الدوالر يستمر باالستقرار يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس
االثنن ،استقرارا ً بسعر رصف الدوالر األمريكي
مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع ورشاء
الدوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة ،كاآلتي:
سعر البيع للدوالر الواحد  1٢3٥ديناراً ،أي 1٢3
ألفا ً و  ٥00دينار للمائة دوالر .أما سعر الرشاء
للدوالر  1٢٢٥ديناراً ،أي  1٢٢ألفا ً و ٥00دينار
للمائة دوالر.

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أصدرت مديرية املرور العامة قرارا ً يقيض بمنع سري املركبات العسكرية واملدنية
والحكومية بعكس اتجاه السري ،متوعدة املخالفن بحجز املركبة فرتة ال تزيد
عن خمسة أيام ،وفرض غرامة قدرها  ٢00ألف دينار.وقال مدير املرور العام،
زهري عبادة مروح ،يف بيان  :إنه» استنادا ً ألحكام الفقرة (ثانياً) من املادة ()٤٧
من قانون املرور رقم ( )٨لسنة ( )٢01٩وبنا ًء عىل توجيه وزير الداخلية ،تقرر
منع سري جميع املركبات سواء كانت عسكرية او مدنية او حكومية بعكس اتجاه
السري».واضاف أن» املخالف يعاقب بحجز املركبة مدة التزيد عىل خمسة أيام
استنادا ً للمادة ( /٢٨سادساً) من قانون املرور أعاله مع فرض غرامة مقدارها
( )٢00000مائتان الف دينار استنادا ً للمادة (/٢٥اوالً/ه�) من القانون أعاله».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7321 :الثالثاء  8ايلول 2020

عرب

املرور متنع سري املركبات بعكس االجتاه
وتفرض غرامة مقدارها  200ألف دينار

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7321 Tue 8 Sep 2020

اليوم ..جملس الوزراء يناقش مشروع قانون موازنة  2020لثالثة أشهر فقط

 ..أمانة جملس الوزراء تؤكد عزم احلكومة اإلسراع يف التصويت على املوازنة

الزوراء /حسن فالح:
رجح�ت االمان�ة العام�ة ملجل�س
الوزراء تخصيص مساحة واسعة يف
جلسة مجلس الوزراء اليوم ملناقشة
مرشوع قانون موازنة  ،2020مؤكدة
عزم الحكوم�ة االرساع يف التصويت
عليها وارس�الها اىل الربمل�ان ،وفيما
اس�تبعدت وزارة التخطي�ط وج�ود
مشاريع اس�تثمارية خالل املوازنة،
اوضح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
اس�باب اع�داد املوازنة لثالثة اش�هر
فقط.
وق�ال املتحدث باس�م امان�ة مجلس
ال�وزراء ،حي�در مجي�د ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان االمانة العامة ملجلس
الوزراء تسلمت االحد املايض مرشوع
قان�ون موازن�ة ع�ام  2020ملا تبقى
من الس�نة املالي�ة الحالي�ة .مؤكدا:
انه لي�س لديه تفاصيل عما تتضمنه
املوازنة.واض�اف :ان�ه بع�د االنتهاء
م�ن تدقي�ق املوازنة من قب�ل الدائرة
القانوني�ة يف امان�ة مجل�س الوزراء
س�تتم احالتها عىل مجل�س الوزراء
لغرض املناقشة والتصويت .مرجحا
تخصيص مس�احة كبرية يف جلس�ة
اليوم الثالثاء ملجلس الوزراء ملناقشة
املوازنة.واش�ار اىل :ان الحكوم�ة
عازمة عىل االرساع يف حس�م موازنة

 2020لغ�رض ارس�الها اىل مجل�س
النواب.م�ن جهت�ه ،اك�د املتح�دث
باس�م وزارة التخطي�ط ،عبد الزهرة
الهن�داوي ،ان املوازن�ة اع�دت لثالثة
اشهر من عام .2020وقال الهنداوي

يف حدي�ث ل�”الزوراء” :انه ليس لديه
معلومات كافية حول مرشوع قانون
املوازنة لعام  2020لكونها اعدت من
قبل وزارة املالية وارس�لت اىل االمانة
العام�ة ملجل�س الوزراء.واض�اف:

ان�ه حس�ب الترسيبات ب�أن املوازنة
ستكون تشغيلية ولثالثة اشهر فقط.
الفت�ا اىل :ان مرشوع قان�ون موازنة
 2021س�يتم اعداده بع�د التصويت
عىل موازنة .2020اىل ذلك ،ذكر عضو

محلة كبرية يشهدها العراق جلين التمور

اللجنة املالي�ة النيابية ،عب�د الهادي
موح�ان ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
االس�باب التي دعت الحكومة إلعداد
موازن�ة  2020مل�ا تبق�ى م�ن العام
الحايل يع�ود اىل كون هنال�ك نفقات
مالي�ة رصف�ت من دون وجود س�ند
قانوني.واضاف :ان الحكومة تحاول
االبتعاد عن االشكاالت القانونية من
خالل عمليات االنف�اق املايل .مؤكدا:
ان وج�ود املوازنة س�تكون عمليات
الرصف بأطر قانونية ،الس�يما فيما
يخص مس�تحقات اقليم كردس�تان
وبع�ض االلتزام�ات االخرى.ودع�ا
مجل�س ال�وزراء اىل رضورة االرساع
يف ارس�ال قانون املوازن�ة اىل الربملان
لغرض مناقش�تها والتصويت عليها
يف اقرب وقت ،لكي يتم التهيؤ ملرشوع
قان�ون موازن�ة  ، 2021ال�ذي ن�ص
علي�ه قان�ون االدارة املالية بأن يجب
ارسال املوازنة العامة يف شهر ترشين
االول من كل ع�ام اىل مجلس النواب.
وحاول�ت صحيفة ال�زوراء الحصول
عىل تفاصي�ل اكثر ع�ن موازنة عام
 2020من ناحي�ة قيمتها املالية وما
تتضمن�ه من اب�واب نفق�ات ،إال ان
الجهات املختص�ة رفضت الترصيح
بداعي عدم توف�ر املعلومات الكاملة
عن مرشوع القانون.

اصابات كورونا يف العامل تتجاوز الـ 27مليونا والوفيات تقرتب من املليون

ص3

وزير الشباب عدنان درجال يعلن عودة النشاط الرياضي ابتداء من  12أيلول

ص6

املالكي يدعو احلكومة إلنهاء ملف
النازحني قبيل إجراء االنتخابات

بغداد /الزوراء:
دعا رئيس ائتالف دولة القانون ،نوري
املالك�ي ،الحكومة إىل دعم جهود وزارة
الهجرة واملهجرين وتسخري اإلمكانيات
الالزم�ة إلنهاء ملف الن�زوح يف العراق
وإع�ادة النازح�ن إىل دياره�م قبي�ل
إج�راء االنتخاب�ات املقبلة.وقال مكتب
املالك�ي يف بي�ان  :إن “رئي�س ائت�الف
دول�ة القانون اس�تقبل بمكتبه ،امس
االثن�ن ،وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن،
ايف�ان فائق يعقوب” ،مبينا ً أنه “جرى
خ�الل اللق�اء ،بح�ث مل�ف الن�زوح

والوقوف عىل املشاكل والتحديات التي
تواج�ه ع�ددرا غري قليل م�ن النازحن
وتح�ول دون عودته�م اىل مناطقهم”.
وأك�د املالكي ،وفقا ً للبي�ان :إن “وزارة
الهجرة م�ن الوزارات املهمة التي يجب
أن تدع�م من أجل إنهاء معاناة العوائل
النازحة ،وغلق مل�ف النازحن والعمل
عىل إعادتهم إىل ديارهم”.ودعا املالكي
الحكوم�ة إىل “تقدي�م الدع�م الكام�ل
لل�وزارة وتس�خري اإلمكاني�ات الالزمة
إلنه�اء هذا امللف بش�كل نهائ�ي قبيل
إجراء االنتخابات املقبلة”.

اإلطاحة بأحد قادة داعش يف بغداد
قبل تسلمه منصبه بساعات

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات
العسكرية إلقاء القبض عىل املسؤول
العس�كري الجديد لجنوب بغداد ،قبل
تس�لمه منصبه بس�اعات.وذكر بيان
للمديري�ة :أن�ه “بعملية اس�تخبارية
نوعية جريئة ومعلومات غاية بالدقة
ومتابع�ة مس�تمرة ،تمكن�ت مف�ارز
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية
يف الفرق�ة السادس�ة واس�تخبارات
الل�واء  ، ٢٤وبكم�ن محك�م نص�ب
يف منطق�ة اب�ي غريب ،م�ن االطاحة

باملسؤول العسكري الجديد ملا يسمى
بقاطع جنوب بغ�داد ،وإلقاء القبض
عليه اثن�اء عودته من ش�مال العراق
لتس�لم منصب�ه الجديد”.واوضح :أن
املسؤول امللقى عليه القبض هو “احد
االرهابي�ن الذي�ن ش�اركوا بالهجوم
ع�ىل الفوج االول لل�واء  ٥٤قبل فرتة،
ومصاب ملشاركته بالقتال ضد قواتنا
االمني�ة ابان مع�ارك التحري�ر ،وهو
ايض�ا م�ن اه�م املطلوب�ن للقض�اء
بموجب مذكرة قبض عىل وفق أحكام
املادة  ٤إرهاب”.

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت النيابة العامة الس�عودية إغالق
قضي�ة “مقت�ل جم�ال خاش�قجي”
بش�قيها الع�ام والخ�اص ،وص�دور
أح�كام نهائي�ة بح�ق  8أش�خاص
مدان�ن فيها.وأضافت وس�ائل اإلعالم
أن النياب�ة العام�ة أص�درت عقوبات
بالس�جن  20عام�ا ع�ىل  5متهم�ن،
وعقوبات بالسجن بن  7و 10سنوات
ع�ىل  3متهم�ن.ورصح املتح�دث
الرس�مي للنياب�ة العام�ة ع�ن صدور
أح�كام نهائي�ة تجاه املتهم�ن بمقتل
املواط�ن جم�ال ب�ن أحمد ب�ن حمزة
خاش�قجي.وأكد أن املحكمة الجزائية
بالرياض أص�درت يف هذا أحكاما بحق
ثماني�ة أش�خاص مدانن ،واكتس�بت
الصف�ة القطعية؛ طبقا للمادة ()210
من نظام اإلج�راءات الجزائي�ة .مبينا

أن ه�ذه األح�كام وفق�ا ملنطوقها بعد
إنهاء الحق الخ�اص بالتنازل الرشعي
لذوي القتيل تقيض بالس�جن ملدد بلغ
مجموعها  124سنة طال كل مدان من
عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل
إجرامي ،حيث قضت األحكام بالسجن
 20عاما عىل خمسة من املدانن حيال
كل ف�رد منه�م ،وثالث�ة م�ن املدان�ن
بأحكام تقيض بالسجن لعرش سنوات
لكل واحد منهم ،وس�بع سنوات الثنن
منهم .وأضاف املتحدث أن هذه األحكام
ً
نهائية واجبة النف�اذ ،طبقا ً
أصبح�ت
للم�ادة ( )212م�ن نظ�ام اإلجراءات
الجزائية.وب�ن املتحدث الرس�مي أنه
بصدور ه�ذه األحكام النهائية تنقيض
معها الدعوى الجزائية بش�قيها العام
والخاص وفقا للمادتن ( )23 ، 22من
نظام اإلجراءات الجزائية.

السعودية تصدر أحكاما نهائية حبق 8
مدانني بقضية خاشقجي وتغلق القضية

الكاظمي وصاحل يبحثان األوضاع العامة
وسري التحضريات لالنتخابات املبكرة

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ،ام�س االثنن ،م�ع رئيس
الجمهوري�ة بره�م صال�ح األوض�اع
العامة وس�ري التحضريات لالنتخابات
املبكرة.وذك�ر املكتب االعالمي لرئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :ان رئي�س مجل�س
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،استقبل
بمكتب�ه رئي�س الجمهوري�ة بره�م

صال�ح ،وج�رى خ�الل اللق�اء بحث
األوضاع العامة للبالد ،سياسيا وأمنيا
واقتصادي�ا ،والتحدي�ات والخط�ط
الكفيل�ة لتجاوزه�ا .واض�اف :كما
ناق�ش الكاظمي وصال�ح اإلجراءات
واالس�تعدادات لجمي�ع القطاع�ات
إلجراء االنتخابات املبكرة ،وكل ما من
شأنه ضمان نزاهة العملية االنتخابية
رّ
املع�رب
وس�المتها ،لتك�ون نتائجه�ا
الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي.

اكدت استئناف التبادل التجاري وفتح املطاعم

اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر اعادة الدوام الرمسي بنسبة % 50
بغداد /الزوراء:
ق�ررت اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة،
ام�س االثن�ن ،اعادة ال�دوام الرس�مي يف
جمي�ع الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومي�ة
بنس�بة  ،%٥0فيما اكدت استئناف التبادل

التج�اري والفعالي�ات الرياضي�ة وفت�ح
املطاعم.وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان اللجنة العليا للصحة والس�المة
الوطني�ة ،عقدت اجتماعا برئاس�ة رئيس

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأشاد
الكاظم�ي يف مس�تهل االجتماع ،بحس�ب
البيان ،بجهود الكوادر الطبية والتمريضية،
وتفانيهم بالوقوف يف الصد األول ملواجهة
جائحة كورونا ،وتقديم املس�اعدة الطبية

للمصابن ،مؤكدا أن تحديات كبرية تواجه
البل�د يف الوقت الراهن ،تأت�ي يف مقدمتها
جائح�ة كورون�ا ،وتداعياته�ا الخط�رية
ع�ىل مختلف القطاعات.ودع�ا الكاظمي،
وزارة الصح�ة وكل الجهات الس�اندة لها

اىل ب�ذل أق�ى الجه�ود ،من أج�ل تقديم
أفضل الخدم�ات للم�رىض املصابن ،كما
شدد عىل تواصل حمالت التوعية الوقائية
للمواطنن ،وحثهم عىل االلتزام بها.

تفاصيل ص2

اخلدمات النيابية :تشكيل جلان حتقق من نواب احملافظات يف الوزارات والدوائر التنفيذية
الزوراء /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية جديدة
ه�ذا اليوم ،بع�د ان انهى يف جلس�ته التي
عقده�ا ،امس ،قراءة ومناقش�ة مرشوع
قانون وثالثة مقرتحات اخرى ،كما وجه

نائب رئيس الربملان ،بش�ري الحداد ،لجنة
االقتصاد واالستثمار النيابية باستضافة
وزي�ر التج�ارة ح�ول تأم�ن مف�ردات
البطاق�ة التموينية.وب�دأ مجل�س النواب
مراجع�ة ش�املة للمقرتحات ومش�اريع

القوانن التي ل�م يتم اكمالها ،وذلك ألجل
املب�ارشة يف وضعه�ا عىل ج�دول اعماله
لغرض ترشيعها وحس�ب االهمية ،حيث
دع�ا رئي�س الربمل�ان ،محم�د الحلبويس،
اللج�ان النيابي�ة إلنجاز اك�رب قدر ممكن

من القوانن ،خصوصا الترشيعات املهمة
منها.ج�اء ذل�ك بع�د ان اص�در مجل�س
النواب احصائي�ة الكرتونية بالترشيعات
التي ال تزال بعهدة لجانه النيابية الدائمة.
وتضمن�ت االحصائي�ة  ،الت�ي اطلع�ت

عليها «الزوراء»  ،عرضا لس�ري اإلجراءات
الترشيعية ملش�اريع ومقرتحات القوانن
املحالة عىل اللجان النيابية منذ بدء الدورة
االنتخابية الرابعة حتى اآلن.

تفاصيل ص2

الصحة :تسجيل  4314إصابة جديدة و 77حالة وفاة تواصل املشاورات الليبية لليوم الثاني يف املغرب
إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  264ألفا
إلجياد حل “سياسي وسلمي” للنزاع
والوفيات تبلغ  7589حالة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنن ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف
العراق ،وفيما اكدت تس�جيل  4314إصابة جديدة
و 77حال�ة وف�اة ،وش�فاء  4299حال�ة  ،حددت
دائرتا صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حس�ب املناطق.وبحس�ب وثيقة وزارة
الصح�ة الت�ي حصل�ت عليه�ا “ال�زوراء” فإنه�ا
س�جلت ليوم ام�س  4314إصابة جديدة بفريوس
كورون�ا ،وتماثل  4299حالة للش�فاء التام ،فيما

س�جلت  77حالة وف�اة يف عم�وم البالد.وبلغ عدد
االصابات الكيل حس�ب الوثيق�ة 264684 :حالة،
بينم�ا ع�دد الحاالت الت�ي تحت الع�الج،54236 :
فيم�ا بلغ عدد حاالت الراقدة تحت العناية املركزة:
 ،534ام�ا حاالت الوفيات الكيل.7589 :من جهته،
اعلن مدي�ر عام صحة بغ�داد الرصاف�ة ،الدكتور
عبد الغني الس�اعدي ،تسجيل  432اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  187اصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

تفاصيل ص2

الرباط /متابعة الزوراء:
تدخل املش�اورات الليبي�ة الليبي�ة الجارية منذ
األحد يف املغرب يومها الثاني .وقال املش�اركون
يف اللق�اء إن هذه املش�اورات ال تش�كل مبادرة
موازية للجهود األممية ،وإنما تكميال لدورها يف
حلحلة النزاع ،فيما أعلن عبد السالم الصفراني،
عض�و وفد مجل�س الدولة الليبية ع�ن إمكانية
التوص�ل إىل تفاهم�ات ب�ن الوفدي�ن الليبي�ن
املتفاوض�ن يف املغ�رب .وتهدف املش�اورات إىل
الوصول “لحل توافقي سيايس وسلمي” ،حسب
تعبري رئيس وفد املجلس األعىل للدولة يف ليبيا.

تتواصل املشاورات بن األطراف الليبية يف مدينة
بوزنيق�ة الس�احلية املغربي�ة ،الت�ي تبع�د عن
العاصمة الرب�اط بنح�و  40كيلومرتا.ويحر
اللق�اء وفدان عن املجلس األع�ىل للدولة يف ليبيا
وبرملان طربق ملناقش�ة قضايا ليبية عالقة عىل
رأس�ها املناصب الس�يادية ووقف إطالق النار.
وق�ال املس�ؤولون الليبي�ون واملغارب�ة إن هذا
اللق�اء ال يش�كل مب�ادرة موازية لجه�ود ألمم
املتحدة ،وإنما تكميال لدورها يف مس�ار القضية
الليبية.

تفاصيل ص2

إعالن حالة الطوارئ يف عموم البالد لثالثة أشهر

السودان  ..عشرات القتلى واجلرحى وانهيار أكثر من  100ألف منزل جراء الفيضانات واألمطار
الخرطوم /متابعة الزوراء:
تعيش مناطق مختلفة يف الس�ودان
أوضاع�ا إنس�انية صعب�ة بس�بب
الفيضان�ات الت�ي رضب�ت الب�الد
والتي أجربت الس�لطات عىل إعالن
حال الطوارئ يف عموم املحافظات،
فيم�ا اعلن مجلس األم�ن والدفاع
بالس�ودان حال�ة الط�وارئ بعموم
الب�الد لثالثة أش�هر بس�بب أس�وأ
فيضانات منذ عقود.واعلن مجلس
األم�ن والدف�اع بالس�ودان حال�ة
الط�وارئ بعم�وم البالد مل�دة ثالثة
اش�هر بعد وفاة نحو  100شخص
وانهي�ار أكث�ر من  100أل�ف منزل
ج�راء الفيضان�ات واألمط�ار التي
فاق�ت معدالتها األرقام القياس�ية

التي رص�دت خالل عامي�ي 1988
و.1946وبلغ�ت الخس�ائر البرشية
للفيضان�ات نح�و مئ�ة قتي�ل
وع�رشات الجرح�ى ،فيم�ا غرقت
مس�احات شاس�عة م�ن األرايض
الزراعية الخصب�ة التي كانت تزود
الب�الد باحتياجاته�ا م�ن الخ�ر
والفواكه.وأعل�ن مدي�ر رشط�ة
الدفاع املدني بوالية ش�مال كردفان
الس�ودانية عن وفاة ( )11شخصا
ج�راء األمط�ار ،مش�ريا اىل انهي�ار
( )375منزالً وت�رر ( )16مرفقا
حكوميا.أم�ا الواليات األكثر تررا ً
فهي :والية ش�مال كردف�ان ،والية
الخرط�وم ،الجزي�رة ،القض�ارف
ووالي�ة س�نار.وقالت الس�لطات

الس�ودانية إن نهر النيل بدأ يش�هد
اس�تقرارا يف بع�ض املحط�ات التي
س�جلت ارتفاع�ا غ�ري مس�بوق

من�ذ مئة ع�ام فيم�ا تش�هد البالد
فيضانات مدمرة منذ عدة أسابيع.
وعىل الرغم من االس�تقرار النسبي

ملناس�يب النيل ،إال أن الس�لطات ال
تستبعد أن تواصل االرتفاع يف بعض
األماكن ،خاصة العاصمة الخرطوم
وبع�ض املدن عىل والي�ة نهر النيل،
يف وق�ت تعيش مناط�ق مختلفة يف
الس�ودان أوضاعا إنس�انية صعبة
أجربت الس�لطات عىل إع�الن حال
الطوارئ يف عموم املحافظات.وكان
الس�ودان عاش أياما عدة عىل وقع
السيول والفيضانات غري املسبوقة
منذ س�نوات طويلة ،بحسب ما أكد
ع�دة مس�ؤولن يف الدول�ة ،ما دفع
مجلس األمن والدفاع إىل إعالن حالة
الط�وارئ يف كل أنح�اء البالد ملدة 3
أش�هر ،كما ق�رر اعتبار الس�ودان
منطقة كوارث طبيعية.
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اكدت استئناف التبادل التجاري وفتح املطاعم

اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر اعادة الدوام الرمسي بنسبة %50
بغداد /الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة،
امس االثنني ،اعادة الدوام الرسمي يف
جميع الدوائر واملؤسسات الحكومية
بنسبة  ،%50فيما اكدت استئناف
التبادل التجاري والفعاليات الرياضية
وفتح املطاعم.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأشاد الكاظمي يف مستهل االجتماع،
بحسب البيان ،بجهود الكوادر الطبية
والتمريضية ،وتفانيهم بالوقوف يف
الصد األول ملواجهة جائحة كورونا،
وتقديم املساعدة الطبية للمصابني،
مؤكدا أن تحديات كبرية تواجه البلد يف
الوقت الراهن ،تأتي يف مقدمتها جائحة
كورونا ،وتداعياتها الخطرية عىل
مختلف القطاعات.
ودعا الكاظمي ،وزارة الصحة وكل

الجهات الساندة لها اىل بذل أقىص
الجهود ،من أجل تقديم أفضل الخدمات
للمرىض املصابني ،كما شدد عىل تواصل
حمالت التوعية الوقائية للمواطنني،
وحثهم عىل االلتزام بها.
وق ّدم وزير الصحة والبيئة تقريرا
مفصال عن الوضع الصحي العام،
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ملواجهة
جائحة كورونا ،السيما ما يتعلق بزيادة
عدد الفحوصات اليومية اىل أضعاف ما
كانت عليه سابقا ،مع زيادة كبرية يف
حاالت الشفاء ،يف مواجهة ارتفاع أعداد
املصابني.
وأشاد مدير مكتب منظمة الصحة
العاملية يف العراق أدهم رشاد إسماعيل،
بالجهود الحكومية يف مواجهة الجائحة،
واإلجرءات التي اتخذتها وزارة الصحة،
التي كانت سببا يف تخفيض نسبة
الوفيات اىل ( ،) %2.9وهي أقل من
النسبة العاملية ،وجهودها يف تحقيق
زيادة كبرية يف حاالت التعايف ،وتوفريها
األدوية واملستلزمات الرضورية للعالج،

وتجاوز شحة بعضها خالل الفرتة
املاضية.
واشار اىل ان اللجنة ناقشت املواضيع
املدرجة عىل جدول أعمالها واتخذت

القرارات التالية:
أوال /املوافقة عىل اآلتي :
أ .انطالق األنشطة والفعاليات الشبابية
والرياضية يف مختلف املجاالت (بدون

جمهور) ،مع االلتزام باإلجراءات
الوقائية الصحية بدءا من تأريخ
.2020/9/12
ب .قيام وزارة الصحة بإصدار الرشوط

الواجب اتباعها يف تلك األنشطة.
ثانيا /املوافقة عىل فتح املطاعم فضالً
عن فتح القاعات واملرافق السياحية
التابعة لفنادق الخمسة نجوم ،رشيطة
تطبيق اإلجراءات الوقائية الصحية بما
يضمن سالمتها من فايروس كورونا
التي أعدتها وزارة الصحة .
ثالثا /املوافقة عىل فتح املنافذ الحدودية
ً
(حرصا)
الربية أمام الحركة التجارية
طيلة أيام األسبوع ،لتأمني حاجة
األسواق املحلية عىل وفق اإلجراءات
الوقائية الصحية املذكورة يف الفقرتني
(  1و  )2من قرار اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ( 61لسنة .)2020
رابعا /يكون الدوام الرسمي يف
املؤسسات الحكومية كافة ، %50ويرتك
للوزير أو رئيس الجهة غري املرتبطة
بوزارة أو املحافظ صالحية تقدير
الحاجة الفعلية .
خامسا /املوافقة عىل توقيع وزارة
الصحة وثيقة مع مستشفى زين
العابدين التابعة للعتبة الحسينية

املقدسة لتقديم الخدمات الطبية
للحاالت املرضية املشمولة باإلخالء
الطبي الذين يتعذر عالجهم يف
املستشفيات الحكومية  ،عىل أن ُتعالج
بواسطة مالكات أجنبية ذات خربة،
ً
فضال عن تدريب األطباء العراقيني
وطلبة الزماالت الدراسية .
سادسا  /املوافقة عىل رفع يد وزارة
الصحة عن مجمع البتاوين للعمارات
السكنية التابع إىل محافظة بغداد  ،وذلك
إلنشاء مستشفيات لألمراض االنتقالية
ضمن دائرة صحة بغداد .
سابعا  /املوافقة عىل اآلتي :
أ.السماح للمفوضية العليا لالنتخابات
بفتح مراكز التسجيل الستهداف
الناخبني لتسجيلهم بايومرتيا وتوزيع
بطاقات الناخبني البايومرتية .
ب .استثناء موظفي املفوضية العليا
لالنتخابات من إجراءات الحظر .
ج .استثناء نقل املواد الخاصة
باملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
من إجراءات الحظر.

الصحة :تسجيل  4314إصابة جديدة و 77حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  264ألفا والوفيات تبلغ  7589حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4314
إصابة جديدة و 77حالة وفاة ،وشفاء 4299
حالة  ،حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وبحسب وثيقة وزارة الصحة التي حصلت
عليها «الزوراء» فإنها سجلت ليوم امس 4314
إصابة جديدة بفريوس كورونا ،وتماثل 4299
حالة للشفاء التام ،فيما سجلت  77حالة وفاة
يف عموم البالد.
وبلغ عدد االصابات الكيل حسب الوثيقة:
 264684حالة ،بينما عدد الحاالت التي تحت
العالج ،54236 :فيما بلغ عدد حاالت الراقدة
تحت العناية املركزة ،534 :اما حاالت الوفيات
الكيل.7589 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،الدكتور عبد الغني الساعدي،
تسجيل  432اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  187اصابة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت ،امس 432 ،اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 187 :حالة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:
قطاع الصدر  17حالة  /قطاع البلديات الثاني
 24حالة  /قطاع الرصافة  26حالة  /قطاع
الشعب  9حاالت  /قطاع االعظمية حالتني /
قطاع االستقالل  9حاالت  /قطاع النهروان
 57حالة  /قطاع بغداد الجديدة  16حالة /
قطاع املدائن  17حالة /قطاع البلديات االول
 10حاالت .
واشار اىل ان  245حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر 132
حالة محلة ,554 ,535 ,549 ,556 ,571 ,548
/521 ,599 ,555 ,518 ,517 ,540 ,563 ,556
الكرخ  12حالة ضمن املناطق التالية’ ,حي
العامل حالة واحدة ,حي الجهاد حالة واحدة,
السيدية حالتني ,ابو غريب حالة واحدة ,الدورة
 4حاالت ,حي الخرضاء حالة واحدة ,االسكان
حالة واحدة ,الشعلة حالة واحدة / ,الشعب
 15حالة محلة ,362 ,345 ,337 ,327 ,357
حي اور ,حي البساتني ,حي التجار ,البنوك/ ,
البلديات  5حاالت محلة  / ,738 ,726الكفاح

حالة واحدة محلة  /126الكرسة حالة واحدة
محلة  /302شارع فلسطني  7حاالت محلة
 /505 ,506 ,503 ,508الكريعات حالتني
محلة  /334بغداد الجديدة  6حاالت محلة
 /721 ,716 ,719 ,703حي الزهراء  4حاالت
محلة  /706 ,705 ,710املشتل حالتني محلة
 /729 ,751النعريية  4حاالت محلة / ,709
حي البتول حالة واحدة محلة  /781القاهرة
 4حاالت محلة  /311 ,309السعدون حالة
واحدة محلة  /101كمب سارة حالتني محلة
 /910االمني  5حاالت محلة  ,735املعلمني
 /الكرادة  9حاالت محلة ,904 ,909 ,903
االورزدي  /االعظمية  3حاالت محلة ,322
 / ,314شارع املغرب حالة واحدة محلة /304
الحسينية  3حاالت محلة  / ,209الجادرية
حالة واحدة محلة  /915جرس دياىل حالتني
الزراعي  /بسماية حالة واحدة عمارة / 10
الغدير حالة واحدة محلة  /706زيونة حالة
واحدة محلة  /710باب الشيخ حالة واحدة
محلة  /114الزعفرانية  6حاالت محلة ,960
 ,958 ,972الزراعي  /العبيدي  12حالة محلة
 ,762 ,716الشهداء .
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  33364تويف
منهم  1165فيما اكتسب الشفاء 27747
ومتبقي قيد العالج .»4452
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 فايروس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد واملعلن
عنها ،امس االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان عدد االصابات  575موزعة كاآلتي:
أبو غريب  /11ابو دشري  /17االسكان /10
االعالم  /26البياع  /20التاجي  /3الرتاث
 /46الحارثية  /14الحرية  /43الخطيب
 /14الــدورة  /3الدولعي  /14الرحمانية
 /3السيدية  /13الرشطة الخامسة /4
الرشطة الرابعة  /1الشعلة  /24الصالحية

 /4الطارمية  /7الطوبجي  /1العامرية /2
العطـيـفيـة  /14الـعـالوي  /1الغزاليـة
 /11القادسيـة  /16الكاظميـة /34
 /7املحمودية  /26املشاهدة
الـكــرخ
 /2املنصور  /10املواصالت  /1الـوشـاش
 /1اليـرموك 15
جــكوك  /2حي الجامعة  /16حي الجهاد
 /47حي الخرضاء  /7حي العامل  /8حي

العدل  /33حي الفرات  /1سبع البور /11
كرادة مريم  /2ناحية الرشيد  /3جانب
الرصافة  /17محافظة ذي قار  /3محافظة
الديوانية  /2محافظة البرصة  /1محافطة
بابل  /1محافظة كربالء  /1محافظة اربيل
 /2محافظة السليمانية .4
واضافت :ان عدد الشفاء ، 462 :بينما
الوفيات.2 :

الربملان يبدأ مراجعة شاملة للمقرتحات والقوانني غري املكتملة

بعد أنباء عن إمكانية التوصل إىل تفاهمات بني الوفدين

اخلدمات النيابية :تشكيل جلان
حتقق من نواب احملافظات يف
الوزارات والدوائر التنفيذية

تواصل املشاورات الليبية لليوم الثاني يف املغرب إلجياد حل
«سياسي وسلمي» للنزاع

الزوراء /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية جديدة
هذا اليوم ،بعد ان انهى يف جلسته التي
عقدها ،امس ،قراءة ومناقشة مرشوع
قانون وثالثة مقرتحات اخرى ،كما وجه
نائب رئيس الربملان ،بشري الحداد ،لجنة
االقتصاد واالستثمار النيابية باستضافة
وزير التجارة حول تأمني مفردات البطاقة
التموينية.
وبدأ مجلس النواب مراجعة شاملة
للمقرتحات ومشاريع القوانني التي لم يتم
اكمالها ،وذلك ألجل املبارشة يف وضعها عىل
جدول اعماله لغرض ترشيعها وحسب
االهمية ،حيث دعا رئيس الربملان ،محمد
الحلبويس ،اللجان النيابية إلنجاز اكرب قدر
ممكن من القوانني ،خصوصا الترشيعات
املهمة منها.
جاء ذلك بعد ان اصدر مجلس النواب
احصائية الكرتونية بالترشيعات التي ال
تزال بعهدة لجانه النيابية الدائمة.
وتضمنت االحصائية  ،التي اطلعت
عليها «الزوراء»  ،عرضا لسري اإلجراءات
الترشيعية ملشاريع ومقرتحات القوانني
املحالة عىل اللجان النيابية منذ بدء الدورة
االنتخابية الرابعة حتى اآلن ،حيث بلغ عدد
القوانني التي تمت قراءتها قراءة اوىل 42
قانونا ،فيما بلغ عدد القوانني التي تمت
قراءتها قراءة ثانية  19قانونا ،وذلك لغاية
يوم الخامس من ايلول الحايل.
اىل ذلك ،قررت لجنة الخدمات النيابية
تشكيل لجان تحقق من اعضائها يف
مجال سلطة الطريان واملالحة الجوية،
وكذلك وزارة االعمار واالسكان وامانة
بغداد واملحافظات الـ ، 15مؤكدة توزيع

املسؤوليات بني اعضائها من النواب كال
حسب محافظته .
وقال عضو اللجنة ،النائب جاسم البخاتي،
يف مؤتمر صحفي تابعته « الزوراء» :أن
«رئاسة لجنة الخدمات اوعزت بتشكيل
لجان تحقيق يف املحافظات والدوائر
والوزارات ،ومنها وزارة اإلسكان وأمانة
بغداد ومحافظة بغداد وسلطة الطريان
املدني».
وأضاف أن « اللجنة املعنية يف بغداد ذهبت
اىل مطار بغداد ووجدنا مشاكل وتحديات
يف املجاالت املالية والخدمية ،وكذلك
املحطات خارج العراق ،ولدينا كم هائل من
املعلومات التي تدين وزارة النقل ،وذهبنا
باتجاه تدقيق كل املعلومات التي تصل اىل
اللجنة ومقاطعتها مع ما لدينا « .مؤكدا ان
«لجنته خرجت بـ  53سؤاال إىل وزير النقل
والدوائر القطاعية التابعة له منذ أكثر من
شهر ،ولم يجب الوزير عىل األسئلة عىل
املشاكل املوجودة يف املطار والدوائر االخرى
ويف الصيانة والتعاقدات والقسم الفني،
وهي جميعا حارضة وننتظر االجابة «.
محذرا من اتخاذ كل اإلجراءات القانونية
بحق وزير النقل يف حال عدم االجابة عىل
اسئلة واستفسارات اللجنة النيابية.
باملقابل انتخبت لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي النائب
عن كتلة النهج الوطني ،حازم الخالدي،
باالجماع ،رئيسا جديدا بدال من رئيسهـا
السابق محمد عيل زيني الذي تم اعفاؤه
بنا ًء عىل طلبه ،كما تم انتخاب النائب عن
تحالف الفتح ،محمد البلداوي ،نائبا لرئيس
اللجنة ،والنائب عن تحالف عراقيون ،ثورة
الحلفي ،مقررا للجنة.

