الصحة تؤكد :العراق مل يدخل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مرحلة جديدة من تفشي كورونا
مؤيد الالمي
بغداد /متابعة الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة أن العراق لم يدخل
مرحلة جديدة من تفي وباء كورونا ،فيما أشارت
إىل أن امتحانات الطلبة أجريت بسالسة عالية،
وكانت تجربة متميزة ومثمرة.وقال مدير عام
دائرة الصحة العامة ،رياض عبد األمر الحلفي ،يف
تريح صحفي:إن العراق مازال يف املرحلة األوىل
من تفي الوباء ،مؤكدا ً قدرة املؤسسات الصحية
عىل استيعاب املصابني ،كون معظمها خفيفة،
وتحتاج إىل عزل منزيل ،ونسبة الدخول ملراكز العزل
الصحي قليلة .وأضاف أن زيادة أعداد اإلصابات
جاءت نتيجة عدم التزام املواطنني.

التقاعد :املبالغ املستقطعة من
الرواتب ختص السلف والقروض

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أصدرت هيئة القاعد الوطنية بيانا حول االنباء املتداولة حولة وجود استقطاعات يف رواتب
املوظفني لشهر أيلول ،موضحة ان املبالغ املستقطعة تخص السلف والقروض.وقالت الهيئة
يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه :تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي أنبا ًء حول وجود
أستقطاعات يف الرواتب التقاعدية لشهر أيلول  ،٢٠٢٠لذا نود ان ُنبني للمتقاعدين الكرام ان
املبالغ املستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض وااللتزامات املالية األخرى من
املصارف املانحة ملا ُذكر أعاله كالً حسب توطني راتبه ،وقد تم استيفاء تلك املبالغ املستقطعة
من قبل تلك املصارف .وأضافت :ان التقاعد غر مسؤولة عن تلك األستقطاعات ،وسبق أن
تم تبليغ تلك املصارف من قبل الهيئة باستيفاء القروض والسلف من املتقاعد املقرتض أو
املستلف وفق نظام االستقطاع املعمول ب ِه يف االلتزامات املالية ،وبإمكان املتقاعدين الكرام
املستقطعة رواتبهم االستعالم من املصارف املانحة للقروض والسلف ،لذا اقتىض التنويه».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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أعلن حسم ملف مستحقات الفالحني ورجح صرفها خالل األسبوعني املقبلني

وزير التجارة يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
اعلن وزير التجارة ،عالء احمد الجبوري،
حس�م مل�ف مس�تحقات الفالح�ني
واملزارع�ني ،وفيما رج�ح رصفها خالل
االس�بوعني املقبلني عىل ش�كل دفعات،
كش�ف عن تفاصيل االجتم�اع الوزاري
لجامعة ال�دول العربية ال�ذي عقد عرب
تقنية “الفديو كونفرانس “.
وق�ال الجب�وري يف تري�ح خ�اص
ل�”ال�زوراء” :ان هنال�ك لجن�ة وزارية
كلف�ت من قب�ل رئيس الوزراء لحس�م
موض�وع مس�تحقات الفالح�ني
واملزارعني .الفتا اىل :ان اللجنة حس�مت
املوض�وع وافض�ت نتائ�ج اجتماعاتها
بتخصي�ص  600ملي�ار دين�ار ،س�يتم
رصفها ع�ىل الفالحني خالل االس�بوع
املقب�ل او ال�ذي يليه ،وستقس�م املبالغ
ع�ىل ش�كل دفع�ات تنتهي م�ع نهاية
السنة الحالية.وبشأن االجتماع الوزاري
لجامع�ة ال�دول العربي�ة ال�ذي عق�د
الخمي�س املايض ع�رب تقني�ة “الفديو
كونفران�س “ ،اوض�ح وزي�ر التجارة،
الذي ترأس وفد الع�راق يف االجتماع :ان
اعم�ال اجتم�اع ال�دورة  106للمجلس
االقتص�ادي واالجتماعي لجامعة الدول
العربية عىل املس�توى ال�وزاري تضمن
بحث كيفية التعامل مع تبعات جائحة
ف�روس كورونا ،ودعم دولة فلس�طني
ملواجه�ة اآلثار االجتماعية الناجمة عن

عن تفاصيل االجتماع الوزاري جلامعة الدول العربية الذي عقد عرب “الفديو كونفرانس”

هذه الجائحة ،كما تمت مناقش�ة ايضا
البند الخاص بدعم الجمهورية اللبنانية
للتغلب عىل تداعيات كارثة مرفأ بروت
.وتابع :كما ت�م بحث موضوع التعامل
مع تبعات جائحة ف�روس كورونا من
مختلف الجوانب االجتماعية والصحية

واإلنس�انية واالقتصادي�ة .مؤك�دا :انه
تمت مناقش�ة حج�م الدع�م املقدم اىل
دول�ة لبن�ان ،والذي كان مح�ل ترحيب
القيادات اللبنانية ،وكذلك قيادات الدول
االخرى.واش�ار اىل ان الع�راق كان ل�ه
مس�اهمة كب�رة يف دعم لبن�ان  ،مبينا

ان دع�م الع�راق كان بثالث�ة اتجاهات
نفطي�ة وطبي�ة وغذائي�ة متمثل�ة
بم�ادة الطحني.واوض�ح :ان اس�تمرار
املس�اعدات العراقي�ة اىل لبن�ان تعتم�د
ع�ىل مس�ألتني رئيس�تني ،هم�ا االرادة
واالمكانيات .مؤكدا :ان االرادة موجودة

وصول مساعدات طبية مصرية اىل العراق

ل�دى الحكوم�ة العراقي�ة يف تقدي�م يد
الع�ون واملس�اعدة اىل الش�قيقة لبنان،
لكن االمكانيات هي من س�تحدد حجم
املس�اعدات وتوقيتها الحقا.يشار اىل ان
االجتماع ال�وزاري للمجلس االقتصادي
واالجتماع�ي لجامع�ة ال�دول العربي�ة
بدورت�ه  106عق�د ،الخمي�س املايض،
برئاس�ة وزي�ر املالية يف دول�ة الكويت،
ومش�اركة وزراء االقتص�اد والتج�ارة
واملالي�ة بال�دول العربي�ة وع�رب تقنية
“الفدي�و كونفرانس”.وبح�ث الوزراء،
خ�الل االجتماع ،ع�ددا م�ن اإلجراءات
املهم�ة يف إط�ار الدعم العرب�ي الكامل
للجمهوري�ة اللبناني�ة والتضامن معها
للتغل�ب ع�ىل آث�ار كارثة مرف�أ بروت
الت�ي وقع�ت يف الرابع م�ن اب املايض،
وتقديم الدع�م االقتصادي واالجتماعي
والتنم�وي بما يمكنها م�ن التغلب عىل
تداعي�ات ه�ذه الكارث�ة .كما ناقش�وا
املل�ف االقتص�ادي واالجتماعي ملجلس
جامع�ة ال�دول العربي�ة عىل مس�توى
القمة القادمة ،وس�بل دع�م االقتصاد
الفلس�طيني ،والتقري�ر االقتص�ادي
العرب�ي املوحد لع�ام  ،2020والخطاب
العرب�ي املوح�د لالجتم�اع الس�نوي
املش�رتك لصندوق النقد والبنك الدوليني
ً
فضال عن اط�الع الوزراء
لع�ام ،2020
عىل تقارير وق�رارات املجالس الوزارية
واللجان العربية املتخصصة.

عدنان درجال :سننقل ناظم شاكر للعالج يف اخلارج ان تطلب األمر
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«تويرت» يضيف خاصية جديدة ملستخدميه تتعلق بالرتندات

االخرية

صاحل يدعو إىل إقرار قانون
االنتخابات

بغداد /الزوراء:
دع�ا رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح،
مجل�س النواب إىل إقرار القوانني املهمة،
وأبرزه�ا قان�ون االنتخاب�ات املع�دل.
وقال رئي�س الجمهورية ،يف حديث نقله
املكت�ب اإلعالمي للرئاس�ة حس�ب بيان
تلقت�ه “الزوراء”“ :نرح�ب ببدء الفصل
الترشيعي الجديد ملجلس النواب ،وندعو
إىل مناقش�ة وإق�رار مش�اريع القوانني
املهمة”.وأض�اف أن “املرحل�ة الحالي�ة
تواج�ه تحدي�ات ع�دة ،وتتطل�ب امليض
قدم�ا ً نح�و إق�رار مش�اريع القوان�ني
املهمة ،وأبرزها استكمال ترشيع قانون
االنتخاب�ات بما يضم�ن نزاهتها ويعيد
الثقة بالعملي�ة االنتخابية”.وأكد صالح
“أهمي�ة دور املؤسس�ة الترشيعي�ة يف

تلبي�ة متطلب�ات املواطن�ني املعيش�ية
واألمنية والصحية ،والسبل الكفيلة للحد
م�ن تداعيات جائح�ة كورون�ا الوبائية
واالقتصادية يف البالد”.

منها تأجيل الدوام وتقليص املناهج الدراسية

الرتبية النيابية تطرح عدة مقرتحات
بشأن العام الدراسي اجلديد

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت لجنة الرتبي�ة النيابية مقرتحات
بش�أن العام الدرايس الجديد ،مبينة انها
تضمن�ت تأجيل الع�ام ال�درايس ملا بعد
ال� 15من ترشين االول املايض وتقليص
املناهج الدراسية .وقالت اللجنة يف بيان:
ان “لجنة الرتبية النيابية عقدت اجتماعا
برئاس�ة النائب قيص محسن اليارسي،
رئيس اللجنة ،وبحضور اعضاء اللجنة،

امس السبت ،ملناقشة املواد املدرجة عىل
جدول اعمالها”.واضافت ان “املجتمعيم
ناقش�وا امتحان�ات الدراس�ة االعدادية
للع�ام ال�درايس ( ،) 2010 ، 2019
والتأكيد عىل املتابعة املستمرة من خالل
الج�والت امليداني�ة للمراك�ز االمتحانية
من اج�ل الوقوف عىل س�ر االمتحانات
العامة.

تفاصيل ص3

اجليش اللبناني يعلن توقيف عناصر
خلية مرتبطة بتنظيم “داعش”
بروت /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجيش اللبنان�ي توقيف عنارص
خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش”
اإلرهاب�ي كان�ت بص�دد تنفي�ذ أعمال
إرهابي�ة يف الداخ�ل اللبناني.وبحس�ب
بيان للجيش اللبناني “تمكنت مديرية
املخابرات يف الجيش من توقيف عنارص
خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم”داعش”
اإلرهاب�ي كان�ت بص�دد تنفي�ذ أعمال
أمنية يف الداخل اللبناني”.ولفت البيان
إىل أن�ه “أظه�رت التحقيق�ات أن أمر
تل�ك الخلية هو اإلرهاب�ي املتواري عن
األنظار ،خالد التالوي ،الذي استخدمت
سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون

الت�ي وقعت بتاري�خ .”2020/ 8/ 21
وأوضح البي�ان أنه “ت ّم توقيف عنارص
الخلي�ة اإلرهابي�ة يف سلس�لة عمليات
أمني�ة يف منطقتي الش�مال والبقاع يف
تواري�خ مختلفة ،وتبّني أن هؤالء تلقوا
تدريب�ات عس�كرية وجمع�وا أس�لحة
وذخائ�ر حربية ت� ّم ضبطه�ا ،ونفذوا
رسق�ات ع�دة بهدف تمويل نش�اطات
الخلي�ة املذكورة”.وأعلن�ت املديري�ة
العامة لق�وى األمن الداخ�ي اللبناني،
يف وق�ت س�ابق ،توقي�ف ش�خص من
الجنس�ية الس�ورية ينتم�ي إىل تنظيم
“داع�ش” اإلرهابي كان يخطط للقيام
بعمليات إرهابية يف لبنان.

تستهدفان السالح املنفلت وفرض األمن واالستقرار فيهما

خلية اإلعالم األمين تعلن انطالق عمليتني
أمنيتني يف بغداد والبصرة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي ،ام�س
الس�بت ،عن تنفي�ذ عمليت�ني أمنيتني
كبرتني للتفتيش ونزع أنواع األسلحة
مِ �ن املواطن�ني ،يف محافظت�ي بغ�داد
والب�رة ،ولفرض األمن واالس�تقرار
فيهم�ا .وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة منه :إن�ه “يف تمام
الس�اعة الخامسة ،فجر امس ،رشعت
قي�ادة عمليات الب�رة بتنفيذ عملية
أمنية كب�رة للتفتيش”.وأضاف البيان
أن�ه “اش�رتكت يف العملي�ة قطع�ات
الجيش العراقي ولواء املش�اة البحري
وح�رس الح�دود ورشطة الط�وارئ”.
وقالت قيادة العمليات املشرتكة يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «قيادة
عملي�ات الب�رة والقطع�ات امللحقة
بها بارشت ،فجر امس السبت ،بعملية
امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من
املناطق يف املحافظة بهدف تعزيز األمن

واالس�تقرار والقب�ض ع�ىل املطلوبني
ون�زع األس�لحة غر املرخص�ة ،حيث
كانت عىل محورين ،املحور الشمايل من
خالل لواء املشاة االيل السادس والثالثني
ومديري�ة رشط�ة الب�رة ملداهم�ة
وتفتي�ش مناط�ق (املدين�ة  -القرن�ة
املدي�ر املاجدي�ة  -الكرمة).واضاف�ت
«أم�ا املحور الجنوبي م�ن خالل قيادة
الق�وة البحرية وقيادة ح�رس الحدود
املنطق�ة الرابعة ول�واء املغاوير الثالت
فرق�ة مغاوي�ر ۱۹ /ملداهمة وتفتيش
مناط�ق (الف�او  -صف�وان  -مخف�ر
جبل س�الم – مخفر خرائ�ج – مخفر
جريش�ان )».ويف سياق متصل ،أعلنت
خلية اإلعالم األمني ،امس السبت ،عن
انطالق عملية أمنية يف مناطق ش�مايل
العاصمة بغداد لنزع أنواع األسلحة مِ ن
املواطن�ني ومصادرتها وفق�ا للقانون
ولفرض األمن واالستقرار فيها.

تفاصيل ص4

الربملان يفتتح فصله التشريعي مبناقشة تقرير الدوائر املتعددة وقراءة قانون احملكمة االحتادية
الزوراء  /يوسف سلمان:
اس�ته�ل مجل�س النواب اعم�ال فصله
الترشيعي الجديد رسميا ،امس ،بإنهاء
قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية
بشأن الدوائر املتعددة لقانون انتخابات
مجل�س الن�واب العراق�ي الجدي�د ،كما
انه��ى مجل�س الن�واب الق�راءة االوىل
ملرشوع قان�ون تعديل قان�ون املحكمة
االتحادي�ة العليا  ٣٠لس�نة .٢٠٠٥ودعا
رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
ق�ادة الكت�ل النيابي�ة اىل اجتماع�ات
مكثف�ة ابتدا ًء من الي�وم االحد بحضور

عالقة باملحكمة االتحادية ،واس�تكمال
تشكيالت مفوضية االنتخابات».واضاف
«نحن جادون بموضوع اجراء انتخابات
مبك�رة وتعزي�ز ثقة املواطن والش�عب
بالعملية السياس�ية « .مبينا ان «هناك
موضوعا آخ�ر يمس حياة املواطن وهو
اإلصالح املايل واالقتصادي بالبالد ،والبد
أن تكون هناك إصالحات تتضمن تنوع
موارد وإي�رادات الدول�ة ملعالجة األزمة
املالية واالقتصادية الراهنة «.

رئيس اللجن�ة القانونية ونائبه واملقرر،
باالضافة اىل رئاس�ة الربملان .وازاء ذلك،
تعه�دت كتل�ة تحال�ف الفت�ح النيابية
بحس�م الج�دل بش�أن ج�دول توزي�ع
الدوائر االنتخابية وعددها .وقال رئيس
كتل�ة التحال�ف ،النائب محم�د الغبان،
يف مؤتم�ر صحف�ي مش�رتك ،تابعت�ه
«الزوراء»»:س�تكون لن�ا اجتماع�ات
مكثف�ة م�ع ممث�ي الكت�ل والق�وى
السياس�ية لحس�م الجدل بشأن توزيع
الدوائ�ر االنتخابي�ة وعدده�ا ،وبالت�ايل
اس�تكمال كل الترشيع�ات الت�ي له�ا

تفاصيل ص2

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  257ألفا والوفيات تبلغ  7422حالة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س الس�بت،
املوقف الوبائي اليومي لفروس كورونا املس�تجد
يف الع�راق ،وفيما اك�دت تس�جيلها  4644إصابة
جدي�دة  ،و 6٣حالة وف�اة ،وش�فاء  ٣891حالة،
ح�ددت دائرت�ا صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حس�ب املناطق.وقالت الوزارة
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «تم فحص

( )٢٣87٢انموذج�ا يف جمي�ع املختربات املختصة
يف العراق ليوم ام�س؛ وبذلك يكون املجموع الكي
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض
يف الع�راق ( .»)17181٥7الفت�ة إىل انها «س�جلت
( )٣891حال�ة ش�فاء يف العراق موزع�ة كالتايل:
بغ�داد الرصاف�ة  ،449بغداد الك�رخ  ،٣7٠مدينة
الطب  ،1٠1النجف االٔرشف  ،168السليمانية ،76
أربيل  ،٢1٠دهوك  ،٢٠6كربالء  ،٣٣٥كركوك ،٢٢4

صحفي شاب خيرتق جهاز األمن الفرنسي ويعمل
متخفيا  3سنوات موثقاً العنف والعنصرية

باريس /متابعة الزوراء:
ّ
تمك َ
�ن صحفي فرن�ي يدعى فالنتني
غن�دروت من اخ�رتاق جه�از الرشطة
الفرنس�ية للعمل ،متخفي�اً ،كرشطي،
وذل�ك بعد اجتي�از اختب�ار الدخول ،يف
أيلول/س�بتمرب .2017وبعد نحو ثالث
س�نوات يصدر غن�دروت كتاب�اً ،حمل
بعن�وان “رشط�ي ..صحف�ي يخ�رتق
الرشط�ة” وكان ل�ه وق�ع االنفج�ار
داخلي�اً.يف العم�ل يتح�دث غن�دروت
( 32س�نة) ع�ن عنف رج�ال الرشطة
وكراهيتهم ملثليي الجن�س وافتقارهم

ً
فض�ال ع�ن حوادث
للوس�ائل املمكن�ة
االنتح�ار يف صفوف الجه�از.يف أيلول/
س�بتمرب  ،2017التح�ق غن�دروت
بمدرسة الرشطة الوطنية يف سان مالوا
ك� “مس�اعد أمن” وه�ي أدنى رتبة يف
هرم الجهاز قبل أن يتم تعيينه ملدة عام
واحد يف مس�توصف األمراض النفسية
يف مقر رشطة باريس.ويقول الصحفي
يف بع�ض الفقرات الت�ي أوردتها وكالة
فران�س ب�رس “ “لق�د دخل�ت جه�از
الرشطة بطريقة بسيطة للغاية.
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دياىل  ،1٢٢واسط  ،61البرة  ،٥٣4ميسان ،1٣٠
بابل  ،11٠الديوانية  ،7٢ذي قار  ،٢1٥االٔنبار ،1٢4
املثن�ى  ،144نينوى .»٢4٠واضافت ان «اإلصابات
الجدي�دة  4644حال�ة ،وكما يي :بغ�داد الرصافة
 ،4٢9بغداد الكرخ  ،7٢٠مدينة الطب  ،1٠1النجف
 ،٢4٠الس�ليمانية  ،1٣٢أربي�ل  ،٢٠1دهوك ،171
كربالء  ،٢71كركوك  ،1٥7دياىل  ،1٠7واسط ،٣٥9
الب�رة  ،4٢٣ميس�ان  ،1٥9باب�ل  ،6٥الديوانية

 ،٢7٠ذي قار  ،٢98االٔنبار  ،٣6املثنى  ،٢4٥نينوى
 ،1٢٥صالح الدين  ،»1٣٥مش�رة إىل أن «الوفيات
 6٣حالة وكما يي :بغداد الرصافة  ،٥بغداد الكرخ
 ،1مدينة الطب  ،٣النجف  ،٣الس�ليمانية  ،9أربيل
 ،٣ده�وك  ،1كربالء  ،4كركوك  ،4دياىل  ،٢واس�ط
 ،٢البرة  ،7بابل  ،4الديوانية  ،٢ذي قار  ،6املثنى
 ،٢نينوى  ،٣صالح الدين .»٢

تفاصيل ص2

واشنطن تدرس رفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب
مقابل التطبيع مع إسرائيل
الخرطوم  /متابعة الزوراء:
كش�ف وزي�ر الخارجية الس�وداني املكل�ف ،عمر قمر الدي�ن ،عن أن
اإلدارة األمريكي�ة وع�دت بدراس�ة إمكاني�ة رفع اس�م الس�ودان من
القائم�ة األمريكي�ة للدول الراعي�ة لإلرهاب ،مقاب�ل تطبيع عالقاتها
رسميا مع إرسائيل.وكشف قمر الدين ،يف مقابلة مع صحيفة “التيار”
السودانية ،امس السبت ،أن “وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو،
جاء إىل الخرطوم وطرح ملفني ،األول التطبيع بني السودان وإرسائيل،
والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،ووضع
امللفان يف سلة واحدة”.ولفت قمر الدين إىل أن “رئيس مجلس السيادة
االنتقايل يف الس�ودان ،الفريق أول عبد الفت�اح الربهان ،طرح ،ردا عىل
عرض بومبيو ،س�ؤاال مفاده م�اذا يجني الس�ودان اقتصاديا أو متى
يرف�ع من قائم�ة اإلرهاب؟”.واوضح قمر الدين ،حس�ب اعتقاده ،إىل
أن “بومبي�و ،ال يمانع ،ألنه ويف لقائه معنا وضع رفع اس�م الس�ودان

من قائمة اإلرهاب مقابل التطبيع” ،مضيفا” بومبيو رد بأن حكومته
س�تدرس األمر م�ع الجانب اإلرسائي�ي ومن ثم ترد”.وح�ول العرض
األمريك�ي للجانب الس�وداني مقابل التطبيع م�ع إرسائيل ،قال وزير
الخارجية الس�وداني املكلف ،يف س�ياق املقابلة مع صحيفة التيار ،إن
“بومبيو عرض رفع اس�م الس�ودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
(القائم�ة األمريكية) بجانب دخول كربى االس�تثمارات األمريكية إىل
الس�ودان ،وقد س�مى بع�ض الرشكات”.وأض�اف الوزير الس�وداني،
متعجبا“ :بومبيو لم يتحدث ع�ن الجانب اإلرسائيي املعني بالتطبيع،
لك�ن ل�م يق�دم االلتزام الواض�ح مثال يحدد س�قفا زمنيا لرفع اس�م
السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب األمريكية وطبعا تحدث عن
معونات أمريكية ،وهي يشء ال يس�تحق الذكر”.وظل اس�م السودان
ضمن الدول الراعية لإلرهاب األمريكية منذ نحو  20عاما املاضية عىل
أعقاب استقبال الخرطوم جماعات وأفراد تراها واشنطن إرهابية.

شفاء  19مليونا ووفاة أكثر من  880ألفا

إصابات كورونا يف العامل تتخطى حاجز الـ 26مليون حالة

بغداد /متابعة الزوراء:
تخط�ت حصيل�ة الوفي�ات بس�بب
فروس كورونا املستجد “كوفيد ،”19
يف مختل�ف دول العالم حاجز ال� 880
أل�ف حالة وف�اة من�ذ تف�ي الوباء،
وفيم�ا تم تس�جيل ما يق�رب من 19
ملي�ون حالة ش�فاء ،يف حني تجاوزت

حصيلة اإلصابات حاجز ال� 26مليون
حالة.وتم تسجيل إصابات بالفروس
يف أكث�ر م�ن  210دول ومناط�ق منذ
اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني
يف كانون األول /ديسمرب .2019وفيما
تواص�ل ال�دول الثالث ،وه�ي الواليات
املتح�دة األمريكي�ة والربازي�ل والهند،

تس�جيل مع�دالت إصاب�ة مرتفع�ة،
حيث س�جلت الوالي�ات املتح�دة أكثر
من  6مالي�ني إصابة بالفروس ،وجاء
بعده�ا يف املركز الثان�ي دولة الربازيل،
وحلت الهند يف املرك�ز الثالث ،وبنفس
ترتيب تس�جيل االصابات يأتي ترتيب
الوفيات ،حيث سجلت الواليات املتحدة

 192,248حال�ة وف�اة ،وتم تس�جيل
 125,584يف الربازي�ل ،ويف الهن�د ت�م
رص�د  70,168حال�ة وفاة.وعربي�ا،
بلغت حصيلة إصاب�ات وباء “كورونا
املس�تج ّد” (كوفي�د )-19وً 315
ألف�ا،
و 568حال�ة ،يف الوق�ت ال�ذي وص�ل
فيه ع�دد الوفيات ج�راء الوباء إىل 24

ً
ألف�ا و.308وحاف�ظ املع�دل اليومي،
لإلصاب�ات وح�االت الوف�اة بفروس
كورون�ا يف م�ر ع�ىل انخفاض�ه،
لليوم الراب�ع عىل التوايل ،بعد أس�بوع
من تس�جيل أعىل األرقام ،خالل شهر
أغسطس /آب املايض.
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اجتماعات مكثفـة لقادة الكتل ورئاسة الربملان ابتدا ًء من اليوم حلسم اجلدل

الربملان يفتتح فصله التشريعي مبناقشة تقرير الدوائر املتعددة وقراءة قانون احملكمة االحتادية
الزوراء  /يوسف سلمان:
استهـل مجلس النواب اعمال فصله
الترشيعي الجديد رسميا ،امس ،بإنهاء
قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية
بشأن الدوائر املتعددة لقانون انتخابات
مجلس النواب العراقي الجديد ،كما
انهـى مجلس النواب القراءة االوىل
ملرشوع قانون تعديل قانون املحكمة
االتحادية العليا  30لسنة .2005
ودعا رئيس مجلس النواب ،محمد

الحلبويس ،قادة الكتل النيابية اىل
اجتماعات مكثفة ابتدا ًء من اليوم االحد
بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه
واملقرر ،باالضافة اىل رئاسة الربملان .
وازاء ذلك ،تعهدت كتلة تحالف الفتح
النيابية بحسم الجدل بشأن جدول
توزيع الدوائر االنتخابية وعددها .
وقال رئيس كتلة التحالف ،النائب
محمد الغبان ،يف مؤتمر صحفي
مشرتك ،تابعته «الزوراء»»:ستكون

لنا اجتماعات مكثفة مع ممثيل الكتل
والقوى السياسية لحسم الجدل بشأن
توزيع الدوائر االنتخابية وعددها،
وبالتايل استكمال كل الترشيعات التي لها
عالقة باملحكمة االتحادية ،واستكمال
تشكيالت مفوضية االنتخابات».
واضاف «نحن جادون بموضوع اجراء
انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة املواطن
والشعب بالعملية السياسية « .مبينا
ان «هناك موضوعا آخر يمس حياة

املواطن وهو اإلصالح املايل واالقتصادي
بالبالد ،والبد أن تكون هناك إصالحات
تتضمن تنوع موارد وإيرادات الدولة
ملعالجة األزمة املالية واالقتصادية
الراهنة «.
وخالل جلسته ،التي عقدها امس يف
القاعة الرسمية الكربى ،انهـى مجلس
النواب القراءة األوىل ملرشوع قانون
مجلس الوزراء والوزارات.
ويشمل القانون  24مادة تتضمـن إلغاء

قانون السلطة التنفيذية رقم  50لسنة
 ، 1964وإلغاء قانون مجلس الوزراء
رقم  20لسنة  ، 1991وإلغاء قانون
هيئة الرأي رقم  9لسنة  ، 2011وإلغاء
قانون استحداث التشكيالت اإلدارية
ودمجها وتعديل ارتباطها رقم  12لسنة
 ، 2011فضال عن إلغاء عدد من قرارات
مجلس قيادة الثورة املنحل.
كما أرجأ مجلس النواب تقريـــر
ومناقشة مقرتح قانون معادلة

الشهادات والدرجات العلمية ،فيما
انهى قراءة تقريـــر ومناقشة مقرتح
قانون التعديل االول لقانون االدعاء
العام رقم  49لسنة .2017
باملقابل فرضت االمانة العامة لديوان
مجلس النواب اجراءات وقائية
وصحيـة مشددة لفحص الوافدين
اىل املبنى الربملاني ،وذلك بالتزامن مع
بدء اوىل جلسات الفصل الترشيعي
الجديد ،والتي عقدهـا امس السبت،

وتضمنت االجراءات نصب كامريات
واجهزة استشعار حرارية داخل الباحة
الرئيسـة إلجراء الفحص الوقائي لوباء
كورونا عىل الضيوف واملوظفني ،ومنع
دخول املشتبـه بإصابتهم بما فيهم
الصحفيون وعنارص حماية رئاسة
الربملان ،مع الزام كل الوافديـن بارتداء
الكمامات والكفوف الطبية ودخولهم
حجرة التعفري قبل الوصول اىل داخل
املبنى.

بعد تسجيل  4644إصابة جديدة و 63حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  257ألفا والوفيات تبلغ  7422حالة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيلها
 4644إصابة جديدة  ،و 63حالة وفاة،
وشفاء  3891حالة ،حددت دائرتا صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إنه «تم فحص ( )23872انموذجا يف
جميع املختربات املختصة يف العراق ليوم
امس؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف
العراق ( .»)1718157الفتة إىل انها «سجلت
( )3891حالة شفاء يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد الرصافة  ،449بغداد الكرخ
 ،370مدينة الطب  ،101النجف االٔرشف
 ،168السليمانية  ،76أربيل  ،210دهوك
 ،206كربالء  ،335كركوك  ،224دياىل ،122
واسط  ،61البرصة  ،534ميسان  ،130بابل
 ،110الديوانية  ،72ذي قار  ،215االٔنبار
 ،124املثنى  ،144نينوى .»240
واضافت ان «اإلصابات الجديدة 4644
حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة  ،429بغداد
الكرخ  ،720مدينة الطب  ،101النجف ،240
السليمانية  ،132أربيل  ،201دهوك ،171
كربالء  ،271كركوك  ،157دياىل  ،107واسط
 ،359البرصة  ،423ميسان  ،159بابل ،65

الديوانية  ،270ذي قار  ،298االٔنبار ،36
املثنى  ،245نينوى  ،125صالح الدين ،»135
مشرية إىل أن «الوفيات  63حالة وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،5بغداد الكرخ  ،1مدينة
الطب  ،3النجف  ،3السليمانية  ،9أربيل ،3
دهوك  ،1كربالء  ،4كركوك  ،4دياىل  ،2واسط
 ،2البرصة  ،7بابل  ،4الديوانية  ،2ذي قار ،6
املثنى  ،2نينوى  ،3صالح الدين .»2
ولفتت الوزارة إىل أن «مجموع الشفاء
( 195259نسبة الشفاء  ،)% 76مجموع
اإلصابات  ،256719الحاالت الكلية تحت
العالج  ،54038الراقدون يف العناية املركزة
 ،523مجموع الوفيات .»7422
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 429اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 209اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة سجلت امس 429 ،اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل 209 :حالة
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية :قطاع بغداد الجديدة  14حالة /
قطاع الرصافة  8حاالت  /قطاع الشعب
 72حالة  /قطاع البلديات االول  41حالة /
قطاع االستقالل  40حالة /قطاع االعظمية
 34حالة .

