م�ن املفرتض واملخطط له ان يصل
اىل ارب�اح تبل�غ ملي�ار دوالر خال
الع�ام الح�ايل  ،2020إال انه بسبب
التموي�ل واالزمة املالي�ة املوجودة
اخر العمل يف املرشوع».
واشار الخزعيل اىل ان «لجنة النفط
والطاق�ة النيابية طالبت الحكومة
باالهتم�ام بمل�ف الغ�از وفس�خ
العقود للرشك�ات املتلكئة العاملة
يف الحق�ول الغازية ،ومنها الرشكة

الكوري�ة يف حق�ل عك�از الغازي»،
الفت�ا اىل ان «العراق فيه الكثر من
الحقول النفطي�ة والغاز الطبيعية
وغ�از مصاح�ب ،إال ان االستثمار
به�ا خج�ول ،وع�ىل الحكوم�ة ان
تستثمر كل امل�وارد الطبيعية ألجل
تعظيم ايرادات الدولة».
وكشف تقرير للبن�ك الدويل عن ان
البل�دان األربع األوىل الت�ي ما زالت
تحرق الغاز ه�ي روسيا ،والعراق،
والوالي�ات املتحدة ،وإي�ران ،مبينة
انها تمثل  45%من جميع عمليات
ح�رق الغ�از عامليا لث�اث سنوات
متتالية (.)2017-2019
ووق�ع الع�راق م�ع ع�دة رشكات
عاملي�ة ،ومنه�ا رشكة ش�ل وبيكر
هيوز االمريكية وهنويل األمركية،
الستثمار الغاز املصاحب الذي يتم
حرقه خال انتاج النفط الخام.

وك�ان ائت�اف مك�ون م�ن رشكة
كوكاز الكوري وكاز الكازاخستاني
ف�ازا بتطوي�ر حقل عك�از الغازي
يف محافظ�ة االنب�ار ضم�ن جولة
الرتاخيص الثالثة للغاز بعد تقديم
عطاء تضمن كلف�ة إنتاج الرميل
املكاف�ئ خمسة دوالرات وخمسن
سنت وبق�درة إنتاجي�ة تبلغ 400
مقم�ق ،وباستثمار ما يقل عن 25
مليار دوالر خال  13عاما للوصول
إىل ذروة اإلنت�اج م�ن الحق�ل،
لتنسحب رشكة كاز الكازخستاني
من العقد فيما بعد.
وتفيد التقديرات األولية بأن العراق
يمتلك مخزونا ً يقدر ب� 112تريليون
ق�دم مكعب من الغ�از ،إال أن 700
مليون قدم مكعب منه كان يحرتق
يومي�اً ،ويهدر بسبب ع�دم وجود
البنية التحتية ملعالجته.

أصفر وأمحر
قاسم :من الصعب ان يتواجد حكم
عراقي يف مونديال قطر

بغداد /متابعة الزوراء
اكد الحكم الدويل العراقي ،مهند قاسـم انه من الصعب ان يتواجد حكم عراقي يف مونديال
قطر .٢٠٢٢
وقال قاسم انه «من الصعب تواجدي او تواجد اي حكم عراقي يف
كأس العالـم قطـر  ،»٢٠٢٢مؤكـدا ً ان «الحكـم العراقـي يحتـاج لدعـم مـن املؤسسـات
الرياضية».
وأضاف قاسم انه «يجب تواجد شخصيات عراقية تكون فعالة يف اللجان الخاصة باالتحاد
االسيوي والدويل لدعم الحكام العراقيني».
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اللجنة األوملبية تعقد مؤمترها االستثنائي األربعاء املقبل يف فندق عشتار شرياتون
بغداد/إعالم اللجنة االوملبية
كشف مدير املكتب االعالمي
يف اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية عن التعديالت التي
طرأت عىل النظام االسايس
للجنة األوملبية خالل االتفاق
الذي حصل بني وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال
ورئيس اللجنة األوملبية رعد
حمودي خالل إجتماعهما
االخري .
وقال حسني ان أبرز تلك
التعديالت هو «إعتماد مبدأ
التعيني ملنصبي األمني العام
واألمني املايل» ،باالضافة
لتوسيع قاعدة الجمعية
العمومية للجنة األوملبية عرب
إنتخاب ثلث أعضائها من
قبل االتحادات األوملبية عىل
ان يكونوا مرشحني من تلقاء
أنفسهم من بني الشخصيات
التي ثبت تقديمها خدمات
للرياضة والحركة األوملبية
يف العراق وكذلك االتحادات
غري األوملبية وامل ٔوسسات
واملنظمات املعنية بالشأن
الريايض.
ولفت حسني اىل ان التعديالت
الجديدة منحت الجمعية
العمومية حق إنتخاب لجنة
األخالقيات الرياضية التي
ستعمل عىل وفق نظام أسايس
ينسجم مع مدوّنة األخالقيات
للجنة األوملبية الدولية.
وأفاد مدير املكتب االعالمي
ان التعديالت منحت الجمعية
العمومية أيضا ً حق إنتخاب
«جميع مالكات مركز التسوية
والتحكيم الريايض» عىل

ان يعمل بشكل ينسجم مع
النظام الداخيل «ملركز التحكيم
ّ
فض النزاعات
الدويل ومحكمة
الرياضية كاس».

شرار حيدر  :لن اسحب ترشيحي
ملقعد رئاسة احتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
شدد رئيس نادي الكرخ ،رشار حيدر ،انه لن يرتاجع عن ترشحه
لرئاسة اتحاد كرة القدم يف انتخاباته املقبلة.وقال حيدر سأدخل
انتخابات اتحاد الكرة كمنافس لعدنان درجال وزير الشباب والرياضة
ولن أتراجع عن هذه الخطوة».وأضاف ان «إبعاد اتحاد الكرة السابق
لم يكن بجهود بدرجال فقط بل بجهود الجميع وانا أحدهم».وأشار
حيدر اىل ان «درجال تحصل عىل منصب وزير الشباب والرياضة وهذا
يكفي إلعطاء الفرصة للبقية» يف رئاسة االتحاد.

عبيد :لو اعتمدنا على فحوصات
الوزارة فأن الدوري لن ينطلق
اال بعد ثالث سنوات
بغداد /متابعة الزوراء
اعترب املدرب املساعد لنادي
الصناعات الكهربائية ،حيدر
عبيد ،أنه يف حال اعتمدت أندية
الدوري املمتاز عىل فحوصات
زارة الشباب والرياضة لفايروس
كورونا ،فإن الدوري املمتاز «لن
ينطلق اال بعد  ٣سنوات».
وقال عبيد إنه «قبل  6أيام أجرى
نادي الصناعات فحوصات طبية
يف وزارة الشباب والرياضة ومن
مجموع  ٢٨شخصاً ،أظهرت
النتائج اصابة  ١6شخصا ً ومن
ضمنهم انا».

وأوضح ،أن «أغلب الالعبني أجروا
فحوصات جديدة يف مكان آخر
والنتائج كانت مغايرة ،فالالعبني
لم تكن لديهم أي أعراض وهذه
املسحة الخاطئة قد ندفع ثمنها
كما حدث يف املايض مع عيل
هادي واحمد رايض».
وأضاف ،أن «هذا األمر مقصود
ألن أغلب األندية وبسبب
الضائقة املالية ال تريد املشاركة
يف الدوري املمتاز» ،متابعا ً «اذا
اعتمدنا عىل فحوصات وزارة
الشباب ،فان الدوري لن ينطلق
إال بعد ثالث سنوات».

املقبلة
االنتخابات
وعن
للمكتب التنفيذي ّ
بني حسني
انها ستقام «بارشاف هيئة
قضائية او قانونية او حقوقية

مستقلّة برشط ان يكون جميع
أعضائها من خارج امل ٔوسسات
الحكومية ،وغري الحكومية
الرياضية» ،مستطردا ً قوله

« وتنطبق عليهم مواصفات
االختصاص القانوني والخربة
الرياضية».
وأشار أيضا ً اىل رضورة ان

يكون للعنرص النسوي تواجد
بالجمعية العمومية واملكتب
التنفيذي املقبل «ولو بعنرص
واحد يف أقل التقديرات من اجل

النهوض بالرياضة النسوية».
وأضاف مدير املكتب االعالمي
للجنة األوملبية «ان الرتشيح
لعضوية الجمعية العمومية

بعنوان شخصيات خدمت
الرياضة والحركة االوملبية
فسح املجال أمام الشخصيات
الرياضية بشكل عام متيحا ً
للجميع حق الرتشيح ،وهو
عكس ماكان معمول به سابقا ً
برتشيح تلك الشخصيات عن
طريق االتحادات الرياضية.
وأردف حسني قائالً «ان
التعديالت األخرية ألزمت
االتحادات الرياضية ليكون
لها ممثل واحد يف الجمعية
العمومية سعيا ً لقطع الطريق
أمام التكتالت التي كانت
حارضة يف املشهد االوملبي
سابقا ً عرب تمثيل مزدوج
لبعض االتحادات».
وبصدد التعديالت ختم حسني
حديثه مبينا ً «ان النظام
االسايس املع ّدل منح حرية
مطلقة للرياضيني االوملبيني
باختيار ممثليهما (رجل و
أمرأة) بأنفسهم من دون
الحاجة اىل تصويت الجمعية
العمومية للجنة االوملبية،
مش ّددا ً عىل «ان جميع
التعديالت آنفة الذكر جاءت
ً
متوافقة مع قانون اللجنة
األوملبية ذي الرقم  ٢٩لعام
.»٢٠١٩
ويف ختام ترصيحه لفت مدير
املكتب االعالمي اىل «تغيري
مكان املؤتمر االستثنائي
ألسباب إدارية وفنية» ،مؤكدا ً
«انطالق جلسات أعماله عند
الساعة الحادية عرشة من
صباح يوم األربعاء املقبل يف
قاعة تموز بفندق عشتار
شرياتون يف العاصمة بغداد».

همام طارق سعيد بالعودة من جديد لإلمساعيلي املصري
بغداد /متابعة الزوراء
أعرب املحرتف يف صفوف االسماعييل
املرصي همام طارق عن سعادته
بالعودة مجددا إىل صفوف الدراويش
بعد غياب دام أكثر من  4أشهر.
وأضاف همام يف ترصيحات للموقع
الرسمي لناديه« :كنت مستمرا يف
التدريبات مع فريقي السابق القوة
الجوية أثناء فرتة التوقف من أحل
الحفاظ عىل لياقتي البدنية».

وأشار إىل أن الجهاز الفني بقيادة
الفرنيس ديديه جوميز وضع له
برنامجا تدريبيا مكثفا يتضمن
تدريبات عىل فرتتني سعيا للوصول
للمستوى البدني املأمول.
وواصل« :اشتقت للفريق وزمالئي
ونتطلع ألن نعود يف أفضل صورة
ممكنة نسعد بها جماهرينا الكبرية
التي ال تتوقف عن مساندتنا بشكل
كبري وأود أن أشكرهم عن ما يكنوه

يل من حب».
ووجه الشكر إىل مجلس إدارة
اإلسماعييل والالعبني متمنيا لهم
التوفيق يف لقاء وادي دجلة الذي
سيقوم بنقل الفريق لعدة مراكز يف
حال حصد نقاطه.
وأتم« :العالم كله عانى ومازال يعاني
من هذا الفريوس الذي أتمنى أن
ينتهي رسيعا وتعود الحياة لطبيعتها
من جديد».

اآلسيوي يطالب أنديتنا املشاركة يف دوري األبطال بإكمال الرتاخيص
بغداد /الزوراء
اكد رئيس لجنة الرتاخيص يف الهيأة التطبيعية ،الدكتور حسني
فالمرز ان االتحاد االسيوي لكرة القدم قرر اعتماد مشاركة
االندية العراقية بدوري ابطال اسيا يف املوسم املقبل ٢٠٢١
 ٢٠٢٢وفقا لتسلسل االندية يف ترتيب فرق الدوري املمتاز التيشاركت يف املوسم ٢٠١٩ - ٢٠١٨
واضاف فالمرز عىل أن تكون االندية التي ستشارك بدوري
االبطال قد استوفت معايري الرتاخيص كافة ،والحصول عىل

الرخصة ضمن الفرتة الزمنية التي حددها االتحاد العراقي
لكرة القدم ،وسيتم رفع اسماء االندية املرخصة قبل تاريخ
٢٠٢٠-١٠-٣١
واختتم نتطلع اىل اكمال االندية للمعايري قبل املوعد املحدد
لضمان املشاركة اآلسيوية ،وكلنا ثقة عىل همة وحرص االندية
عىل النجاح بملف الرتاخيص ،والحصول عىل الرخصة.
ويذكر ان االندية التي يحق لها املشاركة بدوري االبطال الرشطة
يف دوري املجموعات والجوية والزوراء بامللحق .

وزارة الشباب تتكفل مبعسكر ليوث الرافدين الثاني يف كربالء
بغداد  /قيص حسن
هيأت وزارة الشباب والرياضة
مستلزمات انجاح معسكر منتخب
شباب العراق بكرة القدم تحت ١٩
عاما الثاني يف محافظة كربالء املقدسة
الذي يستمر لغاية الـ ٣٠من شهر آب
الجاري استعدادا لنهائيات آسيا التي
ستقام يف اوزبكستان منتصف شهر
ترشين االول املقبل ،إذ اوقعت القرعة
منتخبنا الشبابي يف املجموعة الثانية
اىل جانب منتخبات كوريا الجنوبية
واليابان والبحرين.
وقال مدير عام دائرة االستثمار
والتمويل الذاتي عيل شمس الدين:
تنفيذا ً لتوجيهات وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال بتوفري

جميع مستلزمات انجاح مهمة ليوث
الرافدين يف املعسكر الثاني ،عقب
االجواء االيجابية التي ملسها الجميع يف
املعسكر االول بكربالء ايضا ً وصعوبة
تأمني معسكر يف اربيل ،تم التنسيق
مع الحكومة املحلية يف كربالء املقدسة
وقيادة الرشطة وخلية االزمة واالمانة
العامة للعتبة الحسينية بهدف
تسهيل مهمة املنتخب وتهيئة جميع
املستلزمات اللوجستية من فندق
وإطعام وتنقل ،فيما تم االتفاق مع
ادارة الفندق بشأن اجراءات السالمة
من التعفري والتنظيف الدوري للفندق
وغرف الالعبني واالمور االخرى ،كما
تم التنسيق مع قيادة رشطة كربالء
املقدسة لتوفري عجلة ترافق املنتخب

للتنقل والتجوال ،وسهولة الحركة بال
معوقات جراء انتشار جائحة كورونا
واستعدادات املحافظة ملحرم الحرام.
واضاف شمس الدين ان االمانة العامة
للعتبة الحسينية مشكورة وفرت باصا ً
حديثا ً ملرافقة املنتخب ،مشريا اىل ان
الوزير درجال قدم شكره وتقديره من
خالل االتصال بمحافظ كربالء املقدسة
نصيف الخطابي ،اىل الحكومة املحلية
واالمانة العامة للعتبة الحسينية
وكل من يسهم يف تأمني املعسكرات
التدريبية للمنتخبات الوطنية التي
لديها استحقاقات خارجية ،كما وجه
الوزير بتجهيز الالعبني بمستلزم كامل
لتكتمل فصول نجاح املعسكر قبيل
املشاركة يف النهائيات االسيوية.
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باريس سان جريمان يصنع التأريخ ويتأهل إىل نهائي دوري أبطال أوروبا
َ
تأه�ل فريق باريس س�ان جرمان
الفرن�ي ألول م�رة يف تاريخ�ه إىل
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا عقب
ف�وزه عىل اليبزي�غ األملان�ي بثاثة
أهداف مقابل اليشء الثاثاء يف إطار
الدور نصف النهائي من البطولة.
أقيم�ت املب�اراة يف ملع�ب الن�ور يف
العاصمة الربتغالية لشبونة وتمكن
الربازي�يل ماركينيوس م�ن افتتاح
التس�جيل ألمراء باريس يف الدقيقة
 13قب�ل أن يحرز األرجنتيني أنخيل
دي ماري�ا الهدف الثاني يف الدقيقة
.42
ويف الدقيق�ة  56تمك�ن اإلس�باني
خ�وان برن�ات م�ن إح�راز الهدف
الثالث للفريق الفرني.
البداية كانت رسيع�ة من الجانبني
وس�ط تهديدات م�ن اليبزيج ،لكن
نيم�ار كاد يباغ�ت الخص�م بهدف
مبك�ر بع�د م�رور  6دقائ�ق ،وذلك
عقب انفراده بالحارس قبل تسديد
الكرة يف القائم األيرس.
وضغ�ط نيم�ار عىل الح�ارس بيرت
جوالك�ي ،ال�ذي س�دد الك�رة يف
جس�د املهاجم الربازي�يل ،لتصل إىل
مبابي داخ�ل منطقة الج�زاء ،قبل
أن يضعه�ا األخ�ر داخل الش�باك،

لكن الحكم احتسب مخالفة لوجود
ملسة يد عىل نيمار.
وح�اول مارس�يل س�ابيتزر ،صيد
شباك س�رجيو ريكو عرب تسديدة
من مسافة بعيدة ،لكن الكرة ذهبت
سهلة بني أحضان حارس باريس.

