
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت مديرية امل�رور العام�ة بمنع 
تجوال املركب�ات التي ال تحمل لوحات 
تس�جيل دائمي�ة، متوع�دة املخالفني 
بحجز مركباتهم وتغريمهم مبلغ 200 
ألف دين�ار، فيما اس�تثنت فئة واحدة 
م�ن القرار.وقال�ت املديري�ة، يف بيان: 
إنه “اس�تناداً ألحكام الفق�رة )ثانياً( 
م�ن املادة 47 م�ن قانون امل�رور رقم 
)8( لس�نة 2019، قررن�ا منع تجوال 
املركب�ات التي ال تحمل لوحات دائمية 
واملحافظات”.وأضاف�ت:  بغ�داد  يف 
“يعاق�ب املخالف بحجز مركبته لحني 
إكم�ال اللوح�ات م�ع ف�رض غرام�ة 
قدرها 200 ألف دينار استناداً إىل املادة 
)25/ أوالً/ ز( من قانون املرور اعاله”.

وتابع�ت املديري�ة بالقول: “يس�تثنى 
لديه�م  الذي�ن  املركب�ات  أصح�اب 
حج�ز إلكرتون�ي بمراجع�ة مجمعات 
التس�جيل إلكم�ال تس�جيل معامالت 
الرس�مي  ال�دوام  أثن�اء  مركباته�م 
فقط”.ويف سياق اخر، كشفت مديرية 
امل�رور العامة عن مص�ر تطبيق قرار 
الفردي والزوجي.وذكر مدير العالقات 
واالع�الم يف املديري�ة، العمي�د حي�در 
كريم، يف ترصي�ح صحفي: ان “املرور 
العامة جهة تنفيذية، وانها غر معنية 
به�ذا الق�رار، فه�ي تطب�ق مق�ررات 
خلية االزمة الصحية”.وتابع كريم ان 
“املديرية س�تبارش برف�ع القرار حال 
وص�ول التعليم�ات من خلي�ة االزمة 

الصحية التي تقيض بذلك”.

بغداد/ الزوراء:
وصل القائد العام للقوات املسلحة، رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، ام�س الس�بت، 
اىل محافظ�ة الب�رصة عىل رأس وف�د امني رفيع 
املستوى، فور وصوله اىل بغداد بعد اختتام زيارته 
الرس�مية اىل واش�نطن.وقال مص�در حكوم�ي 

ل�”ال�زوراء”: ان “الكاظمي وص�ل اىل محافظة 
البرصة، بعد عودته من الواليات املتحدة األمريكية 
عىل رأس وفد أمني رفيع املس�توى، لإلطالع عىل 
الوضع األمني، بعد االحداث األخرة، التي شهدتها 
املحافظة”.واض�اف ان “الوفد يضم كل من وزير 
الدف�اع جمع�ة عن�اد، ووزي�ر الداخلي�ة عثمان 

الغانمي ورئيس هيئة الحش�د الشعبي،  ورئيس 
جه�از مكافحة االرهاب، الفري�ق اول ركن، عبد 
الوهاب الس�اعدي، ورئيس جهاز االمن الوطني، 
عب�د الغن�ي االس�دي فض�ال ع�ن وكالء وزارتي 
الداخلية والدفاع”.وتش�هد محافظة البرصة منذ 
ايام عدة تظاه�رات كبرة وتصعيدا امنيا خطرا 

وحرقا لالط�ارات عىل خلفية اغتيال الناش�طني 
املدنيني .وأمر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
املس�لحة، مصطفى الكاظمي، االسبوع املايض، 
بإقالة قائد رشطة البرصة، الفريق رش�يد فليح، 
ومدي�ر االمن الوطن�ي يف املحافظ�ة، عىل خلفية 

االحداث االمنية يف املحافظة.

تونس/ متابعة الزوراء:
بعدما ضجت األوس�اط التونس�ية قبل 
أي�ام بش�ائعات ع�ن محاول�ة الغتيال 
الرئي�س التون�ي، قيس س�عيد، خرج 
الناط�ق باس�م املحكم�ة االبتدائي�ة يف 
البالد، محسن دايل، عن صمته، مؤكداً أن 
رئيس الجمهورية “غر معني بما أشيع 
ع�ن محاولة تس�ميمه”.وقال محس�ن 
دايل، يف مداخلة صحفية، إن األمر يتعلق 
بخالف ب�ني “مخبزين يف إط�ار تنافس 
غ�ر رشي�ف”.يف الس�ياق أيض�اً، نفى 
مصدر مس�ؤول يف رئاس�ة الجمهورية 
التونس�ية لوكالة “س�بوتنيك”، ما راج 
م�ن أخبار ع�ن وجود مخط�ط الغتيال 
الرئيس، قيس سعيد.يشار إىل أن وسائل 

إعالم محلية كانت أفادت بأن أحد عمال 
املخاب�ز بجهة البح�رة 2 بالعاصمة قد 
كش�ف للوح�دات األمنية ع�ن مخطط 
كام�ل ح�اول رج�ل أعمال ح�ره فيه 
الغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأفادت الوس�يلة بأن رجل أعمال حاول 
توريط صاحب مخب�ز يف مخطط لدس 
الس�م يف كمي�ات الخب�ز الت�ي تقتنيها 
املخبزة، وذل�ك من خالل إغ�راء العامل 
بمبل�غ 20 أل�ف دين�ار مقاب�ل القي�ام 
بالعملية، إال أنه رفض وكشف املخطط.

ونقل�ت عن الف�رق الخاص�ة بمكافحة 
اإلرهاب يف تونس، تأكيدها عىل التحري 
حول املسألة وكشف الخاليا التي تشتغل 

عىل استهداف الرئيس.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الناتج�ة ع�ن  الوفي�ات  تج�اوز ع�دد 
اإلصابة بف�روس كورون�ا عاملياً 800 
أل�ف وفاة، أمس الس�بت، من بني أكثر 
من 23 مليون إصابة مس�جلة، يف حني 
تج�اوز ع�دد املتعاف�ني 15.7 مليون�اً 
حت�ى اآلن، لكن الكثر م�ن دول العالم 

عادت إىل تش�ديد قيود مكافحة انتشار 
الف�روس، الذي عاد لالنتش�ار الرسيع 
مجدداً بعد فرتة من الحديث عن القدرة 
عىل السيطرة عىل تفشيه.وأعادت دول 
عدة فرض تدابر عزل، وإلزام مواطنيها 
بوضع الكمامات، ومطالبتهم باحرتام 
التباع�د االجتماعي، وغرها من القيود 

التي تراجع التشديد عليها بعد يونيو/ 
حزي�ران امل�ايض. وبع�د أن كان األم�ر 
مجرد توصي�ة، أصبح وضع الكمامات 
يف وس�ائل النق�ل املش�رتك يف الدنمارك 
إلزامي�اً، ابت�داًء من أمس، ويف فرنس�ا، 
الت�ي س�ّجلت أكث�ر م�ن 4500 إصابة 
وأصب�ح وضع الكمام�ات إلزامياً أيضاً 

يف جزء من وس�ط مدينة ليون، بعد أن 
ُف�رض يف بعض مناط�ق باريس ونيس 
وتول�وز.ويف تونس، أعادت الس�لطات، 
فرض حظ�ر تجول بني الخامس�ة بعد 
الظهر والخامس�ة صباحاً ألس�بوع يف 
مدين�ة الحامة )جن�وب رشق(، والتي 
تش�هد ارتفاعاً يف عدد اإلصابات.ودخل 

لبن�ان مج�دداً يف مرحل�ة جدي�دة م�ن 
اإلغالق العام تستمّر أسبوعني، يف وقت 
يواجه أعداد إصابات قياس�ية، وينبغي 
ممتلئ�ة  مستش�فيات  م�ع  التعام�ل 
بمرىض “كوفي�د19-” وجرحى تفجر 

الرابع من أغسطس/ آب. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لفروس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
و70  جدي�دة  إصاب�ة   3965 تس�جيل 
 2947 وش�فاء  بكورون�ا  وف�اة  حال�ة 
حال�ة، ح�ددت دائرت�ا صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات 
لل�وزارة  بي�ان  املناطق.وذك�ر  حس�ب 

تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: أنه »تم 
فح�ص )20459( انموذج�اً يف جمي�ع 
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس؛ 
وبذل�ك يكون املجم�وع ال�كيل للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض 
أن  )1413947(«.وأض�اف  الع�راق  يف 
»االصابات الجدي�دة بلغت 3965 حالة، 
وكم�ا ييل: بغداد الرصاف�ة 503 ، بغداد 
الكرخ 374، مدين�ة الطب 103، النجف 

 ،214 أربي�ل   ،117 الس�ليمانية   ،275
ده�وك 201، كربالء 304، كركوك 117، 
دياىل 173، واس�ط 201 ، البرصة 335، 
ميس�ان 81 ، باب�ل 88 ، الديوانية 238، 
ذي ق�ار 280، االٔنب�ار 83، املثن�ى 166، 
نين�وى 84، ص�الح الدي�ن 28«.وأش�ار 
إىل أن »ح�االت الش�فاء بلغ�ت )2947( 
موزعة كاآلت�ي: بغداد / الرصافة 205، 
بغ�داد / الك�رخ 290، مدينة الطب 87، 

النج�ف االرٔشف 224، الس�ليمانية 45، 
أٔربي�ل 252 ، كربالء 278، كركوك 142، 
دياىل 122، واس�ط 321 ، البرصة 224، 
ميس�ان 84، باب�ل 93، الديوانية 104 ، 
ذي ق�ار 250، االٔنب�ار 39 ، املثن�ى 108 
نين�وى 74، صالح الدي�ن 5 ».ولفت إىل 
أن«الوفيات 70 حال�ة، وكما ييل: بغداد 
الرصاف�ة 5، بغداد الك�رخ 3،  النجف2، 
 ،2 ده�وك   ،8 أربي�ل   ،1 الس�ليمانية 

كربالء 2، كركوك 4، واس�ط 4 ، البرصة 
10، باب�ل 8، الديواني�ة 2 ، ذي ق�ار 4 
، االٔنب�ار 1 ، املثن�ى 4، نين�وى 5، صالح 
الدين 3 ».وأوضح أن«املوقف الوبائي يف 
العراق أصبح كاآلتي: مجموع الش�فاء: 
143393)نسبة الشفاء 71.3( ومجموع 
الراقدين  اإلصابات: 201050، ومجموع 
الكيل:51304، بينه�م يف العناية املركزة: 
الوفي�ات:6353«. أم�ا مجم�وع   ،  637

م�ن جهته، اعلن مدير ع�ام صحة بغداد 
الرصافة، الدكتور عبد الغني الس�اعدي، 
تس�جيل 503 اصاب�ة جدي�دة بفروس 
كورونا بينها 333 اصابة س�جلت خالل 
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال 
الساعدي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان »املؤسس�ات الصحية يف جانب 
الرصاف�ة من بغداد س�جلت 503 اصابة 
جديدة بف�روس كورونا موزعة كاآلتي: 

333 حالة شخصت خالل الرصد الوبائي 
للقطاع�ات الصحية / قطاع الش�عب 3 
حاالت / قطاع بغداد الجديدة 53 حالة / 
قطاع االعظمية حالتني / قطاع الرصافة 
43 حال�ة / قطاع النه�روان 64 حالة / 
قطاع املدائن 92 حالة / قطاع الصدر 23 
حالة / قطاع البلديات الثاني 32 حالة / 

قطاع البلديات االول 21 حالة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى حاجز الـ 200 ألف والشفاء أكثر من 143 ألفا
بعد تسجيل 3965 إصابة و70 حالة وفاة جديدة

بغداد/ الزوراء:
افاد مصدر امني، امس السبت، بأن عبوة ناسفة 
اس�تهدفت رتالً امريكيا غربي بغداد، منس�حبا 
من قاعدة التاجي ش�مال العاصمة بغداد.وقال 
املص�در: إن “العب�وة الناس�فة الت�ي انفجرت، 
ع�رص ام�س، عىل الطري�ق الرسي�ع يف منطقة 
الغزالي�ة غرب�ي بغداد، اس�تهدفت رت�اًل يحمل 
معدات دعم لوجس�تي للق�وات االمريكية دون 
اصابات تذكر”.كما افاد مصدر، امس الس�بت، 
ان ق�وات التحالف الدويل، والق�وات االمريكية، 
ستنسحب من قاعدة التاجي العسكرية شمايل 
العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد، الي�وم االحد.وقال 

املص�در : ان التحال�ف ال�دويل س�يقوم، صباح 
اليوم االحد، بتس�ليم معسكر التاجي اىل القوات 
العراقية.واضاف: سيكون ذلك من خالل توقيع 
اتفاقي�ة رس�مية بتس�ليم املعس�كر واملع�دات 
واالعتدة املوجودة فيه اىل الجانب العراقي.وتقع 
قاعدة التاجي حوايل 85 كم شمال مدينة بغداد، 
ويوج�د فيها مط�ار وقاعدة عس�كرية ضخمة 
كان�ت يف األص�ل تابع�ة للح�رس الجمه�وري 
العراق�ي بنيت يف عه�د النظام الس�ابق.وُيقال 
ان تل�ك القاعدة كانت مركزا لتصنيع األس�لحة 
الكيميائي�ة، والتاجي كان أيضا فيه أكرب موقع 

صيانة للدبابات يف العراق.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اته�م الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، 
هيئ�ة الغذاء وال�دواء األمريكي�ة بتعمد 
تأخ�ر إنت�اج لق�اح ضد “كوفي�د19-” 
إىل م�ا بعد االنتخابات الرئاس�ية، وفيما 
طالب برسعة إيجاد لقاح للوباء “إلنقاذ 
أك�د لنش�طاء محافظني:”لو  األرواح”، 
انترص خصومنا فل�ن ينعم أحد باألمان 
يف بالدنا”.وق�ال ترام�ب، يف تغريدة عىل 
موقع “تويرت”، امس السبت، “إن الدولة 
العميق�ة، أو مهم�ا يك�ن يف إدارة الغذاء 

وال�دواء األمريكي�ة يجعل م�ن الصعب 
ج�دا عىل رشكات األدوي�ة الحصول عىل 
أشخاص الختبار اللقاحات والعالجات... 
من الواضح أنهم يأملون يف تأخر إنتاج 
اللقاح إىل م�ا بعد 3 نوفمرب )االنتخابات 
الرئاس�ية(”.وأضاف “يجب الرتكيز عىل 
رسع�ة إنتاج اللق�اح وإنق�اذ األرواح”.
ويف س�ياق اخر، علق الرئيس األمريكي، 
دونال�د، ع�ىل اتهام�ات الديمقراطي�ني 
الفوض�وي  بالزعي�م  وصف�وه  الذي�ن 
غ�ر األمني.ووفق�ا لوكال�ة “روي�رتز”، 

أش�ار ترام�ب إىل إن الديمقراطيني، من 
س�يجلبون الف�وىض إىل الواليات املتحدة 
إذا أوصل�ت انتخاب�ات نوفمرب/ ترين 
الثان�ي جو باي�دن إىل مقعد الرئاس�ة يف 
البي�ت األبي�ض.ويف أول كلم�ة ل�ه بع�د 
انتهاء املؤتمر العام للحزب الديمقراطي، 
ق�ال ترام�ب لنش�طاء محافظ�ني: “لو 
انترص خصومنا فل�ن ينعم أحد باألمان 
كون�ه  ع�ىل  ترام�ب  بالدنا”.وش�دد  يف 
الش�خص الوحيد الذي يق�ف حائال بني 

الحلم األمريكي والفوىض العارمة.

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد اعالن رئاسة مجلس النواب ان انطالق أعمال 
الربملان دس�توريا وقانونيا س�يكون يف الثالث من 
أيلول املقبل، واالس�تعداد لتريع القوانني املهمة 
للف�رتة املقبلة، ومنه�ا اكمال قان�ون االنتخابات 

وقان�ون املحكم�ة االتحادي�ة ومجل�س اإلعم�ار 
ومناهضة العنف األرسي، فضال عن انتظار وصول 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 2020 م�ن الحكومة، 
اكدت اوس�اط نيابية الس�عي لتأس�يس صندوق 
اس�تثمار لألجيال املقبلة، ملواجهة تداعيات االزمة 

املالية واالقتصادية الراهنة التي تشهدها البالد.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، 
ن�دى ش�اكر ج�ودت ل��” ال�زوراء “: ان “ العراق 
بحاجة اىل تفعيل الواردات غر النفطية واالعتماد 
عليها بما يتانسب مع حجم موازنته االستثمارية 

“.واوضحت ان “ انشاء صندوق استثمار لألجيال 
املقبل�ة س�يعزز ثقة املواطن�ني بالدول�ة، ويبعث 
رسالة اطمئنان اىل األجيال املقبلة وتحقيق العدالة 

االجتماعية “.

الداخلية تكشف لـ          عن إجراءاتها للحد من عمليات االغتيال وتوضح قراراتها بشأن حفظ األمن الداخلي
استمرار مسلسل االغتياالت يدق ناقوس اخلطر يف العراق

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة الداخلية ع�ن اجراءاتها 
االمنية للكش�ف عن خي�وط العصابات 
االرهابية التي تقوم باغتيال الناشطني 
والش�خصيات  واالعالمي�ني  املدني�ني 
املعروف�ة، الس�يما يف بغ�داد والبرصة، 
وفيما اوضحت تفاصيل قراراتها بشأن 
حفظ االمن الداخ�يل، اكدت لجنة االمن 
والدفاع النيابية ان اس�تمرار مسلس�ل 
االغتياالت يدق ناقوس الخطر ملستقبل 

العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الداخلية، 
اللواء خالد املحنا، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان جريم�ة االغتي�االت موج�ودة من�ذ 
الق�دم، وليس�ت محص�ورة يف الع�راق 
فق�ط، وانم�ا يف كل العالم نس�مع بأن 
هن�اك اغتي�االت. مبين�ا: ان يف الع�راق 
مع�دالت العن�ف مرتفعة جدا ألس�باب 
عدة، منه�ا الظروف التي م�ر بها البلد 
والرصاع الس�يايس وغرها.واضاف: ان 
اجه�زة الرطة بني الحني واالخر تقدم 

ارقاما مهم�ة جدا حول عدد العصابات 
واملتهم�ني الذي�ن يلقى القب�ض عليهم 
ع�ىل خلفي�ات اجرامية كقتل او س�لب 
او خط�ف وغره�ا، وحت�ى قضية قتل 
ان  اىل:  الناش�طني واالعالمي�ني. الفت�ا 
الرط�ة تمكن�ت يف االون�ة االخرة من 
القاء القبض ع�ىل املجرمني وعرضتهم 
يف وس�ائل االعالم، لكن لم يتم تس�ليط 
الض�وء الكايف له�ا للرأي العام.واش�ار 
اىل: ان هنال�ك بع�ض الخروقات االمنية 
تحدث كم�ا حصل يف محافظة البرصة، 
وعىل اثرها القائد العام للقوات املسلحة 
اوف�د لجنة لتق�ي الحقائق. موضحا: 
ان ه�ذه اللجنة حرضت ي�وم الخميس 
املايض اىل املحافظة وعقدت مؤتمرا مع 
قيادة عملي�ات البرصة بحض�ور وزير 
الداخلية ورئيس جه�از االمن الوطني، 
وكذل�ك ممث�ل ع�ن مجل�س القض�اء 
ومحافظ البرصة ومدراء وقادة االجهزة 

االمنية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
املحلية،  السوق  يف  الدوالر  رصف  اسعار  سجلت 
املحافظات  من  وعدد  بغداد  يف  السبت،  امس 
الكفاع  بورصة  سجلت  حيث  طفيفا،  انخفاضا 
122.900 لكل مائة دوالر.وكانت أسعار بيع ورشاء 
الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة، كاآلتي: سعر 
البيع 123.500 ألف دينار للمائة دوالر. أما سعر 
للمائة دوالر. دينار  الف  الراء فسجل 122.500 

واالخر  الحني  بني  الدوالر  رصف  سعر  ويشهد 
الصرفة،  ومكاتب  البورصة  يف  ملحوظا  ارتفاعا 

لكن رسعان مايعاود االستقرار او االنخفاض .

الدوالر يسجل تراجعا طفيفا 
يف األسواق احمللية

املرور متنع جتوال املركبات اليت ال 
حتمل لوحات تسجيل دائمية

تونس: ال خمطط الغتيال الرئيس!

استهداف رتل للقوات األمريكية غربي 
بغداد قبيل انسحابها من قاعدة التاجي 

أكد أنه إذا رحل فلن ينعم أحد باألمان 

ترامب يتهم هيئة الدواء األمريكية بتعمد تأخري لقاح 
كورونا ملا بعد االنتخابات

حراك نيابي لتعديل قانون االستثمار وتأسيس صندوق استثمار لألجيال املقبلة

الرتبية تكشف: ال ميكن العودة للوراء واحتساب املعدل الرتاكمي

ص 5العراقيون يتصدرون استثمارات االجانب يف سوق العقارات باالردن خالل 7 اشهر

ص 2

 

وزير الصحة: العراق حجز لقاح كورونا 
لـ 20 % من سكانه

حدد من سيكون هلم األولوية الستخدام اللقاح 

بغداد/ متابعة الزوراء:
حددت وزير الصحة، حس�ن التميمي، 
االولوي�ة  له�م  س�تكون  ايل  الفئ�ات 
باس�تخدام لقاح كورونا، مشرا اىل ان 
وزارة الصح�ة اس�تخدمت العالج�ات 
املنتج�ة محلي�اً من�ذ أكثر من ش�هر.
وقال وزي�ر الصحة، حس�ن التميمي، 
يف ترصيح صحفي: إن »وزارة الصحة 
ملزمة باستخدام هذه العالجات، التي 
يت�م تصنيعه�ا م�ن إحدى ال�ركات 
املحلية، التي أخ�ذت امتيازاً من رشكة 
أجنبي�ة«، مبين�ا أن »ه�ذا الع�الج تم 
تقييم�ه، ونج�ح يف مخت�ربات الرقابة 
الدوائية وت�م رصفه«.ورحب التميمي 
»بأي رشكة عراقية تنتج دواء محلياً«، 
مش�را اىل ان »وزارة الصحة س�تكون 
أول م�ن يتعامل مع هذا الدواء إذا كان 
من ضمن املواصفات العاملية«. وأضاف 
أن »هن�اك طلب�اً عاملي�اً ع�ىل األدوي�ة 
الت�ي تس�تخدم يف معالج�ة كورون�ا، 
وب�ات م�ن الصعب الحص�ول عىل تلك 
األدوي�ة«، الفت�ا اىل ان »وزارة الصحة 
غطت األدوية التي تستخدم يف معالجة 
للمواطنني  كورونا، وأصبحت متاح�ة 
ويف كل املحافظات«.واك�د التميمي أنه 
»ال يوج�د دواء مخص�ص لفاي�روس 
كورون�ا، وجميع األدوية املوجودة هي 
عب�ارة عن تجارب اس�تخدمت يف دول 
العالم«، موضحا أن » نسبة الشفاء يف 

العراق بلغت 72 باملئة«. وتابع التميمي 
أن »الع�راق فات�ح جمي�ع دول العالم 
الت�ي تعمل ع�ىل إنتاج لق�اح ل كورونا 
التي قامت بتجارب حول هذا اللقاح«. 
مؤك�داً أن »وزارة الصحة دخلت ضمن 
اتحاد منظمة الصحة العاملية ملجموعة 
ال�دول املنتج�ة لهذا اللق�اح«. وبني أن 
»الع�راق من 78 دولة حج�ز 20 باملئة 
م�ن مجموع س�كان الع�راق للقاح«، 
أعط�ت  الصح�ة  »وزارة  ان  مضيف�ا 
األولوي�ة إىل األش�خاص الذين تتجاوز 
أعماره�م ال� 50 عاماً م�ن هذا اللقاح 
والذين لديهم اعتالالت مرضية، وكذلك 
لكل منتسبي وزارة الصحة، واألجهزة 
األمنية، أما املرحل�ة الثانية فيبدأ فيها 

توفر اللقاح إىل باقي الفئات«.

كورونا يصيب أكثر من 23 مليون إنسان ويودي بـ800 ألف آخرين
دول العامل تعاود اإلغالق وتشديد اإلجراءات

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة البرتول والغاز الطبيعي الهندي، امس السبت، أن العراق جاء باملرتبة 
االوىل كأكرب مورد للهند خالل شهر تموز.وقالت خلية التخطيط والتحليل البرتويل 
يف الوزارة الهندية، عرب بيانات، إن »العراق حافظ عىل وضعه كأكرب موّرد للنفط 
للهند لشهر تموز، تليه السعودية باملرتبة الثانية واإلمارات ثالثا، وحلت الواليات 
ثم  كولومبيا  ثم  الكويت  وتلتها  املوّردين،  أكرب  قائمة  يف  الرابع  املركز  يف  املتحدة 
قطر«.وأوضحت البيانات أن »نفط الرق األوسط شكل 71.5% من إجمايل واردات 
الهند النفطية خالل شهر تموز املايض، وهي أعىل حصة لها يف 26 شهراً«.وتعد 
الهند ثالث أكرب مستهلك للنفط يف العالم، خلف كلٍّ من: الصني والواليات املتحدة، 

وتستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط. 

العراق يف املرتبة األوىل كأكرب مورد 
نفط للهند خالل متوز

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

فور وصوله إىل بغداد..الكاظمي يزور البصرة على رأس وفد أمين رفيع املستوى



الداخلية تكشف لـ          عن إجراءاتها للحد من عمليات االغتيال وتوضح 
قراراتها بشأن حفظ األمن الداخلي

الرتبية تكشف: ال ميكن العودة للوراء واحتساب 
املعدل الرتاكمي

إصابات كورونا يف العراق تتخطى حاجز الـ 200 ألف والشفاء أكثر من 143 ألفا

حراك نيابي لتعديل قانون االستثمار وتأسيس صندوق استثمار لألجيال املقبلة

كورونا يصيب أكثر من 23 مليون إنسان ويودي بـ800 ألف آخرين
دول العامل تعاود اإلغالق وتشديد اإلجراءات

الزوراء/ حسني فالح:
اجراءاتها  عن  الداخلية  وزارة  كشفت 
العصابات  خيوط  عن  للكشف  االمنية 
الناشطني  باغتيال  تقوم  التي  االرهابية 
والشخصيات  واالعالميني  املدنيني 
املعروفة، السيما يف بغداد والبرصة، وفيما 
حفظ  بشأن  قراراتها  تفاصيل  اوضحت 
والدفاع  االمن  لجنة  اكدت  الداخيل،  االمن 
االغتياالت  مسلسل  استمرار  ان  النيابية 

يدق ناقوس الخطر ملستقبل العراق.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء 
ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  املحنا،  خالد 
القدم،  منذ  موجودة  االغتياالت  جريمة 
وانما  فقط،  العراق  يف  محصورة  وليست 
اغتياالت.  هناك  بأن  نسمع  العالم  كل  يف 
مبينا: ان يف العراق معدالت العنف مرتفعة 
جدا ألسباب عدة، منها الظروف التي مر 

بها البلد والرصاع السيايس وغريها.
الحني  بني  الرشطة  اجهزة  ان  واضاف: 
واالخر تقدم ارقاما مهمة جدا حول عدد 
القبض  يلقى  الذين  واملتهمني  العصابات 
او  كقتل  اجرامية  خلفيات  عىل  عليهم 
قضية  وحتى  وغريها،  خطف  او  سلب 
ان  اىل:  الفتا  واالعالميني.  الناشطني  قتل 
الرشطة تمكنت يف االونة االخرية من القاء 
القبض عىل املجرمني وعرضتهم يف وسائل 
االعالم، لكن لم يتم تسليط الضوء الكايف 

لها للرأي العام.
الخروقات  بعض  هنالك  ان  اىل:  واشار 
محافظة  يف  حصل  كما  تحدث  االمنية 
للقوات  العام  القائد  اثرها  وعىل  البرصة، 
الحقائق.  لتقيص  لجنة  اوفد  املسلحة 
يوم  حرضت  اللجنة  هذه  ان  موضحا: 
وعقدت  املحافظة  اىل  املايض  الخميس 
البرصة  عمليات  قيادة  مع  مؤتمرا 
جهاز  ورئيس  الداخلية  وزير  بحضور 
مجلس  عن  ممثل  وكذلك  الوطني،  االمن 
وقادة  ومدراء  البرصة  ومحافظ  القضاء 

االجهزة االمنية.
من  جملة  اتخذت  اللجنة  ان  واوضح: 
استخبارية  خلية  انشاء  منها  االجراءات، 
هذه  وكلفت  بينها،  تنسيق  هناك  يكون 
يتم  حتى  الجناة  اىل  للوصول  الخلية 
هنالك  ان  اىل:  مشريا  للعدالة.  تقديمهم 
قرارات صدرت مثل تدعيم بعض املديريات 
املهمة كمديرية مكافحة الجريمة املنظمة 
وتزويدها  املخدرات،  مكافحة  ومديرية 
املهنيني،  الضباط  من  البرشي  باملوجود 

وكذلك الدعم اللوجستي وغريها.
برضورة  امر  هنالك  كان  ايضا  وتابع: 
املنفذة  غري  القبض  اوامر  جميع  تنفيذ 
القضاء، وايضا كان هناك  والصادرة من 
قرار بعدم السماح للعجالت التي ال تحمل 
او  تكون مضللة  التي  او  اصولية  لوحات 

الحكومية التي ال تحمل وثائق او صالحية 
مرور.

يتبنون  ال  عادة  الرشطة  رجال  ان  واكد: 
املحققني من ضمن  ان  االراء رغم  قضية 
لكنهم  يشء،  كل  يف  يشكون  ان  عملهم 
واسماء  متهمني  اشخاص  عن  يبحثون 
يصدرون عليهم اوامر قبض، وبعد ان يتم 
القاء القبض عليهم يعرتفون عىل خلفية 

املوضوع الذين هم ارتكبوه.
والدفاع  االمن  لجنة  عضو  اشار  ذلك،  اىل 
أن  اىل:  الركابي،  كاطع  النائب  النيابية، 
الناشطني  تطال  التي  االغتياالت  مسلسل 
ناقوس  يدق  البرصة،  يف  السيما  املدنيني، 

الخطر حول مستقبل العراق.
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الركابي  وذكر 
وبعض  بغداد  يف  موجودة  االغتياالت  ان 
لم تصبح ظاهرة كما  لكنها  املحافظات، 
بكثافة  تتميز  التي  البرصة  يف  موجود 
مشاكل  من  وتعاني  كبرية،  سكانية 

متنوعة.
بالعبث  الجهات  بعض  قيام  من  وحذر 
اىل  االمنية  االجهزة  داعيا  البرصة،  بأمن 

الكشف عن الجناة وتقديمهم اىل العدالة.
من جهتها، كشفت قيادة رشطة محافظة 
الصادرة  التوجيهات  ابرز  عن  البرصة 
الداخلية  وزير  زيارة  بعد  االمنية  للقوات 

اىل محافظة البرصة.

وذكرت قيادة رشطة محافظة البرصة يف 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان قائد 
إىل  اصدر توجيهات عدة  البرصة  عمليات 
الداخلية  وزير  زيارة  بعد  األمنية  القوات 

والوفد املرافق إىل مقر العمليات .
رفع  تضمنت  التوجيهات  ان  واضافت: 
التضليل عىل جميع العجالت يف محافظة 
ومصادرة  إستثناء،  وبدون  البرصة 
وحرص  املرخصة  غري  واالعتدة  األسلحة 
العمل  تفعيل  وكذلك  الدولة،  بيد  السالح 
للقوات  الواسع  واالنتشار  االستخباري 
األمنية ضمن قاطع املسؤولية، ومطاردة 
املطلوبني للقضاء عىل وفق مذكرات إلقاء 

القبض .
عىل  بالسيطرة  التوجيه  تم  كما  وتابعت: 
النزاعات العشائرية يف املحافظة، وال عودة 
عن مطاردة املطلوبني للقضاء واملتسببني 
ان  عىل:  مشددة  البرصي.  الدم  بسفك 
تكون حركة العجالت املسجلة يف مديرية 
لوحات  تحمل  ال  والتي  املرور  رشطة 

مرورية لغاية إنتهاء الدوام الرسمي .
واكدت: انه تقرر مصادرة جميع العجالت 
ال  والتي  املرور  مديرية  يف  املسجلة  غري 
البيانات  قاعدة  يف  أوليات  أية  لها  يوجد 
التوجيهات  هذه  ان  اىل:  الفتة  للمديرية. 
ترسي عىل جميع القوات األمنية العاملة 

يف محافظة البرصة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية اكمال كل االستعدادات إلجراء امتحانات 
الظروف  مراعاة  مؤكدة  ايلول،  مطلع  يف  االعدادية  املرحلة 
االستثنائية التي مر بها العراق يف اعداد االسئلة. فيما أعلنت 
املبارشة ببث دروس مكثفة لطلبة السادس االعدادي املنتظمني 
الدور  الوزارية  لالمتحانات  استعدادا  الرتبوي  التلفزيون  عرب 
املتحدث  2020(.وقال  ــ   2019( الحايل  الدرايس  للعام  االول 
باسم الوزارة، حيدر فاروق، امس السبت، يف ترصيح صحفي: 
إن “االستعدادات اللوجستية والفنية تم االنتهاء منها إلجراء 
امتحانات املرحلة االعدادية يف مطلع الشهر املقبل، وال يمكن 
العودة للوراء واحتساب املعدل الرتاكمي”.واضاف ان “الوزارة 
ووضعته  ذلك  وراعت  البالد،  بها  مرت  التي  للظروف  تنظر 
للمرحلة  اعدت   التي  “االسئلة  ان  اىل  مشريا  االعتبار”،  بعني 
االعدادية روعيت فيها الظروف التي مرت بها البالد، وال يوجد 
اي تخوف”.وتشهد البالد تظاهرات مستمرة لطلبة السادس 
االعدادي يطالبون بإلغاء امتحانات النهائية واحتساب املعدل 
الرتاكمي، يف حني من املؤمل ان يجري الطلبة امتحاناتهم يف 
مطلع ايلول املقبل عىل وفق التوقيتات الزمنية املعدة من قبل 
امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت  متصل،  صعيد  الرتبية.عىل  وزارة 
السبت، املبارشة ببث دروس مكثفة لطلبة السادس االعدادي 
لالمتحانات  استعدادا  الرتبوي  التلفزيون  عرب  املنتظمني 
الوزارية الدور االول للعام الدرايس الحايل )2019 ــ 2020(.
املالكي،  احمد عادل  بالوزارة،  الرتبوي  التلفزيون  وقال مدير 
يف ترصيح صحفي: ان “التلفزيون بارش بث دروس توجيهية 
مكثفة لطلبة السادس االعدادي املنتظمني كأحد االستعدادات 
لجان  شكلت  إذ  االول،  الدور  الوزارية  باالمتحانات  الخاصة 
لكل  مكثفة  دروس  عرشة  لبث  اختصاص  كل  من  تدريسية 

لجميع  االمتحاني  للجدول  الزمني  الرتتيب  بحسب  مادة 
لبث  استباقية  خطة  “اعداد  اىل  املالكي  الفروع”.وأشار 
باالمتحان  املشمول  املنهاج  بإعادة  الخطة  وستبدأ  الدروس، 
لكل مادة، اي مراجعة املنهج قبل اليوم الذي يسبق االمتحان 
ان  مبينا  الفروع”،  ولجميع  االمتحانات  من  االنتهاء  ولحني 
“مدة البث ستكون عىل مدار الـ 24 ساعة بعد عودة الطلبة اىل 
منازلهم، أي تبدأ خالل االمتحانات، وسيكون هناك بث مبارش 
لتلقي اسئلة الطلبة عرب هواتف خصصت لذلك وتستمر عىل 
“التنسيق  املالكي عن  اربع ساعات متواصلة”.وافصح  مدى 
للتقويم  العامة  باملديرية  لالمتحانات  الدائمة  اللجان  مع 
ومن  االول،  الدور  امتحان  ألسئلة  االجوبة  لحل  واالمتحانات 
فسح  لتاليف  الصحيحة،  بإجاباته  الطالب  لتعريف  الكتاب 
املجال امام املغرضني الذين يشوشون عىل الطلبة خالل مدة 
االمتحانات إلرباكهم ببث اخطاء غري واردة باالسئلة للتأثري يف 
سري العملية االمتحانية”.وذكر ان “البث ستتخلله االعالنات 
والطلبة  االرس  وتوعية  الصحية  االرشادات  اىل  تدعو  التي 
برضورة االلتزام فيها، من اجل ايقاف انتشار جائحة فايروس 
كورونا بني املجتمع اوال والطلبة ثانيا، فضال عن تطمني االرس 
والطلبة ببث عمليات التعفري للمراكز االمتحانية يف الجامعات 
الحشد  هيئة  منها  عدة،  جهات  مع  بالتنسيق  واملدارس 
الشعبي وزارات الدفاع والصحة واملحافظات كافة”.وتابع انه 
التنسيق  عن  فضال  ازمة،  خلية  تشكيل  السياق،  هذا  يف  “تم 
مع منظمتي اليونسكو واليونيسيف لوضع كابينات تعقيمية 
وسيتم  امتحاني،  مركز  كل  داخل  الحرارة  فحص  واجهزة 
ستشهدها  “حمالت  اىل  مشريا  الصدد”،  بهذا  فيديو  اعداد 
تأدية  من  االنتهاء  لحني  وتستمر  االمتحانات،  خالل  املراكز 

الطلبة لالمتحانات لجميع الفروع”.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 3965 
إصابة جديدة و70 حالة وفاة بكورونا وشفاء 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة،   2947
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
جميع  يف  انموذجاً   )20459( فحص  »تم  أنه 
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس؛ وبذلك 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 
بداية تسجيل املرض يف العراق )1413947(«.