واشار اىل ان  220حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر 135
حالة محلة ,555 ,538 ,549 ,557 ,530
,539 ,540 ,527 ,536 ,553 ,528 ,521
 ,556قطاعات ,70 ,79 ,71 ,26 ,78 ,36
االورفيل /الكرخ  7حاالت ضمن املناطق
التالية ,حي الجوادين حالة واحدة ,الغزالية
حالة واحدة  ,حي السالم حالة واحدة,
القادسية حالتني ,الكاظمية حالتني/ ,
الشعب  19حالة محلة ,323 ,327 ,351
 ,325 ,357 ,359الثعالبة ,البنوك ,حي

البيضاء  /املدائن  5حاالت الخالصة ,حي
الوحدة  /زيونة  3حاالت محلة /714 ,718
صليخ حالة واحدة محلة  /311شارع
فلسطني  5حاالت محلة /503 ,502 ,210
االمني  4حاالت محلة ,739 ,735 ,738
 /البلديات حالتني محلة  /734الوزيرية
حالة واحدة محلة  /304حي الرتاث حالتني
محلة  /765 ,753الكرادة  4حاالت محلة
 /905 ,909 ,901الحسينية  3حاالت
محلة  /209 ,207 ,220باب املعظم حالة
واحدة محلة  /18الطالبية حالتني محلة

 /323االعظمية  7حاالت محلة ,312 ,317
 /310 ,316الكفاح حالتني محلة /126
الزعفرانية  3حاالت محلة  /953 ,977حي
البتول حالة واحدة  /ام الكرب حالتني محلة
 /345حي الزهراء  3حاالت محلة ,754
 /757محافظة دياىل حالة واحدة خانقني
 /القاهرة حالتني محلة  /309سبع ابكار
حالة واحدة  /الغدير حالتني محلة /705
الرشاد حالة واحدة  /كراج االمانة حالة
واحدة محلة .906
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل العناية
املركزة الخاصة بالعزل يف كل مستشفى»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  32458تويف منهم  1155لالسف
فيما اكتسب الشفاء  26905واملتبقي قيد
العالج .»4398
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايتهم من االصابة وتقليل تفيش
الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف
الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة الجمعة
واملعلن عنها امس السبت.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات  720موزعة
كاآلتي:أبو غريب  / 14ابو دشري /9
االسكان  /6االعالم  /14البياع /12
التاجي  /11الحارثية  /5الحرية /52
الدورة  /60الدولعي  /1الرحمانية /5
السيدية  / 13الرشطة الخامسة 2م
/41
 /1الشعلة
الرشطة الرابعة
الصالحية  /1الطارمية  /23الطوبجي
 /1العامرية  /8العطيفية  /4العالوي
/23
 /18القادسية
 /4الغزالية
الكاظمية  /28الكرخ  /6اللطيفية /6
املحمودية  /64املشاهدة  /4املعالف /4
املنصور  /13املواصالت  /1الوشاش
 /9الريموك  /25اليوسفية  /7جكوك
 /3حي الجامعة  /27حي الجهاد /36
حي الخرضاء  /26حي العامل  /45حي
العدل  /18حي الفرات  /21سبع البور
 /8سويب  /3سجن الكرخ  /1شارع
حيفا  /2كرادة مديم  /1ناحية الرشيد
 /5مجمع مطار بغداد  /1سكنة جانب
/2
الرصافة  /13محافظة الديوانية
محافظة املثنى  /2محافظة النجف /2
محافظة بابل  /2محافظة دياىل /2
محافظة ذي قار  /2محافظة صالح
الدين  /1محافظة البرصة .1
واضافت :ان عدد الشفاء 370 :حالة ،بينما
الوفيات.1 :

إعالن
وزارة النفط
شركة تسويق النفط ()SOMO
الدعوة العامة املرقمة ( )MP/2020/3لبيع منتوج البنزين الطبيعي
على أساس ( )EX-Worksألغراض التصدير

ANNOUNCEMENT
MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY
))SOMO
Public Invitation numbered )MP/2020/3( for Natural Gasoline
(Export Based on )EX-Works

يـرس رشكة تـسويق الـنفط ( )SOMOإحـدى تشكيالت وزارة
النفط العراقية أن تدعو جـميع الـراغبني مـن الرشكات العراقية
وفروع الرشكات العربية واالجنبية املسجلة يف وزارة التجارة
العراقية ذات الخربة لـالشرتاك بـالدعوة العامة لـتصدير مـنتوج
البنزين الطبيعي عـىل أسـاس ( )EX-Worksمطروح مستودع
كركوك الحديث وحسب الكميات واملواصفات الفنية املبينة يف
رشوط الدعوة ،فعىل الرشكات املختصة والراغبة يف الرشاء مراجعة
مقر الرشكة الكائن يف بغداد /زيونة حي املعتصم مقابل مدينة
العاب بغداد الستالم الدعوة املتضمنة جميع الرشوط املطلوبة
لرشاء املنتوج أعاله مقابل مبلغ قدره ( )500,000دينار عراقي
غري قابل للرد علما ً إن فرتة إستالم العروض ستكون إعتبارا ً من
يوم األثنني املوافق  2020/9/7ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا ً
من يوم األحد املوافق  2020/9/20ويف حال مصادفة يوم غلق
الصندوق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اليوم الذي يليه.
املديـــر العـــــام
لرشكة تسويق النـفـط
رئيس مجلس اإلدارة
E-mail: info@somooil.gov.iq
Web: www.somooil.gov.iq

Oil Marketing Company )SOMO( is the one of the Ministry
of Oil entities is pleased to invite specialized companies with
good experience to export Natural Gasoline product based on
)EX-Works( from Kirkuk Depot according to the quantities
.and specifications mentioned in the invitation conditions
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign
companies registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to receive this invitation including all terms
and conditions from )SOMO( headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad
Funfair with non refundable amount equal to )500,000( IQD
.
Offers to be submitted from Monday 7/9/2020 until Sunday
. 20/9/2020 at 12:00 pm BGD
In case the closing date to be an official holiday, the closing
.date shall be on the next working day
Director General
SOMO
Email: info@somooil.gov.iq
Web : www.somooil.gov.iq
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منها تأجيل الدوام وتقليص المناهج الدراسية

الداخلية :العمليات األمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات

الرتبية النيابية تطرح عدة مقرتحات
بشأن العام الدراسي اجلديد

الناطق باسم القائد العام :سنضرب بيد من حديد كل من حياول
العبث باألمن والنظام

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت لجنة الرتبي�ة النيابي�ة مقرتحات
بش�أن العام الدرايس الجدي�د ،مبينة انها
تضمنت تأجيل العام الدرايس ملا بعد ال�15
من ترشي�ن االول املايض وتقليص املناهج
الدراسية.
وقال�ت اللجنة يف بي�ان :ان “لجنة الرتبية
النيابي�ة عق�دت اجتماعا برئاس�ة النائب
قيص محس�ن الي�ارسي ،رئي�س اللجنة،
وبحض�ور اعض�اء اللجنة ،امس الس�بت،
ملناقش�ة امل�واد املدرج�ة ع�ى ج�دول
اعمالها”.
واضافت ان “املجتمعيم ناقشوا امتحانات
الدراسة االعدادية للعام الدرايس ( ، 2019
 ،) 2010والتأكيد عى املتابعة املستمرة من
خال الجوالت امليدانية للمراكز االمتحانية
م�ن اج�ل الوقوف ع�ى س�ري االمتحانات
العامة ،ومدى توفري الخدمات واالجراءات
االساسية الواجب توفرها للطلبة ،والتأكيد
عى وزارة الرتبية م�ن اجل تايف املعوقات
واملش�اكل الت�ي م�ن ش�أنها ان تؤثر عى
انس�يابية االمتحانات ،فضا عن مناقشة
موض�وع بداي�ة الع�ام ال�درايس (،2020
.”)2021
وتابع�ت انه “نظرا للظروف التي ش�هدها

البلد من تفيش جائحة وباء كورونا وزدياد
االصاب�ات ،وبعد عدة لقاءات ومناقش�ات
م�ع وزارة الرتبي�ة ،اتفقت لجن�ة الرتبية
النيابية ع�ى تقديم مقرتحاته�ا اىل وزارة
الرتبية ،منها“ :تأجيل بداية العام الدرايس
(  )2021 ، 2020اىل م�ا بع�د /15/10
 ،) 2020وان يك�ون دوام الصفوف االولية
للمرحل�ة االبتدائية ( اول  ،ثان�ي  ،ثالث )
يف اول ثاث�ة ايام من االس�بوع (الس�بت ،
االح�د  ،االثنني) ،ويك�ون دوام الصفوف (
رابع  ،خامس  ،سادس ) يف النصف الثاني
من االسبوع ،اما بالنسبة اىل طاب املرحلة
املتوس�طة واالعدادية فيتم تقسيمهم عى
قس�مني ،ويكون دوام كل قسم ثاثة ايام
يف االس�بوع .كم�ا اقرتحت تقلي�ص مواد
املناهج الدراس�ية و االبق�اء عى الفصول
املهم�ة فقط .كما اك�دت العمل باملنصات
االلكرتوني�ة الت�ي اطلقته�ا وزارة الرتبية
ومطالبة التامي�ذ والطلبة بتقارير نصف
ش�هرية او ش�هرية ،وان يكون اس�تيفاء
اجور املدارس االهلية من التاميذ والطلبة
بحس�ب اي�ام ال�دوام او بحس�ب اعط�اء
ال�دروس التعليمي�ة م�ن خ�ال املنصات
االلكرتوني�ة ،ع�ى ان تتخذ ال�وزارة قرارا
بتخفيض االجور”

اللقاح الروسي يظهر استجابة مناعية
ض ّد كوفيد 19 -

موسكو /متابعة الزوراء:
نرش علماء روس التقرير األول بشأن نتائج
لقاح كورون�ا ،وقالوا إنه أظهر اس�تجابة
مناعية ملن حقن به.
وجاء يف التقرير ،الذي نرش يف دورية النسيت
الطبّية ،أن ّ
كل ش�خص تناول اللّقاح طوّر
أجس�اما ً مض�ادة ملحاربة الف�ريوس دون
التعرّض ألي آثار جانبية خطرية.
ومنحت روس�يا الرخصة الستخدام اللقاح
محليا ً يف شهر آب/أغسطس لتكون الدولة
األوىل التي تقوم بهذه الخطوة.
ويقول الخرباء إن التجارب كانت أصغر من
أن تثبت فعاليتها وسامتهاّ .
لكن موسكو
أشادت بالنتائج ر ّدا عى االنتقادات.
وأب�دى بعض الخ�رباء الغربيني قلقهم من
رسعة عمل ال�روس ،ورجحوا أن الباحثني
اختروا الطريق أثناء عملهم.
وق�ال الرئي�س ،فاديم�ري بوتني ،الش�هر
امل�ايض :إن “اللقاح تجاوز جميع التجارب
املطلوبة ،وإنه أعطاه لواحدة من بناته”.
وتحدث�ت صحيف�ة النس�يت ع�ن حدوث
تجربت�ني للق�اح يدع�ى “س�بوتنيك -يف”
ما بني ش�هري يونيو /حزي�ران ويوليو /
تموز.
ً
متطوعا س�ليمًا،
وش�ارك يف كل تجربة 38
ت�رتاوح أعمارهم ب�ني  18و 60عام�اً .ت ّم
إعطاؤهم جرعة م�ن اللقاح ،تبعها جرعة
أخرى بعد ثاثة أسابيع.

وخض�ع املش�اركون إىل املراقب�ة خال 42
يوم�اً ،وط�وروا جميع�ا ً أجس�اما ً مضادة
خال ثاثة أسابيع.
آالم ال�رأس وألم أملفاصل كان�ت أبرز اآلثار
الجانبية التي ظهرت لدى املشاركني.
وذكر التقرير ّ
أن هن�اك “حاجة إىل تجارب
واس�عة وطويلة األمد ،تتضم�ن املزيد من
املراقبة إلثبات س�امة وفعالية اللقاح عى
امل�دى الطويل للوقاية من ع�دوى كوفيد-
.”19
وذك�رت الصحيف�ة النس�يت أن املرحل�ة
الثالث�ة من االختب�ارات ستش�مل  40ألف
متط�وّع م�ن “متخل�ف الفئ�ات العمرية
والفئات املهددة بمخاطر (صحّ ية(“.
ويس�تخدم اللقاح الرويس س�االت مع ّدلة
م�ن الف�ريوس الغ�دي ،الذي يس�بب عادة
ن�زالت ال�ربد املألوف�ة ،لتحفيز اس�تجابة
املناعة.
وروس�يا تقول إن املخاوف الدولية بش�أن
لقاح كورونا “ال أساس لها”
وق�ال وزي�ر الصح�ة ال�رويس ،ميخائي�ل
موراش�كو :إن الب�اد س�تبدأ باس�تخدام
اللقاح بدءا ً م�ن نوفمرب/ترشين الثاني أو
ديس�مرب/كانون األول ،م�ع الرتكي�ز عى
الفئات املعرضة للخطر.
لك�ن الخرباء ح�ذروا من أن�ه ال يزال هناك
طريق طويل يجب عبوره قبل دخول القاح
إىل السوق.

بغداد /متابعة الزوراء:
أك�د الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام للقوات
املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،امس السبت،
أن الق�وات األمنية س�ترضب بيد من حديد
كل من يحاول العبث باألمن والنظام ،فيما
اعلنت وزارة الداخلي�ة أن العمليات األمنية
ستش�مل جمي�ع املحافظ�ات التي تش�هد
نزاعات عشائرية.
وق�ال الل�واء يحي�ى رس�ول ،يف تري�ح
صحفي  :إن”القائد العام للقوات املسلحة،
مصطف�ى الكاظم�ي ،اطلع خ�ال زيارته
إىل مق�ر قي�ادة العملي�ات املش�رتكة ع�ى
رشح مفصل يف جمي�ع املحافظات ،ووجه
بفرض قوة القان�ون ،وماحقة الجماعات
التي تحاول زعزعة األمن والنظام يف جميع
املحافظ�ات ،وخاص�ة محافظ�ة البرة،
التي تش�هد نزاعات عش�ائرية باس�تخدام
أسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة”.
وأض�اف أن”العملي�ات يف ش�مال وجنوب
الب�رة ته�دف إىل تفتي�ش ومص�ادرة
األس�لحة غ�ري املرخص�ة ،والقب�ض ع�ى
عصاب�ات الخط�ف واملخ�درات” ،الفت�ا ً إىل
“إلق�اء القب�ض عى عدد م�ن املطلوبني يف
وإرهاب�ي محكوم باملادة
جرائ�م مختلفة،
ّ
( ،)4ومص�ادرة العدي�دة م�ن األس�لحة
واألعتدة”.
وش�دد رس�ول ع�ى أن”العملي�ات جاءت
بتوجي�ه القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة،
وبتخطي�ط وإرشاف قي�ادة العملي�ات

املش�رتكة ،وأنه�ا مس�تمرة بماحق�ة من
يس�تخدم األس�لحة خ�ارج إط�ار س�لطة
الدولة” .مبينا ً أنه “س�تكون هناك عمليات
يف أي�ة منطقة تحاول الخروج عن س�لطة
القانون”.
وتابع أن”الق�وات األمنية عثرت يف منطقة
حس�ينية املعام�ل والفضيلية عى أس�لحة
متنوع�ة ،والقبض ع�ى مطلوب�ني ،وهذه
رسالة واضحة والقوات األمنية والقطعات
ستستمر بماحقة من يحاول زعزعة األمن
والنظام ،واستخدام األس�لحة خارج إطار
سلطة الدولة”.
ولف�ت إىل أن”الجه�د االس�تخباري كان له

دور يف مس�اندة هذه العمليات” ،مشريا ً إىل
أنه” ت�م التخطيط منذ فرتة لهذه العمليات
عى وفق معلومات استخبارية دقيقة”.
وأكد رس�ول أن”العشائر تقف مع القوات
األمنية ،وهناك تنس�يق يف املناطق التي تتم
فيها العمليات” ،مش�ددا ً عى أن”العمليات
األمنية عراقية خالصة ،ومن دون مشاركة
التحال�ف ال�دويل” .مُ ش�يدا ً بتجرب�ة مر
وم�ا قامت به للتغلب ع�ى فريوس كورونا
املس�تجد يف ف�رتة وجي�زة ،موجها ً ش�كره
وتقديره يف هذا الشأن ،لدولة رئيس مجلس
الوزراء د .مصطفى مدب�ويل ومعايل وزيرة
الصحة والس�كان د .هالة زايد ،لجهودهما

وتوجيهاتهم�ا مع�ا ً برسع�ة إيص�ال هذه
املساعدات الطبية اىل العراق.
م�ن جانبه�ا ،أك�دت وزارة الداخلية ،امس
السبت ،أن العمليات األمنية ستشمل جميع
املحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة الداخلي�ة،
الل�واء خال�د املحن�ا ،يف تري�ح صحفي:
إن “العملي�ات األمنية الت�ي نفذتها القوات
األمنية ال تقتر عى بغداد والبرة ،وإنما
جميع املناطق التي تشهد نزاعات”.
وأضاف املحنا أن”مديرية ش�ؤون العشائر
يف وزارة الداخلية تعمل عى حث العش�ائر،
وتشجيعها عى التعاون مع األجهزة األمنية
،وتش�كيل لجان من زعماء العش�ائر لحل
النزاعات العشائرية ،التي قد تحصل بينهم
إلنه�اء الخصوم�ات ،كما أن ه�ذه املديرية
تت�وىل مس�ؤولية متابعة اس�تغال بعض
األشخاص لألمور العشائرية”.
ورشع�ت الق�وات األمني�ة ،امس الس�بت،
بتنفي�ذ عمليات تفتيش للبحث عن س�اح
ومطلوب�ني بمنطقت�ني يف بغ�داد ،وكذل�ك
عملية أمنية يف محافظة البرة.
وذكر بيان لخلية اإلعام اإلمني  :أن “منطقة
حس�ينية املعام�ل رشق بغ�داد ش�هدت
اس�تخداما ً خط�ريا ً لألس�لحة املتوس�طة
والخفيف�ة يف النزاعات الت�ي حصلت فيها،
تس�ببت بإزهاق أرواح األبرياء من دون أي
اح�رتام ألمن املواطنني ومش�اعرهم ،حيث
عاشت العوائل رعبا ً نفسيا ً شديداً”.

إصابات كورونا يف العامل تتخطى حاجز الـ 26مليون حالة

بغداد /متابعة الزوراء:
تخط�ت حصيلة الوفيات بس�بب
فريوس كورونا املس�تجد “كوفيد
 ،”19يف مختلف دول العالم حاجز
ال�  880ألف حالة وفاة منذ تفيش
الوباء ،وفيما تم تسجيل ما يقرب
م�ن  19ملي�ون حالة ش�فاء ،يف
حني تجاوزت حصيل�ة اإلصابات
حاجز ال� 26مليون حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف
أكث�ر م�ن  210دول ومناطق منذ
اكتش�اف أوىل ح�االت اإلصابة يف
الصني يف كانون األول /ديس�مرب
.2019
وفيم�ا تواص�ل ال�دول الث�اث،
وهي الواليات املتح�دة األمريكية
والربازيل والهند ،تسجيل معدالت
إصاب�ة مرتفع�ة ،حيث س�جلت
الواليات املتحدة أكثر من  6مايني
إصابة بالفريوس ،وجاء بعدها يف
املركز الثاني دولة الربازيل ،وحلت
الهن�د يف املرك�ز الثال�ث ،وبنفس
ترتي�ب تس�جيل االصاب�ات يأتي
ترتي�ب الوفي�ات ،حيث س�جلت

الواليات املتح�دة  192,248حالة
وف�اة ،وت�م تس�جيل 125,584
يف الربازي�ل ،ويف الهن�د ت�م رص�د
 70,168حالة وفاة.
وعربي�ا ،بلغت حصيل�ة إصابات
وباء “كورونا املستج ّد” (كوفيد-
 )19وً 315
ألف�ا ،و 568حال�ة،
يف الوق�ت ال�ذي وص�ل في�ه عدد
الوفي�ات جراء الوب�اء إىل ً 24
ألفا
و.308
وحافظ املعدل اليومي ،لإلصابات
وح�االت الوفاة بف�ريوس كورونا
يف م�ر ع�ى انخفاض�ه ،لليوم
الرابع عى التوايل ،بعد أسبوع من
تس�جيل أعى األرقام ،خال شهر
أغس�طس /آب امل�ايض ،فأعلنت
وزارة الصحة ،تسجيل  157حالة
جدي�دة ،بزي�ادة  12حال�ة فقط
ع�ن املس�جلة ،حيث تم تس�جيل
 157حالة ،لريتفع العدد اإلجمايل
لحاالت اإلصاب�ة إىل  99582حتى
اآلن ،بينم�ا تم تس�جيل  16حالة
وف�اة ،لريتف�ع ع�دد الوفي�ات إىل
 5495وتظ�ل نس�بتها بمس�توى

 5.55%إلجمايل اإلصابات.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الصح�ة ّ
أن
ح�االت الش�فاء ارتفع�ت إىل
 ،76305بخروج  890مصابا ً من
مستش�فيات الع�زل ،وذل�ك بعد
تطابق تحاليلهم الس�البة مرتني
بينهم�ا  48س�اعة وفق�ا ً لنظام
العم�ل املقر من منظم�ة الصحة
العاملية.
ويف س�وريا ،أعلن�ت وزارة وف�اة
ثاث�ة مصابني بف�ريوس كورونا
الجدي�د ،وتس�جيل  68إصاب�ة
جدي�دة ،فيم�ا س�جّ لت “اإلدارة
الذاتية” (الكردية) ،شمال رشقي
س�ورية 15 ،إصاب�ة ،واملعارضة
خم�س إصاب�ات يف مناط�ق
سيطرتها شمال غربي الباد.
وأوضحت وزارة الصحة ،يف بيان،
ّ
أن ع�دد املصابني ارتفع إىل 3041
تع�اىف منه�م  ،698وت�ويف ،127
وأضاف�ت أن معظ�م اإلصاب�ات
كان�ت يف العاصم�ة دمش�ق ،ويف
مدينة حلب ،فيما تو ّزعت الوفيات
ع�ى محافظتي دمش�ق ،وحماة،

وسط الباد.
وعربي�ا أيضا ،فرضت الس�لطات
املغربية ،إجراءات جديدة للحد من
تفيش فريوس كورونا ،بينها قيود
عى التنقل ،فيما س�محت لرجال
األعمال األجانب بدخول الباد.
وتتعلق اإلجراءات ب� 3محافظات
وم�دن ،ه�ي خنيف�رة (ش�مال)
والراش�يدية (رشق) والن�وارص
(شمال( .
وبحس�ب بيان�ات ص�ادرة ع�ن
املحافظ�ات الث�اث ،ف�إن “إقليم

النوارص سيعرف إغاق الحمامات
ً
إضافة إىل
والقاع�ات الرياضي�ة،
إغاق األسواق واملاعب والحدائق
يف الساعة  17:00( 18:00ت.غ)،
واملقاه�ي يف 20:00( 21:00
ت.غ)” .كم�ا س�يتعني ع�ى
املواطنني ،التوفر عى رخصة من
أجل التنقل من وإىل اإلقليم ،ابتداء
من اليوم األحد.
ول�م تس�جّ ل كل م�ن الس�ودان
وعم�ان وجيبوت�ي إصاب�ات
جديدة.

سلوك معاد خطر يدعي االنتماء للصحة العالمية

الكشف عن حماوالت جتسس إسرائيلية حتت ذريعة املساعدة يف ظل جائحة كورونا
غزة /متابعة الزوراء
تلقى الثاثين�ي خالد عواد اتص�االً ادعى عربه
املتح�دث ،بأن�ه يمثل منظمة الصح�ة العاملية،
ويج�ري مس�حا ً لألرس يف قطاع غ�زة ،من أجل
تقديم مس�اعدات صحية وغذائي�ة ،تزامنا مع
االنتش�ار املفاجئ لفريوس كورون�ا يف القطاع
املحارص منذ  13عاما ً.
ُ
لكن تدرج األس�ئلة ومحاول�ة املتصل الحصول
ع�ى معلوم�ات عن الج�ريان ،أقلق ع�واد الذي
امتن�ع ع�ن اإلجاب�ة ،وأغل�ق الهات�ف يف وجه
املتص�ل ،وه�و ت�رف س�ليم بحس�ب إفادة
مص�در أمني مطلع رفض الكش�ف عن هويته
لكونه غري مخول بالحديث لإلعام ،إذ إن جهاز
األمن الداخيل رصد اتصاالت مش�بوهة ،بهدف
التجس�س تح�ت ذريعة مس�اعدة األرس يف ظل
جائحة كورونا.
وأبلغ  50ش�خصا بتكرار ما جرى لعواد معهم
بحس�ب املص�در األمن�ي ،والذي أوض�ح أنه تم
تتب�ع تل�ك االتص�االت واتض�ح أن مصدره�ا
االحت�ال ،لتص�در إرش�ادات بتجنبه�ا ،وعدم
التعاطي معها ،قائا“ :االحتال استغل انشغال
الجهات الحكومية بمحاولة وقف تفيش الوباء
للتجسس وجمع املعلومات”.
وأعل�ن وكيا وزارت�ي الصح�ة والداخلية بغزة
يوس�ف أبو الري�ش والل�واء توفيق أب�و نعيم،
أن غ�زة دخلت أعتاب مرحل�ة جديدة وخطرية
يف مواجه�ة كورون�ا ،إذ بدأ األم�ر باإلعان عن
تس�جيل أربع إصاب�ات داخل مناطق س�كنية
مكتظ�ة يف الراب�ع والعرشين من أغس�طس/
آب امل�ايض ،لك�ن رسع�ان م�ا وصل الع�دد إىل
 463مصاب�ا ً خال ع�رشة أيام فق�ط من غري
املحجورين صحيا والعائدين من الخارج والذين
بلغ عدد اإلصابات بينهم  118حالة حتى مساء
الثالث من سبتمرب/أيلول الجاري.
وتعان�ي غ�زة م�ن واقع م�رت ّد ،يف ظ�ل ضعف

اإلمكان�ات الصحية ،من حي�ث قلة عدد األرسة
إذ يوجد يف القطاع  34مستشفى ،بقدرة 3049
رسي�راً ،تدير وزارة الصح�ة منها  2343رسيرا ً
وتصل نسبة إشغال مش�ايف القطاعني الخاص
والع�ام إىل  ،95%كم�ا يوج�د  93جهاز تنفس
صناع�ي ل�دى ال�وزارة  70%منه�ا مش�غولة
للم�رىض العادي�ني ،ويمن�ع االحت�ال إدخ�ال
أجهزة ومعونات طبية ،بما يجعل من مواجهة
ف�ريوس كورون�ا مهم�ة ش�ديدة الصعوب�ة
والخط�ورة ،وفق إفادة س�امة معروف رئيس
املكت�ب اإلعام�ي الحكوم�ي ،والناطق باس�م
وزارة الصحة الدكتور أرشف القدرة.
ورغ�م الصعوب�ات الس�ابقة ،ت�م تجهيز 100
رسير عناي�ة ّ
مرك�زة متصلة بنح�و  30جهاز
تنف�س صناع�ي ،يف مستش�فيي الع�زل “غزة
األوروب�ي” “والصداق�ة الرتك�ي” املخصص�ني
لع�اج مرىض “كورونا” ،بينما أكد مدير مكتب
منظم�ة الصحة العاملية بقطاع غ�زة ،الدكتور
عب�د النارص صب�ح ،أن هناك مس�اعي إلدخال
 40جه�از تنفس صناع�ي جدي�دة ،لكن األمر
يس�تغرق وقت�ا بس�بب ش�ح األجه�زة عامليا،
إضافة إلجراءات النقل والتنس�يق مع االحتال
م�ن أجل إيصاله�ا ،قائا“ :يحت�اج قطاع غزة
يف املرحلة األوىل النتش�ار الوب�اء إىل  140رسيرا ً
م�زودة بأجهزة تنف�س صناعية ،ع�ى أن يتم
زيادتها مع تطور الحالة الوبائية”.
وس�جل منحنى اإلصاب�ات يف القطاع املحارص
تزاي�دا رسيعا رغم إج�راءات الحظ�ر ،فبعد أن
كان�ت اإلصابات اليومية ترتاوح ما بني 10و15
حال�ة يف األي�ام األوىل ،قفز الع�دد إىل  30إصابة
يومي�ا ً بعد أربعة أيام م�ن تطبيق الحظر يف 25
أغس�طس/آب املايض ،ث�م إىل نحو  100إصابة
يومي�ا بع�د ع�رشة أي�ام م�ن تطبيق�ه ،وفقا
لبيانات التقرير اليومي للحالة الوبائية الصادر
عن وزارة الصحة.

لك�ن مجه�ودات وزارة الصحة عى مدار س�تة
أش�هر ،عرب نظام الحجر اإللزامي ملدة  21يوما ً
للعائدي�ن من الخارج ،كي ال يتس�لل الفريوس
للقط�اع املح�ارص ،لم تمن�ع تفش�يه يف بقعة
جغرافي�ة صغ�رية تبل�غ مس�احتها  365كيلو
م�رتا مربعا ويقطنها  2مليون ش�خص ،بواقع
 5531ف�ردا ل�كل كيلو مرت مرب�ع ،وفق أحدث
تقرير سنوي صادر عن مركز املعلومات بوزارة
الصحة يف ع�ام  ،2019إذ يُصن�ف القطاع بأنه
ثال�ث أعى مناطق العالم كثافة س�كانية ،وفق
بيانات جهاز اإلحصاء الفلس�طيني ،وبحس�ب
أب�و الري�ش ف�إن ق�درة األجه�زة الصحي�ة يف
غ�زة ال تس�تطيع التعامل مع أكث�ر من 2000
إصاب�ة نش�طة يف آن واح�د ،و  280إصاب�ة
يومي�ة ،وغ�ري ذلك س�نكون أمام م�أزق ،وهو
ما يعلق عليه أرشف الق�درة ،قائا ”:إن ازدياد
تس�جيل اإلصابات يف القطاع غزة ،ينبئ بمآالت
وخيمة”.
واكتش�فت وزارة الصحة يف غ�زة تفيش الوباء
بعد نتائج فحوص مستشفى املقاصد بالقدس
املحتل�ة ألم غزي�ة مرافق�ة البنته�ا املريض�ة
وصلتا إىل املستش�فى يف التاس�ع عرش من آب/
أغس�طس ،وج�رى االتص�ال ب�وزارة الصح�ة
بغ�زة ،التي جمعت عينات من أقرباء الس�يدة،
واكتش�فت إصابة أربعة منهم ،وم�ن ثم بدأت
بؤر اإلصابة تتفىش وتتكشف.
ويتداول املعنيون سيناريوهات مختلفة لدخول
الوباء إىل القط�اع ،منها خطأ برشي خال نقل
وحجر القادمني من الخارج ،أو تسلل أشخاص
من خال الحدود التي ال يمكن السيطرة عليها
بشكل كامل ،وفق ما يؤكده الدكتور أبو الريش،
والدكتور مجدي ضهري مدير عام الرعاية األولية
ومس�ؤول الطب الوقائي بغزة ،واللذين لفتا إىل
أنه لم يتم حتى اآلن رسم خارطة وبائية كاملة
للف�ريوس ،وذلك بس�بب وجود أكث�ر من بؤرة

يف ش�مال القطاع ومدينة غزة ،وأحياء الش�يخ
رض�وان والش�اطئ والتفاح والرم�ال والنر
بمدين�ة غزة ،ومخيمي الربيج واملغازي وس�ط
القطاع ،ومحافظتي رفح وخان يونس جنوباً،
وهو ما تطابق مع تريح الناطق باسم وزارة
الداخلية إياد البزم ،الذي أكد أن عدم اإلعان عن
الخارطة الوبائية يرج�ع إىل عدم التوصل حتى
اآلن ملصدر الوباء ،وهو ما يىش بارتفاع منتظر
يف ع�دد املصابني وف�ق توقعات منس�ق اللجنة
الوبائي�ة يف وزارة الصح�ة بقطاع غ�زة يحيى
عاب�د ،وأرشف الق�درة ،وال�ذي ق�ال إن“ :عدد
املخالطني للمصابني كبري”.
وال تتوف�ر يف غزة غ�ري  4أجهزة فحص “”PCR
للكش�ف عن ف�ريوس كورون�ا ،وهي ق�ادرة يف
حال عملت الطواقم عى مدار الس�اعة وتوفرت
مسحات ،عى إجراء ما بني  1500-2000فحص
يوميا ً يف ظل أن ثمة آالف املس�حات ُسحبت من
مخالط�ني ،تنتظ�ر دوره�ا للفحص ،بحس�ب
القدرة ،والذي لفت إىل أن اللجنة القطرية إلعادة
إعم�ار غ�زة س�لمت وزارة الصح�ة يف القطاع
جهازا خامس�ا حديثا ،يعمل عى ترسيع إجراء
الفحوصات.
ويف األيام األوىل لظهور الوباء وتفشيه بني أفراد
املجتمع كانت الوزارة تجري  1000فحص يوميا،
ّ
لكن ثمة نقصا حادا يف “مسحات الفحوصات”،
بحس�ب وزارة الصح�ة والت�ي ناش�دت جميع
الجهات الفلسطينية والدولية من أجل توفريها،
وأجم�ع ّ
كل من صب�ح والبزم والق�درة عى أن
احتواء الف�ريوس يحتاج إىل التزام الحجر وعدم
املخالطة ،وهو ما أكد عليه الدكتور نبيل العيلة،
أس�تاذ األحي�اء الدقيقة والفريوس�ات بجامعة
األقىص بغزة ،لكن إبراهيم عامر وأحمد الش�يخ
اللذي�ن يقطن�ان مخيم رف�ح ،ي�ردان عى ذلك
بالقول“ :من املس�تحيل البقاء يف املنازل التي ال
تزيد مس�احة معظمها عى  65م�رتا مربعا ،يف

ظل ارتفاع درج�ات الحرارة ،ووص�ل الكهرباء
لع�دة س�اعات يومي�اً ،بينم�ا طال�ب  12غزيا
ويعملون س�ائقي س�يارات عمومية وأصحاب
مح�ال تجارية وعم�اال ،برضورة مس�اعدتهم
بع�د أن فق�دوا أرزاقهم بس�بب الحجر ،خاصة
أنه�م يعتمدون عى توفري مص�در دخل إلطعام
عائاتهم يوما بيوم”.
وبلغت نس�بة الفقر والبطال�ة يف القطاع ،75%
فيم�ا يصن�ف  70%من س�كان القط�اع بأنهم
غ�ري آمنني غذائي�ا ،وفق بيان�ات نرشتها وزارة
التنمية االجتماعية الحكومية يف ش�هر أكتوبر/
ترشي�ن األول م�ن الع�ام امل�ايض ،بينم�ا قالت
الناطقة باس�م الوزارة يف غزة عزيزة الكحلوت،
إن وزارته�ا لديها خطة ملس�اعدة  50ألف أرسة
مترضرة من فرض حظر التجوال.
ورغ�م ق�رارات وزارة الداخلي�ة يف غ�زة فرض
حظر تجوال ش�امل عى القطاع ،داخل مناطق
سكنية مكتظة ،إال أن معظم الشوارع واألحياء
غصت بالسكان ،ما يجعل إمكانية تنقل وتفيش
الف�ريوس قائمة ،خاص�ة يف املخيمات واألحياء
املكتظة وفق ما رصده معد التحقيق خال ثاث
جوالت ميدانية.
وانتقلت وزارة الداخلية إىل مرحلة تقسيم املدن،
وإغ�اق أحي�اء مربعات س�كنية كاملة ،وحتى
بنايات ،بحس�ب ما قاله الب�زم ،مبينا أن هناك
تدرجا يف تشديد اإلجراءات حسب درجات تفيش
الوب�اء يف كل منطقة ،إذ صنفت مناطق القطاع
إىل حمراء وصفراء وخرضاء ،وفق درجة انتشار
الوب�اء ،لتع�د منطقة الش�مال األعى انتش�اراً،
تليه�ا مدينة غ�زة ،ثم وس�ط القط�اع ،وأخريا
جنوبه األقل انتشارا ً.
وتاب�ع البزم“ :أغلقنا ش�وارع بس�واتر ترابية،
وجهزن�ا أنفس�نا ملرحل�ة طويلة م�ن إجراءات
مواجه�ة الف�ريوس” ،لكنه أكد أن ه�ذه الحالة
لن تس�تمر إىل م�ا ال نهاي�ة ،وما يح�دث حاليا ً

ه�و محاولة كرس موج�ة الوباء ،وق�رار حظر
التجوال اضطراري ،ويكلف الكثري من الطاقات
والنفقات.
وعى مدار يومني ظلت العرشينية منى ياس�ني
تواص�ل االتصال عى األرق�ام املخصصة لوزارة
الصح�ة ،إلباغه�م بأنه�ا تش�عر بأع�راض قد
تك�ون ناجمة ع�ن إصابتها بف�ريوس كورونا،
وبعد أكث�ر من عرش محاوالت ،تحدثت ياس�ني
إىل املوظ�ف ،الذي أخذ بياناته�ا ،لكنها انتظرت
خمس�ة أيام ،حتى تم أخذ العين�ة منها وثبوت
إصابته�ا بالفريوس ،ومن ثم نقلها ملستش�فى
“الوبائيات” الذي وصفت غرفه باملكتظة.
ش�كوى ياس�ني واح�دة م�ن ش�كاوى عديدة،
فخطوط ال�وزارة مش�غولة عى ال�دوام ،حيث
أج�رى مع�د التحقي�ق العدي�د م�ن املح�اوالت
للوصول للمركز دون جدوى ،بينما يقول القدرة
يف أول أي�ام الحظ�ر “24و25و 26أغس�طس”
تلق�ت الخط�وط  30أل�ف مكامل�ة ،واس�تمرت
االتصاالت بنفس الوترية اليومية ،وهناك مساع
لتوسعة الخطوط.
لك�ن األخطر هو أن ظهور الفريوس أفقد وزارة
الصح�ة ج�زءا من قدرته�ا عى ع�اج املرىض،
وقلص ع�دد األرسة املتاحة يف املستش�فيات ،إذ
اضط�رت ال�وزارة إلغاق ثاني أكرب مستش�فى
ع�ى مس�توى قط�اع غ�زة “مستش�فى غ�زة
األوروب�ي” بمحافظ�ة خ�ان يون�س ،وتحويله
ملرك�ز ع�اج مل�رىض كورون�ا ،ونق�ل أقس�امه
وأجهزت�ه ،ملستش�فيات أخ�رى مث�ل ن�ارص
والش�فاء الحكوميني .ويقول مدير مستش�فى
“الوبائي�ات” الدكتور يوس�ف العق�اد“ :تلقينا
حتى مساء الثالث من سبتمرب 242حالة مصابة
بالفريوس ،من كافة مناطق قطاع غزة ،إضافة
لوجود نح�و  150حالة يف مستش�فى الصداقة
الرتكي غرب غزة ،الذي افتتح كمستش�فى ثان
للوبائيات”.
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حمافظة بغداد تنهي فرز  5آالف قطعة
أرض سكنية يف احلسينية
بغداد /الزوراء:
أنهت محافظة بغداد اعادة فرز ما يقرب
من خمسة االف قطعة ارض سكنية
بمنطقة الحسينية ضمن خطتها لتوفري
السكن املناسب للمواطنني.
وقال محافظ بغداد ،محمد جابر العطا،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن
“املحافظة وضمن خطتها لتوفري السكن
للمواطنني ،اتمت اعمالها يف اعادة معالم
فرز منطقة الحرس بقضاء الحسينية
وبواقع اربعة االف و 64قطعة سكنية،
بينما تم قبلها فرز  757قطعة ارض
سكنية يف منطقة النفط وضمن قضاء
الزهور ،ليكون اجمايل القطع التي تم
فرزها اربعة االف ،و 821قطعة ارض”.
واشار اىل ان “اعادة الفرز تأتي بعد
معالجة الطمر غري النظامي للنفايات
واالنقاض التي سببت تلوثا وارضارا

بيئية فادحة للمنطقة ،اضافة اىل ما
شكلته من منظر غري حضاري عانى منه
االهايل القاطنون هناك طوال ما يزيد عىل
 17عاما”.
وافصح العطا عن ان “املحافظة سلمت
االرايض املفروزة اىل دائرة التسجيل
العقاري ومن خالل محرض رسمي،
اضافة اىل انه دعا املواطنني من اصحاب
السندات كونها موزعة سابقا ،اىل
مراجعة الدائرة اعاله ملعرفة مواقع
أراضيهم”.
واكد ان “بلدية الزهور بذلت جهودا
واسعة من اجل تحويل موقع الطمر غري
النظامي الذي تصل مساحته اىل 1040
دونما اىل اراض سكنية تكفي ان تكون
عرشة االف قطعة ارض والتي ستسهم
بتوفري السكن املناسب ملا يقرب من 50
الف نسمة”.