الرباط /متابعة الزوراء:
تدخل املشاورات الليبية الليبية الجارية
منذ األحد يف املغرب يومها الثاني .وقال
املشاركون يف اللقاء إن هذه املشاورات
ال تشكل مبادرة موازية للجهود األممية،
وإنما تكميال لدورها يف حلحلة النزاع،
فيما أعلن عبد السالم الصفراني ،عضو
وفد مجلس الدولة الليبية عن إمكانية
التوصل إىل تفاهمات بني الوفدين الليبيني
املتفاوضني يف املغرب.
وتهدف املشاورات إىل الوصول «لحل توافقي
سيايس وسلمي» ،حسب تعبري رئيس وفد
املجلس األعىل للدولة يف ليبيا.
تتواصل املشاورات بني األطراف الليبية
يف مدينة بوزنيقة الساحلية املغربية،
التي تبعد عن العاصمة الرباط بنحو 40
كيلومرتا.
ويحرض اللقاء وفدان عن املجلس األعىل
للدولة يف ليبيا وبرملان طربق ملناقشة قضايا
ليبية عالقة عىل رأسها املناصب السيادية
ووقف إطالق النار.
وقال املسؤولون الليبيون واملغاربة إن هذا
اللقاء ال يشكل مبادرة موازية لجهود ألمم
املتحدة ،وإنما تكميال لدورها يف مسار
القضية الليبية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة
كل من رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا
خالد املرشي ورئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح إىل املغرب بدعوة من رئيس
مجلس النواب املغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة املمثلة
الخاصة لألمني العام ،ورئيسة بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا باإلنابة ،ستيفاني
وليامز للمغرب يف إطار املشاورات التي
تقودها مع مختلف األطراف الليبية
والرشكاء اإلقليميني والدوليني إليجاد حل
لألزمة هناك.
وقال ،يوسف عقوري ،رئيس لجنة

الخارجية بمجلس النواب الليبي يف افتتاح
االجتماعات« :سنبدل قصارى جهدنا
لتجاوز املايض ،والتوجه لرأب الصدع
والسري نحو بناء الدولة الليبية القادرة عىل
إنهاء معاناة الليبيني ،وتحقيق االستقرار
والتطلع لبناء املستقبل الزاهر».
كما قال ،عبد السالم الصفراني ،رئيس
وفد املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،إنهم
يتطلعون «يف لقائنا هذا إىل العمل عىل كرس
حالة الجمود واستئناف العملية السياسية
وعقد لقاءات بناءة مع رشكائنا يف مجلس
النواب من أجل الوصول إىل حل توافقي
سيايس وسلمي».
وأضاف «يف ظل االنقسام السيايس
واملؤسساتي يتوجب عىل مجلس النواب
واملجلس األعىل للدولة تحمل مسؤوليتهما
يف اإلرساع يف إيجاد حل لهذه األزمة ،وحفظ
البالد من التقسيم والحفاظ عىل املسار
الديمقراطي وتجنيب بالدنا من سوء حرب
جديدة ال سمح الله».
كما أعلن ،عبد السالم الصفراني ،إمكانية
التوصل إىل تفاهمات بني الوفدين الليبيني

املتفاوضني يف املغرب.
وأضاف الصفراني ،الذي تحدث باسم
الوفدين الليبيني املفاوضني ،أن الليبيني
ركزوا يف الحوار السيايس يف املغرب ،عىل
االنقسام السيايس واملؤسساتي ،مع
الرتكيز عىل املؤسسات الليبية« ،ألن الفساد
استرشى يف ليبيا» ،وفق تعبريه.
ويف أول ترصيح للمفاوضني الليبيني ،منذ
انطالق الحوار السيايس الليبي الليبي يف
املغرب ،األحد ،كشف املفاوض الليبي أن
املفاوضات شملت املادة  ،15والتي تنص
عىل  7مؤسسات يف الدولة الليبية.
كما ركزت املفاوضات الليبية أيضا عىل
الهيئات الرقابية« ،ألن هذا األمر هو هم
لكل ليبي» ،عىل وفق تعبري املتحدث الليبي.
ووصف املفاوض الليبي األجواء داخل
املفاوضات الليبية الليبية يف املغرب ،بأنها
إيجابية جدا.
وانطلقت مشاورات اليوم الثاني من الحوار
الليبي يف مدينة بوزنيقة املغربية ،بني وفدي
الربملان واملجلس األعىل للدولة.
ويناقش الوفدان يف جلستني جديدتني

تفاصيل ،منها اختيار أسماء الشخصيات
التي ستتوىل املناصب السيادية ،وهيكلة
مؤسسات الدولة ،وتثبيت وقف إطالق
النار ،فضال عن ملفات أخرى.
وكانت الجولة األوىل من الحوار ،أمس
االول ،دارت وسط أجواء من الكتمان عىل
ما دار يف املشاورات ،لكن الوفدين خرجا
ببيان مشرتك ،أعلنا فيه الرغبة بالتوصل
إىل توافق يُخرج ليبيا من أزمتها.
وثمّ ن البيان دور املغرب ،مستضيف الحوار،
واملناخ اإليجابي الذي وفره إلنجاح الحوار.
بدوره ،قال وزير الخارجية املغربي ،نارص
بوريطة ،إن التطورات اإليجابية التي
ُ
سجلت مؤخرا ،واملتمثلة يف وقف إطالق
النار ،وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيني،
بإمكانها تهيئة األرضية للتقدم سياسيا.
كما دعا بوريطة إىل أن يكون الحوار بروح
عملية إلعادة الثقة وبناء التفاهمات،
للخروج بليبيا من األزمة.
ومن جهته ،قال وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج ،نارص بوريطة« :منذ اتفاق
الصخريات حدثت تطورات كبرية ومهمة،
ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إىل
تطوير .»..وأضاف الوزير املغربي :أن
«املغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون
ليبيا خالصا ..مع وتحت مظلة األمم
املتحدة.»..
كما أكد بوريطة أن املغرب «يفسح املجال
لحوار ليبي ليبي دون تدخل يف جدول
األعمال وال يف املحادثات ».وكانت األطراف
الليبية قد وقعت اتفاق سالم برعاية من
األمم املتحدة يف الصخريات قرب الرباط يف
 2015بعد عام من املفاوضات الشاقة.
لكن خالفات األطراف الليبية عصفت
باتفاق السالم ،وعادت إىل نقطة الصفر،
خاصة مع التطورات األخرية يف الساحة
الليبية.
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رئيس اجلمهورية يشدد على أهمية إنهاء
ملف النزوح يف البالد
بغداد /الزوراء:
ش�دد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
ام�س االثنني ،ع�ىل اهمي�ة انهاء ملف
النزوح ودعم الجه�ود لعودة النازحني
من االيزيديني اىل مناطقهم.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة تلق�ت “الزوراء” نس�خة
منه :ان رئيس الجمهورية برهم صالح
اس�تقبل يف قرص بغداد ،وزيرة الهجرة
واملهجرين إيڤان فائق.
وشدد رئيس الجمهورية ،خالل اللقاء،
ع�ىل رضورة دع�م الجه�ود وتوف�ر
اإلمكانيات كافة لعودة جميع النازحني
م�ن اإليزيديني ومناطق س�هل نينوى،
والعمل عىل إنهاء ملف النزوح يف البالد،
مؤكدا ً أهمية توفر الظروف املعيش�ية

املناسبة يف مناطقهم بعد عودتهم.
وبح�ث الرئي�س مع الوزي�رة تطورات
الوض�ع الصحي واإلج�راءات الوقائية
والعالجية الت�ي اتخذتها وزارة الهجرة
اىل جان�ب ال�وزارات والهيئ�ات ذات
العالق�ة يف مخيم�ات الن�زوح ملواجهة
جائحة كورون�ا ،منوّها ً اىل أهمية إيالء
مخيم�ات الن�زوح الحالي�ة اهتمام�ا ً
كبرا ً وتس�هيل جميع اإلجراءات حتى
عودتهم.
واس�تمع الرئي�س اىل خط�ط عم�ل
ال�وزارةّ ،
واطل�ع عىل أوض�اع العائالت
النازحة والعائ�دة اىل مناطقهم ،مؤكدا
دعم�ه الجه�ود كاف�ة من أج�ل إغالق
ملف النازح�ني ،وتوفر الحي�اة اآلمنة
املستقرة لهم.

بغداد وواشنطن يؤكدان أهمية املضي يف حتقيق
شراكة فاعلة تتسم باحرتام سيادة العراق

بغداد /الزوراء:
اكد وزير الخارجية فؤاد حس�ني ،والسفر
االمريكي ماثيو تولر ،امس االثنني ،أهمية
امل�ي يف تحقي�ق رشاك�ة فاعل�ة تتس�م
باحرام س�يادة العراق والتكريس ملصالح
مشركة.
وقالت وزارة الخارجية يف بيان  :ان “وزير
الخارجيّة فؤاد حسني التقى سفر الواليات
املتح�دة األمركيّة لدى بغداد ماثيو تولر”،
مبين�ة ان “الجانب�ني بحثا ُ
س�بُل االرتقاء

بآف�اق العالق�ات الثنائيّة واالس�راتيجيّة
بني بغداد وواشنطن ،وأه ّمية تفعيل ُ
سبُل
الثنائي ُ
وُصوالً إىل تحقيق مصالح
التعاون
ّ
كال البلدين الصديقني”.
واضاف�ت ان “الجانب�ني تطرق�ا إىل نتائج
زي�ارة رئي�س ال�وزراء والوف�د املُرا ِفق له
إىل واش�نطن” ،مش�رة اىل انه “تم التأكيد
عىل أهمي�ة املي يف تحقيق رشاكة فاعلة
تتس�م باحرام س�يادة العراق والتكريس
ملصالح مشركة”.

الصحة ترفع السعة السريرية
والفحوصات مع زيادة إصابات “كورونا”
بغداد /الزوراء:
رسع�ت وزارة الصح�ة م�ن خطواته�ا
الوقائي�ة ملن�ع انهي�ار نظامه�ا املواجه
لجائح�ة ف�روس كورون�ا املس�تجد،
مس�تحدثة عرشات املختربات ،اضافة اىل
رفع السعة الرسيرية للمستشفيات.
وقال وزي�ر الصحة ،حس�ن التميمي ،يف
ترصيح صحفي :إن “الوزارة تمكنت من
رف�ع الس�عة الرسيري�ة اىل  8آالف رسير
لع�الج املصاب�ني بالجائح�ة ،فض�ال عن
توف�ر اكثر من أربع�ة آالف جهاز تنفس
اصطناعي».

واش�ار التميمي اىل “ان عدد الفحوصات
املختربي�ة وصل�ت اىل  26أل�ف فح�ص
يومي�ا بع�د اس�تحداث اكث�ر م�ن 45
مختربا” ،مؤكدا “انه يعمل عىل زيادة تلك
الفحوصات بما يتالءم مع ارتفاع نس�بة
االصابات» .
واض�اف ان “ال�وزارة بص�دد افتت�اح
مستشفيات جديدة يف محافظات ذي قار
والب�رصة وكركوك وص�الح الدين ودياىل
واملوصل وبغداد وبابل” ،منوها ب�”إعادة
العمل باملستش�فيات العامة الس�تقبال
املرىض من غر املصابني بهذا الوباء”.
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تصاعد حدة اللهجة بني لندن وبروكسل قبل استئناف
املفاوضات حول ما بعد بريكست
لندن /متابعة الزوراء:
تصاع�دت حدة اللهجة بني اململكة
املتحدة واالتحاد األوروبي ،االثنني،
عشية استئناف املفاوضات بشأن
عالقتهما ما بعد بريكس�ت بعدما
ه�دد رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي
بوري�س جونس�ون بإغ�الق ب�اب
املفاوض�ات يف منتص�ف ترشي�ن
االول/أكتوب�ر واالس�تعداد ،وفق�ا
لصحيف�ة “فايننش�ال تايم�ز”،
للع�ودة ع�ن بع�ض االلتزام�ات
السابقة.
وح� ّدد رئي�س ال�وزراء الربيطاني
ي�وم الخام�س عرش م�ن ترشين
األوّل/أكتوب�ر املقب�ل موع�دا
نهائيّا إلب�رام اتفاق ملرحلة ما بعد
بريكس�ت مع ّ
االتح�اد األوروبي،
مكرّرا قبل افتتاح جولة ثامنة من
املفاوض�ات هذا األس�بوع يف لندن
أن اململكة ّ
ّ
املتحدة لن تس�اوم عىل
استقاللها.
ّ
وأض�اف جونس�ون ّ
“االتح�اد
أن
األوروب�ي كان واضحا ج ّدا بش�أن
الج�دول الزمني .وأن�ا أيضا .يجب
أن يكون هناك ّ
اتفاق مع أصدقائنا
األوروبي�ني بحل�ول موع�د انعقاد
املجل�س األوروبّ�ي يف  15ترشي�ن
األوّل/أكتوب�ر إذا كان س�يصبح
س�اري املفع�ول بحل�ول نهاي�ة
العام”.
وإذا ل�م يحص�ل ذلك ،ستنس�حب
لن�دن م�ن املفاوض�ات و”تقب�ل”
ه�ذه النتيجة التي تخىش أوس�اط
األعم�ال من عواقبه�ا االقتصادية
الكارثي�ة املحتملة يف ف�رة صعبة
أص�ال بس�بب ف�روس كورون�ا
املستجد.
ويف إش�ارة إىل تزاي�د مخ�اوف

املس�تثمرين ،انخف�ض الجني�ه
االس�رليني بش�كل حاد االثنني يف
األسواق املالية.
وكان�ت بروكس�ل م�ن جانبه�ا
قال�ت إنه يجب التوص�ل إىل اتفاق
بحلول نهاية ترشين األول/أكتوبر
للسماح بمصادقة أوروبية عليه يف
الوقت املحدد.
وقد زادت املعلوم�ات التي أوردتها
“فاننش�ال تايم�ز” ح�دة األجواء
التي كانت متوترة.
وبحس�ب الصحيف�ة ،س�تقدم
الحكوم�ة الربيطاني�ة ،األربع�اء،
م�رشوع قان�ون “م�ن ش�أنه أن
يلغ�ي” النط�اق القانون�ي لبعض
أج�زاء االتفاق الذي ح�دد الخروج
من االتح�اد األوروبي يف  31كانون
الثاني/يناي�ر ،بم�ا يف ذلك القواعد
الجمركية يف إيرلندا الشمالية.

وبموج�ب بروتوك�ول إيرلن�دا
الش�مالية ،س�يتعني ع�ىل ه�ذه
املقاطع�ة الربيطاني�ة اتباع بعض
قواعد االتحاد األوروبي بعد الفرة
االنتقالي�ة الالحقة لربيكس�ت من
أج�ل ضم�ان ع�دم وج�ود ح�دود
مادي�ة وتجنب عودة التوتر يف هذه
املنطقة التي ش�هدت نزاعا دمويا
استمر ثالثة عقود.
وقال�ت ناطق�ة باس�م حكوم�ة
اململك�ة املتح�دة إنه�ا تعم�ل عىل
“حماية مكانة إيرلندا الشمالية يف
اململكة املتحدة”.
وأوض�ح كب�ر مف�اويض االتحاد
األوروبي حول بريكس�ت ،ميشال
بارنيي�ه ،إلذاع�ة “فران�س أنر”،
“يجب احرام كل ما ّ
وقع يف املايض.
إنه ضمان للثقة يف املستقبل”.
وم�ن جانبه ،قال وزي�ر الخارجية

سربا وثائق مهمة وحساسة

السلطات الكويتية تعلن القبض على ضابطني ارتبطا
بـ”مؤامرة متس األمن القومي” للدولة

الكويت /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الكويتي�ة إحباط ما وصفته�ا بأنها
“مؤامرة خطرة تستهدف األمن القومي” للبالد ،بحسب
صحيفة “القبس” التي نرشت أيضا ً أن الس�لطات ألقت
القبض عىل ضابطني “يشغالن موقعني حساسني”.
الصحيفة الكويتية أضافت نقالً عن مصدرها أن النيابة
العام�ة بدأت التحقي�ق مبارشة معهم�ا ،بتهمة خيانة
الوط�ن واألمان�ة الوظيفي�ة ،بع�د أن رسقا مس�تندات
وتس�جيالت رسية تتعل�ق باألمن القوم�ي للكويت عام
.2019
ملص�در تابع أن الضابطني يعمالن مع ش�بكة واس�عة،
تضم عس�كريني ونواب�ا ً ومتنفذين ،ورسَّبا مس�تندات
خطرة جدا ً إىل خارج الكويت ،حيث تواصال مع أطراف
يف لن�دن .ول�م يصدر عىل الف�ور تعقيب من الس�لطات
الكويتية بشأن ما نرشته صحيفة “القبس”.
ون�رش نش�طاء كويتي�ون ع�رب منص�ات التواص�ل
االجتماع�ي ،يف أغس�طس/آب امل�ايض ،م�ا قال�وا إنها
ترسيب�ات مصورة تتضم�ن قيام ضب�اط بجهاز أمني
يف وزارة الداخلي�ة بالتجس�س ع�ىل حس�ابات تواصل
اجتماع�ي خاص�ة بمواطنني ون�واب يف مجل�س األمة

(الربملان).
كم�ا نرشوا ما قالوا إنها ترسيب�ات تتعلق بالتحقيق ،يف
 ،2018م�ع نجل رئيس ال�وزراء الس�ابق ،صباح جابر
املبارك الصباح ،بتهمة غسل أموال ،نظرا ً لتضخم ثروته
بمبالغ تتجاوز مليار دوالر.
وبش�أن إلق�اء القب�ض ع�ىل الضابط�ني ،ق�ال النائب
ري�اض العدس�اني ،يف ترصي�ح صحف�ي“ ،سنكش�ف
حقائق ،فهناك متواطئ�ون ومتخاذلون وخيانة للوطن
والوظيفة”.
وتابع العدس�ان“ :م�ن كان يتكلم ع�ن الدولة العميقة
فه�م أدواته�ا املأج�ورة الي�وم ،فهن�اك ترسيب�ات عن
الصن�دوق املالي�زي بتواط�ؤ م�ن بع�ض رج�ال وزارة
الداخلية لخارج الكويت وداخلها ،فكل ذلك سينكش�ف
يف القريب العاجل”.
ت�دور قضية “الصندوق املالي�زي” حول احتمال ضلوع
أبناء مس�ؤولني حكوميني ورجال أعمال يف غسل أموال
الصندوق السيادي املاليزي ،لصالح كل من رجل األعمال
الصين�ي – املالي�زي ،جو ل�و ،ورئيس ال�وزراء املاليزي
الس�ابق ،نجيب عبدالرزاق ( ،)2018 2009-الذي أُدين
يف ماليزيا بتهم فساد واختالس.

اإليرلن�دي ،س�يمون كوفين�ي ،إن
م�رشوع القان�ون ه�ذا س�يكون
“طريق�ة غ�ر حكيم�ة للم�ي
قدما”.
وخرج�ت اململكة ّ
املتحدة رس�ميّا
من ّ
االتح�اد يف  31كانون الثاني/
يناي�ر ،بعد نحو أربع س�نوات من
اس�تفتاء تاريخ�ي طب�ع نهاي�ة
حواىل خمسني عاما من العضوية
يف ّ
االتح�ادّ ،
لكن القواعد األوروبية
ال ت�زال ُتطبّ�ق يف اململكة ّ
حتى 31
كان�ون األول/ديس�مرب ،يف وق�ت
التوصل إىل ّ
ّ
اتفاق
يحاول الطرفان
للتجارة الحرّة.
ّ
وتتعث�ر املفاوض�ات خصوص�ا
بسبب مسألة صيد السمك ورشوط
التناف�س الع�ادل .ويف�رض أن
ُتس�تأنف الثالثاء يف لن�دن علما أن
االجتماعات الس�ابقة لم تحرز أي

تقدم يذكر يف هذا الصدد.
وش�هدت األي�ام القليل�ة املاضية
اتهامات متبادل�ة بني املفاوضني،
واته�م بارنييه لن�دن بعدم إظهار
“أي اس�تعداد لتقدي�م تن�ازالت”،
كما أكد الربيطاني ديفيد فروست
خ�الل عطل�ة نهاية األس�بوع أن
اململك�ة املتحدة ل�ن تصبح “دولة
تابعة”.
وح�ذر بوريس جونس�ون “حتى
يف ه�ذه املرحلة املتأخ�رة ،إذا كان
االتح�اد األوروبي مس�تعدا إلعادة
التفكر يف موقفه ( )...فس�أكون
س�عيدا” ،قائال إن اململكة املتحدة
ل�ن تتن�ازل “بش�أن أساس�ياتها
كدول�ة مس�تقلة للوص�ول إىل
اتفاق”.
ويف ح�ال عدم التوص�ل إىل اتفاق،
س�يتم تطبي�ق قواع�د منظم�ة
التج�ارة العاملي�ة م�ع تعرف�ات
مرتفعة وضوابط جمركية واسعة
النطاق ،وهو أمر يزيد من إضعاف
اقتص�ادات ت�ررت بش�دة جراء
الوباء.
وقال جونسون “سيكون لنا اتفاق
تجاري مع ّ
االتحاد األوروبي شبيه”
ّ
باالتفاق مع أس�راليا ،أو مش�ابه
ّ
لالتفاق مع كندا ودول أخرى.
وقال مص�در دبلومايس أوروبي يف
بروكس�ل “إذا أراد رئي�س الوزراء
القفز من جرف بريكست ألسباب
إيديولوجية ،فلن يكون لدى االتحاد
األوروب�ي أي وس�يلة ملن�ع ذلك .يف
املقاب�ل ،إذا أصب�ح نه�ج اململك�ة
املتحدة أكثر واقعية ،ستكون هناك
ع�ىل األرج�ح فرصة جي�دة إلنقاذ
املفاوض�ات والتوص�ل إىل اتفاق يف
ترشين األول/أكتوبر”.

الصحة العاملية تدعو دول العامل
إىل االستعداد للجائحة املقبلة
جنيف  /متابعة الزوراء:
دع�ا املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،تي�دروس أدهن�وم
غيربيسوس ،دول العالم إىل االس�تعداد للجائحة املقبلة ،مشددا عىل
رضورة أن يكون املجتمع الدويل عىل جاهزية أكرب.
وقال غيربيس�وس ،يف إف�ادة صحفية بجنيف ،ام�س االثنني“ :هذه
الجائح�ة ل�ن تكون األخ�رة .يعلمن�ا التاري�خ أن تف�ي األمراض
والجوائ�ح ه�ي بالفع�ل حقيق�ة م�ن حقائ�ق الحياة”.وأض�اف
غيربيس�وس“ :عند بداية الجائحة املقبلة يجب عىل العالم أن يكون
ع�ىل اس�تعداد أكرب مم�ا كان عليه ه�ذه املرة”.وجدد غيربيس�وس
دعوت�ه املوجه�ة لحكومات دول العال�م إىل االس�تثمار بقدر أكرب يف
قطاع الصحة العامة.
ويواجه العالم ،منذ يناير  ،2020أزمة حادة ناجمة عن تفي عدوى
ف�روس كورون�ا املس�تجد “ ،”COVID-19ال�ذي بدأ انتش�اره من
مدينة ووهان الصينية وأدى إىل خسائر ضخمة يف كثر من قطاعات
االقتص�اد خاص�ة النق�ل والس�ياحة واملج�ال الرفيه�ي ،وانهي�ار
البورصات العاملية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنف�ت منظمة الصح�ة العاملية ه�ذا التفي بالجائح�ة يوم 11
م�ارس ،وأص�اب الف�روس حت�ى اآلن نح�و  27مليون ش�خص يف
مختلف أنحاء العالم ،وأودى بحياة نحو  890ألفا منهم.

بعد تجاوز إصابات كورونا الـ  27مليونا

وفيات اجلائحة تقرتب من املليون عامليا وحصول طفرات كبرية يف اإلصابات عربيا
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوزت إصابات كورونا  27مليون و145
ألفا ،وفيم�ا تخطت الوفي�ات الناجمة عن
الوب�اء  890ألفا ،اقرب ع�دد املتعافني من
ال�� 19مليونا ،يف حني ش�هدت دول عربية
طفرات كبرة يف اإلصابات املعلنة.
وتأتي الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة
دول العالم من حيث ع�دد حاالت اإلصابة،
تليه�ا الهن�د ث�م الربازي�ل وروس�يا وبرو
وكولومبي�ا وجن�وب أفريقي�ا واملكس�يك
وإس�بانيا واألرجنت�ني وتش�ييل وإي�ران
واململكة املتحدة وفرنسا وبنجالديش.
كم�ا تتصدر الوالي�ات املتح�دة دول العالم
م�ن حيث أع�داد الوفي�ات ،تليه�ا الربازيل
والهند واملكسيك واململكة املتحدة وإيطاليا
وفرنسا.
يُش�ار إىل أن هن�اك عد ًدا م�ن الجهات التي
توفر بيانات مجمعة إلصابات كورونا حول
العالم ،وقد يكون بينها بعض االختالفات.
وقالت املراك�ز األمريكية ملكافحة األمراض
والوقاي�ة منه�ا إن ع�دد الوفي�ات بس�بب
فروس كورونا املس�تجد زاد  892ليصل إىل
 188051يف حني بلغ إجمايل اإلصابات ستة
مالي�ني و ،226879بزي�ادة  45405حاالت
عن اإلحصاء السابق.
وس�جلت املراكز حصيلتها الجديدة لحاالت
اإلصابة بمرض “كوفيد ،-19الذي يس�ببه

ف�روس كورون�ا املس�تجد حتى الس�اعة
الرابع�ة مس�اء بتوقي�ت رشق الوالي�ات
املتح�دة يف الخام�س من س�بتمرب/أيلول،
وذل�ك باملقارن�ة مع تقريره�ا الصادر قبل
هذا التاريخ بيوم.
وال تعك�س أرق�ام املراك�ز األمريكي�ة
بالرورة البيانات التي تصدرها كل والية
عىل حدة.

ومن جانبه�ا ،أعلنت الحكومة الفرنس�ية
أن الس�لطات وضعت س�بعة أقسام إداريّة
إضافيّ�ة تش�مل مدن�ا ً ك�ربى مث�ل لي�ل
وسراس�بورغ وديج�ون ،يف حال�ة ّ
تأه�ب
ّ
ظ�ل تس�ارع ح�االت اإلصابة
قص�وى ،يف
بكوفيد.-19
ومن بني األقس�ام اإلداريّة الفرنسيّة البالغ
عدده�ا  ،101يُعد  28قس�ما ً اآلن “مناطق

حم�راء” ،وهي مناطق س�تلجأ الس�لطات
إىل فرض إجراءات اس�تثنائيّة فيها ،س�عيا ً

إىل إبط�اء عدد اإلصابات بف�روس كورونا
املستج ّد.
ويأت�ي ذل�ك يف وقت س�جّ لت فرنس�ا نحو
 25أل�ف إصاب�ة جدي�دة بالف�روس خالل
ثالث�ة أيّ�ام .إذ أحص�ت البالد نح�و  9آالف
إصابة الجمعة ،وهو رقم قيايس منذ بداية

الجائحة وحوايل  8,550حالة السبت ،وأكثر
م�ن  7آالف إصاب�ة ،األح�د ،ويف املجم�وع،
ُ
سجّ لت  30,701وفاة مرتبطة بكوفيد-19
منذ بداية الوباء يف فرنسا.
وقالت وزارة الصحة يف الربازيل إنها سجلت
 14ألفا و 521حال�ة إصابة جديدة مؤكدة
بفروس كورون�ا و 447وفاة عىل مدار 24
ساعة.
وس�جلت أملاني�ا  814حالة إصاب�ة جديدة
مؤك�دة بف�روس كورون�ا وفق�ا ألح�دث
بيانات معهد روبرت كوخ لألمراض املعدية،
اإلثنني ،مما يرفع العدد اإلجمايل لإلصابات
يف البالد إىل .250799
ولم تش�هد البالد أي�ة حاالت وف�اة جديدة
بالف�روس ليظل ع�دد الضحاي�ا ثابتا عن
.9325
وذكرت وزارة الصحة باملكسيك أنها سجلت
 4614حالة إصابة جديدة مؤكدة بفروس
كورونا و 232وفاة ليصل العدد اإلجمايل يف
البالد إىل  634023إصابة و 67558وفاة.
وقالت ال�وزارة إن الع�دد الفعيل لإلصابات
أعىل بكثر عىل األرجح من األرقام املعلنة.
وعربي�ا ،تحت�ل اململكة العربية الس�عودية
الص�دارة ب�  320أل�ف و 688حالة إصابة،
وتأت�ي قطر يف املركز الثال�ث بعد العراق ب�
 120ألف�ا و 95حالة إصابة ،تليها مرص ب�
 99ألفا و 863حالة إصابة ،وتختتم القائمة

الكويت ب�  89ألفا و 582حالة إصابة.
وعربيا أيضا ،بلغ معدل اإلصابات بفروس
كورونا لعدة أيام مؤخرا  600حالة ،س�جّ ل
املرك�ز الوطن�ي ملكافحة األم�راض يف ليبيا
رقما قياس�يا يف املعدل العام ،تجاوز األلف
إصابة خالل يوم واحد.
وبلغت الوفيات يف مرص  5530حالة ،تليها
الس�عودية ب��  4081حال�ة وف�اة ،وتأتي
الجزائ�ر يف املرتب�ة الرابعة ب��  1556حالة
وف�اة ،وتختت�م القائمة املغرب ب�� 1361
حالة.
وس�جلت دولة اإلمارات خالل ال� 24ساعة
املاضي�ة 470 ،إصاب�ة مؤك�دة بف�روس
كورونا املستجد ،وحالتي وفاة.
إىل ذلك أفادت وزارة الصحة ووقاية املجتمع
اإلماراتي�ة ،ب�أن إجم�ايل الح�االت املصابة
بالفروس وصلت إىل  74.454إصابة؛ فيما
بلغ إجمايل الوفيات  390حالة وفاة؛ مشرة
إىل أن إجمايل الحاالت التي تماثلت للش�فاء
بلغ  66.533حالة.
م�ن جه�ة أخ�رى ،أعلن�ت وزارة الصح�ة
العماني�ة يف إحاط�ة صحفي�ة ح�ول آخر
مس�تجدات فروس كورونا ،امس االثنني،
أن إجمايل عدد اإلصابات املسجلة بفروس
كورون�ا بالس�لطنة  87328إصابة ،بزيادة
قدرها  256حالة عن أمس ،والوفيات ،734
بزيادة قدرها  6وفيات.
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التجارة تنفي تثبيت البطاقة التموينية
براتب  30ألفا وتسع مواد
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة التجارة ،امس االثنني ،تثبيت
البطاقة التموينية براتب  30الف لكل فرد
وتجهيز تسع مواد غذائية.
وذكرت الوزارة يف بيان نقله الناطق
الرسمي ،انها»تنفي ما تداول بشأن
املوافقة عىل تثبيت البطاقة الغذائية براتب
 30ألف دينار لكل فرد ،اضافة اىل تجهيز
تسع مواد غذائية يف البطاقة وهذه االنباء
عارية عن الصحة».
واضافت انها «لم تصدر أية بطاقة جديدة
او تعليمات بشأن آلية توزيع مفردات

البطاقة التموينية» ،مبينة ان»الهدف من
نرش االخبار الكاذبة هو االثارة والفوىض
فقط».
وأكدت انها «تتطلع اىل اسرتاتيجية جديدة
تضمن وصول املواد الغذائية اىل العوائل
التي تقع تحت خط الفقر واملشمولة
يف الحماية االجتماعية وبقية الفئات
املشمولة يف البطاقة التموينية».
واشارت اىل انها «تعمل باتجاهات
متعددة مع جهات مختلفة ،بهدف ايجاد
آليات لضمان تجهيز املفردات واستقرار
عمليات تجهيز املفردات الغذائية».