 3965 بلغت  الجديدة  »االصابات  أن  وأضاف 
بغداد   ، الرصافة 503  بغداد  حالة، وكما ييل: 
النجف 275،  الطب 103،  الكرخ 374، مدينة 
 ،201 دهوك   ،214 أربيل   ،117 السليمانية 
كربالء 304، كركوك 117، دياىل 173، واسط 
 ،  88 بابل   ،  81 ميسان   ،335 البرصة   ،  201
الديوانية 238، ذي قار 280، االٔنبار 83، املثنى 

166، نينوى 84، صالح الدين 28«.
 )2947( بلغت  الشفاء  »حاالت  أن  إىل  وأشار 
موزعة كاآلتي: بغداد / الرصافة 205، بغداد / 
الكرخ 290، مدينة الطب 87، النجف االرٔشف 
224، السليمانية 45، أٔربيل 252 ، كربالء 278، 
كركوك 142، دياىل 122، واسط 321 ، البرصة 

224، ميسان 84، بابل 93، الديوانية 104 ، ذي 
املثنى 108 نينوى 74،   ، االٔنبار 39  قار 250، 

صالح الدين 5 ».
ييل:  وكما  حالة،   70 أن«الوفيات  إىل  ولفت 
النجف2،    ،3 الكرخ  بغداد   ،5 الرصافة  بغداد 
 ،2 كربالء   ،2 دهوك   ،8 أربيل   ،1 السليمانية 
 ،8 بابل   ،10 البرصة   ،  4 واسط   ،4 كركوك 
املثنى 4،   ، االٔنبار 1   ، ، ذي قار 4  الديوانية 2 

نينوى 5، صالح الدين 3 ».
أصبح  العراق  يف  الوبائي  أن«املوقف  وأوضح 
143393)نسبة  الشفاء:  مجموع  كاآلتي: 
اإلصابات:  ومجموع   )71.3 الشفاء 
الكيل:51304،  الراقدين  ومجموع   ،201050
مجموع  أما   ،  637 املركزة:  العناية  يف  بينهم 

الوفيات:6353«.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور  الرصافة، 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   503 تسجيل 
بينها 333 اصابة سجلت خالل الرصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان »املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 
من بغداد سجلت 503 اصابة جديدة بفريوس 
شخصت  حالة   333 كاآلتي:  موزعة  كورونا 
 / الصحية  للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 
قطاع الشعب 3 حاالت / قطاع بغداد الجديدة 

قطاع   / حالتني  االعظمية  قطاع   / حالة   53
الرصافة 43 حالة / قطاع النهروان 64 حالة 
 23 الصدر  قطاع   / حالة   92 املدائن  قطاع   /
حالة / قطاع البلديات الثاني 32 حالة / قطاع 

البلديات االول 21 حالة
مراجعتهم  خالل  حالة   170 ان  اىل  واشار 
للمؤسسات الصحية : مدينة الصدر 95 حالة 
 ,519  ,521  ,518,555  ,517  ,527 محلة 
539, 543, 552, 563, 560, 515, قطاعات 

22, 43, صفر / الكرخ 3حاالت ضمن املناطق 
التالية, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة 
محافظة   / واحدة  حالة  الخرضاء  واحدة, 
الزهراء  حي  النعمانية/  واحدة  حالة  واسط 
محلة  واحدة  حالة  زيونة   / واحدة  حالة 
الحسينية 5 حاالت محلة 222, 221,   /710
228, 213, 219/ االمني 5 حاالت محلة 731, 
737, 745, حي الشهداء / جرس دياىل حالتني 
محلة 103/ حي القاهرة حالتني محلة 322, 

حالة  الغدير   /799 محلة  حالتني  املعامل   /
محلة  حاالت   6 الكرادة   /706 محلة  واحدة 
حالة   12 الشعب   / كهرمانة   ,959  ,929
محلة 318, 331, 337, 357, 347, الزراعي, 
 /102 محلة  واحدة  حالة  السعدون  البنوك/ 
الزعفرانية 11 حالة محلة 957, 954, 958, 
950, 961, 960, الزراعي / املشتل 3 حاالت 
محلة 751, 748, / شارع فلسطني 3 حاالت 
محلة 503, 505, 506/ العبيدي حالتني محلة 
754, 768/ بسماية حالة واحدة قرب جامع 
بغداد   / واحدة  حالة  االستكشافات   / النور 
النهروان   /723  ,719 محلة  حالتني  الجديدة 
محلة  واحدة  حالة  الصليخ   / واحدة  حالة 
البلديات   / واحدة  حالة  الشماعية   /329
اكد  حي   / الكهرباء  دائرة  قرب  واحدة  حالة 
حالتني  االعظمية   /750  ,758 محلة  حالتني 
الزراعي  واحدة  حالة  الراشدية   /314 محلة 
/ سبع قصور حالة واحدة قرب جامع االمام 

عيل عليه السالم .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع الحاالت 
وفق  عىل  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 
»العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة«.  الربوتوكوالت 
تويف   25602 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
 20604 الشفاء  اكتسب  فيما   1083 منهم 

حالة شفاء، واملتبقي قيد العالج 3915«.
قبل  من  تبذل  التي  »الجهود  الساعدي  وثمن 

مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا  فريوس 

املصابني«.
املوقف  الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها  الوبائي 
فريوس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 
والوفيات  الشفاء  اعداد  مع  املستجد  كورونا 
لغاية الساعة العارشة من ليلة الجمعة واملعلن 

عنها امس.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
ييل:  كما  توزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
البياع   ،3 االعالم   ،5 دشري  ابو   ،54 غريب  أبو 
7، الحرية 33، الخطيب 6، الدورة 4، الدولعي 
الخامسة 4، الرشطة  السيدية 3، الرشطة   ،2
الرابعة 1، الشعلة 25، الطارمية 17، العامرية 
 ،6 القادسية   ،12 الغزالية   ،3 العطيفية   ،5
املشاهدة   ،51 املحمودية   ،18 الكاظمية 
والسالم  النرص   ،6 املنصور   ،1 املكاسب   ،11
حي   ،2 جكوك   ،3 اليوسفية   ،2 الريموك   ،3
الخرضاء   حي   ،13 الجهاد  حي   ،11 الجامعة 
3، حي العامل 19، حي العدل 11، سبع البور 
8، سويب 1، معسكر العدالة 1، ناحية الرشيد 
3، سكنة جانب الرصافة 9، محافظة ذي قار  

1، محافظة بابل  2، محافظة كربالء 2.
بينما   ،290 الشفاء:  حاالت  ان  واضافت: 

الوفيات: 374 حالة.

الزوراء / يوسف سلمان:
ان  النواب  مجلس  رئاسة  اعالن  بعد 
انطالق أعمال الربملان دستوريا وقانونيا 
املقبل،  أيلول  من  الثالث  يف  سيكون 
املهمة  القوانني  لترشيع  واالستعداد 
قانون  اكمال  ومنها  املقبلة،  للفرتة 
االتحادية  املحكمة  وقانون  االنتخابات 
العنف  ومناهضة  اإلعمار  ومجلس 
وصول  انتظار  عن  فضال  األرسي، 
من   2020 االتحادية  املوازنة  قانون 

السعي  نيابية  اوساط  اكدت  الحكومة، 
لألجيال  استثمار  صندوق  لتأسيس 
املالية  االزمة  تداعيات  ملواجهة  املقبلة، 
تشهدها  التي  الراهنة  واالقتصادية 

البالد.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
الزوراء  لـ«  ندى شاكر جودت  النيابية، 
»: ان » العراق بحاجة اىل تفعيل الواردات 
غري النفطية واالعتماد عليها بما يتانسب 

مع حجم موازنته االستثمارية ».

واوضحت ان » انشاء صندوق استثمار 
املواطنني  ثقة  سيعزز  املقبلة  لألجيال 
اطمئنان  رسالة  ويبعث  بالدولة، 
العدالة  وتحقيق  املقبلة  األجيال  اىل 

االجتماعية ».
من  الكثري  لديه  العراق   « ان  واضافت 
الواردات يف شتى املجاالت، ما يخلق أفقا 
الزراعة  مجاالت  يف  لالستثمار  واسعا 
السياحة  عىل  واالعتماد  والصناعة 
ان  مبينة   .« والدينية  اآلثارية  بشقيها 

سيؤمن  الواردات  تلك  استغالل  »ان 
املوظفني  لرواتب  الكاملة  التغطية 
دعم  اىل  إضافة  االجتماعية،  والرعاية 
فرص  إيجاد  لحني  العمل  عن  العاطلني 

عمل لهم ».
واكدت جودت ان » االعتماد عىل القطاع 
أمر  املوازنة  لتمويل  فقط  النفطي 
اإليرادات  تحويل  ويجب  صحيح،  غري 
النفطية اىل مشاريع اسرتاتيحية تنموية 
واإلعمار  البناء  يف  الدولة  أهداف  تدعم 

عن  فضال  للمواطنني،  الخدمات  وتوفري 
خالل  من  االجتماعية  الحالة  انعاش 
زيادة رواتب الرعاية االجتماعية وتوفري 
رواتب للعاطلني عن العمل، وكذلك توفري 
السكن املناسب للمواطنني من الرشائح 
عرب  بسيطة  رمزية  بمبالغ  الفقرية 

طريق االستثمار ».
لجنة  يف  االخر  العضو  اكدت  باملقابل، 
ميادة  النائب  واالستثمار،  االقتصاد 
االستثمار  قانون  لتعديل  التوجه  نجار، 

املستثمرين  تشجيع  عىل  يعمل  بما 
يف  االستثمار  عىل  واألجانب  املحليني 

العراق .
إن  صحفي:  ترصيح   يف  نجار،  وقالت 
قانون  تعديل  بصدد  النيابية  اللجنة   «
االستثمار لتشجيع املستثمرين األجانب 

واملحليني عىل االستثمار داخل البالد«.
الحايل  االستثمار  »قانون  أن  وأضافت 
طارد للمستثمر، فضالً عن الروتني القاتل 
يف ترويج معامالت االستثمار«. مبينة أن 

القادمة  الجلسات  تعتزم خالل  »اللجنة 
لتشجيع  االستثمار  قانون  تعديل  طرح 

املستثمرين القدوم إىل العراق«.
واوضحت أن »آالف العراقيني من رجال 
األعمال واملستثمرين خارج البالد هربوا 
أنه  مبينة  والفساد«.  الروتني  بسبب 
القانون  يف  امتيازات  إعطاؤهم  »سيتم 
الجديد لتشجيعهم عىل االستثمار داخل 

بالدهم«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اإلصابة  عن  الناتجة  الوفيات  عدد  تجاوز 
أمس  وفاة،  ألف   800 عاملياً  كورونا  بفريوس 
إصابة  مليون   23 من  أكثر  بني  من  السبت، 
 15.7 املتعافني  عدد  تجاوز  حني  يف  مسجلة، 
العالم  دول  من  الكثري  لكن  اآلن،  حتى  مليوناً 

انتشار  مكافحة  قيود  تشديد  إىل  عادت 
مجدداً  الرسيع  لالنتشار  عاد  الذي  الفريوس، 
بعد فرتة من الحديث عن القدرة عىل السيطرة 

عىل تفشيه.
وإلزام  عزل،  تدابري  فرض  عدة  دول  وأعادت 
ومطالبتهم  الكمامات،  بوضع  مواطنيها 

باحرتام التباعد االجتماعي، وغريها من القيود 
التي تراجع التشديد عليها بعد يونيو/ حزيران 

املايض. 
وبعد أن كان األمر مجرد توصية، أصبح وضع 
الكمامات يف وسائل النقل املشرتك يف الدنمارك 
التي  فرنسا،  ويف  أمس،  من  ابتداًء  إلزامياً، 
وضع  وأصبح  إصابة   4500 من  أكثر  سّجلت 
الكمامات إلزامياً أيضاً يف جزء من وسط مدينة 
باريس  مناطق  بعض  يف  ُفرض  أن  بعد  ليون، 

ونيس وتولوز.
ويف تونس، أعادت السلطات، فرض حظر تجول 
صباحاً  والخامسة  الظهر  بعد  الخامسة  بني 
ألسبوع يف مدينة الحامة )جنوب رشق(، والتي 

تشهد ارتفاعاً يف عدد اإلصابات.
من  جديدة  مرحلة  يف  مجدداً  لبنان  ودخل 
اإلغالق العام تستمّر أسبوعني، يف وقت يواجه 
مع  التعامل  وينبغي  قياسية،  إصابات  أعداد 
»كوفيد-19«  بمرىض  ممتلئة  مستشفيات 

وجرحى تفجري الرابع من أغسطس/ آب. 
يف  اآلن  حتى  نجحت  التي  الجنوبية  كوريا  يف 
امس  السلطات،  أعلنت  الفريوس،  احتواء 
السبت، أنها ستوّسع، اعتباراً من اليوم األحد، 

نطاق تشديد القيود املفروضة يف منطقة سيول 
لتشمل كافة املناطق، بعد أن سّجلت البالد أكثر 

من 300 إصابة جديدة ليومني متتاليني.
اإلصابات  عدد  أّن  السلطات  أعلنت  أملانيا،  ويف 
اليومية الجديدة بفريوس كورونا تجاوز عتبة 
والعرشين  األربع  الساعات  خالل  األلفني، 
األخرية، وهو مستوى غري مسبوق منذ نهاية 

إبريل/نيسان.
الخضوع  إىل  السكان  دعوة  تمت  مدريد،  ويف 
يف  بالفريوس،  ترضراً  األكثر  املناطق  يف  للعزل 
وقت ارتفع عدد اإلصابات املسّجلة يف إسبانيا 

ألكثر من ثمانية آالف خالل 24 ساعة. 
وّتتخذ تدابري مماثلة يف إنكلرتا، حيث يتّم تشديد 
غرب  شمال  يف  عدة  مناطق  يف  العزل  تدابري 
البالد، وتّم وضع بريمينغهام، ثاني مدينة أكثر 
اكتظاظاً يف البالد، تحت املراقبة. ومنذ منتصف 
أولدهام  مدينتي  بإمكان سكان  يعد  لم  الليل، 
منطقة  من  عدة  أجزاء  وكذلك  وبالكبرين، 
بيندل حيث يقطن قرابة نصف مليون شخص، 

االلتقاء بأشخاص من خارج منطقتهم.
األكثر ترضراً  الدولة  املتحدة  الواليات  تزال  وال 
تجاوز  حصيلة،  آخر  فبحسب  الفريوس،  من 

وتجاوز  ماليني،   5.7 البالد   يف  اإلصابات  عدد 
الربازيل،  ألفاً.. تأتي بعدها  الوفيات 179  عدد 
بني  من  ألفاً،   113 الوفيات  عدد  تجاوز  حيث 
أمريكا  وأحصت  إصابة،  ماليني   3.5 من  أكثر 
الالتينية والكاريبي 252233 وفاة، أما أوروبا 

فسجلت 212135 وفاة. 
ورفعت قفزة قياسية يف عدد اإلصابات الجديدة 
السبت،  أمس  الهند،  يف  كورونا  بفريوس 
إصابة.  ماليني  ثالثة  من  ليقرتب  اإلجمايل 
وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة يف البالد، 
يف  املاضية،  والعرشين  األربع  الساعات  خالل 
رابع يوم عىل التوايل تزيد فيه الحاالت الجديدة 
الثالث  املركز  يف  يضعها  مما  ألفاً،   60 عن 
عاملياً بعد الواليات املتحدة والربازيل. وأظهرت 
بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات 

زاد بواقع 945 ليصل إىل 55794 وفاة.
السبت، تسجيل 4921  أمس  وأعلنت روسيا، 
رفع  ما  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة 
سجلت  كما  إصابة،   951897 إىل  اإلجمايل 
والعرشين  األربع  الساعات  خالل  وفاة   121
للوفيات  الرسمية  الحصيلة  رفع  ما  املاضية، 

إىل 16310.
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بعد تسجيل 3965 إصابة و70 حالة وفاة جديدة
No: 7311   Sun    23     Aug    2020العدد:   7311    االحـد   23   آب     2020

إعالنك  
في 

يحقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار : 07810090003

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 
جمهورية العراق       العدد:79/ت/2020                           
وزارة العدل        التاريخ:2020/8/16                                    

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النرص

إعالن
اىل املدين )حسني عيل كاظم( 

تنفيذ  مديرية  امام  بالحضور  تبليغك  تقرُر 
بذمتك  الذي  الدين  تسديد  لغرض  النرص 
والبالغ )ثمانون مليون( لصالح ورثة الدائن 
عرش  خمسة  فرتة  خالل  يارس(  خالد  )وليد 
يوم من تاريخ تبليغك ويف حالة عدم حضورك 
عمالً  بحقك  القانونية  االجراءات  ستتخذ 

بأحكام املادة 27 من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمه العتابي
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حدد من سيكون لهم األولوية باستخدام اللقاح 

انقرة/ متابعة الزوراء:
بعد مرور ش�هر عىل ق�رار تحويل 
إىل مس�جد،  آي�ا صوفي�ا  متح�ف 
أصدر الرئي�س الرتكي رجب طيب 
أردوغ�ان ق�رارا مش�ابها يق�ي 
بتحويل متحف كاريه، وهو كنيسة 
أرثوذكسية قديمة يف إسطنبول إىل 
مس�جد. وي�رى محلل�ون أن هذه 
القرارات يراد منها حشد مزيد من 
التأييد يف أوس�اط أنص�ار أردوغان 
يف وقت تعاني تركيا موجة تضخم 

وضبابية اقتصادية.
ويأت�ي قرار تحوي�ل متحف كاريه 
إىل مس�جد، بع�د ش�هر ع�ىل قرار 
مماث�ل مثري للج�دل يتعلق بموقع 
آيا صوفيا املدرج عىل قائمة الرتاث 
العاملي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والثقافة والعلم )يونسكو(.
وتعكس الخطوتان جهود أردوغان 
لحش�د مزيد من التأييد يف أوساط 
أنص�اره املحافظ�ني والقوميني يف 
وق�ت تعاني تركي�ا موجة تضخم 
وضبابي�ة اقتصادية جرّاء فريوس 

كورونا.

لكن م�ن جهة أخرى، ف�إن هاتان 
التوت�ر بني  الخطوت�ان تفاقم�ان 
تركي�ا وكب�ار املس�ؤولني الدينيني 

األرثوذكس والكاثوليك يف العالم.
فقد رأت وزارة الخارجية اليونانية 
يف الخط�وة “اس�تفزازا آخ�ر بحق 

املؤمنني واملجتمع الدويل”.
الس�نوات  يف  أردوغ�ان  ويح�اول 
القليلة املاضي�ة أن يركز أكثر عىل 
املعارك التي أدت إىل هزيمة بيزنطة 

عىل أيدي العثمانيني.
ويبنّي تاريخ هذا الرصح املبني قبل 
ألف ع�ام تاريخ آي�ا صوفيا األكرب 
واألكثر ش�هرة والواقع�ة بجواره 
ع�ىل الضف�ة الغربية م�ن “القرن 
األوروب�ي  الجان�ب  يف  الذهب�ي” 
م�ن إس�طنبول. وكان�ت كنيس�ة 
“املخلص املقدس يف خورا” كنيسة 
الوس�طى  القرون  بيزنطي�ة م�ن 
تحتوي عىل لوح�ات جدارية تمثل 
“الدينون�ة” ال ي�زال يثمنها العالم 

املسيحي.
وح�ل ال�رصح اليوم م�كان مبنى 
ش�ّيد كجزء من دير عندما تحّولت 

العاصم�ة  إىل  القس�طنطينية 
الجديدة لإلمرباطورية الرومانية يف 
الق�رن الرابع. ويضم املبنى مئذنة 
يف إحدى زواياه وقببا صغرية أشبه 
بتلك املوجودة عىل مس�اجد كبرية 

أخرى يف إسطنبول.
لكن�ه يضيق يف الداخ�ل باللوحات 
الجدارية والفسيفس�اء التي تمّثل 
بعض أبرز نم�اذج الفن البيزنطي 

يف العالم املسيحي.
وت�م تحويل الكنيس�ة إىل مس�جد 
كاريه بعد نصف قرن عىل س�قوط 
1453 ع�ىل  القس�طنطينية ع�ام 

أيدي العثمانيني.
ث�م أصبح�ت متح�ف كاري�ه بعد 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة يف إط�ار 
جه�ود تركي�ا إلقام�ة جمهوري�ة 
جدي�دة أكث�ر علمانية ع�ىل أطالل 

اإلمرباطورية العثمانية.
وبعده�ا اس�همت مجموع�ة م�ن 
مؤرخي الفنون األمريكيني يف ترميم 
للكنيس�ة،  األصلي�ة  الفسيفس�اء 

وافتتحت للعامة يف 1958.
ووافق�ت أع�ىل محكم�ة إدارية يف 

نوفمرب/ترشين الثاني عىل تحويل 
املتحف إىل مسجد.

واعترب السائح الفرنيس البالغ من 
العم�ر 48 عاما فريدريك س�يكار 
م�ن خ�ارج املبن�ى “إن�ه م�كان 
يعب�ق بالتاري�خ ويحم�ل الكث�ري 
من الرمزي�ة بالنس�بة للعديد من 

األشخاص”.
وتاب�ع: “بالنس�بة إيل يصعب فهم 
التحوي�ل  عملي�ات  واس�تيعاب 
ه�ذه. لكنن�ا س�نزورها حت�ى لو 
كان�ت مس�جدا. ق�د يك�ون علينا 
فقط ترتيب زي�ارات خارج أوقات 

الصالة”.
وانتقد غارو بايالن النائب املعارض 
الديمقراط�ي  الش�عب  ح�زب  يف 
الخطوة الت�ي رأى فيها “عارا عىل 
بلدن�ا” وقال “تمت التضحية برمز 
آخر يف هوية بالدنا املتعددة الثقافة 

وتاريخها املتعدد الدين”.
ورأت زين�ب ت�رك يلم�اظ وه�ي 
مؤرخة متخصصة يف اإلمرباطورية 
العثماني�ة أن هذا “تدم�ري” إذ إن 
جدران املبنى مليئة بمظاهر الفن 

املس�يحي التي سيتوّجب تغطيتها 
كما كانت الحال يف عهد العثمانيني. 
وقالت “يس�تحيل إخفاء الرس�وم 
الجدارية والفسيفساء ألنها تزين 

املبنى بأكمله”.
لكن بع�ض الس�كان أعرب�وا عن 
تأييده�م الكام�ل للخط�وة. وقال 
يوجيل ش�اهني لدى م�روره أمام 
املبن�ى “هن�اك ع�رشات ومئ�ات 
إس�طنبول  يف  واملعاب�د  الكنائ�س 
بينما فتح ع�دد قليل منها للصالة 
كمساجد. هناك كثري من التسامح 

يف ثقافتنا”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ح�ددت وزير الصح�ة، حس�ن التميمي، 
الفئات ايل ستكون لهم االولوية باستخدام 
لقاح كورونا، مش�ريا اىل ان وزارة الصحة 
اس�تخدمت العالجات املنتج�ة محلياً منذ 

أكثر من شهر.
وق�ال وزي�ر الصحة، حس�ن التميمي، يف 
الصح�ة  “وزارة  إن  صحف�ي:  ترصي�ح 
ملزم�ة باس�تخدام هذه العالج�ات، التي 
يتم تصنيعها من إحدى الرشكات املحلية، 
التي أخ�ذت امتيازاً من رشك�ة أجنبية”، 
مبينا أن “هذا العالج تم تقييمه، ونجح يف 

مختربات الرقابة الدوائية وتم رصفه”.
ورحب التميمي “بأي رشكة عراقية تنتج 
دواء محلياً”، مشريا اىل ان “وزارة الصحة 
ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء إذا 

كان من ضمن املواصفات العاملية”.
 وأضاف أن “هناك طلباً عاملياً عىل األدوية 
التي تستخدم يف معالجة كورونا، وبات من 
الصع�ب الحصول عىل تلك األدوية”، الفتا 
اىل ان “وزارة الصح�ة غطت األدوية التي 
تس�تخدم يف معالجة كورون�ا، وأصبحت 

متاحة للمواطنني ويف كل املحافظات”.
دواء  يوج�د  “ال  أن�ه  التميم�ي  واك�د 
مخص�ص لفاي�روس كورون�ا، وجمي�ع 
األدوي�ة املوجودة هي عب�ارة عن تجارب 
اس�تخدمت يف دول العالم”، موضحا أن “ 
نسبة الشفاء يف العراق بلغت 72 باملئة”.

 وتاب�ع التميمي أن “الع�راق فاتح جميع 
دول العال�م الت�ي تعمل عىل إنت�اج لقاح 
ل كورون�ا الت�ي قامت بتج�ارب حول هذا 
اللق�اح”. مؤكداً أن “وزارة الصحة دخلت 
ضم�ن اتح�اد منظم�ة الصح�ة العاملية 

ملجموعة الدول املنتجة لهذا اللقاح”.
 وب�ني أن “العراق م�ن 78 دولة حجز 20 
باملئة من مجموع سكان العراق للقاح”، 
مضيفا ان “وزارة الصحة أعطت األولوية 
إىل األش�خاص الذين تتجاوز أعمارهم ال� 
50 عام�اً من ه�ذا اللقاح والذي�ن لديهم 
اعت�الالت مرضية، وكذلك لكل منتس�بي 
وزارة الصح�ة، واألجه�زة األمني�ة، أم�ا 
املرحلة الثانية فيبدأ فيها توفري اللقاح إىل 

باقي الفئات”.
وتاب�ع التميم�ي أن”وزارة الصحة، وبعد 
تس�جيل أول حالة إصابة يف شهر شباط، 
اعتم�دت ع�ىل إمكانياته�ا املتاحة، وعىل 
املؤسسات الصحية ملجابهة هذه الجائحة 
عىل وف�ق إمكاني�ات محدودة”، مش�رياً 
مل�رىض  اس�تخدمت  الت�ي  أن”األرّسة  إىل 
كورونا هي نفس�ها التي كانت تستخدم 

للم�رىض يف املؤسس�ات الصحي�ة، وهذا 
أثر بش�كل كبري يف عدد االرّسة، إذ لم تكن 
هناك معلومات كاملة، وأغلب املؤسسات 

تقريباً ُفرغت من املرىض العاديني”.
بع�دد  محدودي�ة  أن”هن�اك  إىل  وأش�ار 
املخت�ربات، ول�م يك�ن هن�اك إاّل مخت�رب 
تش�خييص واح�د، ه�و مخت�رب الصح�ة 
املرك�زي، باإلضاف�ة إىل مخت�رب آخ�ر يف 
كردس�تان، وكانت الفحوص�ات يف بداية 
الجائح�ة وم�ن األش�هر األوىل التي تعلن 
عنه�ا، أغلبها تج�رى يف كردس�تان أكثر 
مما تج�رى يف باقي املحافظات األخرى”. 
خط�ة  وضع�ت  أن”ال�وزارة  مضيف�اً 
اس�رتاتيجية بعدة محاور، األول هو إبعاد 
املؤسسات العامة عن جائحة كورونا، وتم 
بالفعل، بإمكانيات محدودة، التنسيق مع 
الفعاليات املجتمعية، واملرجعيات الدينية، 
والجهات التي من املمكن أن تدعم وتسند 
وزارة الصح�ة، وب�دأ العم�ل عىل إنش�اء 

مستشفيات ميدانية”.
ولفت إىل أن”هذه املستش�فيات أس�همت 
بش�كل كبري يف توفري األرّسة، واستطاعت 
الوزارة خالل فرتة  ش�هرين أن تجهز)8( 
آالف رسير إضايف غ�رياألرّسة املوجودة يف 
وزارة الصحة، وأصبحت هذه املستشفيات 
اآلن مراك�ز متخصصة لجائحة كورونا”، 
منوه�اً ب�أن “ال�وزارة عملت ع�ىل زيادة 
املخت�ربات وتوفري 42 مخت�رباً يف مختلف 

محافظات العراق”.
وأكد أن “ الوزارة لديها مختربات ستفتح 
يف األقضية والنواح�ي البعيدة، باإلضافة 
إىل 4 مستش�فيات س�تنجز يف املوصل و8 
مستش�فيات يف محافظ�ة ذي قار بواقع 
املحافظ�ة،  يف  قض�اء  ب�كل  مستش�فى 
باالضافة إىل مستش�فى يف االس�كندرية، 
ثالث�ة  دي�اىل  ويف  املحمودي�ة،  يف  وآخ�ر 
مستش�فيات، فض�اًل ع�ن مستش�فى يف 

النهروان”.
وأش�ار إىل أن” وزارة الصح�ة من املمكن 
أن تص�ل اىل عدد 10 آالف رسي�ر”، مبيناً 
أن “هن�اك أيضا مستش�فى آخ�ر بواقع 
100 رسي�ر يف مدين�ة الط�ب مخص�ص 
ملرىض أم�راض الدم املصاب�ني بفايروس 

كورونا”.
التميم�ي أن “واح�داً م�ن أك�رب  وتاب�ع 
االنج�ازات الت�ي حققته�ا وزارة الصحة 
خ�الل الفرتة األخ�رية هي زيادة الس�عة 
الخزني�ة لألوكس�جني، وق�د وصلت هذه 
السعة إىل 598 ألف لرت، بعد أن كانت 292 

ألف لرت”.

بعد “آيا صوفيا”.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة كاريه 
البيزنطية القدمية إىل مسجد

وزير الصحة: العراق حجز لقاح 
كورونا لـ 20 % من سكانه

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن 
الحوار اإلس�رتاتيجي مع أمريكا من شأنه 
أن يؤس�س ملرحل�ة جدي�دة م�ن العالقات 
الثنائية بني البلدين، وفيما أش�ارت رئيسة 
مجل�س النواب األمريك�ي، نانيس بيلويس، 
إىل أن الع�راق “بلد مهم يف منطقة صعبة”، 
تلق�ى رئيس مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، اتصاالً هاتفياً من زعيم األغلبية 
الجمهورية يف مجلس الش�يوخ األمريكي، 

السيناتور ميتش ماكون�ل.
وذكر مكتب رئيس ال�وزراء، يف بيان تلقت 
“الزوراء” نس�خة من�ه: ان رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، التق�ى يف 
مبنى الكونغرس األمريكي رئيسة مجلس 
الن�واب، نان�يس بيل�ويس، وح�ر اللقاء 
زعي�م األقلية الجمهورية يف مجلس النواب 
األمريك�ي، كيف�ن مكارث�ي، وأعض�اء يف 
مجلس النواب هم كل من عضوي الحزبني 
الديمقراطي�ني آنا ايش�و والنائب س�تيفن 
لينش، وعض�و الحزب الجمه�وري ديفني 

نونيس.
واض�اف: ان�ه ج�رى خ�الل اللق�اء بحث 
س�بل تطوير العالقات الثنائية بني العراق 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف املجاالت 
األمني�ة واالقتصادية والتعليمية واملجاالت 
االخرى، وبحث زيادة كفاءة القوات األمنية 
العراقي�ة وقدراتها القتالية بالش�كل الذي 
ينقل العالقة بني البلدين اىل مرحلة جديدة، 

كما جرى تداول ملف النازحني واألقليات.

وقال الكاظمي، بحس�ب البيان، إن العراق 
دولة ذو س�يادة، والتعامل معه يكون وفق 
هذا املبدأ. مبينا رضورة تعزيز التعاون بني 
العراق والواليات املتحدة األمريكية، السيما 

يف املجال االقتصادي.
وأكد أن آفاق التعاون بني بغداد وواشنطن 
ال تقترص عىل الجانب األمني والعس�كري 
فق�ط، ب�ل تتع�داه اىل مج�االت متع�ددة 
تتضم�ن تأهي�ل وإعم�ار الع�راق وبن�اء 
رشاكات اقتصادي�ة م�ع الوالي�ات املتحدة 

االمريكية.
وأش�ار اىل ش�كل العالقة ب�ني البلدين بعد 
انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي، 
مؤكدا أن الحوار اإلس�رتاتيجي الذي جرى 

ب�ني الجانب�ني العراق�ي واألمريكي خالل 
زيارته اىل واش�نطن، قد تمخص عنه عدة 
نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس ملرحلة 

جديدة من العالقات الثنائية بني البلدين.
من جانبها، رحبت رئيس�ة مجلس النواب 
األمريكي، نان�يس بيلويس، برئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد املرافق 
له، وأثنت ع�ىل الخطوات التي اتخذها منذ 
تولي�ه مهامه يف الحكوم�ة، والجهود التي 
بذلتها الحكومة العراقية يف ملف املكونات 

والنازحني.
املتح�دة  الوالي�ات  أن  بيل�ويس  وبّين�ت 
األمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، 
وتوجهاته�ا الوطنية، وأكدت أن العراق بلد 

مس�تقل وبلد مهم يف منطق�ة صعبة، وأن 
هناك اجماعا عىل دعم استقاللية حكومة 
العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود 

العراق يف الحرب ضد داعش.
ويف هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظم�ي، أن مل�ف املكون�ات 
والنازحني يشغل حيزا كبريا من اهتمامات 
حكومته، وهي عازمة عىل إعادة النازحني 
اىل مناطقهم األصلية، وحل اإلشكاالت التي 
تواج�ه أقليات العراق والعم�ل عىل دعمها 

وتمكينها.
ويف س�ياق اخ�ر، تلق�ى رئي�س مجل�س 
اتص�االً  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
هاتفي�اً م�ن زعيم األغلبي�ة الجمهورية يف 
مجل�س الش�يوخ األمريك�ي، الس�يناتور 

ميتش ماكون�ل.
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: انه جرى 
خ�الل االتصال مناقش�ة العالقات الثنائية 
ب�ني الع�راق والوالي�ات املتح�دة، والبحث 
يف س�بل تعزيزها عىل الصع�د االقتصادية 
واألمنية، فضالً عن دعم التعاون املش�رتك 

يف املجاالت التعليمية والثقافية املختلفة.
وع�رب ميتش ماكونل، بحس�ب البيان، عن 
تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها 

لتحقيق االستقرار يف العراق.
واض�اف البي�ان: ان ذلك يأت�ي ضمن عدد 
من امللفات الثنائية التي يبحثها الكاظمي، 
خالل زيارته، الحالية اىل العاصمة األمريكية 

واشنطن، عىل رأس وفد حكومي.

الكاظمي من الكونغرس: حواراتنا مع واشنطن تؤسس ملرحلة 
جديدة من العالقات بني البلدين

تلقى اتصاالً من زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ 

     

ترحيب عربي ودولي كبري بوقف إطالق النار يف ليبيا
ليبيا/ متابعة الزوراء: 

يف رّد فع�ل إيجاب�ي ع�ىل إع�الن وقف 

إط�الق الن�ار يف ليبيا أكدت ع�دة دول 

ع�ىل رضورة االلت�زام بالهدن�ة، فيما 

رحب وزير خارجي�ة االتحاد األوروبي 

باالتف�اق، مغردا عىل تويرت بأهمية أن 

يلتزم كل األطراف بما أعلنوه.

وأعلن رئي�س حكومة الوف�اق الليبية 

فاي�ز ال�راج وكذل�ك عقيل�ة صالح، 

رئيس الربملان الداعم لحفرت، يف بيانني 

منفصل�ني أم�را بوقف ف�وري إلطالق 

النار.

رحب وزير خارجي�ة االتحاد األوروبي 

جوزي�ب بوريل بما اعت�ربه معلومات 

“مهمة وإيجابية” بعدما أعلن كل من 

الطرفني املتنازعني يف ليبيا وقفاً إلطالق 

الن�ار وإجراء انتخاب�ات مقبلة. وغرّد 

بوريل ع�ىل تويرت “من األهمية بمكان 

أن يلت�زم كل األط�راف بم�ا أعلن�وه. 

يس�تحق جميع الليبيني حال سياس�يا 

وعودة اىل االستقرار والسالم”.

املع�رتف  الحكوم�ة  رئي�س  وأعل�ن 

به�ا من األم�م املتح�دة فاي�ز الراج 

وعقيلة صالح، رئي�س الربملان الداعم 

للرج�ل القوي يف الرشق الليبي املش�ري 

خليف�ة حف�رت، يف بيان�ني منفصل�ني 

الجمعة إج�راء انتخاب�ات قريبا وأمرا 

بوقف ف�وري إلط�الق الن�ار. ورحبت 

األمم املتح�دة ب�”التواف�ق الهام” بني 

الطرفني.