اهلجرة :توزيع  16ألف حصة إغاثية بني
النازحني يف احملافظات
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تستهدفان السالح املنفلت وفرض األمن واالستقرار فيهما

خلية اإلعالم األمين تعلن انطالق عمليتني أمنيتني يف بغداد والبصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس السبت ،عن
تنفيذ عمليتني أمنيتني كبريتني للتفتيش ونزع
أنواع األسلحة مِ ن املواطنني ،يف محافظتي بغداد
والبرصة ،ولفرض األمن واالستقرار فيهما.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إنه “يف تمام الساعة الخامسة ،فجر امس،
رشعت قيادة عمليات البرصة بتنفيذ عملية أمنية
كبرية للتفتيش”.
وأضاف البيان أنه “اشرتكت يف العملية قطعات
الجيش العراقي ولواء املشاة البحري وحرس
الحدود ورشطة الطوارئ”.
وقالت قيادة العمليات املشرتكة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «قيادة عمليات البرصة
والقطعات امللحقة بها بارشت ،فجر امس
السبت ،بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش
عدد من املناطق يف املحافظة بهدف تعزيز األمن
واالستقرار والقبض عىل املطلوبني ونزع األسلحة
غري املرخصة ،حيث كانت عىل محورين ،املحور
الشمايل من خالل لواء املشاة االيل السادس
والثالثني ومديرية رشطة البرصة ملداهمة
وتفتيش مناطق (املدينة  -القرنة املدير املاجدية
 -الكرمة).

واضافت «اما املحور الجنوبي من خالل قيادة
القوة البحرية وقيادة حرس الحدود املنطقة
الرابعة ولواء املغاوير الثالت فرقة مغاوير۱۹ /
ملداهمة وتفتيش مناطق (الفاو  -صفوان  -مخفر
جبل سالم – مخفر خرائج – مخفر جريشان )».
ويف سياق متصل أعلنت خلية اإلعالم األمني،
امس السبت ،عن انطالق عملية أمنية يف مناطق

شمايل العاصمة بغداد لنزع أنواع األسلحة مِ ن
املواطنني ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض
األمن واألستقرار فيها.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “منطقة الحسينية شهدت استخداما خطريا
لألسلحة املتوسطة والخفيفة يف النزاعات التي
حصلت فيها تسببت بازهاق ارواح االبرياء دون

اي احرتام ألمن املواطنني ومشاعرهم ،حيث
عاشت العوائل رعبا نفسيا شديدا”.
وأضاف البيان أن “الدولة وأجهزتها األمنية لن
تقف مكتوفة األيدي أمام هذا التحدي الواضح
لسلطة القانون ،ومن واجباتها االساسية حماية
مواطنيها والحفاظ عىل أمنهم ومصالحهم،
ويجب عىل املتخاصمني بأي نزاع أن يلجأوا اىل
القضاء وفقا للقانون ألن إستخدام السالح بني
املتخاصمني ليس هو الحل”.
وتابع أنه “من أجل فرض القانون وتعزيز األمن،
رشعت قواتنا األمنية وبصنوفها املختلفة بإمرة
قيادة عمليات بغداد ،فجر امس السبت ،بتفتيش
منطقة حسينية املعامل ونزع أنواع األسلحة
مِ ن املواطنني ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض
األمن واالستقرار فيها”.
وأكدت الخلية أن “قواتنا ستصل اىل كل
منطقة يستخدم فيها السالح خالل النزاعات
والخصومات” ،داعية املواطنني إىل “التعاون
التام مع القوات األمنية املكلفة بالواجب مِ ن
أجل سالمتهم وأمنهم ،وأنها قوات مخولة بكامل
الصالحيات ،كما نذكر جميع املواطنني الكرام بأن
حيازة األسلحة املتوسطة جريمة يعاقب عليها
القانون”.

أعلنت تأهيل وتزيني زقاق امنوذجي يف املعامل

األمانة تزيل جتاوزات ومشوهات عن  4شوارع يف املنصور
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس السبت ،توزيع ( )16,376حصة من املساعدات
االغاثية بني األرس النازحة واالرس العائدة يف محافظات ( االنبار وصالح الدين والعاصمة
بغداد) وتضمن التوزيع (سالت غذا ٔيية واخرى صحية وكسوة مالبس).
وذكر مدير عام دا ٔيرة ش ٔوون الفروع يف الوزارة ،عيل عباس جهاكري ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «كادر فرع الوزارة يف محافظة االنبار وزع ( )8,530حصة
اغاثية بني االرس العائدة ملناطقها يف اقضية الرمادي و القائم والكرمة ،اضافة اىل األرس
النازحة يف مخيم عامرية الفلوجة ،ووزع كادر فرع الوزارة يف محافظة صالح الدين
( )3,682حصة اغاثية بني العائدين ملناطقهم يف اقضية سامراء والضلوعية و الطوز،
فضال عن النازحني يف قضائي تكريت وبيجي».
واضاف جهاكري ان « كادر فرع الوزارة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد وزع ضمن
الحصة الشهرية ( )2,064حصة اغاثية بني االرس النازحة يف مجمعي النبي يونس (ع)
واالحسان و مناطق مختلفة» .مشريا اىل ان» كوادر فروع الوزارة يف محافظات (النجف
االرشف و كربالء املقدسة والبرصة) وزعت ( )2,100حصة من املساعدات االغاثية بني
االرس النازحة «.

قضاء خانقني يتخذ حتصينات أمنية
ملواجهة «تعرضات املوت»
بغداد /الزوراء:
اكدت ادارة قضاء خانقني ،امس السبت،
نرش تعزيزات امنية جديدة يف محيط
القضاء ملواجهة الهجمات والتعرضات
االرهابية التي يشنها تنظيم داعش ضد
املناطق السكنية.
وقال قائممقام خانقني ،دلري حسن سايه،
يف ترصيح صحفي :ان الجيش والحشد
الشعبي حصنت قطعاتها ونقاطها االمنية
ملواجهة أي تعرضات ارهابية تستهدف
مناطق ريف خانقني مشريا ً.
ودعا سايه اىل تكثيف الجهود االستخبارية
والتعاون املعلوماتي مع السكان إلجهاض
أية هجمات او محاوالت ارهابية قبل

وقوعها ،وإنهاء وجود الخاليا النائمة يف
جميع مناطق محيط خانقني.
وتعرضت مناطق اطراف خانقني «105
كم شمال رشق بعقوبة» خالل األشهر
املاضية اىل حوادث وهجمات بالعبوات
الناسفة تسببت بسقوط ضحايا من
املدنيني وعنارص امنية ،فيما عزا املختصون
أسباب الهجمات اىل تسلل إرهابيني فارين
من محافظات أخرى اىل اطراف خانقني .
وإجماالً تشهد خانقني ارتفاعا ً واضحا ً يف
معدالت الخروقات االمنية بعد انسحاب
قوات البيشمركة  2017والتي كانت
منترشة يف املنطقة وتسيطر عليها امنياً،
بعد الخالف مع بغداد.

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس السبت،
عن ازالة التجاوزات واملشوهات عن
 4شوارع يف املنصور.
وقالت االمانة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «مالكاتها
يف دائرة بلدية املنصور ،وبإسناد
القوة االمنية املاسكة لألرض،

قامت بحملة ليلية إلزالة التجاوزات
واملشوهات عن اربعة شوارع
هي (شارع السفارات  ،شارع
املنصور ،شارع  14رمضان ،شارع
السبعاوي ،باالضافة اىل محيط
تقاطع الرواد) ضمن قاطع بلدية
املنصور».
واضافت ان «الحملة استمرت

لعدة ساعات وتضمنت ازالة عدد
كبري من التجاوزات واملشوهات
التي تقطع طريق السابلة وتشوه
املنظر العام».
من جانب اخر ،اعلنت امانة بغداد
عن تأهيل وتزيني زقاق يف منطقة
املعامل رشق العاصمة بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقت

الطاقة الربملانية تقرتح «خطة عاجلة» لزيادة
ساعات جتهيز الكهرباء
بغداد /الزوراء:
اقرتحت لجنة الطاقة النيابية ،امس السبت« ،خطة
عاجلة» ،قالت إنها ستساهم يف زيادة ساعات
تجهيز الكهرباء ،وتقليل التلوث البيئي الناجم عن
املحطات الغازية يف العراق.
وقال عضو اللجنة ،صادق السليطي ،يف مؤتمر
صحفي ،عقده داخل قبة الربملان بحضور عدد
من أعضاء اللجنة :إن «األموال التي رصدت
للمستثمرين أرهقت املوازنة االستثمارية
والتشغيلية لوزارة الكهرباء ،بالتايل فإننا نرى
أن أبسط الحلول هو وضع خطة عاجلة إلضافة
الدورات املركبة لجميع املحطات الغازية يف
البلد والتي تقدر بأكثر من تسعة االف ميغاواط
وباالمكان اضافة وحدات بحدود مابني اربعة
االف اىل خمسة االف ميغا واط وبشكل عاجل
ورسيع».
وأضاف السليطي أن «هذه الخطوة ستحقق رسعة
انجاز االعمال كونها تتم من خالل االضافة ملحطات
غازية موجودة بالفعل عىل عكس امليض بمشاريع
جديدة» ،مبينا ان «الدورة املركبة تعتمد عىل عوادم

الغازات الخارجة من املحطات الغازية الحالية،
ويتم توجيهها لتشغيل التوربينات البخارية ،اي ان
تلك الوحدات التي تضاف بواقع اربعة االف ميكا
واط باالمكان تشغيلها دون استخدام الوقود».
وتابع أن «هذه الخطوة ستسهم ايضا بتقليل
التلوث البيئي الناجم عن املحطات الغازية
واستغالله يف تشغيل الدورة املركبة ،اضافة اىل
تقليل كلف انتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة
املحطات الحالية ،وباالمكان توفري نصف طاقة
املحطات الحالية ،اي كل محطة بسعة الف
ميغاواط ،وباالمكان اضافة  500ميغاواط عىل
الدورة املركبة».
ودعا السليطي رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ووزراء التخطيط واملالية والكهرباء ،إىل
«تضمني هذه املشاريع املهمة بموازنة العام الحايل
او التنفيذ عىل برنامج القروض لغرض االرساع
بإدخالها مطلع الصيف املقبل ،والتهيؤ لزيادة
ساعات التشغيل الكهربائي لتخفيف معاناة
املواطنني من نقص التجهيز الذي رافقهم طيلة
السنوات املاضية».

من ضمنها إعادة هيكلة الوزارة وترشيقها وفقا ملتطلبات العمل

التعليم تتحدث عن خارطة إلصالح املؤسسة اجلامعية يف العراق
بغداد /الزوراء:
أفاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،نبيل
كاظم عبد الصاحب ،امس السبت ،بعزمه عىل
استحداث صندوق البحث العلمي مع توفري
السكن الالئق لالساتذة داخل الجامعات ضمن
خارطة االصالح.
وقال الوزير ،يف حديث صحفي :إن مرشوع
االصالح يتضمن خطوات مرتقبة يف محورين
رئيسني هما التعليم الحكومي والتعليم الجامعي
األهيل .ويف ما يتعلق باملحور األول ،اوضح :ان
الجهود تركز عىل رفع مستوى التنسيق مع وزارة
التخطيط لتحديد حاجة سوق العمل من حملة
الشهادات األولية والعليا وإعادة النظر بأعداد
القبول يف الدراسات العليا وفقا للحاجة الفعلية
للبلد ،والرتكيز عىل التخصصات النادرة يف ضوء
برنامج سنوي يمكن أن يؤمن االفادة الفعلية من
الخريج وتوظيف طاقته.
وجدد وزير التعليم أهمية استثمار التنسيق مع
منظمة اليونسكو لوضع الحلول واملعالجات
اآلنية والدقيقة للمشكالت التي تواجه الجامعات
والكليات واملعاهد عىل مستوى الدراسات االولية
والعليا يف ضوء املستجدات والظروف املحيطة بنا
من تظاهرات وتداعيات استمرار جائحة كورونا
العاملية ،بحيث يراعى يف هذه الحلول واملعالجات
التوازن بني الظروف التي يمر بها البلد وبني
الرصانة العلمية وسمعة التعليم يف بلدنا.
وشدد عبد الصاحب عىل التوجه االصالحي
املتضمن إعادة هيكلة الوزارة وترشيقها وفقا
ملتطلبات العمل املثمر والعمل عىل إصدار قرارات
وتعليمات تعالج مشكالت حقيقية يف مؤسسات

التعليم العايل من دون املساس برصانة العملية
التعليمية ،وإعطاء األولوية للجامعات املستحدثة
يف التخصيصات املالية دعما ملشاريع البنية
التحتية وتجهيز املختربات فيها ،وكذلك شمولها
باألولوية يف تعيينات املالكات التدريسية واإلدارية
والخدمية ،وتعظيم وتعزيز مصادر التمويل
الدائمة التي تساعد املؤسسات التعليمية عىل
الوصول اىل أهدافها وعدم اعتمادها عىل التمويل
الحكومي الذي يعاني من تراجع واضح بسبب
االزمة االقتصادية ،والعمل عىل استغالل هذه
املوارد لالرتقاء بالبنى التحتية للجامعات من
حيث املباني واملختربات ووضع خطة زمنية
النجاز املشاريع املتوقفة.
وكشف وزير التعليم عن إعادة النظر يف اختيار تلك

القيادات وفقا ملعايري الكفاءة والنزاهة واللقب
العلمي والتسلسل يف املواقع إالدارية ،ووضع
هذه القرارات موضع التنفيذ بعيدا عن التدخالت،
والعمل عىل عدم تسييس الجامعات ،وجعلها
مكانا آمنا للعلم واملعرفة والقيم الخالقة.
وأكد عبد الصاحب :ان التوجه نحو إصدار
تعليمات تحدد بموجبها مجموعة من املعايري
التي يشرتط توافرها يف أي متقدم لنيل وظيفة
تدرييس يف مؤسسات التعليم العايل ،وذلك من
أجل رفع مستوى أداء الطاقم التدرييس ،ووضع
جدول سنوي بالتخصصات التي تحتاج اليها
مؤسسات التعليم يف ضوء االستحداثات وحركة
املالك والرتكيز عىل االختصاصات النادرة.
وأعرب عن عزمه استحداث صندوق البحث

العلمي وإقرار ترشيعاته ودعم وتشجيع
الجامعات العراقية للتحول من نرش املعرفة
اىل نرش وإنتاج املعرفة ضمن مفهوم الجامعة
املنتجة ،وتسويق البحث العلمي لقطاعات الدولة
املختلفة واالنفتاح عىل العالم لتطوير القدرات
يف البحث العلمي يف الجانب التطبيقي وتعظيم
املوارد.
وشدد وزير التعليم بشأن الدراسة خارج العراق
عىل «مراجعة تعليمات فتح امللف الدرايس للطلبة
الدارسني ،والعمل عىل وضع ضوابط تنظم هذا
املوضوع اعتمادا عىل معدل الطالب وتسلسل
الجامعة يف التصنيفات العاملية الرصينة واالهتمام
بالطلبة املبتعثني من حيث االستحقاقات واملدد
املطلوبة بما يؤمن الحصول عىل الشهادة وعودة
الخريج لخدمة البلد».
واضاف عبد الصاحب «رضورة االهتمام
بالطالب واألنشطة الالصفية والتدريب العميل
ومشاركة الطالب يف تقديم الرؤى واألفكار
الطموحة ومناقشاتها للوصول اىل الهدف
والعمل عىل استخدام الوسائل غري التقليدية يف
التعليم الجامعي وتطوير مهارات التدريسيني
وضمان وصول املعرفة للطالب بشقيها النظري
والتطبيقي».
وتحدث عن رضورة وأهمية التعاون والتكامل
مع الجامعات والكليات االهلية بوصفها رشيكا
يف تطوير التعليم العايل يف العراق من خالل
تبادل الخربات وتكوين املجاميع البحثية ،وعقد
املؤتمرات والورش من أجل ان تكون هذه
املؤسسات عامال مهما ورافدا رئيسا من روافد
التنمية البرشية واالقتصادية يف العراق.

«الزوراء» نسخة منه :إن «مالكاتها
يف قسم املعامل البلدي ،وبالتعاون
والعمل املشرتك مع فريق من
املتطوعني من اهايل املنطقة ،قامت
بتأهيل وتزيني الزقاق  61املحلة
 771ضمن منطقة املعامل رشق
العاصمة والتي عملت االمانة عىل
خدمتها بالبنى التحتية واالكساء

مؤخرا ً».
واضافت ان «االعمال تضمنت تزيني
وتشجري الزقاق ،باالضافة اىل صبغ
االرصفة واعمال اخرى مختلفة».
وتابعت« :يأتي هذا العمل ضمن
حمالت الدعم التي تقوم بها امانة
بغداد لسكان االزقة الذين يساهمون
يف تنظيف وتزيني ازقتهم».

احلشد الشعيب يطهر 85كم من
صحراء غرب األنبار

بغداد /الزوراء:
طهر اللواء  19بالحشد الشعبي  85كم يف صحراء غرب االنبار ،كما أمن الحدود العراقية السورية
بالكامل ضمن قاطع مسؤوليته.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “اللواء  19بالحشد الشعبي
انهى الواجب املكلف به يف عمليات صحراء غرب االنبار (جنوبي عكاشات) ،حيث تم تطهري 85
كم”.
وأضاف البيان أن “اللواء دمر مفرزة تابعة لداعش وفتش وادي الضايع ،اضافة اىل تأمني الحدود
العراقية السورية بالكامل ضمن قاطع مسؤولية اللواء”.

اإلطاحة بأخطر تاجر خمدرات يف أبي
اخلصيب
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة البرصة ،امس السبت،
القبض عىل اخطر تجار املخدرات يف ابي
الخصيب.
وذكر بيان للقيادة :انه «بنا ًء عىل توجيهات
وكيل الوزارة لشؤون الرشطة الفريق عماد
محمد محمود ،وارشاف قائد رشطة محافظة
البرصة واملنشآت اللواء عباس ناجي ادم،
بمالحقة تجار ومروجي املخدرات والقبض
عليهم وفق خطط امنية دقيقة أثمرت عن
إلقاء القبض عىل اخطر تجار املخدرات يف

املحافظة».
وأضاف البيان انه «بعد توفر معلومات حول
قيام املتهم بنقل املواد املخدرة من قضاء ابي
الخصيب اىل مكان اخر عىل الفور تم تشكيل
قوة من أبطال قسم شؤون املخدرات واملؤثرات
العقلية يف البرصة ،ومن خالل التواصل مع
مصادرنا تم تحديد موعد حركته فجر امس،
وتم نصب كمني محكم يف املكان املحدد وإلقاء
القبض عليه ،وضبط بحوزته مواد مخدرة
وكمية من الحبوب املخدرة ،وتمت إحالته عىل
القضاء لينال جزاءه العادل».

االستخبارات حتبط حماولة الستهداف
متظاهرين يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،إحباط محاولة الستهداف متظاهرين يف محافظة ذي
قار.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «معلومات استخبارية وردت عن وجود
أحد املتهمني يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم املتظاهرين يف قضاء الرفاعي بمحافظة
ذي قار».
وأضافت أنه «عىل الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات ذي قار يف وزارة الداخلية ،والقبض عليه بالجرم املشهود أثناء قيامة بعملية زرعة
للعبوة الناسفة وإحباط مخططه يف استهداف املتظاهرين السلميني وايقاع األذى بهم».
وأشارت وكالة االستخبارات ،إىل أن «قايض التحقيق قرر توقيفه (املتهم) عىل وفق أحكام املادة
 /4ارهاب من قانون العقوبات».
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الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق
احمللية
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة االجنبية
يف الع�راق ،ام�س السب�ت،
استقرارا ً بسعر رصف الدوالر
األمريك�ي مقاب�ل الدين�ار
العراق�ي .وكان�ت أسعار بيع
ورشاء ال�دوالر يف رشك�ات

ومكات�ب الصريف�ة ،كاآلتي:
سع�ر البي�ع لل�دوالر الواحد
 1235دين�اراً ،أي  123ألفا ً و
 500دين�ار للمائ�ة دوالر .أما
سع�ر ال�رشاء لل�دوالر 1225
دين�اراً ،أي  122ألف�ا ً و500
دينار للمائة دوالر.

الرشيد يعلن أمساء الفروع والشركات
املعنية برتويج قروض السيارات
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد ،امس
السب�ت ،عن أسم�اء فروع
امل�رصف والرشكات املعنية
برتويج ق�روض السيارات
والت�ي اعل�ن عنها املرصف
سابقا ً.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي
للم�رصف يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه:
إن «ق�روض السي�ارات
ست�رتاوح م�ا ب�ني -٣٠
 ٦٠ملي�ون دين�ار عراق�ي
للموظف�ني واملواطن�ني
واملتقاعدين».
وأضاف أن «الراغب بالتقديم
ع�ىل ق�رض السي�ارات
بإمكان�ه مراجع�ة الفروع
والرشك�ات أدن�اه :رشك�ة
الب�الد املتحدة ه�ي لفروع

م�رصف ( ث�ورة العرشين
 /الفرات /كربالء /املربد/
دجلة) ،رشكة البالد الطيبة
الف�روع امل�رصف تشمل (
ارخيتة //الك�رخ /الطف
//دجلة) ،رشكة نبع زمزم
الفروع املعنية ( الريموك /
السيف/الكرام�ة /دجلة)،
رشك�ة اب�ن البل�د الفروع
( الرب�اط  /العزيزي�ة /
الجزي�رة /دجل�ة) ،رشكة
انوار بابل الفروع ( معرض
بغ�داد ال�دويل  /االعتم�اد
التجاري /العشار /دجلة)،
رشكة سما الغربيه الفروع
( الصالحية  /بحرية ساوة
 /املسيب /اريدو /دجلة)،
رشكة جنان امللتقى الفروع
املعنية ( الوثبة  /ذي قار/
اطلس /السيف  /دجلة)».

استئناف العمل مبشروع ماء السماوة
الكبري
بغداد /الزوراء:
تستأن�ف الرشك�ة املنف�ذة
ملرشوع م�اء السم�اوة الكبري
البالغ�ة كلفت�ه  186ملي�ار
دين�ار ،العمل به مطلع الشهر
املقبل.
وقال مدير م�اء املثنى ،محمد
طال�ب ،يف بيان اطلع�ت عليه
«الزوراء» :ان “الرشكة املنفذة
ملرشوع ماء السم�اوة الكبري،
تعه�دت باستئن�اف العمل به
مطلع الشهر املقب�ل ،وتقديم
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دعت احلكومة اىل تضمني املشاريع املهمة يف موازنة العام احلالي

الطاقة النيابية تكشف عن عقود أخطر على االقتصاد من جوالت الرتاخيص النفطية
بغداد /الزوراء:
انتقد عضو لجن�ة الطاقة النيابية ،جمال
املحم�داوي ،عق�ود وزارة الكهرب�اء التي
أبرمته�ا مع رشك�ات استثمارية بصيغة
«تأخ�ذ أو تدف�ع» ( )Take-or-payوالتي
تق�ي ب�أن يدف�ع الع�راق مبال�غ مالية
ضخمة دون أن يتسلم الطاقة الكهربائية،
م ٔوك�دا ً رضورة ا ٕيق�اف ه�ذه الصيغة من
التعاق�دات أو استبداله�ا بصيغ�ة أخرى،
فيما دعت لجنة النفط والطاقة النيابية ،
الحكومة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس
ال�وزراء وال�وزراء املعني�ني وه�م وزراء
التخطيط واملالي�ة والكهرباء  ،اىل تضمني
املشاري�ع املهمة بموازنة الع�ام الحايل او
التنفيذ عىل برنامج القروض.
وقال عضو لجنة الطاق�ة النيابية ،جمال
املحمداوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ا ٕن « التقاري�ر املالي�ة تكشف حجم
الرضر الذي لحق باالقتصاد الوطني جراء
التعاق�د مع رشك�ات استثماري�ة الٕنتاج
الطاقة الكهربائية ورشائها من قبل وزارة
الكهرباء عىل وف�ق صيغة تعاقدية تعرف
ب�»تأخ�ذ أو تدف�ع « والتي تكل�ف العراق
غرامات مالية ال مربر له�ا» .الفتا ً اىل أنها
«ال تق�ل خط�ورة ورضر ع�ىل االقتص�اد
الوطني من جوالت الرتاخيص النفطية».
واض�اف املحم�داوي ان «م�ن ب�ني ه�ذه
املحطات التي تعمل عىل وفق هذه الصيغة
محطة الرميلة بتعاقد مع رشكة الشمال،
ومحط�ة العم�ارة الواقع�ة يف محافظ�ة
ميس�ان بتعاق�د م�ع رشك�ة العم�ارة
لالستثم�ار ،ومحط�ة بسماي�ة ببغ�داد
وبتعاقد مع رشكة املاس القابضة».
وتاب�ع أن « مع�دل الطاق�ة املتعاق�د عىل

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن سفري الجمهورية االسالمية االيرانية
يف الع�راق ،ايرج مسج�دي ،امس السبت،
عن استعداد الجمهورية االسالمية لرشاء
الفائض من القمح والشعري العراقي.
وذك�ر مسجدي ،خالل لقائ�ه وزير املالية
العراق�ي ع�ي عبداالم�ري ،الجمع�ة ،يف
العاصم�ة العراقية :ان طه�ران مستعدة
ل�رشاء الفائض من إنتاج الشعري والقمح
العراقي .وأضاف :ان الجانبني استعرضا،
خالل اللقاء ،النتائ�ج واالتفاقات التي تم
التوص�ل إليها خالل الزي�ارة األخرية التي
قام به�ا رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي والوفد املرافق له إىل طهران.

القرض  10سنوات» .مشريا اىل «ان
التقديم عىل ق�رض الرتميم وتأهيل
الدور السكنية يكون حسب الرقعة
الجغرافي�ة باالعتم�اد ع�ىل موق�ع
العقار املراد تأهيله كمعيار مهم يف
منح القرض”.

الصناعة تصدر وجبـة جديـدة مـن «الربايـم كـوت»
إلـى اإلمـارات
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدير عام الرشكة العامة للصناعات
التعديني�ة ،إحدى رشك�ات وزارة الصناعة
واملع�ادن ،عدن�ان الغن��ام ،امس السبت،
ع�ن إستم�رار عملي�ات التصدي�ر ملنت�ج
الرباي�م ك�وت خالل شهر أيلول الحال�ي .
وقال الغنام يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “ك�وادر الرشك�ة وبالتعاون م�ع
(رشك��ة ش�م�ال الفيح��اء للخدم��ات
النفطي��ة) قام�ت ي�وم األربع�اء امل�ايض
بتصدير وجبة جديدة م�ن ( م�ادة الرباي�م

الكهربائية م�ن حزي�ران  ٢٠١٧/ولغاية
آذار .»٢٠١٩/
وطالب املحمداوي برضورة مراجعة هذه
الصيغ�ة التعاقدي�ة بأرسع وق�ت واجراء
تعديل العقود عىل وفق صيغة تضمن عدم
خسارة العراق مبالغ ا ٕضافية ،ومحاسبة
وزراء الكهرب�اء ولجان الطاق�ة الوزارية
الذي�ن وافق�وا ع�ىل ا ٕب�رام العق�ود بهذه
الصيغة.
ودع�ا ا ٕىل تشكيل لجن�ة تحقيقية لكشف
املتسب�ب به�ذا اله�در يف امل�ال الع�ام
واستدع�اء الجه�ات االستشارية يف وزارة

الكهرباء ،وبيان حقيقة املتسبب يف ضياع
أموال الشع�ب العراقي ،وإل�زام الوزارات
والجهات الحكومية بعدم ا ٕجراء أي تعاقد
بهذه الصيغة نهائيا.
ويف سياق اخر دعت لجنة النفط والطاقة
النيابي�ة  ،الحكوم�ة التنفيذي�ة ممثل�ة
برئي�س مجلس الوزراء وال�وزراء املعنيني
وه�م وزراء التخطيط واملالية والكهرباء ،
اىل تضم�ني املشاريع املهمة بموازنة العام
الح�ايل او التنفيذ ع�ىل برنامج القروض ،
لغ�رض االرساع بادخاله�ا مطلع الصيف
املقب�ل والتهي�ؤ لزيادة ساع�ات التشغيل

الكهربائ�ي  ،لتخفيف معان�اة املواطنني
من نق�ص التجهي�ز الذي رافقه�م طيلة
السنوات املاضية .
واش�ار عض�و اللجن�ة النائ�ب ص�ادق
السليط�ي يف مؤتم�ر صحفي مشرتك  ،اىل
االم�وال التي رص�دت للمستثمرين والتي
ارهقت امليزاني�ة االستثمارية والتشغيلية
لوزارة الكهرباء ،مبينا ان « ابسط الحلول
ه�و وضع خطة عاجل�ة الضافة الدورات
املركب�ة لجميع املحطات الغازي�ة يف البلد
والت�ي تق�در باكثر من تسع�ة االف ميكا
واط  ،وباالمك�ان اضاف�ة وح�دات بنحو
اربع�ة االف اىل خمس�ة االف ميك�ا واط
وبشكل عاجل ورسيع « .
واضاف ان «هذه الخطوة ستحقق رسعة
انج�از االعم�ال كونه�ا تت�م م�ن خ�الل
االضافة ملحطات غازي�ة موجودة بالفعل
ع�ىل عك�س امل�ي بمشاريع جدي�دة»،
مش�ريا اىل ان «الدورة املركب�ة تعتمد عىل
ع�وادم الغ�ازات الخارج�ة م�ن املحطات
الغازي�ة الحالية ويت�م توجيهها لتشغيل
التوربينات البخاري�ة اي ان تلك الوحدات
الت�ي تض�اف بواق�ع اربع�ة االف ميك�ا
واط باالمك�ان تشغيله�ا دون استخ�دام
الوقود».
واوضح  ،ان «هذه الخطوة ستسهم ايضا
بتقليل التلوث البيئي الناجم عن املحطات
الغازي�ة واستغالل�ه يف تشغي�ل ال�دورة
املركب�ة ،اضاف�ة اىل تقلي�ل كل�ف انت�اج
الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة املحطات
الحالي�ة وباالمك�ان توف�ري نص�ف طاقة
املحطات الحالية اي كل محطة بسعة الف
ميكا واط باالمكان اضافة  500ميكا واط
عىل الدورة املركبة».