اإلعالم األمين تعلن نتائج عملية اجملر الكبري

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس االثنني ،نتائج عملية املجر الكبري يف محافظة ميسان.
وذكرت الخلية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه «بعد أن بارشت قطعات قوات
الرد الرسيع ،امس ،بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش قضاء املجر الكبري ومركز القضاء يف
محافظة ميسان ،وتمكنت القوة املنفذة للواجب من العثور عىل ( )31بندقية مختلفة
االنواع».
وأضافت« :ضمنها ( )3بنادق صيد و ( )3مسدسات و( )25مخزن بندقية  ،كما القت
القبض عىل ( )4مطلوبني عىل وفق مواد مختلفة ،كما حجزت ( )4عجالت ال تحمل
ارقاما واوراقا ثبوتية».

اعتقال مروجني للمخدرات يف دياىل والبصرة

بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من شؤون املخدرات
واملؤثرات العقلية ،امس االثنني ،من القاء
القبض عىل مروج مخدرات بحوزته عملة
أجنبية مزيفة يف دياىل.
وذكرت رشطة محافظة دياىل ،يف بيان:
انه» تمكنت مفارز من قسم شؤون
املخدرات واملؤثرات العقلية من القاء
القبض عىل مطلوب ضبط بحوزته
كميات من املواد املخدرة وادوات تعاطي
وعملة اجنبية مزورة
وأضافت «تم اتخاذ كافة االجراءات
القانونية بحقه وتقديمه للعدالة «.
من جهتها ،تمكنت رشطة محافظة
البرصة من القاء القبض عىل متهم
بإرتكاب جريمة قتل وعدد من املتهمني

برتويج وتعاطي املخدرات يف املحافظة.
وذكرت الداخلية يف بيان لها ،امس االثنني،
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «تمكنت
مفارز سيطرة الفيحاء التابعة لقسم
شؤون السيطرات والطرق الخارجية يف
محافظة البرصة من القاء القبض عىل
متهم مطلوب قضائيا عىل وفق املادة 406
ق.ع الرتكابه جريمة قتل ،وتمت إحالته
اىل جهة الطلب.
وأضافت :وايضا تمكنت مفارز قسم
شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية يف
البرصة من القاء القبض عىل عدد من
املتهمني املطلوبني قضائيا عىل وفق املواد
 28و  32من قانون مكافحة املخدرات،
وتمت إحالتهما اىل القضاء الستكمال
االجراءات القانونية.

االحتادية تلقي القبض على عدد من
املطلوبني يف كركوك
بغداد /الزوراء:
ألقت قوات الرشطة اإلتحادية ،امس االثنني ،القبض عىل عدد من املطلوبني بقضايا
إرهابية يف محافظة كركوك.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «تمكنت قوة من فرقة
االستخبارات بعملية نوعية وعىل وفق معلومات دقيقة من القاء القبض عىل ثالث
من املطلوبني(ر _ح_م)(ح_ش_م) (ي_أ_ع) عىل وفق املادة /4إرهاب يف قضاء داقوق
بكركوك ،وتمت إحالة املطلوبني إىل الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات التحقيقية
والقانونية الالزمة بحقهم».
وأشار البيان إىل «إلقاء القبض عىل احد املطلوبني(م_ج_ح) عىل وفق املادة /4إرهاب
يف منطقة (حي العمل الشعبي ) ضمن قاطع عمليات كركوك ،وتمت إحالة الشخص
املطلوب اىل الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه».

No: 7321 Tue 8 Sep 2020

www.alzawraapaper.com

نفذ عملية أمنية مشرتكة مع اجليش يف القائم

احلشد يتعقب “داعش” يف قوالي ..ويؤكد :أحبطنا حماولة إفراغ الوادي األخضر
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االثنني ،إجراء
عمليات تمشيط واسعة يف قوالي شمال رشق
دياىل ،مشريا اىل أن وجوده احبط محاولة افراغ
الوادي األخرض .فيما نفذت قوة مشرتكة من
الحشد الشعبي والجيش عملية دهم وتفتيش
جنوب مدينة القائم غرب االنبار.
وقال مسؤول االعالم يف محور دياىل للحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،يف ترصيح صحفي:
ان” الحشد الشعبي اجرى عمليات تمشيط
واسعة يف مناطق قوالي يف اقىص غرب
خانقني(100كم شمال رشق بعقوبة) لتعقب
فلول داعش االرهابي بعد محاولتها التعرض عىل
احدى النقاط االمنية ،ما اسفر عن استشهاد
احد قادة لواء  28يف الحشد”.
واضاف الحسيني ان” اتساع رقعة انتشار
الحشد الشعبي يف العمق وفرض االحزمة االمنية
حول القرى زاد من محارصة ما تبقى من فلول
داعش املبعثرة ودفعها اىل مهاجمة الحشد

عن بعد من خالل القنص إليجاد أية ثغرات اال
انه فشل” ،مؤكدا أن “انتشار الحشد يف ريف
خانقني احبط محاولة التنظيم افراغ قرى
الوادي االخرض يف اشارة منه اىل ريف خانقني

من اهاليها للسيطرة عليها”.
واشار الحسيني اىل ان” الحشد الشعبي قوة
مضحية وهي تقدم دماء زكية من اجل ان
تبقى القرى امنة ومستقرة» .الفتا اىل «ان وجود

النزاهة تضبط مدير حمطة وقود اختلس مبالغ مالية يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة
ُّ
تمكنها
النزاهة االتحادية عن
من ضبط مدير محطة وقود يف
محافظة صالح الدين؛ لوجود
نقص يف كميات مادتي البنزين
ٍ
والگاز يف املحطة ،وقيامه باختالس
مبالغهما.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت

«الزوراء» نسخة منه :إن “فريق
عمل من مكتب تحقيق صالح
الدين التابع للهيئة الذي انتقل
إىل محطة تعبئة وقود سامراء
الجديدة برفقة لجنة القياس
واملعايرة التابعة إىل رشكة توزيع
املنتجات النفطيَّة – الهيأة الغربيَّة،
َّ
تمكن بعد إجراء التحرِّي األصويل
والتدقيق الالزم ،واالطالع عىل

التقرير الفني املُع ِّد من قبل اللجنة
حول (تكييل) مسدسات التجهيز
نقص يف كميات
من كشف وجود
ٍ
البنزين والگاز”.
وأضاف البيان أن “نتائج التدقيق
وتقرير اللجنة الفني أفضيا إىل
وجود نقص ( )36,582لرتا ً من
مادة البنزين و( )9,089لرتا ً
من مادة الگاز التي ت َّم اختالس

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة محافظة ذي قار
عن ضبط  22قطعة اثرية كانت معدة
للتهريب يف تل جوخا االثري شمال
قضاء الرفاعي بعد ورود معلومات
استخبارية دقيقة.
وقال قائد الرشطة العميد حازم
الوائيل يف ترصيح صحفي :ان قوة

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االثنني ،ضبط
تالعب يف وصف البضاعة وقيمة الرسم الجمركي
يف منفذي أم قرص االوسط وطريبيل.
وذكر بيان للهيأة ان «كوادرها يف منفذ ميناء أم
قرص االوسط يف محافظة البرصة تمكنت من ضبط
حاوية حجم  40قدما محملة بمادة (عازل أسطح
اسفلتي) بحمولة إجمالية بلغت (18سكيبة) تم
التالعب بوصف بضاعتها والتي تم الكشف عليها
من قبل لجنة الكشف التابعة ملركز جمرك أم قرص
الشمايل».
وأضاف البيان ان «الحاوية ضبطت خارج الحرم
الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد
تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة من
قبلهم تبني وجود ( 9سكيبة) معجون أسطح
ماستك لم يرصح بها من ضمن الحمولة اإلجمالية

باإلضافة عدم وجود إجازة استرياد باملادة غري
املرصح بها ،وذلك يعد تالعبا يف وصف البضاعة مما
سبب هدرا باملال العام يف قيمة الرسوم املدفوعة
كإيرادات حكومية».
واشار اىل انه «ويف منفذ طريبيل الحدودي يف
محافظة االنبار تمكنت شعبة البحث والتحري
من ضبط عجلة محملة بمادة (الحلوى) وبحمولة
إجمالية (26طنا و800كغم) تم تدقيق معاملتها
الجمركية تبني وجود تالعب يف وصف البضاعة
وبفارق رسوم تجاوزت ( )3ماليني دينار عراقي،
واملنجزة معاملتها الجمركية من قبل مساعد وكيل
االخراج الجمركي».
وتابع البيان انه «تمت إحالة املخالفتني إىل
الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين املنجزين
للمعاملتني خالفأ للضوابط والتعليمات النافذة».

أمانة بغداد تزيل دورا وأساسات يف
منطقة سكينة

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الرتبية النيابية ،امس االثنني ،أن قرار البدء العام الدرايس الجديد مرهون بموافقة
خلية األزمة.
وقال رئيس اللجنة ،النائب قيص اليارسي ،بحسب اإلعالم الحكومي :إن «اللجنة قدمت التوصيات
إىل وزارة الرتبية بشأن العام الدرايس الجديد».
وأضاف اليارسي أن «البدء بالعام الدرايس مرهون بتقارير وزارة الصحة ،وكذلك موافقة خلية
األزمة» .وبني رئيس اللجنة أن «املقرتحات املقدمة التحتاج إىل تصويت مجلس الوزراء عليها».
وكانت اللجنة املشكلة يف وزارة الرتبية إلعداد رؤي ٍة متقدمة للعام الدرايس املقبل ،قد عقدت
برئاسة مستشار الوزارة ،عيل الزبيدي ،اجتماعا ً موسعا ً ضم عددا ً من املديريات ،منها االرشاف
واملناهج والتقويم واالمتحانات والتعليم العام والتخطيط الرتبوي والتطوير املؤسيس ،بغية
اعداد رؤي ٍة متقدم ٍة للعام الدرايس  2021 - 2020يف ضوء الظروف الحالية واملتغريات املستقبلية
وما تفرضه جائحة «كورونا»».
واكد بيان لوزارة الرتبية ان «االجتماع خرج بعدة توصيات ،اهمها التعايش مع جائحة «كورونا»
واخذ االجراءات الصحية ،فضالً عن تطبيق التباعد االجتماعي للتلميذ والطالب ،وعدم االكتظاظ
يف الصف الواحد ،وترك مسافة مناسبة ،وتحديد الطاقة االستيعابية للصف بـ 15تلميذا ً وطالبا ً
فقط ،وتكون الحصة الواحدة  30دقيقة حسب مقررات خلية االزمة الصحية ،وكذلك كيفية
تنظيم الدوام واالرشاف عليه.

االستيالء على كدس ملساطر التفجري
والعبوات الناسفة يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن ازالة دور
واساسات يف منطقة سكينة بالعاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن مالكاتها «يف دائرة بلدية بغداد الجديدة،

وبإسناد مديرية الحراسات يف االمانة ،قامت بحملة
ازالت خاللها عدد من الدور والهياكل واالساسات
املتجاوزة ضمن املنطقة الزراعية املسماة شعبيا ً
( سكينة ) املجاورة للمحلة  747حي االمني،
وبالتنسيق مع القوات االمنية املاسكة لالرض».

الدفاع املدني تعلن أقيام املواد املنقذة خالل شهر آب املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني ،امس االثنني،
عن أقيام املواد املنقذة للقطاع العام والخاص
واملختلط خالل شهر آب املايض.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ان «مجموع اقيام املواد املنقذة للقطاع العام
واملختلط والخاص بلغت ()35،513،750،000
خمسة وثالثني مليار وخمسمائة وثالثة عرش
مليون وسبعمائة وخمسني ألف دينارعراقي
انقذت من قبل فرق الدفاع املدني لشهر اب يف
عموم املحافظات العراقية عدا اقليم كردستان».
وأضافت أن «أقيام املواد املنقذة للقطاع العام
واملختلط بلغت نحو ()4،185،000،000
اربعة مليارات ومئة وخمس وثمانني مليون
دينارعراقي ،اما أقيام املواد املنقذة يف القطاع
الخاص بلغت (  )31،328،750،000واحد
وثالثني مليار وثالثمائة وثمانية وعرشين مليون

مبالغها”.
َّ
تمكن الفريق
ويف عملي ٍة منفصل ٍة،
الذي انتقل إىل مديريَّة زراعة صالح
موظف يف املديريَّة
الدين من ضبط
ٍ
مُ تل ِّبسا ً بالجرم املشهود بتسلم
رشو ٍة من أحد املواطنني؛ لقاء
زراعي
إنجاز معاملة إبرام عق ٍد
ٍّ
جدي ٍد خالفا ً للقانون.
واوضحت الهيئة ،أنه ت َّم تنظيم

أصوليَّني
ضبط
محرضي
بالعمليَّـتني اللتني تمَّ تا بنا ًء
عىل مذكرتي
ضبط قضائيَّتني،
ٍ
وعرضهما رفقة املُتهمني عىل الس ِّيد
قايض محكمة تحقيق صالح الدين
املُ
َّ
ختصة بقضايا النزاهة ،الذي
ً
قرَّر توقيفهما ،استنادا ألحكام
املا َّدتني ( 316و  )308من قانون
العقوبات”.

ضبط تالعب يف وصف مواد يف منفذي أم قصر جلنة الرتبية ترهن بدء العام الدراسي
وطريبيل
اجلديد مبوافقة خلية األزمة

شرطة ذي قار تضبط  22قطعة أثرية
معدة للتهريب
امنية مشرتكة وصلت اىل مكان وجود
القطع االثرية وتمت مطاردة املتهمني
الذين الذوا بالفرار بسبب ظالم
املنطقة ليال ،فيما تم ضبط  22قطعة
اثرية كانت معدة للتهريب وكذلك
معدات الحفر.
مشريا اىل :انه سيتم تسليم هذه
املضبوطات اىل الجهات املعنية.

الحشد يف ريف خانقني اسهم يف استقراره بشكل
كبرية وخالف ذلك لكانت االوضاع صعبة جدا”.
من جانب متصل ،نفذت قوة مشرتكة من
الحشد الشعبي والجيش ،امس االثنني ،عملية
دهم وتفتيش جنوب مدينة القائم غرب االنبار.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “قوة مشرتكة من أعايل الفرات يف
الحشد الشعبي بمحافظة االنبار والجيش نفذا،
صباح امس ،عملية دهم وتفتيش للبحث عن
مطلوبني جنوب مدينة القائم يف املناطق ( غابة
املناخ وبنيان سحايل و الكعرة و قرية الراحة
والحلكوم ) ،وتم تفتيش املناطق املذكوره أعاله
بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات األشخاص
املتواجدين يف تلك املناطق”.
وأضاف أن “قوة من مقر فوج الرمادي األول
والجيش العراقي نفذا يف وادي الحجية وكذلك
قارة الجمان وصوال اىل معمورة كبيسة غرب
االنبار للحفاظ عىل امن املناطق من الخروقات
األمنية”.

وسبعمائة وخمسني ألف دينار عراقي».
وعزت املديرية اسباب تكرار حوادث الحريق
اىل «حدوث التماس كهربائي واالهمال بتطبيق
رشوط السالمة واالمان ،إذ يشهد العراق ارتفاع
بمعدالت حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات
الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي
لألسالك الكهربائي يف املولدات االهلية من جهة
اخرى».
وأكدت انها «تبذل جهودا كبرية للحد من انتشار
حوادث الحريق من خالل نرش الوعي الوقائي بني
املواطنني للحث عىل اقتناء مطافئ ومستلزمات
الوقاية من الحريق ،مع استمرار كوادرها
بإجراءات الكشف املوقعي للمباني واملشاريع
وتسجيل املالحظات السلبية وتحديد مستلزمات
اإلطفاء الواجب توفرها ملنع حدوث الحرائق،
وتحيل املخالفني منها عىل املحاكم املختصة عىل
وفق قانون الدفاع املدني».

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات
العسكرية ،امس االثنني ،بأن القوات االمنية
تمكنت من االستيالء عىل كدس ملساطر
التفجري والعبوات الناسفة بعملية امنية
استباقية غربي االنبار.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن “قوة
امنية من مفارز شعبة االستخبارات
وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة
عمليات الجزيرة والفرقة الثامنة
واستخبارات الفوج الثالث لواء  22وقوة
منه ومن حشد اعايل الفرات شنت حملة

دهم وتفتيش استهدفت منطقة الكرابلة
بقضاء القائم غربي االنبار ،عىل وفق
معلومات استخبارية افادت بوجود كدس
ملساطر التفجري والعبوات الناسفة وبعد
تطويق املنطقة املستهدفة تمكنت القوة من
االستيالء عىل الكدس “.
واضاف املصدر ان “الكدس يحوي عىل 100
مسطرة تفجري و  2عبوة ناسفة معبأة
بمطفأة حريق و  2صواريخ محلية الصنع”.
مبينا ان” فرقة معالجة املتفجرات ابطلت
مفعول االسلحة املضبوطة دون وقوع اية
اصابات يف صفوف القوات االمنية “.

اإلطاحة بإرهابيني ينقلون الدواعش
بني احملافظات
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة
الداخلية القبض عىل إرهابيني اثنني يقومان بنقل عنارص عصابات داعش االجرامية بني
املحافظات.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان عملية القبض تمت «بكمني محكم أثناء
نقل أحد اإلرهابيني بعجلة نوع بيك اب العائدة ألحدهما قرب نهر الزاب األسفل بمحافظة
كركوك ،والذي الذ بالفرار ولم يتم القبض عليه ،وأثناء تفتيش العجلة وجد بداخلها سالح
نوع كالشنكوف وأغطية ،وافرشة لتخفي اإلرهابي عن أنظار القوات األمنية».
وأضاف انه «تم إيداع املتهمني التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما».
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الرافدين 6 :سنوات مدة تسديد
سلفة الـ  ٢٥مليونا للموظفني
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
االثنني ،ان سلفة  ٢٥مليون دينار
للموظف�ني تسدد ع�ىل مدى ست
سنوات .وق�ال املكت�ب االعالمي
للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :ان “من�ح السلفة

يك�ون للموظف�ني حاميل بطاقة
املاسرت كارد املوطنة رواتبهم لدى
املرصف”.
وأض�اف البي�ان أن “التقديم عىل
السلفة يكون ع�ن طريق الرابط
االلكرتون�ي https://qi.iq/
 loansوبدون كفيل”.

البصرة ترهن «الربط السككي» مع
الكويت بإكمال ميناء الفاو الكبري
بغداد /الزوراء:
أك�د محاف�ظ الب�رصة ،أسع�د
العيداني ،ام�س االثنني ،أن «الربط
السكك�ي» مع الكويت ل�ن يتم إال
بع�د إكمال م�رشوع مين�اء الفاو
الكب�ري ،داعي�ا ً إىل ع�دم التصدي�ق
ب�»ترصيحات إعالمي�ة تصدر من
البع�ض» .وق�ال العيدان�ي يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نسخ�ة منه ،عىل
هام�ش سلسل�ة لق�اءات رسمية
عقدها مع مسؤول�ني يف الحكومة
االتحادية بالعاصم�ة بغداد« :كثر
يف األون�ة االخ�رية الحدي�ث ،ب�ني
أوساط املجتمع البرصي والعراقي،
فضالً عن وسائل االعالم وش�بكات
التواصل االجتماعي املختلفة ،حول
موضوع الربط السككي مع الجارة
الكوي�ت» ،مؤكدا ً أن�ه «ال يوجد أي

يشء يتعلق بالرب�ط السككي ،وما
أث�ري م�ن قب�ل البعض عب�ارة عن
حدي�ث م�ن دون دراي�ة بحيثيات
املوض�وع» .وأض�اف أن «رئي�س
الجمهورية بره�م صالح ،ورئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
يدعمان اكمال انجاز مرشوع ميناء
الفاو الكب�ري والطريق الرسيع بني
املين�اء واملحافظات األخرى ،فضالً
ع�ن تخصيص ج�زء م�ن املوازنة
إلكم�ال املرشوع» .ودع�ا العيداني
أبن�اء الب�رصة إىل «ع�دم التصديق
بالترصيحات االعالمية التي تصدر
من قبل البعض بخصوص موضوع
الربط السككي» ،مشريا ً إىل أنه «لن
يتم أي ربط سكك�ي إال بعد إكمال
مرشوع ميناء الفاو الكبري والربط
السككي للميناء».

املالية النيابية :إرسال املوازنة للربملان هدفه تقديم قانون جديد لالقرتاض
بغداد /الزوراء:
عدت اللجن�ة املالية النيابي�ة «رغبة»
الحكوم�ة االتحادية بإرس�ال موازنة
العام الحايل ،بأنها «خطوة استباقية»
ته�دف للحص�ول عىل فرص�ة لتقديم
قان�ون جديد لالقرتاض .وفيما عقدت
اللجن�ة اجتماعه�ا األول للفص�ل
الترشيع�ي الح�ايل وناقش�ت في�ه
املواضيع املدرجة عىل جدول أعمالها،
فق�د اص�درت ع�ددا م�ن الق�رارات
والتوصيات.
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية،
جمال كوجر ،ام�س االثنني ،يف حديث
صحفي :إن «رغبة الحكومة االتحادية
بإرسال موازنة للعام الحايل اىل مجلس
الن�واب ،رغم ان السن�ة املالية قاربت
ع�ىل نهايته�ا ،ه�ي بسب�ب حاجتها
إىل قان�ون اق�رتاض جدي�د» ،مبينا ان
«قانون االق�رتاض الداخيل والخارجي
ال�ذي تم ترشيعه داخل مجلس النواب
سابقا ك�ان له سقفان أحدهما زمني
واآلخر مايل».
وأض�اف كوج�ر أن «السق�ف امل�ايل
تم تحدي�ده بخمس�ة ملي�ارات دوالر
خارجي�اً ،و 15تريليون دينار محلياً»،
ً
الفت�ا إىل أن «السق�ف الزمن�ي تمث�ل
بانته�اء نفاذية القان�ون حني مجيء
املوازن�ة االتحادي�ة الجدي�دة اىل قب�ة
الربملان».
ولف�ت إىل أن�ه «وفقا ً له�ذه السقوف،

النفط :حريصون على تطوير قطاع االستكشاف
النفطي وفق التقنيات احلديثة

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة النف�ط حرصه�ا عىل
االهتم�ام بقط�اع االستكش�اف
النفط�ي ع�ىل وف�ق االسالي�ب
والتقني�ات الحديث�ة ،ألهميت�ه يف
تعزيز مع�دالت االحتياطي النفطي
والغ�ازي يف الب�الد .فيم�ا أعل�ن
مس�ؤول تطوي�ر حق�ل ” ي�اران
الجنوب�ي” يف جن�وب غرب�ي ايران
رفع طاقة انتاج الحقل املشرتك مع
العراق اىل  25الف برميل يوميا.
وق�ال وزي�ر النف�ط ،احس�ان
عبدالجبار اسماعيل ،امس االثنني،
خ�الل ترؤس�ه اجتماع�ا ح�رضه
وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التصفي�ة
حام�د يون�س ومدي�ر ع�ام رشكة
االستكشاف�ات النفطي�ة وعدد من
املدراء العامني واملالك�ات القيادية
يف الرشك�ة :ان «قطاع االستكشاف
حقق طفرات نوعية كبرية يف مجال
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أعلنت مضيها بقانون تقاعد ذوي املهن الطبية املتوفني بكورونا

إيران تؤهل حقال نفطيا مشرتكا مع العراق

املس�ح الزلزايل بطريق�ة او اسلوب
الثنائ�ي والثالث�ي االبع�اد ،وكانت
نتائج تلك املسوحات كبرية ومؤثرة
عىل الواق�ع النفط�ي العراقي ،من
حيث رفع حجم االحتياطي النفطي
للعراق».
واش�اد الوزير ب� «جه�ود العاملني
يف الرشك�ة ،وحثهم ع�ىل بذل مزيد
م�ن الجهود يف مجال املسح الزلزايل
وعملي�ات االستكش�اف االخرى»،
مؤكدا «مواكبة التطور العاملي عىل
الصعيدين الفني واالداري ،واهمية
انشاء بنك معلومات وطني يتضمن
قاع�دة معلوم�ات وبيانات لنشاط
وفعاليات القط�اع النفطي ،ومنها
الرشكات االستخراجي�ة ،واعتباره
مرشوعا وطنيا يهدف اىل التخطيط
السلي�م من اج�ل االستثمار االمثل
للثروة الوطنية».
من جانب�ه ،قال مدي�ر عام رشكة
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االستكشاف�ات النفطي�ة ،نش�وان
محمد ن�وري :ان «مالكات الرشكة
تعم�ل ع�ىل انش�اء قاع�دة بيانات
ومعلومات متكاملة وفقا لالساليب
الحديث�ة» ،مشريا اىل «تنفيذ برامج
تدريبي�ة ملالك�ات هيئ�ة املعالج�ة
وتقني�ة املعلوم�ات له�ذا الغرض،
فض�ال ع�ن انتش�ار واس�ع للفرق
الزلزالي�ة يف ع�دد م�ن املواق�ع
االستكشافية يف املحافظات».
ويف السي�اق نفس�ه ،أعلن مسؤول
تطوير حقل ” ي�اران الجنوبي” يف
جنوب غربي ايران ،عن رفع طاقة
انتاج الحقل املشرتك مع العراق اىل
 25الف برميل يوميا.
وأوض�ح ” هماي�ون كاظميني” يف
ترصي�ح ،ام�س االثن�ني ،بأنه رفع
طاقة االنت�اج تم عرب تركيب جهاز
“ ”MOSمتح�رك ملعالج�ة النف�ط
مصنع وطنيا.
ولفت اىل :أنه وألول مرة يتم تركيب
ه�ذا الجه�از بصناع�ة محلي�ة يف
حق�ول غ�رب ك�ارون ،وأن ه�ذه
الخطوة ذات أهمية يف اطار االفادة
من الصناعات االيرانية.
نّ
وب�ني كاظمين�ي :أن وبرتكي�ب
وتشغي�ل هذا الجه�از ،تمت زيادة
 5االف برمي�ل يومي�ا لطاقة انتاج
حق�ل ي�اران الجنوب�ي املش�رتك،
بمتوسط تكلفة تعادل  16.5سنت
للربميل.
ون�وه اىل :أنه يت�م استخراج النفط
م�ن  12برئا حاليا من الحقل ،فيما
يتم استهداف تشغيل  6آبار أخرى.

اعالن
تعلن نقابة الصحفي�ني العراقيني عن حاجتها
لتجهيز مبنى النقابة ونصب منظومة كامريات
ومنظوم�ة صوت واجهزة هاتف حديثة وكذلك
اعمال ديكور وتصنيع اثاث خاص للمبنى ..
فعىل املكاتب والرشكات املختصة واالش�خاص
الذين لديهم الق�درة عىل ذلك تقديم عطاءاتهم
اىل ادارة النقاب�ة خ�الل فرتة ( )7أي�ام تبدأ من
اليوم التايل لنرش االعالن واالطالع عىل الرشوط
والتفاصي�ل الخاص�ة بذلك لق�اء مبلغ ()٢٥٠
مائتان وخمسون الف دينار غري قابل للرد  ،وان
النقابة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
نقابة الصحفيني العراقيني
٢٠٢٠/٩/7

فق�د ارت�أت الحكومة اعتم�اد خطوة
استباقي�ة وإيجاد فرص�ة جديدة من
خالل إرسال املوازنة إىل مجلس النواب
بغي�ة الحص�ول عىل مساح�ة لتقديم
قان�ون آخر لالقرتاض ،والحصول عىل
مبال�غ إضافي�ة لسد جزء م�ن العجز
املايل يف موازنة العام املقبل».
من جانب اخر ،عق�دت اللجنة املالية،
برئاس�ة هيث�م الجب�وري ،رئي�س

اللجن�ة ،وحض�ور اعضائه�ا ،ام�س،
اجتماعه�ا األول للفص�ل الترشيع�ي
الحايل ناقشت في�ه املواضيع املدرجة
عىل جدول أعمالها حيث اصدرت عددا
من القرارات والتوصيات.
وناقش�ت اللجن�ة ،بحس�ب بيانها ،يف
مستهل االجتماع الذي عقد يف مقرها،
م�رشوع قان�ون الحق�وق التقاعدية
للمتوف�ني م�ن ذوي امله�ن الطبي�ة

والصحي�ة نتيج�ة التص�دي لفريوس
كورون�ا ،فيما اوص�ت اللجنة بامليض
بمرشوع القانون ورفعه للقراءة األوىل
بع�د االخذ بمقرتح�ات اللجن�ة العليا
للصحة والسالم�ة الوطنية رقم ( ٦٤
) لسنة  ٢٠٢٠بمنح املتوفني من ذوي
املهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة
جائح�ة كورونا راتب�ا ً تقاعديا ً يعادل
اخ�ر راتب ومخصص�ات تقاضوها يف

الوظيفة.
وقررت اللجن�ة املالية استضافة وزير
املالي�ة والوف�د املراف�ق ل�ه ملناقش�ة
اج�راءات األتمت�ة للرس�وم الكمركية
والرضيبة ،وورقة االصالح االقتصادي
وامل�ايل ،وقضي�ة الربي�د وتوزي�ع
الصالحي�ات ومستحق�ات الفالحني،
فضال عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة
وتوحي�د مقرتح�ات ورق�ة االص�الح
النيابية.
كم�ا اوص�ت اللجن�ة املالي�ة ،خ�الل
اجتماعه�ا ،بإع�داد كت�اب اىل هيئ�ة
رئاس�ة املجل�س تأكي�دا ع�ىل امل�يض
بترشيع قانون الخدمة املدنية ووضعه
عىل ج�دول اعمال املجل�س للتصويت
عليه.
واوص�ت اللجنة اعداد كتاب اىل رئاسة
ال�وزراء حول السن�د القانوني بتعيني
رؤساء للهيئ�ات املستقلة بلغوا السن
القانوني�ة للتقاع�د خالف�ا لقان�ون
التقاعد املوحد رق�م ( )٩لسنة ٢٠١٠
املعدل وكتاب مجلس الدولة ذي العدد
(  ٢٩٥٩يف . )٢٠١٩/٨/٢٦
ولضم�ان توف�ري حرية االختي�ار من
قبل املتقاعد للبطاق�ة االئتمانية وفق
آلية الكرتونية فعال�ة وسهلة ،أوصت
اللجن�ة املالي�ة بإعداد كت�اب اىل هيئة
التقاع�د الوطني�ة بع�دم تغي�ري جهة
توط�ني الرات�ب التقاع�دي بإجب�اره
باختيار نوع البطاقة االئتمانية.