وم�ن جانبه�ا أك�دت وزارة الخارجية 

األملاني�ة عىل رضورة االلت�زام بالهدنة 

يف ليبيا، وقالت متحدثة باس�م الوزارة 

الي�وم يف برل�ني: “نأم�ل وننتظ�ر أن 

تتمكن جميع األطراف الليبية اآلن من 

التوافق بشأن هذه الخطوة البناءة وأن 

تتم مواصلة الس�ري عىل الطريق البناء 

ما أمكن”.

وكانت أملانيا س�اهمت بدور الوساطة 

يف الرصاع الليبي من خالل تنظيم قمة 

برلني بشأن ليبيا التي عقدت يف كانون 

الثان�ي/ يناي�ر امل�ايض. وكان وزي�ر 

الخارجي�ة األملاني�ة هايكو ماس حذر 

قبل أس�بوع خ�الل زي�ارة مفاجئة إىل 

طرابلس من اشتعال جديد للمعارك يف 

ليبيا. وقالت املتحدثة باسم الخارجية 

األملاني�ة إن الحكوم�ة يف برل�ني تدعم 

بعثة األمم املتحدة إىل ليبيا يف مساعيها 

من اجل إحالل السالم هناك.

من جهته�ا، اعتربت فرنس�ا أن إعالن 

الس�لطتني املتنازعت�ني يف ليبي�ا وقفاً 

انتخاب�ات  وتنظي�م  الن�ار  إلط�الق 

“خط�وة إيجابي�ة”، مش�ددة ع�ىل أن 

ه�ذه التعه�دات “يج�ب أن تطبق عىل 

األرض”.

وج�اء يف بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة أن 

“ترصيح�ات رئيس املجل�س الرئايس 

ورئي�س مجل�س الن�واب الت�ي تدعو 

خصوصاً إىل وق�ف فوري إلطالق النار 

ووق�ف العملي�ات العس�كرية يف ليبيا 

واس�تئناف انتاج النف�ط تمثل خطوة 

إيجابي�ة”، لكن “يج�ب أن تطبق عىل 

االرض”.

باإلعالن�ني  الجزائ�ر  رحب�ت  عربي�اً، 

الصادري�ن عن كل م�ن رئيس املجلس 

الرئ�ايس الليبي فائز ال�راج ورئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح القاضيني 

بوقف إطالق النار يف كل األرايض الليبية 

وتفعيل العملية السياس�ية عرب حوار 

جامع يفي إىل إنه�اء األزمة الليبية. 

وج�اء يف البي�ان الص�ادر ع�ن وزارة 

الخارجي�ة الجزائري�ة اليوم “ تس�جل 

الجزائر بارتياح هذه املبادرة التوافقية 

الت�ي تعك�س إرادة اإلخ�وة الليبيني يف 

تسوية األزمة الليبية وتكريس سيادة 

الشعب الليبي الشقيق”.

إىل  الليبي�ني  الس�عودية  دع�ت  كم�ا 

رضورة الب�دء يف ح�وار يؤس�س لحل 

دائ�م يكفل االس�تقرار ويمنع التدخل 

وزارة  وأعرب�ت  الب�الد.  يف  الخارج�ي 

الخارجية السعودية، يف بيان لها اليوم 

ع�ن ترحي�ب حكومة اململك�ة بإعالن 

املجلس الرئايس ومجلس النواب وقف 

إطالق النار يف ليبيا.

وأك�دت اململكة “ع�ىل رضورة البدء يف 

ح�وار س�يايس داخيل يض�ع املصلحة 

الوطني�ة الليبية ف�وق كل االعتبارات، 

األم�ن  يكف�ل  دائ�م  لح�ل  ويؤس�س 

الليبي الشقيق،  واالس�تقرار للش�عب 

ويمنع التدخ�ل الخارجي الذي يعرض 

األمن اإلقليمي العربي للمخاطر”.

القطري�ة  الخارجي�ة  وزارة  وأعرب�ت 

يف بيان ع�ن أملها أن “تتج�اوب كافة 

األطراف الليبية مع إعالن وقف إطالق 

الن�ار، والتعجي�ل باس�تكمال العملية 

السياس�ية، وفك الحص�ار عن حقول 

النفط لتس�تأنف اإلنت�اج والتصدير”، 

حسب وكالة األنباء القطرية )قنا(.

وجاء يف بيان للخارجي�ة اإلماراتية أن 

دول�ة اإلم�ارات تعترب الق�رار “خطوة 

هام�ة ع�ىل طري�ق تحقيق التس�وية 

الليبي  الشعب  السياس�ية وطموحات 

الشقيق يف بناء مستقبل يلبي تطلعاته 

يف االس�تقرار والس�الم واالزدهار، بما 

يتواف�ق م�ع مخرجات مؤتم�ر برلني، 

وإعالن القاهرة واتفاق الصخريات”.

ورح�ب األردن بإعالن وق�ف العمليات 

الليبي�ة  األرايض  كل  ع�ىل  القتالي�ة 

وتنظيم انتخابات قريبا، داعياً إىل وقف 

دائم إلط�الق الن�ار ومفاوضات جادة 

تنهي األزمة.

ورحبت جامعة ال�دول العربية بإعالن 

االلتزام بالوقف الف�وري إلطالق النار 

وكاف�ة العمليات العس�كرية يف عموم 

األرايض الليبية. وكان الرئيس املرصي 

عبد الفتاح الس�ييس قد رحب باالعالن 

وكتب عىل صفحته الرسمية عىل موقع 

فيس�بوك  “أرحب بالبيان�ات الصادرة 

ع�ن املجلس الرئ�ايس ومجلس النواب 

يف ليبي�ا بوق�ف إط�الق الن�ار ووق�ف 

العمليات العس�كرية يف كافة األرايض 

الليبية باعتبار ذل�ك خطوة هامة عىل 

طريق تحقيق التسوية السياسية”.
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 بغداد/ الزوراء:
الدليمي  حميد  عيل  الرتبية  وزير  وجه 
إجراءات  باستكمال  املديريات  جميع 

املحارضين املجانيني بشكل عاجل.
وقالت وزارة الرتبية يف بيان تلقت »الزوراء« 
حميد  عيل  الرتبية  »وزير  إن  منه،  نسخة 
عباس  املعلمني  نقيب  التقى  الدليمي 
األمور  من  الكثري  معه  وبحث  السوداني، 
الرتبوية وعمق الرشاكة الحقيقية القائمة 
وسعيهما  املعلمني  ونقابة  الوزارة  بني 
الدؤوب لتطوير العملية الرتبوية، ال سيما 
خدمة املعلم صاحب الرسالة رس نجاحها 

والركن األساس فيها«.
وأضاف البيان، أنه الوزير رصح بخصوص 
الصادرة  املجانيني  »املحارضين  موضوع 
او  املحافظات  من  ادارية  اوامر  بحقهم 
بتوصيات  واملشمولني  الرتبية  مديريات 
 ،)59( القرار  بحسب  الوزراء،  مجلس 
الكليات  خريجي  هم  املشمولني  أن  وذكر 
وكذلك  واملسائية(،  )الصباحية  الرتبوية 
االختصاصات  وبعض  الساندة  الكليات 

املهنية يف التعليم املهني«.

العامة  املديريات  »عىل  الوزير،  وأكد 
كافة،  واملحافظات  بغداد  يف  للرتبية 
الخاصة  االجراءات  استكمال  برضورة 
باملحارضين بشكل عاجل وفق التوصيات 
الوزراء«، مشرياً  التي صدرت من مجلس 
إىل أن »العالقة بني الوزارة والنقابة عالقة 
تكاملية ؛ بهدف معالجة معوقات العملية 

الرتبوية للوصول إىل الهدف املنشود«.

بغداد/ الزوراء:
عن  النيابية  والدفاع  االمن  لجنة  كشفت 
االجرامي  داعش”   “ تنظيم  لخاليا  نشاط 
وفيما  بدياىل.  مناطق   4 يف  محصور  النائمة 
تنظيم  سيطرة  زمن  ان  الشعبي  الحشد  اكد 
ان  أوضح  انتهى،  حمرين  بحرية  داعش عىل 
كامل  بشكل  مؤمنة  اصبحت  حمرين  بحرية 

من كل الجهات.
النيابية،  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  وقال 
النائب عبد الخالق العزاوي، امس السبت، يف 
العراق  ابطال  ان ”عمليات  ترصيح صحفي: 
تأثري  لها  كان  مؤخرا  جرت  التي  العسكرية 
واسعة  مناطق  يف  االمني  املشهد  يف  ايجابي 
داعش  مضافات  تدمري  خالل  من  بدياىل 
االرهابي وقتل عدد من عنارصه االجرامية”.

متابعة  خالل  من  انه”  العزاوي  واضاف 
خاليا  نشاط  ان  نرى  دياىل  يف  االمني  املشهد 
4 مناطق منها زور  النائمة محدد يف  داعش 
مؤكدا  املحافظة”،  رشق  شمال  بابا  شيخ 
بنسبة  انخفضت  االرهابية  “العمليات  أن 
جيدة، لكن ال تزال تسجل حضورا يف املشهد 
الخاليا  العام بني فرتة واخرى بسبب نشاط 

النائمة”.
الخاليا  عىل  القضاء  ان”  اىل  العزاوي  واشار 
وتنسيق  استخباري  جهد  اىل  يحتاج  النائمة 
امن  »ان  مبينا  االمنية«.  التشكيالت  كل  بني 

دياىل يحتاج اىل جهود دعم اضافية”.
ملسلسل  تكرار  دياىل  محافظة  وشهدت 

الهجمات االرهابية يف بعض مناطقها مؤخرا 
بسبب نشاط خاليا داعش النائمة. 

من جهته، اكد الحشد الشعبي، امس السبت، 
بحرية  عىل  داعش  تنظيم  سيطرة  زمن  ان 

حمرين انتهى.
دياىل  محور  باسم  االعالمي  الناطق  وقال 

الحسيني، يف حديث  الشعبي، صادق  للحشد 
شمال  حمرين)55كم  بحرية  ان”  صحفي: 
بعقوبة( اصبحت مؤمنة بشكل كامل  رشق 
الحشد  تشكيالت  خالل  من  الجهات  كل  من 
الشعبي ومفارزه القتالية، باالضافة اىل القوة 
النهرية التي تعززت قدراتها 50% خالل العام 
الجاري 2020 لتصبح قوة فعالية قادرة عىل 

القيام بعملية نوعية وصعبة للغاية “.
داعش  سيطرة  زمن  ان  الحسيني«  واضاف 
االرهابي عىل بحرية حمرين انتهى«ز الفتا اىل 
»ان البحرية محاطة حاليا بـ3 اطواق امنية 
متعاقبة لتعزيز االستقرار ومنع اي محاالت 
مسك  »ان  مؤكدا  الليل«.  يف  خاصة  تسلل 
تقديم  تم  جدا  معقدة  مهمة  حمرين  بحرية 
واوكار  مضافات  انهاء  اجل  من  كبرية  دماء 
داعش التي كانت ترى يف البحرية اهم ممرات 

التسلل بني املناطق”.
االسرتاتيجي  الخزين  حمرين  بحرية  وتعد 
للمياه يف دياىل، وهي موقع اسرتاتيجي كونها 
بالقرب  تسري  حمرين  حوض  قلب  يف  تقع 
واسرتاتيجية  محورية  طرق  سلسلة  منها 

مهمة، ابرزها طريق بعقوبة- خانقني.

بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  الرصافة،  صحة  دائرة  اعدْت    

املواكب  هيئة  مع  مشرتكة  تعاون  خطة 

صحية  فرقة   120 بمساعدة  الحسينية 

الفحص  إلجراء  الوبائي  باملسح  متخصصة 

الرسيع لفريوس كورونا.

عبد  الرصافة،  صحة  دائرة  عام  مدير  وقال 

الغني الساعدي، يف ترصيح صحفي: إن دائرته 

اصحاب  مع  مشرتكة  تعاون  خطة  »اعدت 

املواكب الحسينية بمساعدة الفرق الصحية يف 

صحية  فرقة   120 شاركت  اذ  الوبائي،  املسح 

من  اكثر  وسحب  الرسيع،  للفحص  بحمالتها 

االصابات  عىل  للعثور  يوميا  مسحة   5000

املخفية غري املشخصة مجتمعيا، وخصوصا يف 

مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية الكبرية«.

االدوية  لتسويق  العامة  »الرشكة  أن  وبني 

متطلبات  بتوفري  بادرت  الطبية  واملستلزمات 

املسحات  بنقل  الخاصة  املختربية  الحمالت 

 ،)VTM( للمشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا

بالكشف  الخاصة  الكتات  توفري  عن  فضال 

الدوائر  توفري  لضمان   )Rapid Test( الرسيع 

مما  املواد  هذه  من  عالية  بأرصدة  الصحية 

ئومن إجراء حمالت واسعة ومستمرة للكشف 

عن املصابني والحد من انتشار عدوى الوباء«.

بارشت  الصحية  »الفرق  أن  الساعدي  وتابع 

الصحية  والرشوط  االجراءات  جميع  اتخاذ 

هيئة  مع  اليومي  تواجدها  خالل  من  الالزمة 

الحراري،  بالجهاز  للفحص  الحسينية  املواكب 

الوقاية  بضوابط  االلتزام  عىل  ومساعدتهم 

عىل  الشديد  والحرص  التهاون  وعدم  الكاملة، 

ارتداء الكمامات، وتوزيعها بني املواطنني الذين 

السبيل  الٔنها  االصابة  من  للوقاية  يرتدوها  لم 

وكرس  الفريوس  عىل  الخناق  لتضييق  الوحيد 

»الخيار  ان  عىل  مشددا  انتشاره«،  سلسلة 

عاشوراء  مراسم  اثناء  عليه  للسيطرة  الوحيد 

الصحية،  الجهات  مع  املواكب  تعاون  هو 

والتزامهم بالتعليمات الوقائية التي ستقلل من 

اعداد االٕصابات«.

تتجدد  محرم  شهر  »يف  أن  الساعدي  وأضاف 

الذكرى االٔليمة بقيمها وأشخاصها، فنستذكر 

من  والعرب  الدروس  ونستلهم  بطوالتهم، 

يعد قدوة  الذي  الحسني )ع(،  االمام  تضحيات 

ظل  يف  والتزامنا  واخالقنا  ترصفاتنا  يف  لنا 

ثورة  من  »سنجعل  بأننا  منوها  الجائحة«. 

ونجعل  االمة،  لبناء  وعي  ثورة  الحسني  االمام 

وان  الفاروس،  عىل  للقضاء  طريقنا  العزاء 

ثقايف  بيئي  وعي  املواطنني  جميع  لدى  يكون 

بشأن مخاطره«.

الذي  البيان  بالكامل  تتبنى  »دائرتنا  أن  وأكد 

صدر مٔوخرا من املرجع االعىل السيد السيستاني 

الحسينية  املجالس  بخصوص  ظله(  )دام 

التزاما  الصحية  بالضوابط  االلتزام  برشط 

مجالس  اقامة  عىل  املواطنني  وحث  صارما، 

العزاء يف املنازل حرصا، واملحافظة عىل التباعد 

االجتماعي بني الحارضين، وارتداء الكمامات، 

واالبتعاد عن التجمعات، ووضع املعقمات امام 

عدد  يف  واالقتصار  وتعفريها،  العزاء  مداخل 

الحضور عىل ما تسمح به الجهات املعنية«.

بغداد/ الزوراء:
والسياحة  الثقافة  وزير  أكد 
واالثار، حسن ناظم، امس السبت، 
وجود مالك برشي ضخم يف الوزارة 
يصعب إدارته بطريقة نافعة، فيما 
أشار إىل التوجه لالستعانة بالعقول 

العراقية داخل الوطن أو خارجه.
صحفي:  حوار  يف  ناظم،  وقال 

اإلقليم  دول  من  رغبة  “هناك  إن 
مع  للتعاون  العربي  والخليج 
ُدّمر  ما  بناء  إعادة  يف  العراق 
يف  السيما  اإلرهابية،  بالعمليات 
املشهد الثقايف”، مبينا أنه “بالرغم 
املايل  الوضع  يف  تحديات  من وجود 
نسعى  كورون،ا  جائحة  وتداعيات 
الذين  أولئك  مع  الربامج  بلورة  اىل 

مع  بالعمل  االنخراط  يف  يرغبون 
خارج  أو  العراق  يف  سواء  الوزارة 

العراق”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية ببلورة 
دراسة ووضع خطة إلعادة التفكري 
بتشكيل الهيكل اإلداري وجعله أكثر 
االستعانة  وذلك من خالل  فاعلية، 
والعقول  السرتاتيجيني  من  بجملة 

العراقية داخل الوطن أو خارجه”.
من  خطة  “وجود  إىل  ناظم  وأشار 
وتركيز  وتوصية  الوزراء  مجلس 
من رئيس مجلس الوزراء يف ترشيق 
الهياكل اإلدارية بالوزارة”، كاشفا 
ضخم  برشي  مالك  “وجود  عن 
بطريقة  إدارته  يصعب  الوزارة  يف 

نافعة”.

“واحدة من  أن  الثقافة  وزير  واكد 
تغيري  محاولة  هي  الوزارة  رؤى 
ليس  عليه،  تعمل  الذي  األساس 
فقط بإجراء تغيريات عىل مستوى 
أساس  عىل  بل  اإلداري،  الهيكل 
مبينا  عليها”.  تقوم  التي  الرؤية 
تؤسس  برامج  إلنضاج  “السعي 

لهذا التغيري ليكون إيجابياً”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس السبت، إتالف 
أم قرص  بداخلها مفرقعات يف منفذ ميناء  حاوية 

الجنوبي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
مصطفى  الوزراء  رئيس  لتوجيهات  »تنفيذاً  إنه 
املواد  الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن 
االستخدام،  مزدوجة  )كيمياوية،  الخطورة  عالية 
)برية،  الحدودية  املنافذ  كل  يف  االمونيا(  نرتات 
العملية  اإلجراءات  كل  واتخاذ  جوية(،  بحرية، 
والتجمعات  املناطق  عن  بإبعادها  واالحرتازية 

السكانية، أتلفت الهيأة / منفذ أم قرص الجنوبي يف 
محافظة البرصة مادة مفرقعات ) العاب أطفال( 
االسترياد«  من  ممنوعة  طنا   38« اجمايل  بوزن 

محملة يف حاوية 40 قدماً«.
واضافت: »تمت عملية الضبط بناًء عىل معلومات 
قرار  توجيهات  إىل  واستنادا  دقيقة  استخبارية 
الحاوية  عىل  الكشف  تم  قرص،  أم  تحقيق  قايض 

وثبت صحة املعلومة«.
وفق  عىل  ضبطه  تم  ما  إحالة  »تمت  وتابعت: 
والقضائية  املختصة  الجهات  إىل  أصويل  محرض 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

بغداد/ الزوراء:

عثرت القوات االمنية عىل وكرين لالرهابيني ،كما 

تمكنت من رفع عبوة ناسفة من مخلفات داعي 

يف بيجي.

وقالت مديرية رشطة صالح الدين يف بيان تلقت 

»رشعت  منها  قوة  إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

قضاء  غرب  الثرثار  وادي  قرب  تفتيش  بواجب 

بيجي«.

ناسفة  عبوة  رفع  من  »تمكنت  انها  واضافت 

وكرين  عىل  وعثرت  داعش،  مخلفات  من 

لإلرهابيني«.

من جهتها، أعلنت االستخبارات العسكرية، امس 

السبت، العثور عىل قنابر هاون ومسطرة تفجري 

للعبوات يف منطقة بسكي الصغرى{.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االستخبارات  وقالت 

معلومات  ورود  عىل  »بناًء  إنه  منه:  نسخة 

يف  للعتاد  كدس  بوجود  دقيقة  استخباراتية 

ناحية  اىل  التابعة  الصغرى(  )بسكي  منطقة 

الفوج  من  قوة  نفذت  سنجار  قضاء  القريوان 

الستني عملية بحث وتفتيش  املشاة  لواء  الثالث 

يف املنطقة اعاله«.

عىل  العثور  تم  البحث  عملية  »خالل  واضافت: 

ومسطرة   9 عدد  120ملم  عيار  هاون  قنابر 

تفجري للعبوات عدد 5«، مبينة أنه »تم رفع املواد 

قيادة  إىل  التابع  الهنديس  الجهد  ابطال  قبل  من 

الفرقة«.

بغداد/ الزوراء:
جددت مفوضية حقوق االنسان طلبها للحكومة بإعادة بناء املدن املحررة وتعويض املترضرين 

من ضحايا االرهاب واعادة النازحني.
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي، يف بيان: انه »يحل علينا اليوم الدويل لضحايا اإلرهاب، 
تنظيم  ارتكبها  التي  العراقي  الشعب  ابناء  البشعة بحق  االرهابية  الجرائم  فيها  الذي نستذكر 
االنسانية من  الجماعية والجرائم ضد  االبادة  اىل مصاف جرائم  االرهابي والتي وصلت  داعش 
النازحني وغريها  العبادة وتهجري  االطفال وهدم دور  النساء، وتجنيد  القتل وسبي واغتصاب 

من الجرائم الوحشية«.  
واضاف الغراوي ان »ضحايا االرهاب لم ينصفوا لحد اآلن ومازالت املدن املحررة مهدمة، والعديد 
منهم لم يتم تعويضهم مع وجود اكثر من مليون شخص يف املخيمات بسبب املشاكل السياسية 

واالمنية واالدارية ».
وتابع اننا »نطالب الحكومة برعاية ضحايا االرهاب وتقديم الدعم املادي واملعنوي لهم، وإعادة 
ليستطيعوا  االرهاب  التي دمرها  وبناء دورهم  دمار  لحقها من  املحررة مما  اعمار مناطقهم 
العودة اليها بدال من تواجدهم يف املخيمات، واعادة دمجهم باملجتمع وتقديم الدعم االقتصادي 
لهم من خالل القروض امليرسة واملشاريع الصغرية بغية تعويضهم، وجرب الرضر الذي تعرضوا 

له وانصافهم من خالل تقديم االرهابني الذين تسببوا بهذه الجرائم للعدالة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة بغداد، امس السبت، العثور عىل 
االنفجار،  شديدة   C4الـ مادة  تحوي  جلكانات   7
و21 عبوة ناسفة يف العاصمة.وقال مدير عالقات 
املقدم عزيز نارص، يف  بغداد،  قيادة رشطة  واعالم 
عىل  »بناء  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت   بيان 
الوزارة  وكيل  وبإرشاف  الداخلية،  وزير  توجيهات 
رشطة  لقائد  ميداني  وبتواجد  الرشطة  لشؤون 
الزهور  رشطة  مركز  مفارز  قيام  وخالل  بغداد 

توجيهات  حسب  املرتوكة  الفضاءات  بتفتيش 
مملوءة  جلكانات   )7( عىل  العثور  تم  الوزارة، 
بمادة C4 شديدة االنفجار مع ) 21 ( عبوة ناسفة 

جميعها قديمة«.
القطعات  اشعار  »تم  انه  نارص:  املقدم  وأضاف 
الثالث  اللواء  يف  الثاني  الفوج  لالرض  املاسكة 
واالربعني الفرقة الحادية عرشة جيش عراقي، حيث 
تم تفكيكها من قبل الجهد الهنديس التابع للفرقة 

اعاله، واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة«.

بغداد/ الزوراء:

الداخلية،  اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة 

عصابتني  عىل  القبض  القاء  السبت،  امس 

تتاجران باملواد والحبوب املخدرة يف النجف.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

املتمثلة  االستخبارات  وكالة  »مفارز  ان  منه: 

بمديرية استخبارات النجف، القت القبض عىل 

عصابتني مكونتني من أربعة متهمني يقومون 

القبض  القي  حيث  املخدرة،  باملواد  باملتاجرة 

عليهم بالجرم املشهود بعد نصب كمني محكم 

لهم واستدراجهم واحدا تلو اآلخر«.

واضافت انه »كان بحوزتهم كميات من املواد 

تستخدم  مختلفة  ومواد  والحبوب  املخدرة 

بمحرض  املخدرة  املواد  ضبط  ليتم  للتعاطي 

للجهات  املتهمني  وإحالة  أصويل  ضبط 

املختصة بعد تدوين أقوالهم«.

النجف/نينا:
بادر احد مواطني محافظة النجف االرشف بتسليم 200 قطعة اثارية اىل مديرية اثار 
النجف ، تعود لحقب تاريخية مختلفة وذلك بحضور وزير الثقافة واالثار حسن ناظم 
.وقال مدير اثار النجف محمد امليايل » تسلمنا من احد مواطني املحافظة ما يقارب 
ساسانية،   ، أكدية  سومرية،   ( مختلفة  تاريخية  لفرتات  تعود  اثارية  قطعة   200
واسالمية(.مضيفا سيحصل املواطن عىل مكافأة مالية ولن يتعرض ملساءلة قانونية 
».من جانبه قال الوزير » نشكر املواطنني عىل وعيهم ونحث االخرين عىل مثل هذا 
الفعل واالدالء بمكان االثار العراقية وتسليمها اىل املتاحف العراقية وهذه فرصة لكي 

نشكرهم ».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن انجاز مالكاتها يف دائرة املشاريع انجاز صيانة وتأهيل 99 تقاطعاً 
العاصمة. يف  املرورية  الضوئية  باالشارات  ويعمل  مخدوماً،  تقاطعاً   144 اصل  من 
اىل  املذكورة واعادتها  التقاطعات  انجزت تأهيل وصيانة  »الدائرة  ان  واوضحت االمانة 
يف  تقاطعاً   45 بواقع  العامة  املرور  مديرية  ترصف  تحت  ووضعها  بالكامل،  الخدمة 
جانب الكرخ و 54 تقاطعاً يف جانب الرصافة، مع االشارة اىل ان كل تقاطع مخدوم بـ 
4 اىل 8 اعمدة، وكل عمود يحتوي عىل عدد من االشارات الضوئية، اي ما يعادل مئات 

الضوئية املرورية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس السبت، 
خلية  مسؤول  عىل  القبض  القاء  عن 
نينوى.وذكر  محافظة  يف  نائمة  إرهابية 
بيان للوكالة تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
املتمثلة  االستخبارات  وكالة  “مفارز  أن 
الداخلية،  وزارة  يف  نينوى  باستخبارات 
يف  اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  القت 

محافظة نينوى مطلوب عىل وفق أحكام 
إرهاب النتمائه لعصابات داعش  املادة 4 
خالل  “من  أنه  البيان  اإلرهابية”.وأضاف 
بانتمائه  اعرتف  معه  األولية  التحقيقات 
من  وهو  اإلجرامية  العصابات  لتلك 
بعدة  واشرتك  النائمة،  الخاليا  مسؤويل 
األمنية  القوات  ضد  إرهابية  عمليات 

واملواطنني”. 

األمن النيابية تكشف عن نشاط “إرهابي” يف أربع مناطق يف دياىل
احلشد: زمن سيطرة داعش على ”حبرية محرين” انتهى

صحة الرصافة تعلن خطة تعاون للسيطرة على فريوس »كورونا« 

إتالف حاوية بداخلها مفرقعات يف ميناء أم 
قصر اجلنوبي

العثور على وكرين لإلرهابيني ومتفجرات يف 
بيجي وسنجار

حقوق اإلنسان جتدد مطالباتها 
بتعويض املتضررين من اإلرهاب 

ضبط 7 جلكانات حتوي مادة C4 و21 
عبوة ناسفة يف بغداد

القبض على عصابتني تتاجران 
باملخدرات يف النجف

الثقافة: هناك خطة لرتشيق اهلياكل اإلدارية يف الوزارة

مع بدء شهر حمرم ومراسم عاشوراء وزير الرتبية يوجه بإستكمال إجراءات 
احملاضرين

مواطن يسلم ٢٠٠ قطعة اثارية ملديرية 
اثار النجف تعود حلقب تارخيية خمتلفة

حبضور وزير الثقافة 

أمانة بغداد تنجز صيانة اإلشارات املرورية 
لـ 99 تقاطعًا

اإلطاحة مبسؤول خلية إرهابية نائمة
 يف نينوى
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أكد أن العراق ميتلك ما ال يقل عن 30 ألف موقع أثري موثق 

استثمار بغداد تعلن جاهزية 6 بنايات يف جممع الزهور السكين

الكشف عن اختفاء 11 مليار دينار 
بني الكمارك واملركزي

الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي 
وزارة الصناعة

الرصافة تضع خطة لزراعة حنو 
100 ألف دومن باحملاصيل الشتوية

املوارد املائية تكشف حجم خسائر 
تراجع واردات األنهار من إيران

No: 7311  Sun  23  Aug  2020العدد: 7311    االحد  - 23  آب  2020

بغداد/ الزوراء:
قال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية، غالب 
محمد، ام�س السب�ت، ان التعاق�دات االخرية 
مع رشك�ة جنرال »اليكرتي�ك« ال تحل مشكلة 

الكهرباء يف العراق.
وقال محمد، يف ترصي�ح صحفي: ان »مشكلة 
الكهرب�اء بالعراق ليست آني�ة وال يمكن حلها 
بالتعاقد مع رشكة او اثنني او ثالث«، مبينا ان 
»العراق سب�ق ان تعاقد مع رشكات كبرية من 

دون ان يكون هناك حل لهذه املشكلة«.
واوضح ان »العراق لديه مشاكل يف التوليد ونقل 
الطاق�ة والتوزي�ع، اي الشبك�ات واملحوالت«، 
مبين�ا ان »التعاق�د االخ�ري مع رشك�ة جنرال 
اليكرتيك اقترص فقط عىل التوليد دون البقية، 
وبالت�ايل فإن املشكلة نفسها ستبقى، وخاصة 

اذا م�ا عرفن�ا ان هن�اك نقص�ا ايض�ا بالوقود 
لتوليد الكهرباء«.

واش�ار محم�د اىل ان »ح�ل ه�ذه املشكلة هو 
التعاق�د م�ع رشك�ة رصين�ة تق�وم بح�ل كل 
النق�ص يف عملي�ات التوليد والنق�ل والتوزيع، 
م�ع منحها جزءا م�ن االموال املتعاق�د عليها، 
ويق�وم املواط�ن بدفع الج�زء االخ�ر منه عن 
طري�ق الجباية«، مستدركا الق�ول ان »العراق 
ال يعان�ي م�ن مشكلة االم�وال الن�ه انفق من 
االموال عىل الكهرباء م�ا يعادل موازنة دولتني 
من دول الجوار عليه�ا، وانما الفساد كان احد 
االسب�اب الرئيسي�ة يف تدهور واق�ع املنظومة 

الكهربائية«.
ويعان�ي الع�راق م�ن أزم�ة مزمن�ة يف نق�ص 
الطاقة الكهربائي�ة، وخاصة يف فصل الصيف، 

حيث يزداد الطلب عليه�ا جراء ارتفاع درجات 
الح�رارة ووصوله�ا يف بع�ض األحي�ان إىل 50 

مئوية.
ويع�د توفري الطاقة الكهرباء عىل رأس مطالب 
السكان منذ سنوات طويلة.. ويبلغ إنتاج العراق 
م�ن الطاقة الكهربائية وفقا ل�وزارة الكهرباء 
حاليا 18000 ميغاواط، إال أن التقديرات تشري 
لحاج�ة البلد إىل أكثر من 21 ألف ميغاواط عىل 

األقل للوصول إىل االكتفاء الذاتي.
وتعاق�د الع�راق، الخميس امل�ايض، مع رشكة 
جن�رال إلكرتي�ك »GE« األمريكي�ة العامل�ة يف 
مجال الطاقة، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دوالر، 
إلجراء صيانة يف محط�ات الطاقة الكهربائية، 
وتحس�ني ش�بكة نق�ل الطاق�ة وربطه�ا مع 

األردن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يؤك�د خ�راء آث�ار أن جائح�ة فريوس 
كورون�ا أدت إىل زي�ادة مبيع�ات اآلثار 
العراقية املنهوبة ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي مث�ل فيسب�وك ومنص�ات 
يجع�ل  مم�ا  اإلنرتن�ت،  ع�ىل  أخ�رى 
السلط�ات أم�ام مهمة ش�اقة إليقاف 

عمليات التهريب تلك.
ونقلت اإلذاعة الوطنية العامة األمريكية 
إن  قوله�م  عراقي�ني  مسؤول�ني  ع�ن 
عملي�ات النهب واالتج�ار غري املرشوع 
باآلث�ار العراقي�ة يف األس�واق الدولي�ة 

مستمرة حتى يومنا هذا.
وقال�ت يف تقري�ر لها إن الع�راق، الذي 
يع�د موطن الحض�ارات األوىل املعروفة 
يف العالم، يمتلك م�ا ال يقل عن 30 ألف 
موق�ع أث�ري موث�ق، وهو رق�م يفوق 
بكثري ق�درة الرشط�ة األثري�ة املكلفة 
بحمايتها، وفقا ل هشام داود، مستشار 
مصطف�ى  العراق�ي  ال�وزراء  رئي�س 

الكاظمي.
وأضاف داود »لدينا آالف املواقع األثرية 
و4800 رشط�ي فقط لحمايتهم، وهذا 
يعن�ي أننا ال نمتلك الق�درة، ناهيك عن 
املشاكل االقتصادي�ة واألمنية، وضعف 

الدولة«.
أن »اللص�وص ينقب�ون يف  إىل  وأش�ار 
مواق�ع غري محفورة يف جنوبي العراق، 

بالتنسي�ق يف بعض األحي�ان مع هواة 
جم�ع التحف أو التجار الذين يعرضون 

ما يعثرون عليه للبيع أو املزاد«.
ويق�در بعض علماء اآلث�ار أن ما يصل 
إىل 80 يف املئ�ة م�ن اآلث�ار املعروض�ة 
للبي�ع ع�ىل فيسبوك ومتج�ر »إي بي« 
اإللكرتوني غ�ري موثقة وم�ن املحتمل 
أن تك�ون إم�ا مزيف�ة أو مرسوقة عىل 
األغل�ب من مواقع أثري�ة ُنهبت قبل أن 

يتم التنقيب عنها بشكل احرتايف.
العام�ة  الوطني�ة  اإلذاع�ة  وأوضح�ت 
حالي�ا  يج�ري  الع�راق  أن  األمريكي�ة 
مفاوضات م�ع سلسلة متاجر »هوبي 
لوب�ي«، املتخصصة يف األث�اث والفنون 
والح�رف اليدوية، لعقد اتف�اق بقيمة 
15 مليون دوالر من أجل استعادة آالف 
القطع األثرية التي اش�رتتها السلسلة 
األمريكي�ة يف وقت ساب�ق، ويعتقد أنها 

مرسوقة.
ستضم�ن  »االتفاقي�ة  أن  وأضاف�ت 
تدري�ب عاملني عراقيني وتوفري معدات 
مقابل إعارة بعض القطع إىل متحف يف 
واشنطن، وفقا ملا تقوله وزارة الثقافة 

العراقية«.
ومن�ذ 2008 أع�ادت الوالي�ات املتحدة 
أكث�ر من 1200 قطع�ة إىل العراق الذي 
تعرضت ممتلكات�ه الثقافية ومتاحفه 

إىل النهب بعد عام 2003.
وترضر ال�رتاث العراق�ي بالفعل جراء 
غياب القان�ون وعملي�ات السلب التي 
أعقبت ذل�ك، ليزداد الوض�ع سوءا بعد 
سيطرة تنظيم داعش عىل أجزاء واسعة 
من األرايض العراقية يف عام 2014، بما 

يف ذلك مواقع أثرية.
وقال مسؤولون عراقيون وغربيون، يف 
حينه، إن قطعا أثرية عراقية تعرض يف 
السوق الس�وداء، وإن مسلحي داعش 
يستعينون بوسطاء لبيع كنوز ال تقدر 

بثمن بعد اجتياحهم شمال البالد.
واكتس�ب املسلح�ون قدرا م�ن الخرة 
يف تج�ارة اآلث�ار بع�د سيطرته�م عىل 
مساح�ات واسع�ة يف سوري�ا وح�ني 
سيطروا ع�ىل مدينة املوصل يف ش�مال 
العراق، حيث وضع�وا أيديهم عىل نحو 

ألفي موقع أثري.
أق�دم  م�ن  الرافدي�ن  ب�الد  وحض�ارة 
الحض�ارات وجعلها موقعها بني نهري 
دجلة والفرات من أغنى مراكز الزراعة 

والتجارة ونقطة التقاء للحضارات.
وكان�ت نين�وى وبابل، التي اش�تهرت 
حدائقه�ا املعلقة كواح�دة من عجائب 
الدني�ا السبع قديم�ا، موطنا للحضارة 
السومري�ة، التي منح�ت للعالم، الخط 
املسم�اري أول أش�كال الكتابة الغربية 

قبل امليالد بنحو 3100 عام.