إيران تعلن استعدادها لشراء فائض القمح والشعري من العراق

الرافدين مينح قروضا للموظفني واملواطنني لتأهيل
الدور السكنية

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
السب�ت ،ع�ن منحه قروض�ا تصل
ل� 50مليونا للموظفني و 30مليونا
للمواطنني.
وق�ال امل�رصف يف بي�ان تلق�ت

رشائها يف محطة بسماية مثالً ،يبلغ ٪ ٩٠
والوزارة ملزم�ة عل ى وفق صيغة» تأخذ
أو تدف�ع « ب�رشاء ه�ذه الطاق�ة ،وان لم
تستلمه�ا فعليا حت�ى يف حالة عدم تحمل
الشبك�ة الوطني�ة أو سق�وط اح�د أبراج
النقل أو بسبب مشاكل الوقود».
وأش�ار ا ٕىل أن�ه» بسب�ب ه�ذه الصيغ�ة
يف محط�ة بسماي�ة دف�ع الع�راق مبل�غ
( )١٤٥٧٧٢٨٠٦دوالرات (مائ�ة وخمسة
وأربعني مليون وسبعماية واثنني وسبعني
ال�ف وثالثمائة وست�ة دوالرات) ا ٕىل رشكة
امل�اس القابض�ة دون أن يتسل�م الطاقة

ج�داول جدي�دة للتنفي�ذ بع�د
تسهي�ل دخ�ول مالكاته�ا
األجنبية”.
واشار إىل أن “املرشوع البالغة
كلفته  186مليار دينار ،وتوقف
عن�د نسب�ة انج�از تج�اوزت
ال��  63باملئ�ة ،يض�م خزانات
ضخم�ة وأحواض�ا للتصفي�ة
والرتسي�ب وخطوط�ا ناقلة”.
مؤك�دا ان�ه “سيق�ي ع�ىل
مشكلة ش�ح املي�اه يف مناطق
املحافظة حال اكتماله”.

«الزوراء» نسخة منه :ان “القروض
التي اطلقه�ا للمواطنني واملوظفني
لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية
ح�دد ب�  50مليون دين�ار للموظف
و 30مليون دينار للمواطن”.
وأض�اف البي�ان ان “م�دة تسدي�د
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ك�وت ) إىل دولة اإلم�ارات العربية املتحدة
وبكمي�ة بلغ�ت ( )١٠٤٢طنا م�ن معم�ل
املنتج��ات األسفلتي��ة ال�ذي ت�م إنشاؤه
عىل وفق عق�د املشاركة املربم بني الرشكة
ورشكة شمال الفيحاء”.
وأض�اف أن “م�ادة الرباي�م ك�وت منت�ج
أسفلت�ي بع�دة أن�واع إعتمادا ً ع�ىل نسبة
املذي�ب العضوي يستعمل ألغ�راض الرش
عن�د تبلي�ط الط�رق للطبق�ات السفلي�ة
والعلوي�ة ،وحسب املواصف�ات واملقاييس
والجودة املطلوب�ة”.

كما ناق�ش الجانبان تجنب اخ�ذ االموال
الرضيبية املضاعفة ،والتعاون الجمركي،
واتفاقي�ة تشجي�ع ودع�م االستثم�ار
املتب�ادل بني الطرف�ني ،فضال ع�ن سداد
مطال�ب إي�ران لبيع الغ�از والكهرباء من
قبل الحكومة العراقية.
وت�م خ�الل اللق�اء تقدي�م دع�وة وزي�ر
االقتصاد واملالية يف الجمهورية االسالمية،
فرهاد ديجبساند ،لنظريه العراقي لزيارة
طهران.
م�ن جانبه ،رح�ب وزير املالي�ة العراقي،
عبداالم�ري ع�الوي ،به�ذه الدع�وة ،معلنا
استع�داده للسف�ر إىل إي�ران يف القري�ب
العاجل.

النفط :إنتاج الغاز املصاحب بلغ 2361
مقمقا يومياً يف متوز
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط العراقية ،امس
السبت ،ان انت�اج الغاز املصاحب
خ�الل ش�هر تم�وز امل�ايض بل�غ
 2361مقمق-ملي�ون قدم مكعب
قيايس -باليوم.
وقال�ت ال�وزارة يف احصائي�ة لها
ن�رشت ع�ىل موقعه�ا الرسم�ي،
واطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء» :إن
«إنت�اج الغ�از املصاح�ب من قبل
الرشك�ات النفطي�ة يف عم�وم
الع�راق لشه�ر تموز امل�ايض بلغ
 2361مقمق�ا بالي�وم» ،مبين�ة
ان «املح�روق بل�غ  1161مقمق�ا
باليوم».
وأضاف�ت ان «انت�اج رشك�ة نفط
الشم�ال والوس�ط م�ن الغ�از
املصاحب بل�غ  311مقمقا باليوم
واملح�روق من�ه بل�غ  87مقمق�ا
بالي�وم ،يف ح�ني بل�غ إنت�اج الغاز
املصاحب م�ن نفط الب�رصة وذي
ق�ار وميسان  2050مقمقا باليوم

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية الطرق والجسور يف كربالء استئناف
العم�ل بم�رشوع املم�ر الثاني لطري�ق (كربالء –
ال�رزازة – االخي�رض -معمل السمن�ت) بطول 45
كيلو مرت بعد عدة توقفات منذ املبارشة به يف العام
.2013
وق�ال امل�رشف ع�ىل امل�رشوع ،املهن�دس ش�اكر
محم�ود ،يف ترصيحصحف�ي :ان “مرشوع طريق
كرب�الء باتجاه ال�رزازة م�رورا ً بمنطقة األخيرض
حت�ى يص�ل اىل معم�ل السمن�ت بواق�ع  45كيلو
م�رتا وبعرض ٨م ،وبكلفة اجمالية بلغت اكثر من
 ٢٨مليار دينار ضم�ن تخصيصات وزارة االعمار
واالسك�ان ،استأنف العمل فيه بع�د عدة توقفات
منذ العام  2013لغاية اآلن”.
واض�اف محم�ود ان “نسب�ة االنج�از يف املرشوع
بلغ�ت  ،53%وم�ن املؤمل اكماله يف ع�ام واحد يف
حال توفر التخصيصات املالية وعدم ايقافه”.
واك�د ان املرشوع يعد م�ن املشاريع اإلسرتاتيجية
املهم�ة كون�ه يرب�ط قض�اء ع�ني التم�ر بمركز
محافظة كرب�الء ،وطريق ملرور قواف�ل الحجاج،
ومقالع املواد االنشائية.

الديوانية تبدأ بعدد من مشاريع
قطاعات الرتبية والطرق واجلسور

واملحروق  1074مقمقا باليوم».
واش�ارت ال�وزارة اىل ان «انت�اج
الع�راق من الغاز الجاف بلغ 1072
مقمق يوميا ،فيما بلغ انتاج الغاز
السائل  5282طنا يوميا».
وتفي�د التقدي�رات األولي�ة لوزارة
النف�ط بأن العراق يمتلك احتياطيا ً
يقدر بنحو  132تريليون قدم مكعب

من الغاز ،حي�ث أن نحو  70%من
الغ�از العراق�ي هو غ�از مصاحب
الستخراج النف�ط ملعالجته ،ويحل
الع�راق املرتب�ة الحادية عرشة بني
دول العال�م الغنية بالغاز الطبيعي
بع�د كل من روسيا وإي�ران وقطر
والسعودي�ة واإلم�ارات وأمريك�ا
ونيجريا وفنزويال والجزائر.

استثمار بغداد تعلن تنفيذ أكرب منتجع سياحي
ترفيهي يف البلد
بغداد /الزوراء:
ِّ
تنفذ هيئة استثمار بغداد
أضخ�م منتج�ع سياحي
ترفيهي يف العراق بمنطقة
الدورة جنوب�ي العاصمة
بغداد بمساح�ة تزيد عىل
 53دونما.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة،
املهن�دس ش�اكر الزامي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«الهيئة ،وضمن مشاريعها
بقطاع السياحة والرتفيه،
منحت اج�ازة استثمارية

بكلفة  28مليار دينار ..إعادة
العمل بطريق كربالء  -الرزازة

اىل احدى رشك�ات القطاع
الخ�اص ،إلنش�اء أضخ�م
منتج�ع سياح�ي ترفيهي
ع�ىل مست�وى الب�الد يف
منطق�ة ال�دورة ق�رب
ج�ر الطابق�ني ليك�ون
مكم�ال لسلسل�ة املشاريع
السياحي�ة الرتفيهي�ة يف
العاصمة».
وأضاف الزامي ان “املنتجع
سيضم ايضا مركزا تجاريا
اطلق�ت علي�ه تسمي�ة
(الع�راق م�ول) يحت�وي

عىل أربعة طبق�ات يجري
تنفيذه�ا عىل مستوى عال
جدا ً م�ن البن�اء وبأسلوب
عرصي ومميز”.
وأوض�ح أن “املالك�ات
الهندسية والفني�ة للهيئة
ً
تسارع�ا بنس�ب
أرشت
االٕنجاز ،ال سيما ان الرشكة
املنف�ذة ل�ه حرص�ت ع�ىل
استمراري�ة تنفيذه بالرغم
من الظ�روف الحالية التي
تواجهه�ا البالد يف مواجهة
جائحة كورونا”.

ويمت�از املنتجع بمساحته
الكب�رية التي تتج�اوز 53
دونم�ا ،وسيوف�ر الكث�ري
من الخدم�ات والفعاليات
واالٔنشط�ة الرتفيهي�ة،
مم�ا يمي�زه ع�ن بقي�ة
املشاري�ع املماثل�ة املنفذة
حاليا ،ويضم برجا فندقيا
مكون�ا م�ن  26طبق�ة،
ومدين�ة مائي�ة ،ومرك�زا
تجاري�ا ،ومكتب�ة ،ومدينة
ألع�اب مغلق�ة ،اضافة اىل
مساحات خرض.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف الديواني�ة ،ام�س
السب�ت ،ع�ن املب�ارشة بتنفي�ذ ع�دة مشاري�ع
لقطاع�ات الرتبي�ة والط�رق وج�ر مش�اة يف
مناطق متفرقة من قضاء الشافعية ،فيما أكدت
عزمه�ا متابعة الرشكات املنف�ذة بشكل مبارش
لضم�ان إنجازها ضمن جداولها الزمنية املحددة
يف العقود املربمة.
وق�ال اع�الم محاف�ظ الديواني�ة ،زه�ري ع�ي
الشعالن ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
« 3مب�ان مدرسية ضمن مشاريع تنمية األقاليم
لسن�ة  ،٢٠١٩تم ال�رشوع بتنفيذه�ا يف مناطق
متفرقة من قضاء الشافعية» ،مشريا اىل أن «أحد
املشاريع يتضمن بناء مدرس�ة البشائر واكساء
طريق ال حمود وانشاء طريق االغوات».
وأضاف أن «املرشوع الثاني شمل بناء مدرسة ١٢
صفا مع املجموع�ة الصحية ضمن املناقصة ٢٤
لسن�ة  .»٢٠١٩مبينا أن «لجانا مختصة ستعمل
عىل متابعة عمل الرشكات املنفذة لضمان انجاز
املشاريع كما مخطط يف الجدول الزمني لها».

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرة من وزارة العدل
دائ�رة االص�الح العراقية
باسم(زي�دون مح�ي
رايض) فع�ىل م�ن يعث�ر
عليها تسليمه�ا اىل جهة
االصدار.

أصفر وأمحر
ميزانية شبه خاوية لوزارة الشباب
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد وزير الشـباب والرياضة عدنان درجال ،انه تسـلم الوزارة من سـلفه أحمد رياض وفيها
 300ألف دنيار عراقي فقط.
وقـال درجال يف مقطع فيديو خالل زيارته اىل محافظـة األنبار ولقائه برئيس وأعضاء مركز
الريموك للدراسـات والتخطيط االسـرتاتيجي إنـه «يف ظل جائحة كورونا ،كان السـؤال كيف
سـنعمل ،تسـلمت الوزارة ووجدت فيها مبلغ  300مئة ألف دينار عراقي فقط ،ماذا سأفعل؟
أترك العمل؟ كان الجواب :كال».
وأوضـح بالقول« :بدأنا نعمل ليالً نهارا ً وكنا نعمل حتى سـاعات الفجـر واجتماعاتنا كانت
تستمر حتى الساعة الثانية فجرا ً».
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اكد خوفه من امكانية تأجيل الدوري

املدرب العراقي أبواهليل لـ
بريوت  /خاص للزوراء
ذكر الكابتن العراقي عبدالوهاب
أبوالهيل مدرب نادي األنصار اللبناني أن
بطولة الكابتن الودية (التنشيطية) هي
التي ستكون بمثابة تحضرينا النهائي
لبطولة الدوري اللبناني يف ترصيح
خاص لجريدة (الزوراء).
وكان أبوالهيل قد قاد األنصار لفوز
ودي عىل حساب األهيل النبطية ،بنتيجة
( ،)5-1مساء أول أمس الجمعة ،يف
املباراة التي أقيمت عىل ملعب األنصار
بطريق املطار ،ضمن استعدادات
الفريقني لعودة النشاط الريايض ،يوم 2
أكتوبر/ترشين األول القادم.
وسجل أهداف األنصار كال من محمد
حبوس وعباس عطوي أونيكا وحسن
شعيتو شربيكو وحسن شعيتو موني
وحسن معتوق ،يف حني سجل هدف
األهيل النبطية العبه محمد صادر.
وأرشك املدرب العراقي عبدالوهاب
أبوالهيل جميع العبيه خالل املباراة،
وذلك للوقوف عىل مستواهم الفني،
قبل خوضه بطولة الكابتن الودية التي
تنطلق يوم غد االثنني.
وأضاف أبوالهيل نجم منتخبنا الوطني
السابق« :نحن متخوفون من امكانية
تأجيل الدوري مجددا خصوصا يف حالة
ظهور اصابات جديدة بفريوس كورونا،
فالدوري اللبناني كان يفرتض أن
ينطلق يوم  19أيلول (سبتمرب) الجاري،
لكن بسبب الظروف الحالية اىل جانب
الصحية قد أدت لتأجيل الدوري».
يذكر أن نادي العهد هو املسؤول عن
تنظيم بطولة الكابتن الودية حيث تقام
مباريات الدورة عىل ملعبه ،يف منطقة
األوزاعي ببريوت ،كما أن مباريات
ً
تطبيقا
الدورة ستجري بدون جماهري
إلجراءآت السالمة والوقاية الصحية.
ويشارك يف البطولة الودية  8أندية من
الدرجة األوىل وهي :العهد واألنصار
والنجمة والصفاء والربج وشباب
الساحل وشباب الربج وشباب الغازية.
وتقدمت اللجنة املنظمة للبطولة
باالعتذار لجماهري األندية الثمانية
املشاركة ودعتهم ملتابعة مباريات

الرياضة النيابية :األنشطة
الرياضية ستستأنف االسبوع املقبل
بغداد  /متابعة الزوراء :
أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية،
عن استئناف النشاط الريايض خالل
االسبوع املقبل.
وتوقفت األنشطة الرياضية يف العراق
منذ  19آذار املايض بسبب جائحة
فريوس كورونا.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة
النيابية عباس عليوي يف حديث
للسومرية نيوز« :ان لجنة الرياضة
النيابية اتصلت بلجنة الصحة النيابية
وطالبتها باستئناف النشاط الريايض
يف البالد».
وأوضح« :ان لجنة الصحة تفهمت
املوقف وخاطبت اللجنة العليا للصحة
والسالمة وأبلغتها بموافقتها باستئناف
النشاط الريايض يف البالد».

وأضاف« :ان اللجنة العليا ستصدر
القرار الرسمي باستئناف النشاط
الريايض خالل االسبوع املقبل برشط
االلتزام باالجراءآت الوقائية».

اهليئة االدارية الحتاد السباحة
ختاطب (كاس)

فرقهم عرب شبكات التواصل االجتماعي
الخاصة بها.
كما دعت اللجنة املنظمة الجماهري لعدم
الحضور إىل امللعب ألن هناك تعليمات
صدرت ملسؤويل األبواب ،بالتطبيق
الصارم إلجراء منع الجمهور من حضور
املباريات.
وتأمل اللجنة املنظمة لبطولة الكابتن
من الجمهور تفهم الدوافع خلف هذه

الزوراء يضع هدف املشاركة يف
أبطال آسيا
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد نادي الزوراء أنه يهدف اىل عبور امللحق املؤهل لدور املجموعات
بدوري أبطال آسيا.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد« :إن فريق
الزوراء متكامل الصفوف وسوف نستعد بشكل مثايل لكافة البطوالت
عىل املستوى املحيل والخارجي ،بعدما انهينا ملف التعاقدات».
وأوضح« :أن التأهل من امللحق اآلسيوي هو هدف أسايس يف املوسم
املقبل خصوصا ً والفريق يضم نخبة جيدة من الالعبني الشباب والخربة
وقادرين عىل عبور املحلق بجهود الالعبني والكادر الفني».
يذكر أن الزوراء سيشارك رفقة القوة الجوية يف امللحق اآلسيوي بينما
سيلعب الرشطة مبارشة بدور املجموعات يف النسخة املقبلة من دوري
أبطال آسيا.
من جهة أخرى ،أعلنت ادارة نادي الزوراء الريايض ،انها تعاني من
أزمة مالية بسبب جائحة كورونا.
وقال عضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد انه لألسف
كل األندية تأثرت ماليا ً بجائحة كورونا وليس فقط الزوراء.
وأوضح« :ان املشكلة األكرب ال توجد ميزانية ثابتة للنادي ومنذ أكثر
من عرشة أشهر لم يدخل أي مبلغ يف خزينة الفريق من قبل وزارة
النقل”.
يذكر أن كرة القدم توقفت يف البالد منذ آذار املايض بسبب الجائحة.

مشاركة أللعاب القوى العراقية
بدورة عرب زوم
بغداد  /متابعة الزوراء
واصل االتحاد العراقي
أللعاب القوى جدول أعماله
ومهامه الدولية عرب تطبيق
زوم من خالل املشاركة
باجتماع اللجنة اإلعالمية
التحاد غرب آسيا.
وقال األمني املايل لالتحاد
الدكتور زيدون جواد للوكالة
الوطنية العراقية لألنباء:
«أن االتحاد يواصل مهامه
ومشاركاته الدولية من
خالل حضور اجتماع اللجنة
اإلعالمية التحاد غرب آسيا
حيث شارك املنسق اإلعالمي
طاهر
ميثم
لالتحاد

 :البطولة التنشيطية جتهزنا للدوري اللبناني

باالجتماع لوضع الخطة
املستقبلية لعمل االتحاد».
وبني أن جمعية تطوير
القوى
العاب
مدربي
العربي والذي تتخذ من
العاصمة املغربية الرباط
مقرا لها طلبت من املنسق
اإلعالمي لالتحاد العراقي
إلقاء محارضة متخصصة
يف اإلعالم بدورة تقيمها
الجمعية ،وهذا يدلل عىل
مكانة العراق وكفاءة اللجان
يف االتحاد املحيل.
يشار إىل أن العاب القوى
حققت العديد من اإلنجازات
يف السنوات املاضية.

اإلجراءآت اإللزامية حتى تستطيع
البطولة االستمرار ألن يف مخالفتها
مخاطرة قد تهدد استمرار املباريات يف
هذه البطولة ويف غريها من البطوالت
الرسمية والودية.
وقال املدرب العراقي املحرتف
عبدالوهاب« :نحن نواصل تدريباتنا
من أجل املحافظة عىل مستوى اللياقة
البدنية الذي من دون شك تأثر بفرتة

الغياب الطويلة عن خوض املباريات
جراء جائحة كورونا ،فاالستمرارية
مطلوبة لتطوير األداء».
واختتم أبوالهيل ترصيحاته ل (الزوراء):
«لقد جاءت البطولة التنشيطية يف الوقت
املناسب ،ومما ال شك فيه أن البطولة
يكون ايقاعها أرسع من املباريات
الودية ،وعليه نحاول االستفادة ألقىص
حد ممكن ،بتجهيز جميع الالعبني قبل

الدخول يف معرتك الدوري اللبناني الذي
ينطلق يف الثاني من شهر ترشين األول
(أكتوبر) املقبل.
يذكر أن فريق األنصار ينتظره استحقاق
آسيوي ،حيث يحتل املركز الثاني يف
املجموعة  Bالحديدية برصيد  3نقاط
خلف األول الكويت الكويتي  4نقاط.
وأمام الوثبة السوري  2نقطتني والرابع
الفيصيل األردني  1نقطة واحدة.

بغداد  /متابعة الزوراء
خاطب  6أعضاء من الهيئة االدارية التحاد السباحة ،محكمة النزاعات الرياضية «كاس»
يف سويرسا بشأن انعقاد اجتماعات للجمعية العمومية لالتحاد ،فيما أخلت مسؤوليتها من
رسائل وزير الشباب والرياضة السابق أحمد رياض .وذكر بيان التحاد السباحة برئاسة
رسمد عبد االله ،أن «ستة أعضاء من الهيئة االدارية لالتحاد العراقي للسباحة يبعثون
اعرتافا ً واقرارا ً رسميا ً اىل محكمة  CASيف سويرسا يؤكدون فيها عدم انعقاد أي اجتماع
للجمعية العمومية يف شهر نيسان املايض».وأضاف أن «األعضاء أقروا عىل عدم تحملهم
مسؤولية املعلومات املزورة واملضللة التي أرسلها الوزير السابق أحمد رياض اىل االتحاد
الدويل للسباحة والتي ادعى فيها انعقاد اجتماعات للجمعية العمومية لالتحاد العراقي يف 3
و  6نيسان  2020واتخاذ جملة قرارات من ضمنها ابعاد الرئيس الرشعي رسمد عبداالله».

درجال :سننقل ناظم شاكر للعالج يف اخلارج ان تطلب األمر
بغداد  /متابعة الزوراء
تعهد وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،بنقل املدرب ناظم شاكر
للعالج يف الخارج ان تطلب األمر.
وذكر بيان للوزارة ان «درجال أجرى
زيارة اىل املستشفى التي يرقد فيها
الكابتن ناظم شاكر الذي ما زال
يعاني من تبعات اصابته بفريوس
كورونا املستجد» ،مبينا ً انه «تمت
ّ
وزيري الصحة
الزيارة بالتنسيق مع
يف الحكومة املركزية واالقليم ومدير
املستشفى الذي يقيم فيه الكابتن
شاكر يف أربيل».
وقال درجال بحسب البيان إن «نجوم
الرياضة وروادها ثروة وطنية
حقيقية وارث عراقي يستحق منا أن
نقدم له كل ما نستطيع ولن نقرص
معهم أبدا يف العالج أو رعايتهم لرد
الدين لهم تجاه بلدهم».
وأوضح درجال« :نبعث رسالة

اطمئنان اىل األوساط الرياضية
والجماهريية عن صحة الكابتن
واستقرارها اآلن اذ ينال الدعم
واالرشاف الطبي الالزمني والعناية
الفائقة متعهدا باستعداده التام
لنقله خارج العراق للرعاية الطبية اذا
لزم األمر» ،مقدما ً شكره اىل «املالكات
ّ
ووزيري الصحة
الطبية يف املستشفى
يف املركز واالقليم ومدير صحة أربيل
ملتابعتهم املستمرة للحالة الصحية
للكابتن شاكر».
من جهته ثمن النجم الدويل السابق
ناظم شاكر الزيارة الكريمة لوزير
الشباب والرياضة عدنان درجال
واألثر الطيب لها كونها تزيد من قوة
تحديه للمرض ،ووجه من خالله
الشكر اىل جميع الرياضيني وجماهري
الكرة الذين غمروه بـ فيض اعتزازهم
مؤكدا انه سيتجاوز األزمة الصحية
ويعود اىل جماهريه ومحبيه.

عرب «اون الين» ..احتاد التايكوجنتسو حيقق املركز الثاني يف البطولة الدولية
بغداد /حارث النعيمي:
حقق ابطال العراق بلعبة
لفعالية
التايكونجتسو
«السكاي» عىل املركز الثاني يف
البطولة الدولية االخرية التي
جرت أحداثها عرب خدمة البث

املبارش عىل األنرتنت «اون الين»,
وجرت بطولة التايكونجتسو
الدولية لفعالية «السكاي» التي
نظمها االتحاد الدويل للعبة هذا
العام عرب خدمة «اون الين»,
بسبب االجراءات االحرتازية

ملواجهة فريوس كورونا املستجد
كوفيد  ،19للمدة من 30 – 25
من شهر اَب املايض ,وبمشاركة
 20دولة ,هم كالً من (العراق -
ايران  -االردن  -سوريا  -الهند
 إندونيسيا  -بريو  -روسيا -غانا  -بنغالدش  -لبنان  -تركيا
 سرييالنكا  -االمارات  -النيبال الوس  -تايالند  -افغانستان -اذربيجان  -باكستان).
االتحاد
رئيس
وقال:
للتايكونجتسو
العراقي
احمد عطية يف ترصيح له,
أن املنتخب الوطني العراقي
لفعالية «السكاي» شارك بتسعة
العبني خمسة لفئة الرجال
وأربعة لفئة السيدات ,وبهذا
املستوى يكون العراق قد حقق
انجازا ً كبريا ً يعد نجاحا ً باهرا ً

للعبة يف ظل وجود نخبة من
الرياضيني املجتهدين ,حيث فاز
الكابتن عبد املحسن محمد عيل
بامليدالية الفضية لفئة املتقدمني,
بالرغم من الوضع املادي الغري
جيد الذي يعاني منه االتحاد
خالل هذه السنة.
وأشار :عطية إىل ان االتحاد
العراقي للتايكونجتسو يمتلك
اوسع قاعدة نسوية عىل
مستوى جميع االتحادات ,ولكن
أقولها ولألسف الشديد ملاذا هذا
اإلهمال والتهميش بعدم رصف
مستحقات ومخصصات العبي
والعبات املنتخبات الوطنية,
وباألخص اتحاد التايكونجتسو
الذي دائما ً ما يبهر الجميع
بتحقيقه نتائج إيجابية أبرزها
كانت يف شهر تموز من عام

 2019املايض ,حيث تصدرنا يف
البطولتني العربية واالَسيوية,
وحصل املنتخب الوطني العراقي
للنساء عىل املركز األول يف بطولة
العرب للنساء ,التي اقيمت يف
العاصمة األردنية عمان داخل
قاعة االرينا ,وبعد تحقيق
هذا الفوز التقى آنذاك السيد
الوزير األسبق الدكتور احمد
رياض العبيدي بالالعبات واشاد
بهذا اإلنجاز ولكن لألسف لم
يقدم لهن سوى كلمة شكرا ً.
وأضاف :أنا اعاتب املسؤولني
والقائمني عىل شؤون الرياضة من
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
ووزارة الشباب والرياضة بعدم
توفر مراكز لتدريب املنتخبات
الوطنية رغم كل املناشدات
واملحاوالت املتكررة ,كما واتمنى

من خالل حديثي هذا والنتائج
املثمرة التي حققها االتحاد يف
اآلونة األخرية بااللتفات إىل لعبة
التايكونجتسو من أجل تنفيذ
جميع املتطلبات الواجب توفرها
واملهمة من أجل العمل عىل تحقيق
نتائج أفضل يف البطوالت القادمة.
وأكد :أن نتائج وإنجازات االتحاد
جاءت بجهود فردية بالتعاون
والتنسيق فيما بيننا وبني نادي
العدل الريايض الذي تم تخصيص
قاعته الرياضية لتدريبات
املنتخبات الوطنية ,اضافة إىل
التعاون ما بني املدربني وادارة
االتحاد وروح األلفة واملحبة
لتذليل كافة العقبات للوصول اىل
ما نصبو اليه وهو تحقيق افضل
املراكز عىل املستويني العربي
واالَسيوي.
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دوامة قدمية ترجح كفة فان خال لقيادة منتخب هولندا
يف فرباي�ر /شب�اط  ،2018تعاق� ُد االتحاد
الهولن�دي لكرة الق�دم مع امل�درب رونالد
كوم�ان لت�ويل تدري�ب املنتخ�ب الهولندي
بعق�د يمت�د  4أع�وام ونصف الع�ام حتى
كأس العالم  2022يف قطر.
وكان الهدف من إسن�اد املهمة إىل كومان،
الذي يشتهر بانضباطه وحزمه الشديدين،
أن يت�وىل مسؤولية إعادة بناء الفريق الذي
فشل يف بلوغ نهائيات كأس األمم األوروبية
املاضي�ة (ي�ورو  )2016ث�م ك�أس العالم
 2018بروسيا.
لك�ن كومان فاج�أ الجميع مؤخ�را ورحل
لت�ويل مهمة مشابهة يف برشلونة اإلسباني
تارك�ا املنتخ�ب الهولن�دي يف مرحلة بحث
جدي�دة عن م�درب يخلف�ه يف مهمة إعادة
بريق الطاحونة الربتقالية.
واآلن ،قد يستقر االتحاد الهولندي عىل وجه
مأل�وف يف مثل هذه املواق�ف هو املخرضم
لوي فان خال الذي درب املنتخب الهولندي
يف فرتن سابقتن.
ومن�ذ رحيل ف�ان جال عن تدري�ب الفريق
يف  ،2014دخل االتح�اد الهولندي يف دوامة
البحث عن مدرب جديد للفريق بشكل شبه
سنوي.
ولم تفلح محاوالتهم يف البداية إليجاد البديل
الكفء وهو ما أسفر عن غياب الفريق عن
بطولتي يورو  2016ومونديال .2018
وعندما تعاقد االتحاد مع كومان بدا األخري
وكأنه الشخص املناسب لهذا املكان أخريا.
لكن رحي�ل كومان الشهر امل�ايض لتدريب
برشلونة ،أعاد فان جال مجددا للمشهد.
وتوىل فان جال تدري�ب هولندا للمرة األوىل
م�ن  2000إىل  ،2002حي�ث أخفق يف بلوغ
نهائيات كأس العالم .2002

وجاءت الفرة الثانية لفان جال من 2012
إىل  2014لكن�ه ك�ان عىل النقي�ض تماما
حي�ث قاد الفريق الحت�الل املركز الثالث يف
مونديال  2014بالربازيل.
وكانت آخر مهمة تدريبية توالها فان جال
“ 69عاما” هي تدري�ب مانشسر يونايتد
لكنه أقيل يف .2016
ورغ�م إعالنه اعت�زال التدري�ب بعد تجربة
يونايت�د ،لك�ن العودة للمنتخ�ب الهولندي
للم�رة الثالث�ة يب�دو مغري�ا لف�ان ج�ال
للراجع.
ويمتل�ك منتخ�ب هولندا واح�دا من أفضل
الف�رق يف أوروبا ،إذ يضم دف�اع الطواحن
العبن مثل فريجيل فان دايك نجم ليفربول،
وستيفان دي فري الع�ب إنر ميالن ،فيما
يض�م الهجوم أمث�ال رايان باب�ل (جالطة
رساي الرك�ي) وممفي�س ديب�اي (ليون
الفرن�ي) وكوين�ي برومي�س (أياك�س
الهولندي).
وإضاف�ة لذل�ك ،يمتلك املنتخ�ب الهولندي

خط وسط كبري بقي�ادة العب اسراتيجي
ه�و فرينك�ي دي يون�ج “ 23عام�ا” نجم
برشلونة ،الذي ع�ىل الرغم من صغر سنه،
يت�م مقارنته بالفعل مع األسطورة يوهان
كرويف.
ويتوىل دواي�ت لودفيجز “ 62عاما” املدرب
املساع�د الساب�ق لكوم�ان يف املنتخ�ب
الهولندي مهمة اإلرشاف عىل الفريق بشكل
مؤقت خالل املباراتن املقبلتن ضد منتخبي
بولندا أول أمس الجمعة والتي انتهت بفوز
الطواحن بهدف نظي�ف ،وإيطاليا يوم غد
االثنن يف دوري أمم أوروبا.
لكن ليس مرجحا أن يتوىل لودفيجز املهمة
بشكل دائم بعد هاتن املباراتن.
وأث�ار رحيل كوم�ان تكهنات ب�أن أسماء
مثل فران�ك ريكارد أو مارك�و فان باستن
أو إدج�ار ديفي�دز قد تك�ون مهتمة بتويل
املهمة.
لك�ن ه�ذا ال يبدو مرجح�ا للغاي�ة كما أن
إسناد املهمة ملدرب أجنبي سيكون مفاجأة

كبرية علما إن الفريق لم يتدرب تحت قيادة
مدي�ر فني أجنب�ي منذ امل�درب النمساوي
إيرنست هابيل يف عام .1978
وسب�ق للم�درب الهولن�دي الشه�ري دي�ك
أدفوكات أن توىل مسؤولية الفريق أكثر من
مرة أيضا ،لكنه ي�درب حاليا فريق فينورد
الهولندي.
ويف الوق�ت نفس�ه ،ت�وىل ج�وس هيدين�ك
مؤخ�را تدريب منتخ�ب كواراساو لقيادته
يف تصفي�ات كأس العال�م  2020علما بأنه
توىل أيضا تدري�ب املنتخب الهولندي مرتن
سابقتن.
وبه�ذا ،يبدو ف�ان جال حاليا ه�و املرشح
األب�رز لتويل املهم�ة علما إنه يعم�ل حاليا
خبريا ومحلال تليفزيونيا.
وق�ال فان داي�ك قائد الفري�ق“ :يمثل فان
خ�ال الكث�ري للك�رة الهولندي�ة ،وله�ذا،
سيكون من املنطقي أن يذكر اسمه (ضمن
املرشحن)”.
وبدأت هولن�دا مسريتها بعد رحيل مدربها
رونال�د كومان ،بالف�وز  1-0ع�ىل بولندا،
يف مباراته�ا األوىل يف دوري األم�م األوروبية
الليلة املاضية ،بع�د تطبيق أساليب املدرب
الذي انتقل إىل برشلونة اإلسباني.
وخ�الل املب�اراة ،ظه�ر الفري�ق باألسلوب
الواث�ق تمام�ا مثلم�ا فعل خ�الل العامن
األخريي�ن ،تحت قي�ادة كومان ال�ذي أعاد
الحيوية إىل الفريق ،بعد غيابه عن نهائيات
بطولة أوروبا  2016وكأس العالم  2018يف
روسيا.
ورحل كومان لتحقيق (الحلم) وهو تدريب
برشلون�ة يف أغسطس/آب امل�ايض ،وتوىل
مساعده دوايت لوديفيجيس املهمة بصفة
مؤقت�ة ،ول�م يراج�ع أداء الفري�ق تقريبا
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لدرج�ة أن كومان نفس�ه عرب عن سعادته
باملستوى.
وبع�د املب�اراة ،ق�ال امل�درب املؤق�ت يف
ترصيح�ات للتلفزيون الهولن�دي“ :رونالد
كوم�ان بع�ث برسال�ة نصية مهنئ�ا .قال
إنن�ا قدمنا أداء جيدا جدا يف الشوط الثاني.
ولهذا شكرا لك يا رونالد”.
وسيلتقي املنتخب الهولندي يف مباراة أخرى
بال�دوري األوروبي يف أمسردام يف مواجهة
نظريه اإليط�ايل ،غدا اإلثنن ،وسيبدأ بعدها
االتحاد الهولن�دي عملية البحث عن مدرب
جدي�د للمنتخ�ب ،رغ�م أن بع�ض مصادر
االتحاد أكدت عدم التعجل يف هذا األمر.
ول�م يستبع�د لوي ف�ان خ�ال ( 69عاما)
إمكاني�ة ت�ويل تدري�ب املنتخ�ب الهولندي
للم�رة الثالثة ،رغم أن قائد الفريق فريجيل
فان دايك ،أشاد باملدرب املؤقت لوديفيجيس
الذي ال يعترب مرشحا بارزا لتويل املهمة.
وق�ال ف�ان داي�ك ،بع�د االنتص�ار األخري:
“يحظى باح�رام الالعبن وق�د أدى عمال
ممت�ازا .فعل م�ا قام به سلف�ا ..أنا سعيد
بالعم�ل معه وكل م�ن له عالق�ة بالفريق
يعرف ذلك”.
وبالنسب�ة للم�درب املؤقت فإنه�ا لم تكن
البداي�ة األمث�ل ،رغم أنه أول م�درب جديد
ملنتخ�ب هولندا يف�وز بمبارات�ه األوىل مع
الفريق منذ فرانك ريكارد يف .1998
وقال املدرب املؤقت“ :خالل األسبوع عملنا
عىل األم�ور التي كن�ا نري�د تحسينها ولم
ننج�ح يف تنفي�ذ ذل�ك يف الش�وط األول ثم
نجحنا يف الشوط الثاني”.
وأضاف“ :لك�ن أخر تجمع لن�ا سويا كان
قب�ل تسعة أشهر ولذا فإنني يف نهاية األمر
راض تماما”.

