الرافدين :مشول منتسيب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الدفاع بالسلف والقروض
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس السبت ،شمول
منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطي رواتبهم
عى املرصف بالسلف والخدمات املرصفية األخرى.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان :إن
«منتسبي وزارة الدفاع ،وبمجرد اختيارهم مرصف
الرافدين يف توطي رواتبهم وحصولهم عى البطاقة
اإللكرونية (ماسر كادر) ،فإنهم مشمولون
بالسلف والخدمات املرصفية األخرى التي يمنحها
املرصف».وأضاف املكتب :أن «الخدمات املرصفية
التي تمنح ملنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة
املاسر كارد الصادرة من مرصفنا تحديداً».

وفد عراقي يصل الكويت اليوم لبحث
عدة ملفات ختص البلدين

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أفادت وسائل إعالم كويتية ،امس السبت ،بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت اليوم
األحد ملناقشة عدة ملفات تخص الجانبي.وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن
«الوكيل األقدم لوزارة الخارجية العراقية السفري ،عبد الكريم هاشم ،سيصل البالد
اليوم ،عى رأس الوفد العراقي الذي سيحر اجتماع لجنة املتابعة املعنية بتدارس
ماتم إنجازه مما اتفق عليه يف اللجنة العليا املشركة الكويتية العراقية والذي
كان قد تأجل يف نهاية اب».وأضافت أن «االجتماع سيعقد اليوم األحد ،وسيرأس
الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله» .مبينة أن «أبرز امللفات
التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح املنافذ الربية والتبادل التجاري
واالقتصادي ،واإلرهاب والتعويضات ،إضافة إىل التحديات األمنية يف املنطقة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7324 :االحـد  13ايلول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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مبشاركة وزير الشباب ونقيب الصحفيني ..تشييع مهيب جلثمان الكابنت ناظم شاكر

الرئاسات الثالث :الفقيد كان مدرسة يف الرياضة وأخالقها ورفع اسم العراق عاليا باحملافل الدولية
بغداد /الزوراء:
أقي�م ،ام�س الس�بت ،تش�ييع رس�مي
وجماهريي غفري لجثمان الالعب الدويل
الس�ابق واملدرب ،ناظم شاكر ،من مقر
ن�ادي القوة الجوي�ة يف العاصمة بغداد،
وال�ذي ت�ويف اث�ر مضاعف�ات اصابت�ه
بفريوس كورونا يف احدى مستش�فيات
اربيل ،مس�اء الجمعة املاضية ،بحضور
وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،ومش�اركة
نقي�ب الصحفي�ي العراقي�ي ،مؤي�د
الالم�ي ،فيم�ا ع� نّزت الرئاس�ات الثالث
برحي�ل ش�اكر ،مؤك�دة ان الفقيد كان
مدرسة يف الرياضة واخالقها ورفع اسم
العراق عاليا ً باملحافل الدولية.
وقال رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
يف تغري�دة ل�ه ع�ى “توي�ر” تابعته�ا
“الزوراء” :انه “برحيل املرحوم الكابتن
ناظم ش�اكر ،تخرس الرياض�ة العراقية
احد رموزها الساطعة ،الذي قدم املنجز
للوطن ،وعمل بجد عى تطوير الرياضة
ونرش البهجة يف قلوب العراقيي ،نستذكر
املسرية املتميزة للفقيد العبا ً ومدربا ً ترك
بصمات ال ُتنىس يف ذاكرة الش�عب ،أحر
التع�ازي ل�ذوي الفقي�د ومحبيه”.م�ن
جهت�ه ،ع نّزى رئيس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،بوف�اة نجم الك�رة العراقية
الس�ابق وامل�درب ناظ�م ش�اكر.وقال
الكاظمي يف بيان ملكتبه تلقت “الزوراء”
نسخة منه :انه “ بقلوب مؤمنة بقضاء
الل�ه وق�دره ،يملؤه�ا الح�زن واألىس،
نع�زي أبن�اء ش�عبنا العراق�ي الصاب�ر
بأف�ول نجم وطني آخ�ر ،وبطل كبري يف
س�مائه ،الكابت�ن ناظم ش�اكر ،تغمنّده