ومن ركل�ة حرة نفذه�ا دي ماريا،
نج�ح ماركيني�وس يف االرتق�اء
للعرضي�ة ،موج ًه�ا الك�رة برضبة
رأس�ية إىل داخ�ل الش�باك ،ليتقدم
الفريق الباريي بهدف أول.
وم�رر هري�را ،ك�رة بيني�ة رائعة

داخ�ل منطق�ة الج�زاء إىل مبابي،
الذي س�ددها مب�ارشة نحو مرمى
اليبزي�ج ،لك�ن جوالك�ي حوله�ا
برباعة إىل ركنية.
وكاد اليبزي�ج أن ي�درك التع�ادل يف
منتص�ف الش�وط األول عن طريق

يوس�ف بولسني ،بعدما قابل األخر
تمريرة عرضية بتس�ديدة مبارشة
داخ�ل منطق�ة الجزاء ،لك�ن الكرة
مرت بجوار القائم األيرس.
ونفذ نيمار ،ركلة حرة عىل الجانب
األيم�ن ملنطقة ج�زاء اليبزي�ج ،إذ
حاول خداع ح�ارس األخر ،وكانت
الكرة يف طريقها إىل الش�باك ،لكنها
ارتطمت يف القائم.
وارتكب الح�ارس جوالكي ،هفوة
قاتلة بتمرير كرة خاطئة ،استغلها
العب�و باريس ،بإرس�ال الكرة لدي
ماريا داخل منطقة الجزاء ،ليودعها
األخر داخل الشباك ،لينتهي الشوط
األول بتقدم سان جرمان .2-0
جوليان ناجلسمان ،مدرب اليبزيج،
أقدم ع�ىل إجراء تبديل�ني مع بداية
الش�وط الثان�ي ،بإقح�ام إيمي�ل
فورس�برج وباتري�ك ش�يك ،ع�ىل
حس�اب نكونكو ودان�ي أوملو ،عىل
أمل عودة فريقه يف النتيجة.
وح�اول فورس�برج ،تجربة حظه
بتس�ديدة صاروخي�ة من مس�افة
بعي�دة ،لكنه�ا عل�ت مرمى س�ان
جرمان.
وبع�د م�رور  11دقيق�ة فقط عىل
بداية الش�وط الثاني ،عزز باريس،

تقدم�ه به�دف ثال�ث ع�رب رضبة
ً
مطلقا
رأس�ية من خ�وان برن�ات،
رصاصة الرحمة عىل اليبزيج.
ً
حائا أمام
ووق�ف ريكو من جدي�د
محاولة س�ابيتزر ،الذي س�دد كرة
بي�رساه م�ن ع�ىل ح�دود منطق�ة
الج�زاء ،ذهبت يف أحض�ان حارس
باريس.
وأرس�ل دي ماري�ا ،عرضي�ة إىل
رأس مبابي داخ�ل منطقة الجزاء،
وجهه�ا املهاج�م الفرن�ي نح�و
مرمى اليبزيج ،لكنها ذهبت خارج
امللعب.
وتص�دى جوالكي لتس�ديدة قوية
م�ن مبابي ،قبل الدف�اع عن مرماه
أمام صاروخية باريديس.
وحاول أنخيلينيو ،تجربة التس�ديد
م�ن خ�ارج منطق�ة الج�زاء ،لكن
الح�ارس ريكو تص�دى لها بقبضة
يدي�ه ،قب�ل أن يبعده�ا الدف�اع
الباريي لركنية.
وع�اد باريدي�س لتهدي�د مرم�ى
الحارس املجري بتسديد قوية بعيدة
امل�دى ،لك�ن جوالكي تص�دى لها
برباعة ،مان ًعا ش�باكه من استقبال
الهدف الرابع ،لتميض الدقائق دون
جديد بفوز باريس .3-0

اليبزيج يودع حلمه مبزيج من الفخر واإلحباط
بعدمَ ا حالفه التوفيق عىل مدار البطولة،
ليبل�غ املرب�ع الذهب�ي يف ثاني مش�اركة
فق�ط ل�ه يف دوري أبطال أوروب�ا ،تخىل
الحظ أخرا ع�ن اليبزيج األملاني ،لتنتهي
مسرته األشبه بالحلم.
وودع اليبزي�ج البطولة بالهزيمة ()0/3
أم�ام باري�س س�ان جرم�ان الفرني،
مساء أول أمس الثاثاء.
لكن بمجرد انتهاء حالة اإلحباط ،سيحل
الش�عور بالفخر مكان خيب�ة األمل ،وال
س�يما أن الفري�ق ش�ق طريق�ه برباعة
وعن جدارة حتى بلغ املربع الذهبي ،عىل
عكس معظم التوقعات.
وفجر اليبزي�ج أكثر من مفاجأة ،خاصة
عندما أطاح يف دور الستة عرش بتوتنهام
اإلنجلي�زي ،الذي بلغ نهائ�ي البطولة يف
املوس�م املايض ،ثم أقىص أتلتيكو مدريد
اإلس�باني ،الذي بلغ نهائي البطولة ثاث
مرات سابقة ،يف  1974و 2014و.2016
لك�ن مفاج�آت اليبزي�ج ل�م تس�تمر يف

مواجهة باريس س�ان جرمان ،حيث لم
يق�دم يف مب�اراة أول أم�س أداءه املعتاد،
ال�ذي يعتم�د ع�ىل الضغ�ط الهجوم�ي
املكث�ف ،كم�ا ارتك�ب الفري�ق بع�ض
األخطاء التي كلفته الكثر.
وقال ماركوس كروتش�ه ،املدير الريايض
لايبزيج ،لش�بكة “سكاي” التلفزيونية:
“باري�س (س�ان جرمان) لعب بش�كل
رائ�ع ،ارتكبنا القليل من األخطاء مرارا..
ولك�ن يمكن أن نش�عر بالقناعة عىل أي
حال”.
وأض�اف“ :ه�ذه عملية تطوي�ر ويمكن
للفري�ق التعل�م منه�ا ،رأينا أن�ه يمكننا
األداء بمستوى عال ..أنت تكتسب الكثر
من الخربة”.
لكن ل�م يتضح بع�د م�ا إذا كان الفريق
سيقرتب مجددا من النهائي.
وق�ال يوليان ناجلس�مان ،املدي�ر الفني
لايبزيج“ :نحن منافس�ون ،وكنا نود أن
نتخذ الخطوة التالية ،أو حتى الخطوتني

خاميس :األملان آالت وباردون

َ
كشف الكولومبي خاميس رودريجيز ،صانع
ألعاب ريال مدريد ،عن معاناته خال الفرتة
الت�ي أمضاها ب�األرايض األملانية ،مع�ارًا إىل
بايرن ميونيخ بني عامي  2017و.2019
وأبرزت صحيفة “بيلد” األملانية ،ترصيحات
رودريجي�ز“ :كان الطقس ب�ار ًدا هناك ،كما
أن الش�عب األملاني بارد ً
أيض�ا ،رغم املعاملة
الرائعة التي تلقيتها يف بايرن”.
وأردف“ :الن�اس أحبوني بش�دة هناك ،لكن
األجواء كانت باردة ..كانت هناك أيام أذهب
فيها إىل التدريبات الصباحية يف الربد القارس،
وأسأل نفي( :ماذا أفعل هنا؟)”.
ووص�ف رودريجي�ز الش�عب األملان�ي
ب�”اآلالت” ،وذلك لعدم انش�غالهم بأي يشء

سوى العمل.
وش�هدت الفرتة األوىل لل�دويل الكولومبي
يف ميوني�خ ،محاولته تعل�م اللغة األملانية
عىل يد معلم خاص ،ملدة  4أشهر ،لكنه لم
ينجح يف ذلك.
وقال يف هذا الصدد“ :لقد أخربت املعلم أال
يضي�ع وقته ووقتي ،فهذه لغة لم أرغب يف
تعلمها”.
ومن�ذ عودت�ه إىل ري�ال
مدري�د ،الصيف املايض،
ل�م يظه�ر خامي�س
بال�دوري اإلس�باني
س�وى يف  8مباري�ات
فقط.

اخلليفي :حلم  2011يقرتب

أبْدى نارص الخليفي رئيس باريس سان جرمان ،سعادته بتأهل فريقه
لنهائي دوري أبطال أوروبا ،بالفوز عىل اليبزيج بثاثية نظيفة.
ورصح الخليف�ي ع�رب قن�اة “ RMCس�عيد به�ذه الليلة االس�تثنائية
وفخور بالاعبني ،إنه حلم ،أتمنى أن يتحقق ،يمكننا االحتفال بالتأهل
للنهائي”.
وأضاف“ :س�عيد لفرحة الجماهر ،لقد انتظروا هذا اإلنجاز لفرتة
طويلة”.
وأش�ار“ :باالستحواذ عىل ملكية البي إس جي يف ،2011
كان حلمنا هو دوري األبطال ..الحلم يقرتب”.
وأت�م ن�ارص الخليف�ي ترصيحات�ه“ :لق�د أبلغ�ت
الاعبني ،بأنهم قدموا مباراة مذهلة ،لكن ال يجب
أن نتوقف عند هذا الحد”.
وتأه�ل الب�ي إس جي لنهائ�ي دوري األبطال،
ألول م�رة يف تاريخ�ه ،وينتظ�ر الفائ�ز من
مباراة بايرن ميونيخ وأوملبيك ليون.

7

اعالم الكرتوني

سر اتصال زيدان ببوجبا عقب
موقعة إشبيلية

َ
فتح الفرني زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد ،با ًبا جدي ًدا
من اإلثارة حول املركاتو الصيفي للمرنجي.
ً
ووفقا لشبكة “ديفنسا سنرتال” اإلسبانية ،فإن زيدان هاتف
بول بوجبا ،العب وس�ط مانشس�رت يونايتد ،عقب الخس�ارة
أمام إشبيلية  2 1-يف نصف نهائي الدوري األوروبي.
وأش�ارت إىل بوجبا شعر باس�تياء كبر عقب الخسارة ،وأراد
زيدان أن يدعمه بسبب عاقة الصداقة الوثيقة بينهما.
وأوضح�ت أن زي�دان ال يزال يحل�م بانضمام بوجب�ا إىل ريال
مدريد ،لكن األمر بعيد يف الوقت الحايل.
وكش�فت أن الصفقة معقدة بسبب الرواتب املرتفعة حال ًيا يف
ريال مدريد ،كما أن أزمة فروس كورونا جعلت النادي امللكي
مقي ًدا أمام إبرام أي صفقات كربى هذا الصيف.

مجاهري سان جريمان حتتفل يف
الشوارع

التاليت�ني ..يجب أن نتماس�ك مرة أخرى
ونتعامل مع املهمات املقبلة ،هناك فقط
اسرتاحة قصرة”.
ويس�تهل اليبزيج املوس�م املحيل الجديد
بمواجه�ة نورن�ربج ،بع�د نح�و ثاث�ة
أس�ابيع ،يف ال�دور األول ملس�ابقة كأس
أملانيا.
وأض�اف ناجلس�مان“ :طالب�ت الاعبني
بإلقاء خيبة األمل خلف ظهورهم”.
وتقب�ل ح�ارس املرمى ،بي�رت جوالكي،
الل�وم عىل اله�دف الثاني لباريس س�ان
جرمان ،والذي بدأه فعليا بتمريرة سيئة،
لكن�ه قال أيضا إنه م�ن الواضح جدا ،أن
من الصعب تحقيق مفاجأة أخرى.
وأض�اف“ :يمكن أن نش�عر ع�ىل الفور،
أنه�م كان�وا أفضل م�ن أتلتيك�و ..نحن
فخ�ورون ببل�وغ ال�دور قب�ل النهائ�ي
ونش�عر بخيب�ة أم�ل للخس�ارة ،أردن�ا
جميعا أن نصل للنهائي ..ربما يف غضون
يمكننا أن نفخر بما
أي�ام قليل�ة

اتج� َه العدي�د م�ن مش�جعي باري�س س�ان جرمان إىل ش�ارع
ش�انزليزيه يف العاصمة الفرنسية ،وأش�علوا ألعابا نارية احتفاال
بتأهل فريقهم إىل نهائي دوري أبطال أوروبا ،ألول مرة ،بعد فوزه
عىل اليبزيج.
وغن�ى املش�جعون يف مجموع�ات وعانق�وا بعضه�م بعضا ،لكن
قليلني فق�ط كانوا يضعون كمامات رغ�م الزيادة األخرة يف عدد
حاالت اإلصابة بفروس كورونا يف فرنسا.
كما تجمعت أعداد كبرة خارج ستاد بارك دي برينس ملعب بطل
فرنسا ،بينما احتشد الباريسيون داخل وخارج الحانات ملشاهدة
املباراة.وفاز باريس س�ان جرم�ان ( )3-0عىل اليبزيج يف املباراة
الت�ي أقيمت يف لش�بونة.ويلتقي يف النهائي ي�وم األحد املقبل ،مع
أوملبيك ليون أو بايرن ميونيخ.

ماكيللي حكما لنهائي الدوري األوروبي
ْ
أعلنت لجنة التحكيم باالتحاد األوروبي لكرة القدم
(يويفا) ،أن الهولندي داني ماكيليل سيقود نهائي
ال�دوري األوروبي لك�رة القدم بني إش�بيلية وإنرت
مي�ان ،املقرر إقامته ي�وم الجمعة املقبل عىل ملعب
كولن يف كولونيا بأملانيا.وق�اد ماكيليل صاحب ال�37

عام�ا ،س�بع مباري�ات يف دوري األبطال هذا املوس�م
باإلضافة إىل إي�اب ثمن نهائي ال�دوري األوروبي بني
باي�ر ليفرك�وزن ورينج�رز الس�ويدي يف أملانيا ،وهو
حكم دويل منذ .2008وس�رافق دان�ي ماكيليل طاقم
تحكيم�ي مكون م�ن حكمني مس�اعدين م�ن بلده،

داريو ديكيس ،وهيس�يل ستيجيس�رتا ،فيما سيكون
اليوناني اناستاسيوس سيديبوللوس حكما رابعا.
وس�يقود قاعة التحكي�م بالفيديو الهولندي يوش�يم
كامبيوس مع البولنديني توماس سوكلنش�كي وباول
جيل والهولندي كيفني بلوم.

بارتوميو :كومان مدرب برشلونة إذا مل حيدث أي خطأ
َ
قال جوس�يب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن الهولندي رونالد
ً
كومان س�يكون مدرب�ا للفريق األول يف النادي يف ح�ال لم يحدث أي
خطأ.
وقال بارتوميو يف حديث اىل ش�بكة النادي الرس�مية“ :إذا سارت
األمور بش�كل جيد ،س�يكون كومان املدرب الذي سيرشف عىل
الفريق وعىل الاعبني يف إطار برنامج مختلف”.
وكان الن�ادي الكاتالون�ي أعل�ن اقالة مدربه كيكي س�يتيني
االثن�ني املايض إث�ر الهزيم�ة املدوي�ة لفريقه أم�ام بايرن
ميوني�خ األملان�ي  2-8يف رب�ع نهائي دوري أبط�ال أوروبا
األسبوع املايض.
وأضاف“ :لق�د راهنا عليه ألننا نعرف�ه جيداً ،ندرك كيف
ي�رى األمور ،ون�درك كيف تلعب فرقه لك�ن أيضا ً بفضل
خربت�ه ألنه لع�ب يف صفوف فري�ق دريم تي�م” بإرشاف
يوهان كرويف ويعرف برشلونة وأسلوب لعبه”.
وسيرتك كومان بالتايل منصبه مدربا ً ملنتخب هولندا الذي
استلم االرشاف عليه يف شباط/فرباير عام  2018وخاض
املنتخب تحت إرشافه  20مباراة ش�هدت فوزه يف  11منها

وقاده اىل احتال املركز الوصيف يف دوري األمم األوروبية عام .2019
وتابع بارتوميو“ :برش�لونة يعاني من مش�كلة يف الحد من الراتب .هناك
أم�وال  ،لكن ف�روس كورونا تس�بب يف انخفاض الدخ�ل ،وبالتايل يتعني
علينا تقليل كتلة رواتب الفريق حتى نتمكن من جلب العبني جدد”.
وأرشف مدربون هولنديون يتمتعون بش�هرة كبرة عىل برش�لونة سابقا ً
وأبرزهم رينوس ميتش�يلز (مدرب هولندا يف الس�بعينيات) ،واألس�طورة
يوهان كرويف ،ولوي فان خال وفرانك ريكارد.
وفيما يتعلق باالنتخابات :قال“ :إن نقل االنتخابات إىل  15مارس سيسمح
لنا بإجراء انتقال سلس”.
وتط�رق بارتوميو إىل نواة الاعبني الذين س�يحتفظ به�م الفريق بقوله:
“ثم�ة العبون ليس�وا للبي�ع :النغليه ،تر ش�تيغن ،دي يونغ ،س�يميدو،
ديمبي�يل وغريزم�ان .إنن�ا نعتم�د عىل هؤالء بش�كل كبر املوس�م املقبل
ولسنوات عدة قادمة”.
وتط�رق إىل نج�م الفريق وقائ�ده األرجنتيني ليونيل مي�ي الذي تحدثت
تقارير ع�ن إمكانية رحيله قبل عام من انتهاء عقده وقال يف هذا الصدد:
“أتكلم دائما ً مع ميي وال س�يما مع والده .هما يدركان بوجود مرشوع
جديد مع مدرب جديد يعتمد عليه”.

مفكرة الزوراء
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اإلفراج عن الصحفي اجلزائري مجال
علي طوبال

الجزائر/متابعة الزوراء:
َ
أفرج القضاء الجزائ�ري ،اول أمس الثاثاء،
ع�ن الصحف�ي جم�ال ع�ي طوب�ال ،بع�د
ش�هرين قضاهم�ا يف الس�جن بته�م تتعلق
بالرأي ،ضمن قرارات إفراج طاولت عددا ً من
الناشطن يف الحراك الشعبي.
وأف�رج القضاء ع�ن طوبال بن�ا ًء عى طلب
قدمت�ه هيئ�ة الدف�اع ،ض�د حك�م أصدرته
محكمة االس�تئناف التي كانت حكمت عليه
بالس�جن س�نة ونصفاً ،يف  17يوليو/تموز،
ج�اء بع�د حك�م ابتدائ�ي يف حق�ه ،صدر يف
 17يوني�و /حزي�ران املايض ،أدخ�ل إثره إىل
السجن.