عمان/نينا:
تص�در العراقي�ون استثمارات غ�ري االردنيني يف 
س�وق العقارات ب�االردن خالل األش�هر السبعة 
املاضية من العام الحايل سواء بعدد املعامالت التي 
نفذوها او قيمتها االستثمارية، بحسب معطيات 

احصائية لدائرة األرايض واملساحة األردنية.
وج�اء العراقيون يف بيوعات العقار باألردن خالل 
األش�هر السبعة املاضية من العام الحايل باملرتبة 
األوىل بمجموع 311 عقاراً، والجنسّية السعودية 
باملرتب�ة الثانية بمجم�وع 217 عقاراً،فيما جاء 
حمل�ة الوثيق�ة الغزاوي�ة الذي�ن سمح�ت له�م 
الحكوم�ة االردني�ة بتمل�ك العق�ارات باململك�ة 

باملرتبة الثالثة بمجموع 152 عقاراً.
وح�ل العراقي�ون كذل�ك باملقدم�ة لجه�ة قيمة 
االستثمارات خالل األش�هر السبع�ة املاضية من 
الع�ام الح�ايل، بقيم�ة تقديري�ة بلغ�ت نحو 48 
مليون دوالر وبنسبة %42 من القيمة التقديرية 
لبيوعات غ�ري االردني�ني، والجنسّي�ة السعودية 
باملرتب�ة الثانية بقيمة 21 ملي�ون دوالر وبنسبة 
%18 فيم�ا جاء باملرتب�ة الثالثة حمل�ة الوثيقة 
الغزاوي�ة بقيم�ة نح�و 13 ملي�ون دوالر بنسبة 

.11%
ووفق�ا للمعطيات األحصائي�ة، بلغ عدد بيوعات 

العق�ار ملستثمري�ن غ�ري أردنيني خالل األش�هر 
السبعة املاضية من الع�ام الحايل 1040 عقارات 
، منه�ا 675 للشق�ق و 365 ل�الرايض قيمته�ا 
التقديري�ة 114 ملي�ون دوالر بإنخفاٍض نسبته 
35 % مقارن�ًة بنف�س الف�رتة من الع�ام املايض 

.2019
يذكر ان إجمايل معامالت بيع الع�ق�ار يف اململكة 
خالل األش�هر السبع�ة املاضية م�ن العام الحايل 

2020 وصل اىل 58195 معاملة بانخفاض بلغت 
نسبت�ه %14 مقارن�ًة بنف�س الفرتة م�ن العام 

املايض 2019
يش�ار اىل ان حجم التداول الكيل بسوق العقارات 
األردن�ي انخفض خالل األش�هر السبعة املاضية 
م�ن الع�ام الح�ايل 2020 اىل 160ر2 مليار دوالر 
مقاب�ل 443ر3 ملي�ار دوالر للف�رتة نفسها من 

العام املايض 2019.

بغداد/ الزوراء:
كشف عضو يف اللجنة املالي�ة النيابية، امس السبت، عن اختفاء 11 مليار 
دينار عراقي بني البنك املركزي والكمارك واكد عضو اللجنة املالية النيابية، 
النائب محمد الدراجي، يف تغريدة نرشت عىل حسابه الشخيص بتويرت: »ان 
هيئ�ة الكمارك أعلنت ي�وم ١٩/اب/٢٠٢٠ وارداته�ا ٢ مليار دينار عراقي 
}يعن�ي مليون وستمائ�ة الف دوالر{«. وأض�اف »ان املبال�غ إضافة إىل أن 
مبيع�ات البنك املركزي العراق�ي تقدر }٢٦٦ملي�ون دوالر{ عىل اساس تم 
تحويلها لالسترياد«.  وقال الدراجي »اننا لو افرتضنا اننا أخذنا }٥%{ كحد 
ادن�ي للكمرك نج�د املبلغ الظاهر لدينا }١١،٣{ ملي�ون دوالر أمريكي نجد 

الفرق بحدود }١١{ مليار دينار،  وهنا نتساءل اين ذهب الفرق؟«.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الرافدي�ن،  م�رصف  اعل�ن 
السب�ت، عن رصف رواتب موظفي 
دوائ�ر ورشك�ات وزارة الصناع�ة 
واملعادن ع�ن طري�ق أدوات الدفع 
اإللكرتون�ي . وقال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخة منه: ان “املرصف قام بدفع 
روات�ب موظف�ي دوائ�ر ورشكات 

وزارة الصناعة واملعادن بعد تغذية 
الصك�وك الخاصة به�م”. وأضاف 
البي�ان ان “املرصف ت�م عن طريق 
بطاق�ة  االلكرتون�ي  الدف�ع  أدوت 
املاسرت ك�ارد”، مبينا انه “بإمكان 
املوظفني تسل�م رواتبهم من خالل 
ش�بكة فروعن�ا املنت�رشة يف بغداد 
مك�ان  أي  م�ن  او  واملحافظ�ات 

يتواجدون فيه”. 

بغداد/ الزوراء:
بغ�داد  زراع�ة  مديري�ة  اعلن�ت 
ع�ن  السب�ت،  ام�س  الرصاف�ة، 
وضع خط�ة مقرتحة لزراعة أكثر 
م�ن )100( ألف دون�م باملحاصيل 

الشتوية للموسم 2020-2021.
تلق�ت  بي�ان  املديري�ة يف  وقال�ت 
»الزوراء« نسخة منه: ان “املوسم 
وحس�ب   2020-2021 الزراع�ي 
الخط�ة املقرتحة سيشه�د زراعة 
دون�م  ال�ف   )100( م�ن  اكث�ر 
والخ�رض  املحاصي�ل  بمختل�ف 
االرواء  ع�ىل  معتم�دة  الشتوي�ة 
من نه�ر دجلة واملي�اه الواردة من 
محافظة دي�اىل، اضافًة اىل أنظمة 
املساح�ة  وإن  بالتنقي�ط،  ال�ري 
الكلية املقرتح زراعتها باملحاصيل 
املختلفة خالل املوسم الشتوي قد 
بلغ�ت )101095( دونم�ا، كان�ت 

منها )74100( دونم من محصول 
املديري�ة  وأك�دت  الحنط�ة”. 
“تخصي�ص )12565( دونم�ا من 
الشع�ري و)36( دون�م  محص�ول 
طماط�ة مغط�اة و )450( دون�م 
بص�ل ياب�س و)375( دونم بصل 
باق�الء  دون�م  و)260(  اخ�رض 
2300 دون�م مخالي�ط علفي�ة  و 

وزراعة و280 دونم خس”.
ان “الزي�ادة املقرتحة  واوضح�ت 
للموسم الح�ايل تأتي بع�د ارتفاع 
الحصة املائي�ة للمزارعني، والدعم 
الذي تقدمه وزارة الزراعة من خالل 
زي�ادة كمية األسم�دة للمحاصيل 
والخرض وتوفري املبيدات املجانية، 
فض�ال عن تشجي�ع املزارعني عىل 
اقتن�اء التقانات الحديثة يف االرواء 
وتوف�ري اآلالت الزراعي�ة وبأسعار 

مدعومة”. 

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة امل�وارد املائية أن خفض واردات نه�ري سريوان والزاب 
من الجان�ب اإليران�ي سيسبب رضراً كب�رياً للعراق. وق�ال املتحدث 
باس�م ال�وزارة، عوني ذي�اب، يف ترصيح صحفي، ام�س السبت: إن 
االنخف�اض الذي ح�دث يف نهر س�ريوان يف مقدمة س�د دربنديخان 
ونه�ر الزاب األسف�ل يف مقدمة سد دوك�ان يعّد مخالف�ة سيتسبب 
برضر كبري للعراق، خاصة عىل نهر دياىل، الذي تعتمد عليه محافظة 
دياىل بالكامل. وأش�ار أيضا إىل س�د دوكان الذي يعتمد عليه مرشوع 
ري كرك�وك، إضافة إىل ك�ون املياه املخزونة يف س�د دوكان تسهم يف 
رف�د نهر دجل�ة أيضاً. وأضاف ذياب: أن وزارة امل�وارد املائية رصدت 
ه�ذا االنخفاض قب�ل أربعة أي�ام تقريباً، وحدث نق�ص كبري جداً يف 
نه�ر سريوان م�ن 47 مرتاً مكعب�اً يف الثانية إىل سبع�ة أمتار مكعبة 
يف الثاني�ة، والتصاري�ف يف مقدم�ة سد دوكان يف نه�ر الزاب األسفل 
وصلت إىل 2 مرت مكع�ب يف الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل 
للمي�اه. وأكد: أن هذا اإلجراء أث�ر بشكل كبري يف الخزين املائي لسدي 
دوكان ودربنديخان، إضافة إىل التأثري املبارش عىل املواطنني يف حوض 
األنهر املذكورة. وأش�ار إىل: أن الوزارة أصدرت بياناً بهذا الخصوص، 
وطلب�ت من الجانب اإليراني واملختص�ني يف مجال إدارة املوارد املائية 
هناك بإعادة الواردات إىل ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل أن 

تتحرك وزارة الخارجية أيضاً بهذا االتجاه«.
وتاب�ع: أن الوزارة مستمرة يف رصد التصاريف بشكل مستمر ملعرفة 
املتغ�ريات التي تح�دث. مبيناً: أنه حت�ى اآلن ال توجد حصص متفق 
عليه�ا، إاّل أنه هن�اك وارداً طبيعياً للنهر، وه�ذا الوارد مسجل ضمن 

املعدالت التي تصل سنوياً، ويجب عدم املساس به.

العراقيون يتصدرون استثمارات االجانب يف سوق العقارات 
باالردن خالل 7 أشهر

العمل النيابية: توزيع 1600 وحدة سكنية بني الفقراء مطلع العام املقبل
بغداد/ الزوراء:

أعلنت لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
توزي�ع  النيابي�ة  والهج�رة واملهجري�ن 
1600 وحدة سكنية ب�ني الفقراء مطلع 
العام املقبل. فيم�ا اعلنْت هيئة استثمار 
بغ�داد ان الرشكة املنفذة ملرشوع مجمع 
زه�ور بغ�داد السكن�ي وزع�ت الدفع�ة 
الثاني�ة ب�ني املستفيدي�ن م�ن وحداتها 

بواقع ست بنايات.
وقال نائب رئي�س اللجنة، حسني عرب، 
امس السبت، يف حوار صحفي: إن “هناك 
مجمعات يف مدينة الصدر 1008 وحدات 
سكنية وبنسبة انجاز تصل اىل 65 باملئة 
ويف البرصة 300 وح�دة سكنية وبنسب 
ميس�ان  يف  ومثله�ا  باملئ�ة   75 انج�از 
مكتمل�ة البناء”، مش�رياً اىل أنه “بالرغم 
م�ن نسب االنج�از املتقدمة تل�ك، إال أنه 
لم يتم توزيع اي م�ن الوحدات السكنية 
املكتمل�ة ب�ني مستحقيها م�ن الفقراء 
وذوي الشهداء واالرامل الذين هم ضمن 

فئات عناية وزارة الهجرة واملهجرين«.
وأض�اف عرب أن “اجتماع�ات عقدت يف 
مجل�س الن�واب وال�وزارة ناقشت سبب 
توقف تل�ك املشاريع عن العم�ل بها ملدة 
تص�ل اىل سب�ع سن�وات، واالتف�اق عىل 
استكمال جميع االجراءات الخاصة بتلك 

املجمعات«.
واش�ار اىل أن�ه “م�ن املؤمل أن ت�رى تلك 
املجمع�ات السكني�ة النور مطل�ع العام 
املقب�ل، فضالً ع�ن االتفاق م�ع محافظ 
الستكم�ال  العيدان�ي  أسع�د  الب�رصة 
امل�رشوع املوج�ود يف املحافظ�ة ضم�ن 
االم�وال املخصص�ة لها”، منبه�اً عىل أن 
“وزي�رة الهجرة اعط�ت الضوء االخرض 
املشاري�ع  واستكم�ال  الهم�م،  لشح�ذ 
برسع�ة، يف حني سيتم توزي�ع الوحدات 
يف مجم�ع العمارة خ�الل االي�ام القليلة 

املقبلة«.
واوض�ح عرب أن “اللجنة تعمل يف الوقت 
الح�ايل عىل تملي�ك الدور واطئ�ة الكلفة 

اىل ساكنيه�ا من فئ�ات العناية يف جميع 
انح�اء العراق خالل املرحل�ة املقبلة، بعد 
ان ترعت بها املنظمات الدولية وش�ارك 

العراق يف جزء منها«.
استثم�ار  هيئ�ة  اعلن�ْت  م�ن جانبه�ا، 
بغ�داد، امس السب�ت، ان الرشكة املنفذة 
مل�رشوع مجم�ع زه�ور بغ�داد السكني 
وزعت الدفعة الثانية بني املستفيدين من 

وحداتها بواقع ست بنايات.
وقال رئي�س الهيئ�ة، ش�اكر الزاميل، يف 
ترصي�ح صحف�ي: إن “مجم�ع زه�ور 
السكني�ة  املشاري�ع  م�ن  يع�د  بغ�داد، 
االستثماري�ة املهمة بالعاصم�ة ويتميز 
بموقع�ه االسرتاتيج�ي بمح�اذاة طريق 
رسي�ع محمد القاس�م، اذ يضم املرشوع 
البالغ�ة مساحت�ه 173 دونم�ا،  خمسة 
متكامل�ة  سكني�ة  وح�دة  و74  االف 
الخدم�ات بمساحات ت�رتاوح من 80 اىل 

150 مرتا مربعا”.
وأضاف الزام�يل أن “الهيئة سلمت، فيما 

سب�ق، عددا من الوحدات السكنية ضمن 
ارب�ع بنايات، فيم�ا وزع�ت اآلن الدفعة 
الثانية منها وبواقع ست بنايات من اصل 
118 بناية يتألف منه�ا املرشوع”، مبينا 
ان “البنايات التي وزعت حاليا بمساحة 
80 م�رتا مربع�ا«، الفت�ا اىل »وج�ود 18 
بناية اخرى يجري العمل حاليا إلنجازها 
وتوزيعه�ا ب�ني املستفيدي�ن املسجل�ني 

عليها خالل املدة القليلة املقبلة”.
وأش�ار إىل ان “امل�رشوع واج�ه عقب�ات 
عدة ادت اىل تلك�ؤ تنفيذه وتأخري تسليم 
وحدات�ه بني املستفيدين، بيد ان التنسيق 
الع�ايل بني الهيئ�ة والرشك�ة املنفذة مع 
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء اسهم 
الرشك�ة  عم�ل  واستئن�اف  بتجاوزه�ا 
املنف�ذة ل�ه”، موضحا يف السي�اق نفسه 
ان “م�رشوع املجمع يض�م مراكز ملحال 
تجارية، اضافة اىل مركز صحي ورياض 
اطفال ومدارس، اىل جانب محطة للوقود 

ومسبح ومساحات خرضاء شاسعة”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن قائممق�ام املوصل، زه�ري االعرجي، 
امس السبت، عن افتتاح ثالثة فروع ملرصف 
الرافدين بعد االنتهاء من اعمارها، فيما أكد 
الرشوع بإعمار وتأهيل مبنى البنك املركزي 

العراقي يف ايمن املوصل.
اطلع�ت علي�ه  بي�ان  االعرج�ي، يف  وق�ال 
»ال�زوراء«: إن “الحكوم�ة املحلية افتتحت 
ام�س الجمعة ثالث�ة مبان لف�رع مرصف 
الرافدين بعد االنتهاء من اعمارها وترميمها 
والتي كانت عصابات “ داعش” االرهابية قد 
دمرتها خالل سطوتها اآلثمة عىل املدينة”.

وأضاف االعرجي أن “الفروع التي افتتحت 
توزع�ت بني قض�اء تلكي�ف وناحي�ة وانة 

ومدينة املوصل”.
ويف سي�اق متصل، اعل�ن االعرجي “رشوع 
الفرق الهندسية بأعمال تأهيل مبنى البنك 
املرك�زي العراقي من قبل اح�دى الرشكات 
الخاص�ة، بع�د أن انته�ت مديري�ة بلديات 
نينوى م�ن رفع االنق�اض بالكامل”، الفتا 
اىل أن “أعم�ال التأهي�ل ستم�ول من مبالغ 
صندوق إعمار املحافظات املترضرة وبمدة 

إعمار قدرت بتسعة اشهر”. 

املوصل تشرع بتأهيل بناية البنك 
املركزي

جلنة الطاقة: التعاقد مع »جنرال الكرتيك« ال حيل مشكلة الكهرباء

تقرير أمريكي: جائحة »كورونا« رفعت وترية بيع اآلثار العراقية املهربة



بغداد /متابعة الزوراء :
الدوري  يف  املقبل  املوسم  أن  يبدو 
 ،)2021-2020( املمتاز  العراقي 
األجانب،  الالعبني  سيكون صعبا عىل 
مستوى  يف  يكونوا  أن  عليهم  لذلك 
الضغط  وأن  سيما  ال  املسؤولية 

سيكون مسلط عليهم.
التعاقدات  معدل  أن  من  الرغم  وعىل 
املقبل  للموسم  األجانب  الالعبني  مع 
السابقة،  املواسم  من  نسبيا  أقل  يعد 
ومع ذلك دائما الالعب املحرتف مطالب 

بجهود مضاعفة.
أبرز  عىل  الضوء  نسلط  ييل  وفيما 
األسباب التي كانت وراء تراجع الطلب 

عىل الالعب املحرتف يف الدوري:

األزمة املالية
جراء  خانقة  مالية  بأزمة  البلد  يمر 
عطل  الذي  كورونا،  فريوس  جائحة 
باالقتصاد  وأرض  والتجارة  العمل 
تأثر  وبالتايل  عامة،  بصورة  العاملي 
بسبب  كبري  بشكل  العراقي  االقتصاد 

تلك الجائحة.
اآلن  إىل  للبلد  العامة  املوازنة  أن  كما 
الربملان،  قبل  من  إقرارها  يتم  لم 
وبالتايل األندية ال تعرف لهذه اللحظة 
موازناتها املالية، وهو ما أدى لرتاجعت 
بعض األندية عن رغبتها بالتعاقد مع 
الالعبني األجانب ألسباب مالية بحتة.

لم  أخرى  أندية  هناك  أن  عىل  عالوة 
تجازف بالتعاقد مع الالعبني األجانب 
بسبب  تستوعبها  ال  قد  بمبالغ 

ميزانيتهم.

تأخر اإلعداد
بسبب  الجوي  املجال  إغالق  يكن  لم 
جائحة كورونا وتأخر اإلعداد للموسم 
بالتعاقد  لألندية  مشجعا  املقبل، 
وأن  خصوصا  األجانب  الالعبني  مع 
الحصول عىل تأشرية املرور وحجوزات 

الطريان تعد معقدة نوعا ما.
بالالعب  للتفكري  األندية  وهو ما دفع 
تم  ما  متى  الرسيع  لتواجده  املحيل 
عىل  الجماعية،  التدريبات  تحديد 
خالف الالعب املحرتف الذي يحتاج إىل 
وحجز  اإلقامة  إجراءات  إلنهاء  وقت 

الطريان من أجل االلتحاق بالفريق.

املستوى الفين
املدربني من عدم وضوح  اشتكى بعض 
أن  املحرتف حتى  الفني لالعب  املستوى 
لتسويق  ذهبوا  الالعبني  وكالء  بعض 
وعند  قديمة،  مباريات  يف  العبيهم 
يكون  الفريق  مع  للتدريب  وصولهم 

مستواه هابط بدنيا وفنيا.
الالعب  مع  التعاقد  أن  البعض  ويرى 
األجنبي مجازفة قد تصيب مرة وتخيب 
بوقت  املحرتف  الالعب  يعد  لذلك  مرات، 
عىل  مفضل  العراقي  الدوري  يف  سابق 
الفني  مستواه  كون  الجديد،  الالعب 

مكشوف بالنسبة للمدربني.

رمسية التعامل
من  املايض  املوسم  األندية  تمكنت 

االتفاق مع الالعبني املحللني عىل قيمة 
العقود بسبب إلغاء املوسم، ومن قبلها 
االحتجاجات  بسبب  الدوري  توقف 
 6 سوى  تخض  لم  األندية  أن  حتى 
مباريات فقط وبالتايل ذهبت اإلدارات 
لتسوية مالية مع الالعب املحيل بمبدأ 
عليها  متفق  نسبة  وخصم  الرتايض 

مع العقود بلغت %50.
املحرتف  الالعب  استلم  املقابل  يف 
لم  الدوري  أن  رغم  كاملة  حقوقه 
لم  والالعب  الصحيح  بالشكل  يختتم 
يخض سوى مباريات محدودة، ومع 
يكون  ما  دائما  املحرتف  الالعب  ذلك 

عقده مقدس وال يمكن املساس به.
مبهما  زال  ما  املقبل  املوسم  وألن 
تخوفت الكثري من اإلدارات من تكرار 

يتأخر  وقد  املايض،  املوسم  سيناريو 
املوسم وقد تكون هناك حالة طارئة 
مثلما  املحرتف  يتفهمها  لن  أخرى، 

يتفهمها الالعب املحيل.

الصناعات يرفض الرهان على 
احملرتفني

عودة  عماد  أكد  ذاته  السياق  ويف 
أن  الكهربائية،  الصناعات  مدرب 
الدوري  منافسات  سيدخل  فريقه 
العراقي املمتاز بصفوف مكتملة، بعد 
إدارة  أجرتها  التي  املحلية  الصفقات 

النادي خالل الفرتة املاضية.
صحفية  ترصيحات  يف  عودة  وقال 
»الفريق اكتمل بشكل نهائي وال توجد 
لقناعتنا  محرتفني،  مع  للتعاقد  نية 
بأن  النادي  إدارة  مع  فني  كجهاز 

املحرتفني لم يقدموا أي إضافة فنية، 
لتواضع مستوى املحرتفني بالعراق«.

التي  املجموعة  عىل  »نراهن  وأضاف 
تم التعاقد معها وهناك تواصل بشكل 
مستمر مع الالعبني، من أجل تنظيم 
الحجر  جراء  املنفردة  التدريبات 

الصحي بسبب جائحة كورونا«.
قرار  يكون  أن  »نأمل  عودة  وتابع 
يخص  فيما  إيجابيا،  األزمة  خلية 
للتدريبات  لنعود  الرياضية،  الحياة 

بشكل جماعي يف أرسع وقت«.
وأشار مدرب الصناعات إىل أن الصبغة 
مع  شبابية،  فريقه  عىل  تطغي  التي 
مصطفى  مثل  الخربة  عنارص  بعض 
ونراهن  املحسن،  عبد  ويارس  كريم 
نتائج  لتحقيق  التوليفة  هذه  عىل 

طيبة.
لفريق  الفني  الجهاز  أن  يذكر 
من  يتكون  الكهربائية،  الصناعات 
عماد عودة مدرب أول ويساعده كل 
وخالد  جبار  وعيل  عبيد  حيدر  من 

عطية مدربا لحراس املرمى.

عبيد يرفض العودة للشرطة 
املدرب املساعد  ويف سياق اخر كشف 
السابق لفريق الرشطة، عباس عبيد، 
اىل  الفريق  مع  سفره  عدم  ان  عن 
معسكر مرص كان بسبب االدارة النها 
لم تِف بوعودها معنا، وأخلت باالتفاق 

الذي كان متفقا عليه مسبًقا.
الكيل  العقد  قيمة  ان  عبيد:  واوضح 
االدارة  مع  البداية  منذ  عليها  املتفق 
فوجئنا  لكننا  دينار،  مليون   ٨٧ كان 

وعند  اّيام،  بأربعة  السفر  موعد  قبل 
قد  االدارة  بأن  للعقود،  توقيعنا 
خصمت العقد اىل ٤0 مليونا، وهذا ما 

جعلني انزعج جدا من هذا القرار.
عبد  املدرب  قبل  من  جاء  الرد  مبينا: 
ذلك،  عىل  يوافق  لم  الذي  شهد  الغني 
املبلغ  رفع  وتم  االدارة،  مع  واجتمع 
دفعة  هناك  وتكون  مليونا،   60 اىل 
اوىل قيمتها ٣0% لذلك فاالدارة لم تِف 
اىل  الذهاب  وبالتايل قررت عدم  معنا، 

معسكر مرص.
وختم عبيد: لن أتراجع عن قرار عودتي 
مع  مستقبال،  الرشطة  تدريب  اىل 
االجواء  لكن بهذه  للجميع،  احرتامي 
وأمنياتي  للعمل،  العودة  الصعب  من 

لهم بدوام التوفيق والنجاح.

بغداد/ امري رسول 

انه  اندري  تاالليف  السابق  الرويس  كريليا  نادي  مدرب  اكد 

الوطني  منتخبنا  العب  مع  بالتعاون  جًدا  بالسعادة  شعر 

صفاء هادي ، فهو العب الشاب و لديه احتماالت أن يتطور 

ليصبح العب كرة قدم قوي و معروف يف العالم. 

و قال اندري من الصعب ان يتكيف الالعب العراقي بسهولة 

يف روسيا و ذلك بسبب كثافة اللعب يف الدوري الرويس . 

و أضاف : ان النادي كان يمر بفرتة صعبة ، يقاتل من أجل 

البقاء ، لذلك كان من الصعب عىل العبي كرة القدم الشباب 

االعتماد عليهم عىل قدر كبري.

و اشار : ان صفاء هادي أظهر أثناء التدريب التعامل الجيد 

يف  أثرت  والعاطفية  الخربة  قلة  أن  املؤسف  ، من  الكرة  مع 

استبعاده يف مباراة لوكوموتيف يف الدوري الرويس. 

وتابع : ان عدد من املباريات ، كان يفتقر صفاء هادي إىل 

قراءة املباراة ، أنا متأكد من أنه بمرور الوقت سينمو ليصبح 

العًبا كبريًا. 

سيتمكن  هادي  صفاء   : بالقول  حديثه  اندري  ختم  و 

سوف   ، الكبرية  االوربية  الدوريات  يف  اللعب  من  مستقبال 

موهبة  من  يمتلكه  ملا  الالعبني  افضل  من  ويصبح  يتطور 

فطرية مميزة.

عمان/ الزوراء 
االتحاد  يف  العامة  االمانة  تواصل 
العربي للصحافة الرياضية، ترتيباتها 

التي  الثالثة  املرئية  املحارضة  لعقد 
االتحاد  مع  بالتعاون  االتحاد  ينظمها 
ضمن  الريايض  لالعالم  السعودي 

املرئية،  والندوات  املحارضات  سلسلة 
تطبيق  وعرب  بعد  عن  يقيمها  التي 
حيث  الدورات،  لجنة  بإرشاف  زووم 
القوى  العاب  أسطورة  يستعرض 
عويطة  سعيد  املغربي  العداء  العاملية 
األلعاب  أم  رياضة  مع  مشواره 
درجات  اعىل  وبلوغه  كفاحه  وقصة 
التي سيقدمها  الندوة  املجد من خالل 
يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  عند 

الخميس املقبل.
الجيل  امام  متاحة  الفرصة  وستكون 
الجديد من الزميالت والزمالء، للوقوف 
الذي  الكبري  الريايض  هذا  تجربة  عىل 
باعتباره  لالنجاز  عاشق  كل  يعرفه 
القوى  العاب  رياضة  أساطري  احد 
القياسية  االرقام  ومحطم  العاملية 
بعد  البرشية  بالقاطرة  لقب  الذي 

االنجازات العاملية املدوية التي حققها 
العالم  وبطوالت  االوملبية  الدورات  يف 
بميدالية    فوزه  منها  القوى،  اللعاب 
برونزية سباق الـ1500 مرت يف بطولة 
العالم )هلسنكي 19٨٣( ذهبية سباق 
الـ5000 مرت يف أوملبياد لوس أنجلوس 
الـ5000  سباق  ذهبية   ،)19٨٤(
 ،)19٨٧ )روما  العالم  بطولة  يف  مرت 
أوليمبياد  مرت  الـ٨00  سباق  برونزية 
من  العديد  جانب  إىل   ،)19٨٨( سيول 
التي  واالنجازات  واأللقاب  البطوالت 
طوال  الكبري  املغربي  البطل  حققها 

مسريته مع رياضة أم االلعاب.
لالتحاد  العامة  االمانة  تلقت  حيث   
والروابط  االتحادات  بعض  ترشيحات 
يف  الرياضية  االعالمية  والجمعيات 
بتزويدها  قامت  التي  العربي  الوطن 

املشاركني  والزمالء  الزميالت  باسماء 
الزميل  حث  بدوره  املحارضة،.  يف 
محمد جميل عبد القادر رئيس االتحاد 
الرياضية  االعالمية  االتحادات  كافة 
اهم  احد  يف  باملشاركة  املبادرة  عىل 
انشطة االتحاد العربي التي يقيمها يف 
هذا الوقت ضمن االمكانات املتاحة يف 
..ال سيما  انتشار فريوس كورونا  ظل 
ان ضيف االتحاد لهذا الشهر من ابرز 
الوطن  يف  القوى  ألعاب  رياضة  نجوم 
قدوة  يشكل  وهو  والعالم،  العربي 
الرياضيني  من  الجديد  للجيل  مميزة 

العرب.
ويدير الندوة الزميل بدر الدين االدرييس 
الزميل  بحسب  االتحاد  رئيس  نائب 
الناطق  العام  االمني  فريج  عوني 

االعالمي لالتحاد الذي افىض بالخرب .

بغداد/ محمد خليل
كشف بهروز دزهبود، وكيل أعمال مدرب املنتخب الوطني العراقي لكرة 
كاتانيتش  ان  مؤكداً  إعالمية،  وسيلة  ألي  يرصح  لم  موكله  أن  القدم، 
العراقي،  الريايض  الوسط  يف  العراق.وانترشت  مع  عقده  يحرتم 
ترصيحات ل كاتانيتش قيل انها تعود لراديو »بي بي يس«.وقال بهروز 
ألي  ترصيح  هناك  كان  اذا  عما  وسألته  كاتانيتش،  باملدرب  »اتصلت 
ابلغني بان ذلك غري صحيح اطالقاً  وسيلة إعالمية يوم امس، واملدرب 
العراقي  االتحاد  ان »عقدنا مع  بالقول  االخبار مزيفة«.وأوضح  وهذه 
بعقدنا،  متبقي  واحد  عام  وهناك  سنوات،  لثالث  يستمر  القدم  لكرة 
توقيت  مسألة  العراقي«.وعن  الجانب  مع  املربم  عقدنا  نحرتم  ونحن 
تجديد عقد املدرب، اكد بهروز، »انتظر الهيئة التطبيعية إلخباري بذلك«.

وتوىل كاتانيتش، تدريب اسود الرافدين خالل شهر أيلول عام 201٨.

بغداد/ الزوراء
الهيأة  املسابقات يف  تعقد لجنة 
التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع 
اتحاد  بمقر  الفرعية  االتحادات 
للتباحث  االثنني  غد  يوم  الكرة  
الدرجة  دوري  وآلية  بمصري 

األوىل.
املسابقات،  لجنة  رئيس  وأكد 
أن  عويف:  حيدر  الدكتور 
التي  االمور  سيتناول  االجتماع 
تخص آلية تنظيم دوري الدرجة 
االتحادات  مع  بالتعاون  االوىل 
الفرعية، واالستماع اىل وجهات 
لجنة  ان  عويف:  واضاف  النظر. 

عىل  جاهدة  تعمل  املسابقات 
التي  املمكنة  الحلول  ايجاد 
اىل  للوصول  املسابقة  تواجه 
من  تجعل  مشرتكة  قواسم 
دوري الدرجة االوىل اكثر تنظيما 

ومنافسة.
الفرعية  االتحادات  واختتم: 
املقرتحات  من  العديد  لديها 
باهتمام  إليها  نستمع  سوف 
أسس  لبناء  ونتحاور  كبري، 
الدرجة  دوري  إلقامة  سليمة 

االوىل بشكل يخدم كرتنا.
سيكون  االجتماع  أن  علما 

مفتوحاَ للصحافة واالعالم.

مع تأخر حتديد بداية الدوري .. صعوبات تواجه احملرتفني االجانب فيه  
عباس عبيد يقرر عدم العودة جلهاز الشرطة الفين

تاالليف اندري : صفاء هادي ميتلك القدرة على اللعب يف الدوريات االوربية الكبرية  دزهبود : كاتانيتش حيرتم 
عقده مع احتاد الكرة العراقي

غدا جلنة املسابقات جتتمع مع 
االحتادات الفرعية

االحتاد العربي للصحافة الرياضية يستعد الستضافة أسطورة املغرب عويطة

مدربون والعبون يشكون نادي اربيل 
لدى االحتاد االسيوي

بغداد/ متابعة الزوراء
تقـدم عدد مـن االعبني واملدربني، بشـكوى ضد نادي أربيل الريايض، بسـبب عدم تسـديده 2 مليار دينار 

عراقي.
وقال مصدر إن “عدد من املدربني والالعبني بشـكوى اىل االتحاد االسـيوي ضد نادي اربيل السرتداد حقوق 

املالية املتأخرة منذ عدة مواسم”.
وأوضـح ان “نادي أربيل لتلقى الشـكوى رسـمياً، حيث بلغ مجموع األموال التي تأخـر يف دفعها النادي 2 

مليار دينار عراقي”، مبيناً ان “االتحاد االسيوي شدد عىل رضورة دفع املستحقات يف أقرب موعد”.
يشـار اىل ان االتحاد االسيوي طلب من األندية العراقية و االسـيوية تعهدات كاملة بأنها غري مديونة وهذا 

يعني أن جميع االندية ملزمة بالحوار و التسويات مع جميع املشتكني قبل ٣0 /2020/9.

أصفر وأمحر
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علَق جوزي�ه مورينيو م�درب توتنهام، عىل الس�بب وراء وجود العب 
مث�ل األرجنتيني أنخي�ل دي ماريا نجم باريس س�ان جريمان يف الظل 
دائًما، كما كشف املباراة التي غريت نظرته لكرة القدم يف دوري أبطال 
أوروبا.وق�ال مورينيو يف ح�واره مع منص�ةDAZN  الرقمية: “عندما 
يتوجب عليك تقاس�م غرف خلع املالب�س يف ريال مدريد مع العب مثل 
رونالدو، فس�تبقى يف الظل، واألمر نفسه يف باريس مع نيمار ومبابي، 
ولكن أي مدرب يعمل معه )دي ماريا( يشعر بالفخر مثيل سابًقا، كلنا 

نعرف جودته وما يمكنه تقديمه للفريق”.
وتحدث املدرب الربتغايل عن التشابه بني اليبزيج الذي قدم نتائج مميزة 
يف دوري أبط�ال أوروبا هذا املوس�م، وب�ني بورتو الذي ق�اده للتتويج 
بدوري األبطال عام 2004 قائًل: “كانت لدي ميزة مع بورتو أننا توجنا 
ب�كأس االتحاد األوروبي قبل املش�اركة يف دوري األبطال بعام، وكانت 

تلك تجربة مهمة لفريق وملدرب ال يتمتعان بالخربة”.
وأضاف: “ذلك س�اعدنا للدخول يف مستويات القمة بثقة، ولكن بدون 
ضغوط�ات، اليبزيج قدم موس�ًما جي�ًدا، لكن إذا لم يواجه�وا الفريق 
الثاني لتوتنهام يف دور ال�16، لكان األمر متقارًبا، ولكن هذا ليس خطأ 
منهم، فق�ط قدموا عملهم”.وتاب�ع: “لم يكونوا مس�تعدين لباريس، 
فباري�س فريق خطري، عندما تس�يطر ع�ىل املباراة، فجأة يس�جلون 
ويقتلونك”.وواصل: “الفرق الكربى تفوز بالبطوالت عىل مدار املوسم، 
بينم�ا الالعبون الكبار يفوزون باملباريات، اليبزيج ودع أمام فريق من 
الصفوة”.وبس�ؤاله ه�ل بإمكانه�م تحقيق نفس النتائ�ج مرة أخرى 
يف املس�تقبل؟ رد قائال: “ال أع�رف، فالفريق خرس تيم�و فرينر وربما 
أوباميكانو وسابيتزر وبالتايل التطور سيسري ببطء، ولكن بشكل عام 
الفريق يملك فلس�فة جيدة، وس�يعودون املوس�م املقبل بخربة أكرب”.
وع�ن كيفي�ة التتويج ب�دوري األبطال ب�دون تواجد نج�وم يف فريقك، 
أج�اب الربتغ�ايل: “نظام خوض مب�اراة واحدة بداًل م�ن ذهاب وإياب 
يجعل كل يشء متاح، هذا غري الوضع بصورة كاملة، كما أن الدوريات 
يج�ب أن تتأقل�م مع كورون�ا بص�ورة مختلفة”.واس�تكمل: “الفرق 
اإلنجليزي�ة يف دوري األبطال وال�دوري األوروبي عانوا من اإلرهاق عىل 
عكس الفرق الفرنس�ية عىل س�بيل املثال التي حصلت عىل الراحة، أما 
يف إنجل�را فلم نح�ظ بالراحة، ولم تكن هناك ف�رص للتدرب، وجاءت 
املباريات التنافس�ية فجأة، أما فرنس�ا فكانت يف عطلة، وبالتايل كانت 
األندية يف حالة ذهنية وبدنية جيدة”.وواصل: “بالنسبة لتلك الفرق لم 
تكن البطولة النهائية لدوري األبطال بمثابة نهاية للموسم املايض، بل 
بداية ملوس�م جديد، وهذا سبب حيويتهم، ال يوجد دوري أبطال أوروبا 

جي�ة أو دوري أوروبي حقيقي، هناك تأثريات  ر خا
نهاي�ة عدي�دة، ولك�ن عندم�ا تت�وج بال�كأس  يف 

املطاف، ستكون أتممت عملك”.
أث�رت  الت�ي  الهزيم�ة  أو  الف�وز  علي�ه وع�ن 
م�ن بش�دة يف دوري األبط�ال: “تعلمت كثريًا 

الخس�ارة أمام ليفربول يف نصف النهائي 
)مع تش�يليس 2005( بعد استقبال هدف 

لم يكن هدًف�ا، حينها كن�ا بعيدين للغاية 
ع�ن تقنية الخ�ط، ولكن من تل�ك اللحظة 
علمت بأن التطور سيتقدم يف كل مساحة 

يف حياتنا، وس�يصل لكرة القدم، خرسنا 
ول�م تلم�س الكرة حتى خ�ط املرمى، 

تعلم�ت حينها أن ك�رة القدم يجب 
أن تس�تخدم التقنيات املتاحة”.

