وصول طائرة عراقية تنقل عشرات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األطنان من املساعدات اىل لبنان
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع ،امس الثالثاء ،عن وصول
طائرة عسكرية عراقية تحمل اطنانا من املساعدات
اىل لبنان.وذكرت الوزارة يف بيان :انه «بتوجيه من
رئيس الوزراء ومتابعة وارشاف من وزير الدفاع و
رئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة،
وصلت طائرة النقل العسكرية ( )C1٣0التابعة
اىل قيادة القوة الجوية ،اىل مطار بروت لنقل
مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة اىل
لبنان».واضافت ان «ذلك جاء يف مسعى لتخفيف
األزمة بعد انفجار مرفأ بروت الذي ادى اىل خسائر
برشية ومادية فادحة».

العدد 7314 :االربعاء  26آب 2020
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رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

الصحة العاملية :كورونا يتباطأ يف
غالبية العامل رغم استمرار تفشيه
بغداد /متابعة الزوراء:
أظهرت بيانات جديدة ملنظمة الصحة العاملية أن فروس كورونا املسبب لوباء «كوفيد»19-
ُ
تفشيه.وسجلت أكثر
يتباطأ يف غالبية املناطق يف العالم ،السيما يف األمركيتني ،رغم استمرار
من  1.7مليون إصابة جديدة ونحو  ٣9ألف وفاة إضافية ،خالل األسبوع املايض ،كما أفادت
منظمة الصحة العاملية يف أحدث تقرير لها.وتبني معدالت األسبوع الذي انتهى يف  2٣أغسطس
تراجعا بنسبة  5يف املئة ،يف عدد اإلصابات يف العالم ،وبنسبة  12يف املئة يف عدد الوفيات،
باملقارنة مع األسبوع الذي سبقه.ورغم هذا التباطؤ ،بلغ عدد اإلصابات بالوباء اكثر من 2٣
مليونا ً والوفيات أكثر من  81٣ألفاً ،عىل وفق ما نقلت األسوشيتد برس.وباستثناء جنوب
رشق آسيا ورشق املتوسط ،سجلت كل املناطق تراجعا ً يف عدد اإلصابات والوفيات الجديدة،
بحسب املنظمة.وتبقى األمركيتان إىل حد بعيد أكثر املناطق تررا ً يف العالم ،إذ سجلتا
األسبوع املايض أكثر من نصف اإلصابات الجديدة عاملياً ،و ٦2يف املئة من الوفيات.

السعر  500دينار
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خالل انعقاد القمة الثالثية األردنية املصرية العراقية يف عمّان
امللك عبداهلل الثاني :األردن يقف مع العراق يف تعزيز أمنه واستقراره

السيسي :مصر على استعداد لتقديم جتربتها وخربتها لألردن والعراق

الكاظمي :منطقتنا ليست حباجة إىل حروب وصراعات جديدة بل للوقوف مجيعا مع بعضنا
بغداد /الزوراء:
احتضن�ت العاصم�ة االردني�ة عمان،
ام�س الثالث�اء ،القم�ة الثالثي�ة التي
جمع�ت رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،وملك اململك�ة االردنية عبد
الل�ه الثان�ي ،والرئي�س امل�ري عبد
الفتاح الس�ييس ،وفيما اكد الكاظمي
ان “منطقتنا ليست بحاجة إىل ُحرُوب،
ورصاعات جديدة ،بل بحاجة ألن نقف
جميع�ا ً م�ع بعضنا ،ونعم�ل من أجل
تحقي�ق م�ا تصبو إلي�ه ُ
ش ُ
�عوبنا من
أمن واس�تقرار وتنمي�ة وحياة أفضل،
وأن نعم�ل لصنع الس�الم” ،اعلن امللك
االردني ،عبد الل�ه الثاني ،وقوف بالده
مع الع�راق يف تعزيز أمنه واس�تقراره
والحفاظ عىل وحدة ترابه واس�تقالله
السيايس ،يف حني أكد الرئيس املري،
عبد الفتاح الس�ييس ،اس�تعداد مر
لتقدي�م تجربته�ا وخرته�ا ىف كل
املجاالت ألشقائها ىف األردن والعراق.
وقال الكاظمي ،يف كلمة له خالل القمة
بحس�ب بيان ملكتبه تلق�ت “الزوراء”
نسخة منه“ :يطيب يل أن أعرب لكم عن
مدى س�عادتي ب�أن نجتمع عىل أرض
اململكة األردنيّة الهاش�ميّة الشقيقة،

وأن ألتقي بجاللة امللك عبد الله الثاني
بن الحس�ني ،وأش�يد بعالق�ات بلدينا
التأريخيّ�ة والوطي�دة ،وأج�دد التأكيد
ع�ىل موقفنا الثابت م�ن القضايا ذات
االهتمام املُ َ
شرتك ،وحرصنا عىل تكامل
ُ
ش ُعوبنا العربيّة وسيادتها ،واستقاللها
واس�تقرارها”.وأضاف الكاظم�ي:
“ ُيس� ِعدني أن ألتق�ي بفخام�ة رئيس
جمهوريّة مر العربيّة وأثمّن حرصه
ّ
تمس�ك بالده
ع�ىل املُش�ارَكة ،وتأكيد
بآليّة املُش�اوَرات السياس�يّة بني دولنا
الت�ي انطلق�ت عىل مُ س�توى القمة يف
القاه�رة بتأريخ  ،24/3/2019لبحث
ُ
س� ُبل التع�اون والتنس�يق والتكام�ل
فيما بني البلدان الثالثة”.وأش�ار إىل أن
“منطقتنا ليس�ت بحاج�ة إىل ُحرُوب،
ورصاعات جديدة ،بل بحاجة ألن نقف
جميع�ا ً م�ع بعضنا ،ونعم�ل من أجل
تحقيق ما تصبو إليه ُ
ش ُعوبنا من أمن
واس�تقرار وتنمية وحي�اة أفضل ،وأن
نعمل لصنع الس�الم”.وتابع الكاظمي
أن “الع�راق يلتزم برؤية اس�رتاتيجيّة
تدعم اس�تقرار املنطق�ة وخلق فرصة
التهدئة ،وهذا املس�ار ُيبنى باس�تمرار
الح�وارات ب�ني األط�راف الفاعلة عىل

مُ ستوى املنطقة”.ولفت إىل أن “العراق
ّ
يتمس�ك بإقام�ة عالق�ات مُ توازن�ة
م�ع كل دول الج�وار ،و ُي�ويل أهمّي�ة

لحماي�ة س�يادته وأمنه واس�تقراره،
ويتع�اون م�ع األش�قاء واألصدقاء يف
ّ
التدخل
إط�ار االحرتام املُتب�ا َدل ،وعدم

القانونية النيابية  :إيقاف العالوات والرتفيعات للموظفني إجراء خاطيء

احللبوسي ورئيس جملس القضاء
يبحثان التعاون يف إقرار القوانني

ص5

يف ُ
الش ُ�ؤون الداخليّة ونتطلّع إىل صنع
ُ
ّ
مستقبل مرشق ُيوفر لش ُعوبنا الحياة
الكريمة يف ظل قيم السالم والتسامح،

واالس�تقرار ،والرفاهي�ة ،والعدال�ة
االجتماعيّ�ة ،ونح�ن نجتم�ع الي�وم
مُ ّ
تمس�كني بقيمنا األصيلة الراس�خة
من أجل خر بلداننا ُ
وش ُ�عوبنا”.وجدد
الكاظم�ي التأكي�د عىل موق�ف العراق
الثاب�ت بدع�م القضيّة الفلس�طينيّة،
ّ
الفلس�طيني يف إقام�ة
وح�ق الش�عب
ّ
دولت�ه وعاصمتها الق�دس الرشيف”.
“ن ّ
وش�دد عىل أن�ه ُ
ؤكد أهمّي�ة اإلرادة
الجماعيّ�ة لدح�ر اإلره�اب ،والقضاء
علي�ه عر تعاون إقليمي ودويل ش�امل
واجه�ة ّ
ومُ َ
كل م�ن يدع�م اإلره�اب
بالتمويل والتسليح ،ورضورة استكمال
املعركة ض ّد املجاميع اإلرهابيّة يف ضوء
االنتصار الذي ّ
حققه العراق يف معركته
اإلرهابي”.ونوه
ض ّد عصابات داع�ش
ّ
ّ
الحل
إىل أن “العراق حريص عىل أهمّية
الس�يايسّ الشامل ألزمات املنطقة عىل
قاع�دة املصال�ح املش�رتكة التأريخية
ب�ني الش�عوب ،وبم�ا يحف�ظ وح�دة
واس�تقالل دول املنطق�ة وس�المتها
اإلقليميّة ،ومُ ق ّدرات ُ
ش ُ�عوبها ،و ُيتيح
القومي”.وتابع،
الحفاظ ع�ىل األم�ن
ّ
أن “رؤي�ة الع�راق ترك�ز ع�ىل تبن�ي
املش�رتكات والن�أي ع�ن الراع�ات

ّ
االقتصادي
وتحقيق التكامل والتعاون
ب�ني ال�دول الث�الث من خ�الل تطوير
املناط�ق الصناعيّ�ة (االقتصاديّ�ة)
املُ
َ
ش�رتكة ،ورضورة إيج�اد رشاكات
ّ
اس�رتاتيجيّة مُ تع�ددة األوج�ه بهدف
تعزي�ز ُح ُ
العراق�ي
ض�ور االقتص�اد
ّ
َ
بشكل مُ ش�رتك مع اقتصاديّات الدول
العربيّ�ة ،وبما يعود ع�ىل بلداننا بمزيد
م�ن االس�تقرار ،والرفاهي�ة ونتطلّ�ع
لفتح آفاق جدي�دة للتعاون يف املجاالت
االقتصاديّة ،والتجاريّة ،واالستثماريّة،
يف مج�االت الطاقة والكهرب�اء والبنى
التحتي�ة وإع�ادة اإلعم�ار والنق�ل
والصح�ة” .وأش�ار إىل أن “الرواب�ط
التأريخي�ة والجغرافي�ة الت�ي تجم�ع
الع�راق بأش�قائه يف اململك�ة األردنية
الهاش�مية وجمهورية م�ر العربية
تتي�ح لنا فرص بناء قاع�دة للمصالح
االقتصاديّ�ة املُ
َ
ش�رتكة ُتؤمّ ن رشاكات
استثماريّة طويلة املدى وتبادالً تجاريّا ً
واس�ع األف�ق ،وكذل�ك إثراء األس�واق
العراقيّة واألردنيّة واملريّة باملنتجات
املُ َ
شرتكة لهذه البلدان ،وبما ُيساهِ م يف
تعزيز ُح ُ
ضور السوق العربيّة”.

تفاصيل ص3

اليوم  ..إنعقاد املؤمتر االستثنائي لعمومية اللجنة األوملبية

ص6

القضاء يصدر أمرا والئيا بإيقاف جتديد عقود شركات اهلاتف النقال يف العراق

بغداد /الزوراء:
اصدر مجلس القضاء األعىل ،أمس الثالثاء،
قرارا والئيا بإيقاف إجراءات تمديد وتجديد
رخص�ة عم�ل رشكات الهات�ف النق�ال يف
العراق.وكش�ف عض�و مجل�س الن�واب،
محمد ش�ياع السوداني ،امس الثالثاء ،عن

إصدار محكمة بداءة الك�رخ «أمرا ً والئياً»
بإيق�اف ق�رار تجدي�د عق�ود تراخي�ص
الهات�ف النقال.وكت�ب الس�وداني تغريدة
ع�ر حس�ابه يف موق�ع تويرت ج�اء فيها:
«إثر دعوتنا املقامة ..محكمة بداءة الكرخ
ُتصدر أمرًا والئ ًيا بإيقاف قرار تجديد عقود

تراخيص الهاتف النقال».وكان الس�وداني
أعل�ن ،الثالث�اء ( 1آب  ،)2020رفع دعوى
قضائي�ة ملن�ع تجدي�د رشكات الهات�ف
النق�ال ،مش�را ً إىل أنه طلب م�ن القايض
إص�دار أمر والئ�ي بإيقاف تنفي�ذ التمديد
لحني حس�م الدعوى.من جهته ،ع ّد عضو

لجن�ة الخدم�ات النيابية ،ع�الء الربيعي،
أم�س الثالثاء ،ان إص�دار محكم�ة بداءة
الكرخ «أم�را ً والئياً» بإيقاف ق�رار تجديد
عقود تراخيص الهاتف النقال هو انتصار
إلرادة الشعب وجهود مكافحة الفساد.

تفاصيل ص5

الصحة تسجل  3962إصابة جديدة و 77حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 211ألفا ونسبة الشفاء أكثر من % 72
بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س مجل�س القض�اء األعىل،
فائق زيدان ،مع رئي�س مجلس النواب،
محم�د الحلب�ويس ،التع�اون يف إق�رار
القوانني.وذكر بيان للسلطة القضائية:
أن “رئي�س مجلس القضاء األعىل ،فائق
زيدان ،اس�تقبل رئيس مجل�س النواب،
محم�د الحلب�ويس ،والوف�د املراف�ق له
كال من أس�امة النجيف�ي عضو مجلس
الن�واب ،وصال�ح املطل�ك وعب�د الخالق

الع�زاوي ،وبحث الجانب�ان التعاون بني
السلطتني الترشيعية والقضائية يف إقرار
القوانني”.وأض�اف أن “الجانب�ني بحثا
أيضا م�ا أثر موخ�را بخصوص صدور
قرار م�ن محكمة التميي�ز باإلفراج عن
املتهمني يف قضية شهداء جامع مصعب
ب�ن عم�ر يف محافظ�ة دياىل”.وأش�ار
البي�ان إىل أن “اللق�اء ح�ره عدد من
أعضاء محكمة التمييز ورئيس�ا االدعاء
العام واإلرشاف القضائي”.

املنافذ احلدودية :دخول  31صهرجيا
حممالً باألوكسجني من الكويت

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة دخول ٣1
صهريجا ً محمالً باالوكس�جني قادمة من
الكويت.وذك�رت الهيئ�ة ،يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه :انه “تم دخول ()31

صهريجا ،وبواقع حمولة إجمايل  ٦20طنا ً
م�ن م�ادة األوكس�جني ،قادمة م�ن دولة
الكويت”.واضاف�ت ان “الصهاريج جاءت
لتعزيز الواقع الصحي ،ودعم املستشفيات
ملعالجة املصابني بجائحة كورونا”.

الربهان يطالب الواليات املتحدة برفع اسم
السودان عن قائمة الدول الراعية لإلرهاب

الخرطوم /متابعة الزوراء:
طال�ب رئي�س مجل�س الس�يادة
الس�وداني ،عبد الفتاح الرهان ،خالل
لقائ�ه بوزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي،
مايك بومبيو ،يف الخرطوم ،برفع اس�م
الس�ودان عن قائمة العقوبات والدول
الراعية لإلرهاب.وذك�ر بيان صدر عن
إع�الم مجلس الس�يادة االنتقايل ،امس
الثالث�اء ،أن “الفري�ق أول رك�ن عب�د
الفت�اح الرهان طالب الواليات املتحدة
األمريكية خالل لقائه بوزير الخارجية،
ماي�ك بومبي�و ،برفع اس�م الس�ودان
ع�ن قائم�ة العقوبات وال�دول الراعية

لإلرهاب يف ظ�ل التح�ول الديمقراطي
واالنفتاح ع�ىل العال�م الخارجي”.ويف
س�ياق متص�ل ،ع�ر وزي�ر الخارجية
األمريك�ي ع�ن “س�عادته بزي�ارة
ً
واصفا الزي�ارة باملهمة ،وأن
الس�ودان
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة تقف مع
الس�ودان يف كافة القضاي�ا واندماجه
يف املحي�ط اإلقليم�ي والدويل”.وتوج�ه
بومبيو ،امس الثالثاء ،إىل السودان عىل
متن أول رحلة رس�مية مبارشة من تل
أبي�ب إىل الخرط�وم ،وذل�ك يف محطته
الثانية من الجولة التي يقوم بها حاليا
يف املنطقة.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  ٣9٦2إصاب�ة جدي�دة و77
حال�ة وف�اة ،فيما س�جلت  ٣٣72حالة
ش�فاء ،ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة

والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات
حس�ب املناطق.وقالت ال�وزارة يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :أنه «تم
فح�ص ( )24522انموذجا يف املخترات
املختص�ة يف الع�راق ليوم ام�س؛ وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق

( ،»)1482187الفت�ة إىل أنها «س�جلت
هذا اليوم (امس) ( )٣٣72حالة ش�فاء
يف العراق موزعة كاآلتي :بغداد الرصافة
 ،٣٣٦بغ�داد الك�رخ  ،420مدينة الطب
 ،70النج�ف األرشف  ،2٣٣الس�ليمانية
 ،8٦أربي�ل  ،22٦كرب�الء  ،٣22كرك�وك
 ،98دي�اىل  ،1٦0واس�ط  ،179الب�رة

العمليات املشرتكة لـ  :قوات التحالف الدولي
بدأت باالنسحاب من العراق وال صحة لتدوير مواقعها
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة ع�ن بدء
قوات التحال�ف الدويل باالنس�حاب من العراق،
وفيم�ا نف�ت االنب�اء الت�ي تحدثت ع�ن تدوير
ق�وات التحالف مواقعها يف العراق ،اكدت حاجة
الع�راق اىل الخرات الدولي�ة يف مجاالت التدريب
والتس�ليح واالس�تخبارات.وقال املتحدث باسم
قي�ادة العملي�ات ،اللواء تحس�ني الخفاجي ،يف
حدي�ث ل�»ال�زوراء» :ان ق�وات التحالف الدويل
ب�دأت عىل ارض الواقع باالنس�حاب من العراق
وتس�ليم قواعدها اىل القوات االمني�ة العراقية،
بعدم�ا اكملت مهمتها يف محاربة تنظيم داعش
االرهاب�ي م�ن خالل تدري�ب وتس�ليح الكوادر
العراقية م�ن القوات االمنية.واضاف :ان هنالك
ج�دوال زمنيا واتفاق�ا مرما ما ب�ني الحكومة

العراقي�ة وق�وات التحال�ف ال�دويل .مبين�ا :ان
ه�ذا االتفاق يجيز لقوات التحالف باالنس�حاب
وتس�ليم مواقعه�ا اىل القوات االمني�ة العراقية
املوقع تلو االخر ،وبتوقيت زمني.واش�ار اىل :ان
جمي�ع التوقيت�ات الزمنية محس�وبة بدقة من
ناحية القوات التي ستمسك هذه املواقع ومدى
امكانياتها وقدراتها وتسليحها واستمراريتها يف
العمل نفس�ه .مؤكدا :ان التحالف الدويل ملتزم،
وكذل�ك الحكوم�ة العراقية ،ملتزم�ة باالتفاق.
ونفى الخفاجي ما يثار يف بعض مواقع التواصل
االجتماع�ي والقن�وات االعالمي�ة ح�ول تدوير
ق�وات التحالف الدويل من م�كان اىل اخر ،وعدم
وجود انسحاب لها ،مؤكدا:ك ان هذه االنباء غر
دقيقة وعارية عن الصحة تماما.

تفاصيل ص2

 ،٣15ميسان  ،180بابل  ،297الديوانية
 ،87ذي ق�ار  ،119األنب�ار  ،52املثن�ى
 ،٦4نين�وى  ،95ص�الح الدي�ن .»٣٣
ونوهت الوزارة بأن «اإلصابات الجديدة
لهذا الي�وم (أم�س)  ٣9٦2حالة ،وكما
ييل :بغداد الرصاف�ة  ،487بغداد الكرخ
 ،249مدين�ة الط�ب  ،9٣النج�ف ،121

الس�ليمانية  ،140أربي�ل  ،٣4٣ده�وك
 ،194كرب�الء  ،2٣9كرك�وك  ،2٣8دياىل
 ،104واسط  ،24٦البرة  ،٣92ميسان
 ،15٦بابل  ،1٣٣الديوانية  ،141ذي قار
 ،25٣األنبار  ،8٣املثنى  ،5٣نينوى ،251
صالح الدين .»4٦

تفاصيل ص2

احلريري يؤكد عدم ترشحه لرئاسة
احلكومة اللبنانية
بروت /متابعة الزوراء:
أكد رئيس تيار املس�تقبل يف لبنان ،س�عد الحريري،
ام�س الثالثاء ،ع�دم ترش�حه لرئاس�ة الحكومة،
داعيا الرئيس ميش�ال عون إىل الدعوة الستش�ارات
نيابية ،بش�كل فوري ،م�ن باب احرتام الدس�تور.
وحث الحري�ري الرئيس اللبناني ع�ىل االبتعاد عما
وصفه ب�”بدعة التأليف قبل التكليف” ،يف إشارة إىل
ترتيب الحكومات يف الكواليس قبل بدء املش�اورات
عىل املستوى الرسمي.وقال رئيس الوزراء اللبناني
السابق“ :أنا غر مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة،
وأتمنى من الجميع س�حب اس�مي م�ن التداول يف
ه�ذا الصدد” ،مضيفا “أن بعض القوى السياس�ية
م�ا زالت يف ح�ال من اإلنكار الش�ديد لواق�ع لبنان
واللبناني�ني”.وأورد أن م�ا يحص�ل مج�رد فرصة
جدي�دة لالبتزاز “ع�ىل قاعدة أن هدف�ه الوحيد هو

التمسك بمكاس�ب سلطوية واهية أو حتى تحقيق
أح�الم ش�خصية مفرتض�ة يف س�لطة الحق�ة”.
وأش�ار إىل أن ه�ذا األم�ر “ابتزاز يتخط�ى رشكاءه
السياسيني ،ليصبح ابتزازا للبلد ،ولفرصة االهتمام
الدويل املتجدد وملعيشة اللبنانيني وكرامتهم”.وأورد
الحري�ري “أن األه�م يف ه�ذه املرحلة ه�و الحفاظ
عىل فرصة لبنان واللبنانيني إلعادة بناء عاصمتهم
وتحقي�ق اإلصالحات املعروف�ة والتي تأخرت كثرا
وفت�ح املج�ال أمام انخ�راط األصدق�اء يف املجتمع
الدويل يف املساعدة عىل مواجهة األزمة ثم االستثمار
يف عودة النمو”.وتابع أن كتلة املس�تقبل ستشارك
يف االستش�ارات النيابي�ة الت�ي يفرضها الدس�تور
من دون إبطاء“ ،وستس�مي م�ن نرى فيه الكفاءة
والقدرة عىل تويل تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه
الفرصة الوحيدة واألخرة أمام بلدنا”.

اجلائحة تواصل تفشيها يف  213دولة وإقليما ومنطقة حول العامل

إصابات كورونا تتجاوز الـ 23مليونا و 823ألفا واملتعافون حنو  16مليونا

بغداد /متابعة الزوراء:
أودى فروس كورون�ا بحياة أكثر من
 817,211شخصا ً يف دول العالم ،فيما
تجاوزت حصيلة أعداد املصابني املعلن
عنه�ا  23مليون�ا و 823أل�ف إصاب�ة
مؤك�دة ،تعاىف منهم نح�و  16مليونا
و 370أل�ف مريض.وتواص�ل جائحة

كورونا تفش�يها يف  213دولة وإقليما
ومنطقة حول العالم ،حيث اكتش�ف،
اإلثنني ،نح�و  214ألف إصابة جديدة،
وأوقع�ت خ�الل ال� 24س�اعة األخرة
لنفس اليوم  4,350حالة وفاة.وبينت
االحص�اءات ،ان ال�دول الخم�س التي
س�جلت اإلثن�ني أعىل حصيل�ة وفيات

خالل ي�وم واحد يف العال�م ،كانت عىل
الت�وايل :الهند ( 854وف�اة) ،والرازيل
( 679وف�اة) ،والوالي�ات املتح�دة
االمريكي�ة ( 510وفيات) ،واألرجنتني
( 381وفاة) ،وكولومبيا ( 296وفاة).
وأوضح�ت ان ال�دول الخم�س عاملي�ا
التي س�جلت يوم أمس اع�ىل حصيلة

اصاب�ات جدي�دة خ�الل ي�وم واح�د،
كان�ت ع�ىل الت�وايل :الهن�د (59,696
إصابة) ،والوالي�ات املتحدة االمريكية
( 41,484اصابة) ،والرازيل (21,434
اصابة) ،وكولومبيا ( 10,549إصابة)،
واألرجنت�ني ( 8,713اصابة).وتظه�ر
االحصاءات صعود االرجنتني ،اىل قائمة

الدول الخمس االكث�ر تأثرا بالفروس
عاملي�ا ،م�ن حي�ث الحصيل�ة اليومية
للوفي�ات واالصاب�ات املس�جلة خالل
 24س�اعة.كما أوضح�ت اإلحصاءات
ان الدول الخمس التي تعد األكثر تأثرا
جراء الجائحة حاليا يف العالم.

تفاصيل ص2
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الصحة تسجل  3962إصابة جديدة و 77حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 211ألفا ونسبة الشفاء أكثر من %72
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  3962إصابة
جديدة و 77حالة وفاة ،فيما سجلت
 3372حالة شفاء ،حددت دائرتا صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «تم فحص ()24522
انموذجا يف املختربات املختصة يف العراق
ليوم امس؛ وبذلك يكون املجموع الكيل
للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل
املرض يف العراق ( ،»)1482187الفتة
إىل أنها «سجلت هذا اليوم (امس)
( )3372حالة شفاء يف العراق موزعة
كاآلتي :بغداد الرصافة  ،336بغداد
الكرخ  ،420مدينة الطب  ،70النجف
األرشف  ،233السليمانية  ،86أربيل
 ،226كربالء  ،322كركوك  ،98دياىل
 ،160واسط  ،179البرصة ،315
ميسان  ،180بابل  ،297الديوانية ،87
ذي قار  ،119األنبار  ،52املثنى ،64
نينوى  ،95صالح الدين .»33
ونوهت الوزارة بأن «اإلصابات الجديدة
لهذا اليوم (أمس)  3962حالة ،وكما

ييل :بغداد الرصافة  ،487بغداد الكرخ
 ،249مدينة الطب  ،93النجف ،121
السليمانية  ،140أربيل  ،343دهوك
 ،194كربالء  ،239كركوك  ،238دياىل
 ،104واسط  ،246البرصة ،392
ميسان  ،156بابل  ،133الديوانية
 ،141ذي قار  ،253األنبار  ،83املثنى
 ،53نينوى  ،251صالح الدين ،»46
مشرية إىل أن «الوفيات  77حالة وكما
ييل :بغداد الرصافة  ،4بغداد الكرخ ،4
مدينة الطب  ،2النجف  ،1السليمانية
 ،7أربيل  ،6دهوك  ،5كربالء  ،4كركوك
 ،7دياىل  ،1واسط  ،7البرصة  ،7بابل
 ،11الديوانية  ،3ذي قار  ،1املثنى ،4
نينوى .»3
وأضافت أن «مجموع الشفاء:
 ( 153761نسبة الشفاء ،)% 72.5
مجموع اإلصابات ،211947 :الحاالت
الكلية تحت العالج ،51590 :الراقدون
يف العناية املركزة ،574 :مجموع
الوفيات.»6596 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 487اصابة جديدة بفريوس كورونا،
بينها  403اصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي ،يف بيان تلقت

خالفات توزيع الدوائر املتعددة تعرقل
جهود إكمال قانون االنتخابات اجلديد
الزوراء  /يوسف سلمان:
اليزال اكمال قانون االنتخابات الجديد يشغل حيزا مهما من االجتماعات املشرتكة
لرؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لتدقيق النسخة النهائية من قانون
االنتخابات الذي سبق ان تم التصويت عليه بالدوائر االنتخابية املتعددة.واكدت
اللجنة القانونية النيابية ان توزيع الدوائر املتعددة هو العقبـة األكرب التي تواجه
اكمال ترشيع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد .وقالت عضو اللجنة،
النائب املاس فاضل ،لـ”الزوراء” :ان “اللجنة القانونية استضافت مؤخرا ،اعضاء
مجلس املفوضني لبيان وجهة النظر الفنية ملفوضية االنتخابات عن إجراء االقرتاع
العام والخاص ،وعد وفرز االصوات وآلية ترسيع النتائج “ ،مشرية اىل استمرار
الخالفات دون التوصل إىل حلول مقنعة قبل ارسال القانون اىل رئاسة الجمهورية
للمصادقة عىل صيغته النهائية  .واضافت ان “العقبـة األكرب التي تواجه اكمال
ترشيع القانون هي توزيع الدوائر املتعددة بسبب خالفات سياسية وفنية
جغرافية ،وكذلك عدم امتالك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية
يمكن االعتماد عليها يف عملية التصويت واإلحصاء السكاني” ،مبينة ان “الخالفات
السياسية ترتكز حول أكثر من  80قضاء وناحية يف مناطق مختلفة عرب اعتماد
نظام الدوائر املتعددة داخل املحافظة الواحدة “.لكن العضو االخر يف اللجنة ،النائب
حسني العقابي ،اكد :ان التعطيل الدستوري للربملان ،والظروف الصحية الطارئة يف
البالد املتمثلة بجائحة كورون  ،حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب
.وقال العقابي لـ”الزوراء” :ان “الخالفات الحالية هي فنية يمكن معالجتها
بالحوار والتوافق ،بعد أن يتم ترشيع ملحق القانون يف الجلسات املقبلة “.واضاف
ان “الكتل السياسية قدمت مجموعة مقرتحات بشأن عدد الدوائر االنتخابية
وطبيعتها ،وكذلك املشكالت الفنية األخرى املتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني
دقيق لعدد الدور واملحالت السكنية ،فضال عن ملف املناطق املختلف عليها بني
املركز وإقليم كردستان واملادة  .”140مبينا ان “حل الربملان هو من ضمن قانون
انتخابات مجلس النواب وليس بمعزل او خارج مسار العملية االنتخابية التي
يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور “.

قضية من العيار الثقيل تالحق ترامب

االدعاء العام يف نيويورك حيقق بتهمة
تالعب مالي مع ترامب ويطلب شهادة جنله
نيويورك /متابعة الزوراء:
يِيف إطار تحقيق يجريه االدعاء العام
يف نيويورك حول امللكيّات العقارية
لإلمرباطورية العائلية للرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،أعلنت امل ّدعية العامّ ة ليتيسيا
جيمسّ ،أنها طلبت من القضاء إرغام إريك
ترامب ،نجل الرئيس ،عىل اإلدالء بشهادته
تحت القسم.
ّ
يتوىل مع شقيقه األكرب
إريك ترامب الذي
دونالد جونيور إدارة املجموعة القابضة
«منظمة ترامب» منذ تسلّم والدهما
مفاتيح البيت األبيض يف مطلع  ،2017كان
من املقرّر أن يت ّم استجوابه تحت القسم من
ّ
محققي النيابة العامّ ة يف تمّوز/يوليو،
قبل
لكن ذلك لم يتم.
ويدور التحقيق حول ما إذا كان الرئيس
دونالد ترامب ومؤسسة ترامب قد تالعبا،
باملخالفة للقانون ،بقيم األصول اململوكة
للرئيس األمريكي للحصول عىل قروض
وتحقيق فوائد اقتصادية ورضيبية ،وقالت
املدعية العامة إن إريك ابن ترامب ال يتعاون
يف التحقيق املدني الذي تجريه يف هذا
الشأن.
امل ّدعية العامّ ة الديمقراطية أوضحت يف بيان
ّأنه «بعدما وافق يف بداية األمر عىل إجراء
هذه املقابلة ،هو اآلن يرفض املجيء».
كما أوضح البيان ّأنه ّ
حتى لو قالت منظمة
ترامب ّإنها تريد «التعاون» يف التحقيق
فهي «ترفض تقديم املستندات (املطلوبة)،
متذرّعة بذرائع واهية» ،كما شدد محامو
املدعية العامة عىل أن طلبات االستدعاء
صدرت يف نطاق «تحقيقها املدني الرسي
املستمر يف احتيال محتمل أو عدم
مرشوعية» .وأضافوا أنه ليس هناك أي
إرصار عىل حدوث انتهاك للقوانني.
لم يقترص طلب جيمس من القايض عىل
أن يأمر إريك ترامب باإلدالء بشهادته تحت
القسم وإنما طالبت القايض بأن يأمر أيضا ً
«منظمة ترامب» بتقديم املستندات املتعلّقة

«الزوراء» نسخة منه :ان «املؤسسات
الصحية يف جانب الرصافة سجلت
 487اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كاآلتي 403 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
 :قطاع الصدر  5حالة  /قطاع

النهروان  133حالة  /قطاع الرصافة
 71حالة  /قطاع الشعب  11حالة
 /قطاع البلديات الثاني  16حالة /
قطاع للبلديات االول  15حالة  /قطاع
املدائن  152حالة .
واشار اىل :ان  92حالة خالل مراجعتهم

للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر
 62حالة محله 554, 532, 537
, 553 ,554,ق ,17شارع الفالح,
ق /2زيونة حالة واحدة محلة / 706
الكاظمية حالتني محله  / 419شارع
فلسطني حالة واحدة محلة /503

حي اكد حالة واحدة محلة /758
االستكشافات حالة واحدة /العبيدي
حالة واحدة محلة  /762الخالصة
حالتني /االعظمية حالة واحدة محلة
 /310املدائن حالة واحد يف الوردية/
شيخ عمر حالة واحدة محلة /137
شارع  62حالة واحدة /الغدير حالة
واحدة محلة  /706حي الزهراء حالة
واحدة محلة  /733االمني حالة واحدة
محلة  /735حي الجهاد حالة واحدة
محلة  /895فضوة عرب حالة واحدة
محلة  / 121الكرادة حالتني محلة
.904 ,905
واضاف الساعدي انه «تم نقل
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي
لتلقي العالج عىل وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 27638
تويف منهم  1103لالسف ،فيما اكتسب
الشفاء  21799حالة شفاء ،واملتبقي
قيد العالج .»4736
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة ملعالجة
مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين

الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض
فريوس كورونا املستجد مع اعداد الشفاء
والوفيات لغاية الساعة العارشة من ليلة
االثنني واملعلن عنها ،امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 249
موزعة كاآلتي :أبو غريب  ،5ابو
دشري  ،2االسكان  ،1االعالم  ،8البياع
 ،9التاجي  ،3الرتاث  ،5الحرية ،15
الخطيب  ،1الدورة  ،8الرحمانية
 ،1السيدية  ،12الرشطة الخامسة
 ،2الرشطة الرابعة  ،1الشعلة ،15
الطارمية  ،9الطوبجي  ،2العامرية
 ،6العالوي  ،1الغزالية  ،14القادسية
 ،6الكاظمية  ،4الكرخ  ،1اللطيفية
 ،3املحمودية  ،25املشاهدة  ،2املعالف
 ،4املنصور  ،2املواصالت  ،2النرص
والسالم  ،2الوشاش  ،1الريموك ،12
اليوسفية  ،4حي الجامعة  ،6حي
الجهاد  ،5حي الخرضاء  ،1حي
العامل  ،21حي العدل  ،5سبع البور
 ،3سويب  ،1ناحية الرشيد  ،4سكنة
جانب الرصافة  ،8محافظة دياىل ،1
محافظة النجف  ،2محافظة بابل ،1
محافظة كربالء  ،2محافظة كركوك
 .1واضافت :ان عدد حاالت الشفاء:
 ،420بينما الوفيات.4 :

أكدت حاجة العراق إىل اخلربات الدولية يف جماالت التدريب والتسليح واالستخبارات

العمليات املشرتكة لـ  :قوات التحالف الدولي بدأت باالنسحاب من
العراق وال صحة لتدوير مواقعها
الزوراء /حسني فالح:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة عن
بدء قوات التحالف الدويل باالنسحاب
من العراق ،وفيما نفت االنباء التي
تحدثت عن تدوير قوات التحالف
مواقعها يف العراق ،اكدت حاجة
العراق اىل الخربات الدولية يف مجاالت
التدريب والتسليح واالستخبارات.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات،
اللواء تحسني الخفاجي ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان قوات التحالف الدويل
بدأت عىل ارض الواقع باالنسحاب
من العراق وتسليم قواعدها اىل
القوات االمنية العراقية ،بعدما اكملت
مهمتها يف محاربة تنظيم داعش
االرهابي من خالل تدريب وتسليح
الكوادر العراقية من القوات االمنية.
واضاف :ان هنالك جدوال زمنيا
واتفاقا مربما ما بني الحكومة
العراقية وقوات التحالف الدويل.