ووجه�ت إىل الصحف�ي طوبال نف�س التهم
املتداولة ضد الناش�طن ،وهي «إهانة هيئة
نظامي�ة» و»توزيع منش�ورات من ش�أنها
اإلرضار بالوحدة الوطنية» اس�تخلصت من
صفحت�ه عى «فيس�بوك» حي�ث كان ينرش
تقاريره الصحفية عن تظاهرات الحراك.
وال يزال يف الس�جن الصحف�ي خالد درارني
الذي حكم بالس�جن  3س�نوات ،فيما هناك
ترجيح�ات تتحدث ع�ن قرب اإلف�راج عنه،
ً
إضاف�ة إىل ماحق�ات مس�تمرة يف ح�ق
الصحفي مصطفى بن جامع ،رئيس تحرير
صحيف�ة «نحلي�ة» يف مدين�ة عنابة رشقي
الجزائر.
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فروع نقابة الصحفيني العراقيني تباشر بتسلم طلبات انتماء
خرجيي كليات االعالم
بغداد/نينا:
َ
ب�ارش ف�رع نقاب�ة الصحفي�ن يف
الب�رصة بتس�لم طلب�ات انتم�اء
خريجي كلي�ات األع�ام إىل النقابة.
وق�ال رئيس الفرع عب�اس الفياض
للوكال�ة الوطنية العراقي�ة لألنباء /
نين�ا /انه وبن�اء عى توجي�ه نقيب
الصحفي�ن العراقين مؤي�د الامي
ب�ارش فرع النقابة بتس�لم معامات
انتم�اء خريج�ي كلي�ات األع�ام اىل
النقابة.
وأض�اف ان ف�رع النقاب�ة مس�تمر
بروي�ج طلب�ات انتم�اء خريج�ي
كليات األعام ليكون�وا أعضاء تحت
خيمة نقاب�ة الصحفي�ن العراقين
ويمارس�وا دوره�م اإلعام�ي وأداء
رسالتهم املهنية .
كم�ا بارش فرع نقاب�ة الصحفين يف
واس�ط باس�تقبال طلب�ات الراغبن
باالنتماء م�ن خريجي كليات االعام
.
وق�ال رئيس الف�رع ماج�د العتابي
ملراس�ل الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لألنباء/نين�ا /ان »:إدارة الف�رع بعد
ان هي�أت كافة املس�تلزمات اإلدارية
الخاص�ة بقب�ول طلب�ات املتقدمن
لعضوي�ة النقابة من خريجي كليات

االعام يف املحافظة ،بارشت بتوزيع
االس�تمارات الخاصة بطلب االنتماء
إىل العرشات من الخريجن «.
وأض�اف »:ان املرك�ز الع�ام للنقابة
وج�ه ف�روع النقاب�ة يف جمي�ع
املحافظ�ات بتس�هيل وترسي�ع
معام�ات طلب�ة كلي�ات االع�ام
وف�ق ضوابط ت�م تحديدها بموجب
بي�ان النقابة ،مع االلت�زام بالوقاية
الصحية خال مراجع�ة مقر الفرع
«.
ويف السياق ذاته استقبل فرع نقابة
الصحفين يف االنبار خريجي كليات
واقس�ام االعام من أبن�اء املحافظة
لغرض انج�از معامات انتس�ابهم
اىل نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن
بحس�ب ق�رار النقاب�ة الص�ادر يف
.»2020/8/10
وب�دأت نقابة الصحفي�ن العراقين
وفروعه�ا يف املحافظ�ات ،االح�د
امل�ايض ،تس�لم الطلب�ات الخاص�ة
بخريجي كليات االعام لانتماء لها.
وكانت نقاب�ة الصحفين العراقين
ق�ررت يف العارش من الش�هر الحايل
قبول انتم�اء خريجي كليات االعام
ومنحهم عضوية وهوية النقابة.
بعد شهرين من السجن

«نيوزويك» تعتذر عن مقال يشكك يف
جنسية كاماال هاريس

املشيشي يلتقي نقيب الصحفيني ناجي البغوري

ملف اإلعالم بانتظار احلكومة التونسية املقبلة

تونس /متابعة الزوراء:
ُ
تتواص�ل مش�اورات رئي�س
الحكومة التونس�ية املكلف هشام
املش�ييش م�ع مختل�ف األط�راف
الفاعلة يف املش�هد التونيس ،والتي
كان ممثل�و القط�اع اإلعامي من
بينهم .فق�د كان لرئيس الحكومة
املكلف لقاء م�ع نقيب الصحفين
التونسين ناجي البغوري ،ما رأى
فيه املتابعون حرصا ً عى االستماع
واالهتمام بملف اإلعام ،خصوصا ً
ّ
أنه كان ب�ن أوائل اللق�اءات التي
عقدها املشييش.
وأش�ار البغوري بعد اللق�اء إىل ّ
أن
املشييش حريص عى احرام حرية

الصحاف�ة الت�ي تع ّده�ا النقاب�ة
خط�ا ً أحم�ر ال يمكن املس�اس به
ومكتس�با ً مهما ً ع�ى أي حكومة
دعمه وع�دم الراجع عنه .كما أن
الحكوم�ة الجدي�دة مطالبة بفتح
امللفات االجتماعية يف هذا القطاع،
خاصة مشكلة البطالة التي يعاني
منها الكثري من الصحفين والبحث
عن حلول ممكنة لها.
وس�تكون امللفات االجتماعية من
أه�م األولويات للحكوم�ة املقبلة،
خصوص�ا ً ّ
أن قط�اع اإلعام يعرف
أزم�ة مالي�ة خانق�ة جدي�دة بعد
تف�يش ف�ريوس كورون�ا ،وهو ما
تس�بب يف خس�ائر مالي�ة ك�ربى

للقط�اع اإلعامي قد ت�ؤدي ،وفقا ً
للمختصن يف اقتص�اد اإلعام ،إىل
انهيار بعض املؤسسات اإلعامية،
يف ح�ال ل�م تس�ارع الحكوم�ة
التونس�ية املقبل�ة إىل مواصل�ة
سياسة دعم اإلعام ىف هذا الظرف
الصعب.
هذه الصعوب�ات أكد عليه�ا أيضا ً
رئي�س جامع�ة مدي�ري الصحف
التونس�ية ،الطي�ب الزه�ار ،بع�د
لقائ�ه برئي�س الحكوم�ة املكلف،
تحديدا ً لجه�ة ّ
أن قطاع الصحافة
املكتوب�ة يع ّد من أك�رب املترضرين
من أزم�ة كوفي�د  19 -بعد توقف
الصحف عن الصدور ملدة تزيد عن

الشهرين ،وهو ما عمّق من أزمتها
املالي�ة التي م�ن املنتظ�ر أن تزيد
حدته�ا بعد قرار رشك�ة الخطوط
التونس�ية إيقاف اقتن�اء الصحف
التونس�ية الت�ي كان�ت تضعها يف
طائراته�ا بس�بب األزم�ة املالي�ة
التي تشهدها هذه املؤسسة أيضاً.
ً
رضبة قاصمة لقطاع
ويع ّد القرار
الصحاف�ة الورقي�ة ،خصوصا ً أن
رشكة الخطوط التونسية تع ّد من
أكرب املش�رين الرسمين للصحف
يف تون�س .لك�ن رغ�م ذل�ك ،أبدى
الزه�ار تفاؤل�ه بالتعه�دات التي
قدمه�ا رئي�س الحكوم�ة املكلف،
ومنه�ا التزام�ه بتطبي�ق حزم�ة
اإلج�راءات املالي�ة الت�ي أعلنته�ا
حكومة إلياس الفخفاخ ملس�اعدة
القط�اع اإلعام�ي ع�ى التخفيف
من تبعات تفيش كورونا واملتمثلة
يف مجموعة م�ن اإلجراءات بكلفة
مالية تقدر بخمس�ة ماين دينار
تونيس (ح�وايل  1.7ملي�ون دوالر
أمريكي) ،ستساعد هذه املؤسسات
اإلعامية عى التخفيف من عجزها
املايل ال�ذي تعاني من�ه والذي أدى
إىل عدم إيفائه�ا بالتزاماتها املالية
تجاه العاملن فيها.
املش�ييش كان ل�ه لقاء أيض�ا ً مع
رئي�س الغرفة النقابي�ة ألصحاب
التلف�زات الخاصة ،األس�عد خذر،
ورئي�س النقابة الوطنية لإلذاعات
الخاصة ،محمد كم�ال ربانة ،وت ّم

في�ه التط�رق إىل وض�ع املحطات
اإلذاعي�ة والقن�وات التلفزيوني�ة
الخاصة التي تش�هد ه�ي األخرى
صعوبات مالية وتعاني من تراكم
الدي�ون نتيج�ة األزم�ة الت�ي يمر
بها القط�اع ،وذل�ك نتيجة تراجع
س�وق اإلعانات التجارية وارتفاع
مصاريف الب�ث والديون املراكمة
عى هذه املؤسسات لدى الصناديق
االجتماعي�ة ولدى الديوان الوطني
لإلرس�ال اإلذاعي والتلف�زي الذي
ّ
يمكن هذه املؤسس�ات من ش�ارة
البث .وقد أكد كمال ربانة أن رئيس
الحكوم�ة املكل�ف أب�دى تفهم�ه
للوضع الصعب الذي تعيش�ه هذه
املؤسس�ات اإلعامي�ة ورضورة
التفكري يف حلول عملية ملساعدتها
ع�ى الخروج م�ن أزمته�ا ،ومنها
جدول�ة ديونه�ا للتخفي�ف م�ن
أعبائها املالية.
الحكومة التونس�ية املقبلة ستجد
نفسها ،مثل الحكومات السابقة،
أم�ام ملف ش�ائك ومعق�د يعرف
أزمة مالي�ة ك�ربى يف الوقت الذي
عجزت فيه كل الحكومات السابقة
عن التوصل إىل حلول عملية ناجزة
وفاعلة لهذه األزمة .فهل ستكون
لحكومة هشام املشييش ،إذا نالت
مصادق�ة الربمل�ان التون�يس ع�ى
منحه�ا الثق�ة ،العصا الس�حرية
الت�ي تمكنها من حلحلة هذا امللف
املعقد؟.

لندن/متابعة الزوراء:
ْ
اعتذرت مجلة «نيوزويك» عن مقال رأي شكك
يف الجنس�ية األمريكية لس�ناتور كاليفورنيا
كام�اال هاريس وأهليتها لتك�ون رفيقة جو
بايدن يف معركة االنتخابات الرئاس�ية ،وهي
نظرية مؤام�رة كاذبة وعنرصية لم يرفضها
الرئيس دونالد ترامب ،ما اسهم يف انتشارها
خال هذه الفرة.
وقال�ت املجلة يف رس�الة االعتذار «يس�تخدم
البع�ض هذا املق�ال كأداة إلدام�ة العنرصية
وكراهي�ة األجانب .نعتذر» .واس�تبدلت هذه
الرس�الة أخ�رى صدرت عن املجل�ة تضمّنت
دفاعا ً تفصيليا ً عن املق�ال ونرشه .وأضافت
الرس�الة الت�ي ّ
وقعه�ا محرر صفح�ة الرأي
جوش هامر ورئيسة التحرير العاملية نانيس
كوب�ر« :لق�د فش�لنا تمامً ا يف توق�ع الطرق
الت�ي س�يتم بها تفس�ري املقالة وتش�ويهها
وتس�ليحها»ّ .
لكنهما أنهيا الرسالة باإلشارة
إىل ّ
أن املقال س�يبقى منشورا ً عى املوقع ،مع
املاحظات مرفقة.
محام
وكت�ب املق�ال جون ايس�تمان ،وه�و
ٍ
محافظ يجادل بأن دس�تور الواليات املتحدة
ال يمنح الجنسية عند الوالدة .حاول إيستمان
إثارة الش�كوك حول أهلي�ة هاريس بنا ًء عى
حالة الهجرة لوالديها ،إذ ولدت والدة هاريس
يف الهند وولد والدها يف جامايكا.
وترشح ايس�تمان دون جدوى يف االنتخابات
التمهيدية الجمهورية لعام  2010كمرش�ح
ملنصب املدع�ي الع�ام يف كاليفورنيا .وفازت
هاري�س يف النهاي�ة يف االنتخاب�ات ض�د
الجمهوري ستيف كويل.
وانتقد بعض موظف�ي «نيوزويك» ً
علنا قرار
إدارة العملي�ة .وغ�ردت املح�ررة كريس�تينا
تش�او« :ه�ذه مقال�ة افتتاحي�ة تحريضية
وعنرصية ال ينبغي أن تنرش أب ًدا .هذا رأيي».

ودافع�ت «نيوزوي�ك» يف وق�ت س�ابق ع�ن
ً
قائل�ة إن إيس�تمان «كان يركز عى
املق�ال،
نق�اش قانوني طوي�ل وغام�ض إىل حد ما»
حول التعديل الرابع عرش وال يحاول «إشعال
نظرية مؤامرة عنرصية حول ترشيح كاماال
هاريس» ،بحسب «ذا غارديان».
ونظري�ة املؤام�رة خاطئ�ة .وُل�دت هاريس
ً
نائبة له عى
الت�ي اختارها جو بايدن لتكون
التذكرة الديمقراطية ،يف أوكاند بكاليفورنيا،
وهي مؤهلة ملنصب نائبة الرئيس والرئاس�ة
بموجب املتطلبات الدستورية.
وبنى ترامب حياته السياس�ية عى التشكيك
يف رشعي�ة الخصم الس�يايس .وكان من أحد
النارشي�ن البارزين لنظري�ة املؤامرة الكاذبة
التي ادعت ّ
أن باراك أوباما ،أول رئيس أمريكي
أسود ،غري مؤهل للرئاسة .ولم يتنصل ترامب
م�ن ه�ذه املزاعم إال بع�د تصاع�د الضغوط
خال حملته االنتخابية عام .2016
وردا ً عى س�ؤال حول األمر يف البيت األبيض ،
قال ترامب للصحفين إنه «س�مع» شائعات
ب�أن هاري�س ال تف�ي بمتطلب�ات الخدم�ة
يف البي�ت األبيض .وق�ال إنه يع ّد الش�ائعات
«خطرية للغاية».

كيـــف تبـــدأ الفضائيـــات يومهـــا بالربامـــج الصباحيــــة ؟
بريوت/متابعة الزوراء:
لع�ل ال�ذي ّ
َّ
فك�ر يف اخ�راع برام�ج
املج�ات التلفزيوني�ة الصباحي�ة،
كان يس�تهدف بالدرجة األوىل ربّات
البيوت الجالسات يف منازلهن؛ حيث
ّ
جاراتهن
يرشب�ن قهوته�ن برفق�ة
ويتحدثن يف أمور الحياة ومشاغلها
ومشاكل األوالد والبنات .يحدث ذلك
يف ح�ن يواص�ل الربنام�ج فقرات�ه
الت�ي كانت غالبا ً ما تحرض متواكبة
م�ع اهتماماتهن؛ الطب�خ ،واألخبار
االجتماعي�ة ،وبعض فقرات خاصة
باألزياء وأمور املنزل بشكل عام.
ومع أنه ال يُمكن إثبات ظهور الحالة
األوىل لربام�ج الصب�اح التلفزيونية
ع�ى نح�و دقي�ق ،لك�ن يب�دو بأن
برنام�ج «صب�اح الخ�ري ي�ا مرص»
ه�و الس�بّاق لذلك .ومن بع�ده ،أتت
الربام�ج ُ
األخرى التي جاءت لتس�ري
عى خطوات�ه .لكن ،مع الوقت ،أخذ
كل برنامج ش�كله الخاص وفقراته
التي تش�ري إىل هويته الخاصة .كما
تمّ �ت إضافة كثري م�ن املحاور عى
كي�ان الربنامج عى نح�و يائم كل
برنام�ج عى حدة والبلد الذي ينتمي
إلي�ه .ويف ه�ذه املس�احة التالي�ة،
س�نمر عى ثاثة نماذج من الربامج
الصباحية عى اختاف الشكل الذي
تظه�ر عليه ،وعى اخت�اف ُعمرها
الزمني والجمهور الذي تتوجه إليه.
يف البداي�ة ،ل�م تكن فق�رات الطبخ

ق�د وُضعت يف قائم�ة «صباح الخري
يا م�رص» ،وإن أت�ت يف وقت الحق.
كان�ت األولوي�ة لق�راءة الصح�ف
القومية املرصي�ة ،وتغطية األحداث
االجتماعي�ة ،كاس�تضافة األم
املثالية وأوائ�ل الثانوي�ة العامّ ة ،أو
أية ش�خصيات عامّ ة نجحت يف فعل
يشء استثنائي.
لم تكن التعليقات السياس�ية ضمن
الربنام�ج .وحت�ى ق�راءة الصح�ف
اليوميّة ،كانت تتم من غري تعليقات
إضافي�ة من جهة مقدم�ي الفقرة.
بالت�ايل ،ل�م تكن هناك اس�تضافات
ألية ش�خصيات سياس�يةّ ،
حتى لو
كانت رسمية وتابعة للحزب الحاكم.
بمعن�ى أن الفكرة السياس�ية كانت
محرّمة أو ممنوعة يف سياق «صباح
الخ�ري» ،وإن أت�ت بع�د ذل�ك بوقت
طويل ،ولك�ن تحت رقاب�ة صارمة
م�ن رأس قي�ادة التلفزيون املرصي
نفس�ه وم�ن فوق�ه وزي�ر اإلع�ام
السابق صفوت الرشيف.
لكن تغطي�ة أخبار الرئي�س الراحل
محمّ �د حس�ني مب�ارك ،كان�ت
أساس�يّة ،والفعالي�ات الت�ي كان
يُش�ارك فيه�ا ُتنق�ل ع�ى اله�واء
مُ ب�ارشة .ال يمك�ن هن�ا بالرضورة
نس�يان الفقرة الرياضي�ة الخاصة
بدوري كرة القدم املرصي ،حيث كرة
القدم واحدة من أكثر األمور مُ تابعة
لدى جمهور الفراعن�ة ،ولهذا تبقى

الفقرة الرياضية رئيسة وثابتة.
أطلق�ت قن�اة «الجدي�د» اللبناني�ة
حديث�ا ً فقرة صباحية أطلقت عليها
«صباح الي�وم» .لكن الغريب أن هذا
اإلطاق أتى بعد عملية تقشف رهيبة
قام�ت به�ا إدارة املحط�ة نفس�ها،
وأدت لاس�تغناء ع�ن عدد غري قليل
من طاق�م الفريق وتخفيض رواتب
الكثري ممن ريض البقاء فيها.
وم�ن الظاهر عى نح�و واضح بأن
ميزاني�ة كب�رية تق�ف وراء ظه�ور
صباح الجدي�د .حجم الكادر العامل