الباري بواس�ع رحمته”.وأض�اف“ :ها
ه�ي جائح�ة كورونا تثلم جن�اح قلوب
العراقي�ي مُ ج�ددا ً يف األع�زاء واألحبنّ�ة،
ع�ىس أن يكش�ف الرحم�ن غمنّته�ا عن
شعبنا املُحتسب إليه”.وأشار الكاظمي:
“كان الفقيد قام�ة رياضية بائنة ،رفع
اس�م العراق عالي�ا ً يف املحاف�ل الدولية،
وق� نّدم حيات�ه متفاني�ا ً ألج�ل الرياضة
والش�باب ،ولم ي نّدخر جه�ده وعطاءه يف
س�بيل وطنه”.وتاب�ع“ :نتقدم بخالص
العزاء وعظيم املواس�اة ألحب�اء الفقيد
وعائلته الكريمة ،التي نحس�بها بحجم
العراق”.وخت�م الكاظم�ي“ :رح�م الله

الفقيد ،ونسأله نّ
جل وعال الشفاء لجميع
املرىض ،وأن يس�دد عم�ل املجاهدين يف
التص�دي لها ،وأن يس�بغ جميل غفرانه
كل ضحاي�ا الجائح�ة ،وأن يلهم ذويهم
الصرب واإليم�ان”.اىل ذلك ،نّ
ع�زى رئيس
مجلس النواب ،محمد الحلبويس ،بوفاة
الالع�ب الدويل الس�ابق وامل�درب ،ناظم
ش�اكر ،فيما اكد ان الفقيد كان مدرسة
يف الرياضة واخالقها.وقال الحلبويس يف
بيان ملكتبه تلقت “الزوراء” نسخة منه:
انه “بمزيد م�ن الحزن واألىس ،وبقلوب
خاش�عة وراضي�ة بقضاء الل�ه وقدره؛
تلقين�ا نب�أ وف�اة النجم الدويل الس�ابق

وامل�درب الكابت�ن ناظ�م ش�اكر ،إث�ر
مضاعفات إصابته بفايروس كورونا”.
واض�اف ان “ الفقي�د كان مدرس�ة يف
الرياض�ة وأخالقه�ا ،حي�ث كت�ب م�ع
أبن�اء جيله تاريخ�ا حاف�ال باإلنجازات
الكروي�ة التي س�اهمت يف رف�ع مكانة
الك�رة العراقي�ة” ،الفت�ا اىل ان “فقدانه
يمثل خس�ارة مؤملة ل�ألرسة الرياضية
وجمهوره�ا املح�ي والعرب�ي والدويل”.
وتاب�ع“ :إذ نتق� َّدم لذوي�ه ومحبي�ه
والوسط الريايض جميعا بخالص العزاء
وبالغ املواس�اة”.من جانبه ،ع نّزى نقيب
الصحفي�ي العراقي�ي ،رئي�س اتح�اد

الصحفيي العرب ،مؤيد الالمي ،االرسة
الرياضي�ة وذوي الفقيد بوف�اة الالعب
الدويل السابق ناظم شاكر.وقال مراسل
“الزوراء” :ان الالمي ش�ارك يف مراسيم
تشييع جثمان الفقيد ناظم شاكر ،التي
انطلقت عرص امس ،من امام مقر نادي
القوة الجوية الريايض ،يف حي املهندسي
بش�ارع فلس�طي�ن ،نحو مقربة الكرخ
االس�المية .واض�اف :ان الالم�ي ق�دم
تعازيه ل�ألرسة الرياضية وعائلة الفقيد
النج�م ال�دويل ناظم ش�اكر .كم�ا ع نّزى
وزير الشباب والرياضة ،عدنان درجال،
األرسة الرياضي�ة بوف�اة نج�م الك�رة
الس�ابق ناظ�م ش�اكر.وقال درج�ال يف
“بقل�وب يعترصها األل ُم
بي�ان التعزية:
ٍ
والح�زن ومزي�د من الح�زن واآلىس مع
التفويض للبارئ األع�ى بما أراد وقدر،
تلقين�ا نب�أ وفاة املغف�ور له ب�إذن الله
تعاىل النجم الدويل السابق ناظم شاكر”.
وأضاف“ :أصدق التعازي واملواس�اة إىل
أرسة الفقيد خاص�ة ،وذويه عامة ،واىل
األوساط الرياضية ،راجيا من الله تعاىل
أن يتغم�ده بواس�ع رحمت�ه ،وأن ينزله
الف�ردوس األع�ى م�ن الجن�ة يف مقام
الصديق�ي والش�هداء والصالحي ،وأن
يخلف�ه يف أهله خ�ريا ....رحم�ك الله يا
صديقنا وأخينا العزيز الغايل ،وغفر الله
لك وأسكنك فس�يح جناته”.وتابع“ :إن
العي لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا عى
فراقك ملحزون�ي ،وال نقول إال ما يريض
الله ،لله ما أخذ وله ما أعطى ،وكل يشء
عن�ده بأجل مس�مى ،وإنا لل�ه وإنا إليه
راجعون”.