مبينا :ان هذا االتفاق يجيز لقوات
التحالف باالنسحاب وتسليم مواقعها
اىل القوات االمنية العراقية املوقع تلو
االخر ،وبتوقيت زمني.
واشار اىل :ان جميع التوقيتات
الزمنية محسوبة بدقة من ناحية
القوات التي ستمسك هذه املواقع
ومدى امكانياتها وقدراتها وتسليحها
واستمراريتها يف العمل نفسه .مؤكدا:
ان التحالف الدويل ملتزم ،وكذلك
الحكومة العراقية ،ملتزمة باالتفاق.
ونفى الخفاجي ما يثار يف بعض
مواقع التواصل االجتماعي والقنوات
االعالمية حول تدوير قوات التحالف
الدويل من مكان اىل اخر ،وعدم وجود
انسحاب لها ،مؤكدا:ك ان هذه
االنباء غري دقيقة وعارية عن الصحة
تماما.
واشار اىل :ان القوات االمنية العراقية
قادرة عىل بسط االمن داخل البالد،

حيث سبق لها ان حاربت التنظيمات
االرهابية ،وتمكنت من تحرير العراق
من عصابات داعش االرهابية ،لكنها
تحتاج اىل خربات الدول املتقدمة ،ال
سيما يف مجاالت التدريب والتسليح
واالستخبارات واالستطالع.
ولفت اىل :ان القوات االمنية هي اآلن
من تمسك زمام االمور ،خصوصا بعد
انسحاب اغلب قوات التحالف الدويل
من املواقع ،وهي التي تدير امللف االمني
يف البالد ،لكن اليمكن ان تبقى بدون
تدريب ومزج للخربات واالستفادة من
خربات الدولة املتقدمة.
واوضح :ان هناك عالقة رشاكة بنهج
واطار جديد ما بني العراق واملجتمع
الدويل ،وبإمكانيات وقدرات جديدة
لدى القوات االمنية العراقية .مؤكدا:
ان القوات االمنية حررت العراق
وعملت بكفاءة وقدمت التضحيات،
ولكن تبقى هنا آلية واستمرارية

العمل ورفع قدرات هذه القوات التي
قدمت الكثري ،وهذا يأتي من خالل
الرشاكة مع املجتمع الدويل ،وعالقات
العراق مع الدول املتقدمة واالستفادة
من خرباتها.
ويف وقت سابق من يوم االحد املايض،
أعلن املتحدث باسم العمليات

املشرتكة ،اللواء تحسني الخفاجي،
تسلم املوقع رقم  8يف معسكر التاجي
مما تسمى بقوات التحالف الدويل.
وقال الخفاجي :إن املوقع سوف
يخصص اىل القوات االمنية العراقية
الستخدامه .مؤكدا :أن هنالك جدوال
زمنيا لتسليمها.

النفط :إيرادات صادرات الشهر املاضي بلغت أكثر من ثالثة مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط االحصائية النهائية
للصادرات النفطية لشهر تموز املايض.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عاصم ،جهاد
يف بيان  :إن»مجموع الصادرات النفطية
واإليرادات املتحققة لشهر تموز املايض ،
بحسب االحصائية النهائية الصادرة من
رشكة تسويق النفط العراقية سومـو  ،إذ
بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ()85
مليونا ً و( )663ألفا ً و( )290برميالً بإيرادات
بلغت ( )3مليارات و( )491مليونا ً و ()767
ألف دوالر».

وأضاف أن»مجموع الكميات املصدرة من
النفط الخام لشهر تموز املايض من الحقول
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغ ()82
مليونا ً و( )700ألف و ( )381برميالً  ،بإيرادات
بلغت أكثر من ( )3مليارات و( )366مليونا ً و
( )66ألف دوالر ،فيما كانت الكميات املصدرة
من نفط كركوك عرب ميناء جيهان ( )2مليون
و( )701ألف و( )15برميالً ،بإيرادات بلغت
أكثر من ( )118مليونا ً و( )536ألفا ً و()773
دوالراً» .مبينا ً أن» الكميات املصدرة إىل األردن
كانت أكثر من ( )261ألفا ً و( )894برميالً
بإيرادات بلغت أكثر من ( )7ماليني و()164

ألفا ً و( )134دوالراً» ،مشريا ً إىل أن»معدل
سعر الربميل الواحد بلغ ( )40.762دوالراً»
وأشار إىل أن «الكميات املصدرة تم تحميلها

من قبل ( )30رشكة عاملية مختلفة
الجنسيات ،من موانئ البرصة ،وخور العمية،
والعوامات األحادية عىل الخليج ،وميناء
جيهان الرتكي».
الجدير بالذكر أن كميات وإيرادات شحنات
النفط الخام املصدرة التي تم تسويقها
بعالوة سعرية لتحقيق إيراد إضايف خالل
شهر تموز املايض بلغت كإيراد كيل ()38
مليونا ً و( )822ألفا ً و()827دوالراً.
يذكر أن الوزارة ،ومن خالل إيمانها باطالع
الشعب عىل عمليات التصدير واإليرادات
املتحققة منه ،اتخذت هذا اإلجراء الشهري .

اجلائحة تواصل تفشيها يف  213دولة وإقليما ومنطقة حول العامل
بعدد من عقارات الرشكة ،بما يف ذلك مبنى
يقع يف وول سرتيت وفندق ترامب الدويل يف
شيكاغو.
ومن جابنه قال أالن جارتن ،كبري
املستشارين القانونيني ملؤسسة ترامب،
التي يعمل فيها إريك يف منصب نائب رئيس
تنفيذي ،إن الرشكة حاولت التعاون مع
ليتيشا جيمس ،وهي ديمقراطية ،يف الوقت
الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري
إلعادة انتخابه.
جارتن شدد عىل أن «مؤسسة ترامب لم
ترتكب أي خطأ» .وأضاف« :التحرش
املستمر بالرشكة من املدعية العامة لوالية
نيويورك بينما نقرتب من االنتخابات
(ورفع هذه الدعوى القضائية يف اليوم
األول للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري)
يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور
حول السياسة».
يُذكر أن امل ّدعية العامّ ة قالت ّإنها فتحت
هذا التحقيق يف  2019بعد أن قال مايكل
كوهني ،املحامي الشخيص السابق للرئيس
دونالد ترامب ،خالل إدالئه بشهادته أمام
ّ
الكونغرسّ ،
موكله السابق بالغ أو قلّل
إن
من قيمة بعض عقاراته للحصول عىل
قروض أو تخفيضات رضيبية.

إصابات كورونا تتجاوز الـ 23مليونا و 823ألفا واملتعافون حنو  16مليونا
بغداد /متابعة الزوراء:
أودى فريوس كورونا بحياة أكثر من
 817,211شخصا ً يف دول العالم،
فيما تجاوزت حصيلة أعداد املصابني
املعلن عنها  23مليونا و 823ألف
إصابة مؤكدة ،تعاىف منهم نحو 16
مليونا و 370ألف مريض.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها يف
 213دولة وإقليما ومنطقة حول
العالم ،حيث اكتشف ،اإلثنني ،نحو
 214ألف إصابة جديدة ،وأوقعت
خالل الـ 24ساعة األخرية لنفس
اليوم  4,350حالة وفاة.
وبينت االحصاءات ،ان الدول الخمس
التي سجلت اإلثنني أعىل حصيلة
وفيات خالل يوم واحد يف العالم،
كانت عىل التوايل :الهند ( 854وفاة)،
والربازيل ( 679وفاة) ،والواليات
املتحدة االمريكية ( 510وفيات)،
واألرجنتني ( 381وفاة) ،وكولومبيا
( 296وفاة).
وأوضحت ان الدول الخمس عامليا
التي سجلت يوم أمس اعىل حصيلة

اصابات جديدة خالل يوم واحد،
كانت عىل التوايل :الهند (59,696
إصابة) ،والواليات املتحدة االمريكية
والربازيل
اصابة)،
(41,484
( 21,434اصابة) ،وكولومبيا
( 10,549إصابة) ،واألرجنتني
( 8,713اصابة).
وتظهر االحصاءات صعود االرجنتني،
اىل قائمة الدول الخمس االكثر تأثرا
بالفريوس عامليا ،من حيث الحصيلة
اليومية للوفيات واالصابات املسجلة

خالل  24ساعة.
كما أوضحت اإلحصاءات ان الدول
الخمس التي تعد األكثر تأثرا جراء
الجائحة حاليا يف العالم ،وذلك من
حيث الحصيلة اإلجمالية العداد
الوفيات ،هي كل من الواليات
املتحدة االمريكية (181,114
(115,451
والربازيل
وفاة)،
وفاة) ،واملكسيك ( 60,800وفاة)،
والهند ( 58,570وفاة) ،وبريطانيا
( 41,433وفاة).

ووصل إجمايل عدد اإلصابات بفريوس
كورونا «كوفيد  »19بالوطن العربي
ً
و192ألفا و222إصابة،
إىل مليون
تويف منهم ً 22
ألفا و 28حالة.
وتصدر الوفيات عربيا العراق التي
يتجاوز إجمايل الوفيات فيها بسبب
كورونا  6آالف حالة ،وبينما تأتي
مرص يف املركز الثاني بأكثر من 5
آالف حالة وفاة.
ولم تعلن دول عربية أخرى عن
إصابات جديدة ،وهي جزر القمر
والصومال وموريتانيا والسودان.
واستمر املعدل اليومي لحاالت الوفاة
واإلصابة بفريوس كورونا يف مرص
باالرتفاع ،حيث أعلنت وزارة الصحة
املرصية ،تسجيل  138إصابة جديدة،
بارتفاع  35إصابة عن أمس ،لريتفع
العدد اإلجمايل لحاالت اإلصابة
بمرص إىل  97478حتى اآلن ،بينما
تم تسجيل  18حالة وفاة ،لريتفع
عدد الوفيات إىل  5280لتحافظ عىل
نسبتها املرتفعة وتبلغ حوايل %5.4
إلجمايل اإلصابات.

وذكر البيان أن حاالت الشفاء
ارتفعت إىل  66817بخروج 890
مصابا ً من مستشفيات العزل ،وذلك
بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتني
بينهما  48ساعة ،وفقا ً لنظام العمل
املقر من منظمة الصحة العاملية.
طكا أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية ،امس الثالثاء ،تعايف
 1459من املصابني بفريوس كورونا
خالل الـ 24ساعة املاضية يف الضفة
الغربية بما فيها القدس وضواحيها،
وكذلك قطاع غزة ،وهي أعىل حصيلة
تعاف يومية منذ اكتشاف أول إصابة
ٍ
يف فلسطني.
وأوضحت الوزارة يف بيان ،أن نسبة
التعايف ارتفعت إىل  67.5يف املائة ،يف
مقابل انخفاض نسبة اإلصابات
النشطة إىل  31.9يف املائة ،يف حني
استقرت نسبة الوفاة عند  0.6يف
املائة ،إذ تم خالل الـ 24ساعة
املاضية تسجيل  3وفيات جديدة،
يف حني سجلت  585إصابة جديدة
بمختلف املحافظات.
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امللك عبداهلل الثاني :األردن يقف مع العراق يف تعزيز أمنه واستقراره
السيسي :مصر على استعداد لتقديم جتربتها وخربتها لألردن والعراق

الكاظمي :منطقتنا ليست حباجة إىل حروب وصراعات جديدة
بل للوقوف مجيعا مع بعضنا
بغداد /الزوراء:
احتضن�ت العاصم�ة االردني�ة
عم�ان ،ام�س الثالث�اء ،القمة
الثالثي�ة الت�ي جمع�ت رئي�س
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
وملك اململك�ة االردنية عبد الله
الثان�ي ،والرئي�س املرصي عبد
الفت�اح الس�ييس ،وفيم�ا اك�د
الكاظمي ان “منطقتنا ليس�ت
بحاج�ة إىل ُح�رُوب ،ورصاعات
جدي�دة ،ب�ل بحاج�ة ألن نقف
جميع�ا ً م�ع بعضن�ا ،ونعم�ل
من أجل تحقيق م�ا تصبو إليه
ُش ُ
�عوبنا م�ن أم�ن واس�تقرار
وتنمي�ة وحي�اة أفض�ل ،وأن
نعمل لصنع السالم” ،اعلن امللك
االردني ،عبد الله الثاني ،وقوف
بالده مع الع�راق يف تعزيز أمنه
واستقراره والحفاظ عىل وحدة
ترابه واس�تقالله الس�يايس ،يف
حني أكد الرئي�س املرصي ،عبد
الفتاح السييس ،استعداد مرص
لتقدي�م تجربته�ا وخربته�ا ىف
كل املجاالت ألش�قائها ىف األردن
والعراق.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلم�ة ل�ه
خ�الل القم�ة بحس�ب بي�ان
ملكتبه تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه“ :يطيب يل أن أع�رب لكم
عن مدى س�عادتي بأن نجتمع
ع�ىل أرض اململك�ة األردنيّ�ة
الهاشميّة الشقيقة ،وأن ألتقي
بجاللة املل�ك عبد الله الثاني بن
الحسني ،وأشيد بعالقات بلدينا
التأريخيّ�ة والوطي�دة ،وأج�دد
التأكيد ع�ىل موقفنا الثابت من
القضايا ذات االهتمام املُ َ
شرتك،
وحرصنا ع�ىل تكامل ُش ُ
�عوبنا
العربيّة وسيادتها ،واستقاللها
واستقرارها”.
وأضاف الكاظميُ “ :يس ِعدني أن
ألتقي بفخامة رئيس جمهوريّة
مرص العربيّة وأثمّن حرصه عىل
ّ
تمسك بالده
املُش�ارَكة ،وتأكيد
بآليّة املُش�اوَرات السياسيّة بني
دولنا التي انطلقت عىل مُ ستوى
القم�ة يف القاه�رة بتأري�خ
 ،24/3/2019لبح�ث ُس� ُبل
التع�اون والتنس�يق والتكام�ل
فيما بني البلدان الثالثة”.
وأش�ار إىل أن “منطقتنا ليست
بحاج�ة إىل ُح�رُوب ،ورصاعات
جدي�دة ،ب�ل بحاج�ة ألن نقف
جميع�ا ً م�ع بعضن�ا ،ونعم�ل
من أجل تحقيق م�ا تصبو إليه
ُش ُ
�عوبنا م�ن أم�ن واس�تقرار
وتنمية وحياة أفضل ،وأن نعمل
لصنع السالم”.
وتاب�ع الكاظم�ي أن “الع�راق
يلت�زم برؤي�ة اس�رتاتيجيّة
تدع�م اس�تقرار املنطقة وخلق
فرص�ة التهدئ�ة ،وهذا املس�ار
ُيبنى باس�تمرار الح�وارات بني
األط�راف الفاعلة عىل مُ س�توى
املنطقة”.
ّ
يتمس�ك
ولف�ت إىل أن “الع�راق
بإقام�ة عالق�ات مُ توازن�ة
م�ع كل دول الج�وار ،و ُي�ويل
أهمّي�ة لحماية س�يادته وأمنه
واس�تقراره ،ويتع�اون م�ع
األش�قاء واألصدق�اء يف إط�ار
ّ
التدخل
االح�رتام املُتبا َدل ،وعدم
يف ُ
ّ
الش ُ�ؤون الداخليّ�ة ونتطل�ع
إىل صنع مس�تقبل مرشق ُيوفرّ
ُ
لش ُ
�عوبنا الحي�اة الكريم�ة يف
ظ�ل قي�م الس�الم والتس�امح،
والرفاهي�ة،
واالس�تقرار،
والعدال�ة االجتماعيّ�ة ،ونح�ن
نجتمع اليوم مُ ّ
تمسكني بقيمنا
األصيلة الراس�خة من أجل خري
بلداننا ُ
وش ُعوبنا”.
وج�دد الكاظم�ي التأكي�د عىل
موق�ف الع�راق الثاب�ت بدع�م
ّ
وح�ق
القضيّ�ة الفلس�طينيّة،
الفلس�طيني يف إقامة
الش�عب
ّ

دولت�ه وعاصمته�ا الق�دس
الرشيف”.
“ن ّ
وش�دد عىل أن�ه ُ
ؤك�د أهمّية
اإلرادة الجماعيّة لدحر اإلرهاب،
والقض�اء علي�ه ع�رب تع�اون
إقليمي ودويل ش�امل ومُ َ
واجهة
ّ
كل من يدعم اإلرهاب بالتمويل
والتس�ليح ،ورضورة استكمال
املعرك�ة ض ّد املجاميع اإلرهابيّة
يف ض�وء االنتصار ال�ذي ّ
حققه
العراق يف معركته ض ّد عصابات
اإلرهابي”.
داعش
ّ
ونوه إىل أن “العراق حريص عىل
ّ
الحل الس�يايسّ الش�امل
أهمّية
ألزم�ات املنطق�ة ع�ىل قاع�دة
املصال�ح املش�رتكة التأريخي�ة
ب�ني الش�عوب ،وبم�ا يحف�ظ
وح�دة واس�تقالل دول املنطقة
وس�المتها اإلقليميّة ،ومُ ق ّدرات
ُش ُ
�عوبها ،و ُيتي�ح الحفاظ عىل
القومي”.
األمن
ّ
وتاب�ع ،أن “رؤية الع�راق تركز
عىل تبني املشرتكات والنأي عن
الرصاع�ات وتحقي�ق التكام�ل
ّ
االقتصادي بني الدول
والتعاون
الثالث من خالل تطوير املناطق
(االقتصاديّ�ة)
الصناعيّ�ة
املُ
َ
ش�رتكة ،ورضورة إيج�اد
رشاكات اس�رتاتيجيّة مُ ّ
تع�ددة
األوج�ه به�دف تعزي�ز ُح ُ
ضور
العراق�ي بش�كل
االقتص�اد
ّ
َ
مُ
ش�رتك مع اقتصاديّات الدول
العربيّة ،وبم�ا يعود عىل بلداننا
بمزيد من االستقرار ،والرفاهية
ونتطلّ�ع لفت�ح آف�اق جدي�دة
للتعاون يف املجاالت االقتصاديّة،
والتجاريّ�ة ،واالس�تثماريّة ،يف
مج�االت الطاق�ة والكهرب�اء
والبن�ى التحتية وإعادة اإلعمار
والنقل والصحة”.
وأشار إىل أن “الروابط التأريخية
والجغرافي�ة التي تجمع العراق
بأش�قائه يف اململك�ة األردني�ة
الهاش�مية وجمهوري�ة م�رص
العربي�ة تتي�ح لنا ف�رص بناء
قاع�دة للمصال�ح االقتصاديّ�ة
املُ
َ
ش�رتكة ُتؤمّ �ن رشاكات
استثماريّة طويلة املدى وتبادالً
تجاريّ�ا ً واس�ع األف�ق ،وكذل�ك
إثراء األسواق العراقيّة واألردنيّة
واملرصيّ�ة باملنتجات املُ
َ
ش�رتكة
لهذه البل�دان ،وبما ُيس�اهِ م يف
تعزيز ُح ُ
ضور السوق العربيّة”.
ولف�ت إىل أن “امل�رشق الجدي�د
الذي نتطلع اليه هو رؤية سالم
ومحبة وتكامل وانفتاح من أجل
مستقبل األجيال القادمة”.
وأك�د الكاظم�ي ع�ىل “أهمّي�ة
االجتماع بصفة دوريّة لتنسيق
املواق�ف والسياس�ات من أجل
تحقي�ق مصال�ح وأه�داف
شعوبنا يف االستقرار واالزدهار
ّ
االقتص�ادي وتوس�يع التعاون
مع الدول الش�قيقة والصديقة،
وبناء عالقات دوليّة مُ توازنة”.
ولفت إىل أن “العراق وهو ينطلق
م�ن عمق�ه العرب�ي وج�واره
التأريخ�ي وم�ن إرصار ش�عبه
ع�ىل الحي�اة الح�رّة الكريمة ،
س�يكون مس�اهما ً بفعالي�ة يف
تأكي�د قي�م الس�الم والتكام�ل
م�ع األش�قاء واألصدق�اء ..
ومنص�ة دائم�ة لبن�اء الح�وار
وتكري�س التفاهمات بديالً عن
الرصاعات”.
وتابع الكاظمي أن “شعوبنا لم
تعد تحتمل املزيد من الرصاعات،
ش�بابنا يمتلكون اإلرادة لصنع
واق�ع أفض�ل ،وواجبن�ا جميعا ً
أن نرتج�م ه�ذه اإلرادة إىل واقع
وبرام�ج عم�ل ،تس�تبدل لغ�ة
الح�رب بلغ�ة التنمي�ة والبناء،
ُ
وتبن�ى ع�ىل املش�رتكات وال
تتوقف أمام الخالفات ،لتحقيق
فرص التقدم والسالم ،شعوبنا

تستحق املس�تقبل ،وهذا اللقاء
نتمن�ى أن يك�ون بواب�ة م�ن
بوابات املستقبل”.
من جهت�ه ،رحب مل�ك االردن،
يف افتت�اح أعمال القمة ،برئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي
والرئي�س امل�رصي عبدالفت�اح
السييس يف بلدهم الثاني األردن.
وق�ال امللك :إن “اجتماعنا اليوم
مهم جداً ،يف ظ�ل هذه الظروف
االس�تثنائية الت�ي تش�هدها
املنطق�ة والعال�م” ،مضيفا ً أن
“األحداث املتسارعة يف منطقتنا
والتدخ�ل م�ن بع�ض األطراف
الخارجية ،تس�تدعي التنس�يق
الوثيق والعمل املشرتك”.
وأك�د أن القضية الفلس�طينية
“ما زال�ت القضي�ة املركزية يف
املنطق�ة ،ونحن باس�تمرار مع
حل الدولتني الذي ينهي االحتالل
اإلرسائي�ي و ُي��ؤ ّدي إىل قي�ام
الدولة الفلس�طينية املس�تقلة
ْ
حزيران
ع�ىل خطوط الرابع من
عام .”1967
ولفت إىل موضوع األمن الغذائي
ال�ذي “س�يكون أك�رب تح� ّد يف
ع�ام  ،2021يس�تدعي توحي�د
جهودنا والتفكري بحلول خارج
الصندوق”.
وخت�م املل�ك قائالً“ :يس�عدني
وجودكم اليوم معنا ،للتش�اور
ْ
والتنسيق والتعاون فيما بيننا يف
األشهر املقبلة حول كل القضايا
التي تهمنا جميعاً”.
كم�ا اعلن مل�ك االردن ،عبدالله
الثاني ،مس�اندة ب�الده للعراق
يف التص�دي ملح�اوالت التدخ�ل
بش�ؤونه ،وان ب�الده تق�ف مع

العراق يف التصدي لكل محاوالت
التدخل يف ش�ؤونه الداخلية.
اىل ذل�كّ ،
أكد الرئي�س املرصي،
عب�د الفت�اح الس�ييس ،حرص
ب�الده ع�ىل تعزي�ز التع�اون
والتنسيق والتش�اور بني الدول
الثالث ملواجهة التحديات كافة،
والعمل عىل إيجاد حلول لها.
وق�ال الرئيس الس�ييس“ :اتفق
م�ع امللك حول أهمية التنس�يق
وتوحي�د الجه�ود ملواجه�ة
األزمات” ،الفتا ً إىل أهمية تطوير
التع�اون يف املج�ال االقتصادي
بالش�كل الذي يعود بالنفع عىل
دولنا وشعوبنا.
وأكد الرئي�س املرصي أن مرص
مستعدة دوما ً للتعاون دائما من
أج�ل البناء والتنمي�ة والتعمري،
مش�يدا ً بالعالق�ات األخوي�ة
والتاريخي�ة املتميزة التي تربط
مرص ب�األردن والعراق ،الفتا ً إىل
رضورة البن�اء عىل م�ا انجز يف
القمتني السابقتني.
وفيم�ا يتعل�ق بالقضي�ة
الفلس�طينية ،ق�ال الس�ييس:
“اتف�ق م�ع جالل�ة املل�ك
بخصوص القضية الفلسطينية
وأهمية إيجاد حل لها ،بناء عىل
ح�ل الدولتني” ،مش�ددا ً عىل أن
الوص�ول إىل هذا الحل س�يكون
ل�ه تأث�ري إيجابي ع�ىل املنطقة
بأكملها.
كما اعلن السييس ،خالل القمة،
اس�تعداد مرص لتقديم تجربتها
وخربته�ا ىف كل املج�االت
ألش�قائها ىف األردن والع�راق،
وكذلك اقامة مرشوعات تنموية
مش�رتكة محددة يت�م تنفيذها

عىل وف�ق جدول زمن�ى محكم
يكون لها مردود مبارش ورسيع
ع�ىل عملي�ة التنمي�ة والحي�اة
املعيش�ية للمواطن�ني ،وذل�ك
باإلضاف�ة إىل تعزي�ز مس�ارات
التعاون السياىس واألمني.
كم�ا أك�د الرئي�س ،الس�ييس،
أهمية تضاف�ر الجهود ملواجهة
التحديات التى تهدد االس�تقرار
واألمن ىف املنطقة.
وش�كر الرئيس السييس جاللة
امللك عبدالل�ه الثاني عىل دعوته
لهذه القمة.
كم�ا جدد الق�ادة تأكيدهم عىل
الوق�وف إىل جان�ب جمهوري�ة
العراق يف حماية س�يادته وأمنه
واس�تقراره وجه�وده لتكريس
األم�ن واالس�تقرار ،وتحقي�ق
طموحات شعبه وتعزيز النرص
الكب�ري ال�ذي حقق�ه الع�راق
الش�قيق بتضحيات كبرية عىل
اإلره�اب ال�ذي يش�كل ع�دوا
مشرتكا.
وص�در يف ختام القم�ة الثالثية
بي�ان مش�رتك ،اك�د رضورة
التنسيق والتعاون االسرتاتيجي
املش�رتك ملواجه�ة تحدي�ات
املنطقة.
وذكر البيان :انه تعزيزا ً للرشاكة
الفاعل�ة يف إطار آلية التنس�يق
الثالث�ي ب�ني اململك�ة األردني�ة
الهاش�مية وجمهوري�ة العراق
وجمهوري�ة م�رص العربي�ة؛
وس�عيا ً لتعمي�ق التنس�يق
والتعاون والتكامل االسرتاتيجي
بني البلدان الشقيقة الثالثة ،عىل
ُ
الصع�د االقتصادي�ة واإلنمائية
والسياس�ية واألمنية والثقافية

وغريها؛ واس�تنادا ً إىل مرتكزات
العمل العربي املش�رتك وبهدف
ترس�يخه فعالً عمليا ً مثمرا ،يف
إطار تنسيق الجهود التي تهدف
إىل تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار
يف املنطقة؛عق�د جالل�ة املل�ك
عبدالل�ه الثان�ي اب�ن الحس�ني
ملك اململكة األردنية الهاشمية،
والرئيس عبد الفتاح الس�ييس،
رئيس جمهورية مرص العربية،
ومصطف�ى الكاظم�ي ،رئي�س
وزراء جمهوري�ة الع�راق ،يف
العاصمة األردنية عمان الثالثاء
املواف�ق  25/8/2020اجتم�اع
الق�ادة “الثالث” ،يف إط�ار آلية
التنسيق الثالثي.
واضاف :ان القادة اس�تعرضوا
تطورات مس�ار اآللي�ة الثالثية
يف قطاعاته�ا املختلفة ،ونتائج
االجتماع�ات الوزاري�ة والفنية
القطاعية املُستندة إىل مخرجات
قمة الق�ادة الثانية التي ُعقدت
يف نيويورك ع�ىل هامش أعمال
الجمعي�ة العام�ة لألمم املتحدة
يف الثان�ي والعرشين م�ن أيلول
للعام .2019
وأعرب القادة ،بحس�ب البيان،
ع�ن ارتياحه�م إزاء مس�توى
التنس�يق والتع�اون الس�يايس
واالسرتاتيجي بني الدول الثالث،
مؤكدين أهمي�ة تعزيز التعاون
واعتماد أفضل الس�بل واآلليات
لرتجمة العالقات االسرتاتيجية
ع�ىل أرض الواق�ع ،وخاص�ة
االقتصادي�ة والحيوي�ة منه�ا
كالرب�ط الكهربائي ومش�اريع
الطاق�ة واملنطق�ة االقتصادية
املش�رتكة ،واالس�تفادة م�ن

اإلمكان�ات الوطني�ة والس�عي
لتكامل املوارد بني البلدان الثالثة
الشقيقة وخاصة يف ظل التبعات
العاملية لجائحة فريوس كورونا
املس�تجد ع�ىل األم�ن الصح�ي
والغذائي واالقتصادي.
وأش�اد الرئي�س عبدالفت�اح
الس�ييس ،ورئي�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،بدع�وة
جالل�ة املل�ك عبدالل�ه الثان�ي
اب�ن الحس�ني ل�”إع�ادة ضبط
العومل�ة” ،للوص�ول إىل تكام� ٍل
دويل أفض�ل ،وزي�ادة االعتم�اد
اإليجاب�ي املتبادل ب�ني مختلف
البل�دان ،وال�ذي يس�تثمر يف
املهارات وبناء القدرات واملوارد
ع�رب الح�دود ،ويحق�ق املنفعة
ت�آزر
للش�عوب ويف�ي إىل
ٍ
وازدهار عامليني.
ٍ
وأك�د الق�ادة أهمي�ة أال تحول
تبعات جائحة ف�ريوس كورونا
املُستجد دون استمرار التنسيق
والتع�اون يف القطاع�ات
املُس�ته َدفة ،ورضورة إيج�اد
القنوات العملية الكفيلة بإدامة
التعاون الثالثي.
ووجه الق�ادة ال�وزراء املعنيني
إىل الرتكي�ز ع�ىل القطاع�ات
الصحي�ة والطبي�ة والتعلي�م
والطاق�ة والتج�ارة البيني�ة
وتشجيع االستثمارات والتعاون
االقتص�ادي ،واالس�تفادة م�ن
دروس جائح�ة فريوس كورونا
املس�تجد بما يعم�ق التعاون يف
مواجهة تبعات الجائحة.
واش�ار البي�ان املش�رتك اىل :ان
القادة بحثوا سبل تطوير اآللية
الثالثي�ة واملي به�ا نحو آفاق
أرح�ب من التعاون والتنس�يق،
ع�رب مأسس�ة آلي�ة التنس�يق
الثالثي�ة بإنش�اء س�كرتاريا
تنفيذية ،يكون مقرها بالتناوب
س�نويا ً يف إحدى ال�دول الثالث،
ع�ىل أن يكون مقره�ا ملدة عام
من تاريخ هذا االجتماع يف وزارة
الخارجية وش�ؤون املغرتبني يف
اململكة األردنية الهاشمية.
كم�ا كل�ف الق�ادة وزراء
الخارجية بوضع املهام املُناطة
التنفيذي�ة،
بالس�كرتاريا
بم�ا يش�مل مه�ام التحض�ري
الجتماع�ات القم�م الثالثي�ة
والوزارية ومتابعة مخرجاتها،
ورف�ع التقاري�ر الالزم�ة
الجتماعات القادة.
ووجه القادة ،ويف اطار سعيهم
لتعزيز ورفع مستويات التعاون
االقتص�ادي إىل عق�د ملتق�ى
أعمال ،عىل هامش أول اجتماع
ق�ادم ل�وزراء تج�ارة وصناعة
الدول الثالث.
كما استعرض القادة التطورات
اإلقليمية والدولية ،وجهود حل
األزمات اإلقليمية وتعزيز األمن
والسلم اإلقليميني.
وأك�د الق�ادة مركزي�ة القضية
الفلس�طينية ،وش�ددوا ع�ىل
رضورة تفعيل الجهود لتحقيق
الس�الم العادل والش�امل الذي
يلبي جمي�ع الحقوق املرشوعة
للش�عب الفلس�طيني الشقيق،
وخصوص�ا حق�ه يف الدول�ة
املس�تقلة ذات السيادة والقابلة
للحياة عىل كامل ترابه الوطني
وعاصمته�ا الق�دس الرشيف،
عىل وفق القانون الدويل وقرارات
الرشعي�ة الدولي�ة ذات الصل�ة
ومبادرة السالم العربية.
واشار القادة اىل أن حل الرصاع
ع�ىل أس�اس ق�رارات الرشعية
الدولية ومبادرة السالم العربية،
وبم�ا يلب�ي جمي�ع الحق�وق
املرشوعة للش�عب الفلسطيني
ه�و الس�بيل الوحي�د لتحقي�ق
الس�الم العادل والشامل والدائم