فيه ،تعداد الفقرات والتنس�يق الذي
يتم بن أكثر من دولة .لقد أتى بعض
العاملن يف تقديم فق�رات الربنامج
من محطة املستقبل الذي كان يحمل
اس�م «عالم الصباح» ،وعى رأسهم
املذي�ع جوزي�ف حوي�ك .و»صب�اح
الي�وم» يُب�ث ط�وال أيّام األس�بوع،
وتح�رض في�ه فق�رات ل�كل واحدة
منها اس�م ،مثل «ع الشاش�ة» الذي
يبح�ث يف أم�ور الس�ينما ،و»ضيف
اليوم» الذي يع�رض مواضيع عامة
وليست سياسية عى نحو حرصي،

كذلك «ع املوضة»؛ ومن االسم يظهر
بأنه مختص بأمور األزياء وخافه،
إىل جان�ب «س�وق العم�ل» ال�ذي
يعرض لفرص عمل ممكنة للشباب
وله�م حق التقديم إليه�ا .يُضاف إىل
ذلك فق�رة «راجع�ن يا ه�وا» التي
تتكلم م�ع فنانن مغربن لبنانين،
وتتناول أعمالهم الجديدة.
أما «برحل�ك مش�وار» ،فهي فقرة
يومي�ة تعمل ع�ى تروي�ج املناطق
الس�ياحية اللبناني�ة الت�ي يج�ب
زيارته�ا ،يف ح�ن بق�ي برنام�ج

«الحدث» ال�ذي كان قائما ً من وقت
طوي�ل ع�ى خريط�ة قن�اة الجديد
ويمت�د لس�اعتن ،إال أنه يف الربمجة
الجديدة صار محصورا ً عى س�اعة
ويت�م في�ه اس�تضافة ش�خصية
سياس�ية لبنانية لل�كام عن حدث
آني .وت ّم تحديث فقرة الصحافة بعد
قراءة العناوين العريضة باستضافة
أحد الصحفي�ن للتعليق عى مقالة
له مُ بارشة عى الهواء.
ينطلق هذا الربنام�ج الصباحي من
«التلفزي�ون العرب�ي» من اس�تديو
املحطة من ب�ريوت .ميزته االعتماد
ع�ى أكثر م�ن عنرص عرب�ي يقوم
بمهمّ �ة التقديم .ال جنس�ية واحدة
تسيطر عى برمجته اليومية ،هناك
مق ّدم�ون م�ن تون�س وفلس�طن
ولبن�ان واألردن ،ويعتم�د بش�كل
أس�ايس عى نقطة الح�وار الدائمة
ب�ن مقدم�ي الربنام�ج يف الفرات
الزمني�ة الت�ي يغي�ب فيه�ا وج�ود
ضيف خارجي ،حتى يف فقرة الطبخ
املُعتمدة يف سياقه.
هن�اك أكثر م�ن طبخة م�ن كل بلد
عرب�ي ،وع�رب أكث�ر م�ن «ش�يف»
ينتم�ي لغ�ري دولة عربي�ة .الصبغة
السياس�ية ق�د تك�ون الغالب�ة عى
بُنية «صباح النور» ،عى العكس من
غريه من الربام�ج الصباحية ،وذلك
ع�رب فقرت�ن سياس�يتن مطولتن
خال زمن العرض من غري نس�يان

قراءة الصحف والركيز عى السياق
الس�يايس فيه�ا ،إضاف�ة للضي�ف
ً
محل�ا أله�م
اليوم�ي ال�ذي يأت�ي
خرب س�يايس عربي حص�ل يف اليوم
السابق.
وع�ى الرغ�م م�ن ك�ون اس�تديو
الربنام�ج واقع�ا ً يف ب�ريوت ،إال أن
الفق�رات عربية بامتي�از ،من خال
الضي�وف الذين يظهرون عى الهواء
مُ بارشة م�ن العواص�م العربية .قد
يب�دو حضور ه�ذا الب�ث الخارجي
غالبا ً عى س�ياق الربنامج ويُظهره
ع�ى نح�و ال يتقاط�ع م�ع منطقة
البث التي يقيم عليها يف بريوت.
ّ
لكن يب�دو أن ه�ذه الحالة انكرست
مع وقوع كارثة انفجار بريوت التي
حصل�ت يف الراب�ع من أغس�طس/
آب الح�ايل ،إذ ت ّم تكريس كل فقرات
«صباح النور» لوقائ�ع الكارثة عرب
النق�ل املُب�ارش من معظ�م مناطق
ب�ريوت املنكوب�ة اعتم�ادا ً ع�ى
املراس�لن املحلين إضافة لتكريس
الفقرات السياس�ية من أجل نقاش
توابع الذي جرى وحرص فقرة قراءة
الصح�ف بأخب�ار «الفاجع�ة» وكل
م�ا تعلّق به�ا .بمعن�ى أن كل يشء
خ�ال األيّام املاضية كان مُ تش�ابكا ً
مع حال�ة بريوت وناطقا ً باس�مها.
حتى استضافة املحللن السياسين
ص�ارت محص�ورة بش�خصيات
لبنانية تقول رأيها من األرض.
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الغربي عمران
ُ
األقصوصلة ..الومضلة ..األقصلودة ..القصلة
القصرية جدا .وغريها من التسميات لفن جديد
يغلزو صفحلات الفيسلبوك وكذللك صفحات
الصحف واملجات ..هذا الفن الذي أختلف النقاد
يف تحديلد تسلمية لله ...لتتجلاوز توصيفاتله
عرشات التسلميات ...بل أن أحد النقاد املغاربة
رصلد أكثر ملن خمسلي توصيفا ً لهلذا النص
الفاتلن واملدهلش اللذي يتملاس ملع القصلة
ومع الحكمة يف عمقها ومع
حكا يا تهلا
الشلعر يف شفافيته
و تكثيفله

وصلو ر ه
وملع النكتة
يف مفارقتها ..ومع املرسح يف مشلهديته ..ومع
السلينما يف لقطتهلا ومع التشلكيل يف الرسلم
بالكلملات ...اللخ ذلك من تماسلات هلذا الفن
املشوق.
واملاحلظ أن هذا الفن أخذ خلال العقد املايض
باالنتشلار الرسيلع وأضحلى لله مؤتمراتله
ومنتدياته ُ
القطريلة واإلقليمية...حرضت منها
يف حلب بسورية ويف الناظور املغربية والشارقة
واإلسلكندرية .وغريهلا حيلث بلرز يف مجالها
العديد من فرسان هذا الفن ...واستمع الحضور
إىل ملخصات ملقاربات ودراسلات نقدية عميقة
وجادة.

املتابع مللا يخص هذا الفن يف األقطار العربية...
سلياحظ االهتمام الواسلع وتزايد من يكتبون
هذا الفن ...وسلنجد أن املشلهد املغربي يأتي يف
املقدمة كملا أن كتاب هذا الفلن أخذوا بالروز
من خال إنتاجهم املتجدد والغزير يف السعودية
وسلورية واإلملارات وملر والعلراق ...ولله
فرسانه وفارساته املثابرين.
واليلوم بي يدينا إصدار جديد ألحد فرسلانه...
مبلدع مثابر ومتميز يراهن عىل هلذا الفن ..بل
ويكتبله دون غلريه ..صلدر له ثلاث مجاميع
ترجملت علدد ملن مجموعاتله إىل اإلنجليزيلة
والفارسلية ...كما ترجمت بعلض نصوصه إىل
لغات أخرى.
“ناهلدات ديسلمر” هلي املجموعلة الرابعلة
للكاتب حسلن البطران .والصادرة عن دارنوفا
بلس.الكويلت  .2014وتضلم ما يقلارب املائة
وثاثلة نصلوص توزعلت علىل مائة خمسلة
وعرشين صفحة.
من يقلرأ نصوص هلذه املجموعة يلدرك من
الوهللة األوىل أن جلل نصوصهلا موجهلة
للمرأة ...وال أعني قضايا التحرر واملسلاواة
والحقوق ..فحسلب .بلل إىل أدق التفاصيل
الوجدانيلة والحياتية املشلرتكة مع الرجل.
ويف تصوري أن موضوع “الجندر” الذي يثار أو
تثريه بعض املنظمات الحقوقية الداعية إىل رفع
مستوى مكانة املرأة اجتماعيا قد جاءت يف هذه
املجموعة بشكل أكثر قوة ومنطقية.
كملا أن الكاتلب وملن خلال هلذه النصلوص
يدحلض املصنفي لألدب بي أدب نسلوي وآخر
علام ..وذلك التصنيلف تحت ملررات منها أن
الرجل أكثلر من يكتب عن الرجلل ..واملرأة هي
ملن تنصف امللرأة يف كتباتها وتتبنلى قضاياها
انطاقا من مشاعر وأحاسيس ال تجيدها تجاه
املرأة إال املرأة.
سلنجد أن هذه النصوص تغوص يف عوالم املرأة
وجدانيا حتى تتماهى الفواصل والحواجز التي
رسمتها النصوص الدينية والقيمية االجتماعية
الرشقية.
إذ أن الكاتلب صاغ هذه النصلوص من منطلق
إنسلاني وليس رجويل متحيز ..فهي من الرجل
إىل املرأة يراها إنسان مكمل له يف هذه النصوص
وليس مجرد تابع  ..هي نصوص من إنسلان إىل

الذكلر واألنثى ...بمشلاعر مكتمللة ال تميل إىل
جنلس دون آخر ..وال من موقع الناظر إىل املرأة
ككائن مختللف وناقص ...وككائن إنسلاني ال
يزيلد أو ينقص علن الرجل يف العقل واملشلاعر
واألحاسيس .وهنا يمكننا إيراد بعض النصوص
كأمثلة:
النص األول بعنوان بحث:
ً
عميقا بحثا ً
غصت
عن سمكة..
وقال بعضهم هذا البحر ال تعيش فيه األسماك!
والثاني بعنوان ليرالية:
يمشي يف الطريق ترتفع أصواتهن.
ل إحداهن :صوت املرأة عورة.
ملع هال الشلهر الجديلد تظهلر مترجة عىل
شاشة فضائية !.
النص الثالث بعنوان تذكر:
أتذكرها..
وأحنإىلالخبلزاللذيأكلل تمنلهالعصافلري.
الرابع بعنوان ممر:
تميش يف ممرات
ضيقة..
عطرها يجذبه خلفها ..فجأة ...يقف خوفا من
فقدان فتاة الرصيف!.
ونص طراوة رشف:
أهدته رشفها وتاعب بلحمها طريا ً..
رصخت ولم تسمع
سلوى صدى صوتها الذي اختفى عندما سقط
الجدار!.
نداء:
لكي أراك..
اقرتب منلي أكثلر ..ودع النهر خلفك ،وأمسلك
غصن الزيتون.
هكذا كانت تخاطبه...
هذه النصوص وعلرشات النصوص التي تحفل
بامللرأة ككائلن ملوازي للرجلل .بلغة شلفيفة
ومكثفة.
وال مجلال هنا لتقريب فكرة كل نص للقارئ...
فالنصلوص تزيد علن املائة ...وتفلرد نصوص
املجموعلة تحتمل العديد ملن التأويات وأوجه
املعنى .إضافة إىل أن الكاتب صاغها بلغة مكثفة
جدا ما تؤدي إىل تعلدد القراءات وهذا هو روعة
النص القصري جلدا .ولذلك اختفت املفارقة من

معظلم النصوص ليعتمد البطلران عىل الرتميز
اللذييذهلببنلاإىلالكثلريملناإليحلاءات.
قد تبدو بعض النصوص مبارشة ..وحي التأمل
فيما بي صدورها سلندرك مفاتيلح عدة تدلنا
إىل أعماقها وما وضعه لنا الكاتب من سلياقات
ذهنية.
وهكذا نجد الكاتب وقد تجاوز الكثري من الكتاب
يف إلغاء تقسليم األدب حسلب جنس اإلنسان..
وألغى مفهوم الرجل هو أكثر فهما وتجسيدا يف
الكتابة لهموم الرجل وأن املرأة هي بنت جنسها
ولذلك تكتب أدبا ً نسوي ال يجيده غريها ...ليأتي
البطلران من خال نصوصه يشلري إىل أن األدب
هلو أدب إنسلاني وأن املشلاعر واألحاسليس
والهملوم إنسلانية ال تميلز ذكلر علن أنثى...
وأن األديلب الحلق هلو ملن يعر عن اإلنسلان
ذكلرا ً أو أنثلى ...ولنلا يف الكثلري ملن نصوص
ناهدات ديسلمر ملا يدلل عىل قلدرة الكاتب يف
ذلك املعنلى ...ونذكر بعض عناويلن املجموعة
املعنية بذلك ابتداء من :اإلهداء ...وعتبة بعنوان
تنهيلدة .ملرورا ً بنصلوص :سللمى ...جنازة..
طاقلة خفية ..حني ..تلون أللم ..جفاف قلم..
زهرة ..ظل ..ثوب قصري ..وصف ..نظرة ..دعاء
مغللوب ..ضلوء من بلر ..فيس بلوكِ ..حداد..
خط أحملر ..وجهها ملرآة ..وسلائط ..تذكر..
بحث ..تناقلض ..ممر ..خيمة ..أمواج ..إبداع..
قسلم ..رُميلت من مرتفلع ..اجتهلاد ..حمى..
للون با طيف ..رعد با مطلر ..قيادة حمراء..
حينما ابتسلم ..ساق ..تصدع مسبحة ..حوار..
موكا ..نظرة فوق نظرة تحت ..سلابع ..خيانة
مبطنلة ..بحث علن قناعة ..سلكر ..بعيدا ً عن
األنا ..أقام ..براءة حملراء ..توازن ..رسيالية..
فزع أحمر ..ظنلون ..دهلاء ..الورقة األخرية..
غزل أبيض ..أرض مقدسلة ال تقبل السلجود..
ليراليلة ..تفلاح ..كحلال النسلوة ..حلذر..
ممارسات ..نزاهة ..إرهاب ..ناهدات ديسمر..
نداء ..احتضان مقدس ..دولة ..جوع ..معاهدة
نهد ..وحتى آخر نص سنجد أنها تعني اإلنسان
ذكرا وأنثلى يف الهموم العاطفيلة واالجتماعية
والسياسلية .والحقوق والحريلات .وإن كانت
موجهة للمرأة.
وملا يلفت أكثلر أن كاتبنا لم يكتلف بإزالة تلك
الحواجلز بلي الذكلر واألنثلى ليوجله خطاب

عمر عبده

أوىل كلمات قصيدتي

أوىل كلمات قصيدتي
أسمعها يف داخيل
كأنني ..
طريق مق ِف ٍر أسري
يف
ٍ
مكان ال أراه فيه ..
ومن
ٍ
ُ
أسمع من يحيّيني بصوته الرقيق:
َ
أهاً بك  ..يا شاعري !
وربما أكتفي..
من تحيّة الصباح يل...
شعْر..
بومض ِة ِ
أراها بخطفة عصفور
أو برفيف ْ
لون
يف ستائرنافذتي!
ُ
وأجملها...
ُ
ما أسمعه من إطرا ِء جميلتي:
الل ُه عليك !
ترجمهلا إىل االنجليزيلة األسلتاذ ( محملد جلودة
العميدي)
Text: Nahidh Al-Khayyat
Translated by: Mohammad Juda Al’Ameedi
*********
The first words of my poem
I hear it inside me
.. As if
On a desolate road I walk
.. And from a place where I do not see him
I hear that who greets me with his soft
:voice
! Welcome .. my poet
.. I may be satisfied
.. From morning greeting to me
.. A blush of poetry
I see it with a bird snatch
Or with a color flattering
In my window curtains
.. And the most beautiful
What I hear from the compliments of my
:beauty
! . oh God bless

تهادل ثدياها .ص 87
ويف تللك النصلوص وغريهلا للم نجلد أن تللك
النصلوص ركزت علىل النهد وصلته بالشلهوة
فحسلب ..بل ذهب بعضها بنلا بعي ًدا إىل أثر هذا
العضو عىل بني البرش يف تكاثرهم كينبوع عطاء
لوليد وأم  ..ويف منح الحياة معنى أسمى وأجمل.
أو كتأثلريه عىل الرجلل يف نص معاهدة نهد وما
تشلري عليه سياقات النص ..إذ أنه يحمل معنى
مبارش ومعنى يف سلياق تميزي آخر من املمكن
أن ينشلأ يف ذهن القارئ كنص ملوازي متخيل
للقارئ مثل نص ممارسات ص 47
وهكذا نجلد أن جل نصوص هلذه املجموع لها
أكثر من سلياق ..فالكاتب ينجز لنا نصه دافعا
القارئ لينجز نصه الذهني املوازي .وهذه دعوة
ليشلاك القارئ نصلوص الكاتب ليلس ككائن
متلقي بل كقارئ منتج ومشارك يف إثراء الفكرة
التي يدعونا النص ملناقشتها.
البطلران ملن املبدعلي العلرب القائلل الذين
ينحتون مكانتهم ملن خال هذا الفن الجديد “
القصة القصرية جدا ً “ وهو بمجموعته الرابعة
هلذه يكرس نفسله كاتبا متخصصلا ...ونعلم
جميعلا ً أن حيلز نلص القصة القصلرية جدا ً ال
يتجاوز بضع كلمات وقد يصل يف أقىص الحدود
إىل الخمسة أسطر وذلك يع ّد ثرثرة .ولهذا قائل
ملن يجلددون يف هذا الفلن ومنهلم كاتب هذه
املجموعلة .فعدد من الكتلاب املتمكني أصدروا
مجموعلة أقاصيلص ثلم هجلروا كتاباتهلا...
وحي نسمع مرراتهم نجد أنهم يتذرعون بعدم
قدرتهلم عىل الجديد ...يف الوقت الذي ال يريدون
تكرار أنفسلهم حي يسلتمروا يف كتابتها.
هلي تحية لكاتب مبدع مثابر يحفر اسلمه بي
قائلل ممن يراهنون عىل قدرة القصة القصرية
جلدا ً علىل البقلاء والتطويلر ،وننتظلر روائعه
وجديده بل ونراهن عىل قدراته وتفرده.