إصابة أحد العيب اليونان بكورونا

َ
أعلن االتح�اد اليوناني لكرة القدم ،أن نتيج�ة اختبار أحد العبي
املنتخ�ب الوطني ،جاءت إيجابية لكوفيد ،-19وتأكد خروجه من
تشكيل�ة الفريق خالل معسك�ر يف سلوفينيا.ولم يكشف االتحاد
اليونان�ي ع�ن اسم املص�اب ،لكنه ق�ال إن الالع�ب ،الذي خضع
للفح�ص من االتح�اد األوروبي لكرة القدم ،ابتع�د عن التشكيلة
يف آخر  36ساع�ة ،وغادر ليوبليانا أمس السبت.وستستمر باقي
تشكيلة اليونان يف املعسكر التدريبي ،قبل مواجهة كوسوفو ضمن
املجموعة الثالثة من املستوى الثالث لدوري األمم األوروبية ،اليوم
األحد.وخضع�ت باقي بعثة اليونان لفح�وص ،وستظهر النتائج
اليوم قبل خوض املباراة.لك�ن صحيفة “سبورت  ”24اليونانية،
ً
حديثا
قال�ت إن هذا الالعب ه�و كوستاس تسيميك�اس ،املنتقل
لصف�وف ليفربول ،والذي غاب ع�ن مباراة اليون�ان التي انتهت
بالتع�ادل السلبي أمام سلوفينيا.وعان�ى تسيميكاس من املرض
ال�ذي منع�ه من التدرب م�ع املنتخب ،ملدة  3أي�ام ،وتم عزله عن
باقي الفريق ،حتى معرف�ة نتيجة االختبار.يذكر أن تسيميكاس
انتق�ل إىل ليفربول ،هذا الصي�ف ،قادمً ا م�ن أوملبياكوس مقابل
 11,75مليون جنيه إسرليني ،بعقد يمتد ل� 5أعوام.

جيجز :تبديل بيل املبكر كان خمططا له

دوري األمم األوروبية

تعادل خميب إليطاليا أمام البوسنة وفوز هولندا على بولندا
ُ
تعادل املنتخب اإليطايل مع ضيفه البوسني ،بنتيجة
( ،)1-1يف املباراة التي جمعتهما عىل ملعب أرتيميو
فرانكي بفلورنسا ،يف إطار منافسات الجولة األوىل
من دوري األمم األوروبية.
تق�دم إيدي�ن دجيك�و باله�دف األول للبوسن�ة يف
الدقيق�ة ( ،)57وتمك�ن ستيفان�و سين�ي م�ن
معادلة النتيجة لألزوري بالدقيقة (.)67
واسته�ل املنتخب الهولندي مشواره يف دوري األمم
األوروبية ،بالفوز عىل ضيفه البولندي ( ،)1-0عىل
ملع�ب يوهان كرويف أرينا ،يف إط�ار الجولة األوىل
من دور املجموعات.
وسجل ه�دف الطواحن الوحيد ستيفن بريجوين،
العب توتنهام ،يف الدقيقة .61
بهذه النتائج ،يحت�ل املنتخب اإليطايل املركز الثاني
باملجموع�ة األوىل برصيد نقط�ة واحدة ،فيما يأتي

البوسنة باملركز الثالث بنقطة ً
أيضا ،بينما يتصدر
منتخب هولندا جدول الرتيب ب� 3نقاط بعد فوزه
عىل بولندا األخرية بدون نقاط.
وف�ازت جمهورية التشي�ك  3-1عىل مستضيفتها
وجارته�ا سلوفاكيا بعد أن كرست عناد منافستها
بثالثة أهداف يف الش�وط الثاني من مواجهتهما يف
دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وضغط منتخب التشي�ك بقوة وسيطر عىل معظم
ف�رات املباراة ضم�ن املجموعة الثاني�ة يف الدرجة
الثاني�ة لكن�ه ل�م يستطع ه�ز الشب�اك يف الشوط
األول حيث شارك آدم هولزيك مهاجم سبارتا براج
الواع�د ( 18عاما) ألول م�رة كأصغر العب سنا يف
تاريخ منتخب التشيك.
ووض�ع فالديم�ري كوف�ال الع�ب سالفي�ا ب�راج
جمهوري�ة التشي�ك يف املقدم�ة يف بداي�ة الش�وط

لوف يتغاضى عن كبوة شتوجتارت  ...وحيذر من مشاكل املستقبل

برغ�م إهدار الفوز عىل املنتخب اإلسباني ،ال يهتم يواخيم لوف
املدير الفني ملنتخب أملانيا (مانشافت) بالهدف الذي اهتزت به
شباك فريقه يف اللحظ�ة األخرية من املباراة بقدر اهتمامه بما
ه�و قادم.ولم يكن لوف بحاج�ة إىل وقت طويل ليجتاز صدمة
التع�ادل القات�ل الذي سجله حققه اإلسب�ان يف الدقيقة 90+6
بمدينة شتوتجارت يف افتت�اح مسريتهما بالنسخة الثانية من
بطول�ة دوري أمم أوروبا.وقال ل�وف عن املباراة“ :بشكل عام،
قدمن�ا أداء جيدا يف ظ�ل غياب بعض الالعب�ن بسبب اإلجازة،
والدفع ببعض الجدد”.وكانت املباراة هي األوىل للمانشافت بعد
 289يوما من مباراته األخرية قبل التوقف بسبب كورونا ،التي
تغلب فيها  6-1عىل منتخب أيرلندا الشمالية يف نوفمرب /ترشين
الثان�ي املايض ،يف ختام تصفيات يورو .2020وتسبب الوباء يف
تأجي�ل يورو  2020إىل منتص�ف  2021وإلغاء املباريات الودية
التي كانت تسبقها.وقال لوف“ :يجب أن ننتبه ،صحة الالعبن
فوق كل يشء”.وأض�اف“ :البعض موهوب حقا” وطبقا لهذا،
سيعمل لوف عىل التعديل يف بعض املراكز بتشكيلته األساسية،
يف مبارات�ه التالي�ة ب�دوري األم�م ،أم�ام منتخ�ب سويرسا يف
ب�ازل اليوم األحد.وأكد لوف“ :بشك�ل منطقي ،سندفع ببعض
العن�ارص املنتعش�ة أمام سوي�رسا” ،لك�ن يبدو أن�ه يستبعد
إج�راء أي تغي�ري خططي.وأوضح“ :كانت مب�اراة قوية ...لن
نتدرب كث�ريا يف األيام املقبلة ،سنكتف�ي باالستشفاء”.وانتقد
ل�وف أيضا االتحاد األوروبي (يويف�ا) لعدم سماحه ب�  5بدالء
يف مباري�ات دوري األم�م رغم زيادة الع�دد املعتاد ( 3تبديالت)
يف بط�والت األندي�ة التي انته�ت يف أغسط�س /آب.وقال لوف:
“حالي�ا أنت بحاجة إىل زيادة عدد التبديالت ،وكان من املنطقي
أن يتم هذا األم�ر ألن بعض الالعبن كانوا مجهدين”.ويخوض
الالعب�ون  3مباري�ات دولية يف كل من أكتوب�ر /ترشين األول،
ونوفم�رب /ترشين الثان�ي املقبلن.والالعب�ون املشاركون مع
أنديتهم يف البطوالت الدولية لن يحصلوا عىل الراحة حتى أعياد
الكريسماس.وأك�د ك�ارل هاينز رومينيجه الرئي�س التنفيذي
لبايرن ميونيخ عىل أفك�ار لوف ،حن رصح ملجلة النادي ،كما
رح�ب باستئن�اف املباري�ات الدولية.وقال رومينيج�ه“ :نحن
نق�رب من موسم جديد مما يعن�ي الكثري من التوتر والضغط
أكث�ر من أي وق�ت مىض لالعبن ...العطلة حت�ى بداية املوسم
قص�رية ،وهن�اك الكثري من الجوالت يف منتص�ف األسبوع ،ويف
نهاية املوسم سيخوضون بطولة كأس األمم األوروبية”.ويمثل
الحف�اظ عىل لياقة الالعبن من خالل مثل هذا اإليقاع الصارم،

تحديا.وق�ال ل�وف ع�ن ذل�ك“ :إذا كان�ت هناك مشاك�ل فإن
مست�وى كرة القدم سيترضر ...هذا ال يمكن عالجه عىل مدى
سنوات عديدة ...لهذا أكون حساسا للغاية تجاه الربنامج الذي
ينتظرنا”.وتابع“ :إذا ل�م ننتبه ،سنواجه مشاكل يف أبريل/
نيسان ،ومايو /أيار املقبلن .أحاول تجنب ذلك”.
وانتهى الش�وط األول أمام إسباني�ا ( )0-0ثم تقدم تيمو
فرينر للمانشافت بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني،
وتع�ادل خوسيه لويس جايا للمنتخب اإلسباني يف الدقيقة
 90+6مستغال الراجع الشدي�د للمانشافت يف نصف ملعبه.
وق�ال لوف“ :كان�ت مسألة ق�وة وتركيز”.ورغم ه�ذا ،حصل
املانشاف�ت عىل بعض اإليجابي�ات من هذه املباراة
حيث شهد اللقاء املشاركة الدولية األوىل
لالعب الوسط روب�ن جوسينز.كما
عاد لريوى سان�ي بعد  15شهرا
من الغياب عن املالعب بسبب
اإلصاب�ة بقط�ع يف الرب�اط
الصليبي للركب�ة ،ليشارك
يف املب�اراة ملدة ساعة قبل
استبداله.
ورصح ل�وف“ :لريوى
عان�ى م�ن ش�د...
كي�ف
سن�رى
ستسري أم�وره.
ل�م يش�ارك يف
أي مباراة عىل
مدار الشهور
املاضية”.
و أ ض�ا ف :
“قل�ت ل�ه
أن يبلغن�ي
يف أي وق�ت
يشع�ر في�ه
با إل جه�ا د .
لكن�ه ظ�ل
جي�دا يف تنفيذ
ا ملر ت�د ا ت
الرسيعة .كان
يتع�ن علين�ا
تغي�ريه قب�ل
إصابته ...يجب
توخ�ي الح�ذر
بشأنه”.
كث�رة
وم�ع
املباري�ات املقبلة،
قد يجد لوف نفسه
يك�رر ه�ذا الك�الم
م�رارا يف الشه�ور
املقبلة.

الثاني.
وسجل بوريك دوك�ال الهدف الثاني يف الدقيقة 53
من ركلة جزاء.
وأكم�ل ميخائي�ل كرمينشي�ك ثالثي�ة التشي�ك يف
الدقيقة  86قب�ل أن يقلص إيفان سكرانز النتيجة
لسلوفاكيا بعدها بدقيقتن.
وفاز منتخب كازاخستان لكرة القدم عىل مضيفه
ليتواني�ا ( ،)2/0خ�الل املباراة الت�ي جمعتهما ،يف
الجول�ة األوىل م�ن منافس�ات املجموع�ة الرابعة،
باملستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.
وسج�ل ه�ديف منتخ�ب كازاخست�ان ،باختي�ار
زايندين�وف يف الدقيقة الثالثة ،وإسالمبيك كوات يف
الدقيقة .86
وحص�دت كازاخست�ان أول ث�الث نق�اط له�ا يف
البطولة ،بينما ظل منتخب ليتوانيا بال نقاط.

َ
كش�ف رايان جيجز ،م�درب املنتخ�ب الويلزي ،ع�ن أن نجم
الفري�ق جاريث بيل ،ك�ان يعلم مسبقا بأن�ه سيخرج مبكرًا
م�ن مواجه�ة فنلن�دا ،التي حسمه�ا ويلز به�دف دون رد ،يف
دوري األم�م األوروبية.وشارك بيل ،البالغ من العمر  31عامً ا،
يف مبارتن فق�ط رفقة ريال مدريد ،عق�ب استئناف النشاط
بع�د توقف كورونا ،ليغادر املباراة بن الشوطن.وقال جيجز،
بحس�ب ما نقلت صحيفة “ماركا”“ :كان مخطط لتبديل بيل
م�ن قب�ل ،فهو لم يمل�ك أي كرة قدم ع�ىل اإلطالق”.وأضاف:
“كان األمر صع ًب�ا عند اختيار التشكيل ،فجاريث كان الالعب
صاح�ب أقل املشارك�ات يف املباري�ات بن جمي�ع الالعبن”.
وتاب�ع“ :كانت الخطة ب�أن يشارك مل�دة  45دقيقة ،ويف حال
شعر أنه يف حالة جيدة فسيكمل ساعة ،ولكن فضلت إخراجه
مع وضعي يف االعتبار مباراة اليوم األحد”.وأتم“ :فضلت ً
أيضا
إرشاك ه�اري (ويلسون) ،خاصة أن�ه لم يشارك يف الكثري من
املباريات هو اآلخر ،وبالتايل منحه بعض الدقائق”.

الصحف اإلسبانية سعيدة لقرار ميسي بالبقاء يف برشلونة
(سيبقى) ،ابتهجتِ الصحف
اإلسبانية الصادرة أمس
السبت لبقاء النجم األرجنتيني
ليونيل ميي مع برشلونة،
بعد أزمة حادة لعرشة أيام
مع ناديه ،لكنها ش ّددت عىل
رسالة “مدمّ رة” وج ّهها إلدارته
ورئيسه.
عنونت “ماركا” األكثر مبيعا ً
يف إسبانيا “ميي يبقى ،انتهت
األزمة” ،إىل جانب صورة كبرية
لوجه أفضل العب يف العالم ست
مرات.
الصحيفة
أوضحت
“بقي
الرياضية:
األرجنتيني رغما ً
عنه ..يف
أ كرب

أزمة لربشلونة”.أزمة رسقت األنظار الرياضية
يف العالم ،بعد إعالن النجم املوهوب يف  25آب/
أغسطس املايض نيته فسخ عقده وترك فريقه.
وبنفس النربة ،عنونت “موندو ديبورتيفو”
الكاتالونية“ :ميي يكرس الصمت ويعلن
مواصلة املشوار مع بالوغرانا املوسم املقبل”.
وعرضت الصحيفة جملة قالها الالعب البالغ 33
عاما ً يف مقابلته مع موقع “غول” اإللكروني:
“سأبقى وأق ّدم كل ما يف وسعي”.لكن موندو
ديبورتيفو ش ّددت عىل “الرسالة املدمّ رة” لقائد
برشلونة تجاه إدارة ناديه ،فكتب مديرها سانتي
ّ
نوال“ :قال ميي إنه سيبقى ويقدم كل ما يف
ّ
يتذكره مشجعو برشلونة
وسعه .هذا ما يجب أن
( )...لكن كانت هناك رسالة مدمّ رة .وجّ ه سهامه
مبارشة نحو (رئيس النادي جوسيب ماريا)
بارتوميو”.واستخدمت “سبورت” عبارة “يس
كيدا” (سيبقى) التي قالها مدافع برشلونة جريار
بيكيه عن زميله الربازييل نيمار قبل انتقاله إىل
باريس سان جريمان الفرني يف  2017يف موقف
مماثل ملا حصل مع ميي.
وعرضت صورة مليي بقميص الفريق ملوسم
 ،2020-2021ومجموعة من الجمل القوية التي
قالها ميي.وعىل صدر صحيفة “آس” ،كتبت
“مي كيدو” (سأبقى) ،مضيفة جملة مليي:
“ال أدخل أبدا ً يف نزاع قضائي مع نادي
حياتي”.وبحسب الصحف املحلية،
سيكون ميي قادرا ً عىل خوض

مباراة ودية ضد ناستيك تاراغونا يف  12الجاري
وراء أبواب موصدة يف ملعب يوهان كرويف
املجاور ملركز تدريب برشلونة.
واتهم “الربغوث” رئيس النادي بعدم الحفاظ
عىل كلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي
مجانا يف نهاية املوسم املايض.
وأشاد برشلونة بقرار العبه بالبقاء عرب نرشه
صورة له عىل حسابه عىل تطبيق “انستغرام”
وألحقها بتعليق من حديثه“ :سأقدم أفضل ما
لدي .حبي للبارسا لن يتغري أبداً”.
وشهدت األيام املاضية تجاذبات عدة بن الطرفن
حول رغبة ميي باالنفصال عن فريقه ،وقيمة
البند الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعال أو
غري ساري املفعول.طالب برشلونة العبه بدفع
البند الجزائي الذي ح ّدده ب� 700مليون يورو،
وهو رقم خيايل ال يمكن ألي نا ٍد يف العالم دفعه
يف الوقت الحايل.قال الهداف املاكر“ :كنا متأكدين
من أنني حر .وقال الرئيس دائما أنه يف نهاية
املوسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد البقاء أم
ال ،واآلن هم يتمسكون بمسألة أنني لم أبلغهم
ذلك قبل العارش من حزيران/يونيو ،وعندما
يتبن أنه يف هذا التاريخ كنا نلعب يف الدوري يف
منتصف هذا الفريوس القذر (كورونا) وهذا
الوباء الذي ب ّدل كل التواريخ”.وشدد ميي“ :هذا
هو السبب يف استمراري يف النادي ...ألن الرئيس
أخربني أن الطريقة الوحيدة للمغادرة هي دفع
البند الجزائي”.

مفكرة الزوراء
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األناضول تنظم دورات لصحفيني أجانب من  53دولة بينها العراق

الربملان يعلن اجراءاته الوقائية اخلاصة بدخول
الصحفيني لتغطية اجللسات

أنقرة /متابعة الزوراء:
تنظ ُم وكالة األناضول ،بالتعاون مع الوكالة
الركي�ة للتعاون والتنسي�ق “تيكا” ،دورات
تدريبي�ة ملمث�ي وسائ�ل إع�الم أجنبية عرب
تقني�ة الفيديو كونفرنس يف أيلول /سبتمرب
وترشي�ن االول /أكتوب�ر وترشي�ن الثاني/
نوفمرب .2020
ويشارك يف الدورات أكثر من  270من ممثي
وسائ�ل اإلع�الم يف  53دول�ة ،به�دف تبادل
الخ�ربات املتقدم�ة لركيا يف مج�ال اإلعالم
وتعزيز قدرة وسائل اإلعالم املحلية يف الدول
الصديقة.
ويتضم�ن الربنام�ج دروسا مث�ل “التدريب
األس�ايس ملراس�ل الطاق�ة” ،و”التدري�ب
األسايس للمراسل الدبلومايس”  ،و”التدريب
األس�ايس للمراس�ل االقتص�ادي وامل�ايل”،
و”تدريب صحافة الجيل الجديد”.
كم�ا تتضم�ن ال�دورة محتوي�ات تدريبي�ة
جديدة ألكاديمية األخبار يف وكالة األناضول
مث�ل “صحاف�ة البيان�ات” و”التدري�ب
األس�ايس للمراس�ل يف الش�ؤون اإلنسانية”

بغداد  /نينا :
اعلنتِ الدائرة االعالمية يف مجلس النواب عن اجراءاتها الوقائية والصحية الخاصة بدخول
الصحفيني واالعالميني لتغطية الجلسات.
وذكرت يف اشعار صحفي أن  :دخول مندوبي وسائل االعالم اىل مبنى املجلس سيكون عرب
االكتفاء بالحد االدنى املطلوب من مندوبي الوسيلة االعالمية .
واش�ار اىل اهمية االلت�زام باالجراءات الوقائية من لبس الكمام�ات والقفازات (الكفوف)
عىل ان يستمر بها طوال مدة تواجده ومن لم يلتزم سيمنع من الدخول.
وتاب�ع :يتوج�ب عىل جميع املندوب�ني البقاء يف املرك�ز الصحفي طوال ف�رة تواجدهم يف
املجل�س وال يسمح بالخروج منه ألي سبب كان وذلك ألن الوضع الصحي ال يسمح بتنقل
االعالمي�ني خ�ارج املرك�ز وبعكسه ستق�وم الجهات االمني�ة باخراج املخال�ف من املبنى
حفاظا عىل سالمة االجراءات التنظيمية والصحية خدمة للجميع.
ووضعت الدائرة االعالمية الرقم االتي لالتصال 07814535179 :لتسجيل االسماء.

و”التدري�ب األس�ايس للمراس�ل يف الشؤون
الدفاعي�ة” والذي أضافته األكاديمية مؤخرًا
إىل مناهجها التدريبية.
وق�ال مدي�ر أكاديمي�ة األخب�ار بوكال�ة
األناضول ،ألبتكني جيهانغر إيشبيلر ،إنهم
يواصلون يف الذكرى املئوية لتأسيس الوكالة،
تقديم الخربة وتنظيم دورات تدريبية مؤهلة

ملمثي وسائ�ل اإلعالم الدولية يف إطار برامج
األكاديمية.
وأضاف“ :سيجتم�ع الصحفيون املحرفون
ً
مشاركا من 53
يف وكال�ة األناضول مع 270
دولة يف  9دورات تدريبية مختلفة سننظمها
باالش�راك م�ع تيك�ا .نه�دف إىل املساهمة
يف تطوي�ر القدرات اإلعالمي�ة يف البلدان ذات

الصل�ة وتدري�ب الصحفيني م�ن خالل هذه
الدورات التدريبية”.
م�ن جهته ،ق�ال نائب رئيس مجل�س إدارة
“تيكا” ،سركان كاياالر ،إن برامج التدريب
اإلعالمي التي تنظمها “تيكا” بشكل مشرك
مع األناضول مستمرة منذ عام .2017
وأضاف“ :نتيجة له�ذا التعاون املثمر طويل
األج�ل ،تنق�ل األناض�ول التي بات�ت وكالة
عاملي�ة خرباته�ا إىل ممثي اإلع�الم يف الدول
الصديق�ة ،وتسه�م يف قدرة وكالتن�ا (تيكا)
عىل نطاق عاملي”.
وتق�دم األكاديمة ال�دورات باللغتني العربية
واالنجليزي�ة ،وأوىل ال�دورات التي يتضمنها
الربنامج سيكون “التدريب األسايس ملراسل
الطاق�ة” ،وستنظم ملدة  3أيام هي  ،8 ،7و9
سبتمرب.
ويش�ارك يف “التدري�ب األس�ايس ملراس�ل
الطاق�ة”  30صحف ًيا م�ن  8دول هي :ليبيا
والجزائر وأذربيج�ان وكازاخستان والعراق
وجورجيا وجمهورية شمال قربص الركية
وأوكرانيا.

عميد كلية إعالم يف أملانيا حيدد عناصر النجاح املهين يف الغرب
أملاني�ا يعملون يف أثناء الدراسة ،وبعضهم يعمل يف كافيهات
ومطاعم وورش وغرها من األماكن ،مؤكدا أن العمل قيمة
كبرة وال يمكن أن يتم وصمه بأنه “عيب”.
وق�ال :إن عنارص النجاح يف الغ�رب يأتي عىل رأسها العمل،
كما أن لألرسة عامل كبر فيما يتعلق برسيخ أهمية العمل
وقيمت�ه وكيفي�ة التوافق بينه وبني الدراس�ة ،وبحب أوجه
الشك�ر لكل شخص ش�ارك يف نجاح�ي يف أثن�اء مسرتي،
وأوله�م عم إبراهيم بائع الصح�ف ألنه ساهم بقدر كبر يف
معرفتي وإطالعي ،وبوجه الشكر للسفرة نبيلة مكرم.

برلني /متابعة الزوراء:
َ
ق�ال الدكت�ور محم�د ب�در عمي�د كلي�ة اإلع�الم بجامع�ة
ماكروميدي�ا األملاني�ة ،إنه يج�رى اختي�ار “السيناتور” يف
تلك الجامعة من خ�الل قواعد ومعاير مهمة ،ثم الرشيح،
واختي�ار  6أعض�اء من تخصص�ات مختلف�ة يف الجامعة،
مش�را إىل أنه حصل عىل منص�ب سيناتور ،لرأس أكاديميا
كلي�ات إدارات األعمال والدراسات العلي�ا باإلضافة إىل كلية
اإلعالم.
وأضاف ،أنه يبلغ من العمر اآلن  42عاماً ،وأن كل الطالب يف

النقابة الوطنية للصحافة املغربية
تنعى حممد معروف

دراسة لـ”رويرتز” حول أبرز اجتاهات الصحافة الرقمية
بغداد /متابعة الزوراء:
أص�د َر معهد روي�رز لدراس�ة الصحافة يف
جامع�ة أكسف�ورد التقري�ر السن�وي الذي
يع ّده حول الصحافة الرقمية والذي يتضمّن
معلوم�ات ودراس�ات حول األخب�ار وطرق
تلقي الجمهور لها والر ّد عليها.
وتط�رّق التقري�ر الجدي�د إىل تأث�ر جائحة
“كوفي�د  ”19عىل مجال اإلع�الم ،حيث أ ّدت
إىل تغيرات كبرة يف نماذج األعمال وتقليص
املدفوعات وغرها من األمور الجديدة ،كذلك
فق�د ع ّدد التقرير الكثر من اإلتجاهات التي
رُصدت حت�ى قبل انتش�ار “كورونا” والتي
ستبقى تداعياتها مستمرّة وعىل الصحفيني
واملؤسسات اإلخبارية أن يعروها اهتمامً ا.
ّ
توصل�ت إليها
وفيما ي�ي أب�رز  5إتجاهات
الدراسة بعد إجراء مسح شارك فيه  80ألف
متابع لألخبار يف  40منطقة حول العالم:
أوالً ،الن�روج يف ص�دارة ال�دول م�ن حي�ث
اإلشراكات املدفوعة للحص�ول عىل األخبار
رقم ًيا.
كشفت البيانات التي جرى جمعها يف كانون
الثاني/يناير  2020أن عدد األشخاص الذين
يدفعون للحص�ول عىل األخبار عرب اإلنرنت
يزيد ،والن�روج يف الصدارة ،حيث دفع أربعة
من كل  10أي ما يعادل  42%من املشاركني
يف الدراس�ة لك�ي يحصلوا ع�ىل األخبار عرب
اإلنرنت يف هذه الدولة.
وشه�دت دول أخ�رى ،يف أوروب�ا وأمرك�ا
ً
إضاف�ة إىل الواليات املتحدة
الالتينية وآسيا،
األمركي�ة زيادة يف ه�ذه اإلشراكات ،ولكن
عىل الرغم من ذلك ،ال يزال الكثر من الناس
يرفضون الدفع.
الس�ؤال ك�ان :ه�ل دفع�ت للحص�ول ع�ىل
محتوى إخباري مدفوع أو اشركت بخدمة
إخبارية مقابل املال خالل العام املايض؟
ثان ًيا ،تراجع الثقة يف وسائل اإلعالم يف فرنسا
وكوريا الجنوبية
أوض�ح التقري�ر ّ
أن املستوي�ات اإلجمالي�ة

الرباط /متابعة الزوراء:
نع�تِ النقابة الوطنية للصحافة املغربية ،الصحفي محم�ود معروف ،مدير مكتب جريدة
“القدس العربي” باملغرب ،مقدمة تعازيها ألرسته وأقاربه وأصدقائه.
وقال�ت النقاب�ة يف نعيه�ا“ :بقلوب مؤمن�ة بقضاء الله وق�دره ،فجعت النقاب�ة الوطنية
للصحافة املغربية بخرب ي�د املنون تمتد لزميل عزيز ومحبوب ،الصحفي محمود معروف،
مدير مكتب جريدة ‘القدس العربي “باملغرب”.
وأضاف�ت“ :هو فلسطيني الهوية واالنتماء ،أحب بلده املغرب واحتضنه عىل امتداد عقود،
وفيه أسس لعالقة مهنية وإنسانية شاسعة األطراف ،عنوانها الصدق واملصداقية .وبروح
عالية ،وسلوك متمي�ز ،نجح الراحل يف نسج عالقات وطيدة مع مختلف مكونات املجتمع
املغربي ،وبجدارة كسب احرام الجميع وبدون منازع”.
واسرسل�ت النقابة“ :يف هذه الظرفية العصيبة ،التي عاي�ش الفقيد آالمها ومحنها ،نعى
الراحل قبل أيام بعض أصدقائها وأقاربه ،وكتب عن املوت وفواجعها ،وفجأة رحل وغادرنا
وترك يف قلوب أهله ومعارفه وأصدقائه غصة وحرقة”.

ترامب يتهم وسائل اإلعالم بأنها
تطرح “أسئلة طفولية” على بايدن

واشنطن /متابعة الزوراء:
انتق� َد الرئيس األمريكي دونالد ترامب وسائل اإلع�الم ،معتربا أنها تطرح “أسئلة مناسبة
لألطفال” عىل منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وق�ال ترام�ب خالل مؤتمر صحف�ي“ :تابعت املقابلة م�ع جو بايدن النائ�م” ،مضيفا أن
األسئلة التي كانت مطروحة عليه “كانت مناسبة لطفل ،وأن الصحفيني كانوا مبتسمني،
خالفا عنكم”.
وأض�اف ترامب مخاطبا املراسلني“ :انظروا إىل األسئل�ة التي طرحوها عليه (عىل بايدن)،
ما رأيكم فيها؟”.
ووص�ف ترامب تلك األسئلة ب� “املخجلة” ،مش�را إىل أن “أي شخص يمكن أن يرد عليها،
وأنا أنظر أيضا إىل األسئلة التي تسألونني .فهذا أمر مخز رصاحة”.
وك�ان ترامب قد انتقد منافسه يف وقت سابق لعدم ظهوره لإلجابة عن أسئلة الصحفيني،
قائال إن بايدن يختبئ “يف القبو”.

للثق�ة يف األخبار تراجع�ت تواز ًيا مع تفيش
“كورون�ا” ،فيم�ا أعرب  38%م�ن متابعي
األخبار عن ثقتهم بمعظ�م مزوّدي األخبار،
فيم�ا بلغ�ت الثق�ة يف البح�ث ع�ن األخبار
ع�ىل اإلنرن�ت  32%وعىل وسائ�ل التواصل
االجتماع�ي  ،22%وه�ذا األم�ر يج�ب أن
يدف�ع الصحفيني واملؤسس�ات اإلخبارية إىل
اإلنتباه.
وأوضحت الدراسة ّ
أن ست دول فقط سجّ لت
مستوي�ات ثقة أعىل م�ن  50%وهي فنلندا
( )56%والربتغ�ال ( )56%وتركي�ا ()55%
وهولن�دا ( )52%والربازيل ( )51%وكينيا
( ،)50%أمّ ا مستويات الثقة األدنى ُ
فسجّ لت
يف تاي�وان ( )24%وفرنس�ا ( )23%وكوريا
الجنوبية (.)21%
ً
ثالثا ،وسائل التواصل االجتماعي هي املصدر
الرئيس للقلق بش�أن املعلومات املضللة عىل
الرغ�م من تراجع مستويات الثقة يف وسائل
اإلع�الم ،ال سيم�ا ّ
أن الدراس�ة رص�دت آراء
املتابع�ني الحقيقي�ني لألخبار ولي�س عامّ ة
الن�اس ،فق�د نبّه�ت الدراسة م�ن ّ
أن هؤالء
املستخدم�ني اعت�ربوا ّ
أن منص�ات التواصل
اإلجتماع�ي تع� ّد أب�رز مص�ادر املعلوم�ات
املضلل�ة ويتنبّهون منها أكثر من املؤسسات
األخبارية.
ويف ه�ذا السي�اق ،أع�رب  40%ع�ن قلقهم
بشأن املعلوم�ات الخاطئ�ة أو املضللة التي
تنت�رش ع�ىل وسائ�ل التواص�ل االجتماعي،
فيما أعرب  20%عن قلقهم من هذه األخبار
عىل املواقع والتطبيقات اإلخبارية.
وأظه�رت الدراس�ة متابعة الن�اس لوسائل
التواص�ل اإلجتماعي للحص�ول عىل األخبار
ح�ول العالم ع�ىل الشك�ل الت�ايل :فيسبوك
( ،)29%يوتي�وب ( ،)6%وتوي�ر (،)5%
حيث تنترش األخبار الكاذب�ة واملضللة .كما
ً
ّ
خوفا من كثرة تضلي�ل األخبار يف
أن هن�اك
الدول حيث يت ّم استخدام “واتسآب” لتناقل
األخب�ار ،مث�ل الربازي�ل وتشي�ي واملكسيك
وماليزيا وسنغافورة.