وشبه جوزيه مورينيو، مدرب 
توتنه�ام هوتس�بري، بايرن 

ميونيخ، بالفريق الذي قاد 
به إن�ر مي�الن للتتويج 
أبط�ال  دوري  بلق�ب 

أوروبا عام 2010.
D وخالل حواره مع منصة  A Z N

املدرب  اس�تعاد  ، الرقمي�ة،  يل تغ�ا لرب ا
ذكري�ات تتويجه األخري باللق�ب األوروبي مع إنر عىل 
حس�اب باي�رن يف موس�م 2010-2009، حينم�ا تغلب 
عليه )0-2( يف النهائي.وعن ذلك، قال: “حظينا بمشوار 
مميز، يش�به م�ا حققه باي�رن ميونيخ هذا املوس�م، 

وذلك عرب تس�جيل أهداف غزيرة، واللعب بحدة وقوة 
بالغة”.وأض�اف: “نعم أتذكر تل�ك املباراة بوضوح، 

كان لدين�ا يف الفندق تلك الصنادي�ق التي تحتوي 
ع�ىل قمصان الن�ر والتي ترتديه�ا عند الفوز 

باللق�ب، ركلت تلك الصنادي�ق، فأنا أكره هذا 
النوع من التس�ويق، وأنا عىل ثقة بأن بايرن 
وباريس لديهم تلك القمصان اآلن، وآمل أن ال 

يشاهدها الالعبون أو املدرب قبل املباراة”.
وتاب�ع: “بعيًدا عن ذلك، كن�ا نتحيل بالثقة 
يف ذل�ك التوقيت، لم نعان م�ن التوتر، كان 
لدينا الكثري م�ن الالعبني تتجاوز أعمارهم 

30 عاًما، وبالتايل كانت تلك الفرصة بمثابة 
األخرية له�م، هن�اك 4 أو 5 العبني يواجهون 

آخر عامني يف مس�ريتهم، وكنا نرغب يف كتابة 
قص�ة فري�دة يف ذلك اليوم، أقصينا برش�لونة يف 

نصف النهائي، وتوجنا بالدوري والكأس، وكانت 
ثقتنا يف النفس عالية، وهو نفس موقف بايرن 

ميونيخ حالًيا”.وأش�ار مورينيو إىل استفادة 
الباف�اري من الراحة التي حصل عليها بعد 

انتهاء موسم البوندسليجا يف وقت مبكر، 
مما منحه فرصة التحضري الجيد للدوار 

النهائية يف لشبونة.

تتج�ُه أنظار املاليني من عش�اق الس�احرة 
الربتغالي�ة  العاصم�ة  ص�وب  املس�تديرة، 
لشبونة، اليوم األحد ملتابعة املباراة النهائية 
لبطول�ة دوري أبط�ال أوروب�ا، ب�ني بايرن 

ميونيخ وباريس سان جريمان.
ويتطل�ع باي�رن إىل الف�وز بلق�ب البطولة 
ليكون السادس له يف تاريخ دوري األبطال، 
فيم�ا يس�عى س�ان جريم�ان وراء الكأس 
األوىل.وتجم�ع املب�اراة بني فريق�ني رائعني 
ش�قا طريقهما إىل النهائي عن جدارة، كما 
تش�هد منافس�ة مثرية بني العبني مميزين 

من مختلف الجنسيات ضمن صفوفهما.
ولكن القيادة الفنية لكال الفريقني، تتس�م 
بالعقلي�ة األملانية، حيث ي�درب هانز فليك 
فريق بايرن ميونيخ ويقود مواطنه توماس 

توخيل فريق سان جريمان.
والسطور التالية تحمل مقارنة بني خطوط 
كل من الفريقني وتأثري أبرز النجوم املتوقع 

مشاركتهم يف اللقاء.
حراسة املرمى

� يح�رس عري�ن باري�س س�ان جريمان، 
الكوستاريكي كيلور نافاس بشكل أسايس، 
والذي سبق له الفوز بلقب دوري األبطال 3 

مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.
ورغ�م ه�ذا، تع�رض ناف�اس )33 عام�ا( 
لإلصابة خ�الل املباراة أم�ام أتاالنتا يف دور 

الثماني�ة، ويواج�ه اآلن خط�ر الغياب عن 
النهائ�ي أم�ام باي�رن، ومن املمك�ن الدفع 
بالحارس البديل سريخيو ريكو )26 عاما(.
بينما يمثل البايرن حارسه العمالق مانويل 
نوير )34 عاما(، والذي فاز مع الفريق بلقب 
البطول�ة يف 2013، كما فاز مع املانش�افت 
إىل  بالربازي�ل،   2014 العال�م  كأس  بلق�ب 

جانب خربته باملباريات النهائية.
خط الدفاع

� يلع�ب باري�س س�ان جريم�ان، بدف�اع 
يضم تيل�و كيهرر وخوان برين�ات يف مركز 
الظهريي�ن، بينم�ا يف قلبي الدف�اع يتواجد 
كيمبيب�ي وتياج�و س�يلفا الذي س�تكون 

املباراة النهائية هي األخرية للربازييل ، حيث 
سريحل عن الفريق بعدها مبارشة.

الباي�رن خ�ط دف�اع يض�م  بينم�ا يمل�ك 
النمس�اوي ديفي�د أالب�ا يرك�ز يف الدف�اع 
بالناحي�ة الي�رسى بقدر تواجده يف وس�ط 

امللعب، وجريوم بواتينج.
كما تألق الالعب ألفونسو ديفيز الذي يمثل 
اكتش�افا للموس�م الحايل، ويتألق جوش�وا 

كيميتش يف الناحية اليمنى.
خط الوسط

� يمثل ه�ذا الخط نقط�ة الضعف يف فريق 
س�ان جريمان، حيث يفض�ل توخيل الدفع 
باملداف�ع ماركينوس ملنح بعض التماس�ك 

والثب�ات ألداء الفري�ق، ويعان�ي اإليط�ايل 
ماركو فرياتي من عدم اكتمال اللياقة.

اآلخري�ن  املرش�حني  جمي�ع  ب�ني  وم�ن 
للمش�اركة يف ه�ذا الخ�ط، مثل اإلس�باني 
أندير هرييرا واألرجنتيني لياندرو باريديس 
والسنغايل إدريس�ا جاي، ال يوجد العب من 

طراز عاملي.
أما جوليان دراكس�لر، ليس م�ن الخيارات 
األساس�ية املطروح�ة للع�ب ضم�ن خطة 
اللع�ب 4 / 3 / 3 التي يطبقها توخيل ومن 

املمكن الزج به يف الشوط الثاني.
يف املقابل، بايرن ميونيخ يتمتع بتنظيم جيد 
يف ه�ذا الخط، ففي ظ�ل الحاجة إىل تراجع 
كيميتش للخلف يف الناحية اليمنى، يش�غل 
تياجو ألكانتارا والنشيط ليون جوريتسكا 

وسط امللعب.
وبالنسبة لتياجو 29 عاما، ستكون مباراة 
النهائ�ي هي مب�اراة الوداع له م�ع الفريق 
حي�ث س�ريحل بعدها عن صف�وف بايرن، 

وقد ينتقل إىل ليفربول اإلنجليزي.
خط الهجوم

� يمتل�ك س�ان جريم�ان أغىل خ�ط هجوم 
يف العال�م حيث يضم الربازي�يل نيمار، أغىل 
العب يف العال�م، ووصيفه املهاجم الفرنيس 

الشاب كيليان مبابي.
ورغم س�فر مبابي إىل الربتغال وهو يعاني 

م�ن اإلصاب�ة، ش�ارك الالعب يف ج�زء من 
مباراة الفريق أم�ام أتاالنتا يف دور الثمانية 
ث�م يف مب�اراة املرب�ع الذهبي أم�ام اليبزج 

األملاني.
واس�تعد كل م�ن مباب�ي ونيم�ار للنهائي 
ع�رب مبارات�ي الثماني�ة واملرب�ع الذهب�ي، 
ويشاركهما األرجنتيني دي ماريا ومواطنه 

ماورو إيكاردي.
باي�رن ميوني�خ كلف خط الهج�وم، مبالغ 
أقل منه يف س�ان جريمان ولكن سجل عددا 
هائال م�ن األه�داف، حي�ث أح�رز الفريق 
42 هدف�ا يف املباريات الع�ر التي خاضها 

بدوري األبطال هذا املوسم.
ليفاندوفس�كي،  البولندي روبرت  ويتصدر 
قائم�ة ه�دايف دوري األبط�ال هذا املوس�م 
برصي�د 15 هدف�ا حتى اآلن، فيما اس�تعاد 
توم�اس مول�ر مس�تواه الع�ايل وخطورته 

تحت قيادة فليك.
وس�يكون الكرواتي إيفان برييس�يتش من 
العن�ارص املهم�ة يف صف�وف باي�رن خالل 
اللقاء، كذلك الحال بالنسبة للهداف الخطري 
س�ريج جناب�ري، أح�د أه�م العب�ي الخط 
األمام�ي للبافاري.وما زال كل من الفرنيس 
كينجسيل كومان والربازييل فيليب كوتينيو 
املعار لبايرن من برشلونة اإلسباني بمثابة 

الجوكر لدى فليك.

توُج إش�بيلية بلقب الدوري األوروبي، عق�ب تغلبه عىل إنر ميالن، بنتيجة 
)2-3(، يف املب�اراة النهائية التي جمعتهما بملعب راين إينرجي س�تاديون 
بمدينة كولون األملانية.س�جل روميلو لوكاك�و ودييجو جودين هديف اإلنر 
بالدقيقتني )5 و36(، بينما أحرز أهداف إش�بيلية، الهولندي لوك دي يونج 
“هدف�ني” )12 و33( ودييج�و كارل�وس )74(.واحتفظ الن�ادي األندليس 
بلقب�ه املفضل أوروبًيا، بعد فوزه بالكأس السادس�ة يف اليوروباليج، تحت 
قي�ادة مدربه جولني لوبيتيجي الذي كرس نحس�ه مع األلق�اب وفاز بأول 
بطول�ة يف مس�ريته التدريبية.البداية جاءت رسيعة، حي�ث حصل لوكاكو 
ع�ىل ركلة ج�زاء يف الدقيق�ة الثانية بعدما توغ�ل داخل املنطق�ة، لريتكب 
دييجو كارلوس مدافع إشبيلية خطأ بإسقاط لوكاكو الذي تفوق يف رصاع 
الرسعة.وتمك�ن لوكاكو من تس�جيل أول أهداف اللقاء م�ن عالمة الجزاء 
يف الدقيق�ة 5، بعدما س�دد الركلة عىل يمني الحارس املغربي ياس�ني بونو 
ال�ذي فش�ل يف التصدي له�ا.ويف الدقيقة 12، تمكن ل�وك دي يونج مهاجم 
إش�بيلية من تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية متقنة من الناحية اليمنى 
من نافاس، حولها الهولندي برأس�ية ممتازة يف مرمى هاندانوفيتش الذي 
فش�ل يف إبعادها لتلمس يده وتسكن الشباك.وطالب العبو اإلنر باحتساب 
ركل�ة ج�زاء بالدقيق�ة 16، بعدما ملس دييج�و كارلوس الك�رة بيده داخل 
منطقة الجزاء، إال أن حكم اللقاء أشار باستكمال اللعب من دون أي خطأ.

وأهدر دي أمربوزيو فرصة محققة بعد عرضية متقنة من يونج، فشل دي 
أمربوزي�و يف التعامل معها رغ�م موقفه الجيد أمام املرم�ى ليرضب الكرة 
بعيًدا عن الش�باك.وتمكن دي يونج من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه يف 
الدقيق�ة 33، بعد ركلة حرة ثابت�ة من خارج املنطقة، ُنفذت داخل املنطقة 

وارتقى لها دي يونج وسددها برأسية جديدة متقنة يف الشباك.
ونج�ح دييجو جودين مدافع اإلنر يف معادلة النتيجة رسيًعا بالدقيقة 36، 
بعد ركلة حرة ثابتة عىل طريقة هدف إش�بيلية الثاني، نفذها بروزوفيتش 
داخ�ل املنطق�ة، حولها اإلس�باني برأس�ية يف الش�باك بعدم�ا ارتقى فوق 
الجميع.وواصلت الكرات الثابتة خطورتها عىل مرمى اإلنر، بعد ركلة حرة 
جدي�دة نفذت داخل املنطقة ارتقى لها أوكامب�وس فوق الجميع ليرضبها 
برأس�ية باتجاه املرم�ى، تمك�ن هاندانوفيتش من إبعادها خ�ارج امللعب، 

وينته�ي معه�ا الش�وط األول.يف الدقائ�ق األوىل من الش�وط الثاني، أضاع 
جاليارديني فرصة للتس�جيل بعدما ارتدت الكرة له داخل املنطقة ليس�دد 
ك�رة قوية، ينجح معه�ا كارلوس يف الوقوف أمامه�ا بفدائية ويبعدها عن 
مرماه.ومر ريجيليون الظهري األيرس إلشبيلية بشكل جيد من دي أمربوزيو 

ليسدد صاروخية ارتطمت بالشباك الخارجية ملرمى هاندانوفيتش.
واق�رب يونج من تس�جيل هدف التق�دم لإلنر، بعدما اس�تلم تمريرة من 
بروزوفيتش أمام منطقة الجزاء، ليس�دد تصويبة قوية من خارج املنطقة 

تمر فوق العارضة بالدقيقة 58.
وأض�اع لوكاك�و انفرادا رصيحا باملرمى يف الدقيق�ة 65، بعد تمريرة رائعة 
م�ن باريال انف�رد بها روميلو الذي انطلق من منتصف امللعب وس�دد الكرة 
م�ن عىل حدود منطق�ة الج�زاء، إال أن الحارس املغربي ياس�ني بونو تألق 

وتصدى لالنفراد، لينقذ فريقه.
وتمك�ن دييجو كارلوس من تس�جيل ثالث أهداف إش�بيلية بالدقيقة 74، 
بع�د كرة ثابتة نفذت داخ�ل املنطقة وأبعدها دفاع اإلن�ر بطريقة خاطئة 
لرتد ويس�ددها كارلوس برضبة مقصية، ارتطمت بقدم لوكاكو وسكنت 
الش�باك، وس�ط ذهول العبي اإلنر. وأجرى كونتي تبديال ثالثيا يف الدقيقة 
78، بخ�روج جالياردين�ي ودي أمربوزيو والوتارو ليحل محلهم إريكس�ن 
وسانشيز وموزيس، يف محاولة لتنشيط الناحية الهجومية لفريقه وإدراك 
التعادل.وتألق كوندي مدافع إش�بيلية وحرم إنر من تسجيل هدف التعادل 
بالدقيق�ة 81، بع�د دربكة داخل منطق�ة الفريق األندليس، وجد سانش�يز 
الكرة أمامه ليسددها باملرمى وسط خروج الحارس بونو من مرماه، إال أن 

كوندي أنقذ الكرة من عىل خط املرمى.

كاَن الجن�اح األرجنتين�ي أنخيل دي ماري�ا العب باريس 
سان جريمان أكثر املستفيدين من إقامة املراحل النهائية 
لدوري أبط�ال أوروبا لكرة القدم يف الربتغال.وبعد اختيار 
االتح�اد األوروب�ي )اليويفا( للعاصمة الربتغالية لش�بونة 
الس�تضافة بطولة مصغرة اعتبارا من دور الثمانية بسبب 
جائح�ة ف�ريوس كورون�ا ش�عر دي ماري�ا أن�ه يف بيته.وعقب 
انتفاضة باريس سان جريمان أمام أتالنتا، لعب دي ماريا 
البالغ من العمر 32 عاما، دورا كبريا يف فوز الفريق 
الفرن�يس ع�ىل اليبزيج األملان�ي يف ال�دور قبل 
النهائ�ي، ليرضب موعدا مع بايرن ميونيخ 
يف النهائي يف اس�تاد ل�وش ملعب بنفيكا 
الي�وم األحد.وامللع�ب لي�س غريبا عىل 
دي ماريا الذي دافع عن ألوان بنفيكا 
لثالثة مواسم وعاد إىل االستاد ذاته 
يف 2014 ليساعد ريال مدريد عىل 
الف�وز يف نهائ�ي دوري األبطال 
ع�ىل أتليتيك�و مدريد.واخت�ري 
يف  املب�اراة  رج�ل  ماري�ا  دي 
وس�يوفر  املواجه�ة،  تل�ك 
ه�ذا امللعب أفض�ل األجواء 
جريمان،  س�ان  لباري�س 
لتحقيق طموحه بالفوز 

بلق�ب أرفع مس�ابقة قارية للندي�ة ألول م�رة يف تاريخه.وقال دي 
ماري�ا ملوقع اليويفا: “عندما قرروا تغيري املكان إىل لش�بونة انتابني 
ش�عور غريب ذكرني بفرة وجودي هنا لثالث س�نوات، وبالسعادة 
التي كنت أشعر بها خالل تلك الفرة”.وواصل: “أشعر بسعادة كبرية 
لحصويل عىل فرصة كتابة تاريخ مع فريق بحجم س�ان جريمان بلغ 
النهائ�ي ألول مرة، وكذل�ك ألني فزت يف 2014 مع ري�ال مدريد عىل 

امللعب ذاته”.
ويؤمن توماس توخيل مدرب س�ان جريمان كثريا بقدرات دي ماريا 
ورد ل�ه الالعب األرجنتيني الجميل، لكنه س�يحتاج إىل أداء رائع آخر 
من دي ماريا للفوز عىل بايرن ميونيخ الذي س�حق برشلونة )8-2( 
يف دور الثمانية.وق�ال دي ماري�ا: “إن�ه مناف�س صعب ج�دا، فريق 
منظ�م للغاية وأعتقد أنه يخوض النهائي األوروبي للمرة 11، ويملك 
العب�ني رائع�ني ويف قمة مس�تواهم لكننا نملك أيضا تش�كيلة قوية 
ونتمتع بطريقة لعبنا الخاصة، ولدينا مجموعة تستحق الفوز بلقب 
دوري األبطال”.وح�ني فاز ريال مدريد بالبطول�ة يف 2014 كان هذا 
هو اللقب 10 وقتها للعمالق اإلس�باني واحتفل كثريا بهذه اللحظة، 
ويقول دي ماريا إن مس�اعدة س�ان جريمان عىل الفوز باللقب ألول 

مرة سيكون إنجازا تاريخيا أيضا.
وأتم: “الفوز باللقب وقتها مع ريال مدريد والذي كان العارش لهم يف 
البطولة كان إنجازا رائع�ا وأصبحت جزءا من تاريخ النادي، والفوز 
باللقب األول هنا سيكون لحظة ال تنىس يف تاريخي كالعب ألنه كان 

هديف منذ انتقايل إىل سان جريمان”.

أثاَر األوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، اجلدل حول مستقبله مع الفريق 
بالرحيل  برشلونة  أكثر من العب في  برسالة غاضمة.وارتبط اسم  الكتالوني، 
عن الفريق الكتالوني هذا الصيف، بعد املوسم الصفري، واخلسارة املذلة أمام 
بايرن ميونيخ بنتيجة )8-2(، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وترك سواريز رسالة 
عبر حسابه على »انستجرام« توحي مبالمح مستقبله مع برشلونة، حيث قال: »ال 
تنسى أبًدا أنك مهندس مصيرك«.ويحظى الدولي األوروجوياني باهتمام أكثر من 

ناٍد، لعل أبرزهم ناديه األسبق أياكس أمستردام، باإلضافة إلى العربي القطري.

7الرياضي
نهائي دوري أبطال أوروبا

ثالثي سان جريمان صداع يف 
رأس فليك

اعالم الكرتوني

باريس سان جريمان وبايرن ميونيخ يسعيان لزعامة أوروبا يف عام 2020

اشبيلية يتوج بالدوري األوروبي للمرة السادسة يف تأرخيه

نجَح باي�رن ميونيخ يف الوص�ول لنهائي دوري أبط�ال أوروبا 
لكرة القدم اس�تنادا عىل نهج خطط�ي مختلف تماما، لكنه قد 
يعرض�ه ملخاطر كبرية أمام باريس س�ان جريم�ان مما يضع 

املدرب هانز فليك أمام معضلة.
ويعتمد بايرن عىل الضغط الشديد وإجبار املنافس عىل الراجع 
يف الدفاع وتصعيب مهمة نقل الكرة إىل وس�ط امللعب، وأتى هذا 
األسلوب بثماره يف أدوار خروج املغلوب بعد أن سحق برشلونة 
بف�وز مبهر )2-8( كم�ا تفوق )0-3( عىل لي�ون يف الدور قبل 
النهائي.ويف 2020 لم ينجح أي فريق يف الفوز عىل بايرن، بينما 
تمك�ن اليبزيج يف التعادل معه فقط يف ش�باط /فرباير املايض، 
وبجان�ب الهيمنة املحلية فاز فريق املدرب فليك يف كل مبارياته 

بدوري األبطال هذا املوسم.
ويختل�ف أداء بايرن بوضوح عن الش�كل الخططي عند قراءة 
التشكيلة، فرغم أن روبرت ليفاندوفسكي يبدو املهاجم الوحيد 
إال أن�ه ال يظهر وحيدا ع�ىل اإلطالق، ويتق�دم البولندي الصف 
األمامي لكن الضغط يأتي خلفه من الثالثي س�ريج جنابري يف 

اليمني وتوماس مولر يف الوسط وإيفان بريشيتش يف اليسار.
وال يبدو ليون جوريتس�كا وتياجو ألكانتارا من العبي الوس�ط 
املدافعني التقليديني، ويس�اعد جوريتسكا بالتحديد يف الضغط 
ع�ىل مدافعي املنافس، كما يتوغ�ل الظهريان يف مراكز متقدمة 

ويصعب عىل العديد من الفرق التعامل مع تحركاتهما.
ويعد ألفونسو ديفيز مثاال عىل الظهري العري الهجومي كما 
أن يوشوا كيميتش، الذي عوض غياب بنجامني بافارد املصاب، 
الع�ب وس�ط يف األس�اس.وتكمن املش�كلة الوحي�دة يف أن هذا 
األسلوب ينجح فقط عندما يلعب دفاع بايرن بضغط عال، لكن 
ه�ذا قد يعني مخاطرة أمام الهج�وم الرسيع للمنافس باللعب 
خل�ف مدافعي بايرن بالكرات الطويلة أو تنفيذ هجمات مرتدة 
متقنة.وحاول ليون القيام بذلك يوم األربعاء املايض لكنه افتقد 

اللمسة الحاسمة وعجز عن استغالل الفرص التي أتيحت له.
ويضم هجوم سان جريمان نيمار وكيليان مبابي وعىل األرجح 
لن يغفر أي خطأ.ويمثل مبابي بالتحديد مشكلة بسبب رسعته 
الفائق�ة يف الجه�ة اليرسى بينم�ا يعتمد نيمار ع�ىل التوغل يف 
العمق، كما يربع أنخيل دي ماريا يف التمريرات املثالية ما يعني 

أن دفاع بايرن سيخضع الختبار صعب ليلة اليوم األحد.
ويجب أن يلعب ديفيز وجوشوا كيميتش وبافارد، إذا شارك بعد 
عودته من اإلصابة، مب�اراة مثالية يف الدفاع عند افتقاد الكرة.

وربما يحاول فلي�ك التقليل من خطورة مبابي بفرض مصيدة 
التسلل أو اللعب يف عمق أكرب وتقليل املساحات خلف الدفاع.

لك�ن هذا ق�د يعقد املباراة ويؤثر عىل الخط�ة املضادة يف نصف 
ملعب املنافس.واألمر الجيد ملن يتشوق ملباراة مثرية أن فليك لم 

يظهر أي إشارة عىل تغيري أسلوبه.

دي ماريا يسعى لكتابة التاريخ مع باريس يف مملكتهمورينيو: أكره قمصان االنتصار ... واالرهاق أثر يف مسرية األندية االجنليزية

سواريز يثري اجلدل برسالة غامضة

مفكرة الزوراء
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دليلك الستخدام صحافة »املوجو« يف إنتاج تقارير متنوعة عن »كورونا«
بغداد/ متابعة الزوراء: 

ال تنض�بُ ماكينة األفكار الصحفية 
أبداً حتى يف أوقات األوبئة، واألزمات 
الصحي�ة والت�ي جعل�ت الكثري من 
العم�ل  ع�ن  يتخل�ون  الصحفي�ن 
امليدان�ي، ويكتف�ون بتس�يري دورة 
تدفق العمل الصحفي من منازلهم، 
توثي�ق  يمكن�ك  األثن�اء  ه�ذه  ويف 
األح�داث املتعلقة بف�ريوس كورونا 
م�ن خالل عدس�ة هاتف�ك املحمول 
س�واء يف محيط منطقتك السكنية، 
أو رصد اإلج�راءات االحرتازية التي 
يق�وم بها أصح�اب املح�الت الذين 
يكث�ر الطل�ب ع�ى بضائعه�م، أو 
إجراء حوارات مع الناس البس�طاء 
املتأثرين بجائحة »كورونا«، وهناك 
الهوات�ف  تطبيق�ات  م�ن  العدي�د 
التي  التصوير  املحمول�ة، ومع�دات 
موضوع�ات  تقدي�م  يف  تس�اعدنا 
متنوع�ة، والتي س�نتحدث عنها يف 

املوضوع التايل.
رئي�س  الدي�ب،  أس�امة  ويق�ول 
ب�«مؤسس�ة  امللتيميدي�ا  قس�م 
أون�ا للصحاف�ة واإلع�الم«، ومدرب 
ل�«ش�بكة  الرقم�ي  املحت�وى 
»يمكنن�ا  الدولي�ن«:  الصحفي�ن 
توثيق زمن كورونا من خالل الرسد 
البرصي لألحداث بعدسات هواتفنا 
املحمولة وذلك بأقل مخاطرة وأعى 
جودة، وذلك من خالل اختيار الفكرة 
املناسبة للموضوع، ومعاينة مرسح 
وتجهي�ز  التصوي�ر،  قب�ل  الح�دث 
بالهواتف  الخاصة  التصوير  معدات 
املحمولة، فضالً عن إعداد األس�ئلة 
زواي�ا  وخل�ق  للمص�در،  املوجه�ة 

مختلفة للموضوع الذي نجريه«.
كيفي�ة توثيق املوضوع�ات املتعلقة 
بهواتفن�ا  »كورون�ا«  بف�ريوس 

املحمولة
العملي�ة  خربت�ه  الدي�ب  ويق�دُم 
لنستفيد منها يف استلهام أفكار عن 
»فريوس كورونا« ونوثقها بعدسات 
هواتفن�ا املحمول�ة، وذلك من خالل 

إتباع النصائح اآلتية:
يمكن�ك  عدي�دة  مص�ادر  هن�اك   -
جائح�ة  لتوثي�ق  عليه�ا  االعتم�اد 
»كورون�ا« مث�ل: تصوي�ر إعالنات 
الطرق التي نش�اهدها يومياً سواء 

خالل املسافة التي نقطعها للذهاب 
كم�ا  الصحفي�ة،  مؤسس�اتنا  إىل 
يمكننا استغالل الفرتة التي نقطعها 
يومياً يف املواصالت العامة يف تصوير 
اإلعالن�ات املنش�ورة ع�ى عرب�ات 
مرتو األنف�اق، أو عى األتوبيس�ات 
أو تصوي�ر اإلعالن�ات الت�ي تحم�ل 
موضوع�ات الفت�ة لالنتب�اه، وندلل 
ع�ى ذل�ك ب�أن هن�اك الكث�ري م�ن 
والتحقيقات  الصحافي�ة،  القصص 
م�ن  أُجري�ت  الت�ي  االس�تقصائية 
خالل لوح�ات إعالنية مثل »س�كن 
ال�دروس  »إعالن�ات  املغرتب�ات، 
الخصوصية«، وغريه�ا..، ومن هذا 
املنطلق أنص�ح الصحفين بتصوير 
خمس دقائق خالل رحلتهم اليومية 

إىل العمل.
-يجب أن يحاف�ظ الصحفيون عى 
سالمتهم الش�خصية وخصوصاً يف 
أوق�ات األوبئة واألزم�ات الصحية، 
ويف هذا الصدد، يجب عليك أن تلتزم 
بإج�راءات الس�المة املهني�ة عندما 
مص�اب  مري�ض  معان�اة  تغط�ي 
م�ن  وذل�ك  »كورون�ا«،  بف�ريوس 
خالل ارتداء القفازات، والكمامات، 
والتباع�د ع�ن املري�ض عن�د إجراء 

حوار معه.
- يمك�ن إج�راء موضوع�ات حول 
»اإلجراءات االحرتازي�ة« التي يقوم 
بها أصحاب املح�الت والعاملن بها 
لتوف�ري الحماي�ة الش�خصية لهم، 
الذين يتعاملون معهم  ولألشخاص 
مثل: أصحاب محالت إكسس�وارت 
املوباي�ل، وغريها، وهو الخيط الذي 
قادنا للعديد من القصص الصحفية 
التي قام محررو موقع »مرصاوي« 

بتنفيذها.
يمكن�ك  متنوع�ة  أف�كار  -هن�اك 
تنفيذه�ا م�ن خ�الل توثي�ق مه�ن 
األشخاص الذين تأثرت عدد ساعات 
عمله�م بس�بب جائح�ة »كورونا« 
مثل »عمال الفراش�ة«، و«س�ائقي 
و«س�ائقي  امليكروباص�ات«، 

التوكتوك«.
-يج�ب ع�ى الصحف�ي ع�دم إبراز 
الش�خص الذي يجري مع�ه الحوار 
بأنه الضحي�ة، ألن اآلثار النفس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادية لجائحة 

كورون�ا ق�د ألق�ت بظالله�ا علينا 
جميع�ا، وبالت�ايل يج�ب أن يتح�ى 
الصحف�ي باملوضوعية عن�د تناوله 

قصته.
-يمكن للصحفي تنفيذ موضوعات 
م�ن التطبيق�ات التكنولوجية التي 
برز اس�تخدامها بكثرة يف الش�هور 
الثالث�ة األخ�رية م�ن األزم�ة وهي: 
وتطبي�ق  ت�وك«،  »التي�ك  تطبي�ق 
املحادثة »زووم«، ومنصات »التعُلم 

عن بعد«.
-يجب أن يق�وم الصحفي بمعاينة 
م�كان مقابلة املص�در ألهمية هذه 
الخط�وة يف تحدي�د اللقطات املهمة 

وترتيبها عند مونتاج الفيديو.
-أن يق�وم الصحف�ي بتجهي�ز 10 
أس�ئلة م�ن ضمنه�ا حي�اة املصدر 
العملي�ة،  ومس�ريته  الش�خصية، 
والظروف التي يم�ر بها، ومعاناته، 

وذلك من أجل إذابة الجليد بينهما.
-أن يرس�م الصحفي إطارا لقصته 
حتى تكون املشاهد مرسومة بعناية 
وتنقل املتلقي من معلومة إىل أخرى 

يف سياق زمني متتابع.
- أن يق�ود الصحف�ي زم�ام الحوار 
مع املص�در حتى ال يبتعد عن صلب 

املوضوع.

صحافة الموبايل
لقط�ات التصوي�ر األساس�ية التي 
يج�ب علي�ك معرفته�ا قب�ل إعداد 

قصتك الصحفية:
»Extremely Long«نس�تخدُم   -
ه�ذه القطة عند ب�دء التقرير وذلك 
إلب�راز ح�دود الزمان وامل�كان الذي 
نصور في�ه، وتلخص ه�ذه اللقطة 
طبيعة املوضوع الذي س�نعرضه يف 

القصة الصحفية.
-«Wide« تب�ن ه�ذه اللقطة حدود 
الزم�ان واملكان أيض�اً، مع االقرتاب 
م�ن البرش، فالعن�رص البرشي جزء 

أسايس يف كادر التصوير.
-«Medium Long« تس�تخدم هذه 
اللقط�ة يف ن�رشات األخب�ار، حيث 
يكون الرتكيز عى املراس�ل أو املذيع 
وخصوصاً من أعى مستوى الركبة 

إىل منطقة الرأس.
-Medium Interview من الكادرات 

املهمة عند إج�راء حوارات صحفية 
مع املصادر، وهي أقرب إىل املشاهد، 
ويجب أن تكون الخلفية معربة عن 
طبيع�ة عم�ل املص�در، مث�ل وجود 
مكتب�ة خل�ف املص�در أو أوس�مة، 
ونياش�ن معلق�ة عى الج�دران، أو 
صور معربة ع�ن هوايات املصدر أو 
صور تذكارية تجمع الشخص الذي 

تح�اوره م�ع عائالت�ه وأصدقائ�ه.
-Medium Close up: تك�ون ه�ذه 
اللقطة من منطقة القفص الصدري 
إىل منطقة ال�)Headroom  املسافة 
بن رأس املصدر والجزء العلوي من 

املشهد(، وتدل عى املشاعر.
-Close up: نركز يف هذه اللقطة عى 
تفاصيل معينة يف وجه الش�خصية، 
مم�ا يخلق حالة م�ن التعاطف بن 
الجمهور، والش�خص ال�ذي نجري 

معه الحوار.
-Extreme Close up: تع�رب ه�ذه 
اللقط�ة ع�ن مش�اعر الغض�ب، أو 

السعادة.
• كيفية »تصوير فيديو« عن طريق 

املوبايل:
أدوات�ه  الصحف�ي  يجه�ز  -أن 
املتمثلة يف: موباي�ل، وحامل ثالثي، 

وسماعات لنقاء الصوت.
-أن يقوم الصحفي بشحن بطارية 
هاتف�ه، ويفض�ل أن يك�ون لدي�ه 

شاحن إضايف.
-أن يهتم الصحفي بتنظيف عدسة 
املوباي�ل بقطع�ة م�ن القم�اش أو 

القطن.
-يفض�ل أن تضب�ط هاتف�ك ع�ى 
 ،»Airplane Mode« وضعية الطريان
حت�ى تتجن�ب الرس�ائل النصية أو 

املكاملات يف أثناء التصوير.
-أن تغلق خيار اتصال هاتفك بشبكة 
»ال�واي ف�اي« حت�ى ال تتلق�ى أي 
إشعارات قد ُتسهم يف ضياع اللقطة 

املميزة التي قمت بتصويرها.
-تأكد من وجود مساحة كافية عى 
هاتف�ك لتخزين الص�ور، ومقاطع 

التي الفيديو التي التقطتها.
-امس�ك الهاتف بيديك مع�اً يف أثناء 

التصوير.
-يفضل أن تقوم »بالتصوير بشكل 
ع�رض  تس�تطيع  حت�ى  أفق�ي« 

الفيديو عى شاشات التليفزيون، أو 
املواق�ع اإللكرتونية، أم�ا »التصوير 
بش�كل رأيس«، فيصل�ح للقص�ص 
الت�ي ننرشها عى »الفيس�بوك« أو 

»إنستجرام«.
الخ�اص  الف�الش  تس�تخدم  -ال 

باملوبايل.
-ال تستخدم خاصية »الزووم« حتى 

ال تفقد الصورة جمالياتها.
-ال تصور بش�كل متتاب�ع، والوقت 
املثايل للقطة الصحفية من س�ت إىل 

عرش ثوان.
- يج�ب أن تص�ور يف مصدر إضاءة 

جيد.
-يفض�ل تثي�ت هاتفك ع�ى حامل 
ثالث�ي كبري أو صغ�ري وفقا لطبيعة 

موضوعك.
•أفض�ل برامج املونتاج باس�تخدام 

هواتفنا املحمولة:
ويق�دم لن�ا »الدي�ب« مجموعة من 
التطبيق�ات املتخصص�ة يف مونتاج 

الفيديو، وذلك عى النحو اآلتي:

تطبيقات
 :»Cinema FV-5« تطبي�ق   -
يتس�م التطبيق بمزاي�ا عديدة مثل 
إمكاني�ة تحوي�ل جه�از األندروي�د 
الذي تستخدمه إىل كامريا احرتافية، 
 Play« ويس�هل تنزيل التطبي�ق من
Store«، وهن�اك العدي�د م�ن املزايا 

التي ُيتيحها التطبي�ق مثل: الرتكيز 
عى أي ج�زء يف الص�ورة، والتحكم 
يف  و«التحك�م  »األي�زو«،  نس�بة  يف 
نسبة اإلطارات يف الثانية«، ويمكنك 
تصف�ح خواص التطبي�ق من خالل 

النقر هنا.
م�ن   :»KineMaster« تطبي�ق   -
التي يكثر اس�تعمالها  التطبيق�ات 
ويتس�م  الفيديوه�ات،  مونت�اج  يف 
التطبيق بسهولة استخدامه، وتعدد 
الخواص التي ُيتيحها للمستخدمن، 
مثل: صن�ع مقدمة فيديو، وإضافة 
تأثريات للنق�ل بن لقطات الفيديو، 
وكتاب�ة ن�ص للفيدي�و الت�ي قمنا 
بتصويره، ويمكنك التحكم يف رسعة 
الفيدي�و، وهن�اك قائم�ة باملؤثرات 
يمكن�ك  الت�ي  املجاني�ة  الصوتي�ة 
إضافته�ا يف تقري�ر الفيدي�و ال�ذي 
صنعته، وهناك أيقونة للمايك والتي 
يمكن�ك تس�جيل تعليق�ك ودمج�ه 
يف امل�كان املناس�ب يف الفيدي�و، ويف 
النهاي�ة يمكن�ك مش�اركة الفيديو 
عرب مواقع التواصل االجتماعي فور 

االنتهاء منه.
- تطبيق »iMovie«: من التطبيقات 
االحرتافي�ة التي تجدها إذا كنت من 
مستخدمي جهاز »األيفون«، وُيتيح 
ل�ك تصوير مقاطع فيدي�و مذهلة، 
وهن�اك العديد م�ن الخي�ارات التي 
يوفرها التطبيق مثل إمكانية إضافة 

العناوين، وإضافة خلفية موسيقية 
ملقطع الفيديو الذي قمت بتصويره، 
والتعديل ع�ى كل لقط�ة، ويمكنك 
إضافة الخلفية املناس�بة للمش�هد 
الذي التقطته، وإضافة النقالت بن 

لقطات الفيديو املختلفة.
م�ن   :»Filmic Pro« -تطبي�ق 
التق�اط  االحرتافي�ة  التطبيق�ات 
الص�ور، والفيديوه�ات، والتعدي�ل 
عليه�ا، ويتمت�ع التطبي�ق بش�هرة 
عاملية يف مج�ال »صحافة املوجو«، 
ويتي�ح للمص�ور خ�واص متع�دد 
إلنتاج مقاطع فيديو فائقة الجودة 
تمكن�ه م�ن مش�اركتها يف الجوائز 
التي تقدمها مسابقات ومهرجانات 

التصوير العاملية.
ويذك�ر أن أس�امة الدي�ب ق�د قدم 
التدريبي�ة  ال�ورش  م�ن  العدي�د 
للصحفي�ن ح�ول كيفي�ة »إنت�اج 
تقارير صحفية بواسطة تطبيقات 
الهوات�ف املحمول�ة«، وكان آخرها 
الورش�ة التدريبي�ة الت�ي نظمته�ا 
لالستش�ارات   »30N« رشك�ة 
املهن�ي  األداء  لصق�ل  اإلعالمي�ة 
للصحفي�ن يف 12 مايو/آي�ار، كما 
ق�دم وورش�ة تدريبي�ة للصحفين 
بعنوان: »استخدام تطبيقات الهاتف 
املحمول يف إع�داد التقارير املرئية«، 
وذلك ضمن »برنامج حلول وس�ائل 

التواصل االجتماعي«.