البناء القصصي عند زكريا تامر

قصيــــدة

ناهض اخلياط

نصوصه للملرأة ...بل تعمق أكثر وخص الكثري
ملن نصوصه إىل عضو من أعضائها هو املتصل
برمزيلة العطاء”الثلدي” أو النهلد ..فالنهلد ال
صلة
يخلص امللرأة وإن كان جزء منهلا ..فهو ِ
الوصلل بلي الكائلن األول وهذه املليلارات من
البرش عىل سلطح كوكبنلا األزرق ..ممجدا هذا
الرمز اإلنساني الذي أعطى لإلنسان ذكرا ً وأنثى
رس الحياة وديمومتها.
ونلورد هنلا علدد ملن النصلوص ..تللك التي
خصصت ألحد وأبلرز أعضاء اإلنسلان عطاء..
بداية بنص عنوانه ممارسات:
قبيللدخولهلاالقاعلة..توتلرت..
بكت
من رهبة االختبار...
أنتفخ صدرها من ممارسات آخر الليل،
درجتها النهائية ..نهائية يف تلك املادة!!..
نص آخر بعنوان معاهدة نهد:
بكت ..تقاطرت دموعها.
صمتت الحشود..
أظهلرتنهداهلا..ووُ ِقعلتاملعاهلدة.
ويمكننلا هنا أن نجتلزئ تلك الجملل التي ُذكر
فيها النهد يف بعلض نصوص املجموعة  ..بداية
بالعنوان ناهدات ديسلمر .ومن اإلهداء :أهدي
ناهداتي
ثلم أختيار نص شلعري للشلاعر نجيب رسور
بعنوان تنهيدة :نهداك وصباح أحمر ...يشلفط
يف الحلمة حتي يسكر ..ص . 13
تلون الم “أغرتني هضباتك الثاث “ .ص 20
أرض مقدسلة ال تقبل السلجود “وضعت يدها
ٍ
فلوق هضبلة مهجلورة .إىل متلى تبقلى هذه
الهضبات مهجورة “ .ص42
“وعدته تفاحا أخرض” .من نص بعنوان تفاح.
ص44
“أنتفخ صدرها من ممارسلة آخلر الليل” .من
نص بعنوان ممارسات ص 46
ومن نلص ناهدات ديسلمر :ابسلمت ناهدات
الصدر .ص 50
معاهلدة نهلد :أظهلرت نهداهلا  ..ووقعلت
املعاهدة .ص55
حلملات ثعبان :تمددت بجانبه وألثمته نهديها.
ص 62
بلراءة حمراء :بكى طفلها ذو الثاث سلنوات..

ربمَلا أفضل ما يمكلن أن تصف زكريا تامر به،
هو الوصلف الذي اسلتخدمه إبراهيم الجرادي
حي قال عنه؛
“زكريا تامر مسامري يف خشب التوابيت”
فقد أرىس تامر دعائم القصة السلورية وثبتها
يف ِخضم حركة األدب املضطربة آنذاك.
ال يمكلن إهملال دور زكريلا تاملر يف القصلة
السورية وتطورها ،وهو كما يقول عنه األديب
األملاني فولفنانغ فرييك
“أدب زكريا تامر هو محاربة الظلم والتخلف”.
لتوضيلح البنلاء القصلي عنلد زكريلا تامر
سلأطرح قصتي من أبرز ما نجلده يف موروثه

تا

اصـد ر

ّ
تشكل هاتان
األدبي؛ “رجال” و”يوم أشلهب”.
ّ
ً
مدخا ألدبه وسلب ًبا وجي ًهلا لقراءة
القصتلان
املزيلد له .اقرأ ً
أيضا :أنطون تشليخوف :ما بعد
حداثي سابق لزمنه.
ّ
ُتعلد قصة “رجال” من أهم وأبرز ما ترك زكريا
أدبي؛ فعلىل صغلر حجمها إال
تاملر ملن إرث
ّ
أنهلا تحمل يف مكنوناتها الكثلري؛ فلو نظرنا إىل
العنلوان “رجال” الذي أتلى بصيغة الجمع مع
أن البطل واحد هو عبد الحليم املُر الذي يشلكل
ً
رشقي،
مثلاال علىل كل الرجلال؛ فهلو
ضمن ًيلا
ّ
مسللم ،أصبح مفهلوم الرجولة عنلده متقزم
حل ّد التايش ،لم يعد لله دور يعتد به ،أو إضافة

يشلكلها حضوره؛ ليجد عبد الحليم نفسه وقد
جلرد ملن كل أسللحة الرجل العربلي املتعارف
عليها ،ولم يبق له منها ّإال “يمي الطاق”.
إىل جانب داللة العنوان الذي لخص وفرس جز ًءا
من الغموض يف العمل الفني ،جاءت داللة اسم
عبد الحليم املر؛ الحليم الذي ال يرىض بالدنية أو
الرذائل بعكس الشلخصية الرئيسة التي حملت
االسم ،والتي لم يكن لها نصيب منه؛ لم يستطع
عبد الحليم مواجهلة املآزق التي وضعت أمامه
أو وضع أمامها بحلم!
زكريا تامر السلاخر ،انحاز للملرأة يف مواجهة
عقليلة الرجلل الرشقلي ،فقد هاجلم املجتمع
الذكلوري السلطحي السلاذج اللذي يكثر فيه
التلويلح بيمي الطاق ووقوع الطاق عىل أتفه
األسباب.
باالنتقلال إىل قصته “يوم أشلهب” ،التي يمكن
أن نع ّدهلا “أقصوصلة” أو مرسحية من ذوات
الفصلل الواحلد ،تعتمد علىل اللملح والتكثيف
والرتكيلز ملن دون تعدد الشلخصيات ،سلأبدأ
الحديلث من طرح البناء العلام للقصة وتحليل
الشلخصيات؛ بلد ًءا ملن شلخصية شلكري
املبيض ،التي أجاد زكريا تامر يف رسلم ووصف
ماملح العنف التلي تعرض إليهلا دون ذكرها

صدور رواية جديدة للقاص
والروائي أمحد اجلنديل

ْ
علن دار ملداد للثقافلة واالعلان والنرش صدرت
الرواية الخامسة للقاص والروائي العراقي أحمد
الجنديل تحت عنوان (غابة الوهم).
يقول الجنديل عن روايته الجديدة:
ْ
عاملي األول يف غابة حقيقية
تعتم ُد يف بنائها عىل
والثاني يف غابة افرتاضية.
الروايلة عبارة علن تفكيك الواقع علر مرويات
يتداخلل فيهلا املعقلول والامعقلول ،اليقظلة
بالحللم ،الواقع بالخيال لتشلكل يف نهاية املطاف
شلاهدا عىل مرحللة تاريخيلة تتصلف بصنوف
العنف والتفكك.

البنلاء الروائلي يقوم علىل دمج التخيلل بالواقع
وعر مسلارات فنتازية قادرة عىل تحويل نفسها
اىل واقع ممزق ومتنوع يف االسلوب والبناء.
يف الروايلة يموت زملن الحكي والقلول ،وااليقاع
الدراملي ال يمكن معرفته اال ملن خال املرويات
الصغرية التي تضمنتها الرواية.
هذه الرواية ال تدخل يف صنف الروايات الكاسيكية
وال تهتم بالتقنيات الفنية الحديثة لكتابة الرواية،
وتخلصا ملن الدخول اىل عاللم املألوف واملعروف
ُ
أطلقت
واملسلبوق بقناعلات قائمة عىل التلقلي
عليها (مرويات) وليست (رواية).

أجود مجبل

بشلكل مبارش ،فاألقصوصة تعتمد عىل حسن
االختيارات وتسلليط الضوء ،وهذه الشلخصية
تمثلل املعادل املوضوعي للشلخصية املتحركة،
السلائق هو الشلخصية الثابتة يف القصة ومن
سلماتها أن تكون مغايرة لشلخصية شلكري
املبيض.
لقد رسلم زكريا تامر الراع يف القصة بصورة
سلاخرة عن طريلق حركلة الشلخصية األوىل
وكما نعلم أن األشياء تتميز بضدها فشخصية
شكري تميزت لوجود شلخصية السائق والتي
تمثل السلطة.
عني زكريا تامر بتصوير وتشبيه الشخصيات،
فقلد أطلق الصفلات املتحركة عىل الشلخصية
الثابتة وأطلق الصفات الثابتة عىل الشلخصية
املتحركلة؛ ً
مثا( :تمرن ،مارس ،أخطأت) وهي
أفعلال إراديلة بلدرت ملن شلكري ،يف املقابل؛
(يواجه ،سلأل) هي أفعال صدرت عن السائق،
ً
مشلريا ملن وراء ذللك إىل أن اإللحلاح هلو من
صفات شخصية السلائق وتحريك الثبوت عند
شكري.
ّ
النص إىل تصوير طباع
عمد زكريا تامر يف هلذا
السللطة املستبدة يف تلك الفرتة ،وما يتعرض له
ً
هادفا من وراء ذلك إىل
السجناء داخل السجون،

وصلف املجتمع والحيلاة االجتماعية ومعالجة
آفلة الجهل ،والسلخرية ملن ذللك الواقع الذي
ُقلبت فيله املوازين ولم يعد يُنظلر إىل الحقيقة
بالصورة السليمة.
إن فلن زكريلا تاملر وبراعتله يف وصف عنر
الحركة والسلكون وتدرجه يف هذا الوصف كان
يشدنا يف تدرج نفيس وإلحاح
عاطفي ،استطاع
ّ
التنقل بساسلة بي الرتاجيديا والكوميديا مع
املحافظة عىل تلك الشعرة بينهما ،وبذلك ّ
تمكن
ملن تغييلب الهدف األسلايس لوهللة عن ذهن
القارئ .اقرأ ً
أيضا“ :يشء خطري ج ًدا سليحدث
يف هذه القرية”؛ قصة لم تنرش ملاركيز.
نصا أدب ًيا ّ
قل ّدم زكريا تامر ً
يتسلم بالبسلاطة،
واعتملد علىل اليرس واالنسلياب دونملا مغاالة
يف االسلتعارة أو اجتلاب املحسلنات البديعية؛
فالعبارة مألوفلة ال يعرتيها نادر أو غريب يحد
ملن تدفقها ،وهذا هلو قوام العملل القصي
الناجح.
تقلوم طريقة زكريا تامر عىل مراعاة تسلسلل
العرض والتدرج بالقصص حتى يرسلم مامح
الشلخصية التي آثلر اختيارها لتكلون محورًا
ملوضوعه األسايس؛ صان ًعا بذلك أدا ًء فن ًيا يميزه
عن غريه.

ُّ
بكبائره )
السوادي ناجيًا ِ
( َّ

قالت يلَ
ُ
َ
ْ
الطي ،يا ولدي
ياابن
األرض:
ِ
ُ
َ
أال تعو ُد؟ أل ْم ينضبْ بك ال َب ُ
وح؟
ُ
فقم ُ
وقلت لها
ْت مقتبسا ً حزني
 :أنا وحي ٌد كطري َ
ُ
الصبح
فاته
ٍ
بادلني عشقا ً
أ ُد ُّق بابَ با ٍد ال ُت ُ
وتحت ُ
َ
ُ
ضحاها َ
الذبح
أينع
ُ
ُ
اللصوص بها
تبوح بالنفطِ كي يغنى
ُ
الكدح
والغي ُم مَ َّر فقريا ً ه َّد ُه
ُ
َّ
ٌ
لست أغ ِفرُها
ذنوب
لدي منها
إن تعت ِذ ْر ْ
وليس عندي لها ْ
صف ُح
ُ
النواعري التي ن َز ْ
فت
سليل
أنا
ِ
ُ
القمح
سيمائه
ليستد َِّل عىل ِ
ٌ
ُ
ُ
وأقنعة
الحكايات أرسا ٌر
حيث
َ
َ
ُ
رشح
إيضاحها
م ْهما تورَّط يف
ِ
ُ
ُّ
كتبت عىل
السوادي يا أمّ ي،
أنا
ِّ
الدروب وأقدامُ ُّ
السدى تمحو
كل
ِ
جروح الضو ِء كم ُ
ُ
بعدوا
وأصدقائي
ُ
فك ْن صديقي كثريا ً أيها الجُ ُ
رح
َ
ألسأل عن
أنا وحي ٌد بما يكفي
أسمائهم
ِ
ْ َ
باب ما ل ُه ُ
فتح
خلف ٍ
عناوينهم يف البحر وانتظروا عمْرا ً
َ
ألْ َقوا
ِ
َ
َ
موجه ل ُ
وح
ليحملهم يف
ِ
ّ
غرقوا فاح َدو َد َبت م ُد ٌن
لكنهم ِ
مِ ن بعدِهم
واعتىل ُج َ
درانها َّ
الن ُ
وح
طيو ُر َت ٍّم بصر َ
الريح
يف
مما
ق
َّدوا
شي
ِ
ٍ
ِ
فارتابَ منهم َ
ُ
السفح
ذلك
ُتلقي ُ
الخ َ
فوت عليهم مُ د َي ٌة َ َ
عرت

ُ
كما ي ِ ُّ
رمح
ُر عىل تفنيدِهم
ُ
َ
جال املا ِء علَّمَهم
عاشقون،
ه ْم
ظلَّت َت ُش ُّح لياليهم وما َ
شحُّ وا
ٌ
أسئلة
النسيان
قصب
لهم عىل
ِ
ِ
وعندهم مِ ن شذا َبر ِد ِّيه ُ
نفح
له ْم زهو ُر أغان كلَّما اختبأت خوفا ً
ٍ
ألَ َّم به ْم مِ ن عطرها ْ
فض ُح
ِ
باق أنا ُربّما أصطا ُد أنجُ مَهم
ٍ
أو َي َ
عتني برما ٍد بار ٍد ق ْد ُح
أج ُّر ُج َّث َة ِعي ٍد نح َو حفر ِتها مستوحشا ً
ُ
َ
ُ
يغتاله امل ُ
ِلح
وفمي
………………………
َ
أشيخ أبي
كم كان ينصحُ ني أن ال
ومات يوما ً
َ
بي ُّ
الن ُ
صح
فل ْم يُخ ِف ْق َ
طفل َك املهدو ُر ُ
ُ
منذ وَعى
هذا أنا
يف وجهه مِ ن حروب َّ
ْ
رث ٍة لف ُح
ِ
ٍ
ُ
َ
لآلن ْ
الطفل يا أبتي
إن نا َم هذا
يج ْد َ
بك َّفي ِه حربا ً كلّما يصحو
ِ
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلم

الـــزوج والزوجـــة أيهمـــا أكثـــر حتمــالً يف العمــل؟
َ
ف�رق يف املجه�ود ب�ني الزوجني يف
ال
ً
مبالغا فيه من
املنزل...أن األمر يعد
قب�ل الرجل يف ح�ال اعراضه
ع�ى القي�ام باملهم�ات
املطلوبة منه داخل نطاق
األرسة ،ليلقيه�ا بش�كل
كام�ل عى امل�رأة ،فنجد
رب�ة املن�زل تس�تيقظ
لتحضري األبناء؛ استعدا ًدا
وتجهي�ز
للمدرس�ة
احتياجاته�م وإفطارهم،
ث�م تتوجه للعم�ل الذي قد
يدوم  5ساعات ،لتعود
م�رة أخ�رى للمنزل
وتب�دأ يف تحض�ري
الغ�داء واالس�تذكار
لألبن�اء ،بجان�ب
االهتم�ام بأولويات
املن�زل األخ�رى
وطلب�ات ال�زوج
ً
أيض�ا ،وإذا نظرن�ا

لل�زوج س�نجد مجه�وده املضاعف
يقضيه يف س�اعات عمله فقط التي
ق�د تع�ادل س�اعات عم�ل الزوجة
ً
أيضا ،لذا يجب استثناء الفروق بني
مجه�ود الزوج�ني يف املن�زل ،وعدم
املقارن�ة ،والتع�اون فيم�ا بينهم�ا
لحمل األعباء بالت�وازن كي ال تثقل
كاه�ل املرأة فق�ط ،مما ي�ؤدي بها
للضغوط املراكمة ،ويؤثر يف األجواء
األرسية وكينونتها.
سلبيات عدم التعاون بني الزوجني
تتمث�ل س�لبيات عدم التع�اون بني
الزوجني يف ما يأتي:
الضغط الكامل عى أحدهما.
املش�اكل املتك�ررة ب�ني الزوج�ني
واملشاحنات والشجارات التي ستؤثر
يفعاقتهم�اوع�ىحي�اةاألبن�اء.
ق�د يتس�بب الته�اون يف مس�اعدة
الزوجة بالتقصري يف إحدى املهمات،
وأهمه�ا االنتب�اه لربي�ة األبن�اء
وتوجيههم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

وقم فقط بتعقيمها وبعدها توجه مبارشة إىل الطوارئ.
�� عند التع�رض لكرس يجب االتصال باإلس�عاف ،وعدم
تحريك الجزء املكسور.
�� يف حالة الصعقة الكهربائية ال تلمس الشخص املصاب
وق�م بإيق�اف مصدر الكهرب�اء إن أمك�ن واالتصال فورا
باإلسعاف.
��� عند رشب امل�واد الس�امة ال تعطي املري�ض أي يشء
للرشب كالحليب أو املاء ،وإنما عليك إزالة األشياء املتبقية
يف فمه وقراءة ملصق الحاوية واتباع التعليمات واالتصال
عى اإلسعاف.
�� عند الش�عور بالدوار ال يج�ب النهوض برسعة كبرية،
وعى املصاب االستلقاء أو الجلوس.

ُ
ترتب�ك معظم األمهات عندما يعاني األطفال من مغص وال يس�تطيعون
التعام�ل معه ،بس�بب نقص الخرة الكافي�ة ،لذلك إذا كن�ت من بينهم،
يمكنك معرفة العاج املناسب ملغص الرضع وتجنب أسباب املغص.
يف التايل أبرز أسباب املغص عند األطفال الرضع وحديثي الوالدة ،وهي:
– مشكات بالجهاز الهضمي الذي لم ينمُ وا بالكامل
– عدم توازن البكترييا الصحية يف القناة الهضمية
– الحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله
– فرط التغذية أو قلة التغذية أو ندرة التجشؤ
– الشكل املبكر من الصداع النصفي لدى األطفال
– انتشار اإلجهاد أو القلق يف عائلة الطفل
ولعاج مغ�ص الرضع وحديثي الوالدة ،يجب إعطاء مس�كن املغص من
قبل الطبيب املختص ،وتجنب هذه األسباب ،وإعطاء ماء الكراوية بنسبة
بسيطة جدا لتهدئة املعدة.