وذكرت الدراسة ّ
أن هناك صعوبة يف الوصول
إىل هذه األخبار الكاذبة ،وال سيما يف شبكات
مشفرة وخاصة.
السؤال :ح ّدد وسيلة التواصل التي تقلق منها
بشكل أكرب كمصدر للمعلومات املضللة
راب ًع�ا ،يوتي�وب وواتس�آب وإنستجرام عىل
رأس مصادر األخبار عىل السوشيال ميديا.
خ�الل الدراس�ة التي ش�ارك فيه�ا  80ألف
ّ
احتل
متابع لألخب�ار الرقمية ح�ول العالم،
فيسبوك املرتب�ة األوىل باستخدامه أسبوع ًيا
ّ
وحل يوتي�وب يف املركز الثاني
بنسبة ،63%
بنسبة  63%وواتسآب بنسبة  33%يف املركز
ّ
فاحت�ل املرتبة السادسة
الثال�ث ،أمّ ا توير،
بنسب�ة  ،23%وذلك بع�د فيسبوك ماسنجر
بنسبة 28%وإنستجرام ب�.36%
ً
وإضاف�ة إىل م�ا تق� ّدم ،أصبح�ت خاصي�ة
“القصص” عىل إنستجرام حاف ًزا الستخدام
وسائل التواصل اإلجتماعي وبالتايل الوصول
إىل األخب�ار ،فع�ىل سبي�ل املث�ال ،أصب�ح
إلنستج�رام شعبي�ة للحصول ع�ىل األخبار
يف الربازي�ل بنسب�ة  ،30%متج�او ًزا توي�ر
الذي سجّ ل�ت متابعته  17%وسجّ لت تشيي
اعتم�ا ًدا كب ً
را ع�ىل األخبار ع�رب إنستجرام
بنسبة .28%

السؤال :ما القن�وات التي استخدمتها خالل
األسبوع املايض؟
ً
خامس�ا ،ع�دد قليل م�ن املتابع�ني يدخلون
ً
مبارشة إىل املواقع اإلخبارية
كشف�ت دراسة معه�د “روي�رز” ّ
أن 16%
فق�ط من متابع�ي األخبار يدخل�ون بشكل
مب�ارش إىل املواق�ع اإلخباري�ة للوص�ول إىل
األخب�ار ،فيما يتابع معظمه�م األخبار عرب
وسائ�ل التواصل االجتماع�ي وطرق البحث
عىل اإلنرنت ونسبة هؤالء ..72%
ّ
يتع�ني ع�ىل
وبن�ا ًء ع�ىل نتائ�ج الدراس�ة،
املؤسس�ات اإلخباري�ة توزي�ع املحتوى عىل
منص�ات مختلف�ة من أجل ج�ذب أكرب عدد
من القراء.
يأت�ي التقري�ر ح�ول الصحاف�ة الرقمي�ة
واألخبار ال�ذي أع ّده معهد “رويرز” يف وقتٍ
مه�م ،يواج�ه في�ه الصحفي�ون صعوبات
وتحديات مع بروز جائحة “كوفيد  ”19التي
أث�رت بشكل كبر يف نم�اذج األعمال ،العمل
الصحف�ي والع�ادات اإلعالمي�ة بشكل عام،
كم�ا كان له�ا تداعيات عىل الق�راء وكيفية
وص�ول األخب�ار لهم ،كم�ا تراجع�ت الثقة
باملؤسسات اإلخبارية وزادت املخاوف بشأن
املعلومات الخاطئة.

كشف خفايا صادمة ضمنها “احتقار” العرب

صحفي شاب خيرتق جهاز األمن الفرنسي ويعمل متخفياً  3سنوات موثقاً العنف والعنصرية
باريس /متابعة الزوراء:
ّ
تمك َن صحفي فرنيس يدعى فالنتني غندروت
من اخراق جهاز الرشطة الفرنسية للعمل،
متخفي�اً ،كرشطي ،وذلك بعد اجتياز اختبار
الدخول ،يف أيلول/سبتمرب .2017
وبع�د نحو ث�الث سن�وات يص�در غندروت
كتاب�اً ،حم�ل بعن�وان “رشط�ي ..صحفي
يخ�رق الرشطة” وك�ان له وق�ع االنفجار
داخليا ً.
يف العم�ل يتح�دث غن�دروت ( 32سنة) عن
عن�ف رج�ال الرشط�ة وكراهيته�م ملثلي�ي
الجنس وافتقاره�م للوسائل املمكنة فضالً
عن حوادث االنتحار يف صفوف الجهاز.
يف أيلول/سبتم�رب  ،2017التح�ق غن�دروت
بمدرس�ة الرشط�ة الوطنية يف س�ان مالوا
ك�� “مساعد أمن” وهي أدن�ى رتبة يف هرم
الجهاز قب�ل أن يتم تعيينه ملدة عام واحد يف
مستوصف األمراض النفسية يف مقر رشطة
باريس.
ويق�ول الصحفي يف بع�ض الفق�رات التي

أوردته�ا وكالة فرانس ب�رس “ “لقد دخلت
جهاز الرشطة بطريقة بسيطة للغاية ،ولم
يق�م القيّم�ون ع�ىل التوظي�ف بالبحث عن
اسمي ع�ىل اإلنرن�ت ولذا كان م�ن السهل
للغاي�ة االنضم�ام إىل ق�وة جه�از الرشطة

واخراقه”.
ويضيف“ :العنف متكررداخل الجهاز ،ليس
بشك�ل يوم�ي ،لكن ع�ىل أي ح�ال يمكنني
القول إنه متكرر”.
ويق�ول غندروت إنه أصيب بالصدمة عندما

علم بحقيقة ما يج�ري داخل أروقة مكاتب
الرشطة ،فالشباب من ذوي البرشة السوداء
أو م�ن أص�ول عربي�ة أو حت�ى املهاجرين،
يستخ�دم بعض عنارص الرشط�ة تجاههم
بعض األوصاف من مثل “األوغاد”.
ويضي�ف“ :شاه�دت ثالث�ة أو أربع�ة م�ن
رج�ال الرشطة يرضب�ون مهاجرين بعد أن
وضعوعه�م داخل السي�ارة التابعة للجهاز.
حينه�ا قام رشط�ي أو رشطي�ان برضبهم
داخ�ل السي�ارة ،قب�ل أن يطلق�ا رساحه�م
بركه�م ع�ىل بعد خمس�ة كيلوم�رات من
املكان الذي اقتيدوا منه”.
ويروي غندروت ح�وادث كثرة ومن بني ما
يتح�دث عنه التس�ر عىل العن�ف ،ويضيف
أنه “مص�دوم” ألن الذين يقوم�ون بأعمال
عنيفة أقلية باملقارنة مع اآلخرين.
ويذكر غن�دروت أنه “شاهد سلوك�ا ً عنيفا ً
ً
وعنرصي�ا” ،ويضي�ف أنه “ك�ان دائما ً من
ترصفات أقلية من رجال األمن حقيقة ففي
الكتيبة الت�ي كنت منضما إليه�اّ ،
كنا بعدد

ً
رشطي�ا وكان حوايل ست�ة ضباط ممن
32
يترصفون بأساليب غر الئقة ،أما اآلخرون
فهم ليسوا عنرصيني وال عنيفني حتى”.
وبش�أن التبليغ عن املمارس�ات للمسؤولني
أو لوسائ�ل اإلع�الم يق�ول مؤل�ف الكت�اب
ال�ذي م�ن املتوق�ع أن يثر ج�دالً كب�را ً يف
الوس�ط الفرن�يس “يف الرشط�ة ينبغ�ي أال
نق�وم بالتبليغ عما يح�دث .والرشطي الذي
يق�وم بالتندي�د ببمارس�ات زمالئ�ه ويبلغ
للمسؤول�ني أو يقوم بترسيب حاالت معينة
لوسائل اإلعالم ،فيتم تهميشه كما يمكن أن
يكون عرضة للمضايقات”.
ويوضح يف الوقت نفسه قائالً“ :من مصلحة
جهاز الرشطة أن يثر صحفي هذه القضايا
التي تتعلق باملمارسات ويتحدث عن انتحار
ضاب�ط رشط�ة بمرك�ز الرشط�ة بالدائرة
ال� 19عىل سبيل املثال”.
ويقول غندروت إن كتابه ال يستهدف جهاز
الرشطة ب�أي حال من األحوال ،بقدر ما هو
“كتاب يتحدث عن بعض املحظورات وبعض

املمارس�ات التي تج�ري حقا ً داخ�ل مراكز
الرشط�ة” ،موضح�ا ً أن “دور الصحف�ي يف
قدرته ع�ىل أن يسلط الضوء عىل املمارسات
غر املكشوفة وإخبار العامة
م�ن جهتها أعلنت مصالح محافظة باريس
األمنية يوم أمس الخميس أنها أبلغت املدعي
الع�ام ع�ن أعمال عن�ف يف مرك�ز للرشطة
بالعاصم�ة ت�م اإلب�الغ عنه�ا يف الكت�اب
املنشور.
مديرية الرشطة الوطنية الفرنسية أكدت أنه
“يف هذه املرحلة لم يت�م التعرف عىل ضباط
الرشطة املتهمني وال يتم التحقق من الوقائع
املزعوم�ة حتى الوق�ت الح�ايل” مضيفة يف
الوقت نفسه عرب بيان أوردته جريدة لوموند
“من أجل إثبات صحة الوقائع الواردة يف هذا
الكت�اب والتي نقلتها وسائ�ل اإلعالم ،وبنا ًء
عىل طل�ب وزير الداخلية ،ق�ام قائد رشطة
باري�س ديدييه المل�ان بإبالغ املدع�ي العام
و تق�دم يف الوقت نفسه ألغ�راض إدارية إىل
املفتشية العامة للرشطة الوطنية.
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عن اإلرهاب وضحاياه
د.عبد احلسني شعبان
مفكر وباحث عراقي

«م�ا زال اإلرهاب بجميع أشكاله
ومظاه�ره ّ
يمث�ل تح ّدي�ا ً عاملياً،
ً
فه�و يلح�ق أذى باقي�ا باألفراد
واألرس واملجتمع�ات املحلي�ة،
ويخلّف ندوبا ً عميقة قد تفرت مع
م�رور الوق�ت ،لكنه�ا ال تختفي
أبدا ً».
هذا ما قال�ه أنطونيو جوترييس
األم�ن الع�ام لألم�م املتح�دة
بمناسب�ة الي�وم العامل�ي إلحياء
ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجاللهم
املص�ادف يف  21أغسط�س /آب
وال�ذي قررت�ه الجمعي�ة العامة
لألمم املتحدة يف قرارها 165/72
الع�ام  ،2017حي�ث يتم كل عام
استذكار الضحايا الذين يحرمون
م�ن مقوم�ات الحي�اة الطبيعية
واإلنساني�ة ،من أم�ن واستقرار
وطمأنين�ة ،وذل�ك بسب�ب م�ا
تعرّض�وا له من أعم�ال إرهابية،
األم�ر ال�ذي يستدع�ي الوق�وف
معه�م للتخفيف م�ن معاناتهم
وتلبي�ة احتياجاته�م وإسم�اع
أصواتهم إىل العالم أجمع.
يمكن القول إن كل عنف إرهاب،
وه�ذا األخري ناجم ع�ن التطرّف
ألسباب اجتماعي�ة أو اقتصادية
أو سياسية أو دينية أو عنرصية
أو فكري�ة أو ألسب�اب أخ�رى،
ّ
ّ
فكل
التعصب،
والتطرف هو ابن
ّ
متعصب،
متطرّف بالرضورة هو
ّ
التعصب سلوكا ً فإنه
وإذا ما صار
يصب�ح تطرّفاً ،والتط�رّف إذا ما
انتقل إىل الفعل بهدف إلغاء اآلخر
أو إقصائ�ه أو تهميش�ه أصب�ح
عنف�اً ،وه�ذا األخ�ري يسته�دف

الضحية بذاتها ولذاتها ،يف حن
إذا رضب العنف عشوائيا ً ينتقل
إىل دائرة اإلرهاب ،خصوصا ً إذا
كان عابرا ً للح�دود ،فسيصبح
إرهابا ً دوليا ً.
وإذا كان�ت القوان�ن الجنائية
(الوطني�ة) تعاق�ب عىل أعمال
العنف الت�ي تستهدف الضحية
املعلوم�ة بالنسب�ة ملن يمارس
العنف ،ف�إن القوان�ن الدولية
معني�ة بمحاسب�ة األف�راد أو
الجهات أو املنظم�ات التي تقوم
بممارس�ة اإلره�اب ،بم�ا فيه�ا
الحكوم�ات ،ألن األفع�ال الت�ي
تنجم عن اإلره�اب الدويل تندرج
يف إط�ار الجرائم ض�د اإلنسانية
وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم
الح�روب ،بم�ا فيه�ا جرائ�م
الع�دوان التي ته ّدد السلم واألمن
الدولين.
ومن�ذ العام  1963واألمم املتحدة
تتخ�ذ العدي�د م�ن الق�رارات
والتوصي�ات الخاص�ة باإلرهاب
واإلرهاب ال�دويل ،وقد صدر نحو
 13ق�رارا ً وإعالن�ا ً مل�ا قب�ل 11
سبتم�ر (أيل�ول) الع�ام ،2001
وبع�د جريم�ة تفج�ري برج�ي
التج�ارة العاملي�ة يف الوالي�ات
املتحدة بعمل إرهابي راح ضحيته
نحو  3000إنسان ،أصدرت األمم
املتح�دة  3ق�رارات دولية مهمة،
لع�ل أخطره�ا الق�رار 1373
الص�ادر يف  28سبتم�ر (أيلول)
الع�ام  ،2001ألن م�ا تضمن�ه
يعت�ر ع�ودة إىل قواع�د القانون
ال�دويل التقلي�دي ،خصوص�ا ً إىل
مفهوم «الح�رب االستباقية» أو
«الوقائية» ملنع أي عمل إرهابي،
بسب�ب احتم�ال وشي�ك الوقوع
ضد دولة م�ا أو منشأة ما ،وهو
األمر الذي أثار التباسات وزاد من
موضوع تعريف اإلرهاب تعقيداً،
السيّما تحدي�د ماهيته وأشكاله
وخلفياته االجتماعية.
كما ص�درت  4قرارات دولية بعد
احت�الل تنظي�م داع�ش املوصل
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وتم� ّدده يف نح�و ثل�ث األرايض
العراقي�ة ( )2014إضاف�ة إىل
اعتب�ار الرقة السوري�ة عاصمة
لدول�ة الخالف�ة .وإذا كان�ت
ه�ذه الق�رارات تص�ب يف إط�ار
«االسرتاتيجي�ة الدولية ملكافحة
اإلرهاب»ّ ،إال أنها من جهة أخرى
تث�ري أسئلة م�ا زالت ل�م تحسم
ح�ول مفهوم اإلره�اب وتعريفه
وأشكال�ه واستخدامات�ه ،كم�ا
أنه�ا تغ�ض النظ�ر عم�ا يجري
للفلسطيني�ن وع�ن عملي�ات
االستيطان يف الضفة الغربية.
ولذل�ك ف�إن االحتف�ال بذك�رى
ضحاي�ا اإلره�اب أم� ٌر يف غاي�ة
األهميةْ ،
إذ إنهم غالبا ً ما يشعرون
باإلهم�ال ملج�رد ت�اليش التأثري
املبارش للهجمات اإلرهابية ،األمر
يستوج�ب م�ن املجتم�ع ال�دويل
والدول املتق ّدم�ة والغنية بشكل
خاص تخصيص املوارد والقدرات
الالزم�ة ملساع�دة الضحايا لكي
يتعاف�وا بشك�ل كامل م�ن آثار
العملي�ات اإلرهابي�ة ،ولكي يتم
إعادة تأهيلهم ودمجهم باملجتمع
(بالطب�ع من بقي منهم عىل قيد
الحياة وكذلك أرسهم).
وإذا كانت األمم املتحدة قد قامت
ببعض املبادرات ،فأصدرت قرارا ً
برق�م  276/68يف  13يوني�و
(حزي�ران)  2014أي بعد احتالل
«داع�ش» للموص�ل واستكملته
بع�د تحريرها نهاية العام 2017
بإص�دار ق�رار برق�م 284/72
بتاري�خ  ،2018/6/26بتدقي�ق
واستع�راض إسرتاتيجيتها ،فإن
من واج�ب كل دول�ة ،إضافة إىل
املجتم�ع الدويل أن يضع برنامجا ً
خاص�ا ً طوي�ل األم�د ملساع�دة
الضحاي�ا ،مثلما يقت�ي توفري
سب�ل الوقاية والحماية والتأهيل
بالنسبة للضحايا ،وقبل كل يشء
توف�ري مستلزمات عي�ش كريم،
خصوصا ً لبل�دان الجنوب ،وذلك
بإصالح نظام العالق�ات الدولية
ليكون أقرب إىل العدالة.
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معادلة القوة اجلديدة يف شرق املتوسط
د .خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية -املركز
الدولي للجيوبوليتيك  -باريس

ُ
االندف�اع الفرن�يس نح�و لبن�ان
واالهتم�ام بالع�راق يشكالن ترجمة
للرصاع الدائ�ر يف املنطقة وجوارها،
وتحدي�دا ح�ول مص�ادر الطاق�ة
وثروات أخرى.
يحت�دم التوتر يف رشق البحر األبيض
املتوس�ط يف سي�اق ح�روب الطاقة
والنفوذ ،إذ تدخ�ل املبارزة الرتكية –
اليوناني�ة يف منعط�ف دقيق يالمس
االنزالق إىل مواجهة محدودة ،ويتزامن
االندفاع الفرنيس م�ن ليبيا إىل لبنان
والعراق م�ع توحيد املوقف األوروبي
حي�ال التم�دد العسك�ري الرتك�ي.
ويرس�م ذلك م�ن دون ش�ك معادلة
جدي�دة للقوة ع�ىل مرسح مضطرب
يمثل الرشق األوسط امللتهب خلفيته
االسرتاتيجية .ول�ذا تسعى واشنطن
إىل الحف�اظ ع�ىل الح�د األدن�ى من
تماس�ك حلف شم�ال األطليس حتى
ال تستفي�د روسي�ا البوتيني�ة م�ن
املتغ�ريات وم�ن رقص�ة التحالفات.
وهك�ذا ع�ىل أب�واب االنتخاب�ات
الرئاسي�ة األمريكية يتزاحم أكثر من
طرف إلح�راز مكاس�ب اسرتاتيجية
ملموس�ة لناحي�ة اكتش�اف املوارد
الهيدروكربوني�ة الوف�رية يف رشق
املتوس�ط ،وين�ذر ذل�ك باختب�ارات
للق�وة ولنزاع�ات عدي�دة ضمن هذا
املدى املهم من العالم.
يستعيد الرئيس رجب طيب أردوغان
مجمل الحق�ب التاريخية لكي يعزز
رؤيته وسياساته ،ويجمع بن إنجاز
الكمالي�ة يف ح�رب االستق�الل (كما
تدل�ل االحتفاالت منذ أي�ام بالذكرى
ال� 98للمعرك�ة الحاسمة يف الحرب
ض�د الق�وات اليوناني�ة ،يف وق�ت
يتنامى فيه التهديد بمواجهة جديدة
م�ع اليونان) م�ع ربط�ه للتاريخن
العثمان�ي والسلجوق�ي .ولهذا يمثل
الرصاع م�ع اليونان تحريكا للشعور
القوم�ي الرتك�ي وإحي�اء لعصبي�ة
قوية يريد “السلط�ان الجديد” ربط
اسمه بها كي ينتزع بسهولة السباق
الرئايس يف  2023الذي يمكن أن يتأثر
بمغامرات�ه الخارجية غري املحسوبة
وانهيار االقتصاد الرتكي.
وه�ذه املقارب�ة لوحده�ا يمك�ن أن
تف�رس عمليا م�ا كشفت�ه صحيفة
«ذي فيلت» األملانية عن طلب الرئيس
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان ،من
جنراالته افتعال حادث عسكري مع
أثينا بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة
مقاتل�ة يونانية ،من دون التسبب يف
خسائر برشية .لكن الجنراالت رفضوا
ذلك وفقا للصحيفة األملانية .وتؤرش
ه�ذه الرواي�ة إن تأك�دت إىل الرتابط

ب�ن البعدي�ن الداخ�يل والخارجي يف
حساب�ات أردوغ�ان ال�ذي ال يتورع
ع�ن القي�ام باستف�زازات محسوبة
أو مواجه�ات محدودة بغرض تعزيز
شعبيته وليس بالرضورة دفاعا عن
مصالح ب�الده العليا .ومن دون شك
إن وجود العبن يحكمهم هذا املنطق
يجع�ل م�ن رشق املتوس�ط إقليم�ا
خاضعا لن�زوات شخصية ومصالح
متضاربة.
يف آخ�ر التط�ورات وبع�د تغيريات يف
املوقف�ن األملان�ي واألمريك�ي لغ�ري
صال�ح تركي�ا ،لوح�ظ أن أردوغ�ان
يح�اول إعط�اء االنطب�اع بالتهدئ�ة
ويق�ول إنه “مستعد للحوار مع أثينا
من دون رشوط” ويعوّل عىل “حوار
تقن�ي تحت إرشاف أم�ن عام حلف
شمال األطليس” .بيد أن اليونان تبدو
أكث�ر ح�ذرا ويؤك�د رئي�س وزرائها
كريياك�وس ميتسوتاكي�س يف آخ�ر
ترصيحاته أن “ب�الده تواجه عدوانا
تركي�ا وأفع�اال تتحدى ميث�اق األمم
املتحدة مما يتطلب ردا دوليا” .وهذا
يعن�ي أننا أم�ام ح�وار طرشان بن
أنقرة وأثينا خاص�ة أنهما تتنازعان
بعض املناط�ق البحرية م�ع ملفات
تاريخي�ة مرتاكم�ة (تحدي�د الحدود
ح�ول بحر إيجه ،ملكي�ة جزر ،مدى
الج�رف الق�اري وجزي�رة قرص)،
وألن اكتش�اف حق�ول كب�رية للغاز
يف رشق البحر املتوس�ط يف السنوات
األخرية أثار “نه�م” الدول املشاطئة
له وزاد من حدة التوترات.
شهدت املنطق�ة يف األسابيع األخرية
تصعيدا يف التوتر بن أنقرة وأثينا ،عىل
وقع ع�روض قوة متبادل�ة وأحداث
زادت مخ�اوف األوروبي�ن .ويضاف
إىل ذل�ك التوتر مع ق�رص والرصاع
املفتوح يف ليبيا ونجد يف كل النزاعات
انخراط�ا تركي�ا ،بينما كان�ت هناك
انقسامات يف املواقف األوروبية ونوع
من الضوء األمريكي الرتقايل لرتكيا (
بهدف صد النفوذ الرويس ومنع املزيد
م�ن التق�ارب ب�ن الرئيس�ن بوتن
وأردوغ�ان) .بيد أن تط�ورات حديثة
زادت م�ن عزل�ة تركيا الت�ي لم تجد
يف كل دول الج�وار املتوسطي حليفا

إال حكومة الوفاق يف طرابلس ،بينما
هن�اك تنسيق وتقارب بن باقي دول
الج�وار (اليونان وق�رص وإرسائيل
ومرص مع دعم فرنيس) املنضوية يف
“منتدى غاز رشق املتوسط».
وبالرغ�م م�ن أن الرئي�س أردوغان
ك�ان يراهن عىل موق�ف متفهم من
الرئيس األمريك�ي ترامب ،لكن بلوغ
التوترات ذروته�ا والخشية من نزاع
بن بلدين أطلسين وضغط الناخبن
من أص�ل يوناني يف الواليات املتحدة،
جعل�ت الرئيس األمريك�ي يتدخل يف
أزم�ة رشق البحر املتوس�ط ،بطلبه
م�ن ك�ل األط�راف تهدئ�ة املوق�ف.
ويف نف�س الوقت أدى إفش�ال أنقرة
ملهمة وساطة برلن إبان زيارة وزير
الخارجي�ة األملاني هايك�و ماس ،إىل
تغي�ري يف موق�ف املستش�ارة أنجيال
مريك�ل ،مم�ا أت�اح توحي�دا ملوق�ف
االتح�اد األوروبي ال�ذي هدد بفرض
عقوب�ات ع�ىل تركي�ا خ�الل القمة
املزمع عقده�ا يف الراب�ع والعرشين
م�ن ه�ذا الشه�ر .ونظ�را إىل العزلة
السياسي�ة األردوغاني�ة والتده�ور
االقتص�ادي ،أخ�ذت تنقل�ب معادلة
القوة يف املتوسط مع الزخم الفرنيس
وبل�ورة املوق�ف األوروب�ي املوح�د،
والرتيث الرويس تحت العن الساهرة
األمريكية.
اعتقد الرئيس رج�ب طيب أردوغان
أنه يف ظل التحيي�د العميل لواشنطن
م�ن خ�الل العالق�ة الشخصي�ة مع
نظريه الرئيس دونالد ترامب ،يمكنه
ترتي�ب “أستان�ة جدي�دة” يف ليبي�ا
م�ع القيرص الجدي�د فالديمري بوتن
وفرض سطوته عىل اليونان وقرص
يف غياب وحدة املوقف األوروبي .لكن
حساب�ات الب�در كان�ت مختلفة مع
قيام جمهورية م�رص العربية بلعب
دور امل�د اإلقليم�ي يف رشق املتوسط
م�ن خ�ط رست – الجف�رة إىل اتفاق
تعين الح�دود البحرية م�ع اليونان
الذي حدد جزئيا املناطق االقتصادية
الخالص�ة لليونان ،وإع�الن أثينا عن
تمدي�د مياهه�ا اإلقليمي�ة يف البح�ر
األيوني من  6أميال إىل  12ميال بحريا
وأسقط ذل�ك عمليا مفاعي�ل اتفاق

أردوغ�ان وال�رساج (حس�ب تقييم
زعي�م املعارضة الرتكي�ة كيليشيدار
أوغل�و) .وهذا املنع الستفراد اليونان
بفرض األمر الواقع أو القضم أحرج
كث�ريا الجان�ب الرتك�ي خاص�ة بعد
انخراط فرنسا العلني يف دعم أثينا.
ويف مواجه�ة الرئي�س الرتكي انرى
الرئيس الفرن�يس إيمانويل ماكرون
ال�ذي رب�ط سياست�ه الخارجي�ة
باعتم�اد ره�ان متوسط�ي ألوروبا
والقيام بتحركات تعزز هذا االتجاه،
كم�ا تشه�د التحرك�ات الفرنسي�ة
يف ليبي�ا وقبال�ة اليون�ان ،وجول�ة
ه�ذا األسب�وع للرئي�س ماك�رون يف
لبنان والعراق والت�ي فرسها غالبية
املتابع�ن عىل أنه�ا تن�درج يف غمار
املواجه�ة الفرنسي�ة – الرتكي�ة يف
رشق املتوس�ط .وممّ�ا ال ش�ك في�ه
إن االندف�اع الفرن�يس نح�و لبن�ان
واالهتمام الفرنيس بالعراق يشكالن
ترجم�ة لل�رصاع الدائ�ر يف املنطق�ة
وجواره�ا ،وتحدي�دا ح�ول مصادر
الطاق�ة وث�روات أخ�رى ،إضافة إىل
رهان�ات وحساب�ات اسرتاتيجي�ة
يف ح�وض املتوس�ط ،وخصوص�ا يف
مواجه�ة الصع�ود الرتك�ي وتحايش
رس�م معادل�ة الق�وة الجدي�دة من
دون وج�ود حيوي فرن�يس وأوروبي
يف منطق�ة تمث�ل عملي�ا العم�ق
االسرتاتيجي للقارة القديمة.
استنادا إىل التوازنات الجديدة يف رشق
املتوس�ط يصع�ب تص�ور السم�اح
بح�رب تركية – يوناني�ة أو مواجهة
فرنسية – تركية أو مرصية – تركية
ألن ذل�ك سيأخ�ذ أبع�ادا تخ�رج عن
السيط�رة .هكذا نشه�د تنافسا بن
مرشوع أردوغان يف إحياء “العثمانية
الجديدة” وم�رشوع ماكرون إلعادة
ال�دور األوروب�ي ال�ذي ال يحظ�ى
كم�ا يش�اع برض�ا أمريك�ي وع�دم
اع�رتاض إيراني .لكن يمك�ن القول
إن الكث�ري من ال�دول الغربية تتالقى
ح�ول ضمان املصال�ح الغربية وأمن
إرسائيل واحت�واء التم�دد الرتكي…
أما املصالح العربية فيتوجب الرتكيز
عليه�ا والدخول يف املعادل�ة الجديدة
للقوة.

هل أخطأ الشعب التونسي؟
د .آمال موسى
شاعرة وكاتبة وأستاذة تونسية

يمكن القول ّ
ُ
إنه منذ أن كشفت
صناديق االقرتاع عن الفائزين يف
االنتخابات الترشيعية والرئاسية
األخرية قبل قرابة العام ،والحياة
السياسية يف تونس تشكو تأزما ً
عميقا ً لم تفلح جائحة كورونا إال يف
إخماده إىل حن.
ويف الحقيقة ،ما يحصل من تجاذبات
وخالفات وتوترات باتت عصية عىل
التخفي كان متوقعاً ،باعتبار َّ
أن
االنتخابات أفرزت طبقة سياسية
متنافرة التوجهات واآليديولوجيات،
لكن مطلوب منها اإلذعان لواقع
التعايش القرسي.
ما ت َّم الفشل فيه إىل حد اآلن هو تحقيق
التعايش القرسي :ففي الرملان تكرَّر
قطع الجلسات وتعطيلها مرات
عدة؛ بسبب صعوبة تعايش حركة
النهضة والحزب الدستوري الحر
داخل الرملان .املعطى الجديد الذي

زاد يف تأكيد حالة التوتر هو ظهور
نوع من الرود السيايس بن رئيس
الجمهورية قيس سعيد ،ورئيس
الرملان التونيس راشد الغنويش رئيس
حركة النهضة ،خاصة مع االرتباك
الذي تزامن مع ظروف تشكيل
الحكومة الجديدة ،حيث كلّف رئيس
الدولة هشام املشييش بتكوين فريق
حكومي جديد ،وسلك نهج إقصاء
األحزاب وتهميشها واالنتصار لخيار
ما سمي حكومة التكنوقراط ،التي
ُ
يخل من
يبدو أن مسار تكوينها لم
تصادمات وضغط وحرب وجود
سياسية.
طبعا ً كان يمكن أن يوضع هذا
التوصيف يف باب التأويل ،لوال ما جاء
قبل يومن يف مداخالت نواب الرملان
من اتهامات لرئيس الدولة ،مثل
إرادة الهيمنة عىل الحكم واالستفراد
بهَّ ،
وأنه يتعاطى مع نظام برملاني
بتصور النظام الرئايس ،إضافة إىل
َّ
بأن
تلويح بعض النواب رصاحة
الحكومة حكومته وليست حكومة
مستقلة .ومن جهته ،ر َّد الرئيس أول
من أمس يف خطاب أداء الحكومة
التي نالت ثقة الرملان ،باتهامات
أكثر قوة واستعمل يف خطابه أوصافا ً
مبارشة والذعة.
إذن ،الحرب الكالميّة قائمة الذات
بن رئيس قام بإقصاء األحزاب،
فر َّدت الفعل هذه األخرية باملصادقة

عىل الحكومة الجديدة املقصاة منها،
وذلك تفاعالً مع مظاهر نشوب توتر
بن الرئيس ورئيس الحكومة املكلف.
أن الواضح أكثر َّ
كما َّ
أن الطبقة
السياسية الحالية عجزت عن
التعايش ويميز انعدام الثقة العالقة
بن مختلف األطراف.
السؤال :هل َّ
إن الشعب التونيس هو
املسؤول عن تشكيل هذه الطبقة

السياسية غري املتجانسة؟
هذا السؤال بدأ ُيطرح يف سياق
نقد الختيار الشعب التونيس يف
االنتخابات ،حيث أعطى ثقته لطبقة
ُتوجه لها اتهامات عدة ،عىل رأسها
التعامل مع املناصب والحكم بذهنية
الغنيمة عالوة عىل كونه – أي الشعب
 لم يكن واضحا ً يف اختياره فشتتالناخبون أصواتهم بن أحزاب عدة

لم تكن فائزة وال خارسة ،وبينها
اختالفات جوهرية تمنعها من العمل
معا.
أن الواقع ّ
واملشكل َّ
يحتم عىل الجميع
العمل معاً ،يف حن َّ
أنه ال يوجد
حزب يستطيع تكوين حكومة
بمفرده والحصول عىل الحد األدنى
من األصوات الالزمة للمصادقة،
اليشء الذي اضطر الحزب صاحب

األغلبية النسبية يف الرملان ،إىل إجراء
تحالفات ،لكن كانت َّ
هشة إىل درجة
رفض منح حكومة الحبيب الجميل
املكلف من حركة النهضة الثقة.
وهكذا نفهم مدى تعقد الوضع
السيايس يف الوقت الرّاهن تونسياً،
وإذا ما اعتمدنا عىل األحداث
واملؤرشات املرتاكمة عىل امتداد السنة
األوىل ملا بعد االنتخابات يف توصيف
الوضع ،سنجد ّ
أنه يفتقد االستقرار
والحد األدنى من التعايش السيايس.
فالكل ينتق ُد الكل ،والتقييمات
ُ
ديدن الجميع.
السلبية
قد نتساءل هنا :إذن ما الحل؟
الحل هو يف إعادة االنتخابات ،وهو
أمر ت ّم التلويح به أكثر من مرة يف
األشهر األخرية ،وهو أمر لم يجد
شجاعة تبنيه العتبارات كثرية؛ أولها
سيناريو فقدان الكثري من النواب
مقاعدهم ،خصوصا ً َّ
أن صورة
الرملان أصبحت سلبية ،والشعب
التونيس اليوم يتمثل النائب انتهازيا ً
وتنقصه الجدية واملعرفة والخرة.
ومع ذلك ،فأغلب الظن َّ
أن إعادة
االنتخابات من السيناريوهات
الواردة جداً ،ومن الصعب مواصلة
التأزم السيايس أربع سنوات قادمة،
خصوصا ً َّ
أن الحكومة الجديدة تبدو
رغم منحها الثقة فاقدة للسند
السيايس ،فال هي حكومة الرئيس
وال هي حكومة حزب بعينه ،وال

هي حكومة ائتالف حزبي أو وحدة
وطنية كما جرت العادة ،بل َّ
إن
حصولها عىل ثقة الرملان هو نتيجة
تقاطع مصالح ،وتقاطع توترات
بن األحزاب التي أقصاها الرئيس
يف عملية تشكيل الحكومة ورئيس
الدولة.
ويف صورة االعتماد عىل نتائج سر
اآلراءَّ ،
فإن حظوظ الحزب الدستوري
الحر تبدو واعدة جداً ،وتمثل تهديدا ً
جديا ً لحركة النهضة .وخالفا ً ملا
يثق به خصوم حركة النهضة ،فمن
الصعب الجزم برتاجع شعبيتها
وخسارتها لالنتخابات ،إذا ما انتهى
التأزم إىل إعادتها؛ َّ
ألن عالقة حركة
النهضة بقواعدها ليست رهينة وعود
وتحسن األوضاع املعيشية وبرنامج
اقتصادي ،بل هي عالقة عقائدية
ووجودية أيضاً؛ ألن قواعد النهضة
يدركون َّ
أن يف تقهقر الحركة تهديد
لوجودهم االجتماعي ،حتى لو كانت
هذه الفكرة ال مكان لها يف تونس
ما بعد الثورة .فال ننس َّ
أن تاريخ
التهميش والقهر السيايس والسجون
قد تغلغل يف ذاكرة اإلسالمين يف
تونس ،وما زالت ذاكرة ما قبل الثورة
حارضة وشبحا ً يحيط بهم .لذلك؛
فما يجمع قواعد النهضة بحركتهم
صلة وجود قبل املرشوع والرنامج.
وما يقوي هذه الصلة هو استبطان
شعور رفض لهم من الخصوم الكثر.
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حنو مستقبل افضل ..هلم

كل يوم معلومة

هذا القناع ال حيمي من كورونا!