يف املنطقة.
وش�ددوا ع�ىل رضورة وق�ف
إرسائي�ل ض�م أي�ة أراض
فلس�طينية وجمي�ع اإلجراءات
الت�ي تق�وض ف�رص تحقي�ق
السالم العادل ،وتستهدف تغيري
الوض�ع التاريخ�ي والقانون�ي
القائ�م يف القدس ومقدس�اتها
اإلسالمية واملسيحية.
وأك�دوا أهمي�ة دور الوصاي�ة
الهاش�مية التاريخية يف حماية
هذه املقدسات وهويتها العربية
واإلسالمية.
كما أك�د القادة أهمي�ة تكثيف
الجه�ود للتوص�ل إىل حل�ول
سياس�ية ألزم�ات املنطق�ة،
وخصوص�ا األزمات يف س�وريا
وليبي�ا واليمن ،وفق�ا ً لقرارات
مجل�س األم�ن ذات الصل�ة
واملرجعي�ات املعتم�دة ،وبم�ا
يحف�ظ وح�دة ه�ذه ال�دول
واستقاللها ومقدرات شعوبها،
ويحفظ األم�ن القومي العربي،
ويحول دون التدخالت الخارجية
الت�ي تس�تهدف زعزع�ة األمن
القومي العربي.
كما بحث القادة تطورات قضية
س�د النهضة ،وأك�دوا أن األمن
املائي لجمهورية مرص العربية
ه�و ج�زء ال يتج�زأ م�ن األمن
القومي العرب�ي ،وعىل رضورة
التوصل إىل اتفاق عادل ومتوازن
ع�ىل أس�اس القان�ون ال�دويل
يحفظ حق�وق ومصالح مرص
والس�ودان املائي�ة باعتبارهما
دولتي املصب.
كم�ا جدد الق�ادة تأكيدهم عىل
الوق�وف إىل جان�ب جمهوري�ة
العراق يف حماية س�يادته وأمنه
واس�تقراره وجه�وده لتكريس
األم�ن واالس�تقرار وتحقي�ق
طموحات شعبه وتعزيز النرص
الكب�ري ال�ذي حقق�ه الع�راق
الش�قيق بتضحيات كبرية عىل
اإلره�اب ال�ذي يش�كل ع�دوا
مشرتكا.
بح�ث الق�ادة الوض�ع العرب�ي
الراه�ن ،وتفاعله م�ع محيطه
اإلقليمي ،وم�ا تعانيه املنظومة
العربية من تحدي�ات حقيقية،
تجع�ل م�ن تعزيزه�ا رضورة
أس�اس ،لتمتني األم�ن القومي
العرب�ي ،ووق�ف التدخ�الت
الخارجي�ة بالش�أن الداخ�ي
العربي.
ه�ذا وق�د ُعق�د يف العاصم�ة
األردني�ة عمّان اجتم�اع ثالثي،
ض� ّم رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،وعاه�ل
اململك�ة األردني�ة جالل�ة املل�ك
عبد الل�ه بن الحس�ني ،ورئيس
جمهورية م�رص العربي�ة عبد
الفت�اح الس�ييس ،وذل�ك قبي�ل
انعقاد القم�ة الثالثية العراقية
املرصية األردنية.
وتناول االجتماع  ،بحسب بيان
مكت�ب رئي�س ال�وزراء ،بح�ث
ع�دد م�ن القضاي�ا وامللف�ات
ذات االهتمام املش�رتك ،وتعزيز
التع�اون ب�ني كل م�ن بغ�داد
وعمّان والقاه�رة ،عىل مختلف
الصعد واملجاالت.
وكان رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطفى الكاظمي ،عقد امس
الثالث�اء ،جولة مباحثات ثنائية
مع جاللة امللك عب�د الله الثاني
ملك اململكة األردنية الهاشمية،
تناولت العالق�ات الثنائية وأهم
امللفات املش�رتكة ومس�تجدات
األوضاع يف املنطقة.
وكان الكاظمي ق�د غادر امس
الثالث�اء العاصم�ة األردني�ة
عمّ�ان ،متوجه�ا اىل بغ�داد بعد
مش�اركته يف القم�ة الثالثي�ة،
العراقية املرصية األردنية.
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أكدت مشول مجيع املواطنني بلقاح األنفلونزا املومسية

حددت موعد إعالن نتائج االمتحانات التمهيدية للخارجيني

الرتبية تعلق بشأن امتحانات السادس
اإلعدادي واملعدل الرتاكمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،عزمها
إصدار توجيهات جديدة بشأن مشاركة
الطلبة املصابني بفريوس كورونا يف
امتحانات السادس اإلعدادي ،فيما أكدت
«عدم إمكانية» احتساب املعدل الرتاكمي.
بينما اعلنت انجاز نتائج االمتحانات
التمهيدية لطلبة «الخارجيني» بفروعه
املختلفة العلمي (االحيائي والتطبيقي)
واالدبي للعام الدرايس الحايل.
وقالت الوزارة« :سنصدر توجيهات جديدة
بشأن مشاركة الطلبة املصابني بكورونا
يف االمتحانات» ،مؤكدة «استحصال
الضوء األخرض من الصحة عىل إجراء
االمتحانات النهائية».
وأضافت الوزارة أن «احتساب املعدل
الرتاكمي أمر ال يمكن تطبيقه» .الفتة يف
الوقت نفسه« :راعينا الوضع الحايل يف
وضع األسئلة».
من جانب اخر ،اعلنت وزارة الرتبية/
اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة،

امس الثالثاء ،انجاز نتائج االمتحانات
التمهيدية لطلبة «الخارجيني» بفروعه
املختلفة العلمي (االحيائي والتطبيقي)
واالدبي للعام الدرايس الحايل .
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املديرية العامة للتقويم
واالمتحانات اكملت تصحيح الدفاتر
االمتحانية الخاصة بطلبة الخارجيني»،
مؤكدة عىل «املديريات العامة للرتبية يف
بغداد واملحافظات مراجعة مراكز الفحص
لتسلم النتائج يوم الخميس املوافق  ٢7آب
.»٢٠٢٠
وأوضحت أن «االمتحانات شهدت التزاما ً
عاليا ً من املشاركني» ،مشريا ً إىل أن
«النتائج االولية لالمتحانات افضل مقارنة
بالعامني املاضيني».
وع ّدت الوزارة ذلك بأنه «انجاز يف ظل
الوضع الذي تمر به البالد بعد تفيش
جائحة كورونا ،حيث لم تشهد االمتحانات
اي خروقات تذكر ُ
منذ انطالقها يف التاسع
من الشهر الحايل».

أمانة بغداد تعلن امتالكها أسطوال من
اآلليات املختصة بالتعفري

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن امتالكها اسطوالً من اآلليات املختصة بالتعفري.وقالت
االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مالكاتنا الذاتية صنعت اسطوالً من االليات
املختصة بأعمال التعفري ذات املواصفات العالية وبمنظومات واحجام مختلفة ترتاوح
اقطارها بني  5٠٠ملم و  175٠ملم».واضافت ان «هذه االليات تؤدي عمليات التعفري
ملساحات واغراض مختلفة وحسب الحاجة ،فاألقطار الصغرية تستخدم لالزقة الضيقة
والكبرية للشوارع الرئيسية واملساحات الواسعة».واكدت االمانة «قيامها بأعمال التعفري
يوميا ً وبنوبات صباحية ومسائية ولجميع مناطق العاصمة ،ال سيما التي شهدت ارتفاعا ً
بعدد االصابات كما تجري حمالتها للمناطق الزراعية والعشوائية ولألبنية الحكومية والدينية
وغريها لدعم املالكات الصحية يف مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات املختصة».

انطالق عملية حبث عن أشخاص خطفهم
«داعش» يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس
الثالثاء ،عن انطالق عملية بحث عن 3
اشخاص خطفهم تنظيم داعش شمال
رشق املحافظة.
وقال مدير ناحية قره تبه(11٠كم
شمال رشق بعقوبة) وصفي التميمي،
يف ترصيح صحفي :ان” قوات امنية
مشرتكة انطلقت يف عملية بحث وتمشيط
واسعة للبحث عن  3اشخاص من ارسة
احدة خطفهم تنظيم داعش بعد اقتحام

منزلهم يف ساعة متاخرة من مساء يوم
االمس يف قرية صفصافة شمال قره
تبه”.
واضاف التميمي ان” املختطفني اليزال
مصريهم مجهوال حتى اللحظة» .معربا
عن امله «ان تسهم يف عملية التعقب
واملالحقة يف العثور عليهم واعادتهم
احياء اىل ارسهم”.
وكان تنظيم داعش االرهابي اقتحم يف
ساعة متأخرة من مساء يوم ال منزال
وخطف  3واصابة رابع بجروح.
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الصحة :العراق أصبح بقمة تفشي كورونا واملوجة الثانية يف تشرين األول

تفيش الوباء وتتزامن املوجة الثانية التي ستبدأ
يف منتصف شهر ترشين االول املقبل وتنتهي
اواخر ترشين الثاني ،مع انتشار االنفلونزا
الخريفية ،لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة
مع وجود الفريوس ،وتستعد الوزارة لشمول
جميع املواطنني بلقاح االنفلونزا املوسمية لتقليل
مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم”.
وكانت اغلب الدول االوروبية واالسيوية قد
حذرت من موجة جديدة للوباء ،وبنوع آخر
يحمل متغريات سلوكية جديدة وبرسعة انتشار
عليه كل عرش كبرية بسبب التغيريات التي تطرأ
سنوات ،وال يمكن كبحه إال بوجود اللقاح ،عىل
عكس االمراض االخرى مثل الحصبة وشلل
االطفال والسعال الديكي ،إذ توجد إمكانية
للسيطرة عىل تسلسل الجينات الخاصة بها.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،انها تستعد
لشمول جميع املواطنني بلقاح االنفلونزا
املوسمية ،لتقليل مضاعفاتها والحد من انتشار
عدواها ،فيما اشار اىل ان املوجة الثانية من
فايروس كورونا ستبدأ بترشين االول.
وقال عضو خلية االزمة يف الرصافة ،عباس عويد
الحسيني ،يف ترصيح صحفي :إن “ارتفاع اعداد
االصابات بكوفيد  19مؤخرا يعود اىل سببني
أساسيني ،أولهما عدم التزام املواطنني بتعليمات
وزارة الصحة ،وارتفاع الفحوصات التشخيصية
اىل  ٢5الف فحص يوميا”.
وأضاف أنه “ومع استمرار املعركة مع الفريوس
القاتل الذي تتغري جيناته وسلوكه بني فرتة
وأخرى ،فإن البالد ما زالت يف املوجة األوىل ويف قمة

أحبطت حماولة تهريب عجالت خمالفة يف أم قصر األوسط

املنافذ توضح دخول شاحنات من بوابة أخرى يف زرباطية
بغداد /الزوراء:
أوضحت هيأة املنافذ الحدودية
دخول شاحنات من بوابة أخرى يف
منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة
واسط.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :عرضت إحدى
القنوات الفضائية ومواقع التواصل
االجتماعي مقطع فيديو مضمونه
لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات
يف منفذ زرباطية الحدودي يشكون
من خالله عدم التزام املنفذ الحدودي

بسياقات إدخال الشاحنات حسب
األسبقية ،وان هنالك مبالغ تدفع
لدخولها خارج الضوابط».
وأكدت الهيأة أن «ما تم عرضه يف
مقطع الفيديو ال أساس لها من
املصداقية ،وان ما تحدثوا به عن
دخول شاحنات من بوابة أخرى
جاءت ألسباب احرتازية ووقائية
ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي
من املواد شديدة الخطورة ،وان
ارتفاع درجات الحرارة سيكون
أثرها الكارثي عىل تلك املادة وملنع

تكرار ما حدث قبل أيام من احرتاق
بعض الشاحنات جراء ذلك».
ولفتت اىل ان «البوابة الجانبية
فتحت نزوالً عند رغبتهم لتفادي
االزدحام وما ينجم من مخاطر
تلك املواد ،وان طلبهم بغلق الباب
الجانبي سيعرضنا للمخاطر
املحدقة واالزدحام سيعود من
جديد ،مما يخلق خطورة واضحة ال
يحمد عقباها».
وأكد البيان أن «عمل هيأة املنافذ
الحدودية يستند عىل اإلجراءات

رفع مئات األطنان من خمالفات التنظيم
اإلرهابي يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير بلدية جبة بمحافظة االنبار ،قطري
العبيدي ،امس الثالثاء ،عن رفع مئات االطنان
من مخلفات ارهابي داعش من نهر الفرات غربي
االنبار .
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي :ان ” دائرة املوارد
املائية والدوائر الخدمية االخرى نفذت حملة لكري
لنهر الفرات يف منطقة املثناية قرب طريق القائم
رمادي غربي االنبار ،واسفرت الحملة عن رفع
مئات االطنان من مخلفات ارهابي داعش التي
تم إلقاؤها يف النهر ابان سيطرت عصابات داعش

االجرامية عىل مناطق مختلفة من مدن االنبار “.
واضاف ان” الحملة مازالت مستمرة لرفع
مخلفات ارهابي داعش من نهر الفرات» ،مبينا
ان” الجهات املعنية لم تعثر لحد اآلن عىل اسلحة
داخل النهر كون ان املواد التي تم رفعها متهالكة
نتيجة وضعها منذ اعوام داخل النهر ولم يتم
التعرف عليها”.
وأوضح العبيدي أن “الهدف من الحملة لتأكد من
عدم وجود مخلفات حربية او اسلحة غري منفلقة
مازالت داخل النهر كأجراء احرتازي لسالمة
منتسبي القوات االمنية واملدنيني “.

اعتقال إرهابيني مطلوبني على طريق
املوصل  -بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن قائد رشطة محافظة نينوى العميد ليث خليل
الحمداني ،امس الثالثاء ،إلقاء القبض عىل ثالثة
عنارص من تنظيم «داعش» عىل الطريق الرابط
بني املوصل وبغداد.
وقال الحمداني يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة
رشطة نينوى ،وبنا ًء عىل معلومات استخبارية
دقيقة ومن خالل املتابعة والتفتيش والتدقيق،

تمكنت من إلقاء القبض عىل ثالثة عنارص من
عصابات داعش االرهابية يف سيطرة النرص طريق
موصل  -بغداد جنوب مدينة املوصل».
وأضاف الحمداني أن املعتقلني «هم كل من
الداعيش (م ا خ س) والداعيش (م و ش ا) واللذين
كانا يعمالن بصفة مقاتل فيما يسمى (بديوان
الجند) والداعيش (م ش م ع) والذي كان يعمل
بصفة مقاتل فيما يسمى (املعسكرات العامة)
خالل فرتة سيطرة داعش عىل مدينة املوصل».

القبض على عصابة سرقت  200مليون دينار
يف النجف

إعادة فتح طريق رئيسي مغلق منذ  14سنة يف بعقوبة

بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ النجف ،لؤي اليارسي ،امس الثالثاء ،القبض عىل عصابة رسقت ٢٠٠
مليون دينار يف املحافظة.وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لليارسي :انه «بنا ًء عىل معلومات
استخبارية وأمنية أفادت بحصول الرسقة يف أحد منازل حي الكرامة ،وجه املحافظ
بتشكيل فريق أمني مختص برئاسة قائد رشطة املحافظة ومدير مكافحة اإلجرام
ومكتب مكافحة الجريمة املختصة يف املنطقة».وأضاف البيان أنه «تم خالل  ٢4ساعة
إلقاء القبض عىل العصابة ،وبحوزتها املبلغ» ،مشريا ً إىل أن «أفراد العصابة سيتم
إحالتهم اىل القضاء لتصديق اقوالهم لينالوا جزاءهم العادل عىل وفق القانون».

بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف محافظة دياىل ،امس
الثالثاء ،عن اعادة فتح طريق رئييس مغلق منذ 14
سنة يف بعقوبة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيايل يف
ترصيح صحفي :ان” االجهزة االمنية اعادت فتح
طريق رئييس يف االحياء الغربية ملدينة بعقوبة
يمثل مسار بري مهم يربط  3احياء تزيد كثافتها

السكانية عن 7٠الف نسمة مغلق منذ  14سنة
بسبب االضطرابات االمنية”.
واضاف الحيايل ان” اعادة فتح الطريق جاء بعد
دراسة للمشهد االمني وتامني تدقيق ونقاط
مرابطة لتفادي اي خروقات” ،الفتا اىل ان “الطريق
سيؤمن مرونة عالية يف حركة املركبات يف اكرب
احياء بعقوبة من ناحية الكثافة ويخفف الضغط
عىل املنافذ االخرى لالحياء الثالثة”.

وثقت إصابة  6نازحني يف خميمات عامرية الفلوجة بكورونا

حقوق اإلنسان تطالب بإجراء تعديل شامل لقانون ضحايا اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
طالبت املفوضية العليا لحقوق االنسان،
امس الثالثاء ،الحكومة ومجلس النواب
اىل بإجراء تعديل شامل لقانون ضحايا
االرهاب.
وقال عضو املفوضية ،فاضل الغراوي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان»
شهداء الحشد الشعبي والقوات االمنية
وضحايا االرهاب يستحقون رعاية متكاملة
من الحكومة كواجب وطني واخالقي تجاه
التضحيات التي قدموها للوطن».
واضاف ان» املشاكل القانونية يف قانون
ضحايا االرهاب واالجراءات التنفيذية
الخاصة به لم تنصف العديد منهم ومازالت
معاناتهم مستمرة».
وطالب الغراوي الحكومة والربملان بـ»إجراء
تعديل شامل للقانون بما يحقق انصافا
لعوائل الشهداء والجرحى ،اضافة اىل اعادة
النظر بملف تعويضات ضحايا االرهاب

لغرض جرب الرضر وإعادة اعمار مادمرته
عصابات داعش االرهابية».
من جانب اخر ،أعلن ،الغراوي ،امس

الثالثاء ،ان فرق رصد املفوضية ومن
خالل زيارتها إىل مخيمات النزوح يف
عامريه الفلوجة وثقت اصابة ( )٦نازحني

بفايروس كورونا .
وقال الغراوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان “املسحات التي اخذتها دائرة صحة
االنبار  /قطاع الفارس العربي وبالتعاون
مع منظمة داري االنسانية لعدد من
النازحني والتي بلغت (  )٢٠مسحة ملشتبه
بهم أظهرت اصابة ( )٦نازحني اثنان من
النساء واربعة رجال”.
واضاف ان “منظمة  IOMومنظمة داري
قاما بتعفري املخيم وتوزيع املستلزمات
الوقائية عىل النازحني ،ورافقت عملية
التوزيع حملة توعية من قبل الفريق املنفذ
للحد من انتشار الفريوس”.
وأوضح الغراوي أن “املفوضية تطلق نداء
انسانيا موجها للحكومة واملجتمع الدويل
باالرساع بإعادة النازحني اىل مناطقهم
وتأمني متطلبات احتياجاتهم االنسانية،
واننا نحذر من حصول كارثة صحية يف
املخيمات بسبب انتشار الفايروس فيها”.

الوقائية الصحيحة للتعامل مع
طبيعة املواد املحملة لضمان سالمة
املواطنني من التعرض ملخاطرها،
وإعطاء كل ذي حق حقه عىل وفق
الضوابط والتعليمات».
من جانب اخر ،اعلنت هيئة املنافذ
الحدودية ،امس الثالثاء ،احباط
محاولة تهريب عجالت دون املوديل
يف ميناء أم قرص االوسط.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إن “املنافذ
الحدودية منفذ أم قرص االوسط يف

محافظة البرصة احبطت محاولة
تهريب  7عجالت دون املوديل غري
مسموح باستريادها وفق الضوابط
والتعليمات مخبأة يف حاويتني حجم
 4٠قدم”.
وأضافت أنه “تمت عملية الضبط
وفق معلومات شعبة البحث
والتحري وتم عىل إثرها تشكيل
لجنة للكشف عىل الحاويتني داخل
الحرم الكمركي من رشطة الكمارك
والكمرك املدني تم الكشف من قبلهم
لتؤكد صحة املعلومات الواردة”.

النزاهة تعيد عقاراً مساحته  46دومناً
يف نينوى إىل الدولة

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية ،امس الثالثاء ،عن ُّ
تمكنها من إعادة عقار يف محافظة نينوى إىل
ملكيَّة الدولة ،مبينة أن مساحته تبلغ أكثر من ( )4٦دونما ً.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “مالكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط
خمسة متهمني؛ لتالعبهم وتجاوزهم عىل عقار تعود ملكيته للدولة ،من خالل قيام مديرية
التسجيل العقاري يف نينوى – الزهور بالتالعب وتحويل جنس العقار البالغ مساحته (4٦
رصف ألحدى الجمعيات التعاونية”.
دونما ً و ٢٢5مرتاً) من زراعي إىل ملكٍ
ٍ
وأضافت ان “تحريات املديرية قادت اىل الكشف عن تحويل عائدية العقار باسم أحد املتهمني
أراض سكنية وبيعها للمواطنني بشك ٍل
الذي قام بتقطيع العقار إىل
مخالف للقانون” ،الفتة
ٍ
ٍ
إىل أن “العقار كان مرشوعا ً استثماريا ً لبناء عماراتٍ سكن َّي ٍة كما مُ سجَّ ل يف مديرية التخطيط
العمراني وعليه مرشوع مد خط سكة حديد (موصل – دياىل – كركوك – أربيل)”.
وأوضحت أنه “تم تنظيم محرض ضبط أصويل بالعملية ،التي ُن ِّف َذت بنا ًء عىل مذكرة قضائية،
وعرضه عىل الس ِّيد قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصة بقضايا النزاهة ،الذي قرَّر توقيف
املُ َّتهمني؛ استنادا ً ألحكام املادة ( )٢98/٢89من قانون العقوبات”.

السجن وغرامة مالية ملدانني بتجارة
املخدرات يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة
استئناف بغداد /الرصافة االتحادية،
الثالثاء ،أحكامها بالسجن ملدة  1٠سنوات
و ٦سنوات وغرامة قدرها  1٠ماليني دينار
بحق مدانني قاما باالتجار باملواد املخدرة
وتعاطيها يف مناطق متفرقة من بغداد.
وذكر بيان للمركز االعالمي ملجلس القضاء
االٔعىل تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن
“املحكمة أصدرت حكمها بالسجن بحق
املدانني ملدة عرش سنوات لالٔول وستة

سنوات للثاني جراء اعرتافهما يف مرحلتي
التحقيق االبتدائي والقضائي بقيامهم
بتعاطي املواد املخدرة واالتجار بها ،حيث
عثر بحوزتهما حني القاء القبض عليهما
عىل عدة غرامات من مادة الكريستال
املخدرة وأكياس من الحشيشة”.
واضاف البيان أن “املحكمة وجدت أن
االدلة املتحصلة كافية ومقنعة إلدانة
املتهمني وفق أحكام املادة /٢8أوالً من
قانون املخدرات وامل ٔوثرات العقلية رقم 5٠
لسنة .”٢٠17

اإلطاحة بعصابة خمتصة بتزوير
العمالت والوثائق يف بابل
بغداد /الزوراء:
اعلن جهاز االمن الوطني ،امس الثالثاء ،القبض عىل عصابة مختصة بتزوير العمالت
النقدية والوثائق الرسمية بمحافظة بابل.
وقال بيان للجهاز ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «من خالل املتابعة امليدانية؛ تمكنت
قوة من جهاز األمن الوطني يف محافظة بابل من القاء القبض عىل وفق اوامر قضائية
عىل عصابة مؤلفة من شخصني يمتهنان تزوير العملة واملتاجرة بها فضال عن تزييف
الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية».
واضاف البيان أنه «ضبطت بحوزتهما مستمسكات وكتبا ادارية مزيفة واختاما مختلفة
لدوائر الدولة عالوة عىل مبالغ نقدية مزورة؛ اذ جرى تدوين اقوالهما اصوليا ً واحالتهما
مع املضبوطات اىل الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما».

أسواق
العدد 7314 :االربعاء  26 -آب 2020

الصريف�ة ،كاآلت�ي :س�عر
البي�ع لل�دوالر الواح�د
 1232.5دين�اراً ،أي 123
ألف�ا ً و 250دين�ارا ً للمائ�ة
دوالر .أم�ا س�عر ال�رشاء
لل�دوالر  1222.5دين�اراً،
أي  122ألف�ا ً و 250دين�ارا ً
للمائة دوالر.

خبري :الديون واالتفاقات والقروض
ستكبل الدرجات الوظيفية يف 2021
بغداد /الزوراء:
رأى الخب�ري االقتص�ادي،
وسام التميمي ،ان الحكومة
لن تتمكن من اطاق درجات
وظيفية جدي�دة خال العام
املقب�ل عى اق�ل تقدير حتى
ل�و تعاف�ت أس�عار النف�ط،
الفت�ا اىل ان رواتب املوظفن
تحت�اج ش�هريا اىل أكثر من
 5تريلي�ون دين�ار ،يف وق�ت
مازال�ت الحكوم�ة تقرتض
املال لدفعها.
وق�ال التميم�ي يف تري�ح
صحفي :ان “إيرادات النفط
تص�ل ش�هريا اىل اق�ل من 3
ملي�ار دوالر ،يف حن تحتاج
الدولة اىل أكثر من  5تريليون
دينار شهريا لتسديد رواتب
املوظف�ن” .وأض�اف ان
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بعد أن قرر جملس الوزراء التجديد خلمس سنوات

الدوالر يسجل استقرارا يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
س�جلت أس�واق العمل�ة
األجنبي�ة يف الع�راق ،امس
الثاثاء ،اس�تقرارا ً بس�عر
رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقابل الدينار العراقي.
وكانت أس�عار بيع ورشاء
الدوالر يف رشكات ومكاتب

“الكثري م�ن أصحاب العقود
واألج�ور واملتعين�ن الجدد
ل�م يحصل�وا ع�ى رواتبهم،
بس�بب األزم�ة املالي�ة ،ويف
حال تعايف أسعار النفط فقد
تحصل بع�ض الرشائح عى
مستحقاتها يف وقت ستكون
الحكومة مجرة عى تسديد
مابذمته�ا م�ن مبالغ خال
فرتة اقرتاض الرواتب”.
وأوض�ح ان “الحكوم�ة
وكتقديرات ملدخوالتها فإنها
لن تتمكن من إطاق درجات
وظيفية جدي�دة خال العام
املقب�ل ،حت�ى م�ع ارتف�اع
أس�عار النفط ،كونها مكبلة
بديون كبرية ،واتفاقات مع
الجان�ب األمريكي وقروض
خارجية واجبة التسديد”.

القضاء يصدر أمرا والئيا بإيقاف جتديد عقود شركات اهلاتف النقال يف العراق
بغداد /الزوراء:
اص�در مجل�س القض�اء األع�ى ،أمس
الثاثاء ،ق�رارا والئيا بإيقاف إجراءات
تمدي�د وتجدي�د رخصة عم�ل رشكات
الهاتف النقال يف العراق.
وكش�ف عضو مجلس الن�واب ،محمد
ش�ياع الس�وداني ،امس الثاث�اء ،عن
إص�دار محكم�ة ب�داءة الك�رخ “أم�را ً
ً
والئي�ا” بإيق�اف ق�رار تجدي�د عقود
تراخيص الهاتف النقال.
وكتب الس�وداني تغريدة عر حس�ابه
يف موقع تويرت ج�اء فيها“ :إثر دعوتنا
املقام�ة ..محكمة بداءة الك�رخ ُتصدر
أم�رًا والئ ًيا بإيقاف ق�رار تجديد عقود
تراخيص الهاتف النقال”.
وكان الس�وداني أعل�ن ،الثاث�اء (1
آب  ،)2020رف�ع دع�وى قضائية ملنع
تجدي�د رشكات الهاتف النقال ،مش�ريا ً
إىل أن�ه طل�ب م�ن القايض إص�دار أمر
والئ�ي بإيق�اف تنفي�ذ التمدي�د لحن
حسم الدعوى.
م�ن جهته ،ع� ّد عضو لجن�ة الخدمات
النيابية ،عاء الربيع�ي ،أمس الثاثاء،
ان إص�دار محكمة بداءة الك�رخ “أمرا ً
ً
والئي�ا” بإيق�اف ق�رار تجدي�د عقود
تراخي�ص الهات�ف النقال ه�و انتصار

إلرادة الش�عب وجه�ود مكافح�ة
الفساد.
وق�ال الربيع�ي يف حدي�ث صحفي :إن
“مجل�س ال�وزراء ل�م يك�ن موفق�ا يف
ق�راره بتجديد عق�ود رشكات الهاتف
النقال ،وحاولنا بكل ما منحنا القانون
م�ن قوة من خال البيان�ات والدعوات
والذه�اب اىل القض�اء إليق�اف ه�ذه
الخط�وة التي نعتق�د انها تمث�ل هدرا ً

ورسق�ة للمال العام ،عى اعتبار ان تلك
التجديد يمثل هدر للمال العام ولم يكن
عى وف�ق اآللي�ات القانوني�ة الواجبة
يف من�ح الرخ�ص” ،مبين�ا ان “مجلس
الن�واب وق�ف بكل ق�وة يف خط�وة لم
تكن األوىل ،ولن تكون األخرية يف سبيل
اإلصاح ومكافحة الفساد”.
وأضاف ان “ق�رار القض�اء كان عادال
ومنصف�ا ،ونثن�ي علي�ه ب�كل ق�وة

ألن�ه انت�ر إلرادة الش�عب وجه�ود
مكافحة الفس�اد ومثل صفعة للفساد
والفاس�دين ،وكان القضاء عند حسن
ظ�ن الجميع ،كم�ا كان مجلس النواب
عند حس�ن الجماهري الت�ي راهنت عى
تلك الجهود إلحقاق الحق”.
ويف س�ياق متص�ل ،أوض�ح الخب�ري
القانوني ،ع�ي التميمي ،األمر الوالئي
للقضاء يف إيقاف تجديد عقود رشكات

الهاتف النقال.
وق�ال التميم�ي يف بي�ان تلق�ت وكالة
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “األم�ر
الوالئي بإيق�اف تجديد عقود رشكات
الهات�ف النقال هو من الق�رارات التي
تك�ون بن�ا ًء عى طل�ب ع�ى العريضة
دون مرافعة ودون تبليغ الطرف اآلخر
ودون أن يمس أص�ل الحق وهو أقرب
إىل الق�رارات اإلداري�ة ،ويمكن التظلم
من قبل م�ن صدر التظل�م ضده خال
 ٣أي�ام من تاري�خ ص�دوره أو التبلغ،
وتفص�ل املحكم�ة يف التظل�م بالتأكيد
أو اإللغ�اء أو التعدي�ل ،وقراره�ا قابل
للتمييز”.
وأض�اف “يع�د ه�ذا األم�ر {الوالئي}
معلقا لحن الب�ت يف الدعوى املرفوعة
بشكل نهائي فإما تأييده أو تلغيه تبعا
لقرار الحكم النهائي {املواد  ١٥١و١٥٢
و ١٥٣و  ،٢١٦مرافعات مدنية}.
وكان مجل�س الوزراء ق�رر ،يف  7تموز
امل�ايض ،اعتم�اد التجدي�د ل�رشكات
الهاتف النقال لخمس س�نوات بحسب
العقد مع اق�رتاح مدة إضافية هي ()3
س�نوات ،لتكون امل�دة الكلي�ة للتجديد
( )8سنوات ،تنتهي يف نهاية الرتخيص
.30/8/2030

القانونية النيابية  :إيقاف العالوات والرتفيعات للموظفني إجراء خاطيء وخمالف
للقوانني املالية النافذة
بغداد  /نينا :
طال�ب عض�و اللجن�ة القانوني�ة
النيابية حس�ن العقابي  ،الحكومة
بإط�اق الرتفيع�ات والع�اوات
لجمي�ع موظف�ي الدول�ة العراقية
وبأثر رجعي لتعويضهم عن الرضر
ال�ذي لحق بهم جراء تل�ك القرارات
املتخبطة.
واش�ار العقاب�ي  ،اىل قي�ام وزارة
املالية بإيقاف العاوات والرتفيعات
السنوية للموظفن وربطها بإقرار
املوازن�ة العامة للدولة  ،وهو إجراء
خاط�يء ومخالف للقوان�ن املالية
النافذة ومنها قانون الخدمة املدنية
وقان�ون روات�ب موظف�ي الدول�ة

الرشيد يعلن فائدة سلفة الـ 10
ماليني املمنوحة للموظفني
بغداد /الزوراء:
اعلن مرف الرش�يد ،امس
الثاث�اء ،فائ�دة  10ماي�ن
موظ�ف موطن�ة رواتبه�م
لدى املرف.
وذك�ر بي�ان للم�رف :ان
“نس�بة فائدة س�لفة ()١٠
ماي�ن املمنوح�ة ملوظف�ي
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دوائر الدولة تبلغ 2033400
فائ�دة كلي�ة مل�دة ()٥
سنوات”.
وأض�اف ان “تل�ك الفائ�دة
تع�د تنافس�ية ،وال عاق�ة
للم�رف بأي نس�ب اخرى
تذك�ر م�ن جه�ات غ�ري
املرف”.

والقطاع العام وقانون االٕدارة املالية
االتحادية.
واوض�ح  ،يف بي�ان صحف�ي  ،ان
“ الرتفي�ع والع�اوة ح�ق قانون�ي
مكتس�ب للموظف�ن نص�ت علي�ه
القوانن املذكورة واس�تقرت الدولة
العراقي�ة ع�ى العمل ب�ه طيلة 100
ع�ام دون إيق�اف ألي م�رر ،وال
يمكن قانونيا لقرار من وزارة املالية
ايقاف العم�ل بالقوانن النافذة التي
تكتسب صفة الفوقية عى القرارات
والتعليم�ات واللوائح “ ،ع�ادا ان “
هذا القرار غري املدروس ألحق رضرا
بالغ�ا برشيحة مهم�ة قدمت الكثري
للوطن وللمواطنن “.

الكمارك حتقق إيرادات
بأكثر من  4مليارات دينار
خالل يوم واحد

قرب توقيع عقد مدينة احلبانية اجلديدة
بغداد /الزوراء:
كشفت مصادر من محافظة األنبار،
ام�س الثاثاء ،عن ق�رب توقيع عقد
مدينة الحبانية الجديدة.
ولفت�ت املص�ادر ،إىل “ق�رب توقي�ع
عقد إنش�اء املدينة الجديدة التصميم
النهائي ملدينة الحبانية الجديدة الذي
أعدته رشكة “ت�راك” الكورية وتمت
املصادقة عليه”.
من جانبه ،بن قائممقام القضاء ،عي
داوود :أن “اللجنة املش�كلة اشرتطت
يف العقد تش�غيل العمالة العراقية ،إذ

الكشف عن خطة
الستكمال مصايف
بيجي وإعادتها
للعمل

س�توفر هذه املدينة فرص عمل تقدر
بأكثر من  30ألف فرصة”.
رئي�س رشك�ة “ت�راك” الكوري�ة،
أك�د ب�دوره إكم�ال رشكت�ه جمي�ع
االس�تعدادات للب�دء بتنفيذ مرشوع
مدينة الحبانية الجديدة.
ويج�ري إنش�اء املدين�ة الجدي�دة،
ع�ى م�دى  11عام�ا ،موزع�ة بن 5
مراح�ل ،ب�ن واح�دة وأخ�رى ع�ام
ونص�ف الع�ام ،إذ س�تحتوي ع�ى
م�دن صناعي�ة ورياضي�ة وصحي�ة
وترفيهي�ة وس�كنية ،وتتضم�ن

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة النفط ،امس الثاثاء ،أن
هناك خطة الس�تكمال مصايف بيجي
وإعادتها للعمل يف العام .2023
وقال وزير النفط ،إحسان عبد الجبار،
يف تريح صحفي :إن “وزارة النفط
لديها خطة الستكمال مصايف بيجي،
وإعادته�ا للعمل الع�ام  ،”2023الفتا ً
إىل أن “خط�ة وزارة النف�ط تتضمن
أيضا ً االس�تمرار يف استكمال مصفى
كرباء”.
وأوضح عبد الجبار أن”معمل الغاز يف
ميس�ان ما زال قيد التنفيذ من رشكة

املرحلة األوىل إكم�ال البنى التحتية
التي تشمل املاء والكهرباء والطرق
واملراكز الصحي�ة واملدارس ،وربط
املدين�ة بطريق رسي�ع ضمن الخط
ال�دويل الرابط ب�ن العاصمة بغداد
وغ�رب العراق ،إضاف�ة اىل بناء 14
أل�ف وح�دة س�كنية ،قس�م منه�ا
بن�اء واط�ئ الكلفة ،وبن�اء مجمع
صناعي بمش�اركة مئات الرشكات
املحلية ،األمر الذي من شأنه توفري
اآلالف من الف�رص للفئات القادرة
عى العمل.