النزاهة النيابية تدعو اىل فتح
املنافذ اجلنوبية اسوة باملنافذ
الشمالية
بغداد  /نينا :
دعت لجنة النزاهة النيابية  ،رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اىل
فتح املنافذ الجنوبية اسوة باملنافذ
الشمالية مع اخ�ذ كافة االجراءات
الوقائية واالمنية الالزمة .
وقال مقرر اللجنة النائب عبد االمري
املياح�ي  ،يف مؤتم�ر صحف�ي «ان
عدم اهتم�ام الحكوم�ة االتحادية
بالواقع الصحي للمحافظة وانعدام
التخصيص�ات جعل ابن�اء البرصة
يواجه�ون امل�وت بش�كل كب�ري «،
ع�ادا ان قيام الحكوم�ة االتحادية
بغلق جميع املناف�ذ امام املواطنني

ه�و استه�داف واض�ح ورصي�ح
وخصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء
للبرصة .
واض�اف  ،ان « هذا الغل�ق للمنافذ
والضغط عىل املؤان�ي العراقية من
خ�الل تعدد دوائ�ر الفس�اد فيها ،
جع�ل ال�دول املص�درة والتج�ار يف
البل�د تتج�ه اىل دول ومنافذ اخرى
لترصي�ف بضائعه�م واستغل�ت
الظ�روف م�ن قب�ل دول�ة الكويت
باتجاه ربط سككي لنقل البضائع ،
وهذا مرشوع /مؤامرة /كبرية عىل
مناف�ذ وموانئ الع�راق والتي تمثل
املصدر املنافس لواردات النفط».

جمهورية العراق العدد/١٦:كشف مستعجل٢٠٢٠/
التأريخ٢٠٢٠/٩/٦ :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اىل املطلوب الكشف املستعجل ضده (اثري حاتم فهد)
بناءا عىل طلب الكشف املستعجل املرقم اعاله واملقامة
ضدكم م�ن قبل طالب الكشف (يوسف ريسان منعثر
اليف) وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بواسط�ة صحيفت�ني محليت�ني ع�ىل موع�د املرافعة
املواف�ق  ٢٠٢٠/٩/١3ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او
ارسال من ينوب عنك قانون�ا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق االصول .
القايض
حسني عبد حاتم

اىل الرشي�ك (خمي�س عبد
الحسني) اقتىض حضورك
اىل مديري�ة بلدي�ة النجف
االرشف لغ�رض اص�دار
اجازة البناء للرشيك (عادل
لطي�ف ع�واد) للقطع�ة
املرقم�ة ( )٩٢/٨١٩يف
الحريه/اللهيبات مقاطعة
٥١
فقدان
فقد من�ي الج�وز املرقم
 ٠٠٢٩٩٨٤٩ /والص�ادر
م�ن دول�ة افغانست�ان/
كاب�ول باسم (اس�د الله
انوري�ه) فعىل م�ن يعثر
علي�ه تسليم�ه اىل جه�ة
االصدار.

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف امانة مجل�س الكوفة عن ايجار عق�ارات االمانة املبينة اوصافه�ا ادناه ملدة سنة
واحدة قابلة للتجديد حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة (املرقم  ٢١لسنة  )٢٠١3فعىل من يرغب باالش�رتاك
مراجع�ة القسم القانون�ي يف امانة مسجد الكوفة اثناء الدوام الرسمي خالل ثالثون يوما من تأريخ نرش االعالن
تب�دأ م�ن اليوم الثاني للنرش مستصحبا مع�ه املستمسكات االربعة ومضبطة تأييد سك�ن والتأمينات القانونية
البالغة ( %٢٥من القيمة املقدرة ) عىل ان تجري املزايدة بعد ثالثون يوما من تأريخ نرش االعالن يف الساعة الثانية
ع�رش ظه�را يف القسم القانوني ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية يت�م تأجيل املزايدة اىل ما بعد العطلة
مبارشة .
ويتحم�ل م�ن ترسو علي�ه املزايدة اجور نرش االع�الن ومراجعة القس�م القانوني خالل ثالث�ون يوما من تأريخ
املزايدة لتصديق محرض االحالة وتسديد بدل االيجار .
 -١العق�ار املرق�م ( )١٩٩/١3ومساحته ( ٦٠٠مرت مربع) الكائن يف قضاء الكوفة (ش�ارع نجف – كوفة) جهة
مستشفى بالل االهيل قرب معرض سعيد حالوة .
 -٢العقار املرقم ( ٢١٠٠رش�ادية) املكون من ثالث محالت بشكل منفرد عىل ش�ارع الجرس مقابل محطة تعبئة
وقود الكوفة مساحة االول ( ١٢مرت مربع) ومساحة الثاني ( ٢٩٠مرت مربع) ومساحة الثالث ( ١٢مرت مربع).

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني باس�م (عماد
عيل محمد يرس) واملرقمة
(  ) ٥٤٦3فع�ىل من يعثر
عليها تسليمه�ا اىل جهة
االصدار.

اىل الرشي�ك (سكين�ة عب�د
الب�اري نج�م) اقت�ىض
حض�ورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض
اص�دار اج�ازة البن�اء
للرشي�ك (ظاه�ر محم�د
مريع�ي) للقطع�ة املرقمة
( )3/٦٥٥3٨يف النجف حي
النداء مقاطعة ٤

العدد/٢١٨7 :ب٢٠١٩/
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل التأريخ٢٠٢٠/٩/3 :
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدعى عليه (قاسم رمضان سالم)
اص�درت محكم�ة ب�داءة النارصي�ة بتأري�خ
 ٢٠١٩/7/٢٤قراره�ا الغياب�ي بحقك والقايض
بالزامك بتأديتك للمدعي وديان جندي جواد مبلغ
مقداره  ١١,٠٠٠,٠٠٠احد عرش مليون دينار
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قرر تبليغ�ك بواسطة
صحيفت�ني محليت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض و
االستئناف والتمييز خالل امل�دة القانونية ووفق
االصول .
القايض
جواد حسني نايف
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

العدد٢٠١٥/١٤٢3/
التاريخ٢٠٢٠/٩/7:

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النارصية العق�ار العائد اىل املدي�ن مصطفى محمد
حسن تسلسل  ١١٨/3٠ش�امية الواق�ع يف النارصية املحجوز لقاء طلب
الدائ�ن م�رصف بغ�داد البال�غ  ١,٨٢7,7٦٠,3٠٥فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة  ١٥يوم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مستصحب�ا معه التأمين�ات القانونية  %١٠من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسوم التحصيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات:
 ١رقم العقار  ١١٨/3٠/شامية
 ٢موقعه  /منطقة الشعلة /شارع عام سايدين
 3جنسه ونوعه  /مول مكون من طابقني مقسم عىل شكل محالت
 ٤املشتمالت  /مول تجاري يقع عىل ش�كل مح�الت تجارية تحتوي عىل
سلم ومصعد كهربائي
 / ٥القيم�ة املق�درة  ١,٨7٥,٠٠٠,٠٠٠/ملي�ار وثمانمائ�ة وخمس�ة
وسبعون مليون
 ٦درجة العمران /جيدة
 7الشاغل  /اليوجد
منفذ عدل النارصية

أصفر وأمحر
املالعب األوملبية صداع يف رأس
املشجع العراقي

بغداد  /خاص للزوراء
الجمهور العراقي سمع ورأى ما يحصل من عمل من قبل وزارة الشباب لبناء واحياء عدد من املالعب الرياضية،
وكثر الحديث عن انشـاء ملعب أوملبي يف محافظة ما وأعيد بناء ملعب يف محافظة أخرى.ولكن سـؤال املشـجع
العراقي متى يرى مالعب مثل تلك املوجودة يف قارة أوروبا أو حتى دول الخليج تحديدا قطر واالمارات والسعودية،
املقصـود بملعب كرة القـدم الحديث هو الذي يكون خاليا من مضمار الجري ،لكي يكون الجمهور أقرب لالعبني
ومتعة املشـاهدة مختلفة كليـا عن ملعب مخصص أللعاب أخرى.ان أفضل نموذج للمالعب يف العراق هو سـتاد
(كربـالء) ،فالجمهـور قريب جدا ،حتى أن منتخباتنـا وأنديتنا حققت نتائج رائعة بهـذا امللعب ،خصوصا القوة
الجوية واملنتخب العراقي وصل لنهائي غرب آسيا.ان األندية والجمهور العراقي بحاجة ملالعب كرة قدم حقيقية،
ان هذا املوضوع سبب صداعا كبريا لجماهرينا ،حتى املشاهد من خالل التلفاز تأثر من رؤية مالعب متهالكة.
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اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية تسمح بعودتها

وزير الشباب عدنان درجال يعلن عودة النشاط الرياضي ابتدا ًء من  12أيلول
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،عودة النشاط الرياضية اىل
البالد ابتدا ًء من  12أيلول الجاري.
وقال درجال يف بيان« :إن اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية يف العراق،
قررت السماح بعودة األنشطة الشبابية
والرياضية اعتبارا من الـ 12من شهر
أيلول الجاري بعد توقفها بسبب جائحة
كورونا».
وأوضح« :ان األنشطة الرياضية
والشبابية ستستأنف اعتبارا من يوم
السبت املقبل مع مراعاة أهمية االلتزام
بتدابري الصحة الوقائية وقواعد التباعد
االجتماعي بشأن الوقاية من فريوس
كورونا املستجد ،وحث الجميع عىل
مواصلة اتباع اإلرشادات الصحية
الرسمية حفاظا عىل سالمتهم وسالمة
أرسهم واملجتمع».
وبني الوزير درجال« :ان األيام التي
ستسبق انطالق األنشطة ،ستكون
فرصة أمام األندية واالتحادات الرياضية
ومنتديات الشباب والرياضة ومدارس
املوهبة الرياضية للتهيئة واالستعداد
لعودة األنشطة بشكل رسمي».
وتابع« :ان هذا االجراء يأتي تزامنا
مع انطالق األنشطة والفعاليات
الشبابية والرياضية والبطوالت العربية
واآلسيوية والدولية ،وألجل فسح
املجال أمام شبابنا ورياضيينا يف األندية
واالتحادات الرياضية وغريها من
العودة اىل ممارسة أنشطتهم الرياضية
يف مختلف األلعاب وتأهيلهم لتحقيق
أفضل النتائج يف املشاركات والبطولة
املحلية والعربية والدولية».
وسبق لوزارة الشباب والرياضة أن
أرسلت كتابا موقعا من قبل وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال معنونا
اىل وزير الصحة بشأن املوافقة عىل
انطالق األنشطة والفعاليات الشبابية
والرياضية يف مختلف املجاالت ولجميع
املحافظات ،مع التأكيد عىل االلتزام
بتعليمات خلية األزمة.
كما أعلنت لجنة الصحة النيابية،
حصول املوافقة املبدئية عىل عودة

احتاد السباحة يتلقى دعوة للمشاركة يف
الكونغرس اآلسيوي
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي للسباحة،
تلقيه دعوة رسمية من نظريه
اآلسيوي لحضور الكونغرس خالل
شهر ترشين الثاني املقبل.
وذكر االتحاد العراقي يف بيان ان
«االتحاد اآلسيوي للسباحة وجه
دعوة لنظرية العراقي متمثالً
بخالد كبيان رئيس االتحاد
وهاشم محمد أمني الرس ،وذلك
لحضور اجتماع الگونغرس جميع
اتحادات آسيا والذي سيعقد يف
مقر االتحاد يف سلطنة عمان
الشقيقة يف  7ترشين الثاني من
العام الحايل».
وأوضح ان «جدول األعمال سيتخلل
الرتشيح ملمثيل آسيا لالتحاد الدويل
للسباحة  FINAوكذلك الرتشيح
اللجان الفنية والقانونية واملالية
يف االتحادين اآلسيوي والدويل».
وبني انه «الجانب العراقي تم انهاء

كاظم :الالعبات حباجة اىل وكالء
األنشطة الرياضية .وقال عضو اللجنة
حسن خالطي بحسب اإلعالم الحكومي:
«إن وزير الصحة حسن التميمي
أعطى املوافقة املبدئية بعودة األنشطة
الرياضية مع األلتزام باإلجراءآت
الوقائية».
وأضاف خالطي« :ان وزير الصحة
قدم طلب عودة األنشطة الرياضية
اىل اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية».
وقال مدير الرتبية البدنية يف وزارة
الشباب والرياضة ،أحمد املوسوي:

رسن جيدد عقده وعماد حممد
يشيد بقراره

طهران  /متابعة الزوراء
أعلن نادي بريسبوبيس االيراني ،تمديد عقد نجمه العراقي بشار رسن
حتى صيف العام املقبل.
وذكر النادي يف بيان مقتضب ان «ادارة نادي بريسبوليس جددت عقد
الالعب بشار رسن لعام اخر».
يذكر ان رسن يلعب يف صفوف بريسبوليس منذ ثالث سنوات.
وحقق رسن لقب الدوري االيراني ثالث مرات متتالية وبلغ نهائي
دوري أبطال آسيا مرة واحدة.
وأشاد مدرب منتخب ناشئة العراق الكابتن عماد محمد بخطوة الالعب
بشار ،حيث اعترب أن الدوري االيراني قوي ويساهم يف تطوير الالعب.
يذكر أن عماد محمد يعرف الدوري االيراني جيدا حيث سبق أن تألق
يف صفوف سباهان أصفهان رفقة مواطنه عبدالوهاب أبوالهيل وكانوا
نجوما يف الفرتة الذهبية للنادي الذي احتل املركز الثاني يف مسابقة
دوري أبطال آسيا ونجحوا يف املشاركة بكأس العالم لألندية وأحرز
فيها العمدة هدفني وكذلك أبوالهيل الذي سجل هدفا ،ليكونا الالعبان
العراقيان الوحيدان اللذان شاركا يف مونديال األندية.

أمحد ابراهيم حيدد مثله األعلى
بغداد  /متابعة الزوراء
اختار قائد املنتخب العراقي
أحمد ابراهيم من خالل برنامج
(هاتريك) ،مثله األعىل يف املالعب
املحلية وهو الكابتن عدنان
درجال وزير الشباب والرياضة
حاليا.
واعترب مدافع القوة الجوية أن
درجال أفضل مدافع أنجبته
الكرة العراقية.
ويف اجابات رسيعة ألسئلة منوعة
ذكر أحمد ابراهيم ما ييل:

اجراءآت ترشيح كبيان وهاشم
اىل اللجان الفنية يف االتحادين
اآلسيوي والدويل والخاصة يف
السباحة األوملبية وسباحة املياه
املفتوحة ،وذلك لتعزيز التواصل
مع العالم الخارجي واالطالح عىل
آخر التحديثات يف القانون الدويل
وكذلك األمور التنظيمية الحديثة
ومواكبة التقدم من أجل رفع
مستوى اللعبة يف بلدنا الحبيب».

ـ أقرب أصدقائي حارس الزوراء
واملنتخب جالل حسن.
ـ خليفتي يف املالعب ميثم جبار
زمييل يف القوة الجوية.
ـ من أفضل املباريات املحلية
تلك التي تجمع القوة الجوية
والزوراء وكنت أتابعها منذ
طفولتي ،أما اآلسيوية فهي بني
العراق وايران.
ـ أيوب أوديشو أعتربه بمثابة
والدي ،أما رايض شنيشل فهو
أفضل مدرب دربني.

«ان خلية األزمة ستجتمع اليوم إلتخاذ
عدد من القرارات املتعلقة بجائحة
كورونا».
وأضاف املوسوي« :ان الوزارة ترتقب
اليوم قرارا ً من خلية األزمة بعودة
النشاط الريايض من عدمه» ،مؤكداً:
«ان الوزارة ستلتزم بأي قرار يصدر عن
الخلية».
وكانت مصادر مطلعة قد رجحت اتخاذ
خلية األزمة قرارا اليوم بعودة النشاط
الريايض ،بعد انقطاع ألشهر بسبب
جائحة كورونا.

وبالفعل تم ذلك من خالل اعالن الكابتن
عدنان درجال وزير الشباب والرياضة
هذا األمر.
من جهة أخرى ،بحث وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال مع محافظ
كركوك راكان سعيد الجبوري ،دعم
الفعاليات الرياضية وتطوير عملها بما
يسهم يف خدمة جميع مواطني كركوك.
وتم خالل لقاء الوزير باملحافظ يف مقر
الوزارة ،بحضور يونس محمود وأيمن
حسني ،بحث القضايا التي تخص
الشباب والرياضة يف كركوك ،ومن

أبرزها االتفاق واملبارشة باكمال امللعب
األوملبي ،واكمال مرشوع ملعب الرياض
سعة ألفي متفرج
والنظر يف موضوع نادي الثورة الريايض
وامكانية الرتيث يف استثمار األرض
وتذليل العقبات لغرض منح األندية
الرياضية اجازة تأسيس دائمية ،واكمال
متطلبات انشاء نادي الزاب الريايض.
كما تم بحث زيارة الوزير ملحافظة
كركوك قريبا واالطالع عىل واقع العمل
يف امللعب األوملبي واللقاء باألندية
الرياضية يف املحافظة.

بغداد  /متابعة الزوراء
أكد ثائر كاظم مدرب كرة القدم النسوية ،ان الالعبات العراقيات تعاني من
االحتكار الذي يحرمهن من االحرتاف الخارجي.
وقال كاظم يف ترصيح لوكالة املعلومة« :إن واقع كرة القدم النسوية يف
العراق يثبت يوما ً بعد يوم ان هذه األيام والسنني تمر هبا ًء وسدى من عمر
العباتنا دون العناية بعقودهن».
وأوضح« :أن كل العبة تحتاج اىل وكيل يعمل عىل تسويقها ،لكننا لألسف
نطبق العكس من خالل احتكار الالعبات وكأنهن ملك رصف للمدرب».
واختتم حديثه بالقول« :نصيحة للمدربني ال تحتكروا الالعبات فهن ملك
للعراق وليس لكم مهما كان فضلكم عليهن».
ومن املقرر أن يقام املوسم الجديد للدوري النسوي العراقي خالل شهر
ترشين األول  /اكتوبر املقبل.

أسامة رشيد :ال أشعر بالراحة مع املنتخب الوطين
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد العب نادي سانتا كالرا الربتغايل
واملنتخب الوطني العراقي أسامة
رشيد ،انه ال يشعر بالراحة مع أسود
الرافدين.
وقال رشيد يف حديث لربنامج «صوت
املالعب» الذي يعرض عىل قناة
السومرية والذي يقدمه االعالمي طه
أبو رغيف ،إنني« :ال أشعر بالراحة
باللعب مع املنتخب الوطني بالرغم
من عدم وجود أي مشكالت مع أي
شخص».
وأوضح بالقول« :ألعب مع النادي
بشكل جيد لكني ال أعلم ماذا يحدث
يل مع املنتخب الوطني ،فالتكتيك
والواجبات مع سانتا كالرا تختلف عن
الواجبات مع املنتخب».
وذكر رشيد بأن زمالئه يف سانتا
كالرا عندما يلتحقون بمنتخباتهم
يكونون سعداء ،ولكن ال أعرف ملاذا ال
أكون سعيدا ،ألنه ال يوجد تقارب بني
الالعبني.
يذكر أن أسامة رشيد هو قائد سانتا

كالرا الذي أنهى املوسم املايض باملركز
العارش برصيد  43نقطة ،ويشارك يف
الدوري الربتغايل املمتاز  18ناديا.
ويعد أسامة قطعة أساسية يف الفريق ال
يمكن التخيل عنها وهو كابتن الفريق،
علما أنه سبق له تمثيل منتخب ناشئة
هولندا الذي حصل عىل املركز الثاني يف
كأس أوروبا تحت  16عاما وكان العبا
أساسيا يف النهائي الذي فازت به أملانيا
بهدفني مقابل الشيئ ،وكان يشارك
مع أملانيا صاحب هدف الفوز بمونديال
كأس العالم  2014عىل األرجنتني النجم
ماريو غوتسه.
يذكر أن السلوفيني سرتيشكو
كاتانيتش مدرب منتخبنا الوطني
لم يستدعي أسامة رشيد يف مباراتي
منتخبنا أمام ايران والبحرين بالعاصمة
األردنية عمان والتي أقيمت يف ترشين
الثاني  /نوفمرب  2019ضمن تصفيات
كأس العالم.
واستغربت وسائل االعالم قرار املدرب
يف عدم دعوة الالعب املتألق والذي كان
يحتل فريقه وقتها املركز السادس

بالدوري الربتغايل املمتاز.
وباملقارنة بني الالعبني الذين يلعبون
يف مركزه (االرتكاز) داخل املنتخب،
فال يوجد العب قادر عىل اللعب بناد
بمستوى الفريق الذي يلعب له أسامة
رشيد عىل األقل يف الوقت الحايل.
وأحرز أسامة رشيد هدفني يف الدوري
الربتغايل املمتاز ،ونال  6بطاقات صفراء
طوال موسم كامل ولم يتعرض للطرد.
لذلك فان ترصيحات الالعب ،تأتي
نتيجة قلة االهتمام ،وعدم تقدير
قدراته التي القت استحسان وسائل
االعالم الربتغالية ،بينما يتم تهميشها
داخل العراق.
يذكر أن عدد آخر من الالعبني املغرتبني
واملحرتفني لم يجدوا البيئة املناسبة
واملساندة لكي تستثمر طاقاتهم
بالشكل األمثل لصالح املنتخب
الوطني.
لذلك فان مدير املنتخب واملدرب وباقي
أعضاء الجهاز مع الالعبني ،يجب أن
يتكاتفوا للعمل من أجل النجاح واسعاد
الجمهور العراقي.

حتسن صحة ناظم شاكر
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،ان الالعب الدويل السابق
واملدرب الحايل ،ناظم شاكر بحالة جيدة
ومعنوياته عالية لالنتصار عىل فريوس
كورونا.
وقال درجال عرب صفحته الرسمية عىل
«فيسبوك» ان «الكابتن ناظم شاكر
يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية
يف االنتصار عىل املرض اتصلت به قبل
ساعة ونصف من اآلن وتحدثت معه،

ثم إتصلت بالطبيب االخصائي املرشف
عىل متابعة حالته الصحية قبل دقائق،
وأكد يل تحسن وضعه الصحي وتماثله
للشفاء من تبعات فايروس كورونا إن
شاء الله».
وتابع« :من هنا نحث الجماهري الرياضية
وأهل الشأن واملتابعني فضالً عن املواقع
االلكرتونية عدم ترويج الشائعات
والتأكد قبل نرش أي معلومة ال تحمل
مصداقية ألن ناظم شاكر أحوج ما
يكون اىل الدعاء بالسالمة وتجاوز األزمة

وليس الرتويج للشائعات الكاذبة التي ال
تخدم وضعه الصحي وتثبط من عزيمته
ومعنوياته يف مواجهة املرض وتجاوز
أزمته الصحية عىل خري إن شاء الله».
عىل صعيد متصل ،كشف فهد ناظم،
نجل املدرب الدويل ناظم شاكر« :ان
األنباء االي أشارت اىل وفاة والدي غري
صحيحة عىل االطالق».
وأوضح« :ان والدي يتمتع بصحة جيدة
واليوم وضعه الصحي أفضل من األيام
السابقة».

الرياضي
No: 7321 Tue 8 Sep 2020

العدد 7321 :الثالثاء  8 -ايلول 2020

اسبانيا يف صدارة اجملموعة الرابعة وتعادل سويسرا مع أملانيا
ْ
تعادل�ت أملاني�ا م�ع مضيفته�ا س�ويرسا
( ،)1-1يف املب�اراة الت�ي احتضنه�ا ملع�ب
سانت جاكوب بارك ،ضمن لقاءات الجولة
الثاني�ة م�ن املجموع�ة الرابعة للمس�توى
األول ،بدوري األمم األوروبية.
وس�جل ه�دف أملاني�ا ،إل�كاي جوندوجان
( ،)14بينم�ا تعادل�ت س�ويرسا عن طريق
سيلفان فيدمر (.)58
وبه�ذه النتيج�ة ،رفعت أملاني�ا رصيدها إىل
نقطت�ني يف املرك�ز الثال�ث ،بينم�ا حصدت
س�ويرسا نقطته�ا األوىل ،لتبق�ى يف ذي�ل
املجموعة.
واكتسح منتخب إسبانيا ضيفه األوكراني،
برباعي�ة دون رد ،يف الجول�ة الثاني�ة
باملجموعة الرابعة لدوري أمم أوروبا.
سجل لإلسبان س�رجيو راموس “ثنائية”
وآنس�و فاتي وفران توري�س يف الدقائق 2
و 29و 32و.84
رف�ع املاتادور رصي�ده إىل  4نقاط ليتجاوز
أوكراني�ا ( 3نق�اط) ،ويخط�ف ص�دارة
املجموعة الرابعة.
وواص�ل املنتخب ال�رويس انطالقته الجيدة
يف املجموعة الثالثة بالقس�م الثاني لبطولة
دوري األم�م األوروبي�ة لكرة الق�دم ،عقب
فوزه املثر  2 / 3عى مضيفه منتخب املجر
يف الجولة الثانية للمجموعة.
وعزز املنتخب الرويس صدارته للمجموعة،
بعدم�ا رفع رصيده إىل س�ت نقاط ،محققا
العالم�ة الكاملة حت�ى اآلن ،بعد أن كان قد
ف�از  1 / 3ع�ى ضيف�ه منتخ�ب رصبيا يف
الجولة األوىل ،يف ح�ني تجمد رصيد منتخب

املج�ر عن�د ثالث نق�اط ،بف�وزه  / 1صفر
ع�ى مضيف�ه منتخ�ب تركي�ا يف الجول�ة
االفتتاحية.
وافتتح أنتون مرانشوك التسجيل للمنتخب
الرويس يف الدقيقة  ،16قبل أن يضيف زمياله
ماجومي�د أوزدويي�ف وماري�و فرناندي�ز
الهدف�ني الثان�ي والثال�ث يف الدقيقتني 34
و 46.واستغل املنتخب املجري حالة الهدوء
التي طغت عى أداء العبي منتخب روس�يا،

حيث قلص رونالد شاالي الفارق بتسجيله
اله�دف األول ألصح�اب األرض يف الدقيق�ة
 ،62فيما تكفل نيماني�ا نيكوليتش بإحراز
الهدف الثاني يف الدقيقة .71
وانتزع املنتخب الس�لوفيني ،بشكل مؤقت،
ص�دارة املجموعة الثالثة باملس�توى الثالث
ببطول�ة دوري أم�م أوروب�ا ،بف�وزه ع�ى
ضيف�ه منتخ�ب مولدوف�ا  / 1صف�ر ،يف
الجولة الثانية م�ن البطولة.ويدين منتخب

س�لوفينيا بالفض�ل يف ه�ذا الف�وز لالعبه
دامي�ان بوه�ار الذي س�جل ه�دف املباراة
الوحيد يف الدقيقة .28
ورف�ع منتخب س�لوفينيا رصي�ده إىل أربع
نق�اط يف صدارة الرتتي�ب مؤقتا ،انتظارا ملا
ستس�فر عنه مباراة املنتخ�ب اليوناني مع
مضيف�ه منتخ�ب كوس�وفو ،فيم�ا توقف
رصيد منتخب مولدوفا عند نقطة واحدة.
وحق�ق منتخب جزر ف�ارو انتصاره الثاني

اعالم الكرتوني

يف املجموع�ة األوىل ،بالقس�م الرابع لبطولة
دوري األم�م األوروبي�ة لكرة الق�دم ،عقب
ف�وزه الصعب ( )1/0ع�ى مضيفه أندورا،
ضمن الجولة الثانية للمجموعة.
ويدي�ن منتخ�ب ج�زر ف�ارو بفض�ل كبر
يف تحقي�ق هذا الف�وز ،إىل العب�ه كليمينت
أولس�ن ،الذي أحرز هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة .30
ورف�ع منتخ�ب جزر فارو رصيده إىل س�ت
نقاط يف ص�دارة املجموعة ،محققا العالمة
الكامل�ة حت�ى اآلن ،عقب تغلب�ه  3/2عى
ضيفه مالطا يف الجولة األوىل.
وظل منتخب أندورا برصي�د نقطة واحدة،
من تعادله الس�لبي مع مضيف�ه التفيا ،يف
الجول�ة االفتتاحية.وحق�ق منتخ�ب ويلز،
ف�وزا صعب�ا يف الوق�ت القاتل ع�ى ضيفه
منتخ�ب بلغاري�ا ( ،)1-0يف الجولة الثانية
ملباري�ات املجموعة الرابعة بالقس�م الثاني
لبطول�ة دوري األم�م األوروبية.وتقم�ص
نيكو ويليامز ،دور البطولة يف اللقاء ،عقب
إح�رازه ه�دف املنتخب الويل�زي الوحيد يف
الدقيقة  ،90ليقود فريقه لتحقيق انتصاره
الثاني عى التوايل يف املجموعة.
وارتف�ع رصيد منتخب ويل�ز ،الذي كان قد
تغلب بالنتيجة ذاته�ا عى مضيفه منتخب
فنلن�دا يف الجول�ة االفتتاحي�ة ،إىل  6نقاط
ليظل محلق�ا يف الص�دارة ،محققا العالمة
الكامل�ة حت�ى اآلن ،يف ح�ني تجم�د رصيد
منتخ�ب بلغاري�ا عند نقطة واح�دة ،عقب
تعادل�ه  1-1م�ع ضيفه منتخ�ب أيرلندا يف
الجولة األوىل.

ساوثجيت يعاني الختيار تشكيلة إجنلرتا أمام الدمنارك
أك َد جاريث ساوثجيت املدير الفني للمنتخب اإلنجليزي ،أنه يواجه مشاكل
يف اختي�ار الالعبني الجاهزين بدنيا قبل مواجه�ة املنتخب الدنماركي اليوم
الثالثاء يف دوري األمم األوروبية.
وانتزع املنتخب اإلنجليزي فوزا صعبا من مضيفه األيسلندي بهدف نظيف
الس�بت املايض ،س�جله رحيم س�رتلينج من ركلة حرة مبارشة يف الدقيقة
األخ�رة من املب�اراة ،علما إن املنافس أهدر ركلة ج�زاء كان من املمكن أن
تمنحه التعادل.
ويغيب كايل ووكر ،مدافع مانشس�رت س�يتي ،عن املنتخ�ب يف املباراة التي
تقام بكوبنهاجن بعد أن حصل عى البطاقة الحمراء بس�بب قيامه بعرقلة
متهورة يف الدقيقة .70
وق�ال س�اوثجيت إن أح�د العنارص الت�ي كانت ستس�اعد يف التخفيف من
مخاوف اختياراته ،استخدام التبديالت الخمس التي استخدمتها الدوريات
األوروبية املحلية لتخفيف اإلرهاق عى الالعبني بعدما تس�بب وباء فروس
كورونا يف تمديد املوسم.
ولكنه�ا قاع�دة لم يس�مح به�ا االتح�اد األوروب�ي يف بطول�ة دوري األمم
األوروبية واعتمد استخدام قاعدة التبديالت الثالث.
وأوضح ساوثجيت“ :كنا نعلم أن هذا سيكون تحديا ضخما وكنا نعتقد أنه
سيتم اعتماد قاعدة التبديالت الخمس يف هذه البطولة”.
وأض�اف“ :وضعوا ه�ذه القاعدة للمنتخبات تح�ت  21عاما وكانت بطولة
دوري األمم أفضل فرصة لفعل هذا”.
وأكد“ :عندما تم التصويت عليها ،لم أعتقد أن اس�تخدام التبديالت الخمس

س�يكون مالئما للدوري اإلنجليزي املمتاز ولكنه سيكون مالئما لكل بلد يف
دوري األمم يف سبتمرب /ترشين األول بسبب عدم جاهزية الالعبني البدنية.
سنضطر لشق طريقنا عرب هذا”.
وبالفع�ل اضطر س�اوثجيت الس�تدعاء املدافع�ني كونور كوادي وأينس�ي
مايتالند نيلز بعد اس�تبعاد هاري ماجواير ،الذي يستأنف ضد تهمة قيامه
باعتداء عنيف يف اليونان.