أسباب االكتئاب يف مكان العمل
عندم�ا يشع� ُر املوظف�ون يف جمي�ع مناصبه�م
بالراحة والسعادة يف أماكن عملهم ،بالتأكيد هذه
الحال�ة ستعود عىل املؤسسات الت�ي يعملون بها
بالربحية والنجاح ،لك�ن هناك بعض األمور التي
تجع�ل املوظف يف حال�ة غري سعي�دة ،إذا وجدت
صعوب�ة يف تحفيز نفسك ع�ىل الذهاب إىل العمل،
أو وج�دت نفسك دائما ً تشع�ر بالكسل واإلرهاق
يف الوظيف�ة ،فمن املمكن أن تتعامل مع االكتئاب
يف مك�ان عملك .وعليه دعون�ا نتعرف عىل بعض
أسباب االكتئاب يف العمل.
• عدم مالئمتك للوظيفة:
إذا شع�رت بقوة أنك تعم�ل يف وظيفة ال يجب أن
تكون فيها؛ فيمكن�ك أن تبدأ يف الشعور باإلرهاق
واالكتئاب ،ويقول ألني ميلر ،مدير املوارد البرشية
يف  Paper Fellowsع�ن الشع�ور باالكتئ�اب:
«يح�دث ه�ذا عندما تعم�ل يف وظيف�ة ال تحبها،
لكن�ك تشعر أن�ك ال تستطيع املغ�ادرة .قد تشعر
أنك يج�ب أن تعمل هنا من أجل امل�ال ،أو ملواكبة
املظاهر .يف كلتا الحالتني ،يمكن أن يسبب لك هذا
األذى النفيس».
• شعور قضاء الوقت باملنزل:
أن�ت تريد أن تقيض وقتا ً ثمينا ً مع أطفالك ،ولكن
يج�ب أن تعمل عىل الحفاظ عىل سقف فوق رأس
عائلتك .من الصعب الحفاظ عىل التوازن.
• املشكالت املالية:
إذا ك�ان راتبك منخفض�ا ً جداً ،فق�د يتسبب ذلك
يف شع�ورك بالتوت�ر والقل�ق ،مم�ا قد ي�ؤدي إىل

االكتئاب.
• مطالب غري معقولة:
لنفرتض أن عليك العمل أكثر فأكثر لوقت إضايف.
إذا استم�ر حدوث ذل�ك؛ فقد يتداخ�ل مع حياتك
املنزلية .سيؤدي هذا التوازن الضعيف إىل الشعور
باالكتئاب لدى كثري من الناس.
• التنمر يف العمل:
يعت�رب التنمر يف مك�ان العمل مشكل�ة حقيقية،
وال يق�وم سوى عدد كبري من العمال باإلبالغ عند

حدوث�ه .سيجعل�ك تشع�ر بأنك عدي�م القيمة أو
أن�ك صغ�ري يف العمل؛ فقد يؤدي ذل�ك بسهولة إىل
االكتئاب.
• معنويات منخفضة:
إذا ت�م تجاه�ل عمل�ك الش�اق ،ف�إن املعنوي�ات
املنخفضة تسهم بشكل كبري يف االكتئاب يف مكان
العمل.
كيفية منع االكتئاب
إليك بعض اإلسرتاتيجيات التي يمكنك تجربتها:

اعرف متى تصاب باالكتئاب:
ستج�د أنك تخىش الذه�اب إىل العمل ،وقد تصاب
بالبك�اء أثن�اء وج�ودك يف مك�ان العم�ل ،وتجد
صعوبة يف التفاعل مع أي شخص.
حاول واحصل عىل دعم األقران:
إذا تواصلت مع شخص ما يف املكتب جيداً ،فراجع
م�ا إذا كان يمكنك التحدث مع�ه حول ما يحدث.
يمك�ن أن يساعدك التحدث يف وض�ع مشاكلك يف
منظورها الصحيح.
احصل عىل املساعدة:
إذا كن�ت مريض�ا ً جسدي�اً ،فستطل�ب املساعدة،
وينطب�ق ال�يء نفس�ه إذا كن�ت تعان�ي م�ن
االكتئ�اب .فك�ر يف التح�دث مع طبي�ب نفيس أو
غريه من املتخصصني حول مشاكلك.
قرر ما إذا كنت ستخرب رئيسك:
ليس ك�ل شخص لديه أفضل عالق�ة مع رئيسه،
يمكن أن يكون هذا ما يسهم يف اكتئابك .ولكن إذا
كنت تستطيع أن تتكلم مع رئيسك يف العمل شارك
م�ا يحدث مع�ه .سيك�ون ممتنا ً ملعرف�ة حالتك،
ويمكنه�م البدء يف إج�راء تغي�ريات ملساعدتك يف
العمل.
حاول االعتناء بنفسك:
يق�ول توماس ري�د ،عال�م النف�س التنظيمي يف
« :Ukwritingsعندم�ا تعاني م�ن االكتئاب ،من
السه�ل أن ت�دع نفس�ك دون اعتن�اء أو اهتمام.
احصل عىل ما يكفي من الطعام ،وحاول الحصول
عىل ثماني ساعات من النوم كل ليلة».

َ
كش�ف نم�وذج محاكاة ع�ن رأي نهائي فيم�ا يتعلق بنوع�ني شائعني من
“األقنع�ة” التي يفرتض أن تقي من انتشار كورون�ا ،وذلك بعد أكثر من 8
أشه�ر عىل تفي الفريوس.وأوضح النم�وذج أن األشخاص الذين يضعون
أقنع�ة بالستيكية للوج�ه ،أو أقنعة مزودة بصم�ام للتنفس ،يمكنهم رش
قط�رات غري مرئية عىل مساحة واسعة ج ًدا عن�د العطس أو السعال ،مما
يجع�ل هذه املع�دات غري فعال�ة يف منع انتش�ار كورونا عن�د استخدامها
بمفرده�ا.ويف تقري�ر ُنرش استخ�دم باحثون من جامع�ة فلوريدا أتالنتيك
صفائ�ح لي�زر رأسي�ة وأفقي�ة لتتب�ع قط�رات صغرية م�ن امل�اء املقطر
والغلسين أثناء انتشارها من رأس تمثال عارضة أزياء مجوف ،وقد ألبس
درع�ا ً بالستيكي�ة ،أو قناع�ا ً مع صم�ام للتنفس.وقال الباحث�ون إن درع
الوجه منعت يف البداية مرور القطرات أثناء تحركها لألمام ،لكن “القطرات
يمك�ن أن تتحرك حول الحاجب البالستيك�ي ،بسهولة نسبية وتنترش عىل
مساح�ة كبرية”.أما بالنسبة للقناع املزود بصم�ام لتسهيل التنفس ،فإنه
“يمرر عددا ً كبريا ً من القطرات عرب صمام الزفري دون تنقيتها ،وهذا يجعله
غري فعال يف وق�ف انتشار كوفيد ،-19إذا كان الشخص الذي يرتدي القناع
مصابا ً به”.وخلص الباحثون إىل أنه عىل الرغم من الراحة التي يوفرها كل
من الدرع والقناع ،فإن األقنعة املصنوعة من قماش عايل الجودة أو األقنعة
الطبي�ة ذات التصميم البسيط تبقى األفض�ل يف املساعدة عىل منع انتشار
الفريوس.

سلوكيات

دراسات حديثة

نصائح لتعليم الطفل عدم مقاطعة الكالم

القهوة الليلية «جتمد» الساعة البيولوجية  40دقيقة
ْ
اظهرت نتائج الدراس�ة العلمية التي أجراها علماء
م�ن جامع�ة كول�ورادو يف الواليات املتح�دة ملعرفة
سب�ب تأخ�ر الشعور بالنع�اس بعد تن�اول فنجان
قهوة بعد العشاء.
و أن الباحث�ني تابع�وا ودرس�وا عم�ل وسل�وك 5
متطوع�ني وافقوا عىل اإلقامة مدة  50يوما يف غرف
مخصصة له�ذه االختبارات .صمم�ت هذه الغرف
بحيث تبقى مضيئة طوال الوقت أو تخفت إضاءتها
بع�ض ال�يء .قبل ث�الث ساع�ات من الن�وم كان
الباحثون يطلبون م�ن املشرتكني يف االختبار تناول
ال�� «فيتامين�ات» الت�ي يف  50باملائة م�ن الحاالت
كانت عبارة عن «الكافيني».

وبعد ذلك كان الباحث�ون يأخذون عينات من لعاب
املشرتك�ني يف االختبار ويقيسون كمي�ة امليالتونني
وهرمون الن�وم ومن ثم تابعوا الوقت الذي يخلدون
فيه اىل النوم ونوعيته.
اتض�ح م�ن ه�ذه االختب�ارات انخف�اض مستوى
امليالتون�ني وهذا يشري اىل توقف الساعة البيولوجية
للجسم مدة  40دقيقة .يقول الخرباء إن هذا نتيجة
حجب الكافي�ني للمستقب�الت الخاصة عىل سطح
خاليا الغ�دة النخامي�ة التي تف�رز امليالتونني .كما
اتض�ح للخ�رباء أن تناول القهوة بع�د العشاء لعدة
أيام متتالية يسبب خلال يف عمل الساعة البيولوجية
للجسم غري قابل لإلصالح.

ُ
يفعل األطفال كل ما بوسعهم لجذب
انتب�اه أهله�م لذل�ك نراه�م أحيان�ا ً
يقومون بترصفات مزعجة كمقاطعة
ً
خاصة بوجود أشخاص غرباء.
الكالم
ويف ه�ذه الحال�ة يج�ب ع�ىل األم أن
تخص�ص لطفله�ا ألعاب�ا ً ال تقدمها
ل�ه إال يف اللحظات الت�ي تنشغل فيها
عنه .ومن األم�ور التي يجب أن يقوم
بها األهل إلفهام الطفل عدم مقاطعة
الكالم هي اآلتية:
 هنئ�وا طفلك�م عندم�ا يلهو واليقاطعكم ،ويمكن أن تكون التهنئة
ابتسامة ال أكثر وال أقل.
أرشك�وا طفلك�م بنشاطاتك�موأحيانا ً يف أحاديثكم مع األصدقاء.
-أخ�ربوا طفلكم بأنك�م ستكونون

بترصفه بع�د قليل من الوقت ،فهو
يستح�ق اهتمامك�م إذا م�ا لع�ب
بهدوء يف أثناء انتظاره إياكم.
ح�ددوا م�دة الحدي�ث بواسط�ةالساعة املنبه�ة وقولوا لطفلكم أن
بإمكان�ه أن يتكل�م معك�م عندما
يحني الوق�ت .أما من األم�ور التي
يج�ب ع�ىل األه�ل تجنبه�ا فه�ي
مقاطعة الكالم م�ن جانبهم ألنهم
الق�دوة للطف�ل .كم�ا يج�ب عدم
االستهان�ة بمقاطع�ة الطفل لهم،
لذلك يجب أن يقوموا هنا بمعاقبته
عرب إرساله اىل ما يعرف “بالكريس
املي�ت” م�ا معن�اه حرمان�ه م�ن
إمكاني�ة اإلصغاء إليه ف�ورا ً عندما
يقاطعهم.

املطبخ ..

لطلة ابهى....

الفازلني للشعر من األلف إىل الياء
ُيع� ّد الفازلني (وهو عبارة ع�ن ما ّدة شبه
دهنيّة ال تتأثر باملاء) من أهم مستحرضات
التجمي�ل وأكثره�ا شيوع�ا ً واستعماالً يف
العالج�اتالتجميلي�ة.
فهو ال ُيستخ�دم لرتطيب الجل�د والبرشة
فحسبّ ،
إنما يمك�ن استخدامه يف ترطيب
الشعر ومعالجته ،حي�ث ُيع ّد الفازلني من
املنتجات األساسية للشعر ،وخاصة للشعر
الجاف والعادي.
ُيعتمد الفازلني كروت�ني يومي للجمال؛ ملا
يحتوي�ه من الفوائ�د املفيدة ج�دا ً للشعر؛
الحتوائه عىل نسبة عالية من الدهون التي
ُتساعد يف ترطيب الشعر واللمعان.
ّ
املتقص�ف ويمن�ع
كم�ا ُيعال�ج الشع�ر
ّ
تقصف�ه .إضاف�ة اىل استخدام�ه لع�الج
مشكل�ة تساق�ط الشع�ر وتحفي�ز نموّه
بشكل أرسع ،وأيضا ً فك تشابك الشعر.
إلي�ك ،أب�رز الفوائ�د الجمالي�ة للفازل�ني
للشعر:
*يعم�ل الفازلني عىل إعط�اء الشعر ملعانا ً
كبريا ً.
ُ
* ُيساعد الفازلني عىل عالج الشعر املترضر
والتالف ،ونهاية الشعر املُتقصفة ،والناجم
ع�ن الظ�روف الجوي�ة ومي�اه السباح�ة
وغريها.
* ُيساعد عىل زي�ادة نمو الشعر وتطويله،
نظ�را ً لقدرته الكبرية عىل تحسني ُبصيالت
الشعر
ّ
ّ
وتكس الشعر ،و ُيقلل
تقص�ف
* ُيقلل من
من تشابك الشعر
*يح ّد من تغري لون الشعر ،وبالتايل يمنحه
النشاط والحيوية
* ُينشط ال�دورة الدموية يف ف�روة الرأس،
ويمنح الشعر ملعانا ً وكثافة.
زيت الفازلني للشعر
يعمل زيت الفازلني عىل زيادة ملعان الشعر
وتوهجه ،بسب�ب إحتوائه ع�ىل نسبة من
الدهون ،ويزيد من نمو الشعر ،والتخفيف
م�ن جفافه ،و ُيساع�د عىل تنعي�م الشعر
املتشابك ،مم�ا يمنع تشابك�ه مرة أخرى
بع�د التصفي�ف ،ويمن�ع تساق�ط الشعر
الناتج عن التصفي�ف ،ويمكن وضع زيت
الفازلني داخل عب�وة رذاذ مع مزجه جيدا ً
باملاء ،ويتم رش الشعر جيدا من وقت ألخر
كبديل للزيت لتحصيل عىل نعومة فائقة.
من ميزات الفازلني ّ
أنه يفيد الشعر دون أية
أرضار جانبيّة ،عىل عكس بعض املنتجات
الكيميائيّة واألدوية التي تسبب تساقطه،
ّ
ك�ل ما عليكِ فعله هو إتبّ�اع إحدى الطرق
اآلتية:
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*اغسيل شعركِ وجففي�ه جيداً ،ث ّم ضعي
طبق�ة صغ�رية م�ن الفازلني علي�ه ،فهذا
ُيعال�ج شع�ركِ الباه�ت و ُيعطي�ه ملعان�ا ً
مميّزا.
*اغس�يل شعركِ بالشامبو ،ث ّم ضعي عليه
كمي�ة صغ�رية ،ليتج�دد وتع�ود الحيوية
إليه.
*ادهن�ي أطراف شع�ركِ بالفازلني قبل أن
تنام�ي واتركيه ّ
حت�ى تستيقظي صباحاً،
فه�و يعال�ج أط�راف شع�رك ،يقوّيه�ا
ويتخلّ�ص من تقصفه�ا ،ويجعله�ا أكثر
صحّ ة .وحيوية.
*دلّك�ي ف�روة رأس�ك بكمي�ة قليل�ة من
الفازل�ني ،لتسي�ع نموّه وزي�ادة كثافته،
ومنع تساقطه.
*ضع�ي القليل م�ن الفازلني ع�ىل شعركِ
املتشاب�ك املتعرّج بعد الحمّام ،ث ّم رسّحيه،
ستالحظي ّ
أنه أصبح أكثر نعومة.
الفازل�نيلرتطي�بالشع�ر
ُيساع�د الفازلني عىل إمداد ج�ذور الشعر
بالرتطي�ب العمي�ق ،فهو غن�ي بالعنارص
املرطب�ة لحماي�ة الشع�ر م�ن العوام�ل
الخارجي�ة الت�ي ت�ؤدي للجف�اف الشديد
والتل�ف ،كم�ا ُيساع�د يف التخلّ�ص م�ن
ّ
املتقصف�ة والهش�ة للشع�ر.
النهاي�ات
فالقلي�ل من الفازلني سيك�ون كفيالً ملنح
الشع�ر النعوم�ة والرتطي�ب ،وإكساب�ه
اللمع�ان والتوهج ،حيث إن�ه يحتوي عىل
كمية كب�رية من الزي�وت والدهون ،تعمل
عىل تغطية الشعرة ومنحها منظرا ً صحيا ً
وجميالً.
طريقة استخدام الفازلني لرتطيب الشعر:
*ضعي كمية قليلة من الفازلني عىل فروة
الرأس ،ثم ضعيه أيضا ً عىل أطراف الشعر.
*دلك�ي شع�رك بأكمل�ه حت�ى يتغلغ�ل

الفازلني يف جميع أنحاء شعرك.
*إستخدم�ي غطاء الرأس لتغطية الشعر،
ثم إغسليه يف صباح اليوم التايل.
*ويف ح�ال وج�دت صعوبة يف إزال�ة بقايا
الفازلني من شعرك ،قومي بإضافة ملعقة
صغرية من البيكنج صودا إىل الشامبو.
*أعي�دي تدليك شعرك مل�دة  10دقائق ،ثم
إغسيل شعرك باملاء.
الفازل�نيلف�ردالشع�ر
يعمل الفازلني ع�ىل تنعيم الشعر ويساعد
عىل فك التشاب�ك ،مما يساعد عىل سهولة
تسيح�ه وتمشيط�ه .ل�ذا ح�اويل وض�ع
القليل م�ن الفازلني عىل شع�ركِ املتشابك
قب�ل تمشيطه ،أو بوسع�كِ وضع الفازلني
عىل أسن�ان املشط ذاتها وم�ن ثم تمريره
برفق من جذور الشعر حتى أطرافه.
كم�ا يمكن�ك م�زج رب�ع ملعق�ة صغرية
من الفازل�ني مع ملعقة صغ�رية من املاء
واستخدامهما كسريوم عىل أطراف شعرك
بع�د تمشيطه ،ملنح شعرك مظه�را ً جذاّبا ً
والمعا ً.
الفازلني للشعر الخفيف
يتميّ�ز الفازلني عن غريه أن�ه يزيد نعومة
شع�رك الباه�ت ويعطي�ه ملعان�ا من دون
التسب�ب بتساقطه ،فبعض النساء يعانني
من الشعر الخفيف نتيجة ضعف بصيالت
الشعر ،إال أن الفازلني يفيد من دون التسبب
بأي مشكلة للشع�ر ،ضعي كمية بسيطة
ع�ىل أط�راف أصابعك م�ع التدلي�ك الجيد
لبض�ع دقائق ،ال تقوم�ي بتوزيع الفازلني
بني خصالت الشعر ،ولكن استخدميه عىل
الجذور فقط لتحفيز البصيالت إلمتصاص
املزي�د م�ن العن�ارص الغذائي�ة .وال تنيس
استخ�دام شامبو لطيف لغسل الشعر بعد
ذلك؛ للتخلص من أي آثار دهنية.

فخد مشوي بالفرن لعزومة مثالية
املقادير :
فخذ خروف 3 :كيلو (وزنها من
 2.5إىل  3كيلو)
لبنزبادي:كوب�ان(للتتبيل�ة)
الخل األبيض :ملعقتان كبريتان
(للتتبيلة)
العس�ل :ملعقت�ان كبريت�ان
(للتتبيلة)
زع�رت مجف�ف :ملعق�ة كب�رية
(للتتبيلة)
السك�ر البن�ي :ملعق�ة كب�رية
(للتتبيلة)
ملح :ملعقة صغرية (للتتبيلة)
فلف�ل أس�ود :ملعق�ة صغ�رية
(للتتبيلة)
ج�وزة الطي�ب :نص�ف ملعقة
صغرية (للتتبيلة)
الث�وم :ملعقة كب�رية (املفروم،
للتتبيلة)
الزنجبي�ل :ملعق�ة كب�رية
(املفروم ،للتتبيلة)
الزب�دة :ملعقة كب�رية (املذابة،
للتتبيلة)
الج�زر 2 :حب�ة (رشائ�ح،

للشوي)
الك�راث 2 :ع�ود (رشائ�ح،
للشوي)
البصل 2 :حبة (للشوي)
الث�وم 5 :فص�وص (رشائ�ح،
للشوي)
ليم�ون 2 :حب�ة (رشائ�ح،
للشوي)
زع�رت مجف�ف :ملعق�ة كب�رية
(للشوي)
روزماري :ملعقة كبرية (جاف،
للشوي)
املاء :كوب (للشوي)
طريقة التحضري
 .1قومي بعمل فتحات بواسطة
السكني يف الفخذة.
 .2امزج�ي مقادي�ر التتبيل�ة
جميعه�ا مع بع�ض ىف وعاء إىل
أن تمت�زج جيداً ،ثم نقوم بدهن
الفخذة بالتتبيلة املحرضة جيدا ً
م�ن جمي�ع النواح�ي ولفيه�ا
بالبالستي�ك راب واتركيه�ا ليلة
كاملة يف الثالجة.
 .3قوم�ي بتغلي�ف صينية فرن

كبرية بورق القصدير.
 .4وزع�ي الخرضاوات عىل روق
القصدير بشكل مرتب ثم انثري
عىل الوجه الزع�رت والروزماري
وأوراق الغار.
 .5صب�ي ك�وب امل�اء ب�ني
الخرضاوات ث�م غلفي الصينية
جيدا ً ب�ورق القصدير واحكمي
إغالقها.
 .6قوم�ي بعمل فتح�ات كثرية
بواسط�ة الشوك�ة ف�وق ورق

القصدير ك�ي تسمحي بتسب
النكهات إىل اللحم.
 .7ضع�ي الفخ�ذة ف�وق ورق
القصدي�ر املخرم .ث�م ،أضيفي
حولها قليل م�ن البصل رشائح
والثوم.
 .8ادخليه�ا إىل فرن محمى ملدة
 3ساع�ات م�ع الح�رص ع�ىل
مراقبتها حتى االستواء .قدميها
ساخن�ة إىل جان�ب البطاط�ا
املشوية أو األرز بالبهارات.

طبيبك يف بيتك

ماذا نتناول لتخفيف آالم املفاصل؟
يع� ُّد الته�اب املفاصل حال�ة شائع�ة يمكن أن
تصيب األشخاص من جميع األعمار.
ولك�ن ،يُعتق�د أن إضاف�ة املزي�د م�ن البص�ل
بانتظام إىل نظامك الغذائي ،يمكن أن يساعد يف
الحماية من هذه الحالة.
ويمك�ن أن يؤدي أل�م التهاب املفاص�ل إىل عدد
من األعراض املنهك�ة ،التي قد يرغب املرىض يف
محاولة تجنبها.
وق�د تجعل ه�ذه الحال�ة الحياة أكث�ر صعوبة
عند القيام بمهمات يومي�ة بسيطة ،لذا ينبغي
استشارة الطبيب يف أرسع وقت ممكن ،ملحاولة
إيجاد عالج لتخفيف األلم.
ويع ّد البصل أحد أفضل العالجات الطبيعية آلالم
املفاصل ،وفق�ا ملركز أمراض الروماتيزم يف نيو
جرييس بالواليات املتحدة األمريكية.
وأض�اف املرك�ز ،أن للبصل خصائ�ص (معززة
للمناع�ة) تساعد عىل وج�ه التحديد يف تخفيف
آالم التهاب املفاصل.
وزعم أن مرىض التهاب املفاصل الذين يتناولون
أك�رب قدر من البصل ،يشه�دون عددا منخفضا
من النوبات املؤملة.
وق�ال خ�رباء املرك�ز“ :بينم�ا يستع�ي عالج

الته�اب �املفاص�ل ع�ىل العل�م الطب�ي ،هناك
العديد م�ن العالجات الفعالة لهذه الحالة ،ومن
أهم ه�ذه العوام�ل تجنب األطعم�ة التي تؤدي
إىل تفاق�م آالم �املفاصل وتن�اول األطعمة التي
تقللها ،الثوم والبصل محملني بخصائص تقوي
املناع�ة ،وأظه�رت الدراس�ات أن أولئ�ك الذين
يتناول�ون أطعمة غنية بالث�وم والبصل ،تظهر
عليهم عالمات أقل من التهاب وآالم املفاصل”.
ويمكن�ك أيضا تقلي�ل خطر اإلصاب�ة بأعراض

الته�اب املفاصل ،ع�ن طريق تن�اول املزيد من
الربوكيل.
ويُعتق�د أن الربوكيل يحتوي ع�ىل مركب معني
– يُع�رف باس�م سلفورافان – يقل�ل من خطر
اإلصابة بالتهاب �املفاصل.
وتحت�وي الخ�رضوات أيض�ا ع�ىل الكث�ري من
الكالسي�وم ،وه�و مع�دن رئييس لتعزي�ز قوة
عظام�ك ،وم�ن املرج�ح أن يستفي�د م�رىض
هشاشة العظام من تناول املزيد من الربوكيل.
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كلمات متقاطعة

كن حذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشتت،
ولك�ن ال تسمح لهذه الظروف أن تعوقك .يف الحقيقة،
ربم�ا تستغل شع�ورك بالوهم لصالح�ك .ستكتشف أنك
كلم�ا تقبل�ت أي شعور غري�ب أو شاذ ،ستك�ون كل أمورك
ع�ى م�ا يرام .ال تظ�ن أن كل يشء يف حياتك يج�ب أن يكون
عقالنيا.

الثور

الش�ك أن�ك إذا كان�ت أمام�ك اختي�ارات عديدة،
سيكون من الصعب عليك تحديد اختيار واحد من
بينها يف وقت وجي�ز ألن القرار سيكون صعبا .ال تدع
الرتدد يؤثر فيك .ال تنظر إىل كل االختيارات بنظرة سلبية.
استمت�ع بوقتك وافرح لطامل�ا تتحمل مسؤولي�ة ترصفاتك
وأفعالك.

الجوزاء

تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها
ل�ك بالنج�اح ،كما تحم�ل إلي�ك الحواف�ز الكثرية
والحماسة واإلرادة يف النج�اح والتألق ،فتنطلق واثقا
بنفسك وتحصل عى االهتمام والتأييد.

 - 1492كريستوف�ر كولومب�وس يبحر من ال غومريا
التابعة لجزر الكناري ،لعب�ور املحيط األطليس للمرة
األوىل.
 - 1522وص�ول فكتوريا ،السفين�ة الوحيدة الباقية
من بعثة فرنان�دو ماجالن ،إىل سانلوكار دي باراميدا
يف إسباني�ا ،بعد قرابة ث�الث سنوات م�ن مغادرتھا،
لتصب�ح بذل�ك أول سفين�ة ت�دور حول كام�ل الكرة
األرضية.
 - 1543الق�وات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح
يف االستي�الء ع�ى ميناء نيس الفرن�يس وتحريره من
قبضة مل�ك الفرنجة شارمل�ان خصم املل�ك فرانسوا
األول حليف الدولة العثمانية.
 - 1798إعدام الثائر املرصي محمد كريم عى يد قائد
الحملة الفرنسية نابليون بونابرت.
 - 1885توحي�د بلغاري�ا وذل�ك بع�د أن اتحدت معھا
الروميل الرشقية.
 - 1898تتوي�ج امللك�ة فيلھامينا ملك�ة ھولندا عى
العرش رسميا وذلك بعد وصولھا للسن القانوني.
 - 1901الرئي�س األمريك�ي ويلي�ام مكينيل يتعرض
ملحاولة اغتيال أدت إىل وفاته يف  14سبتمرب.
 - 1924الزعي�م الفايش بينيت�و موسوليني يتعرض
ملحاول�ة اغتي�ال فاشلة يف روما م�ن جانب مجموعة
م�ن الشيوعيني الذين تحركو لوقف محاولته القضاء
عى الشيوعية يف إيطاليا.
 - 1939جنوب أفريقيا تعل�ن الحرب عى أملانيا أثناء
الحرب العاملية الثانية.
 - 1940كارول الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش
لصال�ح ابن�ه ميخائيل ال�ذي يبلغ من العم�ر ثمانية
عرش عاما ً
 - 1961أص�در أمري الكويت الشيخ عب�د الله السالم
الصب�اح القان�ون املنظم النتخاب�ات أعضاء املجلس

السرطان

انتظ�ر خربا أو مفاجأة غ�ري متوقعة أو مساعدة
م�ن الحظ ،م�ن املستحسن االستف�ادة منه .تبدو
تحركات�ك وحماستك ع�ى ما يرام ،وتب�دي استعدادا
للقيام بأم�ور مستحيلة إلرضاء الرشي�ك فقط .ال تأخذ
ع�ى عاتقك االلت�زام بأمور كثرية قد تره�ق وضعك الصحي
وتسبب لك مشاكل.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

تتنق�ل يف محيط�ك وب�ني أف�راد عائلت�ك لتقديم
الخدم�ات والع�ون مل�ن يحتاج�ه ،وكأن�ك املالك
الحارس الذي يطلب الجمي�ع وجوده ومساندته .أما
مهني�ا ،فيح�ذرك الفلك م�ن املوافقة عى إنج�از العديد
م�ن األعم�ال واملهمات التي ق�د تثقل كاهل�ك وتؤثر سلبا يف
صحتك.

العذراء

قد يكون من الصعب علي�ك اليوم التعامل مع أي
يشء ألنك ال تركز عى مهمة واحدة بل تبدو مشتتا
وتنتق�ل من مهمة إىل أخرى دون إنجاز احداها .اليوم
ليس مناسبا إليجاد حلول ألي مشكلة ولكن من األفضل
أن تعيد البحث وتطرح األسئلة وتجمع بعض الحقائق.

قصة وعربة

شجرية وشجرة!

الميزان
تظه�ر أكث�ر من أي وق�ت مىض طبيعت�ك املحبة
للن�اس وللتعامل بشفافية من أجل إرساء الروابط
الفعلي�ة والعالق�ات اإلنسانية من حول�ك ،ولتشجيع
اآلخري�ن ع�ى القيام باملث�ل .تص�غ إىل اآلخري�ن بانتباه
وتعاط�ف وتعطيه�م أفض�ل األفك�ار التي تساع�د عى حل
مشاكلهم.

العقرب

ً
رومانسي�ة بالتأكي�د تخ�دم
تعي�ش أوضاع�ا
مصلحة العالقة ،فأنت تميل إىل الهدوء االيجابي
بع�د عواصف األي�ام السابق�ة ،وترغ�ب يف تعزيز
الرواب�ط بين�ك وبني الحبي�ب ،بل قد تك�ون مستعدا
للتغ�ايض عن املساوئ الت�ي تظهر بني الح�ني واآلخر يف
شخصية حبيبك.

القوس

تشع�ر اليوم أن�ك فنان ومول�ع بالفن�ون املرئية.
من األفض�ل لك الي�وم أن تحرض إح�دى الحفالت
املوسيقي�ة أو املرسحيات أو التج�ول داخل املعارض
الفني�ة .ق�د يرافقك الي�وم أح�د األصدقاء مم�ن لديهم
نفس ميولك وأفك�ارك .خذ وقتك الكايف لتدوين أفكارك حتى
تتذكرها فيما بعد.

الجدي

قد تخوض مجاال جدي�دا يف العمل ،وهذا لن يكون
سهال فك�ن مستع�دا لتحديات جدي�دة .ترصفات
الرشي�ك زادت ع�ن حده�ا ،ويستحس�ن أن تت�دارك
املوضوع قبل تفاقمه .جام�ل اآلخرين وفرس لهم كالمك
وماذا تقصد من�ه .الكلمات واملجامالت ستكون سبب الحظ
السعيد األيام املقبلة.