صيني�ة ،فيم�ا س�يبدأ تنفي�ذ العمل
بمعمل غاز النارصية بعد أن تم حسم
املش�اكل حول�ه ،فيما س�ينفذ معمل
غاز البرة العام .”2023
وتاب�ع أن “وزارة النفط لديها خطة
لبن�اء ثاثة أنابي�ب ،وأن الوزارة قيد
رشاء املعدات طويلة األمد حاليا ً بغية
الوصول إىل طاق�ة تصديرية تصل إىل
س�تة ماي�ن برميل م�ن النفط عر
تطوي�ر حق�ول اإلنتاج” الفت�ا ً إىل أن
“س�عر برميل النفط وص�ل اليوم إىل
 45دوالراً ،وأن هن�اك زيادة تدريجية
بسيطة بأسعار النفط”.

املركزي يبيع  223مليون دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي ،ام�س
الثاث�اء ،عن بيعه أكثر م�ن  223مليون
دوالر ،وبمشاركة  37مرفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك ،ي�وم امس223 ،
مليون�ا واكثر من  041الف دوالر غطاها
البنك بسعر رصف أساس بلغ  1190دينار
لكل دوالر .وكان�ت مبيعات البنك لتعزيز
االرص�دة يف الخ�ارج عى ش�كل حواالت

واعتم�ادات ،والتي غطاها البنك بالكامل
بس�عر رصف بلغ  1190دينار لكل دوالر
واح�د ،ق�د بلغت اكث�ر م�ن  196مليون
دوالر .أما اجمايل البيع النقدي فكان اكثر
من  26ملي�ون دوالر .فيما بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .223.041.000
فيما لم تتقدم أي م�ن املصارف ال�بالغة
 37مرفا املش�اركة يف مزاد العملة بأي
عروض لبيع الدوالر.

النفط تؤكد االستفادة من االتفاقية يف تنفيذ املشاريع

االستثمار النيابية :االتفاقية الصينية املخرج الوحيد إلنقاذ العراق اقتصاديا
بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية
أن الحكوم�ة الحالي�ة ال تب�ايل بتنفي�ذ
االتفاقي�ة الصيني�ة رغ�م انه�ا املخرج
الوحي�د إلنق�اذ الباد اقتصادي�ا ,مبينة
ان الحكومة مازالت غري واضحة املعالم
بالجانب االقتصادي واالستثماري لغاية
اآلن .وفيم�ا أكد وزير النف�ط أن العراق
سيس�تفيد من االتفاقي�ة الصينية التي
أبرمته�ا الحكوم�ة الس�ابقة يف تنفي�ذ
املش�اريع ،نف�ى وج�ود “مكب�ات” يف
االتفاقية الصينية.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابي�ة ،النائ�ب ن�دى ش�اكر ،ام�س
الثاثاء ،يف تري�ح صحفي :ان “تنفيذ
االتفاقي�ة الصيني�ة مازال�ت املخ�رج
الوحي�د إلنق�اذ الباد يف مجال تنش�يط

الحركة االقتصادية لكونها تشمل كافة
القطاعات خاصة قطاع البنى التحتية”.
وأضافت شاكر ان “الحكومة وبعد مرور
أكثر من ثاثة أش�هر لم تفصح موقفها
إزاء االتفاقي�ة وانه�ا غ�ري مهتم�ة”,
مطالب�ة الحكومة ب�”تفعي�ل االتفاقية
عى الفور خاصة وانه�ا مكتملة جميع
الجوان�ب ،وان األم�وال الخاصة بها قد
ودع�ت يف الصندوق الخاص لاتفاقية ”
.
وأشارت إىل أن “االتفاقية تعد اآلن املخرج
الوحيد لتطوي�ر القطاعات االقتصادية،
فضا عن انها س�توفر مئات اآلالف من
فرص العمل ونحن بحاجة ماسه لها”.
م�ن جهت�ه ،أكد وزي�ر النفط ،إحس�ان
عب�د الجب�ار ،أن العراق سيس�تفيد من
االتفاقية الصينية التي أبرمتها الحكومة

الس�ابقة يف تنفيذ املشاريع ،نافيا وجود
“مكب�ات” يف االتفاقي�ة الصينية ،فيما
أشار إىل عدم وجود ثقة بن بغداد واربيل.
وقال عب�د الجبار يف حوار صحفي :إن “
العراق سيس�تفيد م�ن االتفاقية املرمة
مع الصن يف تنفيذ املش�اريع” ،مبينا أنه
“تم تقدي�م طلب اىل وزير املالية ورئيس
الوزراء بهذا الخصوص”.
ونفى عبد الجبار “ما يش�اع بخصوص
وج�ود مكب�ات للع�راق يف االتفاقي�ة
او تره�ن النف�ط العراق�ي” ،مؤك�دا أن
“االتفاقية الصينية مفيدة للعراق”.
م�ن جان�ب آخ�ر ،بن وزي�ر النف�ط أن
“الثق�ة مفق�ودة ب�ن بغ�داد واربي�ل،
وينبغي ع�ى الجانبن تحمل الخس�ارة
من اجل التوصل إىل اتفاق لحل املس�ائل
العالقة”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك ،أم�س الثاث�اء ،عن
إجمايل إيراداته�ا املتحققة ليوم ام�س االول االثنن يف
مراكزه�ا الكمركية والذي بلغ اكثر من اربعة مليارات
و 250ملي�ون دينار .وقال�ت الهيئة يف بي�ان لها تلقت
“الزوراء” نس�خة منه :انها “ويف ظل الظروف العصيبة
اقتصادي�ا وصحيا والتي تمر عى بلدنا العزيز تس�تمر
كوادرها العاملة يف كاف�ة املديريات واملراكز الكمركية
باملس�اهمة الفعالة يف الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم
متحدي�ن كاف�ة التحدي�ات ومعوقات العم�ل لارتقاء
بعمله�م وتحقي�ق أعى اإلي�رادات” .وأضاف�ت الهيئة
انها “س�اهمت يف تس�هيل دخول آالف اإلرساليات من
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة وامل�واد الغذائية وعى
مدار الس�اعة لي�ا ونهارا ،وبجه�ود ومتابعة مبارشة
من قبل اإلدارة العليا يف الهيئة بغية تس�هيل انس�يابية
دخول اإلرساليات اىل البلد للمواد األساسية والغذائية،
خصوصا األدوية البرشية إليصالها اىل املستهلك يف ظل
األزمة الحالية”.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
اعان
اىل املدعي عليه (املدير املفوض لرشكة البارح للمقاوالت
العامة  /نصري عباس عبد االمري إضافة لوظيفته)
بنا ًءا عى الدعوى البدائية املرقمة أعاه واملقامة ضدكم من
قب�ل املدعي (عدنان ورد ش�نته) بخصوص (دفع املتبقي
من قيم�ة األعمال املنجزة من قبله البالغة مائة وس�بعة
وخمس�ون الف دينار بموجب العقد املرم بينكما املؤرخ
 ) ٢٠١١/٥/٢وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعانا
بواس�طة صحيفتن محليتن عى موع�د املرافعة املوافق
 ٢٠٢٠/9/١ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض
ازهر عي فرج
جمهوريةالعراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النر

العدد:٢٦٣:ت٢٠١9/
التاريخ٢٠٢٠/8/٢4:

إعان
س�تبيعُ مديري�ة تنفيذ النر الس�هام العائدة للمدين�ة (زكيه عاجل روض�ان) والبالغة
 ١٢8٥٥س�هم من العقار املرقم  ١999/١7محل�ه البرته الواقعة يف قضاء النر املحجوز
علي�ه لقاء طل�ب الدائن (محمد ش�باط عاجل) عن دين�ه البالغ (مائ�ة وعرشون مليون
دينار) عدا رس�وم التحصيل فعى الراغب�ن بالرشاء املراجعة خال ثاثون يوم ابتداء من
تاري�خ النرش مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية عرشة باملائة م�ن القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية عى ان تبقى رسوم التحصيل والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمة العتابي
املواصفات:
موقع النر رقم العقار  ١999/١7محلة البرتهاوصاف العقار مش�اع بن مجموعة من الرشكاء موزعه عليهم حسب سهامهم يقع يفح�ي الجرس مقابل نه�ر الغراف من جهة الغرب بالقرب م�ن مركز رشطة النر يحدها
من جهة الش�مال طريق عام س�ايدين مبلط من مس�احة  ٣٠مرت ومن جهة الرشق دور
سكنية قسم منها تحمل التسلسات التسجيل العقاري والقسم االخر التحمل تسلسات
عقارية ومن جهة الجنوب منطقة حي املتنزه ومن جهة الغرب طريق عام مبلط ومن ثم
نهر الغراف وهي يف منطقة قس�م منها تجاري والقس�م منها سكني وهي تقع عى ركن
مشيد عليها بعض املنشآت.
القيمة املقدرة لس�هام املدينة زكيه عاجل روضان ( )٦٢7٦٥١٢9اثنان وس�تون مليونوسبعمائة وخمسة وستون ومائة وتسعة وعرشون دينار.

أصفر وأمحر
حتديات كبرية للجنة التطبيعية
الزوراء  /خاص
يف الوقت الذي تعمل من خالله اللجنة التطبيعية بجد من أجل اعادة الحياة للمالعب العراقية ولرياضة كرة القدم،
ولكن يجب أن يحدث توافق بينها وبني الجهات الصحية العراقية.فال يمكن اقامة أي دوري سواء للنخبة أو دوري
الدرجـة األوىل ،مـن دون التعاون مع الجهات الصحية ،يجب أن يحصل تمويل من كل األندية للجانب الطبي ،فهي
ترصف املاليني لرشاء عقود الالعبني ،لكن صحة هؤالء الالعبني اضافة ألعضاء الجهاز الفني والطبي واالداري أهم
للسري بشكل صحيح كما فعلته دول أوروبا املتقدمة.ال يمكن خوض مباراة يف الدوري من دون اجراء الفحوصات
املطلوبة ،حيث ان الربوتوكول الصحي األملاني وسائر دول أوروبا يرتكز عىل اجراء الفحوصات مرتني كل اسبوع،
مـن أجل السـيطرة عىل الوباء ،بحيث يمكـن معرفة املصاب بالفايروس قبل ظهور االعـراض عليه ،بالتايل تقليل
خطورة الوباء ،ومن ثم حجر الالعب أو الشخص املصاب ،مع وصول الرعاية الطبية من خالل األطباء واملعالجني
العاملـني يف النـادي أو الجهات املختصة.ال يمكن أن نقوم بدوري ناجـح من دون االهتمام بالرشوط الصحية واال
سيحصل االنهيار داخل املنظومة الرياضية ان استهانت وتعاملت برعونة مع الفايروس القاتل.
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حبضور حكومي ونيابي رفيعني..

اليوم  ..إنعقاد املؤمتر االستثنائي لعمومية اللجنة األوملبية
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
تنطلق عند الساعة الحادية
عرشة من صباح اليوم األربعاء،
بفندق عشتار شرياتون أعمال
املؤتمر االستثنائي للجمعية
العمومية للجنة األوملبية الوطنية
العراقية بحضور حكومي
ونيابي رفيعني.
أعلن ذلك مدير املكتب االعالمي
يف اللجنة األوملبية حسني عيل
حسني موجها ً الدعوة لوسائل
االعالم لحضور املؤتمر الذي
سيحرض جلساته وزير الشباب
والرياضة السيد عدنان درجال
ورئيس لجنة الشباب والرياضة
بمجلس النواب عباس عليوي
ونقيب الصحفيني العراقيني
السيد مؤيد الالمي.
ولفت حسني اىل ان إنعقاد
املؤتمر االستثنائي «سيكرّس
للتشاور يف تنفيذ رسالة األوملبية
الدولية األخرية يف السابع من
تموز املنرصم ،والقرار التعديالت
األخرية املقرتحة من أعضاء
الجمعية العمومية عىل النظام
االسايس للجنة األوملبية».
و أوضح مدير املكتب األعالمي
ان أعمال املؤتمر ستجري
«بجلستني إثنتني ،األوىل مطوّلة
تفصيلية عامة مفتوحة ،فيما
ستكون الثانية مخترصة
مغلقة».
وأكد حسني ان التحضري للمؤتمر
واالجتماعات
االستثنائي،
التشاورية التي سبقت «جرت
بمنطلق راسخ أساسه قانون
اللجنة األوملبية ذي الرقم ٢٩
لسنة  ٢٠١٩وبما ال يتعارض مع
القضاء العراقي».

الرياضة النيابية :إيقاف األنشطة الرياضية
والسماح للتجمعات األخرى ازدواجية غري مربرة
بغداد/متابعة الزوراء:
وصفت لجنة الشباب والرياضة
النيابية ،الثالثاء ،قرار اللجنة العليا
للصحة والسالمة بإيقاف األنشطة
الرياضة والسماح للتجمعات األخرى
بأنه ازدواجية غري مربرة.
وقال رئيس اللجنة عباس عليوي يف
ترصيح صحفي  ،إن “إيقاف األنشطة
الرياضة بسبب جائحة كورونا أمر
يؤثر عىل املستوى الرياض عىل كافة
الصعد” ،الفتا إىل إن “املنتخب العراقي
لديه تصفيات عاملية سيخوضها قريبا

للتأهل لكأس العالم ويحتاج إىل عودة
نشاطه”.
وأضاف أن “قرارات اللجنة العليا للصحة
والسالمة تحمل نوع من االزدواجية
غري املربرة” ،داعيا “الحكومة إلرجاع
النشاط الرياض مع االلتزام باإلجراءات
الوقائية ومنها عدم حضور الجمهور
للمباريات”.
و بينت خلية االزمة النيابية ،يف وقت
سابق ،ان اللجنة العليا للصحة والسالمة
استغلت غياب مجلس النواب باتخاذ
قرارات بعيدة عن الواقع.

مهاجم النجف يطمح باللعب يف
املنتخب الوطين

ّ
وبني» ان أعضاء الجمعية
العمومية كانوا تسملوا ،يف وقت
سابق ،نسخ النظام املطلوب
تعديله طبقا ً لقانون اللجنة
األوملبية الجديد» ،موضحا ً
ان األعضاء ،وبعد إجتماعات
تشاورية جانبية مكثفة ق ّدموا
الكثري من مقرتحات التعديل
التي صوّبت النظام األسايس،

عبدالغين :االبقاء على
كاتانيتش أفضل احللول

بغداد  /متابعة الزوراء
رأى املحلل الفني صفوان عبد الغني ،أن املدرب املحيل لن يكون
بمقدوره قيادة املنتخب الوطني يف التصفيات املؤهلة لنهائيات
كأس العالم  ٢٠٢٢وكأس آسيا .٢٠٢3
وقال عبد الغني يف حديث لربنامج «صوت املالعب» الذي يعرض
عىل قناة السومرية إن «املدربني املحليني ال يمتلكون الخربة
لقيادة املنتخب الوطني وبالتايل ليس باستطاعتهم خدمة أسود
الرافدين يف التصفيات ويف الوقت الحايل ،البقاء عىل كاتانيتش
هو الخيار األفضل».
وأوضح أن «عملية تغيري املدربني يف العراق عادة ما تكون سلبية
بسبب ثقافة الالعبني ومستوياتهم املتذبذبة وعدم استقرار
الدوري» ،مبينا ً أنه «يف حال لم يتم التجديد مع كاتانيتش ،فمن
األفضل استقطاب مدرب أجنبي بمستوى أعىل».
برنامج «صوت املالعب» يعرض عىل قناة السومرية من األحد
إىل الخميس يف تمام الساعة  ١٠مسا ًء من تقديم اإلعالمي طه
أبو رغيف.
عىل صعيد متصل ويف ذات الِشأن ،أشاد املدرب رايض شنيشل
بالعمل الذي قام به السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش مع منتخبنا
الوطني العراقي خالل الفرتة التي سبقت وباء فايروس كورونا،
من خالل تحقيق نتائج تلبي طموح الجماهري العراقية خصوصا
يف تصفيات كأس العالم املؤهلة لقطر .٢٠٢٢
ويتصدر منتخبنا املجموعة الثالثة ،ويملك فرصة جيدة ملواصلة
ذلك.
وطالب شنيشل زمالئه من املدربني املحليني التزام الصمت وعدم
محاولة تسقيط املدرب األجنبي والتقليل من شأنه.

و»رفدت االلجنة األوملبية برؤى
وأفكار ساعدت يف إنجاز مهمة
التعديالت األخرية».
وأضاف حسني قوله « إن رئيس
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
رعد حمودي أثنى عىل دور السادة
وزير الشباب والرياضة وأعضاء
لجنة الشباب والرياضة بمجلس
النواب ،وأعضاء الجمعية

العمومية للجنة األوملبية الفتا ً اىل
ّ
الخرية والتعاون
ان «جهودهم
املثمر الخراج الحركة االوملبية
من أزمتها التنظيمية» ،واصفا ً
خطوة إنهاء التعديالت بـ
«املهمة واملفصلية».
و ختم مدير املكتب االعالمي
ترصيحه قائالً «إن حمودي
ّ
حث زمالءه أعضاء الجمعية

عىل مزيد من التكاتف والتعاون
الخراج إجتماعهم االستثنائي
غدا ً بشكل يليق باللجنة األوملبية
ودورها الفاعل يف املشهد الوطني
العراقي».
وكان رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية رعد حمودي
قد وجّ ه الدعوة ،بكتاب رسمي،
يف السادس والعرشين من شهر

تموز املايض لالتحادات األوملبية
االعضاء يف الجمعية العمومية
طالبا ً من املمثلني القانونيني
املخوّلني من إتحاداتهم باستالم
الدعوة ملؤتمر يوم غد ،مرفقة
بجدول أعمال املؤتمر االستثنائي
املقبل ،من مقر اللجنة االوملبية
بحسب السياقات املعمول بها يف
النظام األسايس.

بغداد/متابعة الزوراء:
ذكر مهاجم نادي النجف ،عبيدة كاظم ،انه يطمح باللعب مع املنتخب الوطني يف
املستقبل القريب.
وقال كاظم :ا ٕن “نادي النجف فريق كبري ولديه جماهري عريقة ،سابذل كل جهدي
من اجل تحقيق اعىل االٕنجازات املمكنة مع الفريق”.
وأوضح “أتطلع ملوسم جيد مع نادي النجف والذي اطمح من خالله اللعب مع
املنتخب الوطني فهذا حلمي من الصغر وال بد ان احققه يف يوم من االٔيام”.
يذكر ان كاظم انتقل لصفوف النجف قادما ً من نادي دا غراندي املالديفي.

الشباب والرياضة تطالب تطبيعية الكرة باإلسراع يف إجناز متطلبات إجراء االنتخابات واالخرية ترد
بغداد  /متابعة الزوراء
طالبت لجنة الشباب والرياضة
النيابية ،الهيئة التطبيعية يف االتحاد
العراقي لكرة القدم ،برضورة
اإلرساع يف إنجاز متطلبات إجراء
انتخابات اتحاد الكرة.
وذكرت اللجنة النيابية يف بيان
تلقته السومرية نيوز ،أن «لجنة
الشباب والرياضة يف مجلس النواب
تتابع باهتمام بالغ عمل اللجنة
التطبيعية لاتحاد كرة القدم إلنجاز
امللفات امللقاة عىل عاتقها».
وأضافت ،أنه «مع قرب انتهاء مهلة
الـ 6أشهر يف  3ترشين األول املقبل
املمنوحة لعمل اللجنة التطبيعية
لاتحاد كرة القدم فان لجنة الشباب
والرياضة تود التذكري برضورة
اإلرساع بإكمال املهام امللقاة عىل
عاتقها وإنجاز كافة متطلبات
إجراء االنتخابات من أجل عودة
االستقرار للكرة العراقية وضمان
النهوض بالواقع الكروي».
وأوضحت أنها «تعرب عن األسف
لعدم تواجد اتحاد كرة القدم الذي
يعترب ركيزة من ركائز الهيئة
العامة لألوملبية الوطنية وهي
تستعد إلقرار نظامها الداخيل
والتحضري إلجراء انتخابات املكتب
التنفيذي مما يستدعي منا حث
أعضاء التطبيعية من اجل السعي
الجاد والعمل املتواصل جنبا ً إىل
جنب مع الهيئة العامة لاتحاد
كرة القدم للوصول لنتائج مرضية
للشارع الريايض الذي يرتقب انبثاق
اتحاد منتخب يضع برامج وخططا ً
واسرتاتيجيات واضحة للنهوض
بكرة القدم التي تحظى بشعبية
كبرية يف عموم البالد».

وتابعت« ،يف الوقت الذي تحرص
فيه لجنة الشباب والرياضة لدعم
كل ما يسهم بالنهوض بواقع كرة
القدم والرياضة عموما خاصة
فانها تدرك حجم املسوؤلية وثقلها
عىل أعضاء التطبيعية الذين من
املفرتض أن يعرضوا عىل الجهات
املعنية سواء النيابية أو الحكومية
أو اإلعالمية عرب تقارير مفصلة،
دورهم وعملهم خالل الفرتة
املنرصمة».
وبينت ،أنها «تود تنبيه جميع
املعنيني واملهتمني بالشأن الريايض
بأن أي تمديد أو تأخري لعمل اللجنة
التطبيعية لن يصب يف صالح كرة
القدم األمر الذي يتطلب من كافة
املعنيني الرتكيز عىل الهدف االسمى
هو التهيؤ النتخابات اتحاد جديد
لكرة القدم وااللتزام باملهام التي
حددها االتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) وعدم التوسع واالجتهاد
بها».
وطالبت اللجنة النيابية ،برضورة
«قيام اللجنة التطبيعية بإرسال
تقرير شامل يتضمن ما تم إنجازه
وماهو قيد اإلنجاز من األعمال
املوكلة إليهم وما تتضمنه الخطة
املعتمدة من قبلهم ،مع التأكيد
بان اللجنة رئيسا ً ونائبا ً للرئيس
وأعضاء سيواصلون القيام بمتابعة
كل ما يستجد من أحداث انسجاما ً
مع الدور الرقابي لهم لضمان نجاح
املهمة امللقاة عىل عاتق اللجنة
التطبيعية».
من جانبها أبدت الهيأة التطبيعية
لإلتحاد العراقي لكرة القدم
استغرابها من البيان الذي أصدرته
لجنة الشباب والرياضة النيابية،

اليوم الثالثاء ،وع ّدته ال ينسجم
أبدا ً مع دور وشخصية الربملان
الذي يجب أن يعرض االمور بدون
مغالطات والقفز عىل الحقائق.
لهذا تو ُّد التطبيعية أن تكشف
عن الحقيقة الكاملة للرأي العام،
وكذلك لجميع أعضاء اللجنة
الربملانية ،بأننا عىل تواصل مبارش
ودائم مع السيد رئيس لجنة الشباب
والرياضة الربملانية ،وهو عىل إطالع
بكل الخطوات والتفاصيل التي
تعمل بها الهيأة التطبيعية.
وكانت تأمل التطبيعية أن تتسلم
املخاطبات الرسمية من اللجنة
الربملانية كما هو معمول يف
السياقات اإلدارية السليمة خالل

التعامل مع الجهات ذات العالقة،
فكيف تتم مخاطبة مؤسسة
التطبيعية ببيان إعالمي دون أن
نتسلم كتابا ً يستفهم أو يطلب
إيضاحات ،مع إننا غري ملزمني بهذا
املوضوع كوننا نتعامل باملخاطبات
مع الفيفا والهيأة العامة فقط.
الهيأة التطبيعية لن تدخل يف نوايا
االخرين ،ولكنها عاهدت الجميع منذ
يومها األول بأنها ستكون صادقة
وواضحة يف جميع الخطوات التي
تتخذها ،حتى بما يتعلق بموضوع
التمديد من عدمه ،فإن التطبيعية
أعلنت ،تكرارا ً ومراراً ،أنها لم تطلب
التمديد ،وإنها تعمل يف النهار وال
تلجأ لجنح الظالم.

الهيأة التطبيعية لم تكن ترغب
يف الر ِّد ألنها تؤمن بدور الربملان
الرقابي ،ولكن ما حمله البيان من
كلمات وحروف ال يليق إطالقا بلجنة
كانت لها مساهمات وإضافات
مهمة للرياضة العراقية ،فكان
األجدر أن يتم االستفسار املبارش
دون النزول إىل أسلوب االستفزاز
اإلعالمي والذي ال يعلم الهدف من
ورائه.
ختاماً ،تؤكد التطبيعية أنها ،كما
ً
مرسورة
أعلنت سابقاً ،ستكون
دوما ً يف تلقي أي تساؤالت أو
إستفاهمات ،ومن أية جهة كانت،
ألنها تؤمن بالصدق والوضوح
واملهنية.
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رئيس السييت :حان وقت السالم مع يويفا  ...وهناك صفقات جديدة
أك� َد خل�دون املب�ارك ،رئيس مانشس�رت
س�يتي ،أن فريق�ه يري�د تطوي�ر عالقة
بن�اءة مع االتح�اد األوروبي لك�رة القدم
(اليويف�ا) ،بعد نهاي�ة املعركة القضائية
بينهم�ا؛ بس�بب لوائ�ح اللع�ب امل�ايل
النظيف.
وأوق�ف اليويف�ا الفري�ق اإلنجليزي عن
املش�اركة القارية ملدة موس�مني؛ بسبب
انتهاك لوائ�ح اللعب امل�ايل النظيف ،لكن
س�يتي فاز يف االس�تئناف ال�ذي قدمه يف
محكمة التحكي�م الرياضي�ة ،ليتم إلغاء
العقوبة.
ُ
وغ�رم وصيف بط�ل ال�دوري اإلنجليزي
 10مالي�ني ي�ورو ( 11.84دوالر) لع�دم
تعاونه مع تحقيقات اليويفا فيما يتعلق
بمستنداته املالية.
وأصدر سيتي إدانات قوية ضد التحقيق،
لك�ن يف مقابلة ُن�رشت يف موق�ع النادي
الرس�مي يف اإلنرتنت ،اتخ�ذ خلدون نربة
مختلف�ة عن�د الرتكيز ع�ىل دوري أبطال
أوروب�ا ،حي�ث ودع فري�ق امل�درب بي�ب
جواردي�وال املس�ابقة م�ن دور الثماني�ة
أمام أوملبيك ليون.
وق�ال“ :الحي�اة أق�ر م�ن أن نحم�ل
الضغائ�ن .إنها بطولة مهمة .إنها واحدة
من أهم البطوالت يف عالم الرياضة ،وهي
بطول�ة نريد الفوز بها ،ومس�ابقة يجب

علينا احرتامها لكي نفوز بها”.
وأضاف“ :ه�ذا كان التحدي ،وضعنا ذلك
خلف ظهرنا والقصة انتهت ،وأركز فقط
عىل أمر واحد فقط .كيف يمكننا مساعدة
الن�ادي يف ه�ذه البطولة من أج�ل الفوز
به�ا وكيف يمكنن�ا تطوير عالق�ة بناءة
مع اليويف�ا ،وأعتقد أنه الس�بيل الوحيد
للميض قدما”.وكان سيتي ،وهو من أكرب

املنفقني يف سوق االنتقاالت الحايل ،وضم
ناثان أكي من بورنموث مقابل  40مليون
إسرتليني ( 52.56مليون دوالر) والجناح
اإلس�باني فريان توريس البالغ عمره 20
عاما من فالنس�يا يف صفق�ة بلغت نحو
 20مليون إسرتليني.
وق�ال خل�دون ،إن نادي�ه تح�رك رسيعا
لحس�م الصفقت�ني ،لكن�ه ربم�ا يضيف

املزيد من الالعبني الجدد.
وتاب�ع“ :ال نض�ع خط�ة لع�ام واحد بل
ثالثة أو خمس�ة أو عرشة ،وعندما ندقق
يف التغي�ريات أو التطوير الذي يجب علينا
فعله يف التشكيلة ،سنفعل ذلك وسنكون
واقعيني وعمليني حيال ذلك لكننا سنفعل
ما يتطلبه األمر”.
وختم“ :هن�اك املزيد م�ن الالعبني الذين

سنضمهم وس�نلتزم بخطتنا ،بالتأكيد يف
حدود املعقول يف الس�وق الذي نعيش فيه
حاليا”.
وته�دف لوائ�ح اللعب امل�ايل النظيف ملنع
األندية م�ن التعرض لخس�ائر كبرية من
أجل ضم الالعبني .كما تضمن أن تس�تند
صفق�ات الرعاي�ة إىل القيم�ة الس�وقية
الحقيقي�ة وتك�ون اتفاقي�ات تجاري�ة
حقيقية وليس�ت وس�يلة ملالك�ي النادي
لضخ األموال لاللتفاف عىل اللوائح.
ع�ىل الرغم م�ن تتوي�ج ليفرب�ول بلقب
ال�دوري اإلنجلي�زي ،إال أن كيف�ني دي
بروين فاز بجائزة أفضل العب يف املوس�م
من الربيمريليج.
وعن تلك الجائزة ،قال املبارك“ :أنا سعيد
للغاية ألنه�ا جائزة أكثر من مس�تحقة،
كان هن�اك مزيج من الراحة والس�عادة،
خاصة أن العبي السيتي يف املرات السابقة
ل�م يتوج�وا بالجائ�زة ،وكن�ت أخىش أن
يواج�ه دي بروي�ن املص�ري نفس�ه ،فمن
وجه�ة نظري ف�وزه بالجائزة ليس محل
س�ؤال”.وأتم“ :كيفني الالعب األفضل يف
الدوري هذا العام وأظهر ذلك ،وأنا س�عيد
بحصوله عىل التقدير واالحرتام من عالم
ك�رة القدم ،هو قائد ه�ام يف مجموعتنا،
وهو يمثل املس�تقبل الحقيقي ملانشسرت
سيتي”.

دوري أبطال أوروبا يربح معركته ضد كورونا
يِيف ختام موسم استثنائي ،ربما يكون األكثر جذبا لالهتمام ولفتا لألنظار يف
التاريخ ،فاز باي�رن ميونيخ األملاني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
وأج�ربت جائحة فريوس “كورونا” املس�تجد عالم الرياض�ة وخاصة كرة
القدم عىل تعليق طويل.
ومع انته�اء فرتة التوقف كان اس�تكمال فعاليات املوس�م لدوري األبطال
بحاجة إىل تغيري يف ش�كل ونظ�ام األدوار النهائية حي�ث أقيمت مواجهات
كل م�ن دور الثمانية وقبل النهائي من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب
واإلياب كما هو معتاد.
كما أقيمت فعاليات هذه األدوار النهائية بداية من دور الثمانية إىل النهائي
بنظ�ام دورة مجمع�ة يف العاصم�ة الربتغالية لش�بونة ضم�ن اإلجراءات
الوقائية واالحرتازية للحد من تفيش اإلصابات بهذا الفريوس.
ورف�ع مانويل نوير حارس مرم�ى وقائد بايرن ميوني�خ كأس البطولة يف
لش�بونة مع ختام فعاليات هذا املوس�م التي تأخرت ع�ن املوعد املحدد لها
 85يوما.
كم�ا أقيم�ت املباراة النهائية يف اس�تاد مختلف عن ال�ذي كان مقررا لها يف
مدينة إسطنبول الرتكية.
وكان استكمال املوسم والوصول لنقطة النهاية رغم استمرار أزمة كورونا
بمثابة عالمة بارزة ودليل عىل التخطيط واالنضباط لدى جميع املش�اركني
يف الحدث.
وأش�اد هانز فليك املدير الفني لبايرن به�ذه “األجواء املذهلة” التي توفرت
الستكمال البطولة هذا املوسم.
ورغ�م كل ه�ذه الصعاب وغي�اب الجماهري ع�ن املدرجات لدى اس�تئناف

املسابقة بعد فرتة توقف لنحو خمسة شهور والتباين الواضح يف مستويات
اللياقة ب�ني الفرق الثمانية التي بلغت ربع النهائ�ي ،لم يكن وصول بايرن
وباريس سان جريمان للمباراة النهائية ،مفاجأة عىل أي حال.
وأقيم�ت املباراة النهائية أمس عىل اس�تاد “دا ل�وز” أو “النور” بالعاصمة
الربتغالية لش�بونة بعدما كان مقررا لها أن تق�ام يف  30أيار/مايو املايض
باسطنبول.
ونقلت األدوار النهائية من البطولة إىل ما يشبه “فقاعة” حماية يف لشبونة
بع�د القرار الذي اتخ�ذه االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) بالتش�اور مع كل
األطراف.
وأخف�ق مبابي وزمالؤه بقيادة نيمار مج�ددا يف إحراز اللقب األول لباريس
س�ان جريمان يف هذه املس�ابقة حي�ث خرس الفريق بهدف نظيف س�جله

نيمار يهنئ ليفركوزن بلقب دوري أبطال أوروبا!

أصي�ب النجم الربازي�ي نيمار دا س�يلفا بخيبة أم�ل مريرة بعد
خس�ارة نهائي أبطال أوروب�ا أمام بايرن ميوني�خ ،لريتكب زلة
غريبة عىل وسائل التواصل االجتماعي.
فقد هنأ نجم باريس سان جريمان ،الفريق الخطأ ،بفوزه باللقب
املنش�ود ،فبدالً من بايرن ميونيخ ،وجه الربازيي التهنئة لفريق
باي�ر ليفركوزن.وكت�ب نيمار ( 28عام�اً) يف تغريدة عىل تويرت:
“الخسارة جزء من كرة القدم ،لقد جربنا كل يشء ،كافحنا حتى
النهاية .شكرا ً لكم عىل دعمكم وتفانيكم”  ،ثم أضاف“ :وتهنئة
لباير (ليفركوزن)”.وتسببت الرسالة التي ضلت عنوانها الكثري
من التعليقات الساخرة من الالعب الربازيي ،بما يف ذلك من باير
ليفركوزن نفسه.