يع ّد اللبن من أكثر الوصفات الطبيعية التي تقوم
بتغذية الب�رشة من الداخل ،ويعمل عى تنش�يط
البرشة.
نرص�د يف هذا التقري�ر أهم أقنع�ة اللبن الخاصة
بالبرشة:
قناع اللبن والدقيق
املكونات:
•ملعقة من الدقيق.
•ملعقة من الحليب.
•ملعقة من عصري الليمون.
الطريقة:
.1اخلطي املكون�ات معاً ،ثم ضع�ي الخليط عى
برشتك.
.2اتركي�ه مل�دة ثل�ث س�اعة أو حت�ى يجف عى
برشتك.
.3اغس�ي وجهك باملاء الفاتر ،وس�تحصلني عى
برشة نرة ومرشقة يف الحال.
.4كما يمكنك اس�تخدام هذا املاس�ك عى األماكن
الغامقة يف جسمك لتفتيحها.
قناع اللبن والنشا
املكونات:
•ملعقة من الحليب البودرة.

•ملعقة من ماء الورد.
•نصف ملعقة من النشا.
الطريقة:
.1امزجي املكونات معا ً حتى يتجانس املزيج ،ثم
ضعيه عى برشتك ملدة ربع ساعة.
 .2اغسي برشتك باملاء الدافئ مرة ،ثم املاء البارد
مرة أخرى.
ماسك لبن الزبادي مع العسل
املكونات:
• ملعقتان من الزبادي.
• ملعقة من العسل.
• ملعقة من عصري الليمون.
الطريقة:
• اخلطي املكونات معاً.
• ضع�ي الخليط ع�ى برشتك ،واتركي�ه ملدة ربع
ساعة.
• اشطفي برشتك باملاء الفاتر.
قناع اللبن والخمرية
املكونات:
• ملعقة من العسل.
• ملعقة من اللبن.
• ملعقة من الخمرية.

املطبخ

الطريقة:
.1امزجي املكونات معاً.
.2ادهن�ي برشتك به�ذا القناع،
واتركيه ملدة ربع ساعة.
.3اش�طفي برشتك باملاء الدافئ،
وس�تحصلني ع�ى ب�رشة ناعم�ة
ومغذية أيضاً.
قناع املوز واللبن
املكونات:
• ثمرة من املوز.
• ملعقة من اللبن.
الطريقة:
•اخلطي املكونات سوياً.
•و ّزع�ي الخلي�ط ع�ى برشت�ك وعى
األماكن الغامقة معاً.
•اتركيه ملدة ربع س�اعة ،ثم اش�طفي
برشتك بامل�اء الفاتر ،وس�تحصلني
عى برشة نرة وحيوية.

الكابتشينـــــــو
املكوّنات
حليب  -كوب
قهوة مطحونة -
ملعقة كبرية
س�كر  -ملعقة
صغرية
م�اء مغ�ي 3 -

أكواب ونصف
طريقة العمل
ّ
قدر
يف
الحلي�ب
س�خني
ٍ
عى النار لكن من دون أن
يبلغ درجة الغليان.
 ضع�ي القهوة ،الس�كرواملاء يف الخاط الكهربائي

لحوايل  5دقائق
 و ّزع�ي خلي�ط القه�وةعى  4أكواب.
 و ّزع�ي الحلي�ب ف�وقالقهوة يف األكواب وحرّكي
املكوّن�ات جيّ�دا ً لتحصي
عى ّ
ألذ كابتشينو.

سلوكيات

كل يوم معلومة

ملاذا نعجز عن النوم يف أس ّرة
الغرباء؟
ال َّ
ب�د أن�ك تحظى دوما ً بأس�وأ
ليلة ن�وم عند مبيت�ك عند أحد
أقارب�ك ،لك�ن وفق�ا ً لدراس�ة
حديثة ،فه�ذا ليس بس�بب أن
رسير الضيف غري مريح ،وإنما
بسبب دماغك أنت!
إذ تق�ول دراس�ة جدي�دة ،من
جامعة ب�راون األمريكي�ة ،إنه
بمجرد وضع رأسك عى وسادة
يف م�كان غ�ري مأل�وف ،يب�دأ
النص�ف األي�رس للم�خ بالعمل
بش�كل مضاع�ف ويتح�وَّل إىل
نظ�ام مراقب�ة مُ َّ
صغ�ر مُ َّ
جهز
ُّ
لتفق�د كل م�ا يح�دث يف أثناء

جه�ا ُز املناع�ة هو خ�ط الدف�اع األوّل
عن الجس�م تج�اه األم�راض .ويف هذه
الف�رة ،قد يكون من ال�روري التنبّه
إىل متانة هذا الجهاز ،خصوصا ً
يف ظل انتشار فريوس
كورونا.
لاط�اع ع�ى كيفية
تقوية املناعة طبيعياً،
تابع�ي االرش�ادات يف
السطور اآلتية:
كاف
ٍ
النوم لوقتٍ
أنصح�ك بالحص�ول ع�ى
فرة م�ن الراحة والن�وم ليليا ً
بني  7-9س�اعات .فوفقا ً لدراسات
علمي�ة عديدة ّ
تبني َّ
أن قلّة النوم ُتضعف
الجهاز املناعي.
محاربة التوتر
يعت�ر التوتر من العوامل الس�لبية التي
ُتضع�ف جه�از املناع�ة ،لذل�ك أنصحك
باالبتع�اد ع�ن جمي�ع مص�ادر التوتر،
وممارسة النشاطات التي تساعدك عى
االسرخاء ،مثل االستماع اىل املوسيقى،
ممارس�ة اليوغ�ا ،الق�راءة ،الرق�ص
وغريها.
ممارسة التمارين الرياضية

تع� ّد الرياض�ة مهم�ة ج� ّدا ً للحف�اظ
ع�ى صحة جي�دة .ناهيك ع�ن تأثريها
اإليجابي عى جهاز املناعة .لذلك ماريس
التمارين الرياضية بانتظام يوميا ً
للحص�ول عى مناعة
أق�وى ومكافح�ة
األمراض.
الركيز عى املأكوالت
الصحية
نصيحت�ي ل�ك محاولة
إدراج املأك�والت الغني�ة
بالفيتامين�ات واملع�ادن،
مث�ل الخ�روات والفواك�ه
املختلفة ،والروتين�ات .ومحاولة
االبتع�اد ق�در املس�تطاع ع�ن املق�ايل
واملأك�والت الفارغ�ة والغني�ة بالدهون
الضارّة والسكريات.
اإلقاع عن التدخني بكافة أشكاله
ٌّ
ال ش�ك يف ّ
م�ر بالصحة،
أن التدخ�ني
وهو من أبرز عوامل اإلصابة باألمراض
الخط�رية ،مث�ل الرسطان�ات وأمراض
القل�ب والرشاي�ني .كم�ا وللتدخني أثر
س�لبي عى جهاز املناعة ،لذلك أنصحك
بالتخفي�ف م�ن اس�تهاك التب�غ ق�در
املستطاع ،تمهيدا ً لإلقاع عنه نهائياً.

اللنب ...الوصفة األدق لرتطيب البشرة طبيعياً

نصائح طبية

أسباب مغص
األطفال
الرضع ...وكيف
تتصرف األم؟

كيف تقوي مناعتك طبيعياً؟

لطلة ابهى....

تسعة أخطاء شهرية يف
اإلسعافات األولية..
جتنبها
ُ
الشخص املصاب بنزيف األنف يجب عليه أال يرفع
��
رأسه بشكل مبالغ فيه ،وعليه أن يجعل رأسه مائا قليا
لألمام مع الضغط عى األنف ليتوقف النزيف.
�� عند التعرض لحروق بس�يطة يجب وضع الحرق تحت
املاء املعتدل م�ن  10إىل  15دقيقة ،وعدم وضع الثلج عى
الحرق مبارشة.
�� عند فقد األسنان يجب وضع الجزء املكسور يف الحليب،
والذهاب إىل طبيب األسنان إلعادته يف مكانه.
��� عند إصاب�ة العني ب�رذاذ امل�واد الكيميائي�ة ،ال يجب
فرك العينني بقوة ويجب غس�لهما بامل�اء ملدة  20دقيقة
والتوجه للطوارئ.
��� عند تضميد الجروح ال تقم بإزالة األجزاء العالقة بها،

عدم إيج�اد الوقت الخ�اص لألرسة
بسبب انشغال ربة املنزل التام.
إيجابي�ات التع�اون ب�ني ال�زوج
والزوجة العاملة
يف ظ�ل خ�روج رب�ة املن�زل للعم�ل
وتعرضه�ا لضغط نف�ي وبدني ال
يق�ل عم�ا يتع�رض له الرج�ل ،من
إله�ام وض�ع خط�ة ب�ني الزوجني
للمحافظ�ة ع�ى كي�ان األرسة
وس�عادتها والتع�اون بينهم�ا م�ن
خال اآلتي:
 مشاركة الرجل للمرأة ضمن حدوداملعقول وبما يت�م االتفاق عليه من
قبل الطرفني.
 تقس�يم املهم�ات ،خاص�ةاالحتياج�ات األساس�ية للمن�زل،
مثل :اصطح�اب األبن�اء للمدارس،
احتياجات املنزل الخاصة ،املساعدة
يف استذكار األبناء.
 تخصي�ص وق�ت للراح�ة يفالي�وم يجم�ع الزوجني لاس�تمتاع

بوقتهما م ًعا يف س�اعة راحة يومية
يخصصانها من وقتهما ملشاركة ما
م ّر بهما خال اليوم.
بقعة ضوء
ع�ى الزوج أن ينتبه وال يتكاس�ل يف
راع
اإلنفاق ع�ى منزله؛ ألن ال�زوج ٍ
ومس�ؤول عن رعيت�ه ،وامل�رأة من
رعيت�ه ،ويجب أن يف�رق الزوج بني
ما تبذله الزوجة مساهمة يف نفقات
األرسة والبي�ت وب�ني عمله�ا ،كما
عليه�ا أال تتع�اىل إذا كان راتبه�ا أو
منصبها أعى من زوجها.
ويجب أن تقوم الحياة الزوجية عى
أس�اس االس�تيعاب والتكات�ف بني
الزوج�ني ،بحي�ث يدع�م كل منهما
اآلخر ،وخاصة فيما يتعلق باالعتناء
باألوالد واالهتم�ام بهم والعمل عى
حس�ن تريبته�م وتعليمه�م ،فهذه
أمور يتش�ارك فيها الزوجان ،وعى
كل منهم�ا أن يعم�ل ع�ى م�ا فيه
إسعاد رفيقه.

10

اللي�ل .الخ�ر الس�يئ ،ه�و أن
النص�ف األي�رس للم�خ يظل يف
حال�ة اليقظة تلك طوال الوقت
الذي تح�اول النوم فيه تقريباً،
عى الرغم من أن النصف األيمن
للم�خ يقول لألي�رس أن يتوقف
عن القلق ويدعك تغفو.
لك�ن لح�س الحظ ،ف�إن عدم
اتف�اق نصف�ي امل�خ يح�دث
رسير
فق�ط يف أول ليل ٍة لك عى
ٍ
مختل�ف ،وه�ذا يعن�ي أنه بعد
َّ
س�تتمكن
ن�وم مضطربة
ليلة
ٍ
يف الي�وم التايل من النوم كطف ٍل
رضيع

اتّبع هذه ال ّطرق حلجب املواقع اإلباحيّة من موبايل
وكومبيوتر االطفال!

يف ّ
ظل االنتش�ار الواسع لألبحاث عى
يِ
مواق�ع ّ
التواص�ل اإلجتماعي ،يخىش
الكث�ري من األه�ايل من خط�ر وقوع
ّ
ف�خ املواق�ع اإلباحيّ�ة.
أطفاله�م يف
وخوفا ً من إفس�اد أخاقه�م يف أثناء
ّ
بتصفح الهوات�ف ّ
الذكيّة أو
قيامه�م
صفح�ات االنرنت ع�ى الكومبيوتر،
ّ
يتوج�ب ع�ى األه�ل أخ�ذ الحيط�ة
والحذر واستدراك الوضع قبل خسارة
أطفالهم.
إليكم  4طرق لحجب املواقع اإلباحية
من املوبايل والكمبيوتر:
لحظر املواقع اإلباحيّة من الكومبيوتر
ّ
التوج�ه إىل إع�دادات بح�ث
علي�ك
 .Googleث ّم قم بتحديد خيار تصفية
ّ
النتائ�ج اإلباحي�ة «Filter explicit
 »resultsلانتق�ال إىل البح�ث اآلمن.
ويف خط�وة الحقة ،أغلق البحث اآلمن
عر ّ
النقر عى « .»Lock SafeSearch
وال تن�ى من حف�ظ اعدادات�ك فور
االنتهاء م�ن ّ
التعديل ،وذلك عر النقر
عى ز ّر الحفظ األزرق.
تطبيق لحجب املواقع اإلباحية
اذا كن�ت تري�د حجب وحظ�ر املواقع
اإلباحي�ة ،علي�ك تنزي�ل تطبي�ق «
 »K9 Web Protectionال�ذي يق�وم
ّ
بالتع�رف ع�ى هذه املواق�ع بطريقة
تلقائيّة ليقوم بحذفها.

يمكنكم تحمي�ل ّ
التطبيق عى الرّابط
ّ
الت�ايل-http://www1.k9webpr :
/tection.com
تطبيق لحظر اإلعانات
أمّ �ا ملن�ع الصفح�ات املفاجئ�ة
م�ن
و ا ال عا ن�ا ت
ا ّ
لظه�و ر
ا ملفا ج�ئ
أ م�ا م
ا ملستخد م ،
فعلي�ك تحميل
تطبي�ق « STOP
P-O-

»R - N
ال�ذي يقوم
بحظ�ر جميع اإلعانات
ّ
والصفح�ات الّتي تظهر
تلقائي�ا .وذل�ك م�ن دون
ال ّدخول إليها.
ولتحميل هذا التطبيق ،اضغطوا عى
الرابط التايل:

http://www.softpedia.com/
get/Security/SecurityRelated/P-O-R-N-PATROL.
shtml
ملراقبة الجوّال
تطبي�ق
وأخ�ريا ً بعد
حج�ب

املواق�ع االباحي�ة وحظ�ر االعان�ات
يمكنك مراقبة جوّال اوالدك من خال
تطبي�ق « »UKnowKidsال�ذي يتيح
مراقبة كل ما يفعل�وه عى هواتفهم
الذكية مع إمكانية حظر ما تريد عن
بعد.
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الحمل

مهنياً :شارك يف االجتماعات وأظهر اهتماماً صادقاً
ونيّات حقيقية تجاه املسؤولني ،ال تخش املنافسة ،فأنت
منأى عن الضغوط وال خوف عليك من املحاوالت اللجوجة.
عاطفياً :ال ترتك الهوّة تتسع بينك وبني الرشيك ،إعمل عىل تقريب
املسافة وق ّدم املساعدة بإخالص لكل ما يطلبه منك ،الوقت مناسب
إلظهار صفاتك الحسنة .صحياً :حافظ عىل برودة أعصابك،
اإلرهاق يؤدي إىل مشاكل يف املعدة :انتفاخ يف األمعاء وعرس هضم.

الثور

مهنياً :قد تختفي الهواجس كلياً لك ّن الضغوط موجودة
وال تسهم يف طمأنتك وال تجد وقتاً للراحة لكثرة االنشغاالت
والواجبات التي تكون ثقيلة وأصعب مما انت معتاد عليه .عاطفياً:
يجب التخلّص من األفكار السود التي تدفعك اىل الهروب او االبتعاد عن
الحبيب ،الوقت غري مناسب للتشبّث بمواقفك املستقلة واملتحرّرة .صحياً:
الوضع الصحي يتطلب انتباها وال سيما إذا كنت تعاني مشاكل سابقة،
وأبرز نقاط ضعفك هي أمراض الجيوب األنفية والحنجرة واألذن.

الجوزاء

مهنيا :تطالك بعض االنتقادات ،لكنها يف الواقع
موجهة لبعض الزمالء املقرصين يف إنجاز املطلوب
منهم .عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشيك ،فهو مالذك األخري يف امللمّات واملصاعب ،والتهدئة
معه مطلوبة بقوة اليوم أكثر من أي وقت مىض .صحياً :تشكو
من تشنج األعصاب بما أنك تحت ضغوط مصدرها العمل أو حياتك
العاطفية ،لذا يستحسن مراجعة الطبيب برسعة.

السرطان

مهنياً :ربما مررت بفرتة تدريبية تخرج منها
ً
واضحا ابتدا ًء من اليوم.
بنتائج ما ،وهذا ما يكون
عاطفياً :يخف الوهج العاطفي وتكون منكمشا ً
عىل ذاتك وتتعرّض لبعض املشاكل يف حياتك العائلية او
الشخصية.
صحياً :الجأ اىل االنفراد بنفسك عند الرضورة لكي تستجمع
قواك الصحية والجسدية.

األسد

مهنياً :تحدث بعض التغريات املفاجئة والجوهرية
والجذرية يف عملك ،ما يضعك أمام بعض املشاكل
التي ال بد من حلها .عاطفياً :يعدك هذا اليوم بلقاء
عاطفي حا ّر وبتمتني بعض الروابط ،لكن حاذر املبالغة
يف اي يشء ومالحقة بعض العالقات التي ال تنفعك وال تؤدي
اىل اي نتيجة .صحياً :وضعك الصحي عىل خري ما يرام،
ولكن قد تشعر بالحاجة إىل القيام بأمور كثرية.

العذراء

ً
نجاحا هذا اليوم وربما تجني
مهنياً :تحصد
ً
أرباحا مالية ،تزداد الثقة بالنفس وتحرز تقدّمً ا
باهرًا .عاطفياً :سعيك الدائم عن التطوّر يف العالقة
العاطفية له غري نقطة إيجابية ،وهذا يكون موضع
ترحيب من قبل الرشيك.
صحياً :تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر عىل
أثرها بأنك حققت إنجازا ً كبريا ً.