الدلو
عال�م الخيال ال�ذي تعيش في�ه اليوم ق�د يجعلك
تشع�ر بالسع�ادة ولك�ن رسع�ان ما ت�زول هذه
السعادة عندما تخرج من هذا العالم .يمكنك التمسك
به�ذا العالم فقط إذا كان يمكن�ك تحقيق بعض األحالم.
ننصحك بأن تستعد ملواجهة بعض األشخاص ملعاجلة بعض
القضايا املالية.

الحوت

إذا تحدثت عن شخص ما اليوم ،تأكد أنك ال تغتابه
وال تق�ول عنه ما ال يرضيه إذا ك�ان جالسا معك.
انتب�ه فالقيل والق�ال قد يؤدي إىل تفاق�م األمور ولن
يك�ون لديك عذر تقدم�ه عند ح�دوث أي مشاكل .عليك
توخ�ي الحذر الي�وم ألن كالمك سيكون ل�ه تأثري سلبي عى
األشخاص الذين تتحدث عنهم.

التأسي�يس وبمقتض�اه ت�م تقسي�م الب�الد إىل عرش
مناط�ق انتخابي�ة عى أن تنتخب ك�ل منطقة نائبني
عنھا يف املجلس باالقرتاع العام الرسي املبارش.
 - 1965الھند تغزو باكستان وتقصف مدينة الھور.
 - 1968استقالل سوازيالن�د عن اململكة املتحدة بعد
أن كانت إحدى محمياتھا.
 - 1972مقتل العبني ومدربني إرسائيليني أثر محاولة
الرشط�ة األملانية تخليصھم م�ن الطائرة اإلرسائيلية
املختطفة يف مدينة ميونيخ.
 - 1976منظم�ة التحري�ر الفلسطيني�ة تأخذ وضع
عضو كامل يف جامعة الدول العربية.
 - 1981الشي�خ حمي�د ب�ن راش�د النعيم�ي يت�وىل
حك�م إمارة عجم�ان بعد وفاة وال�ده راشد بن حميد
النعيمي.
 - 1983االتحاد السوفيت�ي يقر بإسقاطة طائرة
الركاب الكوري�ة الجنوبية بحجة عدم تمكن قائد
الطائرة الحربية من تمييز الطائرة عى أنھا مدنية
عندما دخلت املجال الجوي السوفيتي.
 1991االتح�اد السوفيت�ي يع�رتف بجمھورياتالبلطيق الثالثة التي استقلت.
 - 1997إجراء مراسيم دفن ديانا أمرية ويلز.
- 2003جي�ش الدف�اع اإلرسائييل يق�دم عى عمل
عسك�ري يستھدف الشيخ أحم�د ياسني ،لكن لم
تتمكن املقاتالت اإلرسائيلية من اغتياله.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس يستقيل
من منصبه.
 - 2007الرئي�س الجزائري عب�د العزيز بوتفليقة
ينجو م�ن تفجري انتحاري يستھدف مستقبليه يف
باتنة أدى لقتل  15شخصا وجرح  74آخرين.
 - 2008انتخ�اب آص�ف ع�يل زرداري رئيس�ا
لباكستان.

ِيف إحدى األيام املرشقة واملشمسة ،كانت املعلمة تعطي تالمذتها
ال�دروس املعت�ادة .فخط�رت ببالها فك�رة اصطح�اب األوالد إىل
الخ�ارج لتعطيهم الدرس يف الباح�ة واالستمتاع بأشعة الشمس
الجميلة.
وبينما كان الجميع يصغي إليها ،أشارت بيدها إىل فسيلة مغروسة
يف الحديقة وطلبت من أحد التالميذ أن يذهب ويقتلعها.
ذه�ب التلميذ إىل تلك الفسيل�ة واقتلعها .ثم أشارت إىل فسيلة أخرى
وكررت طلبها ،فذهب إليها واقتلعها دون أن يجد صعوبة يف ذلك.
بع�د ه�ذا أشارت املعلم�ة إىل شجرة ضخمة وطلبت م�ن التلميذ
أن يقتلعه�ا ،فقال لها أن ذلك مستحي�ل ألن الشجرة قديمة جدا ً
وكبرية وال يقوى عى فعل ذلك.
فابتسمت املعلمة وقالت لألوالد“ :هذه النباتات كعاداتنا السيئة.
كلم�ا قدمت عاداتن�ا ومر الوق�ت والزمن عليها ،ل�ن نقوى عى
اقتالعه�ا والتخلص منها ،بل ستبقى متأصل�ة فينا إىل األبد .من
السه�ل تغيري حالن�ا يف الصغر ،ولك�ن لن نقوى ع�ى اقتالع أية

رأيس
1ممث�ل بلجيك�ي م�ن ممثيل
أف�الم اآلكش�ن  oأرض فيه�ا
جنائن خرضاء يانعة
2حديث  oسوق كبري تباع فيه
املنتجات املتنوعة والرتويج لها
3تصيد  oوكالة فضاء
4نصف كلمة قروي  oمغارة o
أقدم ودخل
5ثلثا كلمة قرن  oشدة الخوف
والفوىض النفسية
6أظلمت
7أعطي�ك وع�دا  oف�رض م�ن
فروض االسالم
8ق�وي وعظي�م الج�ربوت o
االس�م األول ألح�د باب�وات
الفاتيكان
9سي�ارة اش�رتك يف تصميمها
أدولف هتلر
10ملك آشوري سميت باسمه
اح�دى أشهر مالح�م التاريخo
سأم (معكوسة)

أفقي
1بحرية افريقية تمثل احد منابع
النيل  oطريق واسعة
2بلد ،الذي�ن يتحدثون االنجليزية
فيه�ا عدده�م أك�رب م�ن سكان
الواليات املتحدة  oمترسع
3رب�ط ب�� وأعط�ى املسؤولية o
العمل السينمائي إذا أضيف عليه
صوت غري الصوت األصيل
4م�ن جسم�ك ويتحك�م يف باقي
األعض�اء  oالع�ب ك�رة برازي�يل
صنف األحسن يف العالم
5بيت  oثمن معاملة
6نص�ف مبنى  oمن أسماء القرد
 oوجه (بالعامية)
7أداة نصب  oيا للدهشة
8ممارسات تجارية يتنافس فيها
املشرتون  oخوف شديد
9كت�ب وبعث واستقب�ل ما كتبه
اآلخرون  oمعنى
10ما يصنع منه لب قلم الرصاص
 oتمثال للعبادة أيام الجاهلية

غزل عراقي
شت�ريد ..وشگ�لك  ..وأنت ت�دري شل�ون
أختلفت ..انه ويه روح�ي ونف�ذت أم�رگ
يشوف�ون��������ك بعين�ي شم�ا اص�د للن�اس
ويسأل�وني علي���ك  ..وم�ا بح�ت س�رگ
ع�رفوك ..انت عن�دي ..وساكن بال��روح
ألن ..عط�رك فضحني..شلون أظ�م عطرك
گلب�ك ..ما س�أل  ..ل�و ن�ايس مثلك ص�ار
ش�و ..رحت ومشي�ت  ..وم�ا خ�ذت قهرك
اذا  ..ج�اسك ب�رد  ..رّد گلب�ي قطع�ة ن�ار
ب�ال مِ ن�ه ّ ..ت�دفه و ه� الجم�ر جم��������رك
خلص�ت ..ان�ه صب�ري ..وانت م�ا ردي�ت
عج�ب ..للس�اعة بع�دك..م�ا خل�ص صربك

من الفيسبوك

F

acebook

خصل�ة سيئ�ة عندما يفوت األوان .فمن ينش�أ عى صفة سيئة،
سيبقى عليها إىل األبد ما لم يغري من نفسه مبكراً”.

قصة مثل

(خذ احلكمة من أفواه اجملانني)
ُت�وىف احد االثري�اء يف بلد بعيد
عن بلده ووصل خرب وفاته اىل
اوالده وحدد ول�ده الكبري يوم
للع�زاء ولك�ن اخوت�ه طالبوا
بامل�رياث فقال انتظ�روا حتى
ننته�ي م�ن مراسي�م العزاء
 ..فرفض�وا وقال�وا بل نقسم
الرتك�ه اليوم قال م�اذا تقول
الناس علينا لم نصرب!
فرف�ض مطلبه�م فذهبوا اىل
املحكم�ة واقاموا دع�وا عليه
وارس�ل ل�ه طل�ب الق�ايض
للحضور ،ماذا يفعل؟
ذه�ب اىل اح�د عق�الء البل�د
ليستشريه وكان صاحب راي
سلي�م ،ف�رسد علي�ه القصة
وقال انظر يل مخرج..

متاهة

قال له الحكيم اذهب اىل فالن
سوف يفتيك ويعطيك الحل
قال ل�ه ان فالن مجنون كيف
يح�ل مشكل�ة عج�ز يف حلها

العقالء!
قال اذهب اليه لن يفتيك غريه،
فذهب اليه ورسد عليه القصة
وبعد ان انتهى من كالمه..

قال ل�ه املجنون ق�ل الخوانك
هل عندكم من يشهد بان ابي
قد مات.
ق�ال خذوا الحكم�ة من افواه
املجان�ني ،كي�ف ل�م افك�ر يف
هذا.
وذه�ب اىل املحكم�ة وق�ال
للق�ايض ماقال ل�ه املجنون..
ق�ال الق�ايض انك مح�ق هل
عندكم شه�ود قالوا ابينا توىف
يف بلد بعي�د وجاءنا الخرب وال
يوجد شاهد عى ذلك
قال لهم القايض اتوا بالشهود،
وظلت القضية معلقة اىل سنة
ونصف
وق�ال لهم اخوه�م لو صربتم
اسبوع كان خريا لكم...

هل تعلم؟
هل تعلم ان عندما يغفو اإلنسان يحتاج فقط إىل سبع دقائق لذلك.
هل تعلم أن معدة اإلنسان تحتوي عى مايقارب إىل  35مليون غدة
هضمية.
هل تعلم أن الدماغ لإلنسان تحتوي عى نسبة  78%من املاء.
هل تعلم أن مدة نوم اإلنسان خالل عمرة تساوي  25عاما.
هل تعلم أن اإلنسان العادي يتناول نحو  263بيضة يف العام.
هل تعلم ان عدد ذرات الغبار املوجودة عى رسيرك تساوي  6مليار
ذرة.
ه�ل تعلم أن الجسم وتحديدا ً املخ يفرز م�واد مسكنه عندما يبكي
اإلنسان.
الشمبان�زي الحي�وان الوحي�د ال�ذي يمتلك بصمة اصب�ع مشابهه
لبصمة اصبع االنسان.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مرب�ع من املربعات التسعة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعم�دة التسعة
الرأسي�ة واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تستخ�دم الرقم إال مرة
واحدة.

مطر ســـاخن

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
تطوير جلد إلكتروني قادر على الشعور
باأللم كجلد اإلنسان

ط�ور العلم�اء جل�دا إلكرتوني�ا
يستجيب لألل�م بالطريقةنفسها
الت�ي يستجي�ب به�ا العض�و
الحقيقي لدى البر.
ولطامل�ا ك�ان تك�رار رد الفع�ل
الفوري والشديد تجاه األلم هدفا
لألكاديمي�ني الذي�ن يأمل�ون يف
إنشاء أطراف اصطناعية واقعية
وتحسني ترقيع الجلد.
ّ
ويمك�ن االخ�رتاق ال�ذي حقق�ه
األكاديمي�ون يف املعه�د امللك�ي
للتكنولوجيا يف ملبورن يف أسرتاليا
( )RMITم�ن نس�خ األعص�اب
البري�ة بإش�ارات كهربائي�ة
إلح�داث رد فع�ل ف�وري .وق�ال
الباح�ث الرئي�ي الربوفيس�ور
مادو باسكاران ،إن النموذج األويل
كان تقدما مهما نحو الجيل التايل
م�ن التقني�ات الطبي�ة الحيوي�ة
والروبوت�ات الذكي�ة .وأوض�ح
الربوفيس�ور بهاسكاران“ :الجلد
هو أكرب عضو حي يف أجسامنا،
مع ميزات معقدة مصممة إلرسال
إش�ارات تحذي�ر رسيع�ة عندما
يؤل�م أي يشء” .وأضاف“ :نشعر
باألش�ياء طوال الوق�ت من خالل
الجلد ولك�ن استجابتنا لأللم تبدأ
فقط يف نقطة معينة ،مثل عندما
نلمس ش�يئا ساخنا جدا أو حادا
جدا .وال توج�د تقنيات إلكرتونية

قادرة عىل محاكاة شعور اإلنسان
باأللم بشكل واقعي ،حتى اآلن”.
وتابع“ :يتفاعل جلدنا االصطناعي
عىل الفور عندما يصل الضغط أو
الحرارة أو الربودة إىل عتبة مؤملة.
إنه�ا خط�وة مهم�ة إىل األمام يف
التطوير املستقبيل ألنظمة التغذية
الراجع�ة املتط�ورة ( isophist
 )cated feedback systemsالتي
نحتاجها لتقديم أطراف صناعية
ذكية حقا وروبوتات ذكية”.
وتعتم�د الحيل�ة الكهربائي�ة
املستخدم�ة يف إنش�اء أول جل�د
حقيقي يستشعر األلم ،عىل مزيج
من ثالثة نماذج أولية من األجهزة
التي أنشأها الفريق سابقا.
ويف حني أن بعض التقنيات الحالية
استخدم�ت إش�ارات كهربائي�ة
لتقلي�د مستوي�ات مختلف�ة من
األلم ،يمكن لهذه األجهزة الجديدة
أن تتفاعل مع الضغط امليكانيكي
الحقيقي ودرج�ة الحرارة واأللم،
وتق�دم االستجاب�ة اإللكرتوني�ة
الصحيحة.
وأش�ار“ :ه�ذا يعن�ي أن جلدن�ا
االصطناعي يعرف الفرق بني ملس
دب�وس بإصبعك بلط�ف أو طعن
نفسك به عن طريق الخطأ ،وهو
تمييز حاسم ل�م يتحقق من قبل
إلكرتونيا”.

(تويتر) يضيف خاصية جديدة
تتعلق بالترندات
أضاف (توت�ري) خاصية جديدة
ملستخدمي�ه يف السعودي�ة
واإلم�ارات وم�رص والت�ي
تساه�م يف اكتشاف
أسب�اب ت�داول
بع�ض
املوضوع�ات
ا لشا ئع�ة
(الرتند).
و ب�د أ ت
( تو ي�رت )
بتثبي�ت
تغر ي�د ة
توضيحي�ة ع�ىل
ملن�ح
(الرتن�دات)
مستخدم�ي املنصة نظرة أعمق
ح�ول املواضي�ع املتداول�ة عرب
الهاشتاج .
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“فوربس” تعلن أفضل المطربين العرب ..من تص ّدر
القائمة؟
أعلنت مجل�ة «فوربس» ال�رق األوسط عن
قائمة أفضل مطربني عرب ،من حيث الشعبية
والتأثري وتاريخهم يف مجال الفن.
وأوضحت املجلة أنها اعتمدت عىل حجم وتأثري
ه�ؤالء املطربني رقم ًي�ا ،وخاصة عرب منصات
التواصل االجتماعي املعروفة ،حيث تم فحص
منص�ات نح�و  500مط�رب عرب�ي وتصفية
م�ن يزيد متابعيهم ع�ىل  3ماليني متابع ،وإىل
جان�ب التأثري عرب وسائل التواصل االجتماعي
تم األخ�ذ يف االعتبار مسرية ه�ؤالء النجوم يف
مجال الف�ن والرتفيه ،وكذل�ك أدوارهم خارج
مجال عملهم من خالل العمل املجتمعي أو أن
يكونوا سفراء للنوايا الحسنة أو غري ذلك.
وج�اءت قائم�ة أفض�ل  10مطرب�ني ع�رب
كالتايل:
احتل عمرو دياب دياب املرتبة األوىل ضمن هذه
القائمة ،فرست املجل�ة وجود الهضبة باملركز
األول ع�ىل الرغ�م من زي�ادة متابع�ي ناني
عجرم عن�ه ،بأنها أخ�ذت يف االعتبار مسريته
الطويل�ة ،إضافة إىل نشاطاته خ�ارج املجال،
كس�فري للنوايا الحسنة لألمم املتح��دة.
وج�اءت يف املرتب�ة الثاني�ة النجم�ة اللبنانية

اجلبناء فقط يهربون من
اخلطر

ناني عجرم ،يأتي هذا اإلنجاز العاملي الجديد
ال�ذي تضيفه عجرم إىل مسريتها الفنية بعدما
حقق�ت مبيعات ق� ّدرت بأكثر م�ن  70مليون
تسجيل يف العالم العربي.
واحتلت املرتبة الثالثة الفنانة اللبنانية إليسا..
تبعه�ا يف املرتب�ة الرابعة قي�رص الغناء كاظم
الساهر ،ويف املرتبة الخامسة الفنانة اللبنانية

كورونا يضرب “باتمان”

أصي�ب املمث�ل الربيطان�ي ،روب�رت
باتينس�ون ،بط�ل فيل�م “الرج�ل
الوط�واط” أو “ذا باتمان” بفريوس
كورونا.
وأظه�رت نتيج�ة تحلي�ل اختب�ار
كورونا لباتينسون ،البالغ من العمر
 34عاما ،أن�ه مصاب بالفريوس ،ما
دفع صناع أحدث أفالم “باتمان” إىل

تعليق التصوير يف اململكة املتحدة.
وجاء ذلك بعدما أكدت رشكة “وارنر
براذرز” تعليق التصوير للفيلم بسبب
إصابة أحد العاملني فيه بالفريوس،
إال أنه�ا ل�م توضح هوي�ة الشخص
املصاب ،لك�ن متحدثا باسم الركة
قال إنه تم ع�زل املصاب حاليا وفقا
للربوتوكوالت الصحية املعمول بها.

أحالم تكشف عن تفاصيل
ألبومها الجديد
كشفت الفنانة اإلماراتية ،أحالم ،تفاصيل ألبومها الجديد ،مؤكدة
أن انتش�ار ف�ريوس كورون�ا تسبب يف وق�ف العمل ع�ىل ألبومها
الجديد ،حيث كانت طيلة األسابيع املاضية ملتزمة بالحجر املنزيل،
وبالتايل لم تتمكن م�ن زيارة االستوديو الستكمال تنفيذ األغنيات
الجديدة .وكتبت أحالم عرب حسابه�ا عىل تويرت ،قائلة “أصدقائي
وأخوان�ي وأخوات�ي جمهوري األقرب إىل قلبي أوالً أحب أش�كركم
عىل محبتكم وحرصكم عىل جديدي وألبومي ،أوالً أنا كنت ملتزمة
ج�دا ً بالحجر وعش�ان أسج�ل الزم أروح االستودي�و واالستوديو
يعني ناس ومهندس�ني وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر اآلن الوقت
ص�ار أفضل” .وتابعت “إني حريصة ع�ىل تقديم الجديد واألفضل
لكم ،وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة  70%ينقصه
تركي�ب صوت�ي واملكس وبعده�ا املاسرت وبعدها أعل�ن عن موعد
نزول األلبوم ،أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش يف حساباتي أبدا ً
الن�ي مركزة يف ألبومي أكثر وممكن لو عندي عمل جاهز أفاجئكم
في�ه” .وأضاف�ت “أتمنى من الجميع أال يخم�ن األغاني والشعراء
وامللحنني من نفسه عندما يكون األلبوم جاهزا واخرتت كل أغانيه
النهائي�ة انا فقط الوحيدة م�ن ستعلن ع�ن كل تفاصيل االلبوم.
ومعلومة مهمة كل الفنان�ني يختارون أكثر من عرين أو ثالثني
ويمكن أربعني عمل وبعدها تتم تصفية األغاني النهائية لذا أرجوا
ع�دم تداول أي يشء بخصوص األلب�وم منعا ً لألحراج مع الشعراء
وامللحنني.

تع�رف النجمة العاملية بيونسيه أنها واحدة
م�ن أكثر نجم�ات العال�م مشاركة
يف األعم�ال الخريي�ة بشت�ى
أنواعه�ا ،وبالتزامن مع
احتفالها بعيد ميالدها
ال�� 39أعلن�ت املواقع
الفني�ة أن بيونسي�ه
بالت�ربع
تتعه�د
ملي�ون
بمبل�غ
دوالر للرك�ات
الصغرية اململوكة
لأل ش�خا ص
أصح�اب البرة
السم�راء ،وتأتي
ه�ذه الخط�وة عرب
“ iBe
مؤسسته�ا
 ،”GOODوهو الخرب الذي
تداولت�ه العدي�د م�ن املواقع
الفني�ة الشه�رية منه�ا “ان ان

أي” .وق�د أسست بيونسيه املؤسس�ة الخريية يف عام
 2013واستخدمه�ا للمساع�دة ع�ىل تزوي�د مدين�ة
فلين�ت بوالية ميشيج�ان باملياه النظيف�ة ،وساعدت
أيض�ا ضحايا إعصار ه�اريف يف ع�ام  ،2017ومؤخرا
املترضرين من جائحة فريوس كورونا “ COVIDi19
“.
وأشار املوقع أنه تم إطالق صندوق “Small Business
 ”Impact Fundالذى ت�م اإلعالن عنه سابقا يف يوليو
بالراك�ة م�ع  NAACPويعمل علة من�ح  20رشكة
مملوك�ة للس�ود يف جمي�ع أنحاء الوالي�ات املتحدة
منحة قدرها  10000دوالر لكل منهم.
وقد تم اإلعالن عن هذه الخطوة من خالل
صفح�ة “ “ BeyGOODع�ىل موق�ع
إنستج�رام ،وج�اء يف البي�ان “ :إن�ه
فخر كبري باإلعالن عن تمويل إضايف
بقيم�ة ملي�ون دوالر م�ن بيونسيه
ملساع�دة الرك�ات الصغ�رية التي
يملكها السود ،فه�ي الجولة الثانية
من التمويل وستبدأ هذا الشهر”.

سج�ل الش�اب األردن�ي ،هان�ي
حس�ام الدي�ن العوامل�ة ،ب�راءة
اخرتاع يف إنش�اء نظام مخصص
لالستخ�دام السكن�ي ،أو أي بيئة
ق�د تنت�ج عنه�ا أو يف محيطه�ا
غ�ازات سامة أو ض�ارة .ويرتكز
النظام ع�ىل تحذي�ر السكان من
املستوي�ات الخطرة لغ�ازات أول
وثان�ي أكسيد الكرب�ون ،إذ تعمل
به أجه�زة الكش�ف الخاصة من
خ�الل وحدة تحكم تنتج تنبيهات
من مكرب صوت ،وتطلب املساعدة
ع�رب وح�دة االتص�ال بخدم�ات
الطوارئ إلنق�اذ األرواح البرية
قب�ل حدوث الخط�ر املتوقع وهو

سعد حمسن خليل

م�ن اروع وانبل الصف�ات التي اتصف بها الع�رب عامة والعراقيني
خاص�ة هي الشجاعة ،فالشجاعة ق�وة وثقة بالنفس ..والشجاعة
هي قدرة االنسان عىل مواجه�ة املصاعب واملخاطر والظلم والقهر
والتغل�ب عليها بإيمان وصرب وتعقل وع�دم الضعف واالستسالم..
ويق�ول علم�اء االجتم�اع ان الخط�وة االوىل يف كل عم�ل ينسب اىل
صفة الشجاعة ،وهي االخط�ر واالصعب ،عندما تدافع عن افكارك
ام�ام العام�ة ،ويج�ب عليك ان تك�ون قويا وش�جاعا ألجل العيش
م�ن اجلها ،فالجبناء ه�م الذين يهربون من الخط�ر ..والخطر يفر
من وج�ه الشجعان ..هذه املقدم�ة نسوقها ام�ام املواطن الخائف
املرتجف من املوت جراء االصابة بوباء الكورونا ،صحيح ان الخوف
م�روع ،لكن االيم�ان بالله بعد تطبيق سب�ل الوقاية الصحية هو
الطريق االسلم لتخطي حاجز الخوف ..فالعراقي ش�جاع وال يخاف
م�ا دام يؤمن بالقضاء والقدر ،وطامل�ا حدثنا التاريخ عن صور من
البطول�ة التي تح�ىل بها ابناء العراق ،ولو ك�ان وباء الكورونا رجال
حتما لتصدى له العراقيون ،ولتمكنوا منه مقتال ،ومن املواقف التي
تؤرش قوة واندفاع وش�جاعة العراقيني ايام زمان حادثة فريدة من
نوعها ،وهي ايمان املنترص بقوته يف فرض ارادته عىل املغلوب ،حيث
ان التاري�خ يؤكد ان املنترص ه�و الذي يفرض رشوطه عىل املغلوب
ولي�س العكس ،ويقال بحسب ما ذكرته اح�داث القرون الوسطى،
وتحديدا يف زمن املغ�ول ،ان حفيدة هوالكو السلطانة «ساتي» التي
انت�رت يف زمانها حكايات الطنطل والسعلوة إلخافة سكان بغداد
وجعلهم يبقون يف بيوتهم بعد املغيب والعشاء ،حيث من يخرج بعد
هذه االوق�ات يالقيه الطنط�ل ويفعل به ما يشاء ،مم�ا دعا عوائل
بغ�داد تلتزم بيوتها خوفا من مالقاة الطنطل ،هذا الوضع لم يعجب
بع�ض البغ�ا َّدة فخرجوا ملالق�اة الطنطل املفرتض وقتل�ه ،إال انهم،
وبع�د جهد جهيد ،لم يج�دوه ،فكذبوا هذه الفري�ة ،حتى ان الناس
ب�دأت تخ�رج دون خوف ،ه�ذا املوقف لم ي�رق للسلطانة «ساتي»،
فأش�اعت رشطته�ا بني الن�اس ،وبإيعاز منه�ا ان الطنطل ال يأخذ
شكل بر ،وانما قد يكون بهيئة قطة او كلب اسود ،فعاد الناس اىل
خوفهم فأغلقوا ابوابهم واستمر الحال فرتة من الزمن ،فضجر احد
البغ�ا َّدة من هذا الوضع ،وق�رر الخروج وحده ملالقاة الطنطل سواء
ك�ان هذا الطنطل قط�ة او كلبا اسود ،فراح يقت�ل القطط والكالب
السوداء دون رأفة ،فأطلق اهل بغداد عليه اسم «ابو سودة» تكريما
لشجاعت�ه ،وكان يستقب�ل استقبال االبطال يف احي�اء بغداد كرمز
للصم�ود والتح�دي ،واستمر االم�ر هكذا اىل ان عاد اله�دوء لبغداد،
ففكرت السلطانة «ساتي» بحيلة للتخلص من «ابو سودة» ،بعد ان
افشل خطتها يف فرض سطوتها عىل املواطنني ،فنصبت الرطة له
كمينا ليال وقتلته رش قتلة ،ثم اشاعوا بني الناس ان «ابو سودة» قتله
زعيم الطناطل ،وكان عىل شكل كلب اسود كبري ،فعادوا اىل خوفهم
وسكونهم يف بيوتهم ..فهل بيننا اليوم شخص يتصف بصفات «ابو
س�ودة» يخرج بشجاع�ة ملقاتلة الطنطل «وب�اء كورونا» ليس بما
يملكه من عقل راجح وقدرة عىل قهر
يملكه م�ن سالح ،بل بما
بعقل�ه وفكره الن�ري ..واعتقد
ه�ذا الوب�اء
افضل ع�الج لقتل طنطل
جازما ان
«كورون�ا» ه�و البقاء
يف البي�ت وتطبي�ق
اج�راءات الوقاية
الصحي�ة لح�ني
حص�ول أم�ر
كان محمودا..
أدع�و الب�اري
ع�ز وج�ل ان
يقين�ا رش هذا
الوب�اء ،وان
يعيد البسمة لنا
وألطفالن�ا ،وان
يخرجن�ا م�ن هذا
الكابوس املرعب.

ستيفاني صليبا ومحمود حميدة وجها لوجه
ّ
ّ
صن�اع فيل�م
يسته�ل
م�ن املق�رّر أن
“ريتسا” تصوير أوىل املشاهد األسبوع
املقب�ل؛ حي�ث يواص�ل السيناريس�ت
معتز فتيحة تحضرياته وترش�يح عدد
م�ن األسماء إىل جان�ب كل من محمود
حميدة وأحمد حاتم ومحمد الرنوبي،
كما ُ
ح ّددت أماكن التصوير بني القاهرة
واإلسكندرية والغردقة ،ل ُيصار إىل طرح

الفيلم يف دور العرض السينمائية مطلع
العام الجديد.
وق�د علم من مصادر خاصة أن النجمة
ستيفان�ي صليبا ّ
تلقت ع�رض بطولة
الفيلم السنمائي ،وه�ي اآلن يف مرحلة
قراءة السيناريو.
هذا وت�دور أحداث “ريتس�ا” أو “أنثى
البح�ر” ،يف إط�ار رومان�ي ،وهو من

الـ عالرخيص معلم تعدي عليه
حتى لو شاف الذهب ما يعرفه
مأمون النطاح

اليسا

تألي�ف معت�ز فتيح�ة ،وإخراج
أحمد عبد الله صالح.
فه�ل ستقب�ل ستيفان�ي صليب�ا
بالع�رض ونراها ألول م�رّة وجها ً
لوج�ه م�ع محم�ود حمي�دة عىل
الشاش�ة الكبرية؟ األي�ام القليلة
املقبل�ة كفيل�ة باإلجاب�ة ع�ن
ذلك.

أصالة نصري تحذف كل منشوراتها

تغريدات
اإلغماء وفق�دان الوعي والذي قد
يتسب�ب يف الوفاة .وه�ذا االخرتاع
عبارة عن نظام للتنبيه والتحذير
م�ن مستوي�ات تركي�ز الغ�ازات
الخطرة ،حيث يشتمل النظام عىل
مستشعرين للغاز ،ووحدة تحكم
وإنذار تتألف من جرس ،ومصدر
ومي�ض ضوئ�ي ،ومك�رب صوت،
ووحدة  GSMإلنشاء االتصال.
تجدر اإلشارة إىل أن العواملة سجل
سابق�ا ب�راءة اخ�رتاع ،ل�”نظام
مساف�ة األم�ان األوتوماتيك�ي”،
الذي يقيس املساف�ة بني املعدات
واآلالت واملركب�ات املتحرك�ة
واألجسام املحيطة بها.

نجوى كرم.
أم�ا املرات�ب الخم�س املتبقي�ة فق�د ج�اءت
كالتايل:
•املرتب�ة السادس�ة :أصال�ة ن�رصي ..املرتبة
السابع�ة :أح�الم الشامي ..املرتب�ة الثامنة:
راغب عالمة ..املرتبة التاسعة :جورج وسوف..
املرتبة العارشة :تامر حسني.

بيونسيه تتبرع بمليون دوالر لشركات أصحاب البشرة السمراء

وتظهر (التغري�دة) التوضيحية
باللغة العربية يف كل من اإلمارات
وم�رص والسعودي�ة ،ع�ىل
أن تتوف�ر الخدم�ة
يف
الجدي�دة
وق�ت الح�ق
با إلنجليز ية
يف جمي�ع
دول العالم.
و يقت�رص
عم�ل
ا لخد م�ة
الجدي�دة ع�ىل
تطبي�ق (توي�رت)
ع�ىل الهوات�ف الذكية
العامل�ة بنظام�ي  iOSو iA
 droidعىل حد سواء عىل أن يتم
تفعليها الحقا ً عىل املوقع.

شاب أردني يسجل اختراعا يحذر من
الغازات السامة

هاتف هيئة التحرير

07810090003

تويرت أساســو االختالف بالرأي وما عندي مشكلة يكون
يف تباين باآلراء عن شــغلي ألنو هيدا فن وذوق .ولكن
اللــي ما ممكــن إقبلو هوي االنتقاد وحتــى التنمر حبق
أصدقائــي ألســباب خمتلفة وما رح إتهــاون مع أي حدا
بيعتمد هاألسلوب

فاجأت الفنانة السورية ،أصال�ة نرصي ،متابعيها بحذف كل
املواق�ف والصور الت�ي نرتها ،منه�ا فيديوه�ات كانت عىل
خاصية املبارش عىل صفحتها الخاصة عىل انستغرام.
والواض�ح أن أصال�ة ن�رصي تتاب�ع بش�دة مواق�ع التواصل
البديل�ة ،لكنها يف األسابيع األخرية ب�دت مستاءة من كل يشء
له عالقة بزوجها الساب�ق طارق العريان ،خصوصا ً أن محمّل
الصور انستغرام يحتوي عىل مجموعة
ال ب�أس به�ا من الص�ور التي
تجم�ع أصال�ة بالعريان
قبل الطالق.
وقالت بعض املزاعم
أن ط�ارق العريان
ً
فع�ال من
ت�زوج
امل�رأة الت�ي نفى
دائما ً عالقته بها
والت�ي انت�رت
صوره�ا قب�ل
أسبوع�ني ع�ىل

املواق�ع البديلة ،وح�اول البعض اإليحاء ب�أن العريان استبدل
املطربة أصالة بامرأة أخ�رى ،لكن ذلك لم يتوافق مع تطلعات
حبيب�ة العري�ان الجديدة فج�رى الرد من قب�ل العريان واملرأة
املقص�ودة عىل نر املعلوم�ات واالرتباط بطريق�ة احتواء ملا
حصل ،ورضورة البعد ال�ذي يتعمّده العريان عن اإلعالم يف كل
ما يتعلق بشؤونه الخاصة.
م�ن جانب اخر ب�دأت أصالة باتب�اع طريقة جدي�دة للرتويج
أللبومه�ا الخليج�ي املنتظر “ال تستسلم” ،وه�ي طريقة عبد
املجي�د عبد الله وبدأت بن�ر كلمات أغنية األلب�وم األوىل عىل
تويرت.
ويب�دو أن ه�ذه الطريق�ة أيضا ً نوع م�ن أن�واع الدعاية التي
تخطط لها أصالة بألبومها الجديد الذي يُعد عودة لها للساحة
الخليجي�ة بألب�وم خليجي كام�ل تحت إرشاف رشك�ة روتانا
للصوتيات واملرئيات ،حيث ذكر مصدر خاص أن أصالة حذفت
جمي�ع املنش�ورات قبل أيام م�ن طرح األلب�وم ليكون اإلعالن
ع�ن موعد انطالق األلبوم أول منشور عىل الصفحة؛ وهو نوع
جدي�د من الرتويج والدعاية الذي تتبعه أصالة للمرة األوىل عىل
مدار مشوارها الغنائي.