فقد كتب القائمون عىل حس�اب الن�ادي األملاني عىل تويرت،
كج�واب لتهنئة نيمار“ :ش�كرا ً لك يا نيم�ار ،ال نعرف ملاذا
تهنئن�ا ونحن يف إجازة ونلعب كرة القدم يف ألعاب الفيديو،
لكن ش�كرا ع�ىل أي حال”.وبك�ى نيمار دا س�يلفا دموعا ً
مريرة بعد صافرة النهاية ،معربا عن حزنه العميق لفش�ل
محاول�ة جديدة العتالء عرش الق�ارة األوروبية مع فريقه
الحايل باريس سان جريمان.
وخرس س�ان جريمان أم�ام بايرن ميوني�خ األملاني صفر 1 /
يف املباراة النهائية عىل س�تاد “دا ل�وز” أو “النور” بالعاصمة
الربتغالية لش�بونة ،ليهدر أقرب فرص�ة للتتويج بلقبه األول
يف دوري األبط�ال األوروبي.وتبدد حلم نيمار يف الفوز
باللق�ب هذا املوس�م بعدما تأل�ق االخطبوط
مانوي�ل نوي�ر ح�ارس مرم�ى
باي�رن يف التص�دي ملح�اوالت
وتس�ديدات نيم�ار وزميليه
املهاج�م الفرنيس الش�اب
كيلي�ان مباب�ي ،والع�ب
الوس�ط ماركيني�وس
ليقود باي�رن إىل الفوز
يف املب�اراة والتتوي�ج
باللقب.

استقبال متواضع لبايرن ميونيخ

َ
ن�ال باي�رن ميونيخ بطل أوروب�ا اس�تقباال متواضعا بع�د االضطرابات التي
ش�هدتها مدينة ميونيخ األملانية والعاصمة الفرنسية باريس.وتوج بايرن
بلق�ب دوري األبطال للمرة السادس�ة يف تاريخ�ه بالفوز بهدف من دون
رد عىل باريس س�ان جريم�ان يف املباراة النهائية الت�ي جمعت بينهما
يف لشبونة.
وع�اد بايرن إىل مطار ميونيخ حيث كان يف اس�تقباله رئيس وزراء
والي�ة بافاري�ا مارك�وس س�ويدر.وحيا س�ويدر أبط�ال أوروبا
باس�تخدام مرفقه ،وهي التحية الدارجة يف الوقت الراهن نظرا
ألزم�ة ف�ريوس كورونا املس�تجد ،وطلب من القائ�د مانويل
نوير وباق�ي أعضاء الفريق التقاط ص�ورة جماعية.وقال
سويدر“ :إنه أحد أفضل الفرق املذهلة لبايرن ميونيخ التي
رأيتها يوما ما ،الجميع يف بافاريا يشعر بالفخر”.ويف وقت
س�ابق أحل املدرب هانز فليك الفريق من الضوابط املتعلقة
بمكافحة جائحة كورونا ،وأخرب العبيه “استمتعوا بالليلة”.
ووج�ه فليك حديث�ه لالعبني قائال“ :أنتم رج�ال بحق ،فخور
للغاية لوجودي معكم ،لم يسبق يل تدريب فريق مثل هذا”.
ويف باريس وصل س�ان جريمان يف أجواء هادئة دون أي مراسم
عام�ة ،حيث يحظر التجمعات بأعداد كب�رية هناك نتيجة للتدابري
االحرتازي�ة الخاص�ة بكورونا.وخرجت دعوات لتجم�ع الجماهري يف
س�تاد حديقة األمراء الس�تقبال الفري�ق لكن يف وقت الحق ت�م إلغاء هذا
املخط�ط حيث حظرت الرشط�ة جميع التجمعات الخاصة باملب�اراة وأمرت بغلق
املطاعم املحيطة بامللعب.

الفرنيس كينجس�ي كومان برضب�ة رأس ليتوج بايرن بلقبه الس�ادس يف
البطولة.
وأصبح بايرن أول فريق يفوز بجميع املباريات يف البطولة يف موس�م واحد
كم�ا كرر الفريق إنجاز الثالثية (دوري وكأس أملانيا ودوري أبطال أوروبا)
الذي حققه مرة واحدة سابقة عام .2013
وش�هد دور الثمانية خروج كل من مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي وأتلتيكو
مدريد وبرش�لونة اإلسبانيني وأتاالنتا اإليطايل ليخلو املربع الذهبي للبطولة
م�ن فرق إنجلرتا وإس�بانيا وإيطاليا علما بأن فرق ه�ذه الدول هي األكثر
فوزا بألقاب البطولة عىل مدار تاريخها.
وللمرة األوىل منذ  ،1991خال املربع الذهبي من فرق هذه الدول الثالثة.
ول�ن يعرف أبدا م�ا إذا كان�ت الراحة الطويل�ة التي حصل�ت عليها الفرق
الفرنسية واألملانية اسهمت يف وصول فريقني من فرنسا وآخرين من أملانيا
إىل املربع الذهبي للبطولة.
وخاض كل من باريس س�ان جريمان وليون مباراتني فقط قبل الس�فر إىل
لش�بونة نظرا لعدم استكمال فعاليات هذا املوسم بالدوري الفرنيس ،بينما
توقف بايرن واليبزيج أيضا لعدة أسابيع بعد انتهاء املوسم األملاني يف أوائل
تموز/يوليو املايض.
ولكن هذا وكذلك الظروف التي أقيمت فيها األدوار النهائية بلشبونة وغياب
الجماهري عن املدرجات لم يقلل من س�طوة وجاذبي�ة البطولة حيث نالت
عائدات ضخمة من حقوق البث التلفزيوني بمجرد استئناف فعالياتها.
وقال حس�ن صال�ح حميديتش عضو مجل�س إدارة نادي باي�رن ميونيخ
لش�ؤون الرياض�ة ،حتى قب�ل فوز باي�رن بلقب دوري األبط�ال“ :فريوس
كورونا ال يمكنه تقليص األهمية الرياضية للمسابقات املحلية والدولية”.
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بايرن يزيح ريال مدريد من
صدارة التصنيف األوروبي

َ
نج�ح بايرن ميوني�خ ،الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الس�ادس
يف تاريخ�ه ،بعد تغلبه ( )1-0عىل باريس س�ان جريم�ان ،يف الرتبع
ع�ىل صدارة تصنيف االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم (يويفا).ووضع
العم�الق البافاري حدا لهيمنة امللك�ي ،وتصدر التصنيف ب� 136ألف
نقطة ،متقدما عىل الفريق الذي يقوده املدرب زين الدين زيدان (134
ألف نقطة) ،وبرشلونة ( 128ألف نقطة) ،وأتلتيكو مدريد ( 127ألف
نقطة).ويحتل باريس سان جريمان املركز السابع ،برصيد  113ألف
نقطة ،بعد يوفنتوس ( 117ألف نقطة) ،ومانشس�رت س�يتي (116
ألف نقطة).ويتقدم الفريق البارييس عىل إشبيلية ( 102ألف نقطة)
بط�ل ال�دوري األوروب�ي ،الذي س�ينافس بايرن عىل كأس الس�وبر
القارية ،يف سبتمرب/أيلول املقبل.وتوج بايرن ميونيخ بالثالثية ،هذا
املوس�م ،للمرة الثانية يف تاريخه بعد ( ،)2012-2013حيث هيمنت
كتيبة املدرب هانز فليك عىل الصعيدين املحي واألوروبي.

نيمار ومبابي خارج الفريق املثالي
لدوري أبطال أوروبا

َ
هيم�ن العب�و ط�ريف
نهائ�ي دوري أبط�ال
أوروب�ا ،باي�رن ميونيخ
وباريس س�ان جريمان،
ع�ىل التش�كيل املث�ايل
للموس�م يف أه�م بطولة
قاري�ة ،وال�ذي أعلن�ه
االتح�اد األوروب�ي لكرة
الق�دم (يويفا).ويتكون
التش�كيل املثايل من الالعب�ني الذين حصلوا ع�ىل أعىل مجموع
نق�اط هذا املوس�م يف لعبة (فانتازي) الرس�مية للبطولة ،التي
توج بها البايرن ،للمرة السادس�ة يف مشواره بالفوز عىل نادي
العاصمة الفرنسية بهدف نظيف.
وضم التش�كيل املثايل لليويفا يف التشاميونزليج حارس املرمى
مانوي�ل نوير (باي�رن ميونيخ 50 ،نقط�ة) ،واملدافعون خوان
برين�ات (باري�س س�ان جريم�ان 70 ،نقط�ة) ،وماركينيوس
(باريس س�ان جريمان 70 ،نقطة) ،و يوشوا كيميتش (بايرن
ميوني�خ 68 ،نقط�ة) ،وبرس�نيل كيمبيمب�ي (باري�س س�ان
جريم�ان.)70 ،وتضم�ن أيضا العبي الوس�ط س�ريج جنابري
(بايرن ميونيخ  ،)79ورحيم سرتلينج (مانشسرت سيتي ،)61
مارسيل سابيتزر (اليبزيج  ،)60آنخيل دي ماريا (باريس سان
جريمان  ،)59واملهاجمني روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ،)104
وإيرلينج هاالند (س�الزبورج ،بوروس�يا دورتمون�د.)65 ،ولم
يشمل التشكيل األسمني األبرز يف باريس سان جريمان ،كيليان
مبابي ونيمار دا سيلفا.

كوتينيو جيهز لعودة مبكرة بعد تواصله مع مدرب برشلونة

َ
كشف تقرير صحفي كتالوني فحوى املكاملة ،التي دارت بني
رونالد كومان ،املدير الفني لربشلونة ،والربازيي فيليب كوتينيو،
العب الفريق املعار إىل بايرن ميونيخ.
كوتينيو مع العمالق البافاري،
مهمة
وانتهت
تتويجه بلقب دوري أبطال
بشكل رسمي ،بعد
عىل باريس سان
أوروبا ،عقب تغلبه
املباراة النهائية.
جريمان ( ،)1-0يف
ديبورتيفو” ،فإن
وبحسب صحيفة “موندو

كومان تواصل تليفون ًيا مع كوتينيو ،حيث هنأه عىل فوزه بدوري
األبطال.
وأضافت أن املدرب الهولندي أوضح لكوتينيو ،أنه جزء من خططه
ملرشوع برشلونة الجديد ،يف املوسم املقبل ،وأخربه بأنه سيكون
الع ًبا مهمًا يف الفريق.
ولفتت الصحيفة إىل أن كوتينيو سيقيض إجازة ملدة أسبوع ،ومن
املحتمل أن يعود لربشلونة االثنني املقبل ،وهو اليوم الذي حدده
كومان لبدء فرتة التحضري للموسم الجديد.

توقيف أشخاص خالفوا القوانني يف ميونيخ
ألق�تيِ الرشط�ة يف مدين�ة ميونيخ ،القبض عىل أش�خاص
عديدة إلش�عالهم ألعا ًب�ا نارية أثناء االحتف�ال بفوز بايرن
ميونيخ ببطول�ة دوري أبط�ال أوروبا.وأوضحت الرشطة،
أنه تم القبض عىل أكثر من  10أش�خاص ملخالفتهم قانون
ً
الحقا.
املواد املتفجرة ،وقد تم إطالق رساحهم
وت�م تحرير محرض تعد عىل أفراد تنفيذ األحكام ضد امرأة،
 46عامً ا ،قاومت السلطات يف أثناء القبض عليها ورجل 48
عامً ا ،حاول مساعدتها.كان آالف الناس قد خرجوا لالحتفال
يف مناط�ق مختلف�ة يف قل�ب مدينة ميوني�خ يف أعقاب فوز
الفريق البافاري عىل سان جريمان يف نهائي دوري األبطال،
حيث حصد الفريق الباف�اري ،الثالثية.ونظرا لعدم االلتزام
بمس�افة التباعد املكاني املرتبطة بأزم�ة كورونا ،خاطبت
الرشطة املخالفني ووجه�ت تنبيهات عرب مكربات الصوت،
كما أدى الزحام لتكدس السيارات يف بعض األماكن.
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اكادميي موصلي يدعو طلبة الدراسات
العليا لالهتمام بالصحافة السريانية
املوصل /الزوراء:

َ
دع�ا م�ؤرخ واكاديم�ي موص�ي طلب�ة الدراس�ات
العلي�ا خصوصا طلبة املاجس�تري يف جامعة املوصل
لالهتم�ام بالصحاف�ة الرسياني�ة واي�الء اعداده�ا
االهتم�ام املطلوب مش�ريا ب�ان ملثل هك�ذا مواضيع
فصول وصفحات زاخرة باملصادر عن هذا النوع من
الصحافة.
وق�ال االكاديمي املوصي الدكتور خلي�ل ابراهيم :إن
جري�دة (زهريري دبه�را) تعد أول جري�دة رسيانية
ص�درت س�نة  1849ومعن�ى (زهريري دبه�را) هو
(أش�عة الن�ور) وهن�اك كتاب لالس�تاذ فائ�ق بطي
ع�ن تاريخ الصحاف�ة الرسيانية بعنوان (موس�وعة
الصحاف�ة الرسيانية يف الع�راق) فضال عما ذكره االعالمي ش�ليمون داود اوراهم يف مقالته
املوس�ومة (الصحاف�ة الرسيانية ..يف البدء كانت زهريري دبهرا) وه�ي أن العدد األول منها
ص�در يف األول من ترشين الثاني س�نة  1849يف أورمية باللغ�ة الرسيانية ،مبينا أن هذا يعد
عيدا للصحافة الرسيانية حيث كان لإلرس�اليات التبشريية األمريكية والروسية والفرنسية
دور يف هذا الجانب وال س�يما العراق وإيران ابتدا ًء من القرن الس�ابع عرش ثم الثامن عرش،
وم�ن خ�الل جلبها للمطابع وقيامها بطباعة الكتب املدرس�ية وإدخ�ال الخط الرسياني إىل
الطباعة ،ما س�اعد يف إصدار الصحف واملجالت يف ديار بكر برتكيا وأورمية بإيران واملوصل
يف العراق.
وأش�ار اىل أن الصحيف�ة بدأت بالصدور بش�كل ش�هري وبأربع صفحات ث�م بواقع نصف
ش�هري بثماني صفح�ات مبينا أن الصحاف�ة الرسيانية يمكن ان تكون موضوعا لرس�الة
ماجستري برشط ان يعرف الطالب اللغة الرسيانية.

حمكمة الصلح يف زميبابوي ترفض اإلفراج عن
الصحفي البارز هوبويل تشينونو للمرة الثالثة

هرياري /متابعة الزوراء:

No: 7314 Wed 26 Aug 2020

ْ
رفضت محكم�ة الصل�ح يف زيمبابوي،
اإلف�راج بكفال�ة ع�ن الصحف�ي البارز
هوبوي�ل تش�ينونو للم�رة الثالث�ة ،إذ
يواج�ه اتهام�ات ب�”التحري�ض ع�ى
العنف العام”.
واعتق�ل تش�ينونو يف  20يولي�و /تموز
امل�ايض قب�ل االحتجاج�ات املناهض�ة
للحكومة التي كانت مقررة يف  31يوليو،
وتم كبحه�ا من قبل الرشط�ة املدججة
بالسالح ووحدات الجيش يف ذلك اليوم.
وس�بق أن رفضت املحكمة العليا إطالق
رساح تش�ينونو بكفالة يف وقت س�ابق
م�ن الش�هر الج�اري .ويس�عى إلطالق
رساحه بكفالة عى أساس أنه تم إحباط احتجاج الشهر املايض.
وق�ال القايض نغون�ي ندونا مربرا الحك�م“ :كان هدف الدعوة لالحتجاجات هو إس�قاط
ح�زب االتح�اد الوطني األفريق�ي -الجبهة الوطني�ة ،ولكنه لم يحدث .لذلك س�يكون من
ً
حدثا .ال تزال املظاهرات العنيفة معلقة”.
الخطأ القول إن يوم  31يوليو لم يكن
وجاء الحكم بعد أسبوع من قيام القايض نفسه بمنع بياتريس متيتوا محامية تشينونو،
من تمثيله عى أساس أنها ترصفت “بشكل غري مهني” عندما تم اعتقال الصحفي .فيما
أعلنت منظمة “محامني من أجل حقوق اإلنس�ان” أنها ستس�تأنف الحكم أمام املحكمة
العليا.ويواج�ه “تش�ينونو” اتهامات بتأجي�ج العنف فيما يتعل�ق باحتجاجات مناهضة
للحكوم�ة ،كان ق�د ت�م التخطيط لها يف الش�هر املايض ،م�ن دون أن تتم بس�بب التواجد
الرشطي الكثيف ،ومع ذلك ،قال القايض إن التهديد ما زال قائمًا.
وق�ال القايض نجوني ندون�ا ،إن املظاهرة ما زالت قيد التنفيذ ،وبموجب ذلك ،فإن االفراج
بكفالة عن تشينونو مرفوض.
وكان قد تم اعتقال الصحفي ،الذي كشفت تقاريره عن وقائع كسب غري مرشوع متعلقه
بف�ريوس كورونا “كوفيد ،”-19مع زعي�م املعارضة جاكوب نجاروفوم ،يف  20من تموز/
يوليو املايض.
وتم رفض اإلفراج عنهما بكفالة مرارا ،كما أثريت مخاوف بش�أن حقيقة أن الصحفي قد
تم تقييده ومنع الزيارات عنه ،كما أنه فقد الكثري من وزنه يف سجن “تشيكوروبي” سيئ
السمعة شديد الحراسة يف هراري.

أكد التمويالت األجنبية للصحافة الوطنية ممنوعة منعا باتا
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وزير االتصال اجلزائري يعلن عن تصفية مستحقات ديون اجلرائد لدى وكالة النشر واالشهار
اجلزائر /متابعة الزوراء:

َ
أعل�ن وزي�ر االتص�ال ،الناط�ق
الرسمي للحكومة ،عمار بلحيمر،
بالجزائ�ر العاصمة ،ع�ن تصفية
مس�تحقات الجرائ�د املرتتب�ة
ع�ن االش�هار تقدي�را ل�”ظروف
االس�تثنائية” تم� ّر به�ا الصحافة
بع�د تس�ويتها نهائ ًيا ،فيم�ا اع ّد
عم�ار بلحيم�ر ،أن مل�ف التمويل
األجنبي لوس�ائل اإلع�الم الوطنية
“س�يفتح بقوة وبدون استثناء”،
عازي�ا الس�بب اىل أنه أحد أش�كال
التدخل األجنبي والتواطؤ.
وأوض�ح بلحيم�ر بمناس�بة لقاء
اعالم�ي ب�ني املؤسس�ة الوطني�ة
لالتص�ال والن�رش واالش�هار
والصحافة الوطنية حول موضوع
“املقايي�س االنتقالي�ة لتوزي�ع
اإلشهار العمومي” حرضه الرئيس
املدي�ر الع�ام للمؤسس�ة العرب�ي
ونوغي و مس�ؤولو وس�ائل اعالم
وطني�ة ،أن�ه “تحض�ريا للدخ�ول
االجتماع�ي وتقدي�را للظ�روف
االستثنائية التي تمر بها الصحافة
طلبت الوزارة من املؤسسة الوطنية
لالتصال تصفية الديون املستحقة
للجرائ�د والت�ي تم�ت تس�ويتها
نهائيا األحد” .وأكد وزير االتصال،
ع�ى اس�تمرار مس�عى الحكومة
اله�ادف إىل تطهري قطاع االش�هار
ل�”وضع حد لألطماع و املمارسات
املنافي�ة ملهن�ة الصحاف�ة” ،كم�ا
أك�د الوزي�ر التزام�ه باالس�تمرار
يف املس�عى اله�ادف إىل “تطه�ري”
قطاع االش�هار ،الذي يع� ّد قطاعا
“حساس�ا”-كما قال“-لوض�ع
ح�د لألطماع واملمارس�ات املنافية
ملهن�ة الصحافة” .واع ّد بلحيمر أن
“الهدف األسمى” من وراء تطهري
قط�اع االش�هار ه�و أن “تمارس
الصحافة من ط�رف الصحفيني”،
م�ربزا أن وزارة االتصال “ليس لها
أي دخل يف إدارة وتس�يري مؤسسة
اقتصادية عمومية تخضع للقانون
التج�اري يف أول واخ�ر األم�ر”.
وق�ال الوزير “نحن املال�ك الوحيد
ملؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا

عم�ا تتخذه كق�رارات” ،مضيفا ”
لس�نا هنا أيض�ا كوصاية ألن عهد
ال�والء والوصاي�ة اإلداري�ة أدى إىل
كوارث اقتصادية يصعب تقييمها
اليوم” ،كما ثمن املسؤول االول عن
القطاع مبادرة املؤسس�ة الوطنية
لإلتصال والنرش واالشهار الساعية
“للتوط�ني القانون�ي” لإلجراءات
التعاقدي�ة التي تنظ�م الوصول إىل
اإلش�هار العموم�ي ال�ذي تس�ريه
كمخول حرصي للدولة يف بلد يمثل
فيه الطل�ب العمومي املحرك األول
لالستثمار و النشاط االقتصادي”،
م�ربزا اتض�اح “دور ومكان�ة
املناقصات والصفقات العمومية يف
قائمة املنتوج اإلشهاري” .وكشف
بلحيم�ر أن املؤسس�ة س�تضيف
ملحق�ا إىل اتفاقياته�ا ابت�داء من
الفاتح جانفي املقبل ،وهو بمثابة
كم�ا قال“ -إج�راء إدخال تعاملتجاري و رشاكة جديدة يف س�ياق
قانون�ي مج�رب” .وحس�ب الوزير
يندرج هذا املس�عى “ضمن حرية
التعاق�د مادامت الحري�ة ال تتناىف
وقوان�ني الجمهوري�ة” .واع� ّد
بلحيم�ر أن املس�عى ذات�ه يراعي
ثالث�ة مبادئ و ه�ي أن “كل يشء
ممك�ن يف إط�ار القان�ون” ،حيث
تن�ص املادة  59من القانون املدني
ع�ى أن العقد يولد نتيج�ة إرادات
متوافق�ة دون املس�اس باألحكام
القانوني�ة  ،و”املمارس�ة الهادئ�ة
للحري�ات بفض�ل إع�ادة االعتبار
ملفه�وم املس�ؤولية” وال�رشوع يف

االنتقال م�ن الصحافة الورقية إىل
الصحافة اإللكرتونية .من جانبه،
أكد السيد ونوغي أن تطهري وتغيري
أس�اليب التس�يري يف املؤسس�ة
الوطنية لالتصال والنرش واالشهار
ناب�ع م�ن “قناعاته الش�خصية”
وللطاقم املس�ري يف هذه املؤسسة،
والت�ي ته�دف إىل اعط�اء “وج�ه
جديد للمؤسسة الوطنية لالتصال
والنرش واالش�هار” .وباملناس�بة،
أش�ار الرئيس املدير العام ملؤسسة
“أن�اب” إىل “الوضعي�ة املالي�ة
الصعب�ة” التي تمر بها املؤسس�ة
عى غرار كل املؤسسات االعالمية،
و “التحقيقات وعمليات التطهري”
التي يقوم بها اطاراته الس�رتجاع
املستحقات االشهارية للمؤسسة.
ومن جهة اخرى ،أكد السيد ونوغي
أنه س�يتم “توحيد” النسبة املئوية
التي تتحصل عليها املؤسس�ة من
العملية االشهارية ،مضيفا أنه من
بني املقاييس التي ستطبقها أناب”
يف منح االشهار يوجد عدد العمال،
مشريا اىل أن “املؤسسة التي توظف
طاقما صحفيا معتربا ليست كتلك
الت�ي توظ�ف صحفي�ا أو اثنني”.
وأعلن باملناسبة أنه سيتم تنصيب
“لجنة تعمل عى تحديد املؤسسات
االعالمية الحقيقية دون غريها” و
ه�ذا عم�ال بتطبيق القان�ون دون
“انتق�ام” .وبخص�وص معي�ار
س�حب الجرائد قال السيد ونوغي
أنه س�يتم انش�اء “خلية تضطلع
باملراقبة اليومية لعدد النسخ التي

ت�م س�حبها و ع�دد زوار املواقع
االلكرتونية للجرائ�د مع رضورة
اشهار عدد السحب السابق يف كل
نس�خة” و هذا مل�زم -كما قال-
للجميع .وشدد نفس املسؤول عى
رضورة الترصي�ح بالصحفي�ني
لدى الضم�ان االجتماعي ،مؤكدا
أن هذا س�يكون من بني الرشوط
الواج�ب توفرها يف منح االش�هار
مس�تقبال .لإلش�ارة تتمث�ل
املقايي�س ال  15املحددة يف وثيقة
تحمل عن�وان “املعايري االنتقالية
لالستفادة من االشهار العمومي”
يف امتالك سجل تجاري والحصول
ع�ى اعتم�اد م�ن وزارة االتص�ال
و الترصي�ح بالرضائ�ب وتقدي�م
ش�هادة رقم التعري�ف االحصائي
ورقم التعري�ف الجبائ�ي واظهار
الوضعية تج�اه الصندوق الوطني
للتأمين�ات االجتماعي�ة للعم�ال
االج�راء و تحديد الس�حب اليومي
الس�ابق ال�ذي يع�د “اجباري�ا” و
ك�ذا تحدي�د طبيع�ة الجري�دة ان
كان�ت محلية ،جهوي�ة أو وطنية.
و اضاف�ت الوثيقة ان�ه “ال يمكن
لنفس الش�خص املعنوي الخاضع
للقان�ون الجزائ�ري أن يمل�ك او
يراق�ب أو يس�ري أكثر م�ن نرشية
واحدة س�واء كانت اعالمية عامة
او نرشي�ة دورية يف الجزائر” .كما
يش�رتط يف من�ح االش�هار “ع�دم
متابع�ة مدي�ر الن�رش يف قضاي�ا
متعلق�ة بالفس�اد وه�ذا تطبيق�ا
للم�ادة  9م�ن قان�ون العقوبات (
اىل غاي�ة رف�ع املان�ع) ،فضال عن
منع اعارة االس�م وفقا للمادة 16
م�ن قان�ون االع�الم  12/05و أن
ال يك�ون قد حك�م علي�ه بعقوبة
مخلة بالس�لوك (القذف) واحرتام
اخالقيات املهنة .و بخصوص نسبة
االشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه ال
يمكن أن تتجاوز النسبة املمنوحة
الثل�ث ،فض�ال ع�ن رشط اش�هار
الحس�ابات االجتماعية السنوية و
من�ع أن تكون هذه النرشية لحزب
أو منظم�ة حزبي�ة او جمعوية .و
ذك�رت وثيق�ة أخ�رى متعلقة ب�
“تجدي�د اتفاقي�ات االش�هار” أن

عملية التجديد تتم باملصادقة عى
املعاي�ري ال�  15املذكورة أعاله ،وأن
االتفاقيات الجدي�دة يبدأ رسيانها
ابتداء م�ن الفاتح يناي�ر  2021يف
انتظار صدور قانون االشهار.
ويف س�ياق اخر أع ّد وزير االتصال
الجزائري ،عم�ار بلحيمر ،أن ملف
التموي�ل األجنبي لوس�ائل اإلعالم
الوطني�ة “س�يفتح بق�وة وبدون
استثناء” ،عازيا السبب اىل أنه أحد
أشكال التدخل األجنبي والتواطؤ.
وأكد وزير االتصال يف حديث تناول
مس�ألة التمويل األجنبي لوس�ائل
اإلعالم الوطنية :إنه س�يفتح بقوة
وبدون استثناء ألننا نع ّده شكال من
أش�كال التدخل األجنبي والتواطؤ
الداخ�ي وال توج�د أي دول�ة ذات
سيادة تسمح أو تقبل بذلك”.
وقال وزير االتصال الناطق الرسمي
للحكومة الجزائرية :إن التمويالت
األجنبي�ة للصحاف�ة الوطني�ة
باخت�الف وس�ائطها ممنوع�ة
منعا باتا مهم�ا كانت طبيعتها أو
مصدرها ،وبالتايل فإن رأس مالها
االجتماعي يج�ب أن يكون وطنيا
خالصا م�ع إثبات مص�در األموال
التي يتم استثمارها.
وأوض�ح :أن ه�ذا املنع يس�تند إىل
قانون اإلع�الم الذي يؤكد يف مادته
 29وبش�كل واض�ح ودقي�ق بأنه
“يمن�ع الدعم امل�ادي املبارش وغري
املب�ارش الص�ادر ع�ن أي جه�ة
أجنبية ،فضال عن القانون املتعلق
بالنشاط السمعي البرصي.
وواوضح بلحمري :انطالقا من ذلك
كان�ت وزارة االتصال ق�د أصدرت
ع�دة بيان�ات س�ابقة تدع�و فيها
جميع فعاليات الصحافة الوطنية
إىل االح�رتام الص�ارم للقوان�ني
الس�ارية يف مرحل�ة االنتق�ال
الحالية.وأك�د بالق�ول :س�نفتح
ملف�ات التمويل األجنب�ي لإلعالم
بكل وس�ائله ،وهو م�ا أرشنا إليه
يف بيانات سابقة صادرة عن وزارة
االتص�ال بدع�وة جمي�ع فعاليات
الصحاف�ة الوطني�ة إىل االح�رتام
ّ
الصارم للقوانني السارية يف مرحلة
االنتقال الحالية.

صحفي يوجه سؤاال جريئا يتعلق بقضية فساد لرئيس دولة ويتلقى تهديدا مباشرا
الربازيل /متابعة الزوراء:
ه�د َد الرئي�س الربازيي جاير بولس�ونارو ،بتس�ديد لكمات
لصحفي يف فمه ،بعدما ُسئل عن عالقة زوجته بقضية فساد
مشتبهة.
ول�دى طرح الصحفي من جريدة «أو غلوبو» الس�ؤال عليه،
ق�ال الرئيس اليميني املتش�دد :أرغب كثريا ً بتس�ديد لكمات
إىل فمك.وكان الصحفي ضمن مجموعة التقت بولس�ونارو،
بع�د زيارته املعتادة إىل كاتدرائي�ة برازيليا ،وتجاهل الرئيس
احتجاج�ات باقي الصحفيني ع�ى الترصيحات ،وغادر دون

أن يديل بأي ترصيحات إضافية.
وكان صحفي «أو غلوبو» يس�أل الرئيس عن تقرير يف مجلة
«كروزو» يربط السيدة األوىل ميشيل بولسونارو بفابريسيو
كوي�روز ،وهو رشطي متقاعد وصديق الرئيس واملستش�ار
السابق لنجلها فالفيو بولسونارو الذي أصبح نائبا ً.
ويج�ري تحقيق بش�أن كوي�روز وفالفيو بولس�ونارو عى
خلفي�ة خطة يش�تبه بأنه تم يف إطارها اخت�الس أموال من
موظفني حكوميني ،عندما كان بولسونارو االبن نائبا ً يف ريو
دي جانريو ،وقبل تويل جاير الرئاسة يف كانون الثاني /يناير

.2019
ووف�ق املجل�ة ،أودع كوي�روز أم�واالً يف حس�اب ميش�يل
بولس�ونارو امل�رصيف ب�ني عام�ي  2011و .2016ولم تعلق
السيدة األوىل عى القضية.
وبع�د وقت قص�ري من الترصيح�ات الغاضبة الت�ي أدىل بها
الرئيس ،أصدرت «أو غلوب�و» بيانا ً نددت فيه ب�«العدائية...
تجاه أحد الصحفيني العاملني لدينا والذي كان يؤدي وظيفته
بش�كل مهني» .وأضافت أن تهدي�د الرئيس “يظهر أن جاير
بولسونارو ال يقر بوجوب محاسبة املوظف العام”.