بغداد/نينا:
الصحفي�ن  نقي�ب  َنع�ى   
الالم�ي  مؤي�د  العراقي�ن 
الصحف�ي احمد عب�د الرزاق 
السامرائي، الذي وافاه االجل 

بعد معاناة مع كورونا.
وق�ال الالم�ي يف تغريدة عى 
»توي�رت«: »انتق�ل اىل رحمة 
الل�ه االخ والصديق الصحفي 
احمد عبد الرزاق الس�امرائي 

بعد معاناة مع كورونا«.
واض�اف :«بذلن�ا املس�تحيل 
النق�اذ حياته لكن املوت كان 

ارسع«.
يف  مث�االً  »كان  ان�ه  وتاب�ع 
الخل�ق والصدق...ادع�و الله 
ان يرحمه برحمته الواس�عة 
جنات�ه  فس�يح  ويس�كنه 
ويلهم عائلته ومحبيه الصرب 
والس�لوان.. انا لل�ه وانا اليه 

راجعون«.

البرصة / نينا :
 أك�َد قائد رشطة الب�رصة اللواء عباس 
ناج�ي »ع�ى ال�دور األمث�ل لصحفيي 
الب�رصة وأهمي�ة ه�ذا ال�دور أليصال 
صوت املواطن واملؤسسة اىل من يهمهم 

األمر«.
وق�ال ناج�ي خ�الل لقائ�ه ع�ددا من 
الصحفين بمناس�بة تس�نمه منصبه 
الجدي�د« ان هن�اك رأي�ا مش�رتكا هو 
أهمي�ة الدور البارز لوس�ائل اإلعالم يف 
التغطية املهنية بكل تفاصيلها مضيفا 
اننا لن نسمح بالتجاوز عى أي صحفي 
او عى أي مواط�ن برصي. فالصحفي 
يؤدي واجب�ه بمهنية والبد من حمايته 
وتوف�ري كل س�بل الخدم�ة ل�ه للقيام 
بالتغطية اإلعالمية التي يريدها ونطلق 
العنان له لتأدية واجباته هذه وال يحق 
ألح�د أن يمن�ع الصحفي م�ن تواجده 

امليداني يف كل الفعاليات واألنشطة.
اس�تعدادنا  بكام�ل  »نح�ن  واض�اف 
لتس�هيل مهمة اي صحف�ي يحتاج اىل 
معاون�ة قي�ادة رشطة الب�رصة خدمة 

للصالح العام وس�ريى إخوته يف قيادة 
الرشط�ة أكث�ر حرصا ع�ى انجاز هذه 

املهمة التي يسعى ألنجازها« .
م�ن جانب�ه أع�رب رئيس ف�رع نقابة 
الصحفين يف الب�رصة عباس الفياض 
االرسة  ارتي�اح  ع�ن  ل�ه  كلم�ة  يف 
الصحفي�ة بالتع�اون املثمر م�ع قيادة 
رشطة املحافظ�ة والحرص األكيد عى 
االرتق�اء باملهم�ات املطلوب�ة يف إط�ار 
هذا التع�اون خدم�ة للمصلحة العامة 
»مبينا » ان هذا التش�اور املهني يحقق 
الكث�ري م�ن النجاح�ات الت�ي تتطلبها 
املرحل�ة م�ن خ�الل الح�رص األكي�د 
م�ن منتس�بي األجهزة األمني�ة لتوفري 
األج�واء الصحيحة لرج�ال االعالم من 
أج�ل النه�وض بواجباته�م يف التغطية 
اإلعالمية ل�كل مظاهر الحي�اة يف هذه 

املدينة .
وش�كر الفي�اض قائد رشط�ة البرصة 
ع�ى اهتمام�ه بتعزي�ز روح التع�اون 
بن القيادة والصحفين ألرس�اء دعائم 

الخدمة االعالمية املميزة.

سان فرانسيسكو/ متابعة الزوراء:
رشكات  إىل  أب�ل  رشك�ة  انضم�ْت 
التكنولوجيا التي تواجه ضغوطا متزايدة 
لدعم قط�اع الصحافة واإلع�الم يف أزمته 
الح�ادة املتفاقمة جراء تداعيات فايروس 
كورونا؛ حيث تطال�ب رشكات الصحافة 
بتقلي�ص  س�تور”  “آب  ع�ى  املوج�ودة 
العمول�ة التي تتقاضاها م�ن التطبيقات 
اإلعالمي�ة املتاحة للتحمي�ل عرب متجرها 

اإللكرتوني.
ووجه�ت منظم�ة “دي يس أن” املهني�ة 
الت�ي تمثل ع�دة وس�ائل إع�الم أمريكية 
رس�الة إلكرتونية الخمي�س إىل رئيس أبل 
تي�م ك�وك تطالبه فيها بتحس�ن رشوط 
التعامل مع أعضائها. وُيفرتض بمطوري 
التطبيق�ات أن يدفع�وا ملتاج�ر التحميل 
اإللكرتونية، أبرزها “آب ستور” و”غوغل 
ب�الي س�تور”، عمول�ة نس�بتها 30  يف 
املئ�ة من قيم�ة العملي�ات التجارية التي 
يجريها مس�تخدمو التطبيقات. لكن ثمة 

اس�تثناءات، إذ يمكن أن تنخفض نس�بة 
العمول�ة إىل 15 يف املئة اعتباراً من الس�نة 
املؤسس�ات  الثاني�ة لالش�رتاك. وتش�ّبه 
الصحفية نفس�ها بخدمة “أمازون برايم 
فيديو” للبث التدفقي والتي تدفع عمولة 
نس�بتها 15 يف املئ�ة ع�ن كل اش�رتاك يف 
تطبيقاته�ا لحس�اب أبل. وأش�ار أعضاء 

“نيوي�ورك  بينه�م  وم�ن  أن”،  يس  “دي 
تايمز” و”وول سرتيت جورنال” وقنوات 
تلفزيوني�ة ومحط�ات إذاعي�ة ومواق�ع 
إلكرتوني�ة، إىل أن تطبيقاتهم تس�تقطب 
أكث�ر من مئت�ي ملي�ون زائر وحي�د، أي 
“100 يف املئ�ة م�ن الس�كان األمريكي�ن 
“رشوط  أن  غ�ري  بالش�بكة”.  املتصل�ن 

السوق الوحيدة التابعة ألبل تؤثر بقوة يف 
قدرة األعضاء عى االستثمار يف املعلومات 

املوثوق بها والرتفيه عايل الجودة«.
وقد حاولت رشكة “إبيك غايمز” املطورة 
للعب�ة “فورتنايت” الش�هرية، األس�بوع 
املايض، إقامة نظام دف�ع بديل لاللتفاف 
عى ذلك املس�تخدم من أبل. وسارعت أبل 

وغوغل إىل س�حب اللعبة م�ن متجريهما 
اإللكرتوني�ن، م�ا دفع ب�”إبي�ك غايمز” 
إىل مالحقتهم�ا قضائي�ا بتهم�ة القي�ام 

بممارسات احتكارية.
وحاول�ت رشك�ة فيس�بوك م�ن ناحيتها 
جدي�دة  أداة  ع�ى  أب�ل  م�ع  التف�اوض 
لتنظي�م األح�داث اإللكرتوني�ة املدفوعة، 
ما من ش�أنه مساعدة الرشكات الصغرية 
واملتوس�طة املتعثرة اقتصادي�ا، لكن من 

دون جدوى.
وس�عت الرشكة املصنع�ة لهواتف آيفون 
منذ س�نوات إىل إضافة الصحف الرئيسة 
الكربى يف الواليات املتحدة، مثل “نيويورك 
تايمز” و”واش�نطن بوس�ت” وصحيفة 
“وول سرتيت جورنال”، إىل خدمة املجالت 
الرقمي�ة Texture، وه�و التطبي�ق الذي 
حصلت عليه أبل يف ش�هر م�ارس 2018 
ودخل�ت من خالل�ه مجال املج�الت الذي 
يتيح للمس�تخدمن االش�رتاك يف أكثر من 

200 مجلة مقابل 9.99 دوالر يف الشهر.

قائد شرطة البصرة يؤكد: لن نسمح بالتجاوز على الصحفي كونه 
يؤدي واجبه مبهنية والبد من محايته 

مؤيد الالمي ناعيا الصحفي امحد 
السامرائي : بذلنا املستحيل النقاذ حياته

اصابة مصوري قناة آسيا وهنا 
بغداد يف بابل بكورونا

ضغوط على أبل لتقليص عمولتها من تطبيقات الصحف
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الحلة/ متابعة الزوراء:
أعلن�ْت خلي�ة أزم�ة بابل عن 
إصاب�ة مصوري قناة آس�يا يف 
باب�ل محمد الس�فري ومصور 
قناة هنا بغداد س�جاد البياتي 

بكورونا. 
وقال الدكتور اوراس العلواني 
عض�و خلي�ة أزم�ة باب�ل »أن 
أثبت�ت  الطبي�ة  الفحوص�ات 
إصاب�ة مص�ور قناة آس�يا يف 
بابل محمد السفري بكورونا«.

نقل�ت  الصح�ة  أن  واض�اف 
املص�اب إىل مستش�فى الحلة 
الجراحي جن�اح العزل للعالج 
مش�ريا إىل أن »اإلصاب�ات بن 
بكورون�ا  باب�ل  يف  صحفي�ن 
الثالثن  اليوم تج�اوزت  لغاية 

اصابة«.
كم�ا أعلن�ت خلية أزم�ة بابل 
ع�ن تس�جيل إصاب�ة مصور 
قناة هنا بغداد س�جاد البياتي 

بكورونا.
وق�ال مس�ؤول اع�الم خلي�ة 
العل�كاوي«  أزم�ة بابل به�اء 
أثبتت  الطبية  الفحوص�ات  أن 
إصابة مصور قن�اة هنا بغداد 

سجاد البياتي بكورونا«.
نقل�ت  الصح�ة  أن  واض�اف 
املصاب إىل مستش�فى مرجان 
للعالج  الع�زل  الطب�ي جن�اح 
مش�ريا اىل »إصاب�ة أكث�ر من 
يف  بكورون�ا  إعالمي�ا  ثالث�ن 
بابل منذ بداية انتش�ار املرض 

ولغاية اليوم«.



رحيم يوسف
التش�كييل  الفن�ان  تجرب�ة  تتمي�ُز 
العراق�ي محمد حاتم بغن�ى  وقدرة 
مكنته من تجس�يد رؤاه  الفنية عرب 
اش�تغاالته من خالل انتهاج اساليب 
متنوع�ة يف مس�عاه فم�ن املدرس�ة 
التجريدية اىل التجريدية التعبريية اىل 
التعبريية يتحرك برشاقة لونية تكاد 
ان  تتحول اىل بصم�ة خاصة يتمكن 
املتلق�ي املتابع لحركة التش�كيل من 
تمييزه�ا وس�ط ع�رات التج�ارب 
الفني�ة الالفتة يف املش�هد التش�كييل 
العراقي، محمد حات�م املولود ببغداد 
يف العام ١٩٦٢ واملتخرج من اكاديمية 
الفنون الجميلة يف العام ١٩٨٨/١٩٨٩ 
قس�م الفن�ون التش�كيلية داب عرب 
تلك الس�نوات عىل فرض حضوره يف 
املشهد من خالل املش�اركة يف العديد 
من املعارض والفعاليات الفنية التي 
اقيم�ت يف داخ�ل الع�راق  وخارج�ه 
من خ�الل املش�اركة بأعمال حرص 
ويح�رص م�ن خالله�ا ع�ىل اب�راز 

الجوانب الجمالية لتجربته املتميزة.
 لعل عملية فك الغاز اعمال التشكييل 
محم�د حاتم تحيل اىل مس�الك اش�د 
تعقيدا مما تب�دو للوهلة األوىل لكون 
الفنان يعاني من رصاع داخيل يظهر 
عىل سطح القماش�ة بوضوح شديد 
ه�ذا ال�راع ال�ذي يتمثل باش�تباك 
الخط�وط واالل�وان بطريق�ة فيه�ا 
الكث�ري من التعقي�د لتب�دو كتعاويذ 
وطالس�م وضعه�ا بعناي�ة ودراي�ة 

ش�ديدتني عرب بث طبقات من اللون 
تراكميا واستدعاء حروفيات منسية 
له�ذا الغرض، ه�ذا االس�تدعاء الذي 
يتحول ش�يئا فش�يئا اىل هدوء شكيل 
عىل قماش�ة اللوح�ة، واق�ول هدوء 
ش�كيل الن الراع ه�و رصاع زمني 
تفرضه اش�كاالت انية محددة يعيها 
الفنان جيدا لكنها ترتسخ يف ال وعيه 
لتتح�ول تل�ك القماش�ة اىل نوع من 
الغم�وض ال�ذي يحت�م ع�ىل املتلقي 
املزي�د م�ن االنتب�اه للتفاع�ل معها 
جمالي�ا يف لحظة تواصل ع�رب ادراك 
مرام�ي الفن�ان، والفنان هن�ا يبدو 
ع�رب اعماله كمنقب اث�اري يبحث يف 
طبقات الطني ع�ن املجهول، فيحيل 
قماش�ته اىل مجموعة من اللقى كي 
يجس�دها لوني�ا ويؤطره�ا بحروفه 
املس�مارية ليصب�ح الح�رف داعم�ا 

جماليا مفرتض�ا للوحة عموما، لكن 
هذا الداعم قد يكون س�ببا يف اضافة 
التب�اس من نوع م�ا للمتلقي واعني 
ان النظ�ر اىل ح�رف م�ا  ألي متلقي 
الح�رف ذهني�ا  يس�تدعي منط�وق 
وهن�ا تح�دث عملي�ة اللب�س لع�دم 
تمكن املتلقي إلدراك املنطوق الذهني 
للحرف املسماري  الذي يؤطر اللوحة 
جمالي�ا، لك�ن ارصار الفنان عىل بث 
تلك الح�روف يف اعمال�ه يخلق حالة 
من األلف�ة بني املتلق�ي والحرف من 
خ�الل تك�رار تأم�ل اعمال�ه فيعمد 

املتلقي الستدعاء منطوق تخييل له،
وبالع�ودة لل�راع ال�ذي افرتضناه 
يف روحي�ة الفن�ان ادى ب�ه الق�رتاح 
حلول لونية للخ�روج من تلك االزمة 
يف  الفن�ان  تجع�ل  الت�ي  الجمعي�ة 
مقدمته�ا يف هذا  الراع تلك الحلول 

التي تتمثل يف بقع ضوئية تبدو اشبه 
بمس�اقط ضوء يف وس�ط العتمة بما 
يوح�ي بقدرته ع�ىل ادارة تلك االزمة 
والس�يطرة عليها ول�و اىل حني، وهو 
م�ا يب�دو واضح�ا م�ن خ�الل عمل 
اح�ادي الل�ون نوع�ا م�ا يش�تبك به 
االزرق/ وهو املعروف بدالالت العزلة 
والحزن احيانا/ بحروف مس�مارية 
تغطي سماء اللوحة تشتبك بقصدية 
واضح�ة فيق�رتح ح�ال حينما يضع 
مس�لة حمورابي/وه�و رمز واضح 
العدال�ة والقانون/ بوس�ط  لغي�اب 
نهايات اللوح�ة يف بقعة من االخرض 
الفاتح وبالكثري من الضوء الذي يزيل 
عتم�ة اللوحة ليمنحه�ا ويمنح ذاته 
اس�تقرار كما هو مفهوم  من دالالت 
اللون االخرض، ويتكرر املشهد/الحل 
يف العديد من اعماله يف نكوص باتجاه 

القوان�ني الوضعي�ة ضم�ن الخ�راب 
الع�ام الذي يحيط ب�ه من كل صوب، 
ان التأمل اله�ادئ للبعض من اعمال 
األوىل  اىل مرجعيات�ه  يحي�ل  الفن�ان 
املدفون�ة يف طيات ال وعيه لتحيلنا اىل 
طفولة ضائعة يحاول االمساك بها او 
اللجوء اليها هاربا مما جرى ويجري 
كم�ا يف عمل تعبريي يمثل واحدة من 
العاب الطفولة يف البيئة الشعبية التي 
نشا فيها وهي تمثل تكاتفا مفرتضا 
يتيه عرب زمان يستعيده دون جدوى 
ليظ�ل ي�دور يف فل�ك امل�ايض ملقي�ا 
دهش�ته يف وجه الحارض يف اعمال ال 
تش�ابه غريها والبد من ذكر تفصيلة 
مس�عاه  فف�ي  اهمي�ة  ذات  اراه�ا 
لتحدي�د هويته اس�لوبيا مر بمراحل 
ال تخلو م�ن تأثريات يف اعماله، وعىل 
اعتبار ان الثقافة تراكمية وال تشتط 
الثقاف�ة التش�كيلية ع�ن ذل�ك نجد 
بصمات اساتذة الفن واضحة يف عمل 
اس�ميته وجوه ت�ربز في�ه بوضوح 
تأثريات تعبريية اس�تاذ االجيال فائق 
حس�ن و منحوتات الكبري اسماعيل 
فتاح الرتك ومع وجود هذين املؤثرين 
يف العم�ل اال انها لفت�ه ذكية من قبل 
الفنان يف ذلك وان لم تكن ثمة قصدية 

يف االستعارة يف هذا العمل بالذات.
ان تجربة الفنان محمد حاتم تجربة 
تمتد طويال زمنيا وابداعيا من خالل 
مراحل وأس�اليب كثرية يمارس فيها 
لذته القصوى لبث الجمال والدهشة 

يف وجه املتلقي.
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ثقافية

 

قصيدة

أ.د.موسى عبد شوجه
أيها الشاعُر.....مابني الجهات

قد...وهبت العمرَّ
  يف كفِّ الحياة

وأقتفيت.. الحلم...يف 
 درب  الحفاة

واذا الدمع  بحاٌر
حول  اجداث  الرفات 

*******
أيها املحجوب...... عن عطر الورود....

كيف أمسيت  كسهٍم
بني أوتار  القيود

كيف هاجرت  رسيعاً
بني ومضات االرعود
كيف  عانقت  الثرى
غائباً .....بني اللحود
************
كيف...فارقت  حبيباً
يف مسافات ...الدموع

كنُت أدعوه....أنادي....
موجة الشوِق.....وآنات الضلوع

حامال...حزني  جناحاً
...يف محطات الروع

فالعصافري...تهاوت...
بني زهٍر..وشموع

************
ربما....كنت....أناديه
ُ وأنا .....جنُح  الحنني

غري  اني....يف انتظار.....
الفجر....

يف أفِق السنني....... 
ماسكاً  قلبي 

رشاعاً بني راحات اليدين
***********

أيها الراحل
مابني الضباب...
قد مسكنا الجمَر

يف كفِّ الغياب .....
حلمنا  الصاهل
رفرَف  كجناٍح 

يف مدارات القباب
خطفت.... منا

األماني
يف مسافات  الرساب

واذا  الحلُم  ذبيح
بني اصفاد  الرتاب

*******
أيها الراحُل

يف ظل النهار
هذا  قلبي 

قد تلعثم
بني قيٍد ..وأنتظار

ورسى الحلُم ...رشاع
بني  دمٍع    وبحار

ونما عمري خريفا
يف صحارى االنكسار

على موائد الذاكرة...
قارورة الراحلني

بث تعاويذ املاضي يف وجه احلاضر امللتبس

إبراهيم عادل
عىل الرغم ِمن احرتاف ع�دد من كّتاب الرواية 
والقّص�ة القص�رية له�ذا الن�وع األدب�ي، ب�ل 
وتعبريهم عن محبتهم له ولخصوصيته، فإنه 
يبق�ى األن�در حض�وًرا ووجوًدا عىل الس�احة 
األدبّية بش�كل عام. ولكن يبدو أن »النوفيال«، 
أو »الرواية القصرية« آخذة يف العودة بقوة عرب 

عدد من الكّتاب يف مر والعالم العربي.
نذك�ر من ذلك ع�ىل س�بيل املث�ال ال الحر؛ 
رواي�ة »وارث الش�واهد« لولي�د الرف�ا التي 
وصل�ت للقائم�ة القص�رية يف بوك�ر الحالية، 
وكذل�ك م�ن م�ر »قان�ون البق�اء« لعمرو 
عاشور، ورواية »الس�ت« لسمر نور، وغريها 
من الروايات التي ي�ربع الروائيون يف كتابتها، 
ويجي�دون اس�تخدامها للتعبري ع�ن إبداعهم 

بشكل حقيقي.
م�ن ه�ؤالء ج�اءت رواي�ة الكات�ب والفن�ان 
التش�كييل »محم�ود عبده« الص�ادرة مؤخرًا 
ع�ن دار ال�روق، والتي تحمل اس�م »رقص 
طفي�ف« والتي اس�تطاع أن يقّدم فيها صوته 
كروائي محرتف قادر عىل اإلمساك بشخصيات 
روايت�ه بعناي�ة وتقديمها للق�ارئ من خالل 
لقط�ات قص�رية مرّك�زة عرب فص�ول الرواية 
الت�ي تتج�اوز الثالثني فص�اًل، والت�ي تتوّزع 
ش�خصياتها وتتعدد طوال الرسد، ولكن يبقى 
القارئ مع ذلك شغوًفا بالحكاية حريًصا عىل 
إتمام القراءة ومحاولة ربط خيوطها بعضها 

ببعض حتى تنتهي الرواية وال تنتهي املتع�ة.
الجدل الذي يحتدم حيًنا ويخبو أحياًنا ال يرتك 
مساحًة للفهم. يصبح املشهد أقرب إىل صياح 
ديك�ة، ال يخلو األمر من نقراِت تدمي أحدهم، 
يج�رتون الش�عارات واملقوالت نفس�ها مراًرا 

زم�الؤه الذين جاءوا من كلّي�ة فنون الصعيد 
)بتوع املنيا( بأفكارهم، ببناطيلهم القصرية، 
بس�يماهم، عبًثا يجاهدون ذقونه�م الحديثة 
لك�ي تب�دو أط�ول وأغ�زر، س�عيد يعابثه�م 
بتشبيهها برسوم كوابيس جوبا، يغضبون وال 
يبايل، هم دائمو العبوس، كما أنهم ال يعرفون 
كوابيس جويا، ش�غلهم الشاغل هو البعد عن 
الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى لو بطن يف 

كتاٍب عن جويا!
موضوع شائك ومعالجة ذكّية

رغ�م ما قد يبدو عليه عن�وان الرواية وغالفها 
الخارج�ي أن الرواي�ة ربما ت�دور عن الرقص 
وتلك الحالة اإلنس�انية الخاصة، إال أن الكاتب 
اس�تطاع أن ينتقل من خالل حكاياته إىل أكثر 
املواضي�ع حساس�ية وج�دالً يف املجتمع، وأن 
ينقلها بحياٍد وبساطة، دون أن يقع يف هاوية 

السطحية أو املبارشة.
جاءت شخصيات الرواية متسقة مع أهدافها 
ومس�ارها الذي حدده لها منذ البداية، س�واء 
كان�ت تل�ك الش�خصيات أصوليّة متمس�كًة 
بع�اداٍت وتقالي�د وأفكار إس�المية خاصة، أو 
ش�خصيات تس�عى للبحث عن الحب والحياة 
الهادئة الجميلة كما عرفوها وعاشوا فيها من 
خالل لوح�ات وكلمات كبار الفنانني واألدباء. 
بني هذين العاملني، وعىل مس�افة بس�يطة من 
االش�تباك الحاد تدور أح�داث الرواية، ويتبنّي 
للق�ارئ ذل�ك الرق�ص الطفيف الذي يس�عى 
جاه�ًدا للبقاء حًي�ا مقتنًص�ا كل لحظة فرٍح 

وحب وسعادة بكل ما يستطيع.
ربم�ا يك�ون املألوف أو الش�ائع فيم�ا يتعلّق 
بالرواي�ات القص�رية »النوفي�الت« أن يك�ون 
هن�اك بط�ُل رئيس وحي�د، يدور ح�ول العالم 

ويتح�دث عنه بش�كل م�ن التفصي�ل، ولكن 
سُيفاجأ القارئ هذه املرّة بتعدد الشخصيات 
ع�ن »محم�ود عب�ده« يف روايته، ب�ل وقدرته 
البالغة عىل تكثيف عرض الشخصيات وإبراز 
مالمحها الشخصية من خالل عبارات موجزة 

وكاشفة إىل حٍد كبري.
نحن هنا أمام ش�خصّيات مرس�ومة بدّقة إذ 
نج�د »س�عيد« الذي يخ�وض تجرب�ة جديدة 
تختل�ف عّما تع�رّف عليه وخ�ربه يف حياته يف 
طفولته وش�باب، ويسعى جاهًدا الستكشاف 
ه�ذا العالم الغري�ب عليه بح�ذر وترقب، كما 
نجد »س�ماح« الت�ي تخوض تج�ارب جديدة 
وتبح�ث يف كٍل منه�ا عن ح�ب حقيقي يلمس 

شغاف قلبها، متأملة أصدقاءها والعالم الذي 
تدور حوله حياتها.

كما نجد »ن�ور«، و»منى« وأح�الم كل واحدٍة 
منهم�ا التي تختلف بش�كٍل كب�ري عن األخرى 
واح�دة،  طفول�ة  صديقت�ا  كونهم�ا  رغ�م 
باإلضاف�ة إىل »عبد العظي�م الناظر« وغريهم 
من شخصيات الرواية التي تم رسمها بواقعيٍة 

شديدة وتكثيف واضح.
»النوفي�ال« وخصوصي�ة ال�رسد واللغ�ة

ليس األمر متعلًقا بتعدد الشخصيات فحسب، 
بل تبدو هناك ظاهرة مهمة جًدا يف الرسد وهو 
االنتقال الس�لس بني الزمان واملكان، إذ ننتقل 
بني بيت العائلة البس�يط إىل املدرس�ة وعاملها 
الصغري، ثم عالم الدراس�ة الجامعية وما يدور 
ب�ني أروقته من مش�كالت ورصاعات، كل هذا 
باإلضافة إىل انتقاالت الزمنية الهامة من خالل 
حكايات األبطال بني الستينيات والتسعينيات 
يف الق�رن امل�ايض، كل ذلك اس�تطاع »محمود 
عب�ده« أن يصوغ�ه يف روايت�ه بش�كٍل فن�ي 
متماس�ك رغم أن الرواية لم تتج�اوز ال�١٢0 
صفح�ة. ولع�ل ه�ذا امللمح ال�رسدي يعد من 
أبرز مالمح »الرواية القصرية /النوفيال« وهو 
الذي يميزها يف األس�اس ع�ن الرواية العادية، 
ويجعله�ا مختلف�ة عن املجموع�ة القصصية 

بالتأكيد.
وحدهم�ا يف املرس�م، الُقب�الت املرسوق�ة ل�م 
تعد كافي�ة، الحجرة الت�ي يف الطابق األعىل ال 
لق  يرتادها أح�د، الفس�تان األزرق الدافئ املعَّ
عىل كتفيها بحّمالت�ني عريضتني هو خيارها 
األفضل دائًما، ترتديه فتش�به زهرة التيوليب، 
رقي�ق ينس�اُب يف اتس�اٍع كلّم�ا ن�زَل وينتهي 
بالكاد عند ركبتيها، وخطُتها كانت بس�يطة، 

عندما تحني اللحظة املناس�بة س�ُتزيح الشال 
الصويف عن كاهلها، سينبهر بانسياِب رقبتها 
وباس�تدارة كتفيه�ا، س�يقرتُب منه�ا، ُيقبُِّل 
أسفل أذنيها ثم ُيزيح الحمالتني سوف يسقط 
الفستان عىل األرض بكامله .. ُتغمض عينيها 
وتطف�و فوق بركٍة م�ن ال�رسور تمنعها عن 

تصّور باقي الخّطة.
جاءت لغة الرواية متس�قة مع الرسد محّملة 
بقدٍر من الشاعرّية يف بعض املواضع واملواقف 
التي تتطلب ذلك، فيما جاءت تقريرية حيادية 
يف مواضع أخ�رى، كما بقي الح�وار محافًظا 
ع�ىل اللهجة العامية األكثر تعب�رًيا عن الواقع 
وأبطاله. كما غلب عىل الرواية وصف املشاهد 
م�ن خالل عني الروائي العليم والدوران حولها 
بشكٍل ش�اعري دقيق دون إضافة تفاصيل ال 
حاجة للرسد به�ا، وربما تك�ون تلك خاصية 
اس�تعارها الكاتب من تجربته الش�عرّية وإن 
كان�ت لم تتع�د ديواًنا واح�ًدا، وربم�ا ذلك ما 
جعل فص�ول الرواية قص�رية ولكّنها محملة 
بشحنة من املشاعر واألحاسيس التي يحملها 
أبط�ال الرواية ويعربون عنها يف كل فصٍل عىل 
ح�دة، حتى تكتمل الرواية وتنتهي تلك اللوحة 

املرسومة بعناية.
تج�در اإلش�ارة إىل أن »محمود عب�ده« فنان 
تش�كييل، نر ع�دًدا من القص�ص القصرية 
بالدوري�ات األدبي�ة، وأش�ار يف حف�ل توقي�ع 
الرواي�ة إىل أن بداي�ة تلك الرواي�ة كانت قصة 
طويل�ة، ولكن�ه آث�ر أن يستس�لم لفكرته�ا 
وأبطالها وأن يجعلها تطول كما ش�اءت حتى 
خرجت ع�ىل هيئة الرواي�ة القصرية. صدر له 
ديوان بعنوان »طعم التمرة« عام ٢0١4 وهذه 

روايته األوىل.

خالد مهدي الشمري 
رواي�ة تتح�دُث عن ث�ورة تري�ن يف الع�راق للروائي داود 

سلمان الشوييل
غالب�ا م�ا يكون الح�دث يف زمن م�اض والبد م�ن اكتمال 
الصورة يف نهاية الحدث لكننا اليوم مع اس�تمرارية وحدث 
مس�تمر. يخوض الروائي داود س�لمان الشوييل تجربة يف 
توثيق مجريات ثورة ترين العراقية والتي خرج فيها ابناء 
العراق لتغيري الواقع املزرى الذي يخيم عىل مفاصل الدولة 
العراقية وم�ا قدمه لنا االحتالل البغي�ض من ديمقراطية 
وخالل س�نوات طويلة خلفت الفق�ر والعوز لكنها انتجت 
ثوار جيل لم يعرف البعث والس�جون واملوت يف تلك الحقبة 
لكن�ه وقف امام العرب�ات املصفحة وص�دور عارية تلقت 
الرصاص بالزغاريد. جيل مر عىل املوت او التغيري. كتب 
الروائي اهديت هذه الرواية اىل ارواح الش�باب الذين قدموا 

انفسهم من اجل الحرية.
انطل�ق الروائي بن�ا عرب عن�وان النخلة وس�عفها الكثيف 
ليكون التخيل من اللحظة االوىل. من ذي قار الحبيبة ينطلق 
الكاتب بقصة حب يصوره�ا لنا برسد مملوء بالحياة كما 
ص�ور لنا البن�ت الريفية وحياة الريف وال�زرع حيث تكلم 
ع�ن نبات الجت الذي يصن�ع مروجا خرضاء جميلة يطلق 
رائحة تجعل املنظر صورة وعطرا خالبا . ليصور لنا لحظة 
افرتاقهما تحت النخلة . حينما اخرب حميدة بانه يسافر اىل 
اس�رتاليا. يف ذلك البلد يبحث عن الجنس�ية التي تجلب لهم 

حياة مختلفة.
كري�م وعد حمي�دة بانه س�وف يأتي ألخذها مع�ه بعد ان 
يحصل عىل الجنس�ية االس�رتالية. من اس�رتاليا يصور لنا 
الروائي االحداث التي تجري يف العراق وانطالق ثورة ترين 

م�ن خالل محاورة ب�ني كريم وصديقه تن�اول فيها وضع 
العراق والسياسيني بشكل واقعي وهو الواقع املر )لم نكن 
نحن من نصبناهم لكن وصلوا بالتزوير . لقد س�كتنا عىل 
كل يشء يقومون به حت�ى التزوير(. إن رسد الروائي داود 
س�لمان السلس جعلني اش�اهد فلما يعرض اكثر من مرة 
وال يمل صور ساحة التحرير بتفاصيلها الصغرية كما ذكر 
املطعم الرتكي واالحداث الكثرية التي تدور حوله وجحافل 
العس�كر الذين يقفون امام الشباب وهم ينتظرون االوامر 
لالنقضاض عىل الش�باب بالقنابل املسيلة للدموع. وحتى 
الش�عارات التي يرددها الش�باب لم يرتك صغرية او كبرية 
اال وذكره�ا عرب حوار ممت�ع. التنقل بالحدث من مكان اىل 
اخر اجاده الروائي حيث نقل الحدث اكثر من مرة بش�كل 
ممتع من ذي قار اىل اس�رتاليا ثم اىل بغداد س�احة التحرير 
اىل ذي ق�ار وتحوي�ل البناية اىل جبل احد ذي قاري. ملس�ت 
عذوب�ة الوصف واخ�ص بع�ض اللمح�ات التاريخية عن 

بعض املواقع والتي اضافت ملسة جميلة للروي.
يف هذه الرواية ناق�ش الروائي موضوعا مهما وهو الفرق 
بني رجل الدين والرجل املعمم وقد بني ان بعض املعممني ال 
يفقهون الدين ويطلق�ون االكاذيب والناس تصدق وعلينا 
ان نمي�ز بني رجل الدي�ن واملعمم الذي يتخ�ذ الدين غطاء 

للكسب املادي او غريه.
قب�ل نهاية الجزء االول اس�تعرض الروائي اخبار الثورة يف 
محافظ�ة البرة ليخرج عن اطار املكان الثابت بني بغداد 
وذي ق�ار والبط�ل كري�م الذي ع�اد ليلتحق م�ع اخوته يف 

ساحات التظاهر.
يف الج�زء الثان�ي ع�ودة اىل كريم ورحلته يف اس�رتاليا طلبا 
للجنس�ية. وهو يعود من اج�ل الحبيبة حميدة ليتش�ارك 
الوطن والحبيبة يف قلب كريم. نجح الروائي يف غرس الفكرة 

السياس�ية والعاطفي�ة يف نف�س الوقت يف اذه�ان املتلقي 
ومن خالل رسد جميل يقودنا اىل التش�ويق والرتقب. حيث 
نزل عند وصوله يف بغداد س�احة الحري�ة واملطعم الرتكي. 
كم�ا اعاد برسد رائع كيف اخ�ذه الحنني اىل محبوبته التي 
ش�اركته الحياة منذ الطفولة ومراحل الدراس�ة االبتدائية 

وصوال اىل التخرج من الجامعة.
يع�ود بنا س�ياق الرسد اىل س�احة التحري�ر ص١30 حيث 
اجتم�ع كريم واصدقاؤه اىل تنكة النار ليس�تمر الرسد من 
غ�ري تنايس دور امل�رأة ومحنتها يف ظ�ل الحكومة الجديدة 
وما يسمى الديمقراطية االمريكية. نعم كانت املرأة تشارك 
الرج�ل يف ه�ذه الث�ورة كما ش�اركته الحب كم�ا يف بداية 

الرواية ننطلق من الحب.
شارد اسم صديق كريم والعائد من اسرتاليا اىل العراق، بعد 
مغادرته ساحة التظاهر عائدا اىل قريته صاح بسائق التك 
تك توقف ارجع بنا اىل س�احة التحرير لن اذهب اىل القرية. 
تلك الروح والحب للعراق ولن تقاوم ابدا ولن تخرس الحرب 
بعد محادثة مع صديقه كريم يقرر ان يغري اس�مه اىل ثائر 
ب�دال من ش�ارد م�اذا يريد الروائ�ي ايصاله لن�ا عن هؤالء 
الشباب وهذه الروحية بحق انهم ابطال. كريم منذ عودته 
من اس�رتاليا لم يذهب اىل اهله يف ذي قار وكل هذا الش�وق 
للحبيب�ة يحمل�ه داخل�ة اال انه ظ�ل بني رفاقه يف س�احة 
التحري�ر. بعد قرار كريم العودة وهو بني حب حميدة وامه 
اشعر بان الغد لن يأتي او هناك امر كبري عىل وشك الوقوع 

اال ان الراوي لم ينوه اىل يشء.
لتك�ون الخاتم�ة رصاصة دخان مس�يل للدموع تس�تقر 
ب�رأس كريم لريحل ش�هيدا قبل ان يص�ل اىل حميدة وامه 

وبيته يف ذي قار .
ق�دم الروائي دروس�ا كث�رية يف ه�ذه الرواي�ة منها رشح 

مس�تفيض عن االمكنة الت�ي جرت فيها اح�داث ترين، 
كذلك قدم درسا عن الهجرة خارج العراق وكيف يتصورها 

البعض انها جميلة بال متاعب .
ق�دم لنا ولألجي�ال القادمة احداث متنوعة وش�خوصا لن 

يكررها التاريخ وعىل السياسيني ان يهابوا هذا الجيل .
بني لن�ا الروائي ب�ان الجيش ل�م يكن مع السياس�يني بل 
بع�ض منه�م يتل�ذذ بالقتل ع�رب تصويب الرص�اص نحو 

الرأس للقتل املتعمد.
ان ه�ذه الث�ورة ثورة ش�املة وقد ب�ني مواق�ف كل ابناء 
الش�عب بمختلف انتماءاته�م. نعم ان نخلة داود س�لمان 

الشوييل سعفها كثيف.