الميزان

مهنياً :تعرض لظلم اواستفزاز ،وقد تخرس مرشوعاً
لضعف استعدادك ،وال تعلق آماال عىل نتائج اي جهد
او عمل ،وال تستفز احدا ً كي ال تعاقب عىل افعالك بصورة
فورية .عاطفياً :تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة
وتستعيد ثقة الرشيك ويزداد حبه لك ،فتقرر تمضية أطول وقت
ممكن معه للتعويض عما فات .صحياً :ابتعد عن األجواء امللوثة
والصاخبة ،فأنت بحاجة اىل الهواء النقي والهادئ.

العقرب

مهنياً :الحوار هو الطريق املثىل لتصل إىل قرارات
صائبة تعود عليك بالنفع عىل الصعيدين املادي
واملعنوي.
عاطفياً :يقنعك الرشيك بوجهة نظره إىل بعض األمور،
فعليك أن تميض معه وقتا ً أطول لتصل إىل النتائج الجيدة.
صحياً :قد تنفعل ألسخف األمور بعدما يستدرجك إىل ذلك
أشخاص تافهون .ألم تتعلم من دروس املايض.

القوس

مهنياً :إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية،
ّ
ترقب خروج روحك املغامرة لتعويض ما فاتك من
الوقت ،وال سيما أن يف داخلك قوة ال يمكن إيقافها
أبداً .عاطفياً :ال تقحم نفسك يف خالف مع الرشيك
لسبب غري ج ّدي ،ألنك ،يف النهاية ،لو حاولت معرفة األسباب
لرتاجعت وقدمت اعتذارك علناً .صحياً :حاول أن ال تكبت
غضبك وأحزانك بل عرب عنها حتى لو اضطررت إىل رفع
صوتك وكأنك تفقد السيطرة عىل نفسك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1914أملانيا تحتل بروكسل يف الحرب العاملية األوىل.
 - 1940الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض
لعملية اغتيال يف املكسيك أدت إىل وفاته بعد يوم.
 - 1953بداية ثورة امللك والشعب يف املغرب بعد نفي
الحماية الفرنسية لسلطان البالد محمد بن يوسف.
 - 1955انطالق مفاوضات إيكس ليبان بني ممثيل
الحركة الوطنية املغربية والسلطات الفرنسية.
 - 1956قادة الثورة الجزائرية يعقدون مؤتمر
الصومام يف منطقة القبائل ،وفيه اتخذوا قرارا بإقامة
املجلس الوطني للثورة الجزائرية.
 - 1960االعالن عن استقالل السنغال.
 - 1975ناسا تطلق املستكشف فايكينغ  1باتجاه
املريخ.
 - 1976الزعيم الدرزي كمال جنبالط يحذر من
قيام وطن قومي ماروني يف لبنان يكون أخطر من
إرسائيل.
 - 1977إطالق املسبار الفضائي فوياجر .2
 - 1982القوات متعددة الجنسيات ترشف عىل انسحاب
قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
 - 1986االتحاد السوفيتي يعرتف رسميا بكارثة
مفاعل تشرينوبل النووي.
 - 1987صدور قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
رقم  598بني العراق وإيران ليسمح ھذا القرار
ببداية النتھاء حرب الخليج األوىل (الحرب العراقية
اإليرانية).
 - 1991إستونيا تعلن استقاللھا عن االتحاد السوفيتي
يف بوادر انھيار االتحاد.
 - 1998الواليات املتحدة ُتطلق صواريخ كروز عىل
أفغانستان والسودان مستھدفتا مصنعا لألدوية لتثأر
لتفجريات سفاراتھا يف كينياوتنزانيا.

 - 2002عراقيني مناھضني لحكم صدام حسني
يحتلون السفارة العراقية يف برلني لعدة ساعات.
 - 2008األردن تفرج عن األرسى األردنيني سلطان
العجلوني وأمني الصانع وخالد أبو غليون وسالم
أبو غليون بموجب اتفاق يقيض باإلفراج عنھم بعد
قضائھم مدة  18شھرا يف السجون األردنية بعد
تسلمھم من السجون اإلرسائيلية.
  2009اسكتلندا تعلن اإلفراج عن املدان يف قضيةلوكربي عبد الباسط املقرحي وذلك ألسباب إنسانية.
إجراء ثاني انتخابات رئاسية يف أفغانستان بعد سقوط
حكومة طالبان.
العداء الجامايكي يوسني بولت يحطم الرقم القيايس
العاملي يف  200مرت وذلك يف بطولة العالم أللعاب
القوى.
 - 2011بدء معركة طرابلس ضمن معارك ثورة 17
فرباير وذلك لتحرير العاصمة الليبية من قوات العقيد
معمر القذايف.
 - 2014الجيش اإلرسائييل يغتال ثالثة من قادة كتائب
عز الدين القسام ھم رائد العطار ومحمد أبو شمالة
ومحمد برھوم يف إطار حربه عىل غزة.
 - 2015تفجريات يف مرص تستھدف مباني حكومية يف
كل من القاھرة والجيزة.
 - 2016انفجار يف مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا
قرب الحدود السورية ووقوع إصابات وقتىل يف
التفجري.
 - 2019حل املجلس العسكري االنتقايل إثر تشكيل
املجلس السيادي السوداني برئاسة عبد الفتاح
الربھان الذي أدى أمامه تسعة من أعضاء املجلس
اليمني الدستورية ،عىل أن يحكم املجلس السودان
لفرتة انتقالية مدتھا  39شھرا.

شخصيات من التاريخ

خمرتع التلفاز «جون لوجي بريد»
مِ ن مواليد  14آب /أغسطس من سنة
1888م لعائل ٍة اسكتلندي ٍة فقري ٍة مكوّن ٍة
ً
ً
عادية
طفولة
من أطفا ٍل أربع ،وقد عاش
ُ
ولكن مع بلوغه سن الثانية عرشة إضطر
إىل العمل يف جمع الخرداوات وبيعها للناس
يف السوق بعد إعادة تصليحها ،تلقى
تعليمه يف أكاديمي ٍة وهي جز ٌء من مدرسة
لوموند ثم أكمل دراسته يف كلية التقنية
يف جامعة غالسكو .بسبب أوضاع البالد
نتيجة الحرب العاملية األوىل لم يستطع
مزاولة مهنة الهندسة الكهربائية؛ لذلك
اتجه نحو دراسة الصوت والصورة
مكان إىل آخر عن
وكيفية نقلهما من
ٍ

طريق استخدام األشعة تحت الحمراء يف
وضع نموذج للتلفزة.
ويف سنة 1923م تمكن من اخرتاع
نظام تلفزة بأدواتٍ بسيط ٍة تمكن من
خاللها من بث صور غري واضح ٍة ملعالم
ٍّ
برشي ،ويف
موجود ٍة يف املدينة ثم لوج ٍه
العام 1926م بدأ البث التلفزيوني األول
له ،وقد أثار هذا االخرتاع دهشة العلماء
وتعجبهم.
استمر بريد يف تصميمه وابتكاراته
إلدخال مزي ٍد من التحسينات عىل جهازه
التلفزيوني حتى تمكن من اخرتاع أول
ّ
تلفزيون ملوّن سنة 1928م.

الدلو

الحوت

َ
ليس غريبا ً التعرض لسخرية اآلخرين،
وهو ما يحدث بطرق متنوعة وألسباب
مختلفة .ويمكن هذا االختبار أن يساعد
كل من يخوضه عىل معرفة لم يسخر
املحيط من صفات يف شخصيته مثل
طيبته أو كرمه أو تضحيته ...وما يجب
القيام به هو تحديد الشخص الذي يحتاج
أوالً إىل املساعدة.
الرقم 1
إذا رأيت أن الرقم  1يحتاج إىل املساعدة
أكثر من غريه ،فهذا يشري إىل ّ
أنك تتسمني
باألخالق الرفيعة والتهذيب .كما يدل عىل
ّ
أنك ال تتخلني عن الكثري من القيم مثل

احرتام العادات والتقاليد .لكن بعض
األشخاص املحيطني بك ال يرون يف هذا أمرا ً
إيجابياً ،بل يسخرون من ذلك .فهم يع ّدون
أن التهذيب وااللتزام بالقواعد ضعف.
ولهذا األفضل أن تبتعدي عنهم ّ
ألنك لن
تتمكني من إصالحهم أو تغيري نظرتهم إىل
الحياة .وحاويل دائما ً التواصل مع أشخاص
يمتلكون مفاهيمك وقيمك نفسها .فال
ّ
شك يف أن هذا سيشعرك باالرتياح.
الرقم 2
إذا كان الرقم  2هو من يحتاج إىل املساعدة
أوالً بنظرك ،فهذا يشري إىل ّ
أنك حساسة
وتتعاطفني مع كل الحاالت اإلنسانية التي

الفيل :إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفا ً لبضع
ساعات قبل أن يسقط أرضا.
الحمار :وضعية عيني الحمار يف رأسه تسمح له برؤية
حوافره األربعة بشكل دائم يف آن واحد.
الحوت األزرق  :حجم قلب الحوت األزرق البالغ
يساوي حجم سيارة ،أما
لسانه فيبلغ طوله نحو 5
أمتار ويزن حوايل  30فيل
أسرتايل.
ذكر الثعلب :ذكر الثعلب ال
يقرتن سوى بأنثى واحدة
فقط طوال حياته ،وإذا
ماتت تلك األنثى فان الذكر
يظل عزبا ً طوال حياته ،أما
إذا مات الذكر فإن األنثى ال
تتورع عن االرتباط بذكر
جديد.
النعامة :النعامة تعيش حتى  75عاما وتظل قادرة عىل
التكاثر حتى سن الخمسني.
الثعبان :يستطيع رأس الثعبان أن يلدغ حتى بعد مرور
نصف ساعة عىل برته.
الحرباء:
 50يف املائة من الحرابي (جمع حرباء) املوجودة يف
العالم تتمركز يف مدغشقر.
األسد  :زئري األسد يمكن سماعه من عىل مسافة 8
كيلومرتات
النمل  :هناك نوع من النمل يشتهر باسم «النمل
السفاح» وذلك ألنه يشن غارات عىل مستعمرات النمل
املجاورة له حيث يقتل ملكاتها وينهب محتوياتها ثم
يقتاد عددا من ذلك النمل ويجربه عىل العمل كعبيد
لديه!

من الفيسبوك

يشهدها محيطك .إال أن عاطفتك تثري
سخرية بعض األشخاص .والسبب أنهم
يرون فيها التزاما ً مبالغا ً فيه بالقضايا
العامة .ورغم هذا ال ترتاجعي بل امض
قدما ً عىل طريق مد يد العون ملن يحتاج
إىل ذلك وكلما استطعت .ويف املقابل ال
تهتمي للسخرية وتذكري دائما ً أن الناس
ينقسمون بني إيجابيني وسلبيني.
الرقم 3
يف حال وقع اختيارك عىل الرقم  ،3فأنت
تحبني التضحية من أجل األشخاص
املقريبن منك حتى ّ
أنك تنسني االهتمام
بشؤونك الخاصة .ولهذا قد يسخر بعضهم
من إهمالك لشكلك مثالً متناسني قدرتك
الكبرية عىل التضحية .وهذا ما يشعرك
بالغبن والظلم .إذا ً تعلمي من تلك السخرية
درسا ً مفيداً .حاويل أن تحققي التوزان
بني العناية بشؤون املحيط وبني حياتك
الخاصة ،فهذا أفضل.
الرقم 4
إذا كان الرقم  4هو من يحتاج إىل املساعدة
أكثر من غريه برأيك ،فاعلمي ّ
أن التفاؤل
هو أبرز صفاتك .فأنت ال تتخلني عن
ابتسامتك ونظرتك اإليجابية حتى يف
األوقات الصعبة .إال أن بعض األشخاص
يسخرون من هذه الصفة .فهم يرون فيها
بعدا ً عن الواقعية .بل إنها قد تدفعهم إىل
الشعور بالغرية منك .ورغم هذا ال تكرتثي
وحافظي عليها ألنها تساعدك عىل التقدم
إىل األمام أكثر من اإلحباط والشكوى
والتشاؤم.

F

acebook

غزل عراقي
جرى دمعي عىل خدودي مراحل
وبعد حبك بداليل مراحــــــــــل
اذا ناوي الهجر ابدي مراحــل
مو غفله وتقفل جهازك عليه
---سفن شوكي مشن بشطوط ونهـار
ونفذ حتى صربها الروح ونهــار
احن الشوفتك كل اللــيل ونهـــار
اتمنه اشوفك واحجيلك البيـــــه
---اشبدة مني وشخصك عيل ..ما طال
وحبل مواصلك ويــــــاي  ..ما طال
دلييل ويا الصرب بجفالك  ..ما طال
مثل روح التماطل باملنيـــــــــــــة

كلمات متقاطعة

من حيتاج إىل املساعدة أوالً؟ اإلجابة تكشف ملَ يسخر بعضهم منك

الجدي

مهنياً :آفاق واسعة واحتماالت شتى وتنسيق
يريحك من قلق ويصحّ ح بعض األوضاع ،يف الجو
مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة اىل حياتك.
عاطفياً :رسعان ما تظهر النتائج الوخيمة عىل العالقة
بالرشيك ،وتكون سببا ً يف ابتعاده عنك ،تدارك االمر قبل
فوات األوان.
صحياً :إذا كانت األمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك
عرضة لها ،الحلول بسيطة بمتناول يدك.

سنة 1929م كان فيها ّ
بث أول برنامج
ّ
باللونني األبيض واألسود
تلفزيوني
عىل يد بريد وعمله لصالح هيئة اإلذاعة
الربيطانية  ،BBCوبهذا بدأ عرص التلفزة.
عمر ناهز
تويف جون لوجي بريد عن
ٍ
السابعة والخمسني يف حزيران /يونيو
سنة 1946م نتيجة تعرضة لألشعة
تحت الحمراء يف أنظمة البث واالستقبال
يف جهاز التلفاز ،رحل بعد أن وضع الحجر
واسع ومذه ٍل نقل فيه
لعالم
األساس
ٍ
ٍ
ً
ً
عظيمة.
نقلة
البرشية

اختبارات شخصية

مهنياً :يطرأ أمر غري متوقع فكن حذرا ً وابق يف
حال ترقب حتى تنجيل األمور تماماً.
عاطفياً :الوهج يخف قليالً ،وتتحوّل األجواء إىل أقلّ
تشويقا ً وأكثر هدوءاً ،من األفضل أن تبحث عن الشخص
املالئم لتكمل املشوار معه.
صحياً :تجد حلوالً ملشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة
طويلة بفضل عالج بسيط.
مهنياً :تشعر باالحراج واالرباك ،وقد تفقد اعصابك
اذا لم تكن منظماً ،لذلك عليك ان تضع حدا ً لكل ما
يمكن ان بلهيك عن العمل او يفقدك القدرة عىل الرتكيز.
عاطفياً :بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكربى
عاطفياً ،وتقدر سعة طاقة الرشيك عىل العطاء من دون مقابل.
صحياً :يكون من املستحسن عدم السهر مطوالً ،فالقليل من
الرتفيه عن النفس يكون كافيا ً العادة الحماسة اليك.
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هند صبري تطالب جمهورها :إذا أعطيتم عنوانا
لعام  2020ماذا سيكون؟
بمقدار  444مليار دوالر

ال يزال عصام  2020يشغل تفكري الكثري
من نجصوم الفن بسبب األحصداث التي
شصهدها ّ
وأثصرت يف النشصاط الفنصي
واالقتصادي يف دول عدة.
ويف هصذا اإلطصار ،طلبصت النجمة هند
صصربي مصن جمهورهصا طلبصا ً غريباً،
حيصث نرشت عصىل حسابهصا الخاص
يف “إنستغصرام” صصورة لهصا مصن
فيلصم “الفيصل األزرق” ،وعلّقصت
عليهصا بالقصول“ :إذا أعطيتم
عنوانصا لعصام  ،2020ماذا
سيكصون؟” ،لصرت ّد عليهصا
النجمصة صبصا مبصارك
ً
ممازحة“ :عام الفيل”.
وكانصت هنصد صصربي قد

عـين على العالم
يوتيوبر يطور مسدسا هوائيا يطلق كمامات
على وجوه األشخاص

طصور يوتيوبصر مسدسصا هوائيا
يمكنصه أن يحصل مشكلصة ارتداء
الكمامصات ،حيث تثبصت األدلة أن
ارتصداء القناع يقلصل بشكل كبري
مصن فصرص انتشصار COVID-
 ،19لكصن العديد مصن األمريكيني
مصا زالصوا يرفضصون ارتداءهصا يف
األماكصن العامصة ،حيصث يعتقصد
البعض أنها غري فعالة أو لكونهم
غصري مرتاحصني ،ويعتقصد آخرون
أنهم يمكن أن يتسببوا يف التسمم
بغاز ثاني أكسيد الكربون ،بينما
بعض الناس كساىل تمامً ا.
وطصور اليوتيوبصر ،ألصني بصان،
ً
قناعصا عىل وجه
مسدسا يطلصق
الهدف ،وتم بنصاء مسدس القناع
باستخصدام علبصة ثانصي أكسيصد
الكربصون لعلبصة طصالء بخصاخ
كمحرك.
كمصا أنصه بعصد املحاولصة األوىل
إلطالق قنصاع عىل عارضصة أزياء
بالستيكية ،أثبت االبتكار نجاحه
بنسبصة  ،100٪ونرش بأن مقطع

فيديو عن اخرتاعه عىل قناته عىل
موقع يوتيوب التي تضم أكثر من
مليون مشرتك.
قصال بصان“ :هنصاك الكثصري مصن
األشخاص األذكياء الذين صنعوا
الكثري مصن مقاطع الفيديو حول
كيفية أمان األقنعة وفعاليتها ،إذا
نجح ذلك ،لكان قد نجح اآلن”.
بدالً من ذلك ،بدأ الشاب البالغ من
العمر  30عامً ا يف تصنيع املسدس
الخاص به الخصاص به من خالل
تركيب علبصة  C02يف ملف لولبي
وجزء مصن خط فرامصل السيارة،
واستخصدم قبضصة املسصدس من
علبة رذاذ الطالء كزناد له.
كما وضصع مغناطيسات صغرية
موزونصة عصىل خيصوط مرتبطصة
بزاويصة القنصاع تعطيهصا بعصض
الثقصل وتساعدها عصىل االلتفاف
حصول وجصه الضحيصة ،وكانصت
محاولصة بصان األوىل ،عصىل رأس
عارضة أزياء البالستيكية ناجحة
بنسبة .100٪

كويكب يتجه نحونا على مسافة أقرب
من القمر اليوم
أكدت أنظمة التتبع التابعة لوكالة
ناسصا أن كويكبصا بحجم أكرب من
حافلة ذات طابقني ،سيقرتب من
األرض عصىل مسافة أقرب من بعد
القمر عنا.
ومن املتوقصع أن يقرتب
الكويكصب ،الذي
يطلصق عليصه
رسميا2020
 ،PY2ليلصة
الخميس 20
أغسطس.
و يتو قصع
خصرب ا ء
نا سصا
يف مركصز
د ر ا سصا ت
األجسصام القريبصة
مصن األرض ( ،)CNEOSأن
تقصرتب صخصرة الفضصاء بمقدار
 90%من املسافة إىل القمر.
وعندمصا يحصدث هصذا ،يحقصق
الكويكصب رسعصات تزيصد عصن
 38206أميال يف الساعة.
وكشفت تقديصرات وكالة الفضاء
األمريكية عن أن محيط الكويكب

يرتاوح ما بني  15مرتا و 33مرتا.
ويتحصرك الكويكصب عصرب النظام
الشمصي برسعصات تبلصغ زهصاء
 17.08كصم يف الثانيصة ،وينتمصي
 PY2إىل فئصة مصن األجسام ،التي
تتسابق حصول النظام،
ويطلصق عليهصا
علمصاء الفلصك
ا أل جسصا م
القريبصة من
األرض.
و عصىل
ا لر غصم
مصن أن
ا ملسا فصة
قصد تبصدو غصري
منطقيصة ،مصن
الناحيصة الفلكيصة ،فهي
مواجهصة قريبة جصدا ،حيث قالت
ناسصا إن  PY2سيكصون يف حدود
 347067كم من كوكبنا.
وهناك سبب وجيصه للغاية يجعل
وكاالت مثل ناسا تراقب األجسام
العديدة التي تتأرجح قرب كوكبنا
 بعد مئات السنني من اآلن ،يمكنأن يرضبنا كويكب مجهول.