فيسبوك منصة إعالمية لصحفيني ضاق بهم سقف احلريات

رحاب عليوة  :كاتبة مصرية
القاهرة  /متابعة الزوراء:

َ
اس�تعاض ع�رشات الصحفي�ني عن
الن�رش ع�رب الصحاف�ة التقليدي�ة،
باملنص�ات االجتماعي�ة ونجح�وا يف
صناعة ش�عبية ومتابعة لهم بفضل
اتس�اع مس�احة الحري�ة يف اإلع�الم
االجتماعي ،لكن حلمهم املهني يبقى
منصة إعالمية مهنية.
وسطع نجم عدد كبري من الصحفيني
الذين خرج�وا من عب�اءة الصحافة
التقليدي�ة ع�رب موق�ع فيس�بوك
وتوجه�وا نحو رشيحة واس�عة من
جمه�ور متع�دد التوجه�ات ،وتلقى
كتاباتهم ومواده�م رواجا أكثر مما
يتم ن�رشه داخ�ل املواق�ع اإلخبارية
والصحف التقليدية ،يف تحول يعكس
أزم�ة اإلعالم ،بع�د أن نجح هؤالء يف
جذب رشيحة كبرية من القراء.
وق�ال رئي�س التحري�ر الس�ابق
لجري�دة امل�رصي الي�وم ،الصحف�ي
أن�ور اله�واري ،أن�ه “يوج�د من 30
إىل  50ش�خصا يكتبون ع�ى مواقع
التواصل االجتماعي كتابات أكثر من
ممتازة ،يف مضمونه�ا أو معلوماتها
أو أس�لوبها وجاذبيته�ا للق�راء ،أو

تفاعلها مع مقتضي�ات اللحظة ،أو
توافقها مع املزاج العام”.
وأض�اف أن�ه “ثمة غريه�م كثريون
وأنا عى استعداد للعمل لهم ومعهم
وبه�م ،يف صحيف�ة رقمي�ة ،تك�ون
األوىل بف�ارق كبري ،ع�ن كل ما يليها
م�ن صحف ومواقع ،م�ن املغرب إىل
البحري�ن ،نح�ن بحاج�ة إىل منصة
جديدة لفكر عربي جديد”.
وحركت ه�ذه الدعوة املي�اه الراكدة
يف ب�ر الصحاف�ة ،بع�د أن تحول�ت
صفحات عدد م�ن الكتاب املرصيني
إىل منص�ات صحفي�ة أق�رب إىل
صفحات الرأي يف الصحف التقليدية،
يتناول�ون خاللها األح�داث بالتعليق
والتحلي�ل والترشي�ح ،يف منش�ور
تتماث�ل ع�دد كلمات�ه مع عم�ود أو
مقال صحفي.
وتعد فكرة تدش�ني موق�ع إلكرتوني
يعنى باملهن�ة ويطبق معايريها دون
الخض�وع لتوجيهات لرأس املال عى
نح�و مبارش ،حلما ي�راود الكثري من
الصحفي�ني املرصي�ني للخ�روج من
عب�اءة السياس�ة التحريري�ة الت�ي
توجه العمل ملصلحة جهة محددة.
وق�د هج�ر ع�رشات الصحفي�ني
أماكنهم ،أو ُهج�روا منها ،بعدما لم
تعد تلك الصحف قادرة عى استيعاب
آرائه�م املعارضة ،واس�تعاضوا عن
ذلك بمنش�ورات عى مواقع التواصل
تتن�اول األحداث بالتعلي�ق والتحليل
والنق�د الرصني ،وه�ي إحدى األدوار
املنوطة بالصحافة.
وعى خ�الف امل�واد الصحفي�ة التي
تحتاج املواقع إىل ترويجها بإعالنات
مدفوعة عرب الش�بكات االجتماعية،
يف ظل أزمة قراء كبرية وفقدان الثقة
ب�ني الجري�دة أو املوق�ع والقارئ ،ال

يحت�اج هؤالء ُ
الكت�اب إىل عناء حتى
تتداول مواقع التواصل آراءهم ُ
وتعاد
مشاركتها ،فتحصد آالف اإلعجابات
والتعليقات.
وتط�ول قائم�ة أس�ماء الصحفيني
الذي�ن ل�م تع�د له�م منص�ة تن�رش
كتاباته�م س�وى مواق�ع التواصل،
منهم الصحف�ي املرصي عبدالعظيم
حماد الذي توىل رئاسة تحرير كل من
صحيفتي األهرام القومية والرشوق
الخاص�ة ،وكان حت�ى أغس�طس
املايض يكتب مقاال منتظما يف جريدة
ال�رشوق كل أس�بوع ،حت�ى أعل�ن
التوقف قائال “بس�بب عطلة وأشياء
أخ�رى أتركها لتقديرك�م أتوقف عن
كتابة مقال الجمعة يف الرشوق ،آمال
استئناف الكتابة يف ظروف شخصية

وعامة أفضل”.
وتض�م القائم�ة أيض�ا الصحف�ي
ورئي�س التحري�ر الس�ابق لدوري�ة
“الكتب وجهات نظر” أيمن الصياد،
وج�الل نصار رئي�س تحرير األهرام
ويكي الس�ابق ،والكات�ب الصحفي
أن�ور اله�واري ،فضال عن ع�دد من
األكاديمي�ني وأس�اتذة الجامع�ات
املرموقني.
واخت�ار ه�ؤالء منص�ة فيس�بوك
لالستمرار يف ممارسة الدور النخبوي
واملهن�ي له�م ،معتربين أن�ه الخيار
األفض�ل ،حي�ث يتي�ح له�م املوق�ع
االس�تمرار يف التواج�د عى الس�احة
والتأث�ري عى نحو أك�رب مما تحققه
الكتاب�ات املس�قوفة ،وال يحس�بون
ع�ى فصائل سياس�ية يف ع�داء مع

الس�لطة ،إذا لج�أوا إىل الكتاب�ة يف
إحدى منصاتهم التي تتجاوز املهنية
إىل أجندة سياسية موجهة.
وي�رى مراقب�ون ،أن تدش�ني منصة
رقمية تجمع هؤالء الكتاب لن يكون
يس�ريا يف ظ�ل أزمات ع�دة تواجهها
الصحاف�ة ،ويف مقدمته�ا الس�قف
املح�دود للحري�ات ،وال�ذي تتجاوزه
آراء هؤالء الكتاب ،عالوة عى أزمات
بريوقراطية وتمويلية.
ويحت�اج تدش�ني موق�ع إلكرتون�ي
جديد إىل ترصيح م�ن املجلس األعى
لإلعالم ،ورسوم بقيمة  50ألف جنيه
(نحو  3آالف دوالر) ،وال يمنع ذلك أن
يتعرض املوقع يف ما بعد للحجب عى
نحو غامض.
ورغم ذلك يؤكد الهواري ،عى رضورة

البح�ث عن حلول خ�ارج الصندوق،
مؤكدا أن فيسبوك ال يمكن أن يكون
بديال للمهنة.
ويوض�ح ل�”الع�رب”“ ،املهن�ة ليس
عندها بدي�ل إال املهنة ذاتها ،وس�ائل
التواص�ل االجتماعي ،ه�ي يف النهاية
منصات وليس�ت صحاف�ة من قريب
أو بعي�د” .وأضاف”،الصحاف�ة ب�كل
أشكالها ورقية أو رقمية أو إذاعية أو
تلفزيوني�ة هي صنع�ة إلنتاج األخبار
واملعلوم�ات الدقيق�ة ،ويس�تحيل
أن يق�وم به�ذه املهن�ة إال صحفيون
وإعالميون محرتفون ومدربون ،الفتا
إىل أنه�م ال يزال�ون يف طور املناقش�ة
واملداول�ة للفكرة الت�ي طرحها حول
إنشاء موقع إلكرتوني جديد”.
وطرحت يف األوس�اط الصحفية منذ
فرتة فكرة تدش�ني موق�ع قائم عى
التمويل الذاتي للصحفيني ،ويشارك
العامل�ون في�ه بأس�هم يف امللكي�ة،
ويقتس�مون األعب�اء واألرب�اح معا،
غ�ري أن ذلك الحلم يصط�دم بالواقع
الذي يؤك�د أن اإلعالم لم يعد صناعة
مربح�ة يف ظ�ل ان�رصاف املعلنني إىل
وسائل التواصل االجتماعي ،وفقدان
الثقة مع الجمهور.
وي�رد بع�ض الخ�رباء ب�أن الس�بب
الرئيس يف ان�رصاف املعلنني وفقدان
الثقة مع الجمه�ور ارتباط الصحف
بتوجه�ات معينة ،وتراج�ع هامش
الحرية ،واالنرصاف إىل تحقيق اإلثارة
عن تناول قضاي�ا املواطنني ،وبالتايل
فظهور ّ
أي منصة تعتمد عى املهنية
وتنترص لها س�وف تفرض نفس�ها
وتستعيد الثقة مع القارئ.
وأصبح�ت تلك اإلش�كاليات مس�ار
حدي�ث دون اخرتاق حقيق�ي ،فهي
م�ن الطموح�ات التي يس�عى إليها

بع�ض الصحفيني ،لك�ن ال يعرفون
كيف يت�م تنفيذها ،أو يخش�ون من
الصدام مع الحكومة ،ألن موقعا من
ه�ذا النوع س�وف يضايقها ،ويضع
رجاالتها يف حرج.
وال تقترص تأث�ريات مواقع التواصل
االجتماع�ي ع�ى الصحاف�ة لكونها
منصات بديلة ملن أغلقت يف وجوههم
أب�واب الصحف أو رفض�وا االنصياع
لس�قفها ،ب�ل تع�د س�احة اللمعان
الرئيس ،فحتى الصحفي الذي يكتب
يف جريدة منتظمة يبادر بمش�اركته
أو ن�رشه أحيان�ا نص�ا فق�ط دون
راب�ط إلكرتوني عى صفحته ،يف ظل
اإليمان بأن الجمهور بات عازفا عن
تلك املواق�ع ،وأن الصحافة هي التي
يجب أن تذهب إليه.
ولم تغف�ل القوان�ني املرصية أهمية
تلك املنصات وخطورتها ،ولم تسمح
ُ
للكت�اب الذين فروا م�ن املواقع إليها
باإلف�الت من س�يوفها ،حي�ث نظم
قانون الصحاف�ة واإلعالم الصادر يف
الع�ام  ،2018تل�ك املواقع كمنصات
إخباري�ة ،وجعله�ا يف نظ�ر القانون
تعام�ل معامل�ة املواق�ع اإلخبارية،
طاملا تج�اوز عدد املتابع�ني للموقع
الواح�د  5آالف متابع ،علم�ا بأن أيّا
من ه�ؤالء الصحفيني يتج�اوز عدد
متابعيه هذا الرقم بكثري.
ويتعرض من ين�رش أخبارا كاذبة أو
تحرض ع�ى العنف أو تهدد الس�الم
املجتمعي للس�جن ،األم�ر الذي جعل
فك�رة الحري�ة املطلقة الت�ي يتمتع
به�ا ه�ؤالء ع�ى فيس�بوك محدودة
بضوابط قانوني�ة يمكن تطبيقها يف
ّ
أي لحظة ،ما يجعل التمادي يف النرش
ع�ى الصفح�ات الخاص�ة محفوفا
بمخاطر مجهولة.
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كربالء والتشكيل ..
بني واقعة الطف والداللة
فاضل ضامد
كرب�ال ُء من س�اللة املدن العريق�ة ..تاريخه�ا يفيض
مجدا ورسمدية ..باهرة ببساتينها  ..مؤثرة بقصصها.
لكل ع�ام حكاي�ات مختلف�ة .تؤمها برش م�ن اكوان
قريب�ة وبعيدة ..من أزياء زواره�ا املختلفة من الوانها
واش�كالها ...ومس�احات فضائها .املدين�ة القديمة...
زق�اق تمتد فتنه�ي اما نه�را يقطعه�ا او زقاقا اخر،
متاهة من االزقة والدرابني ...مركزها نوران ساطعان
جيبوها ال تفرغ من حش�د الزائري�ن يوميا وعى مدار
الس�نة ولها اي�ام باذخ�ة بزائريها فش�وارعها مكانا
للن�وم إن امتألت الفنادق .ف�كل قطعة منها هي لوحة
اش�تغلها اصحابه�ا فنان�ون يرس�مون انفس�هم يف
الش�وارع والبس�اتني واالزقة .لوحات مفرطة الحس.
خالي�ة م�ن تقني�ات الفرش�اة والقم�اش ..مؤثراتها
الحياة املكشوفة بني الرضيحني.
ال نس�تطيع ان نرس�م خارطة تش�كيلية حقيقية...
ألعم�ال فنان�ني كربالئيني أو عراقيني انتج�وا تاريخيا
تش�كيال لحقبة زمنية غادرتنا منذ عق�ود مرت .ربما
نجده�ا يف خبايا اهلها ال يعرف قيمته�ا وربما معلقة
عى ج�دران البيوت وربم�ا خرجت م�ن املدينة او من
الع�راق  ..ولم املس حقيقي�ة اي عمل فني .اال ما ندر .
ليس العيب يف املدينة ولكن التش�كيل قد تحرك يف بغداد
خالل ف�رتة االربعينيات من قب�ل مجموعة من فنانني
عراقيني ..وه�ذه الحركة امتدت بع�د حني عن طريق
تأس�يس اكاديمي�ة الفن�ون الجميلة ومعه�د الفنون
الجميلة وبالتايل انتجت هاتان املؤسس�تان فنانني من
الط�راز االول لريس�موا بعضا م�ن رؤى لواقعة كربالء
الخال�دة ّ ..
ومثلها ...ش�اكر حس�ن ال س�عيد وكاظم
حي�در واخ�رون ..اال ان كرب�الء املدين�ة االم لم تخرج
بلوح�ة تركت لنا ارث�ا حقيقيا من فنان تخرج من تلك
املؤسسات حتى ولو بعد حني  ..ولكن االمر كان يتعلق
بفناني الفط�رة  ..وهم كثريون جدا  ..أزاحوا الس�تار
ع�ن املخب�وء ع�ن دواخ�ل الن�اس من خالل رس�مهم
الكث�ري واملع� عن الواقعة  ..وما رس�موه كان صورة
محض خيال ومن افكارهم البسيطة  ..ولم تتع َد سوى
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..تجليات للمعرك�ة ..فتجد الصورة بعض ما روي من
القص�ص والحكاي�ات للواقع�ة ب�كل تفاصيله�ا كان
املخيال الفطري يعمل لرس�م املالبس واالزياء الحربية
حس�ب ما يتصوره الفنان الفطري كذلك بعض ادوات
املعركة من الرمح والسيف والدركة والدروع والسهام
وغريها من االس�لحة ..ثم ابتعدت اكثر تلك الرسومات
لتص�ل اىل ما بعد الحادثة لرس�م الس�بايا لنس�اء اهل
البيت واقتي�اد االمام زين العابدي�ن (ع) وهو يمتطي
البعري  ..وهي ايض�ا مثلث كما كانت الصورة واللوحة
َ
الفنية  .مُ
رح ت عى االرض .وكانت تسمى بالتشابيه
 ..تش�بيها بأحداث الواقعة وش�خوصها ...والتشابيه
نفس�ها كان�ت لوح�ات رائع�ة وه�ي انزي�اح انتجته
الحركة ...لرسم املخيل كلوحة تشكيلية.
االحزان ...قديما
التجس�يد للحزن هو نتاج قهر للشعوب تأملت بفقدان
اك�� مضح من اج�ل العقي�دة وااليمان ...ه�و اإلمام

رية

اخلوف من الفايروس اللعني

علي أمحد املوسوي

ُ
منذ أي�ام والكآبة تزوره بني حني وحني فتفرض س�طوتها
علي�ه ،كان يغ�ذي عزمه بآيات م�ن القرآن الكريم ،يش�حذ
عزيمته من أجل أن تكون ألجواء البيت خالية من املنغصات،
يف البداية نجح يف اش�اعة روح املرح بني أفراد عائلته نتيجة
بقائه يف البيت ،ومع مرور االيام بدأ يتعثر ،يريد الخروج من
البي�ت ،الجلوس يف املقه�ى والتحدث م�ع أصدقائه ،جدران
بيته تحولت اىل أصفاد بدأت تأخذ بخناقه ،كان يخرج خائفا
عندم�ا يك�ون الخروج من البي�ت لحاجة ملح�ة ،يرع اىل
ارت�داء الكمامة ولبس الكفوف ،يبتعد عن كل ش�خص وهو
يف طريق�ه اىل املخبز أو بائع الخ�رضوات ،يحاول الخروج يف
وق�ت ليس فيه تجمعات للن�اس ،يخطف ما يحتاجه ويعود
مرعا اىل البيت ،يرمي الكمامة والكفوف يف س�لة املهمالت
ويدخ�ل مرع�ا اىل الحمام ،يش�عر بعدها ان�ه تخلص من
مهم�ة ثقيلة ،اال ّ
أن اس�تمرار بقائه يف البيت بدأ يضغط عى
أعصابه ،ويجعله منفعال ألتفه األسباب...
كان مولع�ا بمتابع�ة األخب�ار ،ارقام االصاب�ات يف تزايد ،ما
يسمعه من اصدقائه أثناء اتصالهم به يزيد من حدة توتره،
صديق�ه الفالني مصاب بفايروس كورونا مع عائلته ،رفيق
طفولت�ه تويف ج�راء اصابته بهذا الفاي�روس اللعني ،الفنان
ال�ذي كان يتابعه من خالل املسلس�الت تويف نتيجة االصابة
به�ذا الوباء ،املوظف الذي كان معه والذي أحيل عى التقاعد
دخل املش�فى لتلقي الع�الج ،ومع كل خ� تدخل أعصابه اىل
املحرقة.
منذ انتش�ار الجائحة وه�و ملتزم بكافة التعليمات ،غس�ل
اليدي�ن عدة مرات ،تن�اول الفاكهة ،االكثار م�ن أكل البصل
والخ�رضوات تعقيم البي�ت باملطهرات ،االمتن�اع عن تناول
السكريات ،ممارس�ة الرياضة والتعرض اىل أشعة الشمس،
اال أن كل فعل�ه ل�م يخلص�ه من ح�االت الكآبة الت�ي بدأت
تس�يطر عليه ،وبدأت الش�كوك تس�اوره وتقل�ب حياته اىل
جحيم ،شعر أنه أصبح مصدر خوف وازعاج اىل أفراد عائلته،
زوجته تح�اول توفري كل الفرص للتخل�ص من الحالة التي
يعيشها ،أوالده يجلسون بقربه ويتحدثون معه بلغة تبعث
ع�ى االمل ،يعرضون امام�ه األفالم واملسلس�الت التي تبعد
الضجر عنه ،ظل أسريا لهواجسه السود ،لم يكن خائفا عى
نفسه بقدر خوفه عى أفراد عائلته ،كان يقول لهم كل يوم:
اذا أصيب أح�د بهذا الفايروس فان العائلة جميعها تتعرض
اىل الخطر ،كان االبن االك� يس�مع منه هذه االسطوانة كل
يوم ،وعندما لم يجد وس�يلة القن�اع ابيه ،واالخذ بيده اىل ما
كانوا عليه قبل الوباء.
هذا الصب�اح جلس االبن مع أبيه ،وخاطب�ه بلغة مهذبة اال
انه�ا تحم�ل الكثري من الجدية  :أس�معني جيدا ي�ا أبتي ،أن
االعم�ار بيد الله ،وقد قال عز م�ن قائل ( وقل لن يصيبنا اال
م�ا كتب الله لنا ) وأنت رب االرسة ،أنت مثلنا االعى والقدوة
للصغار والكب�ار ،وعليك ان تتحى بالص� ،وأن تكون القائد
يف هذا الجانب.
ش�عر بالخجل من كالم ابن�ه ،أرسع اىل الحم�ام ،خرج منه
بعدما أزاح عن نفس�ه ركام الخوف ،بدأت البس�مة ترتس�م
عى شفاهه ،وبدأت الحياة باسمة تضلل أجواء البيت.

بوصلة
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ليلى عاشور

الحس�ني (ع) ..وتل�ك اي�ام عج�اف خالية م�ن الفرح
وتتوقف جميع مناس�بات الفرح به�ا .احرتاما ملا لتلك
االي�ام م�ن تأثري روح�ي عى اهله�ا  ..وترف�ع االعالم
السوداء ..تيمنا بتلك املصيبة ...ومن الناحية التشكيلية
اللون االسود هو داللة حزن ...ورمز اتخذه املسلمون.
وبع�ض الديان�ات االخرى ...وهذا اللون مل�ا له تأثري يف
العمل الفني ...وملا له من قيمة فنية نجد اكثر االعمال
الفنية ...ما تحاول تجس�يد الواقعة بإضافة هذا اللون
كتعبري عى مدى ما اصاب الناس من حزن
والل�ون االحمر ايضا ل�ه دالالت رمزية تتمحور يف لون
التضحية واالستشهاد ملا للقضية من ابعاد.
كذلك اللون املقدس االخ�رض هو داللة اخرى لتقديس
الش�خصيات الديني�ة بارتداء بعض م�ن قطع املالبس
بالل�ون االخرض والي�وم يمثل اللون االخ�رض االنتماء
لس�يد الشهداء وساللته ...ويستعمل كأحراز تت�ك به
الناس ..

الرايات
مشهد مثري للدهش�ة ...منذ تأسيس الحشود البرشية
للتعبري عن الواقعة .كانت الرايات هي املادة التشكيلية
امللون�ة املع��ة التي تغطي مس�احات شاس�عة تحت
ظاللها تتحرك اجس�اد متعبة ته�رول كأيقونة هائلة
ترتام�ز ع� تالحمه�ا بلوح�ة تجلت من خ�الل الراية
والجس�د ...هما شكالن يع�ان عن روح االنتماء  .مرة
لطلب السكينة االبدية ومرة للنرص ...ومرة للدفاع عن
انتماء هذا الكائن املع�...
اللوحات
اكثر الرسوم او اللوحات كانت مرسومة عى القماش
وبخطوط سوداء وبعض االلوان وكانت ذات مساحات
كب�رية واش�كالها كتصني�ف بيئي هي تش�به رس�وم
الواسطي املتخيل منها ...تمحورت بربط قضية االمام
الحسني ...بظهور املنتقم للحسني املختار الثقفي .الذي
رفع ش�عارا يا لثارات الحس�ني .ومنها كانت اللوحات
ه�ي وضع قتل�ة االمام يف ق�دور وتعذيبه�م كرد فعل
مل�ا فعلوه ...وع�ى ما اعتقد ان اكثرها رس�وم ايرانية
تمظهرت برسم الوجوه التي تشابه الجنس االصفر...
وهناك لوحات اخرى جس�دت مخترص الواقعة برسم
رأس االم�ام ...وهو معلق ع�ى الرمح  ..وهذه اللوحة
مع�ة حيث اختزل�ت القضية كاملة بمفهوم الرمز او
الداللة.
هناك اعمال لفطرين ..كانت االعمال الشائعة وتتحرك
ب�ني مس�تويات مختلف�ة نجده�ا ب�ني بصم�ة القوة
والضع�ف يف التعب�ري ع�ى اختالف مس�توى الرس�ام
..انترشت كثريا وبحجوم مختلفة .قسم منها ملحمي
يش�يد بالواقع�ة وخلفياته�ا واخر تش�خييص يتمثل
قصص بعض الش�خصيات من االئم�ة االطهار ..كما
نج�د بمس�افة قريب�ة جدا بني م�ا هو مرس�وم هناك
بع�ض النحوت�ات البس�يطة لنحات�ني فطري�ني ايضا
لكنه�ا لم تخرج عى مس�توى الش�ارع كع�رض انما
استقرت يف مكانات خاصة ..اكثر فناني كربالء سجلوا
بلوحاتهم الرائعة الواقعة كل حسب رؤياه وامكانياته
التشكيلية.

الجنوب تشري بوصلتي
اىل
ِ
بال توقف
جنوب االرض
جنوب العراق
جنوب الجغرافية
جنوب التاريخ
سأتبعها ألفهم ماذا بعد
تغوص يف االعماق
اىل نهايات ال أعرف مداها
تبحث عن سومر واكد
تتأمل العظمة
أشعر بطاقة غريبة
الفخر
الرضا
العظمة
هذا ما انا بحاجة له
هذا ما حذف من سجل مشاعري
البوصلة يظل مؤرشها هناك
رغم أنها يف أقىص الشمال

قراءة يف جمموعة سارق الغنم ال َقصصية للكاتب حسن املوسوي
لطيف عبد سامل

(سارق الغنم) ُهو العنوان الذي اختاره
األدي�ب حس�ن املوس�وي ملَجْ مُ َ
وع ِت�ه
َ
الق َ
صيَّ�ة التي ص�درت طبعتها األوىل
ص ِ
دار النخب�ة للطباع ِة
ع�ام 2019م ع�ن ِ
والنرش والتوزي�ع يف مرص .وهو عنوان
ص�ص املَجْ مُ َ
إحدى َق َ
وعة ال� ( )16التي
احتلت يف هذا املؤلف ( )112صفحة من
القطع املتوسط.
ِ
وع ُ�ة َ
املَجْ مُ َ
الق َ
صيَّ�ة ه�ذه ،ضمَّت يف
ص ِ
ثناياه�ا باق�ة م�ن َ
الق َ
�ص القصرية
ص ِ
التي ج�اءت تحم�ل يف مضامينها رؤى
متنوعة ،إذ س�عى مؤلفها من خال ِل مَ ا
تصوير نس�بي ملَا
رواه م�ن أح�داثٍ إىل
ٍ
ّ
املحيل ،حيث يمكن
ه�و ظاهر يف الواقع
القول َّ
ص مَ جْ مُ َ
ص َ
إن َق َ
وعة سارق الغنم
التقاط
 يف مضمونه�ا العام  -تميل إىلِ
لظواه�ر اجتماعية ،فقد
ص�ور رسيعة
ٍ
ٍ
ً
أحداثا من
تجس�دت مَ ا ب�ني س�طورها
بواق�ع الحياة
املش�ه ِد الع�ام ،امتزجت
ِ
اليوميَّ�ة املع�اش ،حتى أنه�ا حملت يف
للمتلقي،
بعض جوانبها أماكن معروفة
ّ
ِ
َ
وأزمنة محددة.
ِفتت�ح املوس�وي مَ جْ مُ َ
َ
وعت�ه ب ِق َّ
ص� ِة
ا
(اختبار يف املزرعة) التي جاءت لتصوير
الرصاع مَ ا ب�ني اإلرادة ،وبني الركون إىل
ِن َدا ِء َ
الغ ِري َزة ،حيث عم َد الكاتب إىل ِّ
ش�د
اهتم�ام الق�ارئ ألهمي ِة تح�يل األفراد
بالقي�م َ
الن ِبيلة التي ينبغي ْ
أن تس�و َد مَ ا
ِ
ً
فضال عن إش�ار ِته
بني رشائح املُجتمع،

حري�ة ول�وج ه�ذا العال�م املتأرجح
إىل
ِ
بطرفني متناقض�ني ،والصعوبات التي
ِ
تكتن�ف مهم�ة اتخ�اذ الق�رار يف ه�ذا
اإلطار.
موض�وع خيان�ة
إىل
املوس�وي
ينقلن�ا
ِ
األمان�ة الت�ي ُت َع ّد جريمة م�ن النواحي
كاف�ة ،والتي ج�اءت يف ِق َّ
ص� ِة (رسقة)
مصحوبة بمس�كن ِة الح�الق ،باإلضاف ِة
إىل جهده يف عملية التمثيل عى الجريان
َ
قبل ْ
تكشف األيام أمره أمام املأل.
أن
يف ِق َّ
�ة (تجارة رخيصة) ،يتبنى كاتب
ص ِ
املَجْ مُ َ
وعة فكرة اعتماد اإلنسان الغواية
كتعبري ع�ن الذكا ِء والفطن�ة والحنكة،
ً
لتحقيق طموحاته ،إال
س�بيال
بوص ِفها
ِ
ِّ
مهاوي الغ�ش والخداع،
أنه�ا توقعه يف

وغريه�ا من املعايصّ  ،قب�ل ْ
أن تودي به
َّ
ولع�ل مَ ا ختم به
نهاي�ة إىل الضي�اع.
يف
ِ
املوس�وي ِق َّ
صته هذه من عبار ٍة مؤثرة
خ�ري مصداق عى ما تقدم« ..ابتس�مت
الفنانة وقال�ت :كان عليك أن تتطهري
م�ن أدران�كِ قبل أن تصعدي إىل خش�بة
امل�رح ،فدور الناس�كة يتطل�ب امرأة
تمتلك العفة والطهارة».
يف ِق َّ
�ة (س�ارق الغن�م) الت�ي احتلت
ص ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
مُ
جْ
صيَّ�ة ،يمارس
عن�وان امل وعة القص ِ
 راع�ي أغنام غري نزيه نس�ب لنفس�هً
مرموقا بوص ِفه ش�يخ
مقامً ا اجتماع ًيا
الكذب
ع�ى
القائمة
هوايت�ه
عش�رية -
ِ
يف اخت�الق َ
َ
إليهام
الخي�ال؛
من
�ص
ص
ق
ٍ
ِ
ِ
بش�أن بطوالته
الحارضي�ن يف املقه�ى
ِ

الوهمي�ة ،إذ أصب�ح يتق�ن الحنك�ة يف
مرور األيام،
هذه الخصلة البذيئة م�ع
ِ
فتك�راره الحكاي�ات التي ال تس�تند إىل
الصدق جعل مَ ا يقولوه يبدو يف نفس�ه
ِ
الس�ياق يؤكد
وكأن�ه صدق�ا .ويف ه�ذا
ِ
َ
الباحث�ني َّ
الكذبة تب�دأ ككرة صغرية
أن
ّ
تدحرجها أكثر
مع
تك��
م
من الثلج ،ث
ِ
وأكثر .والالف�ت للنظر َّ
أن س�الم عامل
املقه�ى يع�رف حقيق�ة الراع�ي ال�ذي
َ
ً
ش�يخا ،فكان ْ
كش�ف
أن
جع�ل نفس�ه
حقيقته ،وزيف�ه أمام جالس املقهى يف
ً
موضحا ملن كان
لحظ ِة غضب ،إذ نهره
ً
ً
للغنم عنده
�ا
ي
راع
ح�ارضا َّأنه ليس إال
ِ
الش�يخ (وال�د س�الم) ،وال�ذي اضطر
لطرده بعد اكتشاف رسقته الغنم ،لكن
الش�يخ املزع�وم توعده ً
أيضا بكش�ف
رسه كرد اعتبار أمام رواد املقهى.
�ص املَجْ مُ َ
م�ن َق َ
وع�ة الت�ي حمل�ت
ص ِ
يف أحش�ا ِئها جان ًب�ا مهمً�ا م�ن معانا ِة
شعبنا أيام املحنة هي ِق َّ
صة( :يا أمي...
س�أحفظ وديعت�ك) ،والت�ي ع�ت عن
فداح ِة األل�م املتأتي من قس�او ِة الظلم
الذي س�حق رشائح الفقراء واملعوزين،
وأذه�بَ أعم�ار الكثري من أبنا ِء ش�عبنا
مه�او س�حيقة ،وكن�ت أتمن�ى ْ
أن
يف
ٍ
يكون عنوان ِق َّ
صة (يا أمي ...س�أحفظ
وديعتك) ،هو االسم الذي توسم به هذه
وعة َ
املَجْ مُ َ
الق َ
صيَّة.
ص ِ
تت�واىل َ
�ص املَجْ مُ َ
َ
وع�ة ،وتتن�وع
ص
ق
ِ
الثيم�ات ،فم�وت األماني الت�ي جاءت
�ة (كذب�ة) ،والغ�ش يف ِق َّ
يف ِق َّ
�ة
ص ِ
ص ِ

(اجتم�اع) ،والتالعب بأح�الم العامة يف
ِق َّ
�ة (م�رشوع ع�رصي) ،والحرمان
ص ِ
يف ِق َّ
ص ِة (زلة لس�ان) ،وتحقيق املبتغى
بسلوكِ الخداع واالحتيال يف ِق َّ
ص ِة (عدالة
الق�در) ،والوفاء وتجري�ف الذكريات يف
ِق َّ
�ة (ظلم الق�در) ،وانهيار األحالم يف
ص ِ
ِق َّ
ص ِة (آم�ان ضائعة) ،كان�ت جميعها
ً
لوقائع حدثت باألمس ،وتحدث
ا
انعكاس
ٍ
ً
معان
فضال عمَا تحمله من
اليوم وغ ًدا،
ٍ
تشكل صدى لطبيع ِة النفس البرشيَّة.
األديب حسن املوسوي من موالي ِد بغداد
عام 1965م ،عضو االتحاد العام لألدباء
والكتاب يف الع�راق ،صدرت ل ُه املؤلفات
اآلتية:
 .1قصائد هاربة ،مجموعة شعرية.
 .2خل�ف أس�وار الط�ني ،مجموع�ة
شعرية.
 .3دموع الغيث ،مجموعة شعرية.
.4ليل�ة ش�هرزاد األخ�رية ،مجموع�ة
قصصية.
 .5عرص الظهور ،رواية.
تمنياتي للزميل األديب حس�ن املوسوي
بمزي ٍد من النتاجات األدبية.
............
وع ُة َ
املَجْ مُ َ
الق َ
صيَّة :سارق الغنم.
ص ِ
املؤلف :األديب حسن املوسوي.
تاريخ االصدار :الطبعة األوىل 2019م.
عدد صفحات الديوان 112 :صفحة من
القطع املتوسط.
الن�ارش :دار النخب�ة للطباع�ة والنرش
والتوزيع  -مرص.

حملة عن االدب الروسي العظيم
د .جودت هوشيار
َ
أحت�ل ّ
الكتاب والش�عراء ال�روس العظ�ام مكانة
رفيعة يف عقول وقلوب املثقفني الروس يف العهدين
القيرصي والسوفيتي .ويبدو يل ان السبب الحقيقي
لذلك ،هو أن األدب كان املجال الوحيد املتاح لحرية
التعبري اىل هذا الحد أو ذاك .وكان األديب يؤدي دور
الداعية والناقد اإلجتماعي ،ودور معلم الحياة.
ّ
ّ
والكتاب الروس الكبار ( بوش�كني،
ع�� الش�عراء
لريمنتوف ،غوغول ،تولس�توي ،دوستويفس�كي،
تشيخوف ،وبونني) يف نتاجاتهم عن الواقع الرويس،
وطرحوا فيها االس�ئلة االزلية ع�ن الوجود ومعنى
الحي�اة ،وطموح�ات الطليعة املثقفة من الش�عب
ال�رويس التواق�ة اىل الحرية والعدال�ة االجتماعية،
واكتس�بوا ش�عبية هائلة وطاغية ،اكثر بكثري من
ّ
والحكام البالشفة.
شعبية القيارصة الروس
كتب الكاتب والنارش أليكيس س�وفورين (– 1834
 ) 1912يف دفرت يومياته بتأريخ  29أيار  1902يقول
” لدينا قيرصان :نيكوالي الثاني ،وليف تولس�توي.
أيهما أق�وى ؟  .إن نيكوالي الثاني ،ال يس�تطيع ان
يهز عرش تولس�توي ،وال أن بفعل ش�يئا ً ضده  ،يف
حني أن تولس�توي ق�ادر بكل تأكيد ع�ى هز عرش
نيكوالي وساللته .انهم يلعنون تولستوي .والسينود
(املجل�س املس�كوني) غاض�ب عليه .ولكن بوس�ع
تولستوي ان يرد عليهم بمنشور رسعان ما يتلقفه
الناس يف روسيا ،وينرش يف الصحف األجنبية .جربوا!

من يستطيع أن يمس تولستوي بشعرة؟
ان التأث�ري الطاغ�ي لعم�الق األدب ال�رويس لي�ف
تولس�توي ،ل�م يقترص ع�ى الرشائ�ح املتن�ورة يف
املجتم�ع ،بل ش�مل معظ�م اف�راده .حت�ى الفالح
البس�يط ،الذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة ،كان
يعرف ان تولس�توي كاتب عظيم ومصلح اجتماعي
مهي�ب .ويمك�ن القول ال�يء ذاته عن بوش�كني،
ولريمنتوف ،وغوغول ودوستويفسكي وتشيخوف.
وق�د ادرك القي�ارصة ال�روس ،ومن ثم ق�ادة ثورة

اكتوب�ر البلش�فية اهمي�ة األدب والفك�ر يف حي�اة
الش�عب ال�رويس ،ولج�أوا اىل الحد من ه�ذا التأثري
بثالث وسائل:
 -1املتابع�ة الدقيق�ة لكل ما ين�رش ،وفرض رقابة
صارم�ة عى املطبوع�ات .وكان القيرص ش�خصيا
يق�رأ ويتمع�ن يف قصائ�د ورواي�ات أمري الش�عراء
الروس الكس�اندر بوشكني ،وهو الذي كا يقرر «ما
يجوز او ما ال يجوز نرشه» ،ولكن قصائد بوشكني
كان�ت تنترش كالناريف الهش�يم رغ�م املنع والحظر

احيانا .وكذلك يمكن القول اليء ذاته عن الشاعر
ميخائي�ل لريمنتوف ،الذي كتب اثر مقتل بوش�كني
 يف مب�ارزة م�ن تدبري الس�لطة  -قصي�دة بعنوان«مرصع ش�اعر» .اهتزت لها روسيا من اقصاها اىل
اقصاها  ،وكانت القصيدة تنس�خ وتنتقل من يد اىل
يد رساً.
 -2التوظي�ف الس�يايس لالدب يف العهد الس�وفيتي
بما يخ�دم النظام القائ�م .او بتعبري آخ�ر الرتويج
الدعائي الهائل لالعمال األدبية التي تمجد انجازات
البالش�فة يف كاف�ة مناح�ي الحي�اة ،وخاص�ة تلك
التي تتناول موضوعات العم�ل واالنتاج يف املصانع
والكولخ�وزات .اي األدب املتفائ�ل دائم�ا بغ�ض
النظرعن الحياة البائس�ة للشغيلة .وكانت السلطة
تغدق ع�ى اصحاب ه�ذه االعمال االدبي�ة الهزيلة
اململة االمتيازات املادية ،بمنحهم الجوائز واملكافآت
الس�خية وتوفريالس�كن املريح واملعالجة الطبية يف
مستش�فيات خاص�ة بالطبقة الحاكم�ة ،وقضاء
العطل يف منتجعات فاخرة.
-3كان س�تالني يعم�ل وفق قاعدة :م�ن ليس منا،
فه�و ضدن�ا ،وكان�ت التصفي�ة الجس�دية مصري
ّ
الكت�اب والش�عراء األحرار الذي�ن رفضوا الخضوع
المالءات البالش�فة ،أو لزموا الصمت بغية الحفاظ
ع�ى حريتهم االبداعية .وق�د لقي هذا املصري مئات
من خرية الكتاب الروس والسوفييت.
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حنو مستقبل افضل ..هلا

لطلة ابهى....