»رقص طفيف«: النوفيال حينما تدور بني الرواية والقصة

قراءة يف رواية خنلة خوص سعفها كثيف
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وتسابق فوق عيني ضباب الضياع
حني الح من يدك الوداع

فتهاوى كل صباح 
يف دهاليز الغروب 

ونما يف فؤادي صوت عصفور غريب
وتثاءب العصفور يف أحشاء اللظى

لعيل افلح يف التقاط الكلمات
ألسبغ بها وضوء أناميل فوق الورقة البيضاء

وحتى تكون أكثر اتساقا مع بري وبصريتي
أنظر من ثقب الذكريات حني كان الطريق يسري معي

وحني كانت األشجار تلمحني بعيونها األوراق الخرضاء
وبجانبي نهر يرسم صوته العذب ليتضوع حول كاهيل 

والعشب عىل ضفتيه يغرز نسيمه رئتي امللتهبتان
أحدق يف السماء كأنها نهر ازرق ال انقضاء له وال انتهاء

وإرساب الطي�ور ش�تى ~~ ممش�وقة كأنه�ا رشاع ذاهب 
صوب الجنان

وأنا واألصدقاء نشبه أرساب الطيور 
حلمنا كان صوت تلتقطه السحب البيضاء 

فريجع صداه نث رذاذ 
يشبه هديل الحمائم عند الظهرية.....

ُأَحّدُق يف السماء 
عبد احلسني الشيخ علي

الفنان التشكيلي العراقي محمد حاتم



 أعلَن دميرتي ريابينني، رئيس Hi-Tech Mail.ru، أن األحياء املجهرية 
الت�ي ترتاكم ع�ى لوحة مفاتي�ح الكمبيوت�ر وبينها، قد تصبح س�بًبا 

لإلصابة بعدد من األمراض الجلدية وأمراض العيون.
ويشري ريابينني إىل أن السبب األسايس لتحول لوحة مفاتيح الكمبيوتر 

إىل مصدر للعدوى، هو عدم اهتمام املستخدمني؛ ألن األحياء 
املجهري�ة ترتاك�م بكمي�ات كب�رية ع�ى املفاتيح 

املتس�خة وبينه�ا، ويق�ول “األش�خاص الذين 
يس�تخدمون لوح�ة مفاتي�ح متس�خة، ويف 

نفس الوقت يفركون عيونهم، ال تستبعد 
بأم�راض جلدي�ة وأمراض  إصابته�م 
العيون، مثل الته�اب امللتحمة عى أقل 
تقدير؛ لذلك يفضل التحول إىل استخدام 
لوح�ات اللم�س، واألفض�ل إىل التحك�م 

الصوت�ي، لتجن�ب أي اتصال باألس�طح 
امللوثة”.

لوح�ات  يس�تخدم  الش�خص  كان  وإذا 
املفاتي�ح التقليدي�ة، فعليه عى األق�ل تنظيفها 

مرة واحدة يف الشهر.
وطريق�ة التنظيف األكثر ش�يوًعا واألساس�ية، هي مس�ح الكمبيوتر 
ولوح�ة املفاتي�ح باس�تخدام منادي�ل ورقي�ة أو قطع قم�اش خاصة 
تحتوي عى نسبة بسيطة من الكحول. واملهم هنا عدم استخدام املواد 
الكيميائية املخصصة لتنظيف املغاس�ل والصنابري وغريها. 
ألنه�ا خطرة عى البالس�تيك، ويف أفض�ل األحوال 
س�تزيل الطالء عن لوح�ة املفاتيح، ويف أس�وأ 

األحوال تتلف اللوحة والهيكل.
وأم�ا لتنظي�ف املناط�ق الفاصل�ة ب�ني 
املفاتي�ح، فيمك�ن اس�تخدام العيدان 

القطنية وفرشاة ناعمة.
وإذا َتَطلّب األمر تنظيف لوحة املفاتيح 
م�ن الداخ�ل فيج�ب اس�تخدام اله�واء 
املضغوط، الذي يباع بأسطوانات صغرية 
لوح�ات  لتنظي�ف  اس�تخدامه  ويمك�ن 
املفاتيح التقليدية. وأما لوحات الكمبيوتر 

املحمول، فيجب تفكيكها وبعد ذلك تنظيفها. 

تحتاُج تربي�ة الطفل إىل الكثري من 
التجدي�د واالبت�كار، ألنه�ا بحاجة 
إىل مواكب�ة التغ�ريات الت�ي تط�رأ 
ع�ى الطفل، كم�ا أن تربية الطفل 
بحاجة إىل تجديد دائم كي ال يشعر 
الطف�ل باملل�ل أو الروت�ني حي�ال 
حيات�ه أو مهمات�ه اليومي�ة التي 

يجب أن يقوم بها.
نتطل�ع فيما ييل عى أهم أس�اليب 
التحفي�ز التي تق�دم للطفل بحيث 
تجعله يشعر بالحماس تجاه جمع 
املهم�ات اليومي�ة التي يق�وم بها، 
باإلضاف�ة إىل التش�جيع يف تحقيق 
ما ترغ�ب األم يف تلبيته من طفلها 
تجاهها أو تجاه أعماله وواجباته.

حي�ث إن فك�رة لوح�ة املكاف�آت 
أس�لوب رائع يف تحقي�ق الحماس 
لدى الطف�ل أو من أجل تش�جيعه 
خالل دراس�ته أو أعمال�ه املنزلية، 
اللوح�ة  فك�رة  تك�ون  فكي�ف 

التحفيزية؟ وملاذا نضعها للطفل؟
كي�ف تك�ون اللوح�ة التحفيزي�ة 

الخاصة بالطفل:
• أجزاء ملونة:

أس�بوعية  أو  يومي�ة  مهم�ة  كل 
س�تضعينها يف تل�ك اللوحة قومي 
ع�ن  له�ا  ُمغاي�ر  ل�ون  باختي�ار 
املهم�ة األخرى حت�ى يمّيز الطفل 
ب�ني املهم�ات ويش�عر بالس�عادة 
والحيوية يف كل م�رة ينظر الطفل 

إليها.

• تضمني الرسوم:
دائًما اجعيل الرس�ومات الكرتونية 
م�ن  الطف�ل  يفضله�ا  الت�ي  أو 
ه�ي  الكرتوني�ة  الش�خصيات 
اللوح�ة  ع�ى  دائًم�ا  املوج�ودة 
التحفيزي�ة الخاصة بالطفل، حتى 
يش�عر بالحماس الدائم يف كل مرة 

ينظر إىل مهماته.
• وضع مكافآت

ضعي أمام طفلك يف لوحة مهماته 
هداي�ا تحفيزية، فمثالً حني يجتاز 
مهمات�ه اليوم بش�كل كامل بدون 
أي تقصري قومي بمكافآته وتقديم 

مكافأة لطفلك من اختياره مثالً.
• مساعدة الطفل

عندم يقوم طفل�ك بإنهاء مهماته 
اليومي�ة قومي بتش�جعيه عى أن 

يق�وم هو برس�م إش�ارة نجمة أو 
وجه مبتس�م أو إش�ارة ت�دل عى 
تجاوزه لهذا الي�وم بكل نجاح من 
قبله حتى يشعر بالحماس الدائم.

• جددي يف اللوحة
دائًما اس�عَي إىل التجديد يف اللوحة 
الت�ي تحتوي مهم�ات طفلك حتى 
يش�عر بالتجدي�د ال�ذي يس�اعده 
يف تحقي�ق أك�ر قدر م�ن مهماته 
ويطلب منك القيام بمهمات أخرى 
ل�ريى تجدي�ًدا دائًم�ا يف كل لوح�ة 

مهمات جديدة.
لوح�ات  ألطفالن�ا  نض�ع  مل�اذا 

تحفيزية؟
• االعتماد عى أنفسهم

الطف�ل يف الغال�ب يش�عر أن هناك 
م�ن يقوم باالهتم�ام والرعاية به، 

لذلك فلوح�ة املهمات ه�ي الخيار 
األمث�ل من أج�ل أن نجع�ل الطفل 
يش�عر باملس�ؤولية الت�ي يجب أن 

يقوم بها.
• التحفيز والتطوير

لتحفيز طفل�ك وإعطائه االهتمام 
ال�كايف حي�ال أي مهمة يق�وم بها 
ستجدين أن أسلوب لوحة املهمات 
هي أكثر ما س�يجعل طفلك يشعر 
بالتحفيز والرغبة الدائمة لتحقيق 

ما ترغبني فيه من طفلك.
• التشجيع بني اإلخوة

إن كان لدي�ك العديد م�ن األطفال 
يمكنك وضع عدة لوحات تحفيزية 
خاص�ة بكل طفل حت�ى تجدي أن 
هناك روح املنافس�ة ب�ني أطفالك 

والرغبة منهم يف نيل رضاك دائًما.
• التطلع لألفضل

إن رأى طفل�ك أن�ه يق�وم بجميع 
التحفيزي�ة  اللوح�ة  يف  املهم�ات 
والتي قمت بوضعها له، س�تجدين 
أنه يقوم بطل�ب املزيد من املهمات 
وتكليفه بمهمات أخرى وأكثر من 

التي تسبقها.
• ترتيب الوقت

إن وج�د الطف�ل أن هن�اك لوح�ة 
مهم�ات يف نهاي�ة يوم�ه وقيام�ه 
بجمي�ع مهمات�ه س�يحصل ع�ى 
مكافأة م�ن اختياره مث�اًل، بالتايل 
س�يكون هذا األمر ُمحف�زًا له عى 

إنجاز مهماته.

املكّونات
عجينة بقالوة مجمدة ومذوبة - علبة

زبدة مذوبة - 200 غرام
فس�تق حلب�ي مطح�ون - ملعقت�ان 

كبريتان
لتحضري القطر:

ماء - كوب ونصف
سكر - كوب وثلث

عسل - ثلثا كوب
قرفة - عودان

قرش برتقال مبشور - ملعقة صغرية
ماء ورد - ملعقتان صغريتان

لتحضري الحشوة:
لوز مقرش ومجروش - 3 أكواب
قرفة مطحونة - ملعقة صغرية

ملعق�ة  نص�ف   - مش�كلة  به�ارات 

صغرية
سكر - ثلث كوب

طريقة العمل
- لتحض�ري القط�ر، يف ق�در ع�ى نار 
متوس�طة اخلطي الس�كر م�ع املاء، 

العسل، القرفة وقرش الرتقال.
- ارفعي ح�رارة الن�ار واتركي املزيج 

يغيل مع التحريك من وقت إىل آخر.
- أطفئ�ي النار ثم أضيف�ي ماء الورد 

ودعي القطر يرد عى حرارة الغرفة.
- حمي الف�رن عى حرارة 180 درجة 
مئوي�ة وادهن�ي قع�ر صيني�ة ف�رن 

بالزبدة.
- لتحض�ري الحش�وة، يف وعاء اخلطي 

اللوز مع القرفة، البهارات والسكر.
- مدي عجينة بقالوة يف صينية الفرن 

ثم ادهنيها بالزبدة.
- أعيدي الكرة مع نصف كمية العجني 

وادهني يف كل مرة العجينة بالزبدة.
- ضعي الحش�وة بطريقة متس�اوية 

فوق طبقات العجني.
- م�دي م�ا تبق�ى م�ن العج�ني فوق 

الحشوة مع دهن كل طبقة بالزبدة.
- قطعي البقالوة إىل مربعات متوسطة 
الفس�تق  فوقه�ا  وريش  الحج�م 

املطحون.
- أدخ�يل الصينية إىل الفرن لحوايل 40 
دقيق�ة حت�ى تصبح العجين�ة ذهبية 

اللون.
- أخرج�ي البق�الوة م�ن الف�رن ث�م 
صفي القطر واس�كبيه مبارشة فوق 

الصينية.

قام�وا  أوروبي�ون  باحث�ون  ق�اَل 
بدراس�ة تجارب املرىض، إن فقدان 
حاسة الشم الذي يمكن أن يصاحب 
ف�ريوس )كورونا( فري�د ومختلف 
عن ذل�ك الذي يعاني منه ش�خص 

مصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا.
عندما يعاني م�رىض )كوفيد19-( 
من فقدان الشم، يكون ذلك مفاجئاً 

وشديدا.
ومعظم املصابني بفريوس )كورونا( 
يمكنه�م التنفس بحري�ة، حيث ال 
يعان�ون يف العادة أنفاً مس�دوداً أو 
مزكوماً أو سائالً، اليشء اآلخر الذي 
يميزهم ع�ن غريهم ه�و فقدانهم 

“الحقيقي” للتذوق.
ويقول الباحث�ون إن األمر ليس أن 
حاس�ة الت�ذوق لديه�م ضعيفة إىل 
حد م�ا، ولكنها معطل�ة تماما، إن 
م�رىض ف�ريوس )كورون�ا( الذين 
فق�دوا حاس�ة الت�ذوق ال يمكنهم 

التمييز بني املر أو الحلو.
ويعتق�د الخراء أن الس�بب يف ذلك 
ه�و أن الف�ريوس الوبائ�ي يؤثر يف 
الخاليا العصبي�ة املرتبطة مبارشة 

بحاسة الشم والتذوق.
لف�ريوس  الرئيس�ة  األع�راض 
)كورون�ا( ه�ي: ارتف�اع يف درج�ة 
الح�رارة، س�عال جدي�د ومس�تمر 
وفق�دان حاس�ة الش�م أو الت�ذوق 
ويجب عى أي ش�خص يعاني هذه 
األع�راض ع�زل نفس�ه والرتتي�ب 
إلجراء اختبار املسحة للتحقق مما 

إذا كان مصاباً بالفريوس.
أرسه�م  أف�راد  ع�زل  يج�ب  كم�ا 
واملخالط�ني أيض�ًا ملن�ع االنتش�ار 

املحتمل.
الرئي�س،  الباح�ث  وأج�رى 
م�ن  فيلب�وت،  كارل  الروفيس�ور 

جامع�ة إيس�ت أنغلي�ا، اختب�ارات 
الش�م والت�ذوق ع�ى 30 متطوعاً: 
ب�)كوفي�د19-(  مصاب�ني  ع�رش 
وعرش مصابني بنزالت الرد وعرش 
أش�خاص أصح�اء ال يعان�ون من 

أعراض الرد أو األنفلونزا.
وكان فقدان حاسة الشم أكثر عمًقا 

لدى املصابني بفريوس كورونا.
كان�وا أق�ل قدرة ع�ى التع�رف إىل 
الروائح، ول�م يكون�وا قادرين عى 
تميي�ز امل�ذاق امل�ر أو الحل�و ع�ى 

اإلطالق.
الذي  الروفيس�ور فيلب�وت  وق�ال 
يعمل مع مؤسسة “فيفث سانس” 
الخريية التي تم إنش�اؤها ملساعدة 
م�ن  يعان�ون  الذي�ن  األش�خاص 
اضطرابات الش�م والت�ذوق: “يبدو 
أن هن�اك بالفع�ل س�مات ممي�زة 
تميز فريوس كورونا عن فريوسات 

الجهاز التنفيس األخرى”.
وأض�اف “ه�ذا مث�ري للغاي�ة ألنه 
يعني أنه يمكن استخدام اختبارات 
الش�م والت�ذوق للتمييز بني مرىض 
املصابني  واألشخاص  )كوفيد19-( 

بنزالت الرد أو األنفلونزا العادية”.
وق�ال إن�ه يمك�ن للن�اس إج�راء 
اختبارات الش�م والتذوق بأنفسهم 
يف املن�زل باس�تخدام منتجات مثل 
القهوة والث�وم والرتقال والليمون 

والسكر.
وش�دد عى أن اختبارات تشخيص 
ت�زال  ال  األن�ف  ومس�حة  الحل�ق 
رضوري�ة إذا اعتقد ش�خص ما أنه 

مصاب بفريوس )كورونا(.
وأضاف أن حاس�تي الش�م والذوق 
تعود يف غضون أس�ابيع قليلة لدى 
معظم األش�خاص الذي�ن يتعافون 

من فريوس كورونا.++

بنَي أحالم الزواج والطموح يف الدراسة 
والوص�ول اىل أع�ى املراك�ز، قد تقعني 
يف ح�رية م�ن أم�رك خصوص�اً عندما 
الرشي�ك.  تج�اه  بالح�ب  تش�عرين 
فهل س�تتخلني عن الدراس�ة من اجل 
ال�زواج او انك تتدارك�ني املخاطر التي 
ق�د ته�دد مس�تقبلك يف حال ل�م تكن 
حيات�ك متوازنة وس�عيدة معه. تابعي 
ه�ذه التفاصيل قب�ل االقدام عى هذه 

الخطوة.
عدم تحقيق االحالم

الح�ب مش�اعر جميل�ة تب�دأ الفت�اة 
املراهقة بالوقوع فيه بطريقة تدفعها 
اىل الغاء عقلها واختيار الطرق الخاطئة 
يف التعبري عنه. انتبهي من هذه الخطوة 
الن الدراس�ة ه�ي الس�الح االس�ايس 
لتقوي�ة ثقتك بنفس�ك واملس�اهمة يف 
نض�وج ش�خصيتك. ف�ال تقدمي عى 
ه�ذه الخطوة اال بع�د االجتهاد والعلم 
لكي ال تش�عري يف املس�تقبل أنك امرأة 
غري قادرة عى تحقيق أحالمك بس�بب 

عدم املعرفة والكفاءة.

التعرض ملشاكل نفسية
التخ�يل عن الدراس�ة من اج�ل الزواج 
يسّبب العديد من املشاكل واالضطرابات 
النفس�ية الت�ي قد تواجه�ك، وذلك ألّن 
زواجك يف عمر مبكر يحرمك من أشياء 
كث�رية كان�ت س�تتاح أمام�ك يف حال 
أكمل�ت دراس�تها. فستجلس�ني داخل 
املن�زل لس�اعات م�ن دون أن تواكبي 
التط�ور والتفاصي�ل اليومي�ة للحياة، 
االمر الذي يؤدي اىل االكتئاب بعد حواىل 

5 س�نوات من الزواج.
مواجهة املشاكل االجتماعية  

ق�د تعان�ني يف أغلب األحي�ان من عدم 
الق�درة ع�ى تعلي�م أطفال�ك بس�بب 
الجه�ل وع�دم املعرفة. هذه املش�اكل 
تس�ّبب خالف�ات بين�ك وب�ني زوج�ك 
ناتجة عن التعامل غري الصحيح معهم 
بس�بب قل�ة خرت�ك يف الحي�اة. له�ذا 
الس�بب التخ�يل عن الدراس�ة من اجل 
الزواج لي�س من الخطوات الصحيحة، 
يف ظ�ل ضغوطات الحي�اة ومتطلباتها 

التكنولوجي�ة والعلمي�ة.

10واحة
خماطر التخلي عن الدراسة من اجل الزواج 

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ

البقالوة الرتكية

يح�ّذُر الخ�راء واألطب�اء م�ن النوم 
بش�عر مبل�ل، مش�ريين إىل األخط�ار 
الناتجة عن هذه العادة التي يصفوها 

بالسيئة.
ووفقا للخراء، فإن الشعر املبلل أكثر 
عرض�ة للتل�ف، حي�ث يصب�ح رقيقا 
ومرنا. باإلضاف�ة إىل ذلك، أثناء النوم، 
يتقل�ب الش�خص من جان�ب إىل آخر 
كثريا، ولهذا الس�بب يتش�ابك الشعر 

ويتجعد.
وهذا األمر يؤدي إىل هشاشة وتساقط 

الشعر وتقصف األطراف أيضا.

ونصح األطباء بأنه يجب عى الشخص 
أن يق�وم بتجفي�ف الش�عر جيدا قبل 
النوم، وذلك حتى ولو كان رطبا قليل، 

فإن الشعر يحتفظ بالهشاشة.
ووفق�ا للخ�راء، ف�إن الش�عر املبلل 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل الته�اب بصيالت 
الشعر، والتي بدورها تؤدي إىل ظهور 

حكة وخراجات )طفح جلدي(.
باإلضافة إىل ذلك، فإن الوسادة املبللة 
ينش�ط فيها ع�ث الغب�ار، األمر الذي 
يؤدي إىل حساس�ية ومشاكل يف الجلد 

والتنفس. 

لطلة ابهى.....

ملاذا ال جيب النوم بشعر مبلل؟

طبيبك يف بيتك

زاَد الحدي�ث مؤخ�رًا ع�ن الصي�ام 
املتقطع وأهميته وفوائده وأرضاره، 
وكي�ف يمكن اس�تخدامه من أجل 
الوضع الصحي وخسارة  تحس�ني 
الوزن، وزي�ادة القدرة عى الحرق، 
أظهرت العديد من الدراسات التأثري 
اإليجاب�ي للصي�ام املتقطع، وكيف 

يساعد عى إطالة األعمار.
ما الصيام املتقطع؟ 

الصي�ام املتقطع هو اس�رتاتيجية 
لتن�اول الطع�ام بحيث يت�م تناول 
جميع الوجبات خالل فرتات زمنية 
ُمح�ددة، والنظ�ام األكثر ش�يوًعا 
 8 يعتم�د ع�ى تن�اول الطع�ام يف 

ساعات. 
الصي�ام  أن  إىل  اإلش�ارة  ويج�در 
املتقط�ع ال يعني تقييد الس�عرات 
الحراري�ة، وغالًب�ا م�ا يت�م رب�ط 
األمري�ن ببعضهم�ا البعض، ولكن 
من غري الرضوري تقليل الس�عرات 
الحراري�ة باالعتم�اد ع�ى الصيام 
املتقط�ع، وال�ذي غالًب�ا م�ا يكون 
الهدف الرئيس من�ه حرق الدهون 
وع�الج األمع�اء، وتس�هيل عملية 

الهضم.
اتب�اع نظام غذائي صحي قد يكون 
بس�يط، ولكن من الصعب االلتزام 
بهذا النظام، وقد يس�اعدك الصيام 
املتقط�ع ع�ى فع�ل ذل�ك، ولكن ال 
يناس�ب الصيام املتقط�ع الجميع، 
إذا كن�ت تعاني من نقص الوزن أو 
لديك تاريخ من اضطرابات األكل فال 
يجب أن تصوم أو تتبع نظام صيام 
طبيب�ك  استش�ارة  دون  متقط�ع 

الخاص أو أخصائي التغذية.
ما  فوائد الصيام املتقطع؟

للصي�ام املتقطع كثري م�ن الفوائد 

والسيما بالنسبة للجهاز الهضمي، 
إذا كن�ت تبحث ع�ن أفضل طريقة 
لتهدئ�ة جه�ازك الهضم�ي وعقلك 
وجس�مك بالكام�ل ف�إن الصي�ام 
املتقط�ع س�يكون أفض�ل طريقة 

لفعل ذلك .
وج�دت الدراس�ات واألبح�اث التي 
اُجري�ت خ�الل األونة األخ�رية، أن 
الصيام املتقطع يساعد عى تجنب 
وااللتهابات،  باالنتف�اخ،  اإلصاب�ة 
عالوة عى زيادة الطاقة، والتخلص 
من القلق، وزيادة القدرة عى النوم 
العمي�ق، والتخل�ص م�ن الحبوب 

والبثور.
الهدف من الصيام املتقطع

اتب�اع  الرئي�س م�ن وراء  اله�دف 
نظام الصيام املتقطع ملدة 21 يوًما 
هو تقليل اس�تجابة األنس�ولني يف 
جس�مك، واالس�تفادة م�ن آلي�ات 
ح�رق الده�ون وزيادة مس�تويات 
الطاق�ة، لذلك ُيفض�ل االبتعاد عن 
الكربوهي�درات أو الروت�ني بما يف 

ذلك الكوالجني خالل فرتة الصيام.
من أج�ل تعزيز قدرتك عى التعامل 
م�ع متاع�ب الصيام، ي�وىص ببدء 

يوم�ك ب�رشب ك�وب م�ن العصري 
الس�كر،  م�ن  الخ�ايل  الطبيع�ي 
اس�تقرار  ع�ى  ذل�ك  سيس�اعد 
ال�دم  يف  الجلوك�وز  مس�تويات 
وستش�عر بالتعب، ويستقر معدل 
األنس�ولني يف الجس�م، وس�تجعلك 
تش�عر بالج�وع يف وق�ت الحق من 

اليوم.
خ�الل  الس�وائل  رشب  بإمكان�ك 
ف�رتة الصيام املتقط�ع، بما يف ذلك 
امل�اء، القهوة، الش�اي، وغريها من 
املرشوب�ات األخ�رى الخالي�ة م�ن 
تضي�ف  وال  الحراري�ة،  الس�عرات 
الس�كر إىل هذه املرشوبات، وتناول 
كميات أقل من الحليب كامل الدسم 

أو أي إضافات صناعية.
تع�د القهوة من أفض�ل املرشوبات 
الت�ي ُينص�ح بتناولها خ�الل فرتة 
الصي�ام املتقطع نظرًا إىل أنها تقلل 

الشعور بالجوع.
أفضل طريقة لحرق الدهون

وعدي�دة  مختلف�ة  ط�رق  يوج�د 
ملمارسة الصيام املتقطع، يف بعض 
األحيان يصوم األش�خاص ملدة 10 
ساعات ويأكلون خالل 8 ساعات. 

من الناحية املثالي�ة، يجب أال تزيد 
الف�رتة الت�ي تتناول فيه�ا الطعام 
عى 8 ساعات للحصول عى نتائج 
أفضل يف حرق الدهون، ولتحس�ني 

حالتك الصحية.
الصي�ام  ع�ى  اقبال�ك  زاد  كلم�ا 
املتقط�ع، كلما حصل�ت عى نتائج 
أفض�ل وزادت قدرت�ك ع�ى ح�رق 
الدهون وأصبحت أكثر نش�اًطا، يف 
املقابل فإن االنقط�اع املفاجئ عن 
الصيام املتقطع س�يجعلك تش�عر 

بأنك أقل نشاًطا.
الصيام املتقط�ع والنوم والتمارين 

الرياضية
ض�ع يف اعتبارك أن�ك عندما تكون 
نائًما تصب�ح صائًما وه�ذا الوقت 
ُيحسب من فرتة صيامك. وإذا كنت 
تتس�اءل عم�ا إذا كانت ممارس�ة 
التمارين الرياضية آمنة خالل فرتة 
الصي�ام املتقط�ع أم ال، فاعل�م أن 
األم�ر لن ُيش�كل أي خطورة عليك. 
يف حقيقة األمر يفرز جسمك كمية 
أكر من هرمون النمو يف أثناء فرتة 
الصيام، يس�اعد هذا الهرمون عى 
حماي�ة عضالتك م�ن االنهي�ار أو 
اإلصابة ب�أي رضر، كم�ا أنه يزيد 

القدرة عى حرق الدهون.
تأك�د م�ن حصولك عى ق�در كاف 
م�ن امل�اء واملعادن خاص�ة يف أثناء 

الصيام. 
املاء لن يؤثر يف هذا النظام الغذائي، 
وي�وىص برشب املاء ط�وال الوقت، 
جس�مك،  رطوب�ة  ع�ى  للحف�اظ 
وإلبقائك ُمنتعًش�ا، كما أنه وسيلة 
ممتازة ملنع إصابتك بالصداع الذي 
يح�دث غالًبا بس�بب الجف�اف، أو 

اختالل التوازن املعدني.

الصيام املتقطع فرصة رائعة خلسارة الوزن وحتسني صحتك

نصائح طبية

فريوس )كورونا(: فقدان حاسة الشم لدى 
املصابني خيتلف عن الربد واالنفلونزا

سلوكيات

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

لوحة التحفيز أو املكافآت.. ملاذا نضعها للطفل؟

حتذير: لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تسبب بعض األمراض
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أبـــــــراج

تحل�م الي�وم بزيارة بع�ض األماكن البعي�دة وربما 
تفكر يف طلب اجازة طويلة للس�فر برا ملكان لم تفكر 
يف زيارت�ه من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناس�ب لتنفيذ 
ه�ذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغري 
فج�أة اليوم بس�بب بعض املش�اكل التي تح�دث بينك وبني 

الرشيك.

تبدو اليوم سعيدا بمجرد النظر يف مرآتك ألنك 
تش�عر أنك أجمل من األيام الس�ابقة. تش�عر 
اليوم أنك شخص اجتماعي وتحب الناس. يحاول 
األصدقاء واألش�خاص الج�دد الذي تعرف�ت عليهم 
قريبا التقرب منك وربما تش�عر أنكم متجانس�ون من 

حيث الروح والطباع.

س�كون مزاجك أفضل اليوم مما س�بق، وبصفة 
عام�ة، س�تجد كل م�ن حول�ك يتفاعل�ون مع�ك 
ويرش�حونك ألي مهم�ة. علي�ك أن تفه�م جي�دا أنه 
ع�ى الرغ�م م�ن رد فعله�م وتعامله�م اآلن إال أن هؤالء 
األش�خاص قد يتش�اجرون معك قريبا. عليك أن تكون الرائد 

يف كل املواقف.

تبحث عن طرق واس�تثمارات جديدة قد تزيد 
من أرباحك. ال تنظر فقط إىل س�لبيات الحبيب 
وتذكر أن�ه وقف جانبك يف مواقف ع�دة. عليك أن 
تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. مشاعر 

صداقة قد تتبدل إىل مشاعر حب.

أمام�ك ف�رص جديدة تمكن�ك من زي�ادة أرباحك 
وتوس�يع نطاق عملك. األفكار املبتكرة التي قمت 
بتنفيذها خالل الف�رة املاضية جذبت انتباه أصحاب 
السلطة والنفوذ. س�تجني ثمار جهودك اليوم. ال تتوقع 
أن�ك ستس�تمتع أو س�رتاح الي�وم، ف�ال زالت هن�اك بعض 

األعمال التي تتطلب منك جهودا أكرب.

أنت مفكر ناجح ولكن ربما تش�عر أن عقلك 
يتوقف تماما عن التفكري هذا اليوم. ننصحك 
اليوم بقراءة بعض الكتب النفس�ية والفلسفية. 
تجذب�ك الي�وم بع�ض األماك�ن األثري�ة كاملس�اجد 
القديم�ة والكنائ�س واملتاح�ف. ربم�ا تض�ع برنامجا 

لزيارة هذه األماكن بمفردك.

اش�تغل الحم�اس واالنفع�ال يف ه�ذا الي�وم 
الغري�ب يف إدارة ش�ؤونك الخاص�ة وإنه�اء 
أعمالك املهنية العالقة أو غري املكتملة. قد تشهد 
أجواء فرة ما بعد الظهرية بعض التوتر يف محيطك، 

فحاول الخروج منها بأقل الخسائر.

تجد نفس�ك اليوم يف حالة غريبة حيث تحاول 
أن تناض�ل م�ن أجل أن تكون مع األش�خاص 
الذي�ن تحبه�م ولك�ن يف نف�س الوق�ت تري�د أن 
تنس�حب من حياتهم. لس�وء حظك، ل�ن تتمكن من 
االق�راب منهم أو االنس�حاب من حياته�م. افتح قلبك 

للحب واحرم رغبات اآلخرين.

ح�اول أن تخ�رج م�ن الحالة الج�ادة التي 
تعي�ش فيه�ا من�ذ ف�رة واضحك وابتس�م. 
مارس رياضتك املفضلة يف منزلك مع األصدقاء 
أو العب ألعابك املس�لية معهم حتى منتصف اليوم. 
اليوم يوم املرح ولذلك ننصحك بنس�يان أي مشكلة أو 

أزمة.

كن ش�جاعا اليوم وواج�ه كل يشء. ال تخش 
املخاطر واثبت لآلخرين أن�ك لديك قوة وقدرة 
ع�ى إنج�از وتحقي�ق أي يشء. تش�عر بالقل�ق 
والحرية ولذلك ال وجود للراحة اليوم. قم بعمل يشء 
جديد واعتمد عى نفس�ك بدال من أن ترك شخصا آخر 

يقودك ويتحكم فيك.

ال تتوقع الكث�ري من اإليجابيات من هذا اليوم 
الذي قد تتجمع فيه األحداث غري املتوقعة التي 
تث�ري الريبة يف نفس�ك والتي قد تدفع�ك إىل تغيري 
طريقة تعاملك مع بعض املحيطني بك الذين أوليتهم 
ثقت�ك، وقد ظه�ر عليهم الخب�ث أو انع�دام املصداقية 

والجدية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تج�د صعوب�ة يف الركي�ز ع�ى أم�ر معني، 
فمهم�ا بذلت م�ن جهد وقدمت م�ن عطاء، 
فإن األمور لن تكون اليوم بالش�كل الذي تريده، 
لذا من األفضل اللجوء إىل الراحة واالس�رخاء، بدل 
اإلرصار غري املجدي عى مس�عاك واالستمرار يف تحدي 

الفشل!

غزل عراقي
عذابك يازمن بس گول يل وين

تعبانني من يوم اللفان�������������ه
ونسأل يا هيل ليش املعان���ات

يف قاموسكم توجد خيان����ة ؟!
من عدكم عرفنه الطيبة والخري
چاليش الزمن قايس معانه ؟؟

نرجع للدم�����ع ونبيع االنقاض
وكالعاده الحزن صفقة اشرانه

وشكراً للدم���ع بس هو وفّ��اي
رشيف ومانكر اصله ونسان��ه

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1516 - وق�وع »معركة مرج داب�ق« بني املماليك 
والعثمانيني.

1572 - وقوع »مذبحة سان بارثليمبو« والتي قتل 
بھا ما يقارب 4000 من الربوتستانت الفرنسيني، 

وقد دبر ھذه املذبحة ملك إسبانيا
فيلي�ب الثاني والبابا وبعض الكاثوليك، وقد اعترب 

الكاثوليك ھذه املذبحة نرصا كاثوليكيا.
1821 - اإلعالن عن استقالل املكسيك.

1912 - أالس�كا تنض�م للوالي�ات املتحدة وتصبح 
أرضا أمريكية.