ميزة جديدة بهواتف آيفون تتيح لك
التحكم به دون لمس شاشته

مصير “الهيبة” و” ”2020بعد األحداث
ذكرت مصادر مطلعة إن رشكة الصبّاح
يَ ْ
ملسلسصي الهيبصة 4
املنتجصة املنفصذة
و 2020تفكر ج ّديا بعرض املسلسلني يف
الخريف املقبل بعدما اعتمدت الرشكات
عصىل عرض إنتصاج رمضان الصذي تأخر
بسبب جائحة كورونا يف الخريف ،وكان
ً
بداية “شارع شيكاغو” الذي بيع
منها
ملحطصة أو إس إن االماراتيصة ،ثصم رشاء
شصاهد يف اي بي ملسلسل “دانتيل” الذي
يجمع سريين عبد النور ومحمود نرص،
وهو من إخراج املثنى صبح.
ّ
املنصات االلكرتونية سيكون
ويبصدو أن
لها حصة األسد من مجموع اإلنتاجات
التي تأخرت بسبصب كورونا ،وكان من
املفرتض عرضها يف رمضان املايض.
املعلومصات أشصارت اىل أن الفنصان تيصم

حسصن الذي أعلن عصرض “الهيبة” الرد
يف شصهر رمضصان ترسّ ع يف قصراره ،وأن
الرشكة ربما لن تنتظر لعرض مسلسل
“الهيبة” إىل رمضان املقبل.
وكذلصك األمصر بالنسبصة إىل مسلسصل
“ ”2020الذي يعيد جمع النجمة نادين
نسيب نجيم وقيص خويل ،إخراج فيليب
أسمر الصذي سيُعرض أيضا ً قبل شصهر
رمضان املقبل.
واملعروف أن نادين نسيب نجيم أصيبت
بإصابصات خطصرة يف الوجصه يف انفجار
الصذي ُ
استهدف مرفأ بصريوت الرابع من
أغسطصس الحصايل ،ليبقى السصؤال هل
ُتعصرض األعمصال يف الخريصف وتصصوّر
أعمصاالً جديصدة نهايصة السنصة الحالية
لرمضان املقبل؟

بعد  27عاما ..عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل
من إنتاج “نتفليكس”

أعلن املطصرب املرصي ،عمرو
ديصاب ،عصن عودتصه للتمثيصل
بمسلسل تلفزيوني من إنتاج
رشك،ة “ ”Netflixوذلصك بعد
غياب دام  27عاما.
املسلسصل درامصي
غنائي ،وما زال
يف مرحلصة
التحضري،
حيصث
سيعصود
بصه
عمصر و
دياب إىل
ا لتمثيصل
بعصد غياب
دام  27عاما.
وكتصب عمصرو
ديصاب عصىل حسابصه
الرسمصي بص”تويصرت”“ :أنصا
سعيصد جصدا بالتعصاون مصع
نتفليكس يف هذا العمل الفني
الجديد ،فأنا من أشد املؤمنني
بصأن الفصن لغصة عامليصة ،وقد
استطعنا من خالل املوسيقى
أن نبني جسصورا من التواصل
واملحبصة مصع العديصد مصن
الثقافصات املختلفة واملتنوعة،
واآلن وبهذا العمل الدرامي أنا
متحمصس جدا مصع نتفليكس
أن نصل مصن خالل هذا العمل
الدرامصي إىل أكثصر مصن 193
مليون متابع يف أكثر من 190

دولة حول العالصم لالستمتاع
بمحتصوى فنصي جديصد صنع
يف مصرص ويستمتع بصه العالم
بأكمله”.
مصن جانبصه ،قصال أحمصد
الرشقصاوى ،رئيصس
اإلنتاجات العربية
األصليصة يف
نتفليكصس :
“عىل مدار
أكثصر من
 30عامصا ً
من اإلبداع
املوسيقى
والغنائصي،
فقد استطاع
عمصرو ديصاب
يف خصالل رحلتصه
الفنية أن يصبصح أيقونة
ملختلصف األجيصال ليصس فقط
عىل الصعيصد الفني ولكن عىل
الصعيد الثقصايف ايضاً ،فدائما
تطلصع األجيصال إىل اختيصارات
عمصرو ديصاب املتجصددة يف
حفالتصه وحمالتصه الدعائيصة
واملوضة وغريهصا ،مما يجعل
تأثصريه قويصا عصىل األجيصال
املاضية ،الحاليصة والقادمة..
ونحن عىل ثقة أن هذا التعاون
الجديصد سيجعصل الجمهور يف
غايصة السعصادة لصريى عصودة
النجم العاملي عمرو دياب من
خالل هذا العمل الدرامي”.

الحياة تبدأ عرض الجزء الثاني
من “قوت القلوب” في سبتمبر

عندمصا قدمت أبصل تحديث iOS
 14الخاص بها يف يونيو ،قضت
الكثري مصن عروضها التقديمية
يف تسليط الضوء عىل التحديثات
القادمة إىل الشاشصة الرئيسية
وتطبيقات مثل  Safariو -Me
 sagesو ،Siriلكصن iOS 14
مصيء ً
أيضصا بامليصزات الجديدة
املوجهصة إلمكانيصة الوصصول،
من بني أكثرهصا إثارة لالهتمام
القصدرة الجديدة التصي تتيح لك
تنفيذ اإلجصراءات بمجرد النقر

عصر املقالب السياسية
أمحد اجلنديل
يف عرص الجنون والفنون ،عصرص التقدم العلمي والتكنولوجيا ،عرص
الصذرة والشبكات العنكبوتية ،ثمة عنكبوت ينسج خيوطه داخل رأس
الجميع ،ليصص ّد الصدق من التسلل ،واالنسجام مصن الدخول ،والعقل
من النفاذ.
ويف عصرص املقالصب السياسية ،دول تمارس أبشع أنصواع الدكتاتورية،
وتنتهصج أساليصب البطش ،وتحتصل دوالً أخرى ،وتبيد شصعوباً ،وتدمر
وهصج الحياة ،وهي ترفع لصواء الديمقراطية ،وعىل الجميع أن يصفق
لها ويهتف بحياتها.
ويف عصرص املقالصب السياسيصة ،حكومصات ال هص ّم لها سصوى التنكيل
بشعوبهصا ،والضحصك عصىل ذقونهصم ،ودفعهصم إىل كهصوف التخلصف
واالنحطصاط ،تحصت شصعار (الشعصوب صاحبصة الريصادة والقيصادة
والسيادة) ،ويف ّ
ظل هذا الشعار ترتنح الحياة وهي تسري اىل الخلف.
ويف عصرص الجماهصري ،تخرج الشعصوب إىل الدنيا وهصي ال تملك معنى
لوجودها غري معنى البقاء الصذي يجعلها تحت وطأة االغرتاب خائفة
مذعورة ،وعندما يخرج لها من ينادي لإلصالح ،تهبّ واقفة متحدية،
ومع اختفاء ذيول الصولة ،واختفاء املنادي حامالً معه ثمن مناداته،
ترجع الشعوب إىل حظائرها تجرت الخيبة واإلحباط والخذالن.
ما يميز عرص املقالب السياسية ،هو اللعب عىل قيم ومناهج ،ظاهرها
بصرّاق وباطنها داكن ،إطارها ابيصض ومضمونها أسود ،مبناها صدق
ومعناهصا كذب ،الساتر والء واملستور خيانصة ،ومع االستمرار باللعب
تكصون الحياة قد غادرت مضامينها ،ويكون التاريخ قد أعلن الرحيل،
وتكون اإلنسانية قد وصلت إىل مشارف فجيعتها.
ويف العالصم الثالث ،يقيصس الحاكم حياته وحياة شصعبه اليومية بأدق
التفاصيصل عىل وفق مفهوم املثصل العليا وقوانني الفضيلصة يف النهار،
ويرتكصب أكرب املحرمصات وأبشع الجرائصم يف الليصل ،ويف العالم الثالث
يتبخصرت الحاكم وقد ثبّت ّ
كل النياشصني الوطنية التي حصل عليها من
خصارج أسوار الوطن املقدس بعد سطوع الشمصس ،وعند غيابها تبدأ
املساومة عىل الوطن ،ليباع أخريا ،وباإلقساط ،ويف بلدان العالم الثالث
يتحدث القادة عن مصري شصعوبهم ،ويذرفون دمصوع التماسيح عىل
الفقصراء واملساكصني منهم ،وهصو يعلنون الحصرص والتضحية بالغايل
والنفيس من أجل أن تصل شصعوبهم إىل ما فوق القمر ،وعندما تغيب
الرقابصة تراهم من أكثر القصادة الفاسدين الذين سصددوا سهامهم إىل
قلب الشعب املسكني.
يف بلصدان العالم الثالث ،فنون يف التزويصر واالحتيال والخيانة ،وجنون
تمارسه الشعوب من أجل أن تبقى الحياة جذابة تغري الحكام بمفاتنها
وجمالها وثروتها ،وتسحقهم يف حظرية الخزي واالنحطاط.
الكصذب مفضصوح
يف عصرص املقالصب السياسية
مجروح.
والصوت مبحوح والرشف
إىل اللقاء...

أعلصن الفنصان محمد أنور عن عصرض الجزء الثانصي من مسلسل
“قصوت القلصوب” بطولة النجمصة القديرة ماجصدة زكي ،وذلك
يوم  5سبتمرب املقبل عىل شاشصة قناة الحياة ،حيث عرض
الجصزء األول منصه قبل شصهر رمضان املصاىض ،محققا
نجاحا ً كبرياً ،من إنتاج رشكة سينرجي.
كمصا تعصرض قنصاة الحيصاة حلقصات مجمعة من
“قصوت القلصوب” مصن  23اغسطصس الجاري
وحتى  5سبتمرب املقبل ،حيث أوشصك فريق
العمل االنتهاء مصن تصوير املسلسل ،إذ
يتبقى ألرسة املسلسل بقيادة املخرج
مجصدي أبصو عمصرية ما يقصرب من
أسبوع وينتهصي تصوير املسلسل
بشكل نهائي .
مسلسصل “قصوت القلصوب”
ينتمي لنوعيصة أعمال الص50
حلقصة وبطولة ماجدة زكى،
خالد زكصي ،سهصر الصايغ،
رانيا فريد شوقي ،محمد أنور،
إسصالم جمال ،عمصرو صحصاح،
مصطفصى درويصش ،فصراس سعيصد،
نورهان ،ديانا هشام ،سمر عالم ،إفرام محمد ،وهو
من إنتاج رشكصة سينرجي ،تأليف محمد الحنصاوى ،وإخراج مجدي
أبو عمصرية .تدور أحصداث املسلسل حصول قوت (ماجصدة زكي) التي
تعمل مدرسة وتحاول إعالصة أرستها ورعايتها ،ولكن يتعرض ابنها
حسن الطبيب للعديد من املتاعب يف حياته بسبب ترصفات أمه غري
املتزنصة ،ولكن رسعان ما تجد قوت نفسها يف رصاع غري محتمل
مع أبنائها يف اطار اجتماعي عائي.

خطوبة هبه طوجي لعازف فرنسي شهير
انترش خصرب خطوبة الفنانصة اللبنانية،
هبصة طوجصي ،مصن املوسيقصار العاملي
ابراهيصم معلصوف ،ورصحصت النجمصة
لوسائصل اإلعصالم مشصرية أنهصا مازالت
حزينة بسبب انفجار العاصمة بريوت،
والوقصت ليصس مناسصب للحديصث عصن

تفاصيصل خطبتهصا ..وإبراهيم معلوف
يعيصش يف باريصس وهصو عصازف بصوق
ومؤلصف ومصوزع وأستصاذ موسيقصي،
صاحب شهرة كبرية يف فرنسا والوطن
العربي ،ووالصده هو عازف البوق نسيم
معلصوف ووالدتصه عازفصة البيانصو ندى

تغريدات
عىل الجصزء الخلفصي من جهاز
آيفون الخاص بك.
فعصىل الرغم من أنها مخصصة
ألولئصك الذيصن قصد يواجهصون
تحديصات يف استخصدام أجهصزة
آيفصون الخاصصة بهصم بسبصب
إعاقات جسديصة أو حركية ،إال
أن ميصزة “ ”Back Tapالجديدة
يمكصن أن تكصون مفيصدة ألي
شصخص يبحصث عصن طريقصة
أرسع اللتقاط لقطة شاشة أو
تشغيل تطبيق.

حرصت عصىل تقديم الدعم واملواساة للشعب
اللبناني ،بعد االنفجار الذي ه ّز مرفأ بريوت،
وأسفصر عن وقوع ضحايصا ومصابني ،وأدى
اىل ترشيصد اآلالف مصن اللبنانيصني بعد تدمري
منازلهم.
ُيذكصر أن هند صصربي تواصصل تصوير فيلم
“كرية والجن” مع النجمني كريم عبد العزيز
وأحمد عز ،كما تصوّر مشاهدها يف مسلسل
“هجمة مرتدة” مع الفنصان أحمد عز ،الذي
يخوضان به سباق الدراما الرمضاني املقبل،
والصذي يعصد عصودة للنجمصني اىل الدراما بعد
غياب ثصالث سنوات حيث كان مسلسل “أبو
عمر املرصي” آخر أعمال عز الدرامية ،فيما
كان مسلسل “حالوة الدنيا” آخر ظهور لهند
صربي يف الدراما.

مطر ســـاخن

رائد فهمي

اجلدل الدائر بشــأن تنظيم االنتخابات املبكرة وصالحية
حتديــد موعدها وحل الربملان يبدو يف الظاهر دســتوريا
وقانونيــا واجرائيا ،لكنه يف جوهره سياســي بامتياز :هل
تؤدي االنتخابات اىل التغيري وازاحة منظومات احملاصصة
والفســاد والفشــل وخــراب الدولــة ام ُتبقيهــا و ُتديم
حكمها.
ما يه ِمّك يا بريوت ...يا ضحكي ما بتموت...
َغيمي ورح ِتق َطعَ ...ش ِسك رح ِتطلَع...
وا ّضوي البيوت
يا رب حتمينا وحتمي بلَدنا وكل األوطان

يـــارا

معلصوف ،عمصه هصو الكاتصب
الشهري أمني معلوف ..ابراهيم
معلصوف سليصل أرسة فنيصة،
ليس هصذا وحسب فقد فاز
بالعديصد مصن مسابقصات
املوسيقى.

فيلم هاري بوتر يتصدر شباك التذاكر في الصين رغم
كورونا
تصدر فيلصم Harry Potter
and the Sorcerer’s Stone
 ،الذي أعيد طرحه بنسختني
 ، 3Dشصباك التذاكصر يف
الصني حسبما كشف موقع
فارايتصي ،واستطصاع الفيلم
تحصيل إيصرادات وصلت إىل
 13.6مليصون دوالر ،وذلصك
حصيلصة عرضصه يف حصوايل
 16000شاشة.
سلسلة هصاري بوتر بطولة
دانيصال رادكليصف وإيمصا
واتسصون وتعد سلسلة أفالم
هصاري بوتر سببا يف شصهرة
دانيال رادكليف الذي اشتهر

بتجسيد دور الساحر هاري
بوتصر يف سلسلة أفالم هارى
بوتصر املبنية عصىل الروايات،
التي حققت أفضل املبيعات
يف هصذا القصرن ،كمصا ظهصر
يف العديصد مصن الربامصج
واألفصالم
التلفزيونيصة
السينمائية.
يذكصر أن فيلصم هصاري بوتر
ومقدسصات املصوت :الجصزء
الثاني ،اخرجه دافيد ياتس،
وقصام ببطولته ك ٍل من دانيل
رادكليصف ،روبصرت جرينت،
إيمصا واطسصون ،ورالصف
فينيس.