كيف أكون زوجة ذكية؟
تع ّد مس�ألة مثالية امل�رأة أحد األمور
التي تش�غل بال الكثري من السيدات،
خاصة الالتي يبحثن عن طرق لكسب
أزواجهن إىل جانبهن ،والتعامل معهن
بطريق ٍة ذكية ،يف هذا املقال س�نق ّدم
بع�ض النصائ�ح الذكي�ة للزوج�ة،
والتي من ش�أنها بناء حياة أكثر حبا ً
ً
واستقرارا ً
وعاطفة مع زوجها.
أوالً :رسعة البديهة
عى املرأة الت�ي تريد أن تكون زوجة
ذكية أن تتحى بسع�ة البديهة؛ أي
أن ت�درس ترصف�ات زوجه�ا كاملة
وتحفظه�ا ،وتك�ون مس�تعدة ألي
حالة تصيب�ه ،أو أي موقف يتعرض
له ،وتتمكن من التخلص من األجواء
املش�حونة أو املتش�نجة بطريق�ة
ذكية؛ تفاديا ً ألي مشاكل محتملة.
ثانياً :اإلدارة املنظمة للبيت
تع� ّد إدارة املنزل م�ن أول اهتمامات
امل�رأة ،وإن كان�ت ه�ذه اإلدارة
مش�رتكة ب�ني الزوج�ني ،إال أن
النصي�ب األك�ر للزوج�ة .فالزوجة
الذكي�ة ت�درك ه�ذا الواق�ع ،وتتوىل
ه�ي إدارة املنزل ،واالعتن�اء باألوالد
وبحاجياته�م ،وتهتم ب�كل تفاصيل

املطبخ ..
املكونات:
 -1ملعقتان من السمن
 4 -2بيضات
 -3ربع ملعقة من كريم الرتتار
 -4كوب من مسحوق الكعك
 -5ثالث�ة أرب�اع الكوب م�ن إح�دى املحليات
الصناعية البديلة ُ
للس ّكر
 -6ملعقتا طعام من نشاء الذرة
 4 -7أكواب من جبنة قليلة الدسم
 1.5 -8ملعق�ة ش�اي م�ن مبش�ور قش�ور
الليمون
 -9ملعقتا شاي من الفانيال
 -10ملعقت�ا طعام من مربى التوت الخايل من

البي�ت ،م�ا ينقص�ه من أغ�راض أو
كيفي�ة توضي�ب الحاجي�ات أو م�ا
يحتاج إليه زوجها.
ثالثاً :تجنبي الروتني
لفت�ة بس�يطة ب�ني الح�ني واآلخ�ر
قد تك�س م�ن الروتني ،ال�ذي غالبا ً

ما يس�يطر عى العالق�ات الزوجية
نتيج�ة انهم�اك الزوج�ني بالعم�ل
وتربية األوالد ،فينس�يان أنفس�هما
أو يهم�الن بعضهم�ا البع�ض.
والزوج�ة الذكية تس�تطيع أن تعيد
إش�عال الفتيل الس�تعادة القليل من

امل�ايض الجمي�ل قبل االرتب�اط ،من
خالل بع�ض التحضريات أو الخطط
البسيطة لكس الروتني اليومي.
رابعاً :كتمان أرسار بيتك
من أب�رز الصف�ات الت�ي تتحى بها
الزوج�ة الذكي�ة هي كتم�ان أرسار

كعكة اجلنب ملرضى السكري
السكر
 -11كوب من التوت الطازج
طريقة التحضري:
 -1يس�خن الفرن إىل درجة حرارة حوايل 160
درجة مئوية.
 -2يخلط مس�حوق الكعك مع السمنة بنسب
متس�اوية ،ويوض�ع املزي�ج بس�ماكة حوايل
نصف بوصة داخل صينية تدخل إىل الفرن ملدة
 7دقائق.
 -3بانتظ�ار نض�ج املزي�ج يف الف�رن ،يخلط
بياض  4بيضات مع الكريمة باستخدام خالط
كهربائي داخل وع�اء كبري ،وأثناء ذلك تضاف
 6مالعق من املحيل الصناعي بشكل تدريجي.

 -4ويف وع�اء آخر ،تمزج الكمي�ة املتبقية من
املح�يل الصناعي مع نش�اء ال�ذرة ،ثم يضاف
صف�ار البيض والجبن�ة والليم�ون والفانيال،
وتخلط جميع هذه املكونات بشكل جيد.
 -5يض�اف بعد ذلك بياض البيض املخفوق إىل
خليط الجبنة ،ثم يصب الخليط فوق مسحوق
الكعك املخبوز سابقاً ،ويخبز داخل الفرن ملدة
ت�رتاوح بني  45و 50دقيقة ،ثم تخرج الكعكة
من الفرن وترتك لترد بشكل كامل.
 -6ي�ذاب مربى التوت يف وعاء صغرية عى نار
هادئ�ة م�ع التحريك املس�تمر مل�دة  5دقائق،
ويص�ب بعد ذلك فوق الكعكة ،ومن ثم تضاف
حبات التوت الطازج يف األعى.

هكذا تتفادين تر ّهل البشرة
عند خسارة الوزن

َتسعى املرأة دوما ً للتخلص من الوزن الزائد والظهور بأبهى حلّة ،ولذلك
ال ت�رت ّدد أبدا ً يف اتب�اع الحميات الغذائية القاس�ية الهادف�ة إىل القضاء
ع�ى الكيلوغرام�ات الفائض�ة والحصول يف املقابل عى جس�م رش�يق
ومتناسق.
إال أن خسارة الوزن ترتافق غالبا ً مع ترهل يف البرشة وشحوب يف الوجه
بحيث تبدو املرأة أكر ّ
سناً .فما الحل إذا ً لفقدان الوزن من دون أن تتأثر
ب�رشة الوج�ه؟ هناك العديد م�ن الطرق الكفيلة بالحفاظ عى ش�باب
الوجه وامتالئه ونضارته حتى وإن ت ّم التخلص من كيلوغرامات عدة.
ً
ّ
حتم�ا االحتفاظ بوزن صحي ومثايل
الرتهل تتطلب
حماي�ة البرشة من
ّ
س�ن
ط�وال الوقت ،ولذلك ي�وىص باتباع النظ�ام الغذائي املتوازن منذ
ّ
الرتهل ،وال س�يما أن
مبك�رة للحفاظ ع�ى برشة مثالية وحمايتها من
البرشة تفقد مرونتها ش�يئا ً فش�يئا ً م�ع التق ّدم ىف العم�ر .كما يُنصح
باتب�اع نظام غذائي يس�اعد ع�ى إنقاص الوزن تدريجا ً وليس بش�كل
رسيع ومفاجئ .فالخسارة التدريجية للوزن قد تمنحك فرصة العناية
بالبرشة وتعزيز مرونتها بشكل أفضل.
املواظب�ة عى التمارين الخاص�ة بالوجه والوجنتني الت�ي بإمكانها أن
ّ
وتخفف من التجاعيد .كما
تس�اعد عضالت الوجه عى البقاء مشدودة
أن التدليك املنتظم للبرشة يس�اعد عى تنش�يط ال�دورة الدموية ويعزز
مرونة البرشة بحيث تصبح أكثر قدرة عى مواجهة الرتهل.
االبتعاد عن كل ما يمكن أن يؤثر يف الوجه ويزيد من شحوبه ونحافته،
كاإلرهاق والتدخني وقلّة النوم.
تن�اول األطعم�ة التي تحتوي عى نس�بة كبرية من امل�اء ،مثل الفواكه
والخض�ار التي من ش�أنها أن ّ
ترط�ب البرشة ،وتحميها م�ن الجفاف
ً
ً
مرون�ة .وال نن�ى طبعا األطعم�ة الغني�ة بالكوالجني (مثل
وتزيده�ا
ّ
املكسات واألسماك والبقوليات) ألنها رضورية لشباب البرشة الدائم.
العناية بالبرشة يف أثناء اتباع الحمية الغذائية ،ألن هذا يس�اعد بش�كل
كب�ري ع�ى التخفيف من الرتهل بعد خس�ارة الوزن .واظب�ي عى اتباع
روتني محدد للعناية بالبرشة عر اس�تخدام كريمات الرتطيب والزيوت
املناسبة للحفاظ عى نعومة البرشة وجمالها.
تقش�ري الب�رشة وترطيبها بش�كل منتظ�م للحفاظ عى ب�رشة ناعمة
ّ
الرتهل.
ومرنة ،قادرة عى مواجهة
ّ
تجن�ب التع�رض الطوي�ل ألش�عة الش�مس واملواظب�ة ع�ى تطبي�ق
ّ
الكريم الواقي من أش�عة الش�مس لحماية البرشة م�ن الرتهل وظهور
التجاعيد.

سر االعشاب...

سلوكيات

كيف تؤثر الشخصيات الكرتونية يف طفلتك؟
احْ �ذري ,أم�ريات ديزني مثل “إلس�ا” من فيل�م  Frozenقد تلحق
الرضر باحرتام الفتيات الصغريات ألجس�ادهن ,بحسب ما أشارت
البحوث.
وقالت الدراس�ة التي أجريت عى شخصيات الخيال من ديزني ,أنها
تعزز الصورة النمطية السلبية للفتيات الصغريات يف سن مبكر.
ف�”إلس�ا” لديها خرص رقيق بش�كل غري واقعي ,مثلها مثل العديد
م�ن أمريات ديزن�ي عى مر الس�نني ,بم�ا يف ذلك ش�قيقتها “آنا”,
وشخصية ياسمني يف عالء الدين ,وآرييل يف حورية البحر ,وسندريال
وسنووايت.
وبينم�ا ي�رص بعض اآلب�اء عى أن ه�ذه األفالم غري م�رضة ,إال أن
العلم�اء يؤكدون أنها تعزز صورة نمطية غري مفيدة وغري حقيقية
خاصة للفئة املهووس�ة بأم�ريات ديزني ,حيث يري�دون أن يكونوا
مثلهم يف اللباس والش�كل ,وهم أكثر عرضة لضعف الثقة بالجسم
.وقالت صاحبة الدراسة سارة كوين  ”:أمريات ديزني تمثل النموذج
األول للفتاة املثالية الرقيقة ,فتجعلنا كنس�اء نقيض حياتنا نطمح
ألن نص�ل مس�توى األمريات ,ويب�دأ هذا الهاجس يف س�ن الثالثة أو
الرابعة”.
وأضاف�ت “س�ارة”:أعتقد أن اآلب�اء واألمهات يعتق�دون أن ثقافة
أم�ريات ديزني آمنة ,فهذه الكلمة أس�مها مرارا وتك�رارا ,ولكن إذا
أردن�ا القفز بش�كل كام�ل  ,ينبغي ع�ى اآلباء أن يأخ�ذو باالعتبار
التأثري طويل املدى لثقافة األمرية .

نصائح طبية

اطمئن ..بإمكانك متييز كورونا عن اإلنفلونزا بنفسك
َع�ى الرغ�م من تواج�ده بيننا منذ أش�هر ،إال
أنن�ا مازلنا نجهل الكثري ع�ن فريوس كورونا
املستجد حتى اليوم.
ويف جدي�د اخت�ره العلم�اء ،أف�اد باحث�ون
أوروبيون قاموا بدراس�ة تجارب املرىض ،بأن
فقدان حاس�ة الش�م الذي يمكن أن يصاحب
ف�ريوس كورونا فريد ومختل�ف عن ذلك الذي
يعان�ي من�ه ش�خص مص�اب بنزلة ب�رد أو
بإنفلون�زا ،موضحني أنه عندما يعاني مرىض
“كوفي�د ”-19من فقدان الش�م ،يك�ون ذلك

املن�زل ،فكلم�ا كانت امل�رأة كتومة؛
تمكنت من التحكم بمجريات األمور
م�ع زوجها ،وأدارت ش�ؤون منزلها
بنفس�ها ،واعتم�دت ع�ى نفس�ها،
وع�ى رأي زوجها يف الق�رارات التي
تعنيهما.
تجنبي الشجارات املستمرة ،خاصة
ع�ى األم�ور البس�يطة ،باإلضاف�ة
إىل رضورة تجن�ب انتق�اد ال�زوج
الدائ�م ،ب�ل ع�ى العك�س؛ إذ يجب
علي�كِ أن تمدحيه دائم�ا ً وكلما لزم
األمر ،وترك مس�احة لل�زوج للقيام
بالنش�اطات الت�ي يحبه�ا؛ كزيارة
أصدقائ�ه ،والذهاب إىل األماكن التي
يحبها ،وممارسة األنشطة املختلفة
ّ
ب�أن زوجت�ه
بعي�دا ً ع�ن ش�عوره
تس�جنه وتراقب�ه يف كل م�ا يفع�ل.
تقب�يل االعت�ذار م�ن زوج�ك ،األمر
ال�ذي يكس�بك مودته وحب�ه .تلبية
احتياجات الزوج سوا ًء الجسدية أو
النفس�ية .وجود عالق�ة صداقة بني
الزوجة وزوجها ،إذ يجب أن تتعامل
مع�ه بطريق�ة تفه�م احتياجات�ه
األساس�ية وتلبيها وتفهمه دون أن
يتحدث.
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مفاجئا ً وشديدا ً.
كم�ا أن معظ�م املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا
يمكنه�م التنفس بحرية ،حي�ث ال يعانون يف
الع�ادة أنف�ا ً مس�دودا ً أو مزكوما ً أو س�ائالً،
وال�يء اآلخر ال�ذي يميزهم ع�ن غريهم هو
فقدانهم “الحقيقي” للتذوق.
ويق�ول الباحث�ون إن األم�ر ليس أن حاس�ة
الت�ذوق لديه�م ضعيف�ة إىل ح�د م�ا ،بل هي
معطل�ة تماماً ،وكش�فوا أن م�رىض فريوس
كورونا الذين فقدوا حاس�ة التذوق ال يمكنهم

التمييز بني املر أو الحلو.
إىل ذل�ك ،يعتقد الخراء أن الس�بب يف ذلك هو
أن الفريوس الوبائ�ي يؤثر يف الخاليا العصبية
املرتبطة مبارشة بحاسة الشم والتذوق.
كم�ا أن األعراض الرئيس�ة لف�ريوس كورونا
تكمن بارتفاع يف درجة الحرارة ،وسعال جديد
ومس�تمر ،وفق�دان حاس�ة الش�م أو التذوق
ويجب عى أي ش�خص يعان�ي هذه األعراض
عزل نفس�ه والرتتيب إلجراء اختبار املس�حة
للتحقق مما إذا كان مصابا ً بالفريوس ،وكذلك
يجب عزل أفراد أرسهم واملخالطني أيضا ً ملنع
االنتشار املحتمل.
وفيم�ا يخ�ص حاس�ة الش�م ،فق�د أج�رى
الباح�ث الرئيس ،الروفيس�ور كارل فيلبوت،
م�ن جامعة إيس�ت أنغلي�ا ،اختبارات الش�م
والتذوق ع�ى  30متطوعاً ،وأك�د أن مصابني
ب�”كوفي�د ”-19و 10مصاب�ني بن�زالت برد،
و 10أش�خاص أصحاء ال يعانون من أعراض
الرد أو اإلنفلونزا.
وبالنتيج�ة ،كان فق�دان حاس�ة الش�م أكثر
عمقا ً لدى املصابني بف�ريوس كورونا ،وكانوا
كذلك أق�ل قدرة عى التع�رف إىل الروائح ،ولم
يكونوا قادرين عى تميي�ز املذاق املر أو الحلو
عى اإلطالق.

أهم فوائد جوزة الطيب للنساء
فوائد جوزة الطيب للنساء رائعة
بالفعل؛ نظ�را ً ملحتواها الغذائي
م�ن الفيتامين�ات ،املع�ادن،
ّ
واملركب�ات العضوي�ة املرتبط�ة
بالزيوت األساسية.
ُيع�رف ع�ن ج�وزة الطي�ب
خصائصها الطبية؛ حيث يمكنها
عالج قرح�ة املعدة ،واملس�اعدة
ع�ى الهض�م خصوص�اً ،لذل�ك
ُتضاف إىل العديد من األطعمة.
اكتش�في فوائ�د ج�وزة الطيب
للنساء يف املوضوع اآلتي:
 لجوزة الطيب خصائص لعالجاألرق؛ م�ن خالل إضاف�ة كمية
صغرية منها يف كوب من الحليب
الدافئ ورشبها قبل النوم.
 ج�وزة الطي�ب له�ا خصائصمضا ّدة لاللتهابات ،وقد يس�اعد
زيتها عى تخفيف األلم.
 تشمل فوائد زيت جوزة الطيبّ
الت�ورم وااللتهاب�ات ،آالم
عالج
ّ
تش�نجات العضالت،
املفاص�ل،
واآلالم والقروح.
 ترتب�ط ج�وزة الطي�ب غالب�ا ًبخصائ�ص الحماي�ة العصبية،
وق�د خلص�ت بعض الدراس�ات
الطبي�ة إىل أن الزي�وت املوجودة
فيها تقي من األمراض التنكسية
العصبي�ة؛ مثل مرض الزهايمر،
ومرض الشلل الرعاش.
 فوائ�د ج�وزة الطي�ب للوج�هوالجل�د رائع�ة ،ويمك�ن للعديد

م�ن خصائصه�ا املض�ا ّدة
للميكروب�ات وااللتهاب�ات أن
تس�اعد عى الحف�اظ عى برشة
صحي�ة ون�رضة ،وتخلّ�ص من
ال�رؤوس الس�وداء .وأفض�ل
طريقة الس�تخدام جوزة الطيب
ع�ى البرشة هي مزجها بش�كل
مس�حوق م�ع امل�اء أو العس�ل
وغسل البرشة بلطف.
 تس�اعد عى تأخري الشيخوخةاملبك�رة الناجم�ة ع�ن التعرّض
الطويل للضوء فوق البنفسجي،
لذلك اكتس�ب زيت جوزة الطيب
ش�عبية أيضاً؛ بسبب خصائصه
الغنية املفيدة للصحة الجلدية.
 تع� ّد رائح�ة الف�م الكريه�ةداللة عى وجود س�موم زائدة يف
الجس�م ،ومن املعروف ّ
أن جوزة
الطي�ب له�ا خصائ�ص مضا ّدة

للبكتريي�ا وامليكروب�ات .وأح�د
الزي�وت األساس�ية املوجودة يف
جوزة الطيب هو األوجينول ،الذي
يس�هم يف تخفي�ف ألم األس�نان
أيضا ً ويف منع تسوسها.
 ج�وزة الطيب غنيّ�ة باملعادنمث�ل الكالس�يوم ،البوتاس�يوم،
املنغني�ز والحدي�د ،وجميعه�ا
تس�اعد عى تنظي�م ضغط الدم
وتعزيز ال�دورة الدموية .ولهذه
املع�ادن تأثري يف تقلي�ل اإلجهاد،
وكذل�ك اس�رتخاء األوعي�ة
الدموية.
 تش�ري األبح�اث إىل أن امل�واداملوج�ودة يف جوزة الطيب يمكن
أن تس�اعد ع�ى ع�الج الته�اب
الكبد.
 جوزة الطي�ب لها تأثري مهدئعى الجس�م ،ما يجعلها تكافح

االكتئاب ،وهي تدخل يف صناعة
العدي�د م�ن األدوي�ة املض�ا ّدة
لالكتئاب والقلق.
 يمكن أن يس�اعد املريستيسنياملوج�ود يف ج�وزة الطي�ب عى
مكافحة نمو الخاليا السطانية،
وخصوص�ا ً رسط�ان ال�دم الذي
يصيب األطفال عادة.
 أظهر اس�تهالك جوزة الطيببكمي�ات مناس�بة انخف�اض
مس�تويات الكولس�رتول يف الدم
أيضا ً.
 تس�اعد ج�وزة الطي�ب ع�ىالهض�م ،إال أنها أيض�ا ً يمكن أن
تساعد يف عالج اإلسهال.
 ج�وزة الطيب منت�ج عضويف ّعال لنم�و الش�عر ،ويمكن أن
تس�اعد الخصائ�ص املض�ا ّدة
للميكروب�ات التي تحتوي عليها
يف الحف�اظ ع�ى نظاف�ة ف�روة
ّ
تش�كل ق�رشة
ال�رأس ومن�ع
الرأس ،وتوج�د العديد من أنواع
الشامبو التي ال تحتاج إىل وصفة
طبية ،والت�ي تحتوي عى جوزة
الطيب كمكوّن أس�ايس ،ويمكن
رشاء هذا الن�وع ،أو يمكن عمل
عالج للش�عر خاص باس�تخدام
مس�حوق ج�وزة الطي�ب وزيت
جوز الهند والعسل.
 جوزة الطيب تس�هم يف فقدانالوزن ،من خالل زي�ادة التمثيل
الغذائي.

طبيبك يف بيتك

املاء والسباحة واليوجا وأوميجا حيميان من حرارة الصيف
ْ
أكدت طبيبة العالج الطبيعي الفرنس�ية “س�اندرين – فرابيه” رضورة
االهتمام برتطيب الجس�م ورشب كميات كبرية من املاء خاصة يف فصل
الصي�ف ويف الج�و ش�ديد الحرارة ،مش�ددة عى أنه ال يج�ب أن ننتظر
الشعور بالعطش ولكن رضورة رشب جرعات صغرية عى فرتات.
وحذرت من رشب املياه املثلجة ألنها تؤدي إىل اضطراب يف عملية الهضم
وتسبب اآلالم يف املعدة وبعض نوبات اإلسهال كذلك رضورة الرتكيز عى
تناول الفاكهة والخرضوات الغنية باملاء مثل الخيار والكوسة والبطيخ
والشمام ،طبقا ملا ورد بوكالة “أنباء الرشق األوسط”.
أما بالنس�بة للرياضة فيفضل ممارس�ة الس�باحة واليوجا واملي مع
ارت�داء قبع�ة ونظارة لحماية العني من أش�عة الش�مس م�ع الحرص
ع�ى الجلوس يف الظ�ل بني الحني واآلخر مع رف�ع النظارة حتى نعطي
فرصة للعني والجس�م من االستفادة من أش�عة الشمس بقدر معقول
كم�ا يمكن تناول ملعقتني من زيت نباتي غني باألوميجا –  3مثل زيت

اللفت والجوز للمساعدة عى سيولة غشاء الخاليا وضمان وصول الدم
إىل األوردة.
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كلمات متقاطعة

مهنياً :تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتش�جع
عىل التقدم واملثابرة وتزدهر اآلمال وترتفع املعنويات
عاطفي�اًّ :
تركز عىل قضية تثري قلق الرشيك وتس�تحوذ عىل
كل تفكريه واهتماماته وتبعده عنك
صحياً :مجرد التفكري يف التخلص من املشاكل الصحية الناجمة
عن السمنة أمر يدعو إىل التفاؤل

الثور

مهني�اً :اهتمام�ك ببع�ض التفاصيل املهم�ة يدفع
أرباب العمل إىل منحك مزيدا ً من الثقة وحرية التحرّك
والقيام بكل ما تراه مناسبا ً للطرفني
عاطفي�اً :تتحرر م�ن قيد إذا كن�ت مرتبط�اً ،وتتخىل عما
يزعجك ،وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدا ً
صحي�اً :مش�اكلك الصحي�ة املرتاكمة تبع�ث اليأس يف نفس�ك
وتدفعك إىل اتخاذ قرار قد ال تحمد عقباه

الجوزاء

مهنياً :آفاق واسعة واحتماالت شتى وتنسيق يريحك
من قلق ويصحّ ح بعض األوضاع ،يف الجو مصالحة أو
لقاء أو عودة قديمة اىل حياتك
عاطفي�اً :رسعان ما تظه�ر النتائج الوخيم�ة عىل العالقة
بالرشيك ،وتكون س�ببا ً يف ابتعاده عنك ،ت�دارك االمر قبل فوات
ً
األوان.صحي�ا :إذا كان�ت األمراض تخيفك علي�ك القيام بكل ما
يجعلك ال تصاب بها

السرطان

مهني�اً :تح ّدد خياراتك وتعي�د النظر يف بعض األمور
العالق�ة ،وتتلق�ى عرضا ً مغريا ً وتتوصل إىل تس�وية
مالية
عاطفياً :ترصفات الرشيك الفتة وتدفعك إىل إعادة النظر يف
العالقة لئال تصال إىل طريق مسدود
صحياً :تتمتع بصحة جيّدة تضعك يف خانة الناجحني وهذا يرفع
معنوياتك ويجعلك أكثر استقطابا ً من اآلخرين

جامعة يابانية تستبدل الطالب بالروبوتات
 - 813املأم�ون ابن ھارون الرش�يد يتوىل الخالفة يف
الدولة العباسية بعد مقتل أخيه األمني.
 - 1513احتالل البتغال ألزمور ،بعد أن نزل األسطول
بمرىس مازغان.
 - 1883فيضان يف إندونيسيا يقتل  36000شخص.
 - 1896ان�دالع الح�رب اإلنجليزية الزنجبارية ،وھي
أق�رص حرب بالتأريخ حيث اس�تمرت ح�وايل أربعني
دقيقة وانتھت بانتصار اململكة املتحدة.
 - 1939أول طريان بطائرة نفاثة.
 - 1979الجي�ش الجمھوري االيرلن�دي يغتال اللورد
لوي�س مونتباتن عم امللكة اليزابيث وآخر نائب للملك
يف الھند ،مع  18عسكريا بريطانيا.
 - 1991مولدوف�ا تعل�ن اس�تقاللھا ع�ن االتح�اد
السوفيتي.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهنياً :ي�وم واعد وتأكد من أوضاعك املالية ،قد تجد
نفس�ك يف رصاع بني األرق�ام والتقارير التي يجب أن
تقدمها
عاطفياً :مزيد من االنجذاب تجاه الرشيك ،بسبب الترصفات
اإليجابية التي تبذلها وتريض طموحه
صحي�اً :تقوم بغري عمل يف وقت واحد فتعرّض نفس�ك لالرهاق
وربما لالنهيار

العذراء

مهني�اً :تتمت�ع ب�كل املقوم�ات إلح�داث تغي�ريات
رضوري�ة ومفيدة يف مجال�ك ،وتجت�از كل العقبات
وتتوصل إىل املرتجى
عاطفي�اً :اختالف يف الرأي بين�ك وبني الرشيك ،لذلك أدعوك
اىل احرتام االلتزامات عىل أنواعها
صحياً :تجد نفسك قادرا ً عىل معالجة نفسك من بعض االمراض
التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية

الميزان

مهنياً :كن هادئا ً لتس�تعيد املبادرة رسيعا ً يف عملك،
وال ترتك االحباط يتسلل إىل داخلك ويحط من عزيمتك
فتبدو خائر القوى ضعيفا ً
عاطفي�اً :ال تراه�ن عىل فش�ل الرشيك ،بل ح�اول أن تكون
صاحب املبادرة ،فتصبح أكثر قدرة عىل اإلقناع
صحياً :ثابر عىل االهتمام بوضعك الصحي ،ونوّع بني حني وآخر
يف النشاطات املفيدة لك

العقرب

مهني�اً :ك�ن منفتح�ا ً ع�ىل كل أن�واع االحتم�االت
والنقاش�ات واملفاوضات ،واس�تمر يف م�ا تخطط له
حتى النهاية
عاطفياً :إبق عىل تواصل مس�تمر مع الرشيك يف هذا اليوم
املميز الذي يدخل البهجة واألمل مجددا ً إىل حياتكما
صحياً :الشكوك قد تولّد األرق ومشكالت صحيّة وأوجاعا ً وآالما ً
أنت بغنى عنها

القوس

مهنياً :تبدأ بتنفيذ مرشوع جديد يحقق لك طموحاتك
وأحالمك يف العمل ويضعك عىل الطريق الصحيح
عاطفياً :حضورك الخفيف يسهم يف توفري اإلعجاب بك،
ّ
لكن ذلك يثري غرية الرشيك فال تبالغ
صحياً :ابتعد قدر اإلمكان عن املنبّهات وال س�يما يف املساء ألنها
تسبب لك األرق

الجدي

مهني�اً :تناف�ر دقي�ق ب�ني جوبيت�ري وس�اتورن ،قد
يكون الس�بب يف شعورك باإلحباط يف بعض األحيان،
ويتزامن ه�ذا التنافر مع إجراءات عام�ة إدارية تخضع
لها.عاطفياً :عليك أن تكون اكثر تسامحا ً يف تعاملك مع من
تحب وإال فقدت العالقة معناها الحقيقي
صحي�اً :تراك�م األوجاع من دون إيج�اد العالج ال�الزم لها يزيد
وضعك الصحي تأزما ً

الدلو

مهني�اً :بع�ض األش�خاص يضغط�ون علي�ك ّ
لتغري
قرارات�ك ،فتق�ع يف حرية بني مجموعة م�ن القرارات
التي يجب أن تتخذ موقفا ً تجاهها
عاطفياً :إذا كن�ت ال تحتمل فراق الحبيب ،بادر إىل االتصال
به كلما سنحت لك الفرصة واطمنئ إليه
صحي�اً :ال تعتمد عىل النصائح لتحس�ني صحت�ك ،بل حاول أن
تمارس التمارين الرياضية

الحوت

مهنياً :ابتعد عن العدائية واستفد من األجواء لخوض
مشاريع جديدة او ملعالجة بعض االشكاالت القديمة
عاطفي�اًّ :
تعب عن أفكارك وآرائك أمام الرشيك برصاحة
تامة ،فتزداد قيمة يف نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر
صحي�اً :ال ت�رتك الغضب يس�يطر عليك ،انتبه م�ن عنف او من
مواجهات قد تؤ ّدي إىل األسوأ

 - 1992إعص�ار أن�درو يجتاح والي�ة أريزونا ويوقع
خسائر بقيمة مليار دوالر.
 - 2001طائ�رات إرسائيلية تطلق صواريخ عىل مقر
الجبھة الش�عبية لتحرير فلس�طني يف رام الله وتقتل
أمني عام الجبھة أب�و عيل مصطفى الذي كان وقتھا
يف مكتبة.
 - 2009نجاة مساعد وزير الداخلية السعودي األمري
محمد ب�ن نايف بن عبد العزيز آل س�عود من حاولة
اغتي�ال نفذھا مطلوب أمني زعم إنه يرغب بتس�ليم
نفس�ه ،حيث دخل إىل مكتب مساعد الوزير الكائن يف
منزله بجدة وقام بعد الدخول بتفجري نفس�ه ليتناثر
جس�ده إىل أش�الء ،بينما لم يصب األمري محمد سوى
بج�روح طفيف�ة ،وتبنى تنظي�م القاع�دة يف جزيرة
العرب مسؤولية الھجوم.

مشاكل وحلول

املشكلة :خيونين وأريد أن أقتله!!
َ
أعرف أن زوج�ي يخونني ال
أن�ا
أع�رف ماذا أعمل .أن�ا أموت من
القهر وأتعذب .قربت أفقد عقيل
وش�فت له ص�ورة وهو ماس�ك
يده�ا ،بينم�ا دائم�ا ً يحل�ف أنه
يحبني وغري مستعد أن ينظر إىل
امرأة أخرى .أنا أعرف أنه يكذب.
ماذا أعم�ل؟ كيف أبرد النار التي
يف داخ�يل؟ أحيانا ً أحس أني أريد
أن أقتله.
النصائح والحلول:
 1قب�ل أن تب�دأي بتنفيذ خطتك
بقتل هذا الزوج الخائن ،أنصحك
أن تشاهدي ما ال يقل عن عرشة
أف�الم تروي قصصا ً مختلفة عن
قتل الزوجات أزواجهن الخونة!!
 2ش�اهدي ه�ذه األف�الم ك�ي
تختاري األس�لوب الذي يناسبك
منها لقتل زوجك الخائن!!!
 3طبع�ا ً هن�اك ط�رق مختلف�ة
منه�ا الس�م ومنه�ا الس�اطور،
ومنه�ا دفعه من البلكونة ومنها
ح�رق البيت كله عىل رأس�ه بعد
إعطائه حبة املنوم!!
 4لك�ن نهايات كل ه�ذه األفالم
واحدة وهي القبض عىل الزوجة
وزجها يف السجن مدى الحياة أو
الحكم عليها باإلعدام!!
 5أعتقد أن مثل هذه املش�اهدات
ِّ
س�تعقلك قليالً ،لكن م�ا يعقلك
كث�ريا ً هو الدع�اء ل�ه ومحاولة

استيعابه وترويضة!!
 6ربم�ا تتهمينني أني أطلب من
امل�رأة الص�ب والتحاي�ل ،بينم�ا
يج�ب أن أطل�ب م�ن الرج�ل أن
يك�ون مخلص�ا ً ووفي�ا ً لبيت�ه
وزوجت�ه وأوالده ،لكن�ي أنب�ه
دائما ً ب�أن العبة يف النتائج ،وأن
الله خلق الزوجني الذكر واألنثى،
ولكل منهم�ا فطرة مختلفة من
الجوارح واملشاعر.
 7له�ذا أنب�ه إىل رضورة فه�م
وتقب�ل أن فطرة الرج�ل تختلف
ع�ن فط�رة امل�رأة ،وأن أس�لوب
ال�زوج يف التعام�ل م�ع زوجت�ه
تختل�ف ع�ن أس�لوب الزوجة يف
التعام�ل مع زوجه�ا ،بل إن لكل
رجل أو امرأة أس�لوبا ً وشخصية
وعادات خاصة نشأ وتربى عليها

وأصبح�ت ماركت�ه الش�خصية
املسجلة!!
 8زوجك يتعامل معك بأس�لوب
املراوغة فعاملي�ه باملثل ،بمعنى
أن تتغ�ايض ع�ن ترصف�ات
صبياني�ة وترك�زي معركت�ك
ع�ىل اس�تيعابة باالنش�غال ب�ك
وب�األوالد ،ولك�ن لي�س بمعنى
االنشغال بطلبات يومية مزعجة
للرج�ال ،ب�ل بانش�غاالت محبة
كممارس�ة الرياض�ة وامل�رح
واملش�اركة يف مناقش�ة فيلم أو
مسلس�ل ،وغريها م�ن هوايات
تجم�ع أفراد العائل�ة ،خاصة إذا
كانت مسلية ومبهجة!
 9لك�ن كل ه�ذا لن يك�ون إذا لم
يكن هن�اك قائد فكوني القائدة،
وعلي�ك هن�ا أن تخت�اري ن�وع

القي�ادة ،فب�دالً م�ن أن تكون�ي
قائدة عس�كرية تتعامل باألوامر
الصارم�ة ،اخت�اري أن تكون�ي
مايس�رتو يدير فرقة موس�يقية
فيس�تمع وينفع�ل ويبته�ج
بالعزف والعازفني!!
 8أيض�ا ً أردد دائما ً أن الكثري من
بيوتنا تحتاج إىل املرح ،ولألس�ف
تن�ى الكثري م�ن الزوجات هذا
الجان�ب ،و ُيغرق�ن أنفس�هن
باملس�ؤوليات
وأزواجه�ن
والواجب�ات واملهم�ات الثقيل�ة
واملزعجة!!
 9زوجك متهور أكثر منه خائن،
ويترصف بطيش يشبه ترصفات
املراهق�ني ،فاس�توعبي ذل�ك
وروضيه بإشغاله حينا ً وإهماله
حين�اً ،والتغ�ايض وس�د الطرق
عىل البن�ات اللواتي يتقربن منه،
ولكن بأساليب ذكية وطريفة.
 10أن معظ�م الحي�اة الزوجية
تم�ر بمثل ه�ذه املراح�ل ،وهنا
تصبح الزوجة إما تربي وتتحمل
وت�روض ورسع�ان م�ا يرجع
الولد املشاكس إىل أحضان أمه!
أم�ا إذا كان�ت خيان�ة حقيقية
وس�افرة وال يح�رص ال�زوج
حقا ً عىل صون كرامة ومشاعر
زوجت�ه وي�رص ع�ىل التم�ادي
فاالنفصال بهدوء يكون أحيانا ً
أفضل الحلول.