ثنائية راموس تزلزل عروش أساطري إسبانيا واألرجنتني
َ
س�جل س�رجيو راموس ،نجم ريال مدري�د ،هدفني ليقود
إس�بانيا الكتس�اح ضيفته�ا أوكراني�ا برباعي�ة نظيف�ة،
ضم�ن الجولة الثانية م�ن مرحلة مجموع�ات دوري األمم
األوروبية.
وألق�ت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية الضوء ع�ى األرقام
املمي�زة ،التي حققها قائد الروخا بهذه الثنائية ،حيث وصل
ً
هدفا دول ًيا.
إىل 23
كما أصبح أكثر املدافعني تسجيال لألهداف الدولية ،متجاوزا
ً
هدفا
األسطورة األرجنتيني دانييل باساريال ،الذي أحرز 22
يف  70مباراة فقط ،بينما احتاج قائد إس�بانيا للمشاركة يف
 172لقا ًء ،للوصول إىل هذا السجل التهديفي.
وتمك�ن رام�وس كذلك م�ن مواصلة سلس�لته املميزة ،بهز
الش�باك عرب تنفي�ذ  21ركلة جزاء متتالية ،س�واء مع ريال
مدريد أو املنتخب الوطني.
وللمرة الثالثة ،ينجح راموس يف تس�جيل ثنائية مع املنتخب
اإلس�باني ،بعدما حقق ذلك أمام س�ان مارينو ،عام ،2005
وضد روس�يا يف .2017
وتس�اوى رام�وس م�ع األس�طورة ألفري�دو دي
س�تيفانو ،يف قائمة الهداف�ني التاريخيني ملنتخب
إسبانيا ،ليتقاسما املركز الثامن برصيد ً 23
هدفا،
لك�ن األخر لم يش�ارك م�ع الروخا س�وى يف 31
مباراة.ول�م يعد يفصل صاحب ال�� 34عامً ا عن
املركز الس�ابع يف القائمة ،ال�ذي يحتله إيميليو
بوتراجيني�و ،س�وى  3أه�داف فق�ط ،إذ أحرز
ً
هدفا يف  69مباراة.
األخر 26
وقال نجم املرينجي ،خ�الل ترصيحات نقلتها

صحيفة “ماركا” اإلس�بانية“ :امل�درب إنريكي
لديه مهمة صعبة ،فهناك مجموعة من الالعبني
الصغ�ار ،لكنهم يمتلكون الخربة ،ويمكن ألي
شخص أن يلعب ..وهذا يشء مهم”.
وعن رقمه القيايس الجدي�د ،أجاب“ :إنه رقم
كان يدور يف ذهني ،وأنا سعيد ج ًدا به”.
وتابع“ :علينا أن نهنئ أنسو فاتي عى هدفه،
الشباب جاءوا إىل هنا ولديهم الكثر من
الرغبة ،ويجلبون النشاط للفريق..
املتوق�ع من هؤالء الش�باب ليس
س�هال ،لكنهم أظهروا أنفسهم
باألداء الجيد”.
وأك�د صاحب ال� 34عاما ،أن
الف�وز الكب�ر ع�ى أوكرانيا
“مستحق”.
رام�وس:
وأت�م
“نكتس�ب الثقة،
و ا أل م�و ر
ستصبح

أ فض�ل
تد ر يجي�ا . .
نتطل�ع لتكوي�ن منتخ�ب
ق�وي ومتماس�ك مل�ا هو ق�ادم ،يف
بطولة دوري األمم واليورو”.

إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد
انتق� َد املهاج�م املخ�رم زالت�ان
إبراهيموفيت�ش م�درب منتخ�ب ب�الده
الس�ويد ي�ان أندرس�ون لع�دم إرشاك�ه
دي�ان كولوسيفس�كي الع�ب يوفنت�وس
الجديد أساس�يا منذ البداي�ة يف املباراة التي
انته�ت بهزيم�ة الفريق  0 1-أم�ام نظره
الفرن�ي يف دوري األم�م األوروبي�ة لك�رة
القدم.وش�ارك كولوسيفس�كي بديال ألحد
زمالئ�ه قبل  20دقيق�ة من نهاي�ة املباراة
لكن�ه ق�ال يف مقابلة بعد املب�اراة إنه صدم
لعدم املش�اركة أساس�يا م�ن البداية.وبعد
أن عرب املدرب أندرس�ون عن دهش�ته لهذا
املوق�ف م�ن جانب الالع�ب الش�اب انربى
إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للمنتخب
للرد ع�ى املدرب.وكتب إبراهيموفيتش عرب
“تويرت”“ :يا لها من مزحة س�خيفة .دليل

آخر عى عدم وجود الش�خص املناس�ب يف
املكان املناس�ب ما يتس�بب يف تعث�ر الكرة
الس�ويدية”.وبعد أن أحرز  62هدفا يف 116

مب�اراة دولية م�ع منتخب بالده
اعت�زل إبراهيموفيت�ش اللع�ب
ع�ى املس�توى ال�دويل عق�ب
خ�روج الس�ويد م�ن نهائي�ات
كأس أوروب�ا .2016وبع�د املباراة
ق�ال كولوسيفس�كي ( 20عام�ا)
إنه ل�م يحصل ع�ى فرص�ة كافية
إلثب�ات قدرات�ه مع الفري�ق عندما
شارك بديال للمخرم سيباستيان
الرسون.وقال املدرب أندرسون (57
عاما) الذي قاد الفريق لدور الثمانية
يف كأس العال�م  2018إن�ه دهش من
رد الالعب الش�اب وأكد يف نفس الوقت
أن�ه ربما يحصل ع�ى فرصة أكرب للعب
يف مب�اراة الس�ويد املقبل�ة يف مواجه�ة
الربتغال اليوم الثالثاء.
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كما أنه اضطر إلعطاء فرصة املشاركة األوىل مع املنتخب لعدد من الالعبني،
بما يف ذلك فيل فودين ،العب مانشسرت سيتي ،أمام أيسلندا.
ورغم االستحواذ الكامل عى الكرة ،صنع املنتخب اإلنجليزي فرصا حقيقية
قليلة ولكن ساوثجيت يرى أنه يمكن تربير ذلك بسبب تقص اللياقة البدنية
لالعبني يف هذه املرحلة من العام.
وق�ال س�اوثجيت“ :واثق م�ن أن هناك بعض األش�خاص سيقس�ون عى
الالعبني ولكنني لن أقسو عليهم ألنني أتفهم األمر تماما”.
وأضاف“ :يمكنك أن ترى وجود نقص يف حدة املباراة والتدريبات يف املناطق
الهجومي�ة يف امللع�ب .يف الواقع ،تظهر فقط عندما تدخل مباريات يس�لط
عليها الضوء”.
وأكد“ :اعتقدت أننا نظهر املس�تويات الصحيحة من الصرب ولكننا أظهرنا
شخصية رائعة وتنظيم جيد”.
وأردف“ :أشعر أننا خرجنا من السجن بمشاعر مختلطة ولكنني سعيد أننا
بدأنا بتحقيق انتصار”.
وم�ع وجود يوم�ني فقط لالس�تعداد للتح�دي املقبل ،قال س�اوثجيت إنه
س�يحتاج لالعب�ني متحمس�ني ملواجهة الدنم�ارك ،التي خ�رست مباراتها
االفتتاحية أمام املنتخب البلجيكي بهدفني نظيفني.
وق�ال“ :س�يتعني علينا إج�راء تقييم دقي�ق ألن هناك العديد م�ن العوامل
املختلفة”.
وأك�د“ :بالتأكيد س�نكون بحاج�ة للحيوية .س�يكون هذا أم�را مهما ،ثم
سننظر ألفضل طريقة فنية يمكن االعتماد عليها يف املباراة”.

العبو هولندا يرفضون فان خال وخيتارون البديل

ْ
ذكرت تقاري�ر إعالمية أن العبي منتخ�ب هولندا ال يرغبون يف
إعادة تعي�ني املدير الفني األس�بق للطواح�ني الربتقالية ،لوي
فان خ�ال ،خلفا لرونالد كومان.واس�تقال رونال�د كومان من
تدري�ب منتخب هولندا الش�هر املايض لتويل تدريب برش�لونة،
ليخلفه مساعده دوايت لوديويجيس يف املنصب خالل مباريات
بطول�ة دوري األمم األوروب�ي الش�هر الحايل.ورجحت تقارير
إعالمي�ة ط�وال الفرتة املاضي�ة أن يك�ون لوي ف�ان خال هو
املرش�ح األبرز للمنصب ليخوض واليته الثالثة مع الفريق.لكن
تقارير إعالمي�ة أخرى ذكرت اليوم أن االتح�اد الهولندي لكرة
القدم طلب من الالعبني نصيحتهم بشأن هوية املدرب الجديد،
وقد اقرتحوا اس�م هينك تني كات الذي سبق له أن توىل منصب
املدرب املس�اعد يف برشلونة وتش�يلي.وكانت آخر تجربة لتني
كات البالغ من العمر  65عاما مع فريق اتحاد جدة الس�عودي.
ونقل املوقع اإللكرتوني لصحيفة “دي تيليجراف” عن تني كات
قوله“ :إذا رش�ح الالعبون اسمي بالفعل فإنني أشعر بالفخر،
الالعبون هم أفضل إطار مرجعي بالنسبة للمدرب”.

منتخب الربتغال يفقد جوميز أمام السويد

غاد َر العب وس�ط إيفرتون اإلنجليزي ،أندريه جوميز ،معسكر
منتخب الربتغال بسبب اإلصابة ،دون أن يذكر االتحاد الربتغايل
لكرة القدم تفاصيل أخرى.ولن يسافر صاحب ال� 27عاما بهذه
الطريق�ة يف رحلة منتخ�ب بالده إىل الس�ويد ملواجهة منتخبها
اليوم الثالثاء ،يف ثاني جوالت املجموعة الثالثة للمس�توى األول
بدوري األمم األوروبية.وكان منتخب الربتغال قد استهل حملة
الدفاع عن لقبه يف البطولة بانتصار كبرا عى حس�اب كرواتيا
( ،)4-1بمدينة بورت�و الربتغالية ،يف غياب النجم األول والقائد
كريس�تيانو رونالدو ،الذي ش�اهد املباراة م�ن مدرجات ملعب
الدراجاو ،بسبب التهاب يف إصبع قدمه اليمنى.ولم يتسن حتى
اآلن معرفة ما إذا كان “الدون” س�يكون جاهزا للمش�اركة يف
مب�اراة الي�وم الثالثاء.وتتص�در الربتغال املجموع�ة برصيد 3
نقاط وبفارق األهداف عن فرنسا التي فازت بهدف نظيف عى
حساب السويد يف عقر دارها.

بيل يعرب عن سعادته للمشاركة الكاملة مع ويلز
أشا َد جاريث بيل قائد منتخب
ويلز لكرة القدم بفوز منتخب
بالده  / 1صفر عى ضيفه
منتخب بلغاريا يف الجولة
الثانية ملباريات املجموعة
الرابعة بالقسم الثاني لبطولة
دوري األمم األوروبية.أوضح بيل
خالل ترصيحات أدىل بها
لشبكة (سكاي

سبورتس) اإلخبارية عقب
املباراة ،أنه يشعر بسعادة بعدما
خاض املباراة بأكملها ،رغم عدم
مشاركته بانتظام مع فريقه
ريال مدريد خالل املراحل األخرة
من املوسم املنقيض ببطولة
الدوري اإلسباني.وقال بيل إنه
يف املباراة املاضية (ضد فنلندا)
كنت أعاني بعض اليشء ،لكن
الدقائق ال� 45التي لعبتها مع
الفريق جعلتني جيدا لذلك كنت
سعيدا بتجاوز  90دقيقة اليوم”.
وأوضح بيل“ :مستويات لياقة
الجميع يف مراحل مختلفة،
لكننا نكافح حتى النهاية
كما نفعل دائما مع هذا
القميص الذي نرتديه
وحصلنا عى مكافأتنا
اليوم”.
من جانبه،
رص ح

الالعب الشاب نيكو ويليامس
 /19عاما ،/الذي أحرز هدف
الفوز لويلز يف الدقيقة األخرة
من عمر اللقاء“ :إنهاء املباراة
بهذه الطريقة وتحقيق الهدف
األول لبلدي هو لحظة فخر يل
ولعائلتي”.وأضاف ويليامس:
“كل هذا حدث برسعة كبرة،
عندما تكون طفال تحلم باللعب
لبلدك ،لذا فإن الحصول عى تلك

مفكرة الزوراء

الفرصة أمر خيايل”.ارتفع رصيد
منتخب ويلز ،الذي تغلب بالنتيجة
ذاتها عى مضيفه منتخب فنلندا
يف الجولة االفتتاحية ،إىل ست
نقاط ليظل محلقا يف الصدارة،
محققا العالمة الكاملة حتى
اآلن ،يف حني تجمد رصيد منتخب
بلغاريا عند نقطة واحدة ،عقب
تعادله  1 / 1مع ضيفه منتخب
أيرلندا يف الجولة األوىل.

السلطة الرابعة
العدد 7321 :الثالثاء  8 -ايلول 2020

صاحل يؤكد ضرورة تعزيز االعالم احلر واملهين
باعتباره عامالً اساسياً بتعزيز مسار الدميقراطية

بغداد/نينا:
اكلد رئيس الجمهورية برهم صالح ،رضورة تعزيز االعلالم الحر واملهني باعتباره عامالً
أساسليا ً بتعزيز مسار الديمقراطية.وشلدد الرئيس صالح خالل استقباله رئيس مجلس
امناء شلبكة االعالم العراقي جعفر الونان والوفد املرافق له ،عىل  ”:رضورة تعزيز االعالم
الحلر واملهنلي باعتباره عامالً أساسليا ً يف تعزيز مسلار الديمقراطيلة يف البالد ،ورضورة
اطالع الرأي العام عىل املعلومات الدقيقة بعيدا ً عن التأثريات الجانبية”.واشلار  ،بحسلب
بيان اىل اهمية ابعاد شلبكة االعالم العراقي عن التأثريات السياسلية والحزبية بما يضمن
استقالليتها.واسلتمع رئيلس الجمهورية اىل رشح من الوفد بشلأن سلري عمل الشلبكة،
مجلددا ً دعمه الكامل “ألي خطوات إصالحية من شلأنها تحقيق الهدف املرسلوم لها منذ
تأسيسلها يف توفري مؤسسلة إعالمية مسلتقلة للدولة ،تعكس تطلعات الشعب يف إيصال
معاناتهم ومطالبهم إىل الجهات املسؤولة”.

صحفيون فلسطينيون يؤكدون ضرورة طرح إعالم
حديث للتأثري بالرأي العام العربي والعاملي
فلسطني /متابعة الزوراء:
اع ّد إعالميون مشلاركون يف منتلدى “اإلعالميون والصحفيون العلرب يف مواجهة التطبيع”
الرقمي ،والذي نظمه معهد فلسلطني ألبحاث األملن القومي بالرشاكة مع نقابة الصحفيني
الفلسلطينيني ،التطبيع طعنة يف خارصة فلسلطني واألمة العربية.وشلدد املشاركون عىل أن
التطبيلع يشلكل أخطر أنلواع العالقات مع دولة االحتلالل ،ألنه يكرس االعلراف برشعيتها
ويعلرف بروايتهلا املزيفلة للرصاع والحق بلاألرض ،ويتنكر لحقوق الشلعب الفلسلطينية
التاريخية واملرشوعة.كما دعا املشاركون يف املنتدى االتحاد العام للصحفيني العرب ،إىل تبني
ميثلاق رشف يجرم التطبيع ويؤكد االلتلزام بدعم القضية الفلسلطينية باعتبارها القضية
املركزية للعرب.وأكدوا رضورة العمل لبناء اسراتيجية فلسطينية وعربية شاملة للمقاطعة
ومناهضة االحتالل والتطبيع ،تقوم عىل رؤية متكاملة وممنهجة ،موضوعية ومهنية ،تحشد
وتكسب كل القوى والطاقات والجهود العربية بعيدا عن تأثريات وتدخالت املحاور اإلقليمية،
وبملا يمكن من بنلاء محتوى معريف إعالمي غني ومتماسلك ومتعدد األشلكال واألسلاليب
باستخدام التقنيات الحديثة ومختلف اللغات ،ليستطيع التأثري بالرأي العام العربي واإلسالمي
والعاملي ،ومواجهة الرواية الصهيونية ومحاوالت التشلويه واالخراق ،ومحاوالت كي الوعي
وهندسة العقول التي تقوم بها وحدات السايرب التي تديرها االستخبارات اإلرسائيلية ملواجهة
االسراتيجيات اإلعالمية اإلرسائيلية.وافتتح أعمال املنتدى ،املدير العام ملعهد فلسطني ألبحاث
األملن القوملي نايف جراد ،ونقيلب الصحفيني نارص أبو بكر ،وجرت أعماله عىل جلسلتني،
شلارك فيها حشلد واسلع من إعالميلني وصحفيني وأكاديميلني وباحثني علرب من مرص،
واألردن ،والسعودية ،والكويت ،وتونس ،وليبيا ،والسودان ،وسوريا ،وفلسطني ،كما حرضها
علدد من كادر املعهد واملهتمني .وفق وكالة وفا.وتحدث يف الجلسلة األوىل الكاتب والباحث يف
العالقات الدولية رئيس منتدى الخربة السلعودي أحمد بن حسلن الشلهري ،وعضو مجلس
إدارة جمعيلة الصحفيني الكويتية ،عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدويل للصحفيني دهريان
أبلا الخيل ،وعضو مجلس نقابلة الصحفيني املرصيني ،مرشف عام جوائز الصحافة املرصية
اإلعالمي محمود كامل ،واألكاديمي واإلعالمي والباحث الفلسلطيني املحارض يف جامعة بيت
لحم سلعيد عياد ،ونظرا لتعذر دخوله ألسلباب تقنية أرسلل نائب رئيلس اتحاد الصحفيني
السلوريني ،مدير تحرير جريدة الثورة يف سلورية مصطفى مقداد ،فيديو مسجال بمداخلته.
وأدار الجلسلة مدير وحلدة الرصد والتوثيق يف معهد فلسلطني ألبحاث األملن القومي يارس
عبد الله.وتحدث يف الجلسلة الثانية ،رئيس لجنة الحريات يف نقابة الصحفيني الفلسطينيني،
مسؤول اإلعالم الرقمي يف االتحاد الدويل للصحفيني محمد اللحام ،واإلعالمية الليبية ومقدمة
الربامج التلفزيونية الحائزة عىل جائزة “ أفضل محاورة تلفزيونية” يف “اوسكار ليبيا” حنان
َّ
املقلوب ،وعضو نقابة الصحفيني األردنيني ،سلكرتري تحرير يف صحيفلة الرأي ومدير مركز
اللرأي للتدريب اإلعالمي خالد القضلاة ،والدبلومايس التونيس السلابق والباحث يف العالقات
الدولية ،املستشلار لدى مؤسسلات دولية البشلري الجويني ،والصحفي السلوداني املختص
يف الشلؤون السياسلية واإلخبارية الصحفية فايز عبلد الله ،وتوىل إدارة الجلسلة الباحث يف
معهد فلسلطني ألبحاث األمن القومي إياد بندر.ولخص مدير عام معهد فلسلطني مخرجات
الندوة ،مؤكدا إجماع اإلعالميني والصحفيني العرب املشاركني يف املنتدى عىل رفض كل أشكال
التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل املغتصب لفلسطني ،باعتبار التطبيع يشكل طعنة يف خارصة
الشلعب الفلسطيني وكفاحه العادل واملرشوع ،كما يشكل طعنة لألمة العربية وخروجا عن
قرارات القمم العربية ومبادرة السالم العربية.
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كلية إعالم القاهرة :ال ندخر جهدا لنشر الفكر اإلعالمي الصحيح

سليكون الخريجلون قادريلن علىل كتابلة األخبلار للمواقلع
اإللكرونية والكتابة لإلعالم االجتماعي ،وإنتاج املحتوى املرئي
ً
وأيضا الكشلف
لإلعالم الجديد ،والكشلف عن الجرائم الرقمية،
عن املعلومات الكاذبة واملفربكة باسلتخدام التقنيات التقليدية
والحديثة ،وتطبيق طرق وأسلاليب الحفاظ عىل أمن املعلومات
السلبرياني ،باإلضافة إيل مناقشلة مراحل التحري عن املعلومة
للكشف عن صحتها ،وممارسلة العمل اإلعالمي كرشيك ملتزم
باألمانة ويتحىل بمبادئ مواثيق الرشف ،والكشلف عن رسلائل
الدعايلة الرقمية املدمرة التي تسلتهدف زعزعلة األمن القومي
للبالد وطرق التعامل معها والرد عليها.
جدير بالذكر أن مجلس جامعة القاهرة برئاسلة محمد عثمان
الخشلت ،قد وافق عىل اسلتحداث دبلوم اإلعالم الرقمي واألمن
املعلوماتي بكلية اإلعالم بنظام السلاعات املعتمدة ،كأول دبلوم
من نوعله يف الجامعلات املرصيلة الحكومية ،يف إطلار مواكبة
لوائح الجامعة ومناهج دراسة بها ملتغريات العرص املتسارعة.

القاهرة /متابعة الزوراء:
قاللتِ الدكتورة هويلدا مصطفى عميدة كليلة اإلعالم بجامعة
القاهلرة ،إن كليتها اإلعالم ال تدخر جه ًدا وتحاول بكل ما تملك
ملن إمكانلات أكاديمية وعلمية نرش الفكلر اإلعالمي الصحيح
بلني الفئات املختلفة.وأضافت :أن مدة الدراسلة بدبلوم اإلعالم
الرقملي واألملن املعلوماتی سلنة دراسلية واحدة مقسلمة إىل
فصلني دراسيني ،ويتم خاللها تدريس جميع املقررات بواسطة
أسلاتذة من كليات جامعلة القاهرة املتخصصلة ىف مجال أمن
املعلوملات مثل كليلة البحوث والدراسلات اإلحصائيلة ،وكلية
الحاسبات والذكاء االصطناعي وكلية الهندسة ،لتدريس بعض
املواد يف إطار الدراسات البينية.وأوضحت أن امللتحقني بالدبلوم
سليتم تدريبهم عىل اسلتخدام أدوات ووسلائل اإلعالم الرقمي
بشلكل احلرايف ليصبلح لديهم إمللام بالتقنيات واملسلتحدثات
الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية والقدرة عىل کشلف
األخبلار الكاذبلة واملفربكة.وأشلارت إىل أنله بنهايلة الدبللوم

هيئة أممية تنفي صحة خبر نسبته الوكالة إلى مسؤول ال وجود له

نشر خرب مفربك ضربة لوكالة األنباء اجلزائرية كمصدر مسؤول
اجلزائر /متابعة الزوراء:
تواجل ُه وكاللة األنبلاء الجزائريلة
انتقلادات حادة علىل مواقع التواصل
االجتماعلي بعلد تزييلف خلرب
وترصيحات ملسلؤول أمملي ال وجود
لله ،يف رضبلة ملصداقيتهلا كمصلدر
رسلمي عايل املسلؤولية ،واسلتهتار
بمهنيتهلا لعلدم إدراكهلا أن تمريلر
األخبلار الكاذبلة للم يعد أملرا صعبا
وملن السلهولة اكتشلافه يف العرص
الرقمي خالل ساعات قليلة.
وتحوللت وكالة األنبلاء الجزائرية إىل
خلرب تصلدر العناوين علىل املنصات
اإلعالميلة ،بعلد نفلي مكتلب األملم
املتحدة لحقوق اإلنسلان لترصيحات
مسؤول أوردتها الوكالة ضمن خرب ال
صحة له ،وسط استهجان الجزائريني
عىل مواقع التواصل من وقوع الوكالة
الرسلمية يف خطلأ كهلذا ،فيملا من
املفرض أنها مصدر رسلمي ،تتحرى
الدقلة واملصداقيلة وتلدرك سلهولة
اكتشاف األخبار الكاذبة اليوم.
ونلرشت وكاللة األنبلاء الجزائريلة
( )APSبالفرنسلية والعربيلة
واإلنجليزيلة ،الثالثلاء  1سلبتمرب،
خلربا زعملت فيله أن هيئلة ُتدعلى
“مكتب جنيلف ملحكمة األمم املتحدة
للمنازعلات رفض شلكوى ملن قبل
مجموعة من النشلطاء السياسليني
الجزائريني بعد  24ساعة من تقديمها
وفحصها من قبل الضباط القانونيني
باملكتب”.
ونقللت الوكالة ترصيحات لشلخص
يدعلى عصلام املحملدي زعملت أنه
سلكرتري ملحكملة األملم املتحلدة،
وقاللت إن هذه الترصيحلات تم بثها
قبلل يومني علىل إذاعة مونلت كارلو
الدولية.
وأفلادت الوكاللة يف خربها املفربك أن
“السكرتري املرصي ،قال يف ترصيحات
إلذاعلة مونلت كارللو الدوليلة إن
الشلكوى رفضت لعدة أسلباب منها
محتلوى الشلكوى اللذي ال يتطابلق
مع تقاريلر منظمة حقوق اإلنسلان
بالجزائلر ،وبعلض املمضيلني علىل
العريضة لهم سلوابق عدلية ،وجميع
املمضيني غري مقيملني بالجزائر ملدة
 10سلنوات ،ومقدملو العريضة هم
مزدوجو الجنسية ومنهم من ال يملك
الجنسية الجزائرية”.
وأضافت الوكالة “إن رفض الشكوى

يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة
اللدول العربيلة التلي تكلرس حرية
التعبري وحماية حقوق اإلنسان”.
وتعليقا عىل الخرب ،أصدرت املفوضية
العليا لحقوق اإلنسان التابعة ملنظمة
األملم املتحلدة بيانلا ذكلرت فيله أن
الوكاللة الجزائريلة نلرشت مقلاال
مغلوطا بني علىل معلومات مفربكة،
وبأنها استندت إىل ترصيحات لشخص
قدمته كسلكرتري يف مكتب املنازعات
يف األملم املتحدة وهذا الشلخص غري
موجود ضمن موظفلي األمم املتحدة
واملكتب املذكور وال عالقة له بقضايا
حقوق اإلنسان”.
ونرشت الهيئة األممية عىل صفحتها
الرسلمية عىل فيسلبوك تدوينة قالت
فيهلا إن املتحدث باسلم مكتب األمم
املتحلدة لحقلوق اإلنسلان روبلرت
كولفيل أوضح أن املقال غري صحيح.
وقلال كولفيل إن املعلومات الواردة يف
املقال ،التي تناقلتها عىل نطاق واسع
وسلائل إعالم أخلرى يف الجزائر “هي
تلفيق كامل من البداية إىل النهاية”.
ثلم تابلع “ال توجلد هيئلة لحقلوق
اإلنسلان تابعلة لألملم املتحلدة بهذا
االسلم ،وللم نتمكلن ملن تحديد أي
موظلف ذي صلة يف األملم املتحدة أو
خبلري مسلتقل يف حقوق اإلنسلان يف
األمم املتحدة يُدعى عصام املحمدي”.
وطلب كولفيل أيضا من وكالة األنباء
الجزائريلة وراديو مونلت كارلو “إذا
كانتا بالفعل املصلدر األصيل للقصة،
سلحب هلذه املعلوملات الكاذبلة
واإليضلاح للقلراء واملسلتمعني أن
القصة كانت ملفقة بالكامل”.
وسللطت القضية الضوء مجددا عىل
مسلألة األخبلار الكاذبة وانتشلارها

بشلكل واسلع عىل مواقلع التواصل
االجتماعلي ،وهلو ملا يميلز وكاالت
األنبلاء ووسلائل اإلعلالم الرسلمية
باعتبارهلا مصلادر موثوقلة تبنلي
سمعتها املهنية عىل الدقة واملصداقية،
لذللك جاء نرش خرب مفلربك يف وكالة
األنبلاء الجزائريلة التي تعل ّد املصدر
الرسلمي لنقل األخبار علن الجزائر،
صدملة للجزائريلني وزعلزع الثقلة
بهلا ورضب مصداقيتهلا يف الصميم
بالنسبة لهم.
وأضافلوا أن الوكاللة ارتكبلت خطلأ
مهنيلا فادحلا بنلرش خلرب علار
علن الصحلة ،وتجاهللت أن علرص
الفضاءات املفتوحة ومواقع التواصل
االجتماعلي ،يفضح األخبلار الكاذبة
برسعلة كبرية والسليما إذا كانت من
مصدر مسلؤول كوكالة أنباء رسمية
تلوزع أخبارها علىل وسلائل اإلعالم
املحليلة واألجنبيلة ،أي أن اكتشلاف
الخطأ أمر مؤكد.
وأصلدر مكتب األملم املتحدة لحقوق
اإلنسلان يف جنيلف ،الجمعلة ،بيانلا
سللط فيله الضلوء علىل معلوملات
وصفهلا بل”امللفقلة يف ملا يتعللق
بالجزائر” .وأكد املكتلب أن مواطنني
وناشطني جزائريني قدموا شكاوى يف
األسلابيع األخرية ،وأن هيئات حقوق
اإلنسان املعنية ستنظر فيها يف الوقت
املناسب.
وكتلب الصحفلي لحسلن حرمة ،يف
صفحتله علىل فيسلبوك “أن تصلل
مفوضيلة األملم املتحلدة لحقلوق
اإلنسان ،إىل إصدار بيان تكذيب وكالة
األنبلاء الجزائرية لنرشهلا معلومات
مغلوطلة وأخبلار مضلللة ،والتنديد
باسلتخدام صورة قاعتها وشعارها،

يعنلي أن االنحطلاط اإلعالملي بللغ
مستوى ال يطاق”.
وتلداول ناشلطون علىل الشلبكات
االجتماعيلة البيلان وانتقلدوا وكالة
األنباء الجزائريلة التي عملت وفقهم
بطريقة تماهي فيها موقف السللطة
من النشلطاء الذين ينلادون باحرام
الحريلات والحقلوق األساسلية،
والسيما حق التظاهر السلمي.
وقلال اإلعالملي الجزائلري نجيلب
بلحيملر يف تعليلق مطلول نلرشه
علىل صفحته علىل فيسلبوك “قرأت
ردود أفعلال أصدقلاء وزملالء عملوا
يف الوكاللة واسلتخلصت أن شلعورا
باألىس يغمرهم ،األمر ال يتعلق بخطأ
ارتكبله صحايف أو رئيلس تحرير ،بل
هلو نتيجة للتدخلل املبلارش يف عمل
الوكالة عن طريق التعليمات الفوقية،
تماملا مثلما أجمعت وسلائل اإلعالم
املتملقة عىل إعادة نرش الخرب ،تطوعا
أو امتثاال لألوامر”.
وأشار بلحيمر إىل أن “ما قاله املتحدث
باسم املفوضية العليا لحقوق اإلنسان
بخصوص مقال وكالة األنباء مخجل،
ويمس بصورة الجزائر ألنه يف النهاية
يقلدم مثاال حيلا عىل كيفيلة تحويل
وسلائل اإلعلالم العموميلة إىل أدوات
للدعايلة التي للم تعد تلجلأ إىل طرق
ذكيلة للتالعلب بلل سلقطت يف فلخ
الكذب املفضوح والرديء”.
سلجل حريلة الصحافلة يف الجزائلر
يواصل الراجع
تتزايلد حلدة االنتقلادات املوجهلة
للسللطات الجزائرية بسلبب تدهور
حرية التعبري والصحافة ،حيث قالت
صحيفلة “لوجورنلال دو ديمانلش”
الفرنسلية إن النظام الرسمي يسعى
لقتلل حريلة التعبلري واللرأي علىل
الرغم من البلالد كانت رائدة يف حرية
الصحافة قبل عقود.
وأوضحلت الصحيفلة يف تقريلر
أن الجزائلر باتلت تحتلل مراتلب
متأخرة جدا عىل سللم حرية التعبري
واإلعالم .واستندت إىل مؤرش منظمة
“مراسللون بلال حلدود” لحريلة
الصحافة يف أنحاء العالم ،فقد حلت
الجزائر يف املرتبة  146من أصل 180
للعام الجلاري .وأشلارت الصحيفة
الفرنسية إىل أن الجزائر تراجعت 27
نقطة يف سلم الحريات خالل الخمس
سلنوات األخلرية .وعزت السلبب إىل

مطالب بتكثيف التدريب للصحفيني و«تسريع» خطوات التحول الرقمي

إغلالق املواقع اإلخباريلة .باإلضافة
إىل االعتقلاالت الدوريلة يف صفلوف
الصحفيني العاملني يف البالد.
واعتقللت السللطات يف الجزائلر 8
صحفيني منلذ الحلراك الجزائري يف
فربايلر  .2019واألسلبوع امللايض،
ُحرملت صحيفلة الوطلن اليوميلة
الجزائريلة الناطقة بالفرنسلية من
اإلعالنلات العامة بعلد نرشها مقاال
عن ثروة اثنني من أبناء رئيس أركان
الجيلش الراحلل أحمد قايلد صالح.
وخصصلت صحيفلة الوطلن وهي
من أبرز الصحلف الجزائرية االثنني
امللايض ،صفحتهلا األوىل ملقلال عن
اسلتثمارات ابني الفريق قايد صالح
اللذي تلويف يف  23ديسلمرب ،2019
وقالت إنهما “جمعا ثروة هائلة”.
وأضافلت الصحيفلة أن اثنلني ملن
أبناء الرجل القوي السابق يخضعان
“لتحقيلق قضائلي” ،بعلد منعهما
ملن مغلادرة األرايض الجزائريلة.
وقلال مديلر الصحيفلة الطيلب
بلغيلش لوكالة فرانلس برس “أؤكد
أن الصحيفلة ُحرمت ملن اإلعالنات
العاملة بعلد نلرش هلذا املقلال”.
وأضاف “األمر يشبه أيام عبدالعزيز
وسلعيد بوتفليقة (الرئيس السلابق
وشلقيقه) .هذه ضغلوط وعمليات
ابتزاز ال تطاق”.
والعديلد ملن وسلائل اإلعلالم
اإللكرونيلة ،مثل الفانغارد ألجريي،
محجوبلة يف الجزائلر .ويف بيلان،
شلجبت منظملة “مراسللون بلال
حلدود” اسلتمرار “الضغلط علىل
وسلائل اإلعالم” ودعت السلطات إىل
“احرام حرية التعبلري” .بني عامي
 2014وُ ، 2017حرملت العديلد
ملن الصحلف ،بملا يف ذللك الوطن،
ملن اإلعالنلات انتقاملا ملعارضتها
بوتفليقلة اللذي أطيح بله يف أبريل
 2019تحت ضغط الشلارع وبتدخل
ملن الجيلش بقيلادة الفريلق قايد
صاللح .والدوللة هي أكلرب مُ علن يف
الجزائلر ،حيلث يُعهلد باإلعالنلات
الخاصلة بلاإلدارات واملؤسسلات
العامة بموجلب القانون حرصيا إىل
املؤسسلة الوطنية للنرش واإلشهار.
وقلد تعرضلت املؤسسلة النتقادات
لدورهلا كلل”أداة سياسلية” تختار
وسائل اإلعالم ليس وفقا لجمهورها
ولكن وفقا لخطها التحريري.