االنت�داب  يرفض�ون  الفلس�طينيون   -  1922
الربيطاني عى فلسطني وذلك يف »مؤتمر نابلس«.

- 1954الكونغ�رس األمريك�ي يواف�ق عى قانون 
مكافح�ة الش�يوعية وذل�ك خوًف�ا م�ن الخط�ر 

الشيوعي.
رئي�س الربازي�ل جيتوليو فارجاس يس�تقيل من 
منصب�ه وينتح�ر بع�د ذلك بس�بب تزاي�د األزمة 

السياسية يف البالد.
1989 - املوس�يقار ياني يص�در ألبومه الخامس 
بعن�وان »Nana Niki »والذي احت�وى عى ثماني 

مقطوعات.

- 1991ميخائيل غورباتشوف يستقيل من رئاسة 
الحزب الشيوعي السوفييتي.

أوكرانيا تعلن استقاللھا عن االتحاد السوفيتي.
1995 - طرح ويندوز 95 يف األسواق.

2011 - املدي�ر التنفيذي لرشكة أبل س�تيف جوبز 
يستقيل من منصبه.

- 2016اكتشاف كوكب خارج املجموعة الشمسية 
يدعى بروكسيما س�نتوري بي يف النطاق الصالح 
للحياة حول بروكس�يما سنتوري وھو أقرب نجم 

إىل الشمس.
زلزال مدمر يرضب وس�ط إيطاليا عى مقربة من 
مدينة نورتشا ويحصد 260 قتيال عى األقل و380 

مصابا.
2018 - س�كوت موريس�ون يصبح رئيس وزراء 

أسراليا الجديد خلفاً ملالكولم تورنبول.
1759 - ویلیام ویلربفورس، سیايس بریطاني.

1787 - جیمس ودل، مستكشف إنجلیزي.
1865 - امللك فردیناند األول، ملك رومانیا.

1880 - مایلز المبسون، دبلومايس بریطاني.
1881 - محم�د س�لیم الجن�دي، لغ�وي ومدرس 

وشاعر سوري.

ه�ل تعلم: الس�مكة التي تملك أس�نانا اكثر من أي حي�وان آخر هي 
س�مكة القطة إذ لديها 3980 سناً اما السمكة التي تملك اقل أسنانا 

فهي سمكة الكركون وهذه السمكة تملك سنني فقط .
هل تعل�م: غرب أنواع الزواحف هو الثعب�ان الدائري فمن املعتقد انه 
يأخذ ذيله بني أسنانه ليكون دائرة وبهذه الطريقة يمكنه أن يتدحرج 
ع�ى االرض مثل عجلة الدراجة ويعتقد بعض الناس أن رسعته بهذه 

الطريقة تفوق رسعة أي حيوان اخر.
هل تعلم: كل أس�ماك الحفش “ يس�تخرج منه�ا الكافيار” التي يتم 

صيدها يف املياه الربيطانية، ُتعّد ُملكاً حرصياً مللكة بريطانيا.
هل تعلم: الحوت األحدب، يلتقط طعامه بعد أن يس�بح بشكل دائري 

ومن ثم ينفث انبوباً هائالً من الفقاعات الصغرية حول فريسته.
هل تعلم: للس�مك خ�ط طويل ع�ى كل جانب من جانبي�ه وبفحص 
هذه الخطوط باملجهر وجدت أنها اعضاء دقيقة حساس�ة إىل درجة 
كبرية فاذا اقربت الس�مكة من حاجز أو صخرة تحس هذه األعضاء 
باختالف ضغط املاء نتيجة اصطدامه بالحاجز مهما كان تموج املاء 

قليال فتتفادى بذلك االصطدام وتغري طريقها.

هـــــل تعلــــــم

أفقي
1أعى قمة يف أفريقيا

2يهتز o خيالء
3جرس عى ماء

 o 4خصوم اليونانيني يف قربص
حرف عطف

5حسام o ضعف لدرجة املرض
الجنوبي�ة  أم�ريكا  يف  6بح�رية 
األع�ى يف العال�م ع�ن س�طح 

البحر
 o )7ج�دة )باللهج�ة املرصي�ة

جمع رسير )معكوسة(.
8الذه�ب البن�ي o أش�هر ملكة 
عرصه�ا  امت�از  فرعوني�ة 

باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

10سلس�لة قص�ص تجس�س 
سينمائية كتبها إيان فلمنج

عمودي
1اسمها القديم بيزنطة

2يحلو فيها الس�مر o عملة 
اليابان

3عكس حلو o تفنن o نصف 
أريج

4مات�ت الحيوان�ات o تق�ال 
للحبيبة أو الحبيب

صوت�ا  أص�در  5الهات�ف 
)معكوسة( o تلقى االهتمام

 o 6يملك األرض وم�ن عليها
ذو طباع حادة وغري محبوب

7ضعيف وغري مقبول
املعل�م   o الدواج�ن  8م�ن 

الخاص لالسكندر املقدوني
9دعاؤه ج�اء يف فيلم لقصة 

طه حسني
10عملة اوروبية o استعاد

اختب�ارا  مع�ا  نتن�اوُل  الي�وم 
نقيس ب�ه درجة الثقة لدى كل 
من�ا؛ ليحدد م�ا إذا كانت ثقته 
بالقدر املطلوب، أم إنها تحتاج 

لعدد من املمارسات لتنميتها
1( إذا حاول ش�خص ما نقدك 
بصورة س�يئة فإن�ك تهاجمه 

بشدة وتدافع عن نفسك:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

2( تتخي�ل مكانتك االجتماعية 
والوظيفية يف املستقبل:

أ- دائًما
ب- أحياًنا

ج- أبًدا
3( تش�غلك عيوب�ك الجس�دية 

والشكلية:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

يف  االنخ�راط  تح�اول   )4
مجتمع�ات مختلف�ة لي�س لك 

بها سابق معرفة:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

5( لدي�ك الق�درة ع�ى ضب�ط 
انفعاالتك:

أ- دائًما
ب- أحياًنا

ج- أبًدا
6( إذا كن�ت يف جلس�ة عام�ة 
وأردت التعب�ري أو التعليق عى 
يشء م�ا يلف�ت نظ�رك.. فإنك 

تفعل ذلك:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

7( تتقب�ل االنتق�اد البّناء ممن 
تثق فيهم:

أ- دائًما
ب- أحياًنا

ج- أبًدا
8( تض�ع أمام�ك خط�ة عمل 

وتسعى لتطبيقها:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

9( ال تردد يف اتخاذ القرار وإذا 
أخذته ال تراجع عنه:

أ- دائًما
ب- أحياًنا

ج- أبًدا
رأس�ك  رافًع�ا  تم�ي   )10

وجسمك إىل األعى:
أ- دائًما

ب- أحياًنا
ج- أبًدا

إذا كان معظ�م إجابات�ك م�ن 
الفئة )أ(:

الثق�ة  فإن�ك ش�خص ش�ديد 
واالعتداد بنفسك، تسعى دائًما 
لتطويرها وتتقب�ل النقد البّناء 
من خالل م�ن تثق يف حبهم لك 
وحرصهم عى مصلحتك؛ لكنك 
يف املقاب�ل تداف�ع ع�ن أي نقد 
هّدام أو تجريح أو سخرية من 
ش�خصك.. وأنت تتمتع بنظرة 
إيجابي�ة للنفس؛ لكن حاذر أن 
تتحول مع�ك يف بعض األحيان 

إىل غ�رور يعمي�ك ع�ن رؤي�ة 
بعض الحقائق.

إذا كان معظ�م إجابات�ك م�ن 
الفئة )ب(:

فإن درجة ثقة يف نفسك جيدة، 
وتقّدره�ا  ذات�ك  وأن�ت تح�ب 
بق�در معق�ول، وتتقب�ل النقد 
املوجه ل�ك يف معظ�م األحيان، 
إذا ش�عرت أنه نق�د بّناء يصب 
يف صالح�ك... وع�ى الرغم من 
بعض القل�ق واالضطراب الذي 
العام�ة  املحاف�ل  يف  يصيب�ك 
ومواجهة جمهور جديد؛ فإنك 
رسع�ان م�ا تتخلص م�ن ذلك 
القلق، وتحاول التفاعل رسيًعا 

وتنايس توترك.
إذا كان معظ�م إجابات�ك م�ن 

الفئة )ج(:
االلتف�ات  ب�ك  يج�در  فإن�ه 
الجزأي�ن  يف  عن�ه  تحدثن�ا  مل�ا 
السابقني من عوامل هدم الثقة 
يف النفس، والعمل عى تجنبها، 
والعمل عى بناء ثقتك يف نفسك؛ 
فأنت غالًبا ما تخىش املواجهات 
ويؤثر في�ك النقد البناء والهدام 
كليهم�ا بش�كل س�لبي؛ ألن�ك 
تفك�ر يف أثره عى الناس ونظرة 
املجتم�ع لك، ال إىل م�ا يجب أن 
تفعل�ه ملواجهة ذل�ك.. كما أنك 
تفتق�د روح املب�ادرة لالنخراط 

وسط فريق جديد.

)قيم ال�ركاع من ديرة عفج( ُه�و عنوان قصيدة..يق�ال ان ناظمها 
هو مال عبود الكرخي فيما ينس�بها آخرون اىل الحاج زاير..وكالهما 
شاعر شعبي معروف..ولها قصة خالصتها ان عامل احذية جاء قبل 
اكثر من مئة س�نة اىل قض�اء عفك وفتح له مح�ال لتصليح االحذية 
)والنع�ل(. ويف الحكاي�ة روايت�ان: االوىل تق�ول..ان معظم اهل عفك 
كانوا حفاة..وكان العامل يقيض يومه دون ان يأتيه أحد..فتعرض اىل 
خسارة وغلق محله وعاد من حيث أتى. والثانية تقول: ان الذي يأتيه 
ليصل�ح حذاءه او نعال�ه يقول له: بروح ابوك ما اتدك بس�ماراهنا.. 
وبعد ان يدقه يقول له بارك الله بيك..مع الس�المة..وهكذا كان..كل 
من يأتي�ه يبدأها ب�روح ابوك..رحمة لوالديك..فد بس�مار..فد خيط 
اهنا..وشكرا مع الس�المة دون ان يدفع له شيئا..وملا شاف القضية 
مالها نهاية..ه�ز يده وقال: قيم الركاع من ديرة عفج.. فذهب قوله 

هذا مثال عراقيا يرضب عى من ينطبق عليه الحال.
وينس�ب اىل عب�ود الكرخ�ي، او الحاج زاير، انه جعل م�ن هذا القول 

عنوان قصيدة سياسية يف العهد امللكي.

اختبارات شخصية
قصة مثل

هل أنت واثق من نفسك أم ختاف من املواجهة؟!
قيم الركاع من ديرة عفج

ُحكَم عى رجل باإلعدام يف عرص 
لويس الراب�ع عرش، وبينما هو 
يف ليلت�ه األخ�رية إذ دخ�ل عليه 
امللك بنفس�ه، وقد كان معروفاً 
عنه ولعه بالحي�ل والترّصفات 

الغريبة.
وقال للسجني: أنت اآلن يف ليلتك 
األخ�رية، ولك�ن دعن�ي أعطيك 
فرص�ة ق�د تنجيك م�ن املوت، 
هن�اك مخ�رج موج�ود يف ه�ذا 
الجن�اح م�ن دون حراس�ة، إن 
تمكنت م�ن العثور عليه أمكنك 
وإال  والنج�اة،  من�ه  الخ�روج 
فأنت مي�ت، وأمامك من الوقت 

حتى مرشق الشمس!
ومع�ه  الزنزان�ة  املل�ك  وغ�ادر 
الحراس، وترك�وا الرجل يفّتش 
يف جنون يف كل زاوية وركن عن 

املخرج الذي تحدث عنه امللك.
والح ل�ه األم�ل عندما اكتش�ف 
غط�اء فتحة مغطاة بس�جادة 
بالي�ة، وم�ا إن فتحه�ا حت�ى 

وجدها تأخذه إىل سلم يهبط به 
إىل رسداب س�فيل، ويليه س�لم 
آخر يصعد به مرة أخرى، وظل 
يصع�د إىل أن بدأ يحّس بتس�لل 
نس�يم اله�واء الخارج�ي مم�ا 
بث يف نفس�ه األم�ل، إىل أن وجد 
نفس�ه يف النهاية يف برج القلعة 
الشاهق واألرض ال يكاد يراها. 
فعلم أنه قد ضل الطريق، وقرر 

أن يعود ليبدأ من جديد.
أركان  يف  ثاني�ة  يفت�ش  راح 
الزنزان�ة وي�رضب بكلت�ا يديه 
ع�ى جدرانه�ا، وإذ ب�ه يش�عر 
بأحد األحجار ينزاح من مكانه، 
فاس�تبرش خريا، ودف�ع الحجر 
إىل الخل�ف حتى ب�دا له رسداب 
ضيق، فأخ�ذ يزحف عى بطنه، 
واألم�ل ق�د ب�دأ يل�وح يف أفقه 
املكدود، واستمر زحفه لساعات 
أخذت ثلث ليله، لكنه يف النهاية 
وجد نفس�ه أمام فتح�ة يدخل 
منها ض�وء القمر لكنها مغلقة 

بسياج من حديد.
وعاد الس�جني خائبا إىل سجنه 
يفّت�ش فيه عن املخ�رج، فتارة 
ي�رضب األرض، وأخ�رى يخترب 
الجدران، وثالثة يطالع السقف، 
وم�ر الليل، والحت له الش�مس 
م�ن خالل الناف�ذة، ووجد وجه 
امللك يطل عليه من الباب ويقول 

له: أراك ما زلت هنا.
فقال له الس�جني: كن�ت أظنك 

صادقاً معي سيدي امللك.
فقال ل�ه امللك: لقد كنت صادقا 

بالفعل!
سأله السجني: كيف هذا وأنا لم 
أترك زاوية من زوايا الزنزانة إال 
وفتش�تها، فأين هذا املخرج إن 

كنت صادقا.
ق�ال ل�ه املل�ك: لق�د كان ب�اب 
الزنزان�ة مفتوحاً ط�وال الليل، 
لكنك لم تفّكر أن تدفعه بأناملك 

لتكتشف ذلك.
الح�ل الس�هل أهمل�ه العقل يف 
زحمة الحلول املعّقدة، واألفكار 

املتشابكة.

قصة وعربة

 احللول البسيطة
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لعن اهلل كورونا

نعود مرة اخرى لتناول الحدث االبرز يف الش�ارع العراقي، وهو اتساع 
االصابة بجائحة كورونا رغم االجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من 
انتش�ار هذا الوباء، لكن اثبتت االيام املتالحقة اتس�اع انتشار الوباء، 
ويتحمل مس�ؤولية هذا التدهور املواطن.. نعم، املواطن بس�بب عدم 
املب�االة وتحدي�ه الوباء، وم�ن جانبنا نح�ذر املواطن من االس�تهانة 
بالوباء، ونقول لعن الله كورونا وما خلفه هذا الوباء من انتكاسات يف 
مس�توى العالقات االجتماعية بني البرش.. لعن الله كورونا الذي جعل 
االنسان دون كل الخليقة ينأى بنفسه ويعتكف بالبيت لكي ال يصيبه 
هذا الداء الذي ترك آثارا مدمرة يف مس�توى العالقة بني البرش، وتعدى 
ذلك اىل مس�توى العالقة بني افراد العائلة الواحدة.. ونقولها برصاحة 
ان الوقاي�ة من هذا الوباء يتحمل مس�ؤوليتها املواط�ن يف حال  عدم 
تطبيق�ه توجيهات الدول�ة متمثلة بخلية االزمة، ووع�ي املواطن هو 
االمر االساس للوقاية من االصابة بهذا الوباء، ومن الطبيعي ان البرش 
يختلفون يف مس�توى الثقافة التي يحملونه�ا، وهذا االختالف يتحمل 
مسؤوليته االعالم باعتباره يمتلك القدرة واالمكانية عىل توجيه وتوعية 
املواطن وتوجيهه التوجه الذي يس�هم يف القضاء عىل الوباء، والوقاية 
م�ن االصابة تس�تلزم من املواطن البق�اء يف البيت، وه�ذه التوصيات 
طامل�ا اكدها االع�الم العراقي.. والحمد لله لعب االع�الم العراقي دورا 
مميزا يف اجراء املسح امليداني عىل كل مدن العراق وتوعيتها من خالل 
الربام�ج التلفازي�ة او ما صدر من ملصقات جدارية اس�همت يف حث 
املواطن�ني عىل توق�ي االصابة بهذا الوباء، وم�ن حيث نجحت كورونا 
يف يل ذراع البرشي�ة واخضاعه�ا لهذا املس�توى من الخوف، اس�تطاع 
االعالم ان يكون بمس�توى املس�ؤولية من حي�ث زج كل امكانياته يف 
توعي�ة املواطن بخطورة هذا الوب�اء، ومحاولة انضاج تفكريه ليكون 
اكثر اس�تيعابا للحالة، وتطبيق حظر التجوال وعدم االختالط وتوخي 
الح�ذر، واالبتع�اد ع�ن التجمعات، اضاف�ة اىل اس�تخدامه الكمامات 
وكفوف الوقاية من االصابة، والحمد لله ان الصحفيني كانوا ومازالوا 
من الرشائح االكثر وعيا يف تحشيد كل الطاقات لتسهيل مهام االجهزة 
االمني�ة يف تنفيذ واجباتها، اضاف�ة اىل تحفيز عنارص الجيش االبيض 
للقيام بواجباتهم بس�هولة ويرس، ويف ضوء ذلك بات العراقي يجلس 
يف بيته ويرضب االخماس باالس�داس، ويغوص يف تفكريه بتلك االيام 
الخوايل يوم كان يتجول مع عائلته فرحا مستبرشا بأيام اكثر سعادة، 
ووس�ط هذه االيام عمل االع�الم وبجهود مضاعفة ع�ىل اعطاء هذه 
املس�ألة جل اهتمامه لاللتزام بتعليمات خلي�ة االزمة، وحث املواطن 
ع�ىل تقديم امل�واد الغذائية للعوائل املتعففة والفقرية ممن لم تس�نح 
الظروف لرب العائلة العمل بسبب ظروف الحظر، وكانت حملة يشار 
لها بالبنان، ش�اركت فيها اغلب املنظمات املهنية، ومن ضمنها نقابة 
الصحفي�ني العراقيني، حيث حققت اهدافها.. ونتمنى من كل العوائل 
ان تكون بمس�توى املس�ؤولية امللق�اة عىل عاتقه�ا، وان تتالحم مع 
الجه�ات الحكومية للقضاء عىل هذا الوب�اء، خاصة ان كورونا قارب 

عىل االنحسار يف مناطق عديدة من العالم.

عادت مصممة األزياء املغربية، 
م�ن  للغن�اء  بوس�يل،  بس�مة 
جدي�د، رغ�م إعالنه�ا إعتزال�ه 
بعد زواجها من الفنان املرصي 

تامر حسني.
ونرشت بوسيل عرب قناتها عىل 

“يوتيوب” أغنية “بيال تش�او” 
بتوزيع جديد، وأرفقت الفيديو 
بتعلي�ق أش�ارت في�ه إىل أنه�ا 
تعاون�ت م�ن خ�الل العمل مع 
املوسيقيني هيثم رايض وجالل 

فهمي واملخرج معتز خليل.

ويب�دو أن بوس�يل تش�تاق اىل 
الغن�اء، ولم تجد س�وى أغاني 
للتواج�د  وس�يلة   Cover ال�� 
عىل الس�احة، حيث س�بق لها 
أن قدم�ت أغني�ة إال راح الغايل 

لحاتم عمور.

تتج�ه اململكة املتح�دة إىل تطبيق 
قوانني الس�ماح بقيادة الس�يارة 
اليدي�ن،  اس�تخدام  دون  م�ن 
بالت�وازي م�ع تط�ور التقني�ات 
الحديث�ة املطلوب�ة له�ذا التطور 

الجديد.
وذك�ر ان قي�ادة الس�يارات دون 
بريطاني�ا  يف  اليدي�ن  اس�تخدام 
يمك�ن أن يك�ون متاح�ا بحل�ول 
ظ�ل  يف  املقب�ل  الربي�ع  فص�ل 
إط�الق استش�ارات بش�أن ه�ذه 

التكنولوجيا.
وبدأت وزارة النقل بدعوة املجتمع 
للمشاركة يف عملية تشاور عامة 
ع�ىل  أدل�ة  أي  تقدي�م  تتضم�ن 
إمكاني�ة تطبي�ق أنظم�ة الحفظ 
ع�ىل  الح�ارات  يف  للقي�ادة  اآليل 

.)ALKS( الطرق
التكنولوجيا  وتتحكم مث�ل ه�ذه 
يف تح�ركات املركب�ة وتبقيه�ا يف 
مس�ارها مل�دد طويل�ة، بالرغ�م 

م�ن أن الس�ائقني يتوجب عليهم 
الس�تعادة  جاهزي�ن  يكون�وا  أن 

السيطرة عىل العربة.
وتع�د جمعي�ة مصنع�ي وتج�ار 
ه�ذا  أن  بريطاني�ا  يف  الس�يارات 
النظ�ام يمك�ن أن يقل�ل حوادث 

الطرق.
وتق�ول وزارة النق�ل إن الدوائ�ر 
املختصة قد تستخدم التكنولوجيا 
الت�ي تمكن الس�يارة من أن تقود 
نفس�ها مل�ا يص�ل إىل 70 مي�ال يف 
الساعة، األمر الذي قد يجعل قيادة 
الس�يارات بش�كل ممل ملسافات 
طويلة عىل الطريق الرسيع جزءا 

من املايض.
أنظم�ة  تكنولوجي�ا  وحظي�ت 
االلت�زام اآليل بالس�ري يف الحارات 
االقتصادي�ة  اللجن�ة  بموافق�ة 
املعني�ة بأوروب�ا التابع�ة لألم�م 
واململك�ة   ،)UNECE( املتح�دة 

املتحدة عضو فيها.

الوالي�ات  م�ن  علم�اء  ابتك�ر 
املتحدة “عالم�ة حيوية رقمية” 
الس�تخدامها يف كام�ريا الهاتف 
اإلصاب�ة  لتش�خيص  الذك�ي، 
م�رض  م�ن  الثان�ي  بالن�وع 

السكري.
مرض الس�كري، م�ن األمراض 
دون  م�ن  ويتط�ور  الخط�رية 
ووفق�ا  ملموس�ة.  أع�راض 
األمريكي�ة  املراك�ز  لتقدي�رات 
ملكافحة األمراض والوقاية منها، 
نصف املصابني بمرض السكري 
ال يش�عرون بإصابتهم باملرض 

واملخاطر الصحية املرتبطة به.
وق�د اق�رح علماء م�ن جامعة 
كاليفورنيا يف س�ان فرنسيسكو 
طريقة رسيعة جديدة لتشخيص 
النوع الثاني من مرض السكري 

بمساعدة تكنولوجيا موجودة يف 
الهواتف الذكية.

ويقول الدكتور، جيفري تيسون، 
البحث، االس�تاذ  رئي�س فري�ق 
املس�اعد يف قس�م ط�ب القل�ب، 
“تفتح إمكانية تشخيص مرض 
السكري، الذي له عواقب صحية 
خطرية بواس�طة الهاتف الذكي 
من دون أل�م، إمكانيات عديدة. 
وتكم�ن ه�ذه الفك�رة يف ابتكار 
أداة تساعد عىل تخفيض انتشار 
مرض السكري غري املشخص”.

ووفقا للباحثني، ستساعد األداة 
الجدي�دة أيض�ا ع�ىل اكتش�اف 
املناط�ق  يف  الس�كري  م�رض 
الس�كنية الت�ي ال تحص�ل ع�ىل 
باملس�توى  الطبي�ة  الخدم�ات 

املطلوب. 

اشتهرت باريس لعقود طويلة 
الجذابة،  الفرنس�ية  بعطورها 
الرئييس  والتي كان�ت الس�بب 
وراء اختياره�ا م�ن قبل مدير 
أح�د متاحف الفض�اء البتكار 

“رائحة القمر “.
يعكف�ون  العلم�اء  أن  وذك�ر 
يف الوق�ت الح�ايل إلنت�اج عطر 
فضائي مس�توحى من رائحة 
القم�ر مس�تعينني بش�هادات 
رواد فضاء ناس�ا الذين تمكنوا 
وق�ت  يف  القم�ر  زي�ارة  م�ن 

سابق.
ووصف العلماء رائحة الفضاء 
عىل أنها أش�به برائحة البارود 
املفرقعات وأقرب  املستخدم يف 
إىل كونه�ا مزيجاً م�ن الفحم، 
ومش�تقات  الكربي�ت،  أو 

الكالسيوم، واألمالح.
وته�دف عملية ابت�كار رائحة 
القمر ملنح رواد متحف “سيتي 
دي ال س�بيس” الفضائي ملحة 
رواد  تجرب�ة  ع�ن  تفصيلي�ة 

الفضاء يف زياراتهم للقمر.

قريبا.. قيادة السيارة بدون يدين تصبح 
ممكنة

آخر التقنيات.. ابتكار هواتف ذكية 
لتشخيص مرض السكري

فقط في فرنسا.. عطور برائحة القمر
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 سعد حمسن خليل

ع�ن  واملش�اهري  النج�وم  أع�رب 
اس�تيائهم من سياسة أردوغان بعد 
قراره اش�هار س�الح املي�اه لتجويع 
املتواجدي�ن  والعراقي�ني  الس�وريني 

عىل ضفتي نه�ري دجل�ة والفرات، 
م�ا يجعلها تتحك�م يف حصص املياه 
التي تصل إىل سوريا والعراق، وتبقى 

الدولتان رهينتا ضغط نقص املياه.

علّق النجوم ع�ىل القرار الصادر من 
أردوغ�ان، ون�رش الفن�ان عابد فهد 
صورة مرفق بها هاشتاغ: “#مليون_
انسان_بمدينة_الحس�كة_بدون_
مياه”، وكتب عرب حسابه الشخيص 
عىل “انستقرام”: “أردوغان ال تقطع 
املي عىل الحس�كة عيب حرام سلوك 
غري إنس�اني خارج قواعد الحرب... 

املوت من العطش كفر “.
فيما علّقت الفنان ُسالف فواخرجي، 
عرب انس�تقرام: “املاء أهون موجود، 
وأع�ز مفق�ود ... والحس�كة هانت 

ففقدت عزيزها ... إىل متى؟”.
كم�ا اكتف�ت الفنانة ديم�ا قندلفت 
مرف�ق  هاش�تاغات  ع�دة  بن�رش 
به�ا عب�ارات: “#الحس�كة_عطىش 

#سوريا”.

  

تغريدات

سيرين عبد النور

كلنا منحب لبنان
ــم منا حقو يستسلم ويفل مش رح قول لبلد افضل  يف قس
بل ليعيش ببلد مسؤولينو  عندهن ضمري !!! وخبافو على 

ارواح الناس 
القسم الثاني بعد عندو أمل بإنو يف شي رح يتغري لألفضل 

بس من حالوة الروح 
اهلل يعلم شو يف بقلوبنا

عبد السميع عزاوي

لألنسان الراقي ..
ــخص ، إمجع كافة أسراره وخبئها  اذا انتهت عالقتك مع ش

يف مكان ما وانسى املكان .

مطر ســـاخن

نجوم عن أزمة “الحسكة”: الموت من العطش كفر

“توأم روحي” ثاني فيلم سينمائي يدخل المنافسة 
في ظل أزمة كورونا

طرحت النجمة، ماريا كايي، أغنية س�نجل جديدة 
بعنوان “Save the Day” بمش�اركة املغنية لورين 
هي�ل، وحقق�ت األغنية بمجرد طرحه�ا 103 آالف 
مش�اهدة، وكان�ت النجم�ة العاملي�ة ماري�ا كاري 
كش�فت عن موعد إطالق ألبومه�ا الغنائي الجديد 
وهو الخرب الذي قابله عشاق ومحبو كاري بحماس 
وفرح�ة ش�ديدة، وقد كش�فت النجمة الش�هرية، 
البالغة من العم�ر 50 عاما، عن أن ألبومها الجديد 

.”The Rarities“ سيحمل اسم
 The وأش�ارت ماري�ا كاري إىل أن ألبومه�ا الغنائي
Rarities م�ن املق�رر أن تطرح�ه باألس�واق يف 2 
أكتوب�ر املقب�ل، وق�د بعثت ماري�ا كاري برس�الة 
ملحبيها ومعجبيها من خالل صفحتها الش�خصية 

الش�هري  االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع  ع�ىل 
“توي�ر”، حيث كتب�ت “إنه لالحتف�ال بنا، 

وأش�كركم ع�ىل س�نوات م�ن الحب 
الص�ايف والدع�م، أن�ا ممتن�ة جدا 

 THE RARITIES ألب�وم  لك�م.. 
سيصدر يف 2 أكتوبر”.

ب�دأت  كاري  ماري�ا  أن  يذك�ر 
 ،1989 الفني�ة ع�ام  مس�ريتها 

واس�تطاعت بفض�ل موهبتها أن 
تك�ون واح�دة م�ن اهم وأش�هر 
نجوم الغن�اء يف العالم، وأصبحت 
ذات شعبية جارفة، ولديها عشاق 

من شتى أنحاء العالم.

  احتف�ل صّن�اع فيلم “توأم روحي” لحس�ن 
الرداد وأمين�ة خليل بالعرض الخاص للفيلم، 
ليك�ون ثاني األعمال الس�ينمائية التي تدخل 
املنافسة يف ظل أزمة فريوس كورونا بعد فيلم 

“الغسالة”.
ليلة س�ينمائية خاصة بحض�ور أبطال عمل 
فيل�م “ت�وأم روحي” ملش�اهدة العرض األول 
للفيل�م مع�اً بعد عرض�ه قبل يوم�ني يف دور 
الس�ينما املرصية؛ حيث ب�دأ العرض الخاص 
بحض�ور بط�ل العمل حس�ن ال�رداد مرتدياً 
الكمام�ة الس�وداء حفاظ�اً عىل اإلج�راءات 

الوقائية ملنع انتشار عدوى فريوس كورونا.
وب�دأ ال�رداد ترصيحات�ه ع�ن العم�ل ليؤكد 
س�عادته بهذه التجرب�ة التي تعي�ده لألدوار 
الجادة التي بدأ بها مشواره السينمائي؛ بدايًة 
من “إحكي يا شهرزاد” و”كف القمر”، ورأى 
هذا الفيلم خطوة مهمة يف مشواره وتمنى أن 

ينال إعجاب الجمهور.
وأضاف الرداد أنها املرة األوىل التي سيش�اهد 
فيه�ا العم�ل كام�اًل بعد إنه�اء املونت�اج، ما 
يجعل�ه يتحم�س كث�رياً ملش�اهدته ومعرفة 
النتيج�ة النهائية ملجهوده ومجهود كل فريق 

العمل.

أم�ا أمينة خلي�ل، فقد عرّبت عن حماس�تها 
الش�ديدة ملش�اهدة ه�ذا العم�ل، ورأت ليل�ة 
عرض�ه ليلة مهمة جداً لها ولكل فريق الفيلم 
بعد مجهود شاق استمر لفرة تصوير ليست 

قصرية، وتمّنت أن ينال إعجاب الجمهور.
وجاءت إيم س�مري غانم برفق�ة زوجها بطل 
العم�ل حس�ن ال�رداد لرافق�ه ليل�ة العرض 

الخ�اص، وتنف�ي كل م�ا تردد خ�الل الفرة 
املاضي�ة ع�ن وجود خالف�ات بينهم�ا وتوتر 
عالقتهما الزوجية، وحرصت إيمي عىل ارتداء 
الكمام�ة الس�وداء، فيما رفض�ت الوجود يف 
أماك�ن التصوي�ر وفّضلت الدخ�ول إىل قاعة 
الع�رض يف انتظ�ار بدء ع�رض الفيلم برفقة 

زوجة منتج العمل أحمد السبكي.

 ”Save the Day“ ماريا كاري تطرح أغنيتها الجديدة
بمشاركة لورين هيل

“بيال تشاو” تعيد بسمة بوسيل إلى الغناء

الفنان�ة  تس�تعد 
روحانا،  إلهام  الفلس�طينية، 
إلصدار أغنيتها الجديدة بعنوان “يا 

دي” باللهجة املرصية .
وقال�ت روحان�ا يف ترصي�ح صح�ايف 
ص�در عن مكتبها اإلعالمي: إن العمل 
الجديد يحمل طابعا مختلفا واستثنائيا 
ه�ذه امل�رة وبالتع�اون م�ع أردني�ني 

ومرصيني.
موضح�ة: أن اغنية “ي�ا دي” من كلمات 
الش�اعر الغنائي املرصي ن�ادر صالح والحان 
احم�د عيل، وتوزي�ع فراس عودة والهندس�ة 

الصوتية يارس انور.
واكدت روحانا أنها تلقت خالل األيام املاضية 
عرشات القصائد الغنائية من شعراء يقيمون 
يف عدد من الدول العربية، حيث وقع اختيارها 
عىل ثالثة من قصائد بعد دراس�تها، من بينها 

“يا دي”.
وردا عىل س�ؤال يتعلق بآلي�ة اختيار القصائد 

ألعماله�ا الفني�ة، أك�دت روحان�ا أن العملية 
معقدة ويحتاج كل خيار مطروح عىل الطاولة 
إىل دراس�ته بش�كل معمق ومنظ�م بعيدا عن 

العشوائية بالتعاون مع فريق عملها. 
ورأت روحان�ا أن األه�م أيضا هو اإلحس�اس 
بكلمات القصي�دة وقراءتها قبل اتخاذ القرار 
النهائي بم�ا يخدم مش�وارها الفني، وتقديم 

األفضل لجمهورها يف املنطقة العربية.
يف س�ياق متصل، وعدت روحانا جمهورها يف 
املنطق�ة العربي�ة بالعديد من األعم�ال الفنية 

خالل األشهر القادمة.
وكان�ت روحان�ا أطلق�ت قبل أش�هر أغنيتها 
الجديدة واملص�ورة “هي الحكاي�ة” باللهجة 

املرصية.

طرح فري�ق BTS الك�وري كليب أغنيته�م الجديدة 
باللغ�ة اإلنجليزية وهي بعنوان “Dynamite”، وهي 
األغني�ة التى حق�ق التي�زر الخاص به�ا ومدته 28 
ثانية، ع�ىل موقع “يوتيوب”، 55 مليون مش�اهدة، 
فيما حقق الكليب نفس�ه نحو 45 مليون مش�اهدة 

متصدرا الرند رقم واحد عىل اليوتيوب.
الفريق الكوري BTS يس�عى حاليا لتكثيف نش�اطه 

هذه الف�رة، حيث بش�كل ملح�وظ خ�الل 
مذهال يظهر يمتل�ك BTS جدوال 

الت�ي  سيحرص األح�داث 
ه�ذا  الفري�ق جمه�ور 
متابعتها  س�واء عىل 
إط�الق  أعمال م�ن 

و فني�ة  أ
ج�د  ا لتو ا
لحفالت  با
و  أ

الربامج، 
ل  ويب�ذ
الفريق 

مجه�ودا كبريا يف وض�ع خطة مهمة 
للرويج ألغنيتهم الس�ينجل الجديدة 
م�ن  أغني�ة  وه�ي   ،”Dynamite“

ألبومهم املقب�ل الذي لم يعل�ن الفريق 
عن اسمه حتى اآلن أو موعد إطالقه.

ويف س�ياق مختلف، ت�ربع الفري�ق بمليون 
 Black Lives دوالر أمريك�ي، وذل�ك لحرك�ة
Matter املناهض�ة للعنرصي�ة ض�د أصحاب 

البرشة الس�مراء، وه�ي الحركة التي نش�طت؛ 
بس�بب مقتل املواطن األمريكي من أصل أفريقي، 
ج�ورج فلوي�د، ع�ىل ي�د عن�ارص م�ن الرشط�ة 
األمريكية، وذل�ك بعدما قامت بالتعامل معه بعنف 

أثناء القبض علي�ه. وأعلن فريق BTS تأجيل جولته 
الغنائي�ة يف أمري�كا الش�مالية، وذلك بس�بب األزمة 
الصحية الحالية التي تجتاح العالم مؤخرا يف س�انتا 
كالرا يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، كما 
أعلن س�ابقا أعضاء الفريق الكورى BTS أنهم ألغوا 
ارب�ع حفالت ضخم�ة. وظهر الفري�ق مؤخرا خالل 
املش�اركة يف الربنامج التليفزيونى األمريكى الشهري 
“the Late Late Show” م�ع املذيع جيمس كوردن 
ع�ىل قن�اة cbs، وذل�ك بحلق�ة خاصة حملت اس�م 
“Home Fest coronavirus”، وه�ي م�ن أج�ل دعم 
فك�رة الحجر املنزيل الذات�ي خوفا من تفيش فريوس 
كورونا وق�دم الفريق الغنائي املك�ون من 7 أعضاء 
أغني�ة “Boy With Luv”، حي�ث وج�د الكثريون أن 

الفريق أبدع يف هذا االستعراض.

الفنانة إلهام روحانا تكشف 
عن جديدها

كليب Dynamite لفريق BTS الكوري 
يتصدر الترند رقم 1 على اليويتوب