أفقي
1أش�هر كاتب قصص خرافية
لألطفال يف الغرب
2يتكلم  oانهض
3روائ�ي م�رصي راح�ل حائز
جائزة نوبل.
4الش�اعر كاتب قصيدة “أخي
جاوز الظاملون املدى”
5نص�ف دادا  oنص�ف ش�ومر
 oتفي�د تفس�ري املعن�ى
واالسرتسال.
6قىض وقتا  oغطى وحجب.
7يس�هر ع�ىل الحماي�ة م�ن
الخط�ر أو الرسق�ة  oأدي�ب
وروائ�ي انجليزي كت�ب رواية
ديفيد كوبرفيلد.
8وقت مغيب الشمس  oنصف
خروب
9بحر  oسهولة  oتكلفة
10أدي�ب وفيلس�وف انجليزي
ساخر.

رأيس
1ملك�ي  oممثل م�رصي يقوم
غالبا بدور األب الحنون.
2الصف�ا (معكوس�ة)  oبناء أو
مكان واجبة حرمته.
3جب�ل يابان�ي  oحج�ر ابي�ض
صلب ناعم امللمس.
4أش�هر أدي�ب انجلي�زي ع�ىل
مستوى العالم.
5دراسات وتمحيص  oما يبلغه
االنسان من عمره.
6توض�أ دون م�اء  oمدين�ة
فلسطينية جنوب غرب الخليل.
7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
8قدمت الثمني فداء لك  oحاجز
مائي.
9ما تعطاه العروس يوم زفافها
 oدق وقرع  oبيت العصفور.
10الش�كل الخارج�ي  oبط�ل
اس�طوري اس�باني انتج�ت
قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

غزل عراقي
احس َكلبي وية روحي هواي مقهورين
آن�ي ال���ع���ذبت���هم م���و خ���ط������يه ؟؟
روحي ال�سهر ذلهة ونست حتى الن���وم
و َكل���بي وية ال���حزن م���اخذهة يوميه
بس ه�س انتهت ! راح َ
اكلب املوضوع
و اغ��ري ك����ل ح��ياتي و م���ية بامل���يه
وداع����آ ياح���زن م���ح��روس الله وي�اك
خل اف���رح مت�����ت م���ليت ش���ن�هي�����ه
****************

من الفيسبوك
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لو اردت ان تتحقق
احالمك اىل حقيقة
فان اول ما عليك
فعله هو ان تستيقظ

اختبارات شخصية

ماذا يقول طولك عن شخصيتك ؟
ُ
يمكن أن يكون الطول مؤرشا عن مجموعة
من الصفات يف ش�خصيتك إذا كنت تريد أن
تع�رف ماذا يق�ول طولك عن�ك تابع قراءة
املعلومات اآلتية:
عند املرأة :
 145س�م  :لديك شخصية مستقلة تفضل
القي�ام بكل يشء بمفردها ،أنتي ش�خصية
مثالي�ة تحب أن األعم�ال الج�ادة من أجل
الشعور بعالم أفضل .
 147س�م  :أنت ش�خصية مغام�رة تحب
اإلث�ارة يف األم�ور الت�ي تق�وم به�ا أم�ا
بالنس�بة لألصدقاء فأنت لدي�ك عدد كبري
من األصدقاء .
 150س�م  :ش�خصية أنيقة ومهذبة تمتلك
سحر خاص عند التعامل معها  .وترغبي يف
تحقيق النجاح عىل مستوى الدراسة.
 152س�م  :لدي�ك املزي�د م�ن الكاريزم�ا

الش�خصية تمكن�ك م�ن إقن�اع اآلخري�ن
بوجه�ات نظ�رك وآرائ�ك يف املخطط�ات
املختلفة بطريقة ممتازة .
 155س�م  :موهوب�ة وتمتل�ك ق�درة رائعة
عىل فهم اآلخرين وذلك بسبب أن لديك قلب
مفتوح ومنفتح التفكري والكثري من الناس
يعجبون بآرائك وعقلك .
 157س�م  :ش�خصية عنيدة لديه�ا العديد
من املعايري والعوامل التي تجعلها تتمس�ك
بالقيم الخاصة بها.
 160سم :شخصية مغامرة قد تصل إىل حد
التهور يف بعض األحيان ،تسعى للقيام بكل
يشء يف سبيل تحقيق النجاح.
 163س�م :ش�خصية حنون�ة وواقعي�ة و
صادقة وتحب التعامل مع أصدقائك بدفء
كبري.
 165س�م :واثقة يف طموحاتك ،لديك طاقة

كب�رية تجعلك تبدوي متألقة خصوصا ً عند
الذهاب إىل العمل.
 168س�م :ش�خصية حساس�ة وعاطفية
وخجولة بعض اليشء .
 170س�م :أنت نوع من الش�خصيات التي
تق�ول نعم ع�يل كل يشء م�ن دون التفكري
لثاني�ة  .تح�ب أيضا ً مواجه�ة التحديات يف
الحياة لكي تحقق مستقبل أفضل .
عند الرجال :
 173س�م  :هذا النوع من الشخصيات لديه
ش�خصية مختلفة تماما ً ع�ن اآلخرين من
حيث العقل والجسد .
 175سم  :من املحتمل أن يكون لديك العديد
من مس�ارات الحياة التي يمكن�ك االختيار
من بينها والكثري م�ن االحتماالت املفتوحة
إذا كان لديك هذا اإلرتفاع .
 178س�م  :لدي�ك مه�ارات اتص�ال جي�دة
لتكوين ش�بكة عالق�ات إجتماعية وبالتايل
يمكنك أن تنجح يف مجال التسويق .
 180س�م :تمتل�ك عواطف عميق�ة وتهتم
باألم�ور الحس�ية والعاطفي�ة بص�ورة
واضحة.
 183سم :تهتم بمظهرك لكي تظهر بشكل
أنيق وجذاب .
185سم :لديك روح فلسفية كبرية وعميقة .
 188س�م  :تمت�ع باملزيد من ال�ذكاء الكايف
لك�ي يجعل�ك تتغلب ع�ىل تحدي�ات الحياة
بطريقة ذكية.
191سم  :كائن إجتماعي جدا ً تهتم بتكوين
عالقات صداقة.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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ح�ارضا يف ضمائرن�ا.
نع�ى الفن�ان العراق�ي ،سع�دون جابر ،الروائ�ع سيبق�ى
https://twitter.com/alzawraanews
ً
وداع�ا عب�د النارص .ف�إرادة الل�ه .فوق
الشاع�ر الفرات�ي السوري عب�د النارص

سعدون جابر ينعى الشاعر عبد الناصر الحمد
الحم�د ال�ذي نظ�م ل�ه إح�دى أجم�ل
أغنياته وأش�هرها وهي »»:عرشين عام
انقضت».
وش�ارك جابر ص�ورة جمعت�ه بالراحل
يف صفحت�ه الخاص�ة ع�ىل أح�د مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وعل�ق عليه�ا
»:وأخ ً
ريا ترج�ل الشاعر الفراتي الكبري :
عبد النارص الحمد .ال�ذي أتحفنا بروائع
ستبق�ى خالدة إىل األب�د ( ..عرشين عام
 /بيتن�ا املهج�ور) ..وم�ن أعطان�ا هذه

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
طوب بناء لتخزين الطاقة يثير جدال في أميركا!

كل إرادة .ل�ك الرحم�ة ولأله�ل واملحبني
وأصدقائك خالص العزاء.
وك�ان الحم�د ت�ويف يف منزل�ه يف جرمانا
بري�ف دمشق ع�ن عمر ناه�ز  62عاما،
وقد غن�ى له عدد م�ن الفنان�ني العرب،
م�ن بينهم العراقي سع�دون جابر ،الذي
غنى له «عرشي�ن عام» وهي التي كتبها
الشاعر قبل نحو عرشين عاماً ،كما أن له
عددا من األش�عار والدواوين بالفصحى
والعامية.

أنابيال هالل :انتظروني قريباً على شاشة الـ أم بي سي
نج�ح فري�ق م�ن علم�اء جامع�ة
واش�نطن يف سان�ت لوي�س WUSL
يف تح�ول الطوب التقلي�دي إىل أجهزة
يمكنها تخزين الطاقة.
يف التفاصي�ل ،ق�ام فري�ق العلم�اء
بابتك�ار جهاز يُع�رف باسم «املكثف
الفائق» ،والذي يمكنه اختزان الطاقة
كي يق�وم بشحن بطاري�ات األجهزة
أو تشغيل أجه�زة منزلية بالكهرباء.
واعتمد العلماء عىل بحث سابق تم يف
إط�اره تطوير مواد بالستيكية بحيث
يمكنه�ا توصيل الكهرب�اء بمساعدة
أكسيد الحديد (الصدأ).
ب�دوره ،أوض�ح الربوفيس�ور جوليو
داريس ،أست�اذ بقس�م الكيمي�اء يف
جامع�ة  ،WUSLيف ترصي�ح ملجل�ة
«نيوزويك»ً ،
قائال« :يوجد لدينا أربعة
منشورات تظهر كيف أن الصدأ مادة
مثالي�ة لتطوي�ر امل�واد البالستيكية

القابلة لتوصيل الكهرباء» .ولتحويل
الطوب ،املستخدم يف البناء والذي يتم
حرق�ه يف األفران لجعل�ه أكثر متانة،
إىل أجهزة تخزين للطاقة ،قام العلماء
بطالء قوالب الطوب بمادة بالستيكية
خاصةُ ،تعرف اختص�ارًا ب�،PEDOT
مع مراعاة أن تغطية الطالء للسطح
والتجاويف املسامية يف الداخل.
وأك�دت الدراسة أنه وبمج�رد أن يتم
ط�الء الط�وب بامل�ادة البالستيكية،
الت�ي تجع�ل لون�ه أزرق ،يتح�ول إىل
م�ادة مثيلة بأش�باه املوصالت ،وهي
مادة صلبة تمت�از بالقابلية لتوصيل
الطاق�ة الكهربية داخل م�ادة عازل،
مث�ل املط�اط ،إىل موص�ل كهرب�ي،
مث�ل كب�ل نح�ايس .وأض�اف داريس
ً
قائال« :لقد قمن�ا يف األساس بتحويل
م�ادة بناء خاملة ومستقرة إىل ش�به
موصل».

فلكيون يظنون ان أشهر النجوم بدأ
ينفجر ثم اكتشفوا أنه «يعطس» فقط!

الفلكيون يف حرية من أحد أش�هر
النج�وم ،وهو «منك�ب الجوزاء»
املع�روف بالثاني ملعان�ا يف سماء
األرض لي�ال ،ألنه�م الحظ�وا يف
األش�هر األخ�رية أن النجم الواقع
يف «كوكبة الجب�ار» أصبح خافتا
بع�ض ال�يء ،كأن�ه ب�دأ يفق�د
بريق�ه ،فمال�وا إىل أسهل تفسري:
البعي�د  725سن�ة ضوئي�ة ع�ن
األرض ،ب�دأ ينهي حياته بانفجار
مستعر عظيم.
االنفجار ،إذا حدث ،يتحول النجم
إىل  Supernovaأو «مستعر أعظم»
ينهار عىل نفس�ه ويتكاثف حتى
يصب�ح كما «ق�زم أبيض» بحجم
كوك�ب تقريب�ا ،وأنه ق�د يتحول
أيضا إىل «نجم نيوتروني» صغري،
إىل درج�ة أن قط�ره ق�د يبلغ 20
كيلومرتا ع�ىل األكثر ،بينما قطره
املعروف هو ملي�ار و 280مليون
كيلومرت ،وحجمه أكرب  1000مرة
من الشمس البالغ قطرها مليون
و 388أل�ف كيلوم�رت ،لذلك يمكن
رؤيته بالع�ني املجردة بوضوح يف
بعض الليايل.
وكل يشء ب�دأ يف أكتوبر ونوفمرب
املاضي�ني ،ح�ني رص�د تلسكوب
«هاب�ل» التاب�ع لوكال�ة NASA
الفضائي�ة األمريكي�ة ،طي�ف

م�ادة كثيف�ة ساخن�ة تتح�رك
نحو الخارج ع�رب الغالف الجوي
للنج�م ،وبرسع�ة  320ألف�ا من
الكيلوم�رتات بالساع�ة ،ثم بدأت
التلسكوب�ات األرضي�ة تالح�ظ
انخفاض�ا بسطوع�ه وملعان�ه،
جعله�م يستنتج�ون بأن�ه ناتج
عن غب�ار حجب الج�زء الجنوبي
من النج�م ،لذلك اعتق�دوا أنه بدأ
ينفج�ر .إال أن بع�ض الفلكي�ني،
دق�ق أكثر بما يح�دث ،ووجد أنه
لي�س يف حالة انفج�ار ،بل يعاني
م�ن زك�ام يجعل�ه «يعط�س»
فق�ط ،وبالعطس يفقد من كتلته
 30ملي�ون م�رة أكثر مم�ا تفقد
الشمس من كتلتها.
أم�ا الرتجم�ة العلمي�ة لكلم�ة
«يعط�س» املجازي�ة ،فملخصها
أن النج�م يطرد من كتلته كميات
هائل�ة م�ن الغ�ازات الكثيف�ة
الساخن�ة ،وفيه�ا أن املنطرد من
الغ�ازات يغطي قسم�ا من كتلته
ويحج�ب بع�ض بريق�ه وملعانه،
لذل�ك يظه�ر للراصدي�ن باه�ت
الض�وء وش�احبا ،أي كمن ينفث
دخ�ان سيجارة أو «ش�يشة» من
فم�ه ،فيغطي الدخان ش�يئا من
وجهه قب�ل أن يتبعثر ويتالىش يف
الهواء.

تحديث جديد لتطبيق «واتسآب»

ّ
تتحر مق ّدمة الربامج ،أنابيال هالل ،للعودة إىل
شاشة ال� أم بي يس من خالل برنامج ذا
فويس سينيور ،النسخة العربية
املخصص�ة لكب�ار الس�ن أي
ما فوق ال�� 60عام�اً ،الذي
تأجّ ل عرضه إىل بداية شهر
سبتمرب/أيل�ول املقب�ل
بسب�ب الظ�روف الراهنة
الت�ي يم� ّر به�ا العال�م
العرب�ي بع�د انتش�ار
فريوس كورونا.
وتض� ّم لجن�ة تحكي�م
ذا فوي�س ّ
كالً م�ن هان�ي
شاكر ،نجوى كرم ،ملحم زين
وسمرية سعيد.
ّ
وأكدت انابيال مدى حماستها للعودة
إىل الشاش�ة يف ظ�ل الظ�روف الصعبة
الت�ي يم ّر بها لبنان بعد انفج�ار  4آب ،ودعت جمهورها ّ
لرتقبها يف هذا
املوسم الجديد.
أنابي�ال كان�ت قد نرشت فيديو ع�ىل صفحتها كشفت في�ه عن أن ريع
صفحاتها عىل السوش�يال ميديا وكذلك االلتزامات التي تعاقدت عليها
قبل تاريخ  4آب ستتحوّل إىل العائالت املحتاجة ،مش ّددة عىل أن انفجار
مرفأ بريوت لن ينال من عزيمتها وقوّتها بل العكس.
ودعت أنابيال إىل التفاؤل بغد األمل ،رغم كل الدمار الذي مُ نيت به بريوت،
مشرية إىل أن الذكرى األليمة ستبني حتما ً مستقبالً أفضل.

قرار نادين نسيب نجيم نهائي
عادت ،نادي�ن نسيب نجيم ،إىل
منزله�ا قبل أيام بع�د تعافيها
من العمليات الجراحية واآلثار
الت�ي لحقت بها ،إث�ر تعرّضها
لج�روح خط�رية بع�د ح�ادث
انفج�ار مرف�أ ب�ريوت أثن�اء
وجوده�ا يف منزله�ا يف ذل�ك
الوقت.
ون�رشت فيدي�و قص�ري م�ن
داخ�ل منزله�ا أثن�اء عودته�ا
مج�ددا ً لتطمنئ جمهورها عىل
صحته�ا ،مؤك�دة أنه�ا ب�دأت
بإجراءات الهجرة من لبنان.
رغ�م كل ما تعرض�ت له نادين
نجيمّ ،
أكد املقرّب�ون منها أنها
ً
ام�رأة قوي�ة ج�دا وأن قوته�ا
وطاقته�ا االيجابي�ة هي سبب
تعافيها بنحو رسيع .ولكنها ما
زالت مرصّ ة عىل ق�رار الهجرة
من لبن�ان حتى وقتن�ا الحايل،
خاصة أن أرسته�ا أيضا تدعم

مفاجأة في
كواليس «الحفرة»
لـ أراس بولوت
اينملي
نانســــي عجــــرم تتراجــــع مجـــدداً
فاجأ فريق عمل مسلسل «الحف�رة» بطله املمثل الرتكي
أراس بول�وت اينميل بحفل بمناسبة عي�د ميالده ال�،30
وقد انت�رشت صورة ألراس يف كوالي�س املسلسل وأمامه
قال�ب الحلوى .وكان ُطرح مؤخرا اإلعالن الدعائي للجزء
 4من «الحفرة» والذي تضمن مشاهد ش�جار عنيف بني
املمثل باريش أردوتش وزميله أراس بولوت اينيميل.
الجدير ذكره ان أراس أعلن عن بدء أعمال تصوير املوسم
الرابع م�ن املسلسل ،وذل�ك بعد توقفه بسب�ب تداعيات
فريوس كورونا ،وخاض طاقم املسلسل تجربة هي األوىل
م�ن نوعها بتصوير حلقة من املسلسل أثناء فرتة الحجر
الصحي باملنازل.

أحالم تكشف عن أول
وظيفة وراتب لها
كشفت الفنان�ة اإلماراتية ،أحالم الشاميس ،عرب حسابها
الخ�اص بموقع (تويرت) عن أول وظيف�ة لها قبل الغناء،
باإلضافة إىل أول راتب تقاضته .وشددت أحالم عىل أهمية
أول راتب ردا ً عىل الصحافية السعودية سحر أبو ش�اهني
الت�ي اعتربت أن راتب أول وظيفة لي�س مهماً ألن تكوين
الخ�ربة هو األهم حتى الحصول ع�ىل عمل أفضل .وقالت
أح�الم :إنه�ا عمل�ت كمدرّسة يف إح�دى املعاه�د لتساعد
عائلته�ا يف املرصوف ،وكشفت أنها كان�ت تتقاىض مبلغ
أل�ف ري�ال .وكتبت« :صحيح أن�ا بدأت العم�ل يف مدرسة
ابتدائ�ي كم ّدرس�ة بأل�ف ريال وكن�ت أع�ول أرستي مع
أخوات�ي وهذه كان�ت البداي�ة ».وأضافت« :براف�و علي ِك
واملسؤولية تبدأ من الصفر».

«رغم الظ�روف الصعبة ييل ع�م نعيشها رح
نض�ل نتأمل إن�و األيام الجاية تك�ون أحىل ..
سنة هجرية جديدة يا رب تحمل معها األمان
والسالم لبلدي لبنان والوطن العربي»...
هك�ذا عاي�دت نان�يس عج�رم جمهوره�ا
بمناسب�ة السن�ة الهجري�ة الجدي�دة ع�رب
صفحته�ا الخاص�ة ع�ىل موق�ع التدوين�ات
القص�رية تويرت ،ولك�ن يبدو أنه�ا ستحر
ملفاج�أة أخ�رى لجمهورها يف العال�م العربي
قبل نهاية العام الحايل .وذكر أن نانيس كانت
قب�ل فرتة تفك�ر جديا ً يف ط�رح أغنية جديدة
بطريق�ة السينغ�ل قب�ل أزمة مرف�أ بريوت،
وكان�ت األغني�ة تحم�ل الطاب�ع الخليج�ي
بعن�وان «هنيال�و» ،الت�ي كانت ق�د سجّ لتها
بالفع�ل قبل عامني وهي للشاعر أحمد علوي
وألح�ان ط�الل ،ولكنها أجّ ل�ت طرحها لحني
الوقت املناسب ،وكان هناك تواصل بني فريق
عمل األغني�ة وبني نانيس عج�رم لطرحها يف

كشف�ت تقارير صحفي�ة عاملية
ع�ن ب�دء تطبي�ق «واتس�آب» يف
ط�رح تحدي�ث تجريب�ي جديد،
يق�دم تجرب�ة مختلف�ة كلي�ا
يف استخ�دام املنص�ة مدعوم�ة
بتقنيات الذكاء الصناعي.
وأوض�ح تقري�ر أن التحدي�ث
التجريب�ي الجدي�د سيك�ون
مخصصا ً لنسخة «واتسآب بيتا»
عىل نظام تشغيل «أندرويد».
ويتضم�ن التحدي�ث الجدي�د
إمكاني�ة تخصي�ص نغم�ة رنني
خاصة باملكامل�ات الجماعية عرب

عبد الحسين عبطان

احتفل�ت الفنان�ة املرصي�ة ،كارم�ن
سليمان ،بوصول كليب اغنيتها «لينا
رقص�ة» ملليون مشاه�دة عىل قناتها
الرسمي�ة ع�ىل يوتي�وب .اذ ن�رشت
مقط�ع م�ن الكلي�ب ع�ىل صفحتها
الخاص�ة عىل اح�د مواق�ع التواصل

محزة مصطفى
الع�راق بلد نفطي ..هذا ليس إخرتاع�ي يف القضية عىل “كولة”
عادل إمام ..والعراق بلد غازي “من الغاز ال من الغزوات” ..هذا
لي�س إخرتاع عادل إم�ام يف القضية بل إخرتاع�ي ..والعراق بلد
“لفطي” طبقا لنظريات وإخرتاع�ات وإكتشافات فيثاغورس
وفرانسيس بيك�ون وغاليلو ونيوتن .أما نيوتن فيعد أول فاسد
يف التاريخ ألنه هو من رسق تفاحة أبونا آدم ليكتشف الجاذبية
األرضية ،فجعلنا معلقني بني “السم�ا والكاع” ،وبعبارة أخرى
“الني لهيل والني الحبيبي” ..وألن األخبارالجميلة ال تأتي فرادا،
فإنه وطبقا لترصيح�ات السيد وزير النفط ،فإن العراق سوف
يصدر نحو  7ماليني برميل نفط عام .2025
ق�د يقول القائلون إن ه�ذا الخرب “يسوى ش�دة” ..والشدة ملن
اليعرفه�ا إخرتاع عراق�ي تعني دفرتا أب�و املائة ورق�ة ..لكن..
خ�راء ..قبل الشدة إخرتعنا “البوري” ،وبعد البوري إخرتعنا
“ضلع�ي” ،وبينهم�ا إخرتعنا “م�ن الدنكة للدنك�ة” ،وواصلنا
بحم�د الل�ه وهم�ة الغي�ارى وبجه�ود ذاتي�ة إخرتاعاتنا حتى
وصل�ت اىل “أكلب ريشة مالك عيش�ة” ..مع ذلك ،ومع كل هذه
اإلكتشافات واإلخرتاعات التي نباهي بها األمم والشعوب ،نجد
أنفسنا بال موازنة لعام  ..2020ربما يعرتض معرتض ليقول إن
هذه السنة الكبيسة ال يقاس عليها ..فقد خلطت األوراق املالية
والصحية بحي�ث اضطرت النرويج ،التي يبل�غ عدد سكانها 5
مليون نسمة ،اىل سحب  73مليار دوالر من صندوقها السيادي
البالغ حوايل  700مليار دوالر.
أيضا يف هذه السنة الكبيسة ،خالطة األوراق والدفاتر والشدات
واألضالع ،تنامت ثروات إخوتنا مؤسيس رشكات أبل وفيسبوك
وغوغ�ل .أما أبو أمازون ،فقد ربح يف يوم واحد  13مليار دوالر،
يعني “بكد” رقم إقرتاضنا الداخيل والخارجي تقريبا الذي صدر
بقان�ون أقره الربملان بجلسة إستثنائي�ة برغم جائحة كورونا.
أم�ا صديقن�ا ،بيل غيتس ،صاح�ب ميكروسوف�ت ،فحاير أين
يذه�ب بفلوس�ه التي تنامت بش�كل خرايف ،فبدأ يب�ذر بها عىل
كل أن�واع األمراض بدءا من األيدز واأليبولة ،وبينهما السارس،
وأخريا ،وربما ليس آخر ،كوفيد .19
بالع�ودة اىل كوننا بلدا نفطيا وغازي�ا ولفطيا ،وإحتمال نصدر
 7مالي�ني برميل بع�د  3سنوات ،فإننا رسعان م�ا نكتشف إننا
يمكن أن نكون بال موازنة مالية يف أية سنة دون أن يرف لرئيس
وزراء السودان ،عبد الله حمدوك ،جفن ..حصل هذا عام 2014
 ،ويحصل اليوم عام  ،2020بينما دعا الربملان الحكومة اىل إعداد
موازنة  ..2021نعم موازنة  2021ال غريها ..ربما يسأل األخوة
الفاسدون ،ال الفقراء أو املتظاهرون من أصحاب الشهادات اىل
العقود اىل األجراء ،ماذا قبضنا من غياب موازنة  2014وتغييب
موازنة  ، 2020والبحث املبكر عن موازنة 2021؟
الجواب ..القبض دائم�ا يأتي من دبش الذي ال يقبض منه أحد
عادة ..يف العراق حني تغيب موازنة  2014ويجري تغييب موازنة
 ، 2020وح�ني يتم “التغليس” عىل عدة سنوات من الحسابات
الختامية ،وهي يف العرف املايل أشبه ببلنص السيارة التي ال تكتمل
و بلن�ص ” ،
السياقة فيها إال بضبط “امليزانية
ا ملا لي�ة
فإنن�ا وطبقا له�ذه املعادالت
ا لي�ه
املعق�دة ،ف�إن كل مانحتاج
ب�ه
الي�وم “بلن�ص” نم�ي
أمورنا اىل أن تقر حكومة
مايل الجديدة ،بعد أحدث
إنقالب يف القرن الحادي
والعرشي�ن ،موازنتها
الجدي�دة ،بينم�ا
نكتف�ي نح�ن نردد
خل�ف ي�اس خر
“مام�ش بمام�ش
وللمام�ش يميزان
الذه�ب وتغش
واحبك”.

االجتماع�ي ،وعلّق�ت علي�ه قائل�ة:
«مليون بوسة مليون رقصة ومليون
ش�كرا ً أول مليون مشاه�دة ألغنيتي
الجديدة» .األغنية من كلمات وألحان
عزي�ز الشافع�ي ..الجدي�ر ذك�ره ان
كارمن طرح�ت يف بداية ع�ام 2020

كلي�ب «بصات�ك» ،األغني�ة من
كلم�ات سام�ي ع�يل ،لحن
ورؤية فنية وإرشاف عام
مصطفى جاد ،وتوزيع
م�از ،والكلي�ب م�ن
إخراج أمري رواني.

ماجدة الرومي توجه رسالة مبكية إلى لبنان
الخري يف السياسة وحراكها إن مل
ينتج عنها :
 .١الرفعة والعزة للبلدان .
 .٢واحلياة الكرمية للشعوب .
#السياسة_إنسانية

إن ُكنت ال متتلك الشــجاع َة لتحديث نسختك احلالية ..
تعديــل عيوب هنا وهناك  ..تطوير وعي  ..خلق مرانات
 ..فلــن حتصل إال على نتائ َج حياتي ٍة ثابته  ..املاضي كما
احلاضر ..
سهير القيسي

الف�رتة املقبلة ولك�ن بعد أزمة لبن�ان توقف
امل�رشوع مج�ددا ً حتى إش�عار آخ�ر .ويقوم
فريق عمل ألبوم نانيس عجرم الجديد Nancy
 10بتغي�ريات أخرية ع�ىل األلبوم ،حيث هناك
بع�ض األغني�ات التي خرج�ت م�ن األلبوم،
إحداها باللهج�ة اللبنانية من كلمات وألحان
فارس إسكندر ،أما التوزي�ع فلهادي رشارة،
حيث ق�ال عنها فارس إسكندر يف ترصيحاته
إن فيه�ا روح نان�يس املليئة بالف�رح واملرح،
وستشكل عودة قوية لهما معا ً مجدداً ،وتمنى
أن تحق�ق نجاحا ً كب�ريا ً كنجاحهما السابق.
واأللبوم يض�م العديد من األغني�ات باللهجة
املرصي�ة واللبناني�ة بينه�ا «بدي ح�دا حبو»
لزياد برجي« ،ما تعتذر» لنبيل خوري ،وأغنية
لبنانية ُن ّفذت كاملة يف تركيا مع عازفني أتراك
بعنوان «معق�ول تنىس» ،كم�ا لديها أغنيات
باللهج�ة املرصي�ة م�ن بينهم «حي�اة وحبك
سفاح وسالمات وياما الحب أذاني».

موازنة و”بلنص”

كارمن سليمان تحتفل بوصول «لينا
رقصة» لمليون مشاهدة

تغريدات
«واتسآب» ،كما يق�دم التحديث
واجهة مستخدم جديدة مدعومة
بتقني�ات الذك�اء الصناع�ي
والرس�وم املتحرك�ة الجدي�دة
للملصقات.
ويقدم أيضا ً نوعا ً جديدا ً مللصقات
الرس�وم املتحركة ،سيتم تشغيل
الرسوم املتحرك�ة يف حلقة تصل
إىل  8م�رات وسيك�ون له�ا وقت
تكرار أقل ،كما تم نقل كل األزرار
إىل أسفل الشاشة ،خالل املكاملات
الصوتي�ة ،يف واجه�ة املستخ�دم
الجديدة من «واتسآب».

هذا القرار بعد م�ا تعرّضت له
نادين إثر االنفجار.
عىل صعيد آخر ،لم تحدد نادين
نسيب نجي�م حتى اآلن قرارها
تجاه األعمال الفنية التي كانت
ق�د اتفق�ت عليها قب�ل كارثة
االنفجار الذي تعرّض له لبنان
قبل أسابيع؛ حيث من املعروف
أن نادين لديها أكثر من مرشوع
مع رشكة الصباح؛ فهي كانت
ّ
تحر لتجربتها الدرامية األوىل
الت�ي تنتمي للدرام�ا القصرية
عرب منصة ش�اهد اإللكرتونية
بإط�ار كومي�دي ،كم�ا ك�ان
لديه�ا م�رشوع درام�ي آخ�ر
ّ
تحر ل�ه أيضا ً م�ع الرشكة.
وتحاول الرشكة حاليا ً إقناعها
بالحصول عىل فرتة كافية قبل
اتخاذ قراره�ا بالهجرة ،ولكن
م�ا زالت األم�ور معلّق�ة حتى
وقتنا الحايل.

هــــامش

خرج�ت الفنانة اللبنانية ،ماجدة
الروم�ي ،لتع�رب ع�ن حزنها عما
حدث يف انفج�ار بريوت ،بمقطع
فيدي�و وتحدث�ت م�ن خ�الل

حسابها الرسمي بموقع التواصل
االجتماعي إنستغرام مقطع عن
شهداء لبنان وسياسة لبنان ودور
الف�نّ ،
وأكدت دعمه�ا للبنانيني.
وقال�ت الرومي ىف الفيديو« :مش
ق�ادرة أسم�ع ح�دا ع�م يغني..
هاالق�د ملتزمة بشعب�ي ..يرجع
ص�ور هالشهداء قدام�ي وكلهم
شباب صغار الله يساعدأهلهم..
والطفل�ة االكسن�درا النجار بعد
ماذهلني جاوب ابيها عن وضعه
يف لبن�ان ورد هذا واقف عىل ش�و
ما يصري بالوق�ت القريب ..رجل
راحل�ه طفل�ة عمره�ا  3سن�ني
ومتمس�ك بوطن�ه ه�ذا ش�عب
لبنان».
وتابعت قائلة»:من األول واآلخري

كان مبدئي والدرس اليل اتعلمته
من ابي ..بدافعي عن سيادة لبنان
وحريته واستقالل�ه ماتفوتي يف
أحزاب أنتِ ملكي�ش يف السياسة
أنت ليكي يف وط�ن ..هذا حق كل
مواطن يعرب ع�ن هذا املوضوع..
وبحس إن الفن بما أن لغة القلب
للقل�ب فالفن يصلح م�ا أفسدته
السياس�ة ويوح�د الص�ف ..أن�ا
بكفر بسياسة أنا مع شعب لبنان
للموت معه بنفس الخط».
ووجه�ت كلم�ة إىل الشب�اب
قائلة»:أنتم لبنان األمل والكرامة،
ومكنس�ة الشب�اب اللبناني أهم
من ملي�ون مدفع ودباب�ة ..هذه
املكنسة بكتنى وأش�كركم باسم
لبنان والشهداء واملوجوعني».