اجلزء االول

اإلعالم والعامل االفرتاضي بعد «كوفيد ـ ...»19تو ّسع مؤكد وتأهيل حتمي
القاهرة  /فتحية الدخاخين:
مَ لا «السليناريو» املسلتقبيل لشلكل العاللم
االفرايض واإلعالم ملا بعد انتهاء أزمة فريوس
«كوفيد »19 -؟ وما مستجدات العمل الصحفي
الجديدة وفق ذلك الشلكل؟ وهل ستتغري طرق
التعامل مع التطبيقات اإللكرونية؟
هلذه بعلض التسلاؤالت التلي تلردد يف أذهان
الصحفيلني ،خصوصلا ً بعدملا ألقلت تداعيات
الفلريوس بظاللها عىل مناحي الحياة ،وأعادت
تشلكيل وصياغة آليلات صناعة اإلعلالم ،التي
أجربها الفريوس بشلكل أكلرب عىل التعامل مع
التكنولوجيلا والتحلرك بشلكل أرسع يف اتجاه
العاللم االفرايض .ومعللوم ،أنله ثبتت جدوى
تحقيق التباعد االجتماعي ،والحفاظ عىل وترية
وأداء األعمال عن بُعد.
ويف حني طرح خرباء إعالم وصحفيون تصورات
وأولويلات متباينلة لكيفيلة تعاملل الصحفي
واإلعالملي مسلتقبالً ،فإنهلم أجمعلوا تقريبا ً
علىل أن “العمل من املنزل اعتملادا ً عىل األدوات
ّ
سيتوسلع يف املسلتقبل ،وعليله،
االفراضيلة
سيتطلب من العاملني باملجال مزيدا ً من التدرب
المتالك أدوات التطور التكنولوجي”.
ملع ذلك ،فلإن هناك خلرباء يلرون أن «العمل
الصحفي يف املستقبل ،سيجمع بني التكنولوجيا
ُ
والطلرق التقليدية يف الحصلول عىل املعلومات،
كما سيكون عىل الصحفي دور يف إعداد قصص
مميزة ،إضافة إىل تويل مسؤوليات تحري الدقة
واملصداقية ،لجذب الجمهلور الذي أصبح أكثر
وعياً”.

وفلق تقرير «املنتدى االقتصلادي العاملي» الذي
حملل عنلوان «(كوفيلد  )19 -قللب موازيلن
صناعة اإلعالم» ،يف يونيو (حزيران) املايض ،فإن
«مهمة اإلعالم التعليمية واإلخبارية ستتغري يف
املسلتقبل ،وسلتحتاج تعاونا ً وجهلودا ً مكثفة
لتطوير ُ
الطلرق لدعمها مالياً ،مع الحفاظ عىل

جودة املحتوى واملصداقيلة» .وتابع التقرير أن
“وسائل اإلعالم التي استطاعت تحقيق انتشار
خلالل أزمة «كوفيد  »19 -سلتواصل لعب دور
مؤثر يف املستقبل ،سواء كان هذا الدور إخباريا ً
أم ترفيهيلاً ،وبنلا ًء عىل قدراتهلا التكنولوجية،
ونلوع املحتلوى اللذي تقدمه ،ولكن سليكون

اكتسلاب ثقة الجمهور أملرا ً صعباً”.الدكتورة
أروى الكعيل ،الصحفية واملدربة وأستاذة اإلعالم
يف معهد الصحافة وعلوم األخبار يف تونس ،ترى
أن “املرحلة املقبلة ستشلهد اعتملادا ً أكرب عىل
(اإلنرنت) يف جميع مجاالت الحياة من التسوّق
إىل الدراسلة ،إىل العمل والحصول عىل املعلومة،

ما سليفرض تحديات جديدة علىل الصحفيني،
الذين ملا عادوا يلعبلون دور (حلارس البوابة
التقليلدي) إليصال املعلومات .وبالتايل تقع عىل
عاتقهم مهمة ومسلؤولية أخرى ،هي التحقق
من املعلومات ،التي سيزداد تداولها عرب مواقع
التواصل االجتماعي ،ما يعني زيادة ما يسلمى
األخبار الكاذبة”.
أملا الدكتلورة هويلدا مصطفى ،عميلدة كلية
اإلعالم جامعة القاهلرة ،فتتوقع “ازدياد ُطرق
العملل من املنزل الذي فرضتله أزمة الفريوس،
بعد انتهلاء أزمة الفريوس ،وكذلك تغري شلكل
العمل الصحفي التقليدي ،الذي كان يعتمد عىل
الوجلود يف امليدان ،كما ستشلهد الفرة املقبلة
تغطيلات ومتابعات أكثر من املنزل باسلتخدام
األدوات التكنولوجية املتنوعة واملبتكرة”.
وبحسلب دراسلة نرشها موقع “معهد اإلعالم
والصحافلة املسلتقبليني” ( ،)DCUوهلو
مؤسسلة بحثيلة مختصلة يف التكنولوجيلا،
مقلره آيرلندا ،خلالل أبريل (نيسلان) املايض،
فلإن «التكنولوجيلا لعبت دورا ً كبلريا ً يف تعامل
ّ
وسليتعني
صناعة اإلعلالم مع أزمة الفريوس،
علينا مسلتقبالً متابعة تطور ثالث مبادرات يف
هذا السياق:
األوىل ،اسلتخدام برامج الحاسلب اآليل يف إعداد
ملادة صحفيلة؛ حيث طلوّر عدد من وسلائل
اإلعالم برامج تساعد يف رصد بيانات (كوفيد) يف
أكثر من مكان وتجهيزها للنرش ،ووفقا ً لوكالة
(رادار) يف بريطانيلا ،فلإن الوكالة اسلتطاعت
إنتلاج  149قصة حول الفريوس خالل سلاعة

من نرش األرقام الرسمية الخاصة بالفريوس.
والثانيلة ،تتعللق بمعالجلة البيانلات بصلورة
برصية ،كما فعلت صحيفتا (واشنطن بوست)
و(نيويورك تايمز).
والثالثة ،ترتبط بتطوير التطبيقات للتحقق من
املعلوملات ،التي تعاونت فيهلا جهات مختلفة
ملن بينهلا (غوغلل) و(فيسلبوك) لل(غربلة)
املعلومات غري الصحيحة بشأن الفريوس.
ملا تناولتله الدراسلة ،ال يعني االسلتغناء عن
الصحفي يف املسلتقبل واالعتملاد بدالً منه عىل
التطبيقات اإللكرونية .إذ يرى خالد الربماوي،
الصحفي املرصي املتخصص يف اإلعالم الرقمي،
أن “العملل الصحفلي مسلتقبالً سليجمع
بلني التكنولوجيلا والطلرق التقليديلة يف جمع
ً
إلكرونيلا ال بد من
املعلوملات ،فامللواد املنتجة
مراجعتها ،كما سيكون للصحفي دور يف إعداد
قصص مميلزة ،ويف تحري الدقلة واملصداقية،
لجذب الجمهور الذي أصبح أكثر وعيا ً يف البحث
عن املصادر املوثوقة”.
ملن جهته ،يلرى الكاتلب الصحفلي ُ
العماني،
حمود بلن عيل الطوقلي ،رئيلس تحرير مجلة
«الواحة» ،أن «اإلعالمي غري املؤهل تكنولوجياً،
سليعاني يف الفرة املقبلة ،التي تتطلب مهارات
مختلفلة ملن الصحفيلني ،عليهلم أن يسلعوا
للحصول عليها .إذ سيسيطر اإلعالم اإللكروني
عىل املشهد ...وبالفعل ،كثرة من وسائل اإلعالم
يف ُعمان بدأت تسلتعد للمرحلة املقبلة ،وتعمل
عىل تطوير أدواتها التكنولوجية لتواكب العالم
االفرايض ما بعد (كوفيد – .)19
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كنت موظفا يف قسم املنوعات باذاعة بغداد ولو مل اكن ممثالً لكنت مغنيا
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الفنان حممد حسني عبد الرحيم حيكي لـ”الزوراء” سرية حياته الفنية ومراحلها
تمتد عالقتي بالفنان محمد حسن عبد الرحيم الكثر من
اربعن عاما اييام كنا موظفن يف اذاعة جمهورية العراق
يوم كنت انا منتسبا اىل القسم الثقايف وهو ينتسب اىل قسم
املنوعيات  ,تلك كانت فرتة مهمة يف تاريخ االذاعة يعمل فيها خرية
الفنانين واملذيعن ومعدي الربامج ,الراحل املخرج سيامي الرساج

واملمثل املعروف الراحل سمري القايض وروناك خليل شوقي واحمد
خلف وسيعد البزاز واخرون  .دخل محمد حسين قسيم املنوعات
ايامهيا لم يكين فنانا معروفا بل ولم يكن مقدميا او معدا للربامج
فتم اختباره من قبل اعضاء القسيم وتم قبوله كمنتسيب لتقديم
الربامج.

حوار – مجال الشرقي
محمد حسين يعرتف انه مر بمرحلة
صعبة ال تخلو من وجل معن واستمر
اييام العمل سياعدته قدراته الفنية يف
مجيال الدراميا الكوميديية وسيار يف
الطرييق برفقية زمالئيه حتيى وصل
الييوم اىل ممثيل شيهري مين الطيراز
االول.
عبيد الرحيم فلسيطيني االصل عربي
احيب العيراق وقيرر البقياء بالعراق
متجنسيا كعراقيي اصييل ،ممثيل
كوميدي عراقي من أصل فلسيطيني،
مين موالييد  ،1955محلية قنرب عيل،
محافظة بغداد.
اليزوراء ترحب بك اخ محمد وتتمنىان تجري معك حوارا صحفيا.
بكل رسور مع خاليص محبتي لهذاالحوار الذي بالتاكيد سييكون محور
ذكرياتنيا االوىل ميع هيذه االذاعية
العتيدة.
رغم انك معيروف للناس لكننا يجبان نتعيرف عيى البطاقة الشيخصية
لجنابك؟
اسيمي الحقيقي والفنيي هومحمدحسن عبد الرحيم
املييالد 25فربايير ( 1955العمير 65
سنة)
املهنة ممثل سنوات النشاط
 – 1979اآلن
 للفنان محمد حسن اشواط واسعةيف الفين الكومييدي هل باالميكان ان
تعرف جمهورك بمسريتك وما قدمته
من اعمال؟
 من الصعيب ان اتذكير كلما قدمتهوشياركت به من اعمال لكني سؤجز
لك بعضا مما اتذكره
 -1من االفالم فيلم وجهان يف الصورة
 ،1989تألييف :عبد البياري العبودي،
إخراج :حسين الجنابيي ،تمثيل :ليى
محميد ،طعمية التميميي ،فوزيية
عارف.
 -2مكان يف الغد  ،1991تأليف :صباح
عطيوان ،تمثييل هدييل كاميل ،جواد
الشكرجي ،محسن العزاوي.
 -3عميارة  ،1987 - 13تألييف :عبيد
البياري العبيودي ،إخيراج :صاحيب
حيداد ،تمثيل :راسيم الجميييل ،خليل
الرفاعيي ،سيليم البيري ،أمل طه،
سهام السبتي.

ومن املرسحيات
ألف عافية.
بيت أبو هيلة.
حايط انصيص.
أطراف املدينة.
احذروا هؤالء.
الدنيا حظوظ.
املال عبود الكرخي.

أحى الكالم.
أيام اإلجازة .1992
أبو نادر.
ومن املسلسالت التي شارك فيها
ابن حران .1990
ذئاب الليل (مسلسيل عراقي) ،1996
بطولية بهجيت الجبيوري ،إنتياج
تلفزيون العراق.

العراقيية بطولية نخبة مين الفنانن
العراقين
واتذكير مين تمثلييات وسيهرات
تلفزيونية
تمثليية حب عى الهاميش مدة العمل
ساعة
انتياج الثمانينيات شياركني البطولة
كل مين هدييل كامل واسييا ويقع يف

حاله كحال بقية االعمال التلفزيونية
والربامج املفقودة لالسف.
وماذا عن الوصالت الخارجية والربامج
التلفزيونية؟
يل وصالت وبرامج تلفزيونية شاركت
بها ومنها
برناميج إسيرتاحة الظهيرية 1983 -
وهو موجود االن عى يوتيوب

مررت مبراحل صعبة ساعدتين يف جمال الدراما
عملت مع الراحل سامي السراج والراحل مسري القاضي

اكتشفين كممثل “فالح بستانه” بعد ان نويت ان اكون مطربا
من افالمي وجهان يف الصورة ومكان يف الغد و عمارة 13
الخيط والعصفور.
قناتيك ُ ،1989ع ِرضيت يف مير
والكويت.
ومن املسلسالت
محطيات الذاكيرة ،وهيي أول أعمايل
التلفزيونيية ،تألييف :عبيد البياري
العبودي ،إخراج :رشيد شاكر ياسن.
حاالت تعبان.

الدهانة ،من إنتاج قناة البغدادية.
دار دور  ،2009إنتياج قنياة الرشقية،
تأليف وبطولة قاسم املالك.
حب وحرب ج ، 2إنتاج قناة الرشقية،
تأليف وبطولة قاسم املالك.
سائق السيتوتة ،إنتاج قناة الرشقية،
تأليف وبطولة قاسم املالك.
حرائيق الرمياد ،إنتاج شيبكة اإلعالم

قصية حب مين طيرف واحيد يتعاىف
بفضل انسيانة احبته وساعدته وعاد
إىل سيابق حالته بسبب انسانة اخرى
احبها واستغلته.
وكيف تقيم هذا العمل؟العمل مين االعميال الرائعة واملعربةجيدا لكن فقد من ارشييف التلفزيزن
العراقي ابان احتالل العراق عام 2003

مسلسل ابن حران
مسلسل أيام االجازة عى يوتيوب

مرسحيية الخييط والعصفيور عيى
يوتيوب
بالضبيط متيى كانيت بداياتيكالتلفزيونية ؟
ميع التلفزييون بيدأت عيام 1979بمسلسيل (محطات الذاكيرة) تأليف
عبد البياري العبودي وإخراج املرحوم
رشييد شياكر ياسين ،ثيم مسلسيل
(حاالت تعبان) الذي أطلق شهرته عى
نحو غري اعتيادي ،بحيث أن الكثري من
الناس يتذكرون اسم تعبان وينادوني
به كذلك اشيتهرت اعمايل مع امل طه
ىف اسيرتاحة الظهرية وتواليت اعمايل
التلفزيونيية بعد ذلك واتذكيرر منها:
مسلسل
(احى الكالم)
(ايام االجازة)
(ابو نادر)
(ذئاب الليل ج )2وغريها .
وفيميا بعيد شياركت يف مسلسيل
(الدهانة ) و(دار دور) و(حب وحرب)
و(سائق الستوتة) وغريها.
 دخليت االذاعية وكنت غيري واضحاملعاليم ثيم اصبيح مين الفنانين
املشيهورين يف العيراق من اكتشيفك
فنياً؟
 صديقي ما زلت اتذكر اسمه « فالحبستانه» عرض ّ
عيل فكرة التمثيل بعد
ان نويت ان اكون مطربا ،معتقدا أنني
امتلك الصوت الجميل منذ صباي.
 رأييك باملرسح العراقيي اليوم وملاذاال تعود اعمال مثل الخيط والعصفور
وغريها؟

شاركت يف مسرحيات ألف عافية -بيت أبو هيلة -حايط انصيص-أطراف املدينة -احذروا
هؤالء -واخليط والعصفور -واحد  +واحد هو الدور الوحيد الذي كنت فيه جادا اىل النهاية

َ
كيف قتل فيصل الثاني وكيف تم التخطيط لقتله؟
تذكي ُر االحداث انه يف يوم األحد املصادف الثالث عرش من
تميوز  1958كان امللك فيصل الثانيي موجودا ً يف القر
امللكي مجتمعا ً مع عائلته وبعض الزوار وقد احيّوا حفال
عائليا صغريا بمناسيبة عيد ميالد املليك ،تخللته فقرات
ترفيهية مين أحد السيحرة البهلوانين الذي اسيتقدمه
األمري عبيد االله وكان مدعيوا للحفل عدد مين املقربن
بضمنهم قائد الفرقة الثالثة الفريق غازي الداغسيتاني
والتي انطلقت منها الحركة دون علمه .وبعد الحفل كان
امللك يتيداول موضوع زواجه املرتقب ّ
وهيم بعض افراد
االرسة بوضع الرتتيبات الخاصة بسفر امللك إىل تركيا ثم
إىل بريطانيا ،حيث من املقرر ان يلتقي خطيبته يف لندن.
كان امللك الشياب اليذي يبلغ من العمر  23سينة ً يعاني
مين الربو ،هيادئ يف طبعيه ،مثقف ،خجيول إىل حد ما،
وكانيت له نزعية وطنية مبنيية عى حبه للعيراق ،كان
يقتيدي بسيرية واليده امللك غيازي املعيروف بمناصبته
العيداء لربيطانيا والذي قتل هو اآلخر يف حادث اصطدام
سييارة غامض عام  .1939وكان يؤثر فيه وعى قراراته
بشيكل خطري خاله عبد اإلله ويل العهد والويص السيابق
عى العرش .وكان من املقرر أن يلتقي امللك فيصل الثاني
بخطيبتيه األمرية فاضلية يف لندن حيث تقيرر زواجهما
خالل شيهرين ،وكان مقررا أن يرافقه يف سيفره رئيس
وزرائيه نوري السيعيد وبعض اليوزراء بضمنهم غازي
الداغسيتاني قائد الفرقية الثالثة الذي قيام أحد االلوية
التابعة له بالقيام بالحركة .ومن العائلة كان سيريافقه

 يوجيد فرق كبري بين االٔمس واليوممن دون شك وتوجد اعمال تقدم اليوم
رائعية جدا وانيا اقصد امليرسح الجاد
وبعض املرسحيات الجماهريية وليس
كلهيا ونوعيية النصيوص املرسحيية
الييوم بسييطة وسيطحية واعميال
االميس صعب ان تعود الن الزمن تغري
مين كل النواحيي عيى كافية الصعد
االٔمنيية واالقتصادية والفنيية ،وآلية
العمل تغريت وحياة الفنان تغريت
 مسلسيل واحد  +واحيد يمثل الدورالجاد وفيه بعض الغموض ماذا تقول
عن مشاركتك به؟
 مسلسيل واحد  +واحيد ياخذ منحااخير فقيد كان دوري فييه دور العيم
املصلح واملختفي وكان الدور جادا اىل
حد رصت فيه امثل دور االب ولكن فيه
نوع من التسيلط وقد حاولت احافظ
عى جديتي بشكل كبري وال اخفي عى
القيارئ الكرييم انه اليدور االول الذي
كنيت فيه جيادا اىل النهاية وباختالف
عين االدوار االخيرى التي كنيت فيها
اخلط بن الكوميديا والعمل الجاد.
َ
تعريفك
 اكثر دور كان له الفضل يفللجمهور؟
 مسلسيل كان مين بطولية الفنيانالراحيل خليل الرفاعيي يحمل عنوان
«محطات يف الذاكرة».
طموحاتك لالعوام املقبلة؟
 طموحي االنتشيار عربيا واملشاركةبأعمال عربية.
 انيت فنان كومييدي تضحك الناسفمين يُضحيك محميد حسين عبيد
الرحيم؟
 الراحيل نجييب الريحانيي هيذاالفنان افتخير بأنه عراقي الجنسيية
وهيو من أبناء املوصيل الذي انتقل اىل
مر وتيزوج بمرية انيه يف دقائق
يضحكنيي مين كل قلبيي ويف ثيوان
يبكيني.
 لو لم تكن ممثالً فماذا ستكون؟ -لكنت مغنيا. كلمة أخرية تود قولها؟ شيكرا ً لكم عى هذا اللقياء وأتمنىلصحيفتكيم الغراء املزييد من العطاء
والتقيدم وتحيية لجمهيوري الحبيب
أينما كان.

فيصل الثاني وساعاته األخرية
بعض أمريات االرسة وأزواجهن .كان امللك طوال االمسية
منتشيا ً بسبب خططه عى املستوى العائيل بالزواج وعن
القير الذي يرشف عى تشيييده يف كرادة مريم ،والذي
صادرتيه الدولة بعد اعالن الجمهورية ،فجرى توسييعه
واكماليه وافتتاحه عام  1965ليكون القر الجمهوري
مقيرا رسيميا ومكتبا لرئييس الجمهوريية ،وحتى عام
 2003عندما احتلته القيوات االمريكية ،وحولته إىل مقر
للسفارة االمريكية.
كان امللك قد خطط االنتقال للقر الجديد ليكون مقره
وسيكنه بعيد زواجه وهيي خطيوة منه لفصل نفسيه
وقراراته وسياسيته عن الويص السيابق عبد االله ،ليبدأ
بسياسة جديدة نابعة من فهمه ومبادئه .ومن املفارقات
كانت زوجة خاله األمرية هيام تبدي مالحظاتها املتكررة
للملك بأن يذكر عبارة « ان شاء الله» ،حيث علق مازحا،
«نعم نعم ..ان شياء الله ..ان شياء الليه ،ولكن ملاذا هذا
اإللحاح وكأننا سنموت غدا؟ «
كيف علم امللك بالحركة قبل يوم
وقبيل ظهر ذليك اليوم اسيتقبل املليك بعيض زائريه يف
مكتبه وتناول طعام الغداء مع أغلب افراد أرسته ،ودخل
جناحيه الخاص ليالرشاف عى اعيداد حقائب السيفر.
ورغيم األجواء املرحة للمناسيبة السيعيدة والذي سياد
اجتمياع افراد االرسة وهم يتناولون الشياي فان شييئا
مين القليق والتوجس كان يسييطر عى مشياعر بعض
األميريات وبخاصية االمريتيان عابديية وبديعية .وقبل
الغروب بحوايل السياعة وصلت سييارة شياهدها أفراد

العائلة وهم جالسون يف رشفات القر ،توقفت وترجل
منها ضابط يحمل رسالة سلمها للملك ،تطلع إليها امللك
ملييا وقد اكتيى وجهه بالوجوم طالبيا ً االتصال بطيار
املليك الخاص املقدم جسيام لجلب الطائيرة املروحية يف
باحية القر .وناولها إىل األمري عبيد اإلله الذي لم يقدر
عى اخفاء ارتباكه حال االطالع عليها ،موجها امللك بانه
الداعي للطائرة للهرب وانه سيترف ملعاقبة القطعات
املتميردة النيه عرف مين أيين انطلقت ويشيتبه ببعض
عنارصها ،ثم استأذن الحارضين وخرج من القر.
ويف حيدود السياعة الخامسية من ييوم االثنين صباح
 14يولييو /تموز من ذليك العام اسيتيقظ الجميع عى
أصوات طلقات نارية .هب الجميع فزعن :امللك والويص
واألمريات والخدم .وخرج أفراد الحرس امللكي إىل حدائق
القر يستقصون مصدر النريان .وازداد رشق الرصاص
واإلطيالق نحو جهة القر .ولم يهتد الحرس إىل مصدر
النيريان يف البداية .وخيرج امللك فيصل مين جناحه وقد
ارتيدى مالبسيه ،وخاطيب الحيراس من أعيى الرشفة
مسيتفرسا عما حصل .ومن رشفة قريبة طلب عبد اإلله
من حراس آخرين بأن يذهبوا إىل خارج القر لريوا ماذا
حصيل .وعاد الحراس ليخربوا املليك الواقف عى الرشفة
مع أفراد االرسة بانهم شاهدوا عددا من الجنود يطوقون
القير .وبعد استفسيار امللك عن املوضيوع اخربه آمر
الحيرس امللكي بيان اوامر صدرت لهيم بتطويق القر
واملرابطة أمامه.
ورسعيان ما انهيال الرصاص ورشيقات الرصاص عى

القير .وتراجيع الجمييع إىل الداخيل ليتبادليوا اليرأي
حول ما حيدث .وقال عبد اإلله انه يعتقد أن هذه حركة
مسيلحة لقلب نظيام الحكم .قام امللك وعبيد االله بعدد
من االتصاالت مع بعض اآلمرين طالبن منهم اسيتجالء
املوقيف والتحيرك الرسييع وجياءت التطمينيات بيان
القطعات املوالية سيتجري الالزم للتصيدي للمهاجمن
مما طمأن امللك وعائلته بالبقاء يف القر وعدم التحصن
واالختباء يف أماكن أكثر امنا ،اال انه يف حقيقة األمر كانت
القطعيات املواليية للملك تشيتبك بصعوبة ميع القوات
الحركية املهاجمية يف مواقع مختلفة مين العاصمة الن
قوات عبد السيالم عارف امنت عنر املباغتة وسيطرت
عى أهيم املواقع االسيرتاتيجية يف العاصمية قبل تحرك
القوات املوالية للملك.
دخيل آمر الحرس امللكي مسيتأذنا مقابلة امللك ،ليخربه
بان الجيش قام بحركة عسكرية .وقد اخرب آمر الحرس
املليك بيان قوات الحيرس املرابطية حولة مشيتبكة مع
املهاجمن
ويف املرة الثانية اخرب آمر الحرس امللكي امللك بان قطعات
الجيش املتمردة سييطرت عى النقاط الرئيسية يف بغداد
واعلنيوا الجمهوريية وأنهم يطلبون مين العائلة امللكية
تسليم نفسها
وعنيد السياعة الثامنية صباحا اعلين امللك استسيالمه
وطلب منه الخروج مع مين معه ،ودخل بعض الضباط
املهاجمن إىل القر السيتقبال امللك وعائلته ،وخرج مع
امللك كل من األمري عبد االله وامه امللكة نفيسة جدة امللك

واألمرية هيام زوجة عبيد االله ،ثم األمرية عابدية اخته،
والوصيفية رازقية وطباخ تركي واحيد املرافقن واثنان
من عنارص الحرس امللكي.
ويف مستشيفى الرشيد العسيكري حيث نقلت جثة امللك
إىل إحيدى غرف العملييات ،للتحقق من وفياة امللك .ويف
مساء اليوم نفسه حفرت حفرة قريبة من املستشفى يف
معسكر الرشيد ،وأنزلت فيها الجثة واهيل عليها الرتاب،
ووضعت بعض العالمات الفارقة معها لتدل عى مكانها
فيما بعد ،ثم تم نقل الجثة بشكل خفي ودفنها يف املقربة
امللكيية يف االعظميية يف ميكان خفي يقيال تحت إحدى
املمرات خوفا من العابثن من نبش القرب.
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حنو مستقبل افضل ..هلا

نصائح طبية

مثانية أشياء جيب أن تقوليها لزوجك يف أثناء اخلالفات
 -1مِ �ن فضل�ك ح�اول أن تفه�م وجهة
نظري هذه!
اإلنص�ات الجي�د ج�زء أس�ايس لحل أي
خ�اف ب�ني املتزوج�ني ،ولكن ع�ادة ما
يهمل كل طرف االس�تماع لآلخر يف أثناء
الش�جار .ففي الوقت الذي تتحدثني فيه
يكون الطرف األخر مشغوال بالبحث عن
الرد املناسب لقوله يف جولته وهو ما يزيد
األمر تعقيدا .اطلبي من زوجك أن يتوقف
عن التفكري قلياً ،ليس�مع وجهة نظرك
كاملة بخصوص أحد محاور املشكلة ثم
ابدأي يف التحدث بهدوء واسأليه من حني
آلخر إن كان يفهم ما تعنيه أم ال.
 -2ه�ذه ليس�ت مش�كلة تخصك فقط،
إنها مشكلتنا معا ً!
هذه إحدى عب�ارات التهدئة التي يمكنك
استخدامها للتخفيف من وطأة الخاف.
إذا كن�ت تتش�اجرين مع زوج�ك وزادت
ح�دة الخ�اف بينكما ،فم�ن الرضوري
أن تخ�ربي زوج�ك بأنكما مش�رتكان يف
حدوث هذه املش�كلة وأنه�ا تعكر صفو
حياتكما معا ً.
 -3لس�ت مطالب بحل املشكلة ...أريدك
فقط أن تسمعني!
امل�رأة بطبيعته�ا تمي�ل إىل التعب�ري ع�ن
مش�اعرها واألم�ور الت�ي تزعجها ،فإن
هذا يحس�ن م�ن حالته�ا املزاجي�ة ،وال

املطبخ ..

ي�درك جيمع الرج�ال هذا األم�ر .لذا من
املهم أن تعلمي زوج�ك بأنك تريدين منه
فقط أن يس�معك بحيث يرتكز اهتمامه
عىل محاوله فهمك وليس مجادلتك لحل
املشكلة.
 -4نحن نخرج عن أصل املوضوع!
من الرضوري من الحني آلخر أن تتأكدي

م�ن عدم اتس�اع دائرة الخ�اف بينكما.
فإذا كان الش�جار حول مش�كلة صغرية
باملن�زل ،ال يج�ب أن يتط�رق الحدي�ث
حول العمل والس�يارة واألصدقاء ...إلخ.
اس�تخدمي ه�ذه العبارة لضم�ان عدم
الخ�روج عن صل�ب املوض�وع والتطرق
ألمور لن تودي بكما إىل حل الخاف.

 -5أحبك
ذكري�ه بأن�ك تحبين�ه ،فه�ذه الكلم�ة
الس�حرية كفيلة بإذاب�ة أي خاف .إنها
بمثاب�ة تذك�رة ل�كل منكم�ا ب�أن هذه
املش�كلة الواقع�ة أمر طارئ ول�ن يدوم
طوي�ا ألن الح�ب بينكم�ا أك�رب من أن
يخرس أي منكما اآلخر.

 -6فلنتحدث يف مكان آخر
تأكدي دوما من أنكما ال تتشاجران أمام
األطف�ال أو يف م�كان مزدح�م بالغرباء،
ب�ل انتقا إىل م�كان مغلق منع�ا ً لتدخل
أط�راف غ�ري معني�ة بالحدي�ث .تذكري
أيضا أن الش�جار أمام األطفال قد يفسد
نفسيتهم لذا فهو أمر ممنوع.
 -7لديك وجه نظ�ر صحيحة لكن دعني
أرشح لك:
من الرضوري أن تبحثي دوما عن النقاط
املشرتكة يف حديتكما بدال أن تحاويل طوال
الوقت تثبتي أنك عىل حق وأن وجهك نظر
زوجهك هي الخاطئة .إذا كنت تجدين أن
لزوجك وج�ه نظر صحيح�ة فاعرتيف له
بذل�ك بدال م�ن املكابرة فذلك س�يخفف
من حدة الخ�اف وربما يجعله ذلك أكثر
استيعابا لتفسريك ووجهه نظرك.
 -8فلننهي الخاف اآلن!
أس�وأ الخافات الزوجية ه�ي الخافات
املؤجلة ألن الش�جار وقته�ا يكون ناجم
عن مش�اعر مرتاكمة بني الطرفني وهو
ما يزيد األمر تعقيدا .لذا فأفضل طريقة
لحل الخ�اف بني الزوجني هي إنهاؤه يف
أرسع وق�ت دون تأجي�ل .اخربي زوجك
بأن�ك ال ترغب�ني يف أن يس�تمر التوت�ر
بينكم�ا لعدة أي�ام وأنه م�ن األفضل أن
ننهي خافنا اآلن.

قطع الدجاج املقرمش

مقادير:
 3كيلو من صدر الدجاج.
 2بيضة.
 1كوب حليب.
 6أونصات رقائق البطاطس.
 4/1معلقة صغرية مسحوق ثوم.
 4/1معلقة صغرية مسحوق بصل.
 4/1معلقة صغرية فلفل حلو.
 6أونصات رقائق الفلف�ل الحار إلضافتهم
إىل رقائق البطاطس.
 4/1معلقة صغرية فلفل أسود مطحون.
يف البداي�ة جه�زي الصوص ال�ازم للدجاج
و ذل�ك بخلط املكونات املوج�ودة معك معا ً
يف وع�اء صغري و تقليبهم جي�داً ،ثم قومي

بتغطية الوعاء و تركه ليربد حتى تحتاجي
إىل استخدامه و تغميس.
جه�زي وع�اء كب�ري ،و ضف�ي البيض مع
الحلي�ب و الخف�ق جيدا ً حت�ى تحصيل عىل
خليط سلس.
قوم�ي بوض�ع ص�دور الدج�اج يف خلي�ط
البيض و الحليب و غمسها بداخله و تركها
تنقع يف الخليط حتى تقومي بتجهيز خليط
رقائق البطاطس.
ضع�ي رقائ�ق الش�بيس املوج�ودة معك يف
وع�اء الخاط الكهربائي وتغطيه و البدء يف
تشغيل حتى يصبح الشبيس فتات ثم ضفي
ربع معلقة صغرية من مس�حوق البصل و
مس�حوق الثوم و الفلفل الحار ،ثم تقليب

الخليط معك حتى يمتزجوا جيدا.
لعم�ل فتات الفلف�ل الح�ار ،و ذلك بوضع
رقائ�ق الفلف�ل الح�ار يف وع�اء الخ�اط
الكهربائي قد تكوني بحاجة إىل غسل وعاء
الخ�اط الكهربائ�ي م�ن أثر الش�بيس قبل
إضاف�ة الفلفل الحار ،بع�د ذلك ضفي ربع
معلقة صغرية فلفل أسود و خلطهم معا ً.
أصبح لديكي سيدتي خليط رقائق الشبيس
و الذي يعم�ل مثل فتات الخبز ،لذلك قومي
بغم�س ص�دور الف�راخ املوج�ودة معك يف
واحدة تلو األخ�ري يف الخليط و تاكدي من
أن كل قطع�ة ت�م تغطيتها بخلي�ط رقائق
الشبيس .
رتب�ي قط�ع الدج�اج املوج�ودة مع�ك عىل

مقاة الخبز أو عىل الرف الس�لكي مبارشة
للفرن يف درج�ة حرارة  400فهرنهايت ملدة
 25 – 20دقيقة حتى تصبح ناضجة تماما ً
و مقرمشة.

ً
قلي�ا قب�ل تناوله�ا و األن
اتركيه�ا ت�ربد
إس�تمتعي بتناول صدور الدجاج املقرمشة
و تناوله�ا مع الصوص و الخ�س و الجبن
الشيدر الطازجة.
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مكمالت غذائية مهمة للرجال
مع التقدم يف العمر

ق� ْد ال يعل�م الكث�ري م�ن الرجال
أن أجس�امهم تحت�اج لبع�ض
املكم�ات الغذائي�ة م�ع تقدمهم
يف العمر شأنهم ش�أن السيدات،
خاصة أن عوامل الش�يخوخة قد
تكون خطرية ومهددة للحياة.
وح�دد ديفي�د وين�ر ،أخصائ�ي
التدري�ب يف  ،Freeleticوه�و
تطبيق لياقة بدنية ّ
مدعم بالذكاء
االصطناعي 4 ،مكم�ات غذائية
أساس�ية ينبغ�ي ع�ىل الرج�ال
تناولها ،مع تقدمهم يف السن:
أوميجا 3
وق�ال وين�ر“ :يوج�د حم�ض
أوميغا  3الدهني يف زيت الس�مك
ويش�تهر بأن�ه مفي�د يف صح�ة
القلب والدماغ ،وم�ع ذلك ،يدعم
أوميغ�ا ً 3
أيضا العيون واملفاصل
والعظ�ام والجل�د ،باإلضاف�ة إىل
مس�اعدتك ع�ىل الن�وم بش�كل
أفض�ل والحص�ول ع�ىل تأثريات
تعزز املزاج”.
وتق�ول األبح�اث إن�ه م�ن ب�ني
فوائ�ده العدي�دة ،قدرت�ه املثبتة
ع�ىل تحس�ني الح�االت املرتبطة
بمتازمة التمثيل الغذائي.
وتكش�ف أن أحم�اض أوميغ�ا 3
الدهنية يمكن أن تحسن مقاومة
األنس�ولني وااللتهاب�ات وعوامل
خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب،
لدى األشخاص الذين يعانون من
متازمة التمثيل الغذائي.
املغنيسيوم
وق�ال وين�ر“ :يع�د املغنيس�يوم
معدن�ا مهمًا إلدراج�ه يف نظامك
الغذائ�ي ،ألنه مطل�وب لعدد من

العملي�ات الكيميائي�ة الحيوي�ة
يف الجس�م ،مث�ل إنت�اج الطاق�ة
وضغط الدم وتطور العظام”.
وأوضح أن املغنيس�يوم يُستخدم
أيض�ا يف نق�ل الكالس�يوم
والبوتاس�يوم بني أغشية الخايا،
وه�و ج�زء ال يتج�زأ م�ن األداء
الصح�ي لعض�ات األعص�اب
والقلب.
فيتامني (د)
أوض�ح وين�ر أن فيتام�ني (د)
رضوري المتصاص الكالس�يوم
الفع�ال ،وق�ال “إنه يدع�م ً
أيضا
جه�از املناعة يف الجس�م وينظم
نمو الخايا”.
وتوض�ح األدل�ة العلمي�ة ال�دور
الذي يلعبه فيتامني (د) يف تقوية
جهاز املناعة.
ووجد عدد من الدراسات أن تناول
مكم�ات فيتام�ني (د) بجرع�ة
محددة طبيا ،يوم ًيا ،قد يقلل من
خطر اإلصاب�ة بالتهابات الجهاز
التنفيس.
ويف إحدى الدراسات التي أجريت
عىل األشخاص الذين يعانون من
مرض االنس�داد الرئ�وي املزمن،
حق�ق أولئ�ك الذين يعان�ون من
نقص ح�اد يف فيتامني (د) فائدة
كبرية بعد تن�اول مكمات عالية
الجرعة ملدة عام واحد.
وأضاف وينر ،أن التغذية الكاملة
مهم�ة يف أي عم�ر ،وهذا يش�مل
تن�اول نظ�ام غذائ�ي يرك�ز عىل
األطعم�ة الصحي�ة ،وممارس�ة
التماري�ن الرياضي�ة ،وأخ�ذ أي
مكمل لسد الفجوات الغذائية.

كل يوم معلومة

دراسات حديثة

كيف تؤثر شبكة “الوايفاي” يف صحة اإلنسان؟
ْ
بين�ت نتائ�ج البحوث الت�ي أجراها العلماء أن إش�عاعات ش�بكة
الوايفاي تؤثر بصورة سلبية يف صحة اإلنسان وحالته النفسية.
وأجرى علماء جامعة “كاليفورنيا” دراس�ة علمية أكدت نتائجها
االفرتاض�ات الس�ابقة التي تفيد ب�أن ش�بكات الوايفاي تؤثر
بص�ورة س�لبية يف صح�ة اإلنس�ان ..إضافة إىل
أنها تس�بب ذبول النباتات ،باستثناء الصبار
ال�ذي ينمو بوتائر رسيع�ة من جرائها.
وقد ش�ارك يف التج�ارب التي أجراها
العلماء  500عائلة متوسطة الحال،
كانت تستخدم الوايفاي يوميا.
وبين�ت النتائ�ج ظه�ور
أع�راض مرضي�ة وخل�ا
يف عمل الجه�از الهضمي

يف املنطقة املوجودة فيها هذه الش�بكة إضافة إىل ارتفاع مس�توى
ال�دم وغريها من األعراض املرضية .كما تبني أن
ضغ�ط
ش�بكة الوايفاي تس�بب اضطراب�ات النوم عند
األش�خاص الحساس�ني واألطفال لذل�ك ينصح
بفصله�ا ليا .هذه البحوث مس�تمرة ولكن لم تعرف
بع�د بص�ورة نهائي�ة آلي�ة تأثري
الوايفاي يف جس�م اإلنس�ان ،ألن
معرف�ة ه�ذه اآللي�ة سيس�مح
بابت�كار وس�ائل الوقاي�ة منه�ا
خاصة وأن هذه الشبكات انترشت
بصورة واسعة يف املنازل واملقاهي
ووس�ائط النق�ل املختلفة ،وحتى يف
املتنزهات العامة.

لطلة ابهى........

دبس التمر لنفخ اخلدود
ُتعزى أهمية دب�س التمر بفضل الفيتامينات واملعادن والعنارص الغذائية
املفيدة ،وتتمثل فوائده بما يأتي:
يحتوي عىل نس�بة عالية م�ن فيتامني  Kالذي يخف�ض احتمالية حدوث
نزيف ،وبالت�ايل فإنه يعمل كعامل مخثرات الدم ،كما أنه يعزز من عملية
استقاب العظام يف الجسم
.غن�ي بالبوتاس�يوم الذي يفيد يف التحكم بمس�توى ضغ�ط الدم ومعدل
نبضات القلب
.املع�ادن كاملغنيس�يوم ،النح�اس ،الزن�ك واملنغني�ز جميعه�ا عن�ارص
غذائي�ة مهم�ة للعملي�ات الت�ي تت�م يف الجس�م كالربوتين�ات ،الدهون
والكربوهيدرات
.يحت�وي أيضا ً ع�ىل مجموعة من الفيتامين�ات الرضورية مثل مجموعة
فيتامني  Bاملركب الرضوري لصحة العني ،إذ يتم امتصاص هذه املجموعة
يف الشبكية ،وبالتايل الحفاظ عىل وظيفة تصفية الضوء .يسهم يف التخلص
من الجذور الح�رة ،وبالتايل الوقاية من اإلصابة باألمراض أهمها أمراض
القل�ب التاجي�ة والس�كتات
الدماغية ،كما
أ ن�ه

يمن�ع انتش�ار الخاي�ا الرسطانية مثل رسط�ان بطان�ة الرحم ،رسطان
القولون ،رسطان البنكرياس ،رسطان الثدي ورسطان الرئة.
يحت�وي أيض�ا ً عىل فيتام�ني  Aالذي يحم�ي العينني ،ويقي م�ن اإلصابة
برسطان الفم ورسطان الرئتني ،إضافة إىل الحفاظ عىل األغشية املخاطية
وصحة الجلد.
فوائد دبس التمر لنفخ الخدود
أثبتت الدراس�ات أن النساء اللواتي يتناولن دبس التمر حصلن عىل نتائج
مبه�رة ،إذ أن خدوده�ن أصبح�ت أكثر امت�ا ًء وأكرب حجم�ا ً خال فرتة
قصرية ،وهذا كل�ه بفضل الفيتامينات املهمة املوجودة به والتي تس�اعد
عىل منح البرشة الصفاء والنقاء إىل جانب النضارة امللفتة.
ويتم استخدام دبس التمر لنفخ الخدود عن طريق إضافة  1ملعقة كبرية
من�ه إىل  1ك�وب من الحليب الدافئ أو  1كوب من املاء الدافئ ،وتناوله كل
يوم بش�كل منتظم ،وستظهر النتيجة خال أسبوع واحد من االستعمال،
ليتم بعدها ماحظة أن الخدود أصبحت أجمل ذات لون وردي رائع.
العنارص الغذائية يف دبس التمر
يحتوي دبس التمر عىل العديد من العنارص الغذائية ،وهي:
الجلوكوز والفركتوز ،وهي من السكريات سهلة االمتصاص.الفسفور
.الحدي�د الذي يع ّد ممتازا للعاج من فقر الدم.أنواع مختلفة من
الفيتامينات التي تعالج أنواع مختلفة من االلتهابات
.الكالس�يوم الذي يجعل العظام أكث�ر قوة ويحميها من الرتقق.
البوتاس�يوم املهم لزيادة القدرة ع�ىل الرتكيز وتصفية الذهن،
إىل جانب الطاقة التي يزود الجسم بها ليبقى نشيط.
يحت�وي ع�ىل عنارص أخرى تس�هل عم�ل الجه�از الهضمي
وتمنع تراكم الدهون يف الجس�م ،كما أنها تساعد عىل الشعور
بالشبع ،وبالتايل فإنه مثايل للتخلص من مشكلة السمنة وزيادة
الوزن.
يرجى ماحظة أن�ه قبل البدء بتناول دبس التمر ،يجب استش�ارة
الطبي�ب يف حالة اإلصابة بمرض الس�كري ،وذلك ألن دبس التمر
مصن�وع يف األس�اس من التمر ،وبالتايل فإنه يحتوي عىل نس�بة
عالي�ة من الس�كريات ،والجدي�ر بالذكر أن الدراس�ات أثبتت أن
تناول التمر بشكل معتدل لن يتسبب برفع مستوى السكر يف الدم
بنسب عالية لدى املصابني بمرض السكري.

أسباب خوف خرباء الصحة من موسم الشتاء املقبل وتفشي (كورونا)
َيب�دو أن الش�تاء ق�د يزي�د من
تفاقم أزم�ة ف�ريوس كورونا،
حي�ث يس�اعد اله�واء األكث�ر
ب�رودة والجف�اف ع�ىل نم�و
ً
وأيض�ا م�ع بداي�ة
الف�ريوس،
موسم األنفلونزا ،تكثر املخاوف
األخ�رى ،ويخ�ى الخ�رباء أن
ترتفع حاالت اإلصابة بفريوس
كورونا يف النصف الش�مايل من
الك�رة األرضي�ة عندم�ا تتغري
الفص�ول ألن أم�راض الجه�از
التنفيس تميل إىل االزدهار خال
الظروف الجوية الباردة ،الشتاء
ً
أيضا يشهد ميل الناس إىل قضاء
املزيد من الوق�ت يف الداخل م ًعا
عندما تكون التهوية أقل.
ً
وفقا للخرباء يف مدرس�ة جونز
هوبكن�ز للصح�ة الع�ام ف�إن
 COVID-19يف الواقع سيجعل
موسم االنفلونزا القادم أسوأ.
كيش�انا تايل�ور باحث�ة م�ا
بع�د الدكت�وراه يف قس�م عل�م
األحي�اء الدقيقة وعل�م الوراثة
الجزيئي�ة يف مخت�رب دي�از-
موني�وز يف جامع�ة كاليفورنيا
والتي كانت ترك�ز عىل العدوى
بالفريوس�ات املصاحبة ،أكدت
أن ارتفاع ح�االت COVID-19

يؤدي بالفعل إىل إجهاد الصحة
وبمجرد بدء موس�م االنفلونزا،
ً
ضغط�ا إضاف ًيا
س�يضيف هذا
عىل تلك األنظمة.
وأضافت“ :يمكننا ً
أيضا أن نرى
املزي�د م�ن الع�دوى املصاحبة
لانفلون�زا  COVID-19أكث�ر
مم�ا نعتق�د ألن االختب�ارات
املس�تخدمة بش�كل ش�ائع

ل�كورون�ا له�ا مع�دل مرتف�ع
سلبي كاذب ،ويمكن أن تختلف
موثوقيتها بنا ًء عىل نوع العينة
املأخ�وذة املس�حة أو البلغم أو
اللعاب”.
مع العدوى املصاحبة لانفلونزا
 COVID-19من غ�ري املعروف
م�ا إذا كان أح�د الفريوس�ات
ً
مرضا من
يجع�ل املرىض أكث�ر

اآلخ�ر ،أو إذا كانوا يتنافس�ون
م�ع بعضه�م البع�ض ،أو إذا
كانوا يترصف�ون جن ًبا إىل جنب
ً
مرض�ا،
لجع�ل امل�رىض أكث�ر
وأكد الخ�رباء أن أفضل طريقة
لتقليل فرصة اإلصابة بالعدوى
املصاحب�ة ه�ي الحص�ول عىل
لق�اح االنفلون�زا وارتداء غطاء
للوجه

طبيبك يف بيتك

فوائد شرب املاء الدافئ مع الليمون على معدة فارغة
رشبَ امل�اء الس�اخن مع نص�ف ليمونة يف
الصب�اح ع�ىل الريق ل�ه آثار س�حرية عىل
الجسم ويقيه من أمراض كثرية.
كما أنه يس�اعد عىل تخفيف الوزن ،ويقلل
م�ن اإلجه�اد العق�يل والبدني .الي�وم الذي
تبدأه برشب ماء دافئ مع الليمون سيجلب
لك الكثري من الفوائد الصحية.
ويفم�ايأت�يبع�ضالفوائ�د:
• رشب امل�اء والليم�ون يس�اعد املع�دة يف
عملية الهضم وينشط عمل املعدة واألمعاء،
كما ينقي الكبد.
• يحت�وي الليم�ون ع�ىل نس�بة عالية من
فيتامني “يس” الذي يساعد يف تقوية مناعة
الجسم.
• يحتوي املاء والليمون عىل نسبة عالية من
البوتاس�يوم الذي يساعد عىل تنظيم ضغط
الدم ويقي من الدوخة والغثيان.

• يقلل من اإلجهاد العقيل واالكتئاب.
• والليم�ون ه�و أيضا مدر للب�ول ،ويمكن
أن يس�اعد أيضا عىل الحد م�ن الروماتيزم
والتهاب املفاصل.
• ورشب امل�اء والليم�ون عىل الريق يس�هم

يف عملي�ة تنظي�ف املع�دة م�ن الس�موم
والبكرتيا.
• يس�اعد املاء والليمون عىل عاج مش�اكل
الجهاز التنفيس ،وخاصة لألشخاص الذين
يعانون من أمراض الربو.
• امل�اء والليم�ون يمك�ن أن يك�ون عاج�ا
للش�خص الذي يعاني من الربد واألنفلونزا
أو الحمى.
• ويمك�ن أن يس�تعمل أيض�ا رشاب امل�اء
والليم�ون يف تنقي�ة ال�دم ومعالج�ة بعض
األمراض ،مثل الكولريا أو املاريا.
طريقة الرشب:
الطريقة بس�يطة وتتضمن نص�ف ليمونة
يت�م عرصه�ا يف كأس ماء داف�ئ  .وينصح
ب�رشب كأس�ني يف الي�وم ،األوىل يف الصباح
الباك�ر وع�ىل مع�دة فارغ�ة ،والثاني�ة يف
املساء.
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كلمات متقاطعة

مهنياً :قد تصبح املسائل املادية من األسس واملعطيات
الرئيسة هذا اليوم ،ويكون النجاح حليفك القوي
عاطفيـاً :تلتقي شـخصا ً من الجنـس اآلخر تجـده ممتعا ً
للغاية وقد يكون بداية لعاقة متينة
صحيـاً :ال تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام
بها ،فهي تفيدك كثريا ً

الثور

مهنيـاً :احذر الخافات املهنية ،فقد تشـعر بالغربة
وتضطر إىل مسـايرة األوضاع ،انسـحب من الساحة
واألضواء
عاطفيـاً :مـا رغبت به منذ مـ يّدة يتحقـق ،فالرشيك يبدي
رغبة يف مساعدتك لتكون حاسما ً يف قرارت مصريية
صحياً :رسعة دقات القلب لها عيارات مح يّددة ،فإذا شعرت بأي
خلل يف هذا الشأن سارع إىل طبيبك

الجوزاء

مهنيـاً :يّ
فكر مليا ً قبـل القيام بأي مـرشوع مهني،
ً
ال تغامـر كثريا والحظ يكون حليفك ويسـاندك يف ما
تنوي اإلقدام عليه
عاطفيـاً :مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال
إىل املنزل وتعزز العاقة بينكما
صحيـاً :انتبـه لكل مـا يقدم لك مـن أطعمة ،وتجنـب تلك التي
تحتوي عى مواد دسمة

 - 1380الـروس بقيـادة أمـري موسـكو دميرتي
دونسـكوي يلحقـون هزيمـة سـاحقة بجيـش
يتكـون مـن مزيج مـن التـرت واملغـول يف معركة
كوليكوفـو ،التي تعد بداية انهيار الدولة الترتية يف
آسيا الوسطى.
 - 1760الجنـرال اإلنجليـزي جيفري أمهريسـت
يتمكـن مـن إلحـاق هزيمـة عسـكرية بالقوات
الفرنسـية يف كندا ،مما أجرب فرنسـا عـى التنازل
عن مدينة مونرتيال أهم مدن كندا لصالح اململكة
املتحدة.
 - 1937سـوريا تسـتضيف مؤتمر عربي ملناقشة
قضية فلسطني يف ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها
برعاية اململكة املتحدة التي كانت حصلت عى حق
االنتداب عى فلسطني.
 - 1941بدايـة الحصـار النـازي ملدينـة لينينغراد
السوفيتية وذلك يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1943إيطاليـا تعلن استسـامها بـدون قيد أو
رشط يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1944قصـف مدينة لنـدن «بصاروخ  »V2ألول
مرة يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1945وصـول القوات األمريكيـة لتحديد الجزء
الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية يف بداية الحرب

السرطان

مهنيـاً :قـد تجد املسـاعدة التـي كنت تبحـث عنها
عند بعض األصدقاء ،لذا يستحسـن أن تسـتفيد قدر
املستطاع
عاطفيـاً :قد تعيش جوا ً مـن الفوىض يختلـط فيه الحابل
بالنابـل ،ويولـد تشـكيكا ً يف املجـال العاطفي ،حـاول أن تبتعد
عـن العاصفـة اليوم.صحياً :بـني املحافظة عى صحة سـليمة
وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك ،فاخرت برسعة

األسد

مهنيـاً :تربهن لآلخرين يّ
أن االتكال عليك كان صائباً،
ونتائـج أعمالـك تثمـر قريبـا ً نجاحـا ً وتقدمـا ً عى
الصعيد املهني
عاطفيـاً :تمـارس جاذبية نـادرة وتتاح لك فـرص كثرية
للتعبري عن نفسك من دون قيود ،وتعالج املسائل بحنكة وذكاء
وتفاؤل
صحياً :خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود عى
صحتك بالفائدة ،ال تدع القطار يفوتك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنيـاً :تصـادف النجـاح ،وتنتظـرك أمـور مهمة
واستثنائية يف الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة
عاطفيـاً :تبـدو يف أحسـن حـال وتعيش انسـجاما ً مع
الرشيك ،وتعرفان أياما ً من السعادة والفرح
صحياً :ال ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت يف إهمال صحتك،
وتصبح عندئذ أسري املرض واألدوية

الميزان

مهنياً :ال تحاول استفزاز الزماء يف العمل ،فبعضهم
قـد يكـون مؤثرا ً يف مراكـز القرار ،وذلك لـن يكون يف
مصلحتك
عاطفياً :تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك عى إيصال الرسالة
التي تريد إىل الرشيك ،من دون أي تعقيدات وتربيرات
صحياً :بادر إىل القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك ،لتبقى
يف صحة جيدة

العقرب

مهنياً :ال تحاول استفزاز الزماء يف العمل ،فبعضهم
قـد يكـون مؤثـرا ً يف مركز القـرار ،ذلك لـن يكون يف
مصلحتك
عاطفياً :يغلب عليك الهدوء وتشـعر باندفاع عى الرغم من
القلق الذي يسود حياتك العاطفية
صحياً :تخرج من وعكة قويا ً وسـليما ً ومعاىف ،وتخطط للقيام
بأنشطة تعود عى الصحة بالفائدة

القوس

مهنيـا :لديك طاقة كبرية للعمـل واالبداع ،ما يجعلك
تسـري برسعـة أكرب وتحتـوي األمور وتتخـذ قرارات
استثنائية
عاطفيـاً :تتغلـب عـى كل املصاعـب التي تواجـه عاقتك
بالرشيـك ،وتنجح يف املحافظة عى الرابط العاطفي القوي الذي
يجمعكما.صحيـاً :انتبـه لصحتـك ،وخذ األمـور بروية وهدوء
وحكمة لئا تتعرض ألي وعكة صحية

الجدي

مهنيـاً :كـن حـذرا ً يف تنقاتـك ،وانتبه لكل شـاردة
وواردة يف العمل ،وخصوصا ً من قبل أشـخاص دخلوا
أخريا ً عى خط حياتك املهنية
ً
عاطفياً :ال تفرض عى الرشيك رأيا وال تجرح كربياءه ،فهو
يمر بيوم عصيب بسبب إحدى املشاكل
صحيـاً :إذا أرهقت نفسـك أكثر مـن الازم قد تكـون العواقب
وخيمة عليك ،فانتبه

الدلو

مهنياً :تبدو سـعيدا ً باألجواء التي تحيط بك ،وتفرح
لبعض املكاسب غري املتوق يّعة ،كذلك تستعد باستقرار
األجواء الواعدة
عاطفيـاً :تبـدو تحريّكاتـك وحماسـتك يف أوجهـا ،وتبـدي
استعدادا ً للقيام بأمور مستحيلة إلرضاء الرشيك فقط
صحيـاً :ال تأخذ عى عاتقك التـزام أمور كثرية قد ترهق وضعك
الصحي وتسبب لك مشاكل

الحوت

مهنيـاً :كن هادئا ً وصحيّ ح األوضاع ،ال تضعط عى
املحيطني ،بل كن متعاطفا ً ومتفهما ً
عاطفياً :بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكربى
عاطفياً ،وتقدر سعة طاقة الرشيك عى العطاء
صحيـاً :أضبـط انفعاالتـك وأعصابـك ،وال تتهـم اآلخريـن
بمساوئ هم بعيدون عنها

الباردة.
 - 1949الزعيـم الحبيب بورقيبـة يعود إىل تونس
بعد غياب أربع سنوات ونصف قضاها يف مرص.
 - 1954توقيـع معاهدة حلف جنوب رشق آسـيا
يف مانيا بـني الواليـات املتحدة واململكـة املتحدة
وفرنسا وتاياند والفلبني.
 - 1974الرئيـس األمريكـي جريالـد فـورد يصدر
عفـوًا بحق الرئيس السـابق ريتشـارد نيكسـون
بشأن فضيحة ووترغيت.
 - 1980الرئيسـان الليبي معمر القذايف والسوري
حافظ األسـد يبدآن يف طرابلس مباحثات للوحدة
بني بلديهما.
 - 1986بـدأ عـرض أول برنامج حـواري للمذيعة
أوبرا وينفري.
 - 1991جمهوريـة مقدونيا تعلن اسـتقالها عن
يوغوسافيا.
 - 2007هجـوم إنتحـاري عى ثكنة عسـكرية يف
الجزائر يخلف ً 30
قتيا.
ُ
 - 2016وكالـة ناسـا الفضائيَّـة تعلـن إطاقهـا
مسبار أوسايرس-ركس إىل كويكب بينو 101955
عى أمل أن يصل إليه سنة  2018ويعود منه ِبموا ٍد
لِدراستها ِبحُ لول سنة .2023

مشاكل وحلول

يتهمين بالتقصري والربود ..هل أنفصل عنه؟
عمري 24سنة ،متزوجة من رجل
يكربنـي بعرشيـن سـنة ،مقيمة
بالخارج ،مر عـى زواجي أقل من
سـنة ،مشـكلتي أن زوجـي دائما ً
يشـتكي مـن مصاريـف العـاج
والتأمـني وغريها ،مـع العلم بأني
لسـت أبدا ً زوجة مبذرة ،وقلياً ما
أشرتي شـيئا ً لنفيس ،ويحسسني
دائمـا ً أني عـبء عليـه ،وأنه ندم
عـى الـزواج منـي؛ علمـا ً بأنـي
قدمت لهذا البلد منذ أشـهر قليلة،
وحملـت بعـد زواجنا بقليـل ،ولم
َ
تتسن يل الفرصة للبحث عن عمل؛
خصوصـا ً اآلن وأنـا حامل وأنتظر
مولودا ً.
هـل هو ذنبـي أنه غري قـادر عى
تلبية حاجات أرسته؟ زد عى ذلك،
يتهمني بالتقصـري والربود ،ولكن
ذلـك نتيجـة كامه الجـارح الذي
يجعلني أفكـر يف عاقتنا ألف مرة
كل يوم ،ويف مسـتقبل هذا الطفل
الـربيء ،هل أنفصل عنـه وأعتمد
عـى نفـيس وأحصـل عـى عمـل
وأتحمل مسؤولية طفل؟
الحلول والنصائح:
 1ـ أوال إن لـكل زوج مفتاحـا ً أو
مفاتيـح يمكـن للزوجـة الذكيـة
أن تستخدمها؛ السـتمالة زوجها
والتأثري عليه إيجابيا ً.
 2ـ يف حالتـك يبـدو أن مفاتيـح

زوجك حسب رسـالتك هي خوفه
من الغربة ،الذي يدفعه أن يقتصد
يف املصاريـف ،وفـارق العمر بينك
وبينـه ،والـذي يخفيـه بحجـة
قصورك يف التعامل والتجاوب.
 3ـ يجـب أن نعـرتف بأن عرشين
سنة هي فارق كبري بالفعل ،ومع
ذلـك فالـزواج قـد تـم وأنـت اآلن
حامل ،وما يسـاعد عـى التفاؤل
هو أنـك مازلـت يف عرشيناتك ،أي
أنك تستطيعني أن تتمتعي بزواجك
وأمومتـك ،وتصيبي زوجـك بهذه
املتعة ،واسأليني كيف؟
 4ـ عمـر زوجك حسـب رسـالتك
يجـب أن يكـون اآلن يف حـدود
الرابعـة واألربعـني ،وهـو سـن
صعـب؛ ألن الرجـل يشـعر بأنـه

يقـرتب مـن الخمسـني ويبـدأ
بمحاسـبة نفسـه ،ومن الجيد أن
تنتبهـي لهذه الناحيـة ،ولكن من
دون أن تصارحيه بها.
 5ـ ال أعـرف نـوع شـخصيتك،
لكني أسـتطيع أن أشجعك عى أن
تكوني لطيفة ومرحة ،وتتجاهل
املاحظـات التـي يقولهـا عنـك،
وتعتربيها «فشـة خلق» ،وتفكري
بأمومتك وتتمتعي بها وتشاركيه
املتعـة بعيـدا ً عـن مطالبتـه
باملسـؤولية ،ويف هـذه الحالة أنت
تلعبـني دور القائـدة الخفية ،ويف
نفس الوقت دور الشابة التي تنرش
يف البيت الجو املـرح لينىس الزوج
همومه ومشاكله ،أو تخففني من
الضغوط التي تحيط به.

 6ـ ضعي خطة رسية لترصفاتك،
وقسـمي وقتـك ،واسـتفيدي من
غربتـك يف تعلم لغـة البلد ،واجعل
مـن املعلومـات التي تكتشـفينها
فرصة لتقيض وزوجك أوقاتا ً بعيدا ً
عن مشاكلكما الشخصية ،اجعليه
صديقك وقوِّي لديه إحساسه بأنه
الرجل القوي الذي تشـعرين معه
باألمان ،وكونـي لطيفة يف التعبري
عن مشـاعرك ،وبادريه بمفاجآت
صغرية حلـوة تسـعده؛ فكل هذه
األمور الصغرية سـوف تخفف من
شحنات الغضب أو النفور.
 7ـ أشجعك عى األمومة ،ويمكن
أن تنجبـي طفاً آخر أو طفلني يف
السـنوات املقبلة ،بإذن الله؛ مما
يجعلـك يف عمر الثاثني أما ً لعائلة
صغـرية جميلـة ويتمتـع زوجك
وهو يف الخمسـني بدفء العائلة،
هـذه الصـورة التـي أتمناها لك،
لكن تحقيقها ال يكون إال بالسعي
والتعقل والعطاء واإليثار؛ فحاويل
أن تسـعي يف هـذا االتجـاه قبـل
التـرسع بانفصـال قـد ال يحقق
لك مـا تحلمني بـه ،أمـا بعد هذا
السـعي؛ فثقـي بـأن اللـه تعايل
سـيختار لـك كل الخـري ،ويف أية
حال سواء بالبقاء مع هذا الزوج
أو يف االنفصال عنه؛ فا تترسعي
قبل السعي.

رأيس
1ممثل كوميدي سعودي يف مسلسل
طاش ما طاش.
2ممثل مرصي راحل ال يكذب ولكنه
يتجمل o .اشهر الفراعنة واكرب بناء
3مـادة مميتـة  oنقـل املعلومات إىل
الحاسوب عرب أجهزة يدوية.
4فيلم جسـد فيه محمود عبد العزيز
شـخصية الشـيخ حسـني كفيـف
النظر o 3 .حروف من هاشم
5ناقلو األشياء.
6تقلـص حجمـه  oترشـد
(معكوسة).
7أصابه الجنون  oاستجابتي ألسئلة
ما
8ممثلة مرصيـة كوميديـة خفيفة
الظل
9قطـع تغطى بهـا األسـطح املائلة
ابسط  oوأقل تعقيدا.
10مخـرج فيلم الحمـوات الفاتنات
تمثيل مـاري منيب وميمي شـكيب
يف 1953

أفقي
1متعبد اعتزل الناس  oعا صوته
أو عا الصوت من حوله  oانهض
2ادافـع عـن  oمركـز النـور
والهداية.
3أغلـق (أذنيـه)  oثمـر النخل o
أجاز.
4اسـم لصاحـب كفـاءة يف
مجـال مـا (معكوسـة) o
مجموعـة متقدمة من الخيل
أو الناس أو نحوها
5أصـدر صوتـا كالذبـاب  oابرز
أدواره القرموسطي.
6متحلل (معكوسة)  oحب
7سجل ملفات  oمجموعة البيوت
والدور وأهلها التي تمثل الوطن.
8مخرج مثري للجـدل له عدد من
األفام منها حني ميرسة
9مظلة هبوط  oرشب برغبة
شديدة.
10يدرين  oمن آثار املرصيني
القدماء.

غزل عراقي
گابلني حبيبي و خل أغازل بيك
يا محله الغزل ويه إلنحبهـــــم
گابلني حبيبي وخل نگيض الليل
غزل وسهر والوجنات باملبسم
أنه وياك موش إنسان حب إنسان
أنه وياك روح ويه الجسد تلتم
أجيك و يّ
كل لهفه و أرد أحاچيك
و شو بس أصل يميّك آنه أتلعثم
و أصري أگلب حچي وبعض كلمات
و من تبعد عل يالغايل أتنـــــــ يّدم
و أضل أحرگ بروحي وأجر حرسات
و ص يّدگ من تروح هواي أتألــــــــم
و أمش دموعي بيدي وأخفي األحزان
أخافن عالحزن هالنوب تتعليّـــــــــم
ألن ماريد أشوفك مريّه حزنــــــــان
أريدن دوم أشوفك إنته متبســــــم
يا آية ِحسن سبحانه من ســــواك
يا أصل الوفه و طيب و بعد أعظم
ص يّدگ مو گمر من شنهو مخلوق؟؟
إذا حته الگمر من شافك إستسلم

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

هل انت مميز بصداقتك مع االخرين ؟؟
َهـذا االختبـار الشـخيص ملعرفـة
طبيعة عاقتك بأخوانك وأصدقائك
سـوف نطرح عليك خمسـة أسئلة
بخيارات متعددة اختار مايناسبك
وبعـد اإلجابة عى جميع األسـئلة
انزل اىل آخر
الصفحة لتعرف شخصيتك:
س :1أي الصفـات تميـز صديقـك
املفضل عن اآلخرين؟
أ-جاذبيته الشخصية
ج-طريقته يف الترصف مع الناس
د-مركز أرسته
هـ-ذكاؤه
س 2-هل تشـعر بالغرية بالنسـبة
له؟
د -نعم من كل األشخاص الذين له
عاقة بهم
ج -أشـعر أحيانا بالغرية ولو أنني
أعرف أن هذا خطأ واطرد هذا
الشعور بقوة
هــ -أغـار فقـط إذا كانـت لـدي
مربرات وجيهة لذلك
س 3-بماذا تشـعر حينمـا تلتقي
به؟
أ -حماس وسعادة

هـ -أتظاهر بعدم االهتمام
د -أن الوقت يهرب برسعة
ج -تملؤني الرغبة أن أبقى معه
س :4ما الذي يسعدك وأنت معه؟
ج -يسـعدني االسـتماع لـه وأن
يشاركنتي أفكاري وهمومي
أ -أتمنى لـو كان /ت أخي /أختي
لنكون معا ً طوال الوقت
د -أحـاول أن أرضيـه وأوافقه عى
كل مايقوله
ً
أحيانـا يف
هــ -أرسح يف التفكـري
مسائل أخرى

س :5تأخـرت عن موعـد معك ملدة
نصف ساعة فماذا تفعل؟
د -أشـعر بالخـوف فربما ليسـت
عنده رغبة ألن يراني
أ -أنـرصف فقـد انتظـرت بما فيه
الكفاية
هــ -أقرر أن أعنفـه إذا لم يعطني
تعليا مقبوال لتأخره
ج -انتظـر يف قلـق البد شـيئا ً غري
مألوف قد حدث له
اآلن اعرف شخصيتك..
إذا كانت أكثر إجاباتك (أ)

أنـت أناني محب لنفسـك مشـتت
الفكـر مـن الصعـب عليـك عمـل
عاقـات طويلة املـدى مع اآلخرين
ألنك الترتبط حقا ً بأحد.
إذا كانت أكثر إجاباتك(هـ)
أنت توحـي للناس بأنك شـخصية
رزينة مضبوطـة يف كل يشء لكنك
تفضـل يف تعاماتـك أن تخلـط
االهتمـام بالجفـاء لكـي تظهـر
شخصية غامضة النتيجة أنك بارد
صارم مع أصدقائك.
إذا كانت أكثر إجابتك(ج)
أنت حسـاس تعـرف كيـف تتمتع
بالحياة وتنقـل العواطف لألخرين
أنـت التخـاف مـن عمـل عاقات
دائمـة ألنك تعرف معنـى الصداقة
وهـي أن التطغى عى أحـد أوترتك
أحد يطغى عليك.
إذا كانت أكثر إجاباتك(د)
أنـت منحنـي دائمـا ً ألصدقائـك
مضحـي بمصالحـك لهم مسـتعد
لعمـل أي يشء للمحافظـة عليهم
لكنـك تطلب منهـم الكثـري أحيانا ً
وتغـار عليهم كثريا ً ربما أنك تخاف
من الوحدة لذا تستسلم تماما...

سودوكـــو
وزع األرقـام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسـعة
الصغـرية ،ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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ماغي بو غصن بطلة في فيلم سينمائي عربي ضخم
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
باحثون يطورون روبوتات دقيقة يمكن
إرسالها باألنسجة ومجاري الدم

تستعد املمثلة اللبناني ،ماغي بو غصن ،لتجربة
س�ينمائية جديدة من خالل املش�اركة ببطولة
فيل�م بإنتاج ضخم م�ن رشكة «ايغ�ل فيلمز»
س�يجمع عددا كبريا من أهم املمثلني اللبنانيني
والسعوديني واملرصيني ،وسيكون دراميا بعيدا
عن الكوميدي .
وكان ق�د انطل�ق مسلس�ل «أوالد آدم» بعرض
ث�ان يوم األحد عىل شاش�ة ال�� ،MBCليعرض
ٍ
منه أس�بوعيا ً  ٥حلقات من األحد للخميس عند
الساعة  ٩:٠٠مسا ًء بتوقيت بريوت والسعودية.
ويأت�ي هذا الع�رض الثاني للعم�ل ،بعد عرضه
األول ضمن املوس�م الرمضاني امل�ايض ،والذي
حقق خالله نجاحا ً كبرياً ،والقى تفاعالً واسعا ً
من قبل املتابعني واملشاهدين.

منمنمات

مديرية العشائر يف بغداد
وكيفية إدارتها بالعهد امللكي؟

موجة سخرية تطول هيا الشعيبي
ط�ور فري�ق بحثي بقي�ادة إتاي
َ
أس�تاذي
كوه�ني وبول ماكوين،
الفيزي�اء يف جامعة كورنيل ،أول
روبوت�ات مِ ج َهري�ة تعتم�د عىل
ِّ
املوصالت ،بما يتيح التحكم
أشباه
فيها عر اإلش�ارات اإللكرتونية،
وه�ذه الروبوت�ات صغ�رية ج ًّدا،
ُ
فس�مكها خمس�ة ميكرون�ات
وامليكرون :جزء من املليون منً
ميكرون�ا،
امل�رت ،-وعرضه�ا 40
ً
ميكرونا؛ و َيسهل
وطولها 70–40
إنتاجه�ا بالجُ مل�ة ،ويُحتم�ل أن
ً
مس�تقبال يف مج�ال
تس�تخدم
الطب ،بإرس�الها ضمن األنسجة
ومج�اري ال�دم .وه�ي مكون�ة
من دائ�رة بس�يطة م�ن األلواح
الضوئي�ة الس�يليكونية ،وأربعة
مح�ركات كهروكيميائية بمنزلة
السيقان؛ ويُتحكم فيها بتسليط
دفقات ليزرية عىل ألياف ضوئية
ً
ساقا معينة ،ثم
معيّنة ،فتشحن
ُتس�لّط عىل ألياف أخرى فتشحن
ً
ساقا أخرى ،وهكذا دواليك ،حتى
يتسنى للروبوت السري.
وإضافة إىل هذا فهي ال تس�تلزم
ّ
تشغلها  10واتات
طاقة كبرية ،إذ
نانوية فق�ط؛ ويبحث املبتكرون
كيفية دعمها بإلكرتونيات أعقد،
وبالقدرة عىل الحوس�بة ،لتصبح

له�ا تطبيق�ات محتمل�ة منه�ا:
تخلُّ�ل املواد وإصالحه�ا أو إعادة
هيكلته�ا ،والزحف ع�ر األوعية
الدموي�ة لعالجها ،وس�ر الدماغ
البرشى وما ش�ابه .وقال ،س�ام
س�تانتون ،الذي س�اعد عىل هذا
البحث ،وه�و مدير املش�اريع يف
مختر أبح�اث الجيش األمريكي
التاب�ع لقي�ادة تطوي�ر القدرات
القتالي�ةّ :
«إن ه�ذا اإلنجاز يتيح
فرص�ة علمي�ة رائع�ة ألبح�اث
جديدة يف فيزياء املواد النش�طة،
وربم�ا أدى بعدئ�ذ إىل إنتاج مواد
روبوتي�ة مس�تقبلية ».ل�م تكن
ه�ذه الروبوت�ات ه�ي األوىل من
نوعه�ا ،ب�ل ابتك�رت مجموع�ة
من العلم�اء من قب�ل جيش من
الروبوت�ات املجهري�ة ،كل منه�ا
أصغر من عرض شعرة اإلنسان،
يمكن حقنها يف الجسم وتوصيل
األدوية مبارشة إىل األعضاء لشن
ح�رب عىل األم�راض ،وهذا األمر
يش�به حبك�ة فيل�م الس�تينيات
 ، Fantastic Voyageحي�ث ت�م
تصغ�ري الس�يارة ث�م حقنه�ا يف
املري�ض ،ثم ق�ام العلم�اء داخل
الس�يارة الصغرية بتدمري جلطة
دم املريض باس�تخدام مس�دس
ليزر.

قريبا ..ميزة جديدة لمستخدمي
انستجرام
الحظ بع�ض مس�تخدمي فيس بوك
مؤخ�رًا أن�ه يمكنه�م اآلن مش�اهدة
قص�ص انس�تجرام الخاص�ة به�م
مب�ارشة من داخ�ل تطبيق الش�بكة
االجتماعي�ة الرئييس ،حيث س�محت
رشك�ة فيس ب�وك منذ ف�رتة طويلة
بالن�رش املتزامن لقصص انس�تجرام
ع�ىل فيس ب�وك ،لكن اختب�ارًا جدي ًدا
يجلب قصص انستجرام مبارشة عىل
فيس بوك للعرض املبارش.
وس�تعرف ما إذا كن�ت تنظر إىل قصة
عىل فيس بوك أو انس�تجرام بنا ًء عىل
اللون املحيط بصورة امللف الشخيص،
فتحتوي قصص فيس بوك عىل دوائر
زرق�اء ،ويك�ون لقصص انس�تجرام
نفس درجات اللون الوردي /الرتقايل
لرم�ز التطبيق .ويوض�ح فيس بوك،
أن�ه ال يشء بش�أن من يمكن�ه رؤية
قصصك يتغ�ري ،فق�ط متابعوك عىل
انس�تجرام الذين ربطوا حس�اباتهم
ع�ىل في�س ب�وك ،والذي�ن يمكنه�م

بالفع�ل مش�اهدة قصصك ،س�ريون
الخيار الجديد داخل فيس بوك.
كما أنهم حتى يف ه�ذه الحالة ،تقول
لقطة شاش�ة عن امليزة« :األشخاص
ع�ىل فيس بوك الذين ال يتابعونك عىل
انستجرام ال يمكنهم رؤية قصتك».
وأكد م�ات نافارا مع متحدث باس�م
فيس ب�وك ،أن هذا «اختبار محدود»،
وأن الرشكة ستستمع إىل التعليقات.
وأش�ار املتح�دث إىل أن املي�زة تحرتم
جميع إعدادات الخصوصية الحالية،
مضيف�ا أن مس�تخدمي انس�تجرام
لديه�م خي�ار االحتف�اظ بقصصهم
بعي� ًدا عن فيس ب�وك تمامً ا إذا رغبوا
يف ذلك.
وتعد هذه الخط�وة هي أحدث جهود
رشكة فيس بوك لتقري�ب منصاتها،
حيث إنها يف الش�هر امل�ايض ،بدأت يف
دمج دردش�ة ماس�نجر وانستجرام،
وس�يصبح واتس آب يف النهاية جز ًءا
من تجربة الدردشة املوحدة هذه.

رئيس تويتر ينتقد مبدأ العمل يوميا
 20ساعة لتحقيق النجاح
رصح الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة
توي�رت ،ج�اك دوريس ،أن�ه ي�رى أن
العمل  20ساعة يف اليوم والنوم ألربع
ساعات فقط دون أي عطلة فكرة
قديم�ة ،وه�و روت�ني
العمل اليومي الذي
يؤمن به الرئيس
ا لتنفي�ذ ي
لرشكة تسال
« إ يل�و ن
ما س�ك » ،
املعروف عنه
أنه يعمل حتى
 120س�اعة يف
األس�بوع ،حي�ث
يج�د دوريس أن ه�ذا
املبدأ غري فعال.
وق�د ق�ال دوريس يف حلق�ة حديث�ة
م�ن -The Boardroom: Out of O
 ...« fice Podcastالنجاح يعني أنني
أعمل  20س�اعة يف الي�وم وأنام أربع
س�اعات  -ألن هذا ما قرأته أن Elon
 Muskيفع�ل  ...ه�ذا ه�راءً ،
وفق�ا
ً
ووفقا لدوريس ،فإن
لتقرير .CNBC
العمل ملدة  20س�اعة يوم ًيا يؤدى إىل
اإلرهاق ،وقال يف البودكاست« :أفضل
التحسني لجعل كل ساعة ذات مغزى
 أو كل دقيق�ة ذات مغ�زى  -ب�دالًمن زيادة عدد الس�اعات أو الدقائق

التي أعم�ل فيها عىل يشء ما» ،فيما
يمارس دوريس تأم�ل  vipassanaيف
العمل ملس�اعدته ع�ىل اإلنجاز طوال
اليوم.
ويب�دأ دوريس يوم�ه
بتن�اول القه�وة،
ث�م يم�ي ملدة
ً
قلي�ال
تزي�د
عن ساعة إىل
مكان عمله،
وأثناء املي
إىل مكتب�ه،
يس�تمع إىل
ا لبو د كا س�ت
لتعلم يشء جديد،
وق�ال دوريس« :أه�م
يشء يف ذل�ك الصب�اح ه�و
ممارس�ة التأم�ل ،مم�ا يعن�ي أنني
هدأت رأيس ،وقمت ببعض التمارين
البدني�ة ،تعلم�ت يف ف�رتة قص�رية
وفاعلية مدتها ثالث ساعات قبل بدء
اجتماعي».
وتتمثل إسرتاتيجية دوريس لتحقيق
أقىص اس�تفادة م�ن الي�وم يف إبعاد
جميع عوامل التش�تيت إلنجاز املزيد
م�ن العم�ل يف وقت أق�ل ،حيث قال:
«أنا فقط أنجز الكثري والوقت يتباطأ
ً
حق�ا ،لذا تبدو الس�اعة وكأنها ثالث
ساعات».

طال�ت الفنان�ة الكويتي�ة ،هيا الش�عيبي،
موج�ة س�خرية عارمة بعد نرشه�ا صورا ً
تظهره�ا بلباس بحر مؤل�ف من «تيرشت»
بالل�ون الكح�ي ،وق�د ربط�ت فوقه ش�االً
ملون�اً ،كم�ا ارت�دت قبعة بح�ر باللونني
الفوش�يا والرتق�ايل،
فت�داول رواد مواق�ع
التواص�ل الص�ور
وج�اءت أغلب
ا لتعليق�ا ت
سلبية.
ومن بني مئات
التعليق�ات ع�ىل
الص�ورة الت�ي
نرشته�ا إح�دى
ا لصفح�ا ت

املتخصص�ة بمالحق�ة املش�اهري عر مواق�ع التواصل
تعليق إلحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة
العجوز الغامضة يف سلس�لة الرسوم املتحركة الشهرية
توم وجريي والتي تعرف ب� «مامي تو شوز».
وقال�ت »:ه�ذه امل�رأة التي تلح�ق توم وج�ريي عندما
يقدمان عىل فعل مصيبة» ،وهو ما أثار إعجاب متداويل
الصورة ،مؤكدين أنه أقرب تش�بيه لها ،ومن التعليقات
«قص�دك هههه�ه ه�ذي الخدام�ه الس�مراء ايل بت�وم
جريي»« .س�بحانه الله اول ما ش�فتها كل�ت كانها ايل
تطلع يف توم وجريي».
إش�ارة إىل أن ،ورغم أن املرأة الغامضة يف هذه السلسلة
الكرتونية الشهرية ملريى منها سوى ساقيها البدينتني،
إال أنها تعد من أش�هر شخصيات هذا املسلسل ،وتعرف
أيضا ً باس�م « - Mammy Two Shoesمامي تو شوز»،
وكان�ت تدي�ر ش�ؤون املن�زل الذي ت�دور في�ه أحداث
مغامرات توم وجريي

جنات تصدم بتغيير بوستر ألبومها الجديد دون علمها
عم�دت رشك�ة روتان�ا للصوتي�ات واملرئي�ات
لتغطي�ة ص�در وذراع الفنان�ة املرصي�ة جنات
بالبوس�رت الجدي�د أللبومه�ا «ح�ب جام�د»
بالفوتوشوب ،مما أثار العديد من التساؤالت.
فف�ي الص�ورة األصلية تظه�ر جن�ات مرتدية
فس�تان أصفر ب�دون أكم�ام وله فتح�ة صدر
أم�ا الص�ورة املعدلة فغط�ت روتانا ي�د جنات
وصدرها.
وكشف س�عيد إمام ،مدير رشكة روتانا املنتجة
لأللبوم ،عن ملاذا لجأت روتانا لتحش�يم بوس�رت
جن�ات قائال :البوس�رت هذا مخص�ص للمملكة
العربية ،ألن الرقابة يف اململكة العربية السعودية
التابعة ل�وزارة اإلعالم تطلب مواصفات خاصة
لغ�الف األلبومات التي يتم طرحها يف األس�واق
السعودية.
وطرحت رشكة روتانا للصوتيات األلبوم الجديد
للفنانة جنات «حب جامد» بصورتني مختلفتني
األوىل كانت ظاهرة،ه�ذا التعديل املفاجئ صدم
جن�ات وأثار من غضبه�ا ،إذ تم من دون علمها
لكنها لم تب ِد أية ردة فعل حتى اآلن.

الكشف عن موعد إنتهاء دنيا سمير غانم
من تصوير «تسليم أهالي»
ذك�ر مصدر مطلع أنه تبقى ُ
لص ّناع وأبطال فيلم «تس�ليم
أه�ايل»  4أيام فقط م�ن التصوي�ر ،وينتهون من
العمل نهائيا ً.
وكان تصوير الفيلم قد توقف الفرتة املاضية،
بسبب إنتش�ار فريوس كورونا ،ومن املقرر
إستكمال التصوير خالل األيام املقبلة.
الفيلم من بطولة دنيا سمري غانم ،هشام
ماج�د ،بيومي ف�ؤاد ،دالل عب�د العزيز،
محم�د أوتاكا ،كما يش�ارك فيه ضيوف
الرشف ،ومنهم سمري غانم ،إيمي سمري
غان�م ولويس ،من تألي�ف رشيف نجيب،
وإخراج خالد الحلفاوي.
يدور الفيلم يف إطار كوميدي ،وتجسد دنيا فيه
شخصية مجرمة تدير عصابة.

«اختراع» تامر حسني
يحقق  15مليون مشاهدة
في أسبوع

حقق�ت أغني�ة «اخ�رتاع» للنجم
تامر حس�ني ومحمود العس�يىل
نجاح�ا كب�ريا ،حيث وص�ل عدد
مش�اهداتها بموقع الفيديوهات
«يوتي�وب»  15مليون مش�اهدة
من�ذ طرحه�ا يف أس�بوع واح�د
فقط ،والتي صورها عىل طريقة
الفيدي�و كليب ،وه�ي من إخراج
تام�ر حس�ني ،وكلم�ات األغنية
للشاعر أحمد حسن راؤول ،ألحان
أحم�د زعي�م ،توزيع ومكس�اج
وس�ام عبد املنعم ،تسجيل هيثم
رايض ،ماسرت جالل الحمداوى.
من ناحية أخرى تنتهي املخرجة
س�ارة وفيق م�ن مونت�اج فيلم
«مش أن�ا» بطول�ة النج�م تامر
حس�ني ،بع�د يومني ،وال�ذي لم
يتح�دد موع�دا لعرض�ه ب�دور

السينما ،وينتظر صناع الفيلم أن
تقوم دور الع�رض بفتح أبوابها
للجمهور بكامل طاقتها وإعادة
حفلة ن�ص الليل ب�دور العرض،
كما علم من مص�ادر مقربة من
النجم تامر حس�ني أنه ينوي أن
يط�رح أغني�ة الفيلم «م�ش أنا»
من ألب�وم ف�والذي خ�الل األيام
املقبلة.
فيلم «مش أنا» يشارك يف بطولته
بجان�ب تام�ر حس�ني ،كل م�ن
ماجد الكدواني ،سوسن بدر ،حال
ش�يحة ،باإلضافة لعدد كبري من
الفنانني ،الفيلم قصة وسيناريو
وح�وار تام�ر حس�ني ،وإخراج
سارة وفيق ،الفيلم انتاج مشرتك
بني رشك�ة س�ينرجي وحس�ام
حسني وأحمد دسوقي.

طارق حرب

كانت مديرية العش�ائر احدى مديري�ات وزارة الداخلية ،حيث كانت الوزارة تتكون
منه�ا وم�ن مديري�ة االدارة ومديرية البلدي�ات العام�ة ومديرية الدعاي�ة والنرش
ومديريات الرشطة العامة والصحة العامة والنفوس العامة والسجون العامة ،ويف
تسلس�ل املديريات كانت مديرية العشائر املديرية االوىل من بني هذه املديريات ،كما
حدد ذلك الدليل الرس�مي لس�نة  1936يرأس�ها مدير عام يعاون وزير الداخلية يف
االمور املتعلقة بالعشائر ودعاواهم املدنية والجزائية واالرايض حسبما يحدد الوزير
ويوقع املخابرات بالنيابة عنه ،ويس�اعده عىل انج�از مهمته (مميزون) ،وغريهم
من املوظفني وهو مسؤول عن مراقبة هؤالء املوظفني وتنظيمها وترتبط به شعبة
االسكان ويتوىل اعمالها مميز يقوم بالتدقيق والبحث إليجاد اراض لسكنى العشائر
وتوطينه�م ولرعي مواش�يهم وايجاد املياه الصالحة للرشب وللزراعه وبالوس�ائل
املناس�به كحفر االب�ار االرتوازية ،وتراق�ب تنقالتهم وتهيء الوس�ائل ملكافحة ما
ينتابه�م من االمراض وتنظر يف وس�ائل تهذيبهم وتعد االحصائيات عن نفوس�هم
ومواشيهم وما يحملونه من االسلحة.
وشعبة دعاوى العشائر املدنية والجزائية يتوىل اعمالها مميز واحد او اكثر وتقوم
بإج�راء التدقيق تميي�زا ً يف قضايا العش�ائر مدنية كانت ام جزائية حس�ب احكام
نظام دعاوى العشائر املدنية والجزائية ،واتخاذ ما يلزم بشأن القرارات التمييزية.
وش�عبة قضاي�ا االرايض يتوىل اعمالها ممي�ز ،وتقوم باالعم�ال املتعلقة باالرايض
وم�ا يتولد منه�ا من اعم�ال كإحضار الخرائط والس�جالت وغريها مم�ا يدخل يف
اختصاصها ،ويف دليل  1936املذكور اسم وكيل مدير العشائر العام املسرت(ديجرين)
ومميز العشائر يوسف ضياء ومميز الدعاوى املدنية والتجارية عبد الكريم البغدادي
وممي�ز االرايض عبد الله القصاب ..وكان نظام دعاوى العش�ائر املدنية والجزائية
الذي ينظم عمل مديرية العش�ائر والدولة بتعبري ادق قد اصدره امليجر جنرال H.D
 .Fanshwoيف  1918/7/27القائ�م بأعم�ال القائد العام للحمل�ه العراقيه (وهذه
تس�مية النظام) ليحل محل نظام منازعات العشائر الجزائية واملدنية الصادر سنة
 ،1916وق�د ت�وزع النظام عىل  62ماده تضمنت االس�م والش�مول واالصطالحات
ونسبة النظام اىل سائر القوانني وسلطة معاوني الحكام السياسيني للحكم بالجلد
واحوال القضاء العشائري او الذي سماه بالرتجمة أصول القضاء البدوية ،وأحكام
عدم تقديم الدعوى للمحاكم او تم تقديمها للمحاكم واالجراءات اذا كانت الدعوى
خارج منطقة الحاكم الس�يايس وتطبيق النظام وتعيني اعضاء املجلس العشائري
واحالة الدعوى عىل الحكام السياس�يني ،وعدم جواز تجديد الدعوى ونوع العقوبة
بعد قرار املجلس العش�ائري ودفع الغرامة واستبدالها بالحبس ،وتحصيل الغرامة
م�ن األق�ارب وتعدد املتهم�ني واع�ادة النظر يف ق�رار االحال�ه ،وتوصي�ة املجلس
العشائري بالتحليف واالنابة يف التحليف وحكم اليمني والنكول عن اليمني ومحرض
املعاملة ومحارصة العشائر والغرامة عىل االهايل الذين يشرتكون يف الجرائم وتقدير
الغرامه وتحصيلها ،وس�قوط الجريمة والعقوبة والتأهب الرتكاب الجرائم والزنا،
ومنع انش�اء االس�تحكامات وه�دم الحصون ونقل خيم العش�ائر وه�دم املباني
الت�ي هي تحت اس�تعمال اللصوص وحراس�ة القرى وتغريم الق�رى عىل التقصري
يف الحراس�ة ،وابع�اد بعض االش�خاص والقبض ب�دون أمر والضم�ان ملنع وقوع
قت�ل والتعهدات من البيوت واالطراف املتنازعة واص�ول التحقيق ومخالفة التعهد
والحب�س عند ع�دم تقديم ضمان ،وم�دة الحبس واالس�تئناف والتمييز والترصف
بالغرامة وايداع الس�لطه وتخويلها والس�جالت ،وقد تم تعديل هذا النظام بموجب
قانون صدر س�نة  1924تضمن نقل الس�لطات والصالحيات الواردة يف النظام من
الجه�ات االنگليزية اىل وزير الداخليه واملحافظني وقائمقامية االقضية ومنح وزير
الداخلية صالحية تخويل صالحياته التي وردت يف النظام اىل القائمقام ،وتم تعديل
النظام ايضا ً بالقانون رقم  26لسنة  1933والذي حدد نطاق تطبيق نظام العشائر،
إذ اقترص تطبيقه عىل العش�ائر ومنتس�بيها فقط .ولقد توىل النظام منح سلطات
وصالحيات واختصاصات عامة شاملة مطلقة للموظفني العموميني الذين ذكرهم
التعديل االول عىل العش�ائر ،وهم وزير الداخلية واملحافظ والقائمقام واملدير الذي
يخوله الوزير جميع صالحياته او بعضها ،ومنها الحكم عىل ابناء العش�ائر بالجلد
وس�حب دعاوى العشائر وعدم احالتها عىل املحاكم واحالة الدعوى والشكوى عىل
املجلس العشائري وعدم احالتها عىل املحكمة والصالحية يف تعيني اعضاء املجلس
اىل املجل�س مج�ددا إلص�دار قرار
العش�ائري ،وله اع�ادة الدعوى
الس�ابق او احالة الدعوى
جديد يختلف عن القرار
او ي�رىء املتهم�ني
ع�ىل مجل�س اخر
صدور قرار املجلس
ع�ىل الرغم من
م�ن النظ�ر يف
ومنع النظام
التي اصدر فيها
ا لد ع�ا و ى
املختص قرارا.
ا ملو ظ�ف

ليال عبود« :الوطن ليس موضة وال كارثة»
كش�فت الفنانة اللبنانية ،ليال عبود ،ان الوطن
ليس موض�ة كي نقدم له االغني�ات يف املصائب
فق�ط ،وان االعمال الفني�ة الوطنية واجب عىل
كل فنان يشعر باالنتماء لالرض والناس.
وأش�ارت لي�ال اىل زي�ارة لها غري اس�تعراضية
ملوق�ع االنفج�ار الذي رسق الب�رش والحجر من
قلب العاصمة ،قالت ان جولتها ش�ملت شارع
الجمي�زة الذي دفعها حجم الدمار فيه اىل البكاء

.
ليال قالت « :من الصعب ان تش�اهد جثة نصف
عاصمة كانت تنبض بالحياة رغم كل اوجاعها،
حق�ا ً صدمة لن�ا جميعا ً ان نقف ام�ام كل هذه
الخس�ائر ،ويا ليت الجهات الرس�مية تخصص
نصبا ً تذكاريا ً للش�هداء بالقرب من املرفأ كي ال
ننىس ،وتخليدا ً لذكراه�م يف ايامنا وايام االجيال
القادمة» .

تغريدات

أمين عدنان

املرتكز األســاس يف تنظيمات هرم الدولة
اإلنتماء والوالء..
بدون هذه املرتكــزات وااللتزام مبعايريها
الصارمة تصبح الدولة واحلكومة بال قيمة

مل ولن ننســى #مرفأ_بريوت شــهر قطع
بلمحة بصر وبعدنا ناطرين احلقيقة بعدنا
ناطرين حماسبة املسؤولني عن دمارنا
نادين نجيب

عب�ود لفتت اىل :انها كم�ا جميع الفنانني
أجّ ل�ت معظ�م نش�اطاتها الفني�ة ،وان
أغنياته�ا الجدي�دة م�ا زالت يف االس�تديو
تمهي�دا ً لوض�ع اللمس�ات االخ�رية
عليه�ا ،وان ثم�ة أغني�ة وطني�ة
جدي�دة س�رتى الن�ور قريب�ا ً
مه�داة اىل ش�هداء الوطن يف
انفجار املرفأ .

قصي خولي يظهر بلوك جديد وينتظر عرض
«خيال»
لوك جدي�د ظهر به قيص خ�ويل قبل فرتة
ليثري جدالً واسعا ً عر صفحات السوشيال
ميديا من دون الكشف عن سبب هذا اللوك
الجديد .وكعادته يحاول قيص خويل يف كل
عمل فني يخط�وه أن يظهر بلوك مختلف
تماما ً يتناسب مع الشخصية؛ فهو بشعر
طويل مرة وأخرى بشارب ونظارة وثالثة
دون شعر؛ وهو اللوك الذي اعتمده قيص يف
آخر ظهور له.فاللمرة الثانية ،ر ّ
ُشح قيص
خ�ويل لتجربة درامية قصرية عر شاش�ة
إحدى املنصات اإللكرتونية من خالل عمل
درام�ي جدي�د بعن�وان «خي�ال» ،واملقرر
أال يتج�اوز عرش حلق�ات درامية ،عىل أن
يك�ون من إنت�اج رشكة ص�ادق الصباح،
الت�ي تنتظ�ر الوقت املناس�ب لإلعالن عن

كافة التفاصيل.
وي�رتدد أن الرشكة ّ
رش�حت إيمي�ه صياح
لت�ؤدي دور البطول�ة النس�ائية أمام قيص
خويل يف التجرب�ة الجديدة ،وتنتظر الرشكة
إنهاء التحضريات األوىل للمسلس�ل لإلعالن
ً
ع�ن فريق العم�ل
كام�ال والب�دء بتصوير
املشاهد األوىل للعمل خالل األسابيع املقبلة.
الجدير بالذكر أن نادين نس�يب نجيم نفت
كل م�ا تردد عن مش�اركتها يف عمل درامي
جدي�د يجمعها بقيص خ�ويل عر صفحتها
الخاص�ة عىل تويرت ،بعد أن ت�ردد أن هناك
ً
عم�ال دراميا ً جدي�دا ً يجمعهما مع�ا ً للمرة
الثالث�ة بع�د نجاحهما يف «خمس�ة ونص»
وتعاونهما الثاني يف « »2020املقرر عرضه
قريبا ً.