الرتبية تتوقع بدء العام الدراسي الشهر املقبل وتتحدث عن آلية الدوام

ص4

قائد عمليات البصرة :سنعاقب اي جهة حتاول منع الصحفيني من أداء عملهم

ص8

البنك املركزي ينفي وجود عمليات
غسيل أموال يف العراق

بغداد /الزوراء:
نفى البنك املركزي العراقي وجود عمليات
غس�يل أموال يف العراق .وفيما اكد جواز
التداول بجميع الفئات من عملة الدوالر
ما دامت أصلية وغري مزيفة ،نّ
بي أن عدم
تعامل بعض مكاتب الصريفة مع بعض
الفئات كونها أمرا غري مربر .وقال مدير
ع�ام دائرة املحاس�بة يف البن�ك املركزي،
إحس�ان ش�مران ،ام�س الس�بت ،يف
ترصيح صحف�ي :إنه “ال توجد عمليات
ممنهج�ة لغس�يل األم�وال ،وال توج�د

أس�واق مختصة بهذا األمر أيضاً” ،الفتا ً
إىل أنه “أينّة ممارسات يف هذا الصدد ،وإن
وجدت فهي محدودة” .وأضاف شمران
أن “هن�اك مؤسس�ات إعالمي�ة تري�د
ال�رر باالقتص�اد العراقي ،وبس�معة
املؤسسات الرقابية ،وإبعاد املستثمرين
م�ن خ�الل خل�ق انطب�اع ب�أن أم�ن
املعامالت واملؤسس�ات واألموال ضعيف
حت�ى تجنبهم التعاطي مع املؤسس�ات
العراقية واالقتصاد العراقي”.

تفاصيل ص5

العراق يودّع آخر أسبوع صيفي وسط
حتذير من “مفاجآت” وطقس “متط ّرف”

بغداد /الزوراء:
توقع مس�ؤول يف الهيئ�ة العامة لألنواء
الجوية والرصد الزلزايل أن يشهد العراق
انخفاض�ا ً ملحوظا ً يف درج�ات الحرارة
ابت�دا ًء من األس�بوع املقب�ل ،فيما نّ
حذر
م�ن “مفاج�آت” وطق�س “متط�رف”
يف الخلي�ج ورشق املتوس�ط.وقال مدير
البيئ�ة يف الهيئة ،رئي�س منبئي جويي

أقدم ،محم�ود عبد اللطيف ،يف بيان  :إن
“م�ا حدث ويحدث من ح�االت متطرفة
يف الطق�س ،ه�و م�ؤرش واض�ح لتغري
املن�اخ العاملي تغ�ريا ً دراماتيكي�ا ،وهذا
بالطبع يعني أن ما س�يحدث مس�تقبال
من ح�االت جوية متطرف�ة ال تخلو من
عنرص املفاجأة”.

تفاصيل ص2

بعد إحباط خمطط يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون

الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال “جاسوس”
عمل باملخابرات األمريكية يف العراق
فنزويال /متابعة الزوراء:
كش�ف الرئي�س الفنزوي�ي ،نيك�والس
م�ادورو ،ع�ن أن الس�لطات أحبط�ت
مخطط�ا تخريبي�ا يف مصف�اة النف�ط
“إل باليت�و” ،وقبض�ت ع�ى جاس�وس
أمريكي مس�لح كان يتجس�س عى أكرب
مصفاتي بالبالد “أم�واي” و”كاردون”.
وق�ال مادورو ،خالل اجتم�اع عرب فيديو
كونفرنس م�ع الجناح الش�بابي للحزب
االش�راكي الفنزوي�ي“ :اعتقلن�ا أم�س
جاسوس�ا أمريكيا يف والي�ة فالكون كان
يتجسس عى مصفاتي أمواي وكاردون”.
وأضاف “أن املقبوض عليه هو من قوات
مش�اة البحرية األمريكية ،وكان قد خدم
يف قواعد عسكرية تابعة لوكالة املخابرات
املركزي�ة األمريكي�ة بالع�راق” .وتاب�ع:

“كانت بحوزته أسلحة متخصصة ثقيلة،
فض�ال ع�ن مبل�غ كبري م�ن ال�دوالرات،
وأش�ياء أخرى نقلناها مبارشة إىل مكتب
املدعي العام وه�و اآلن يديل باعرافاته”.
وق�ال :إن وزي�ر النفط طارق العيس�مي
وفري�ق مهندس�ي أحبطوا قب�ل يومي،
خطة لتنفيذ تفجري يف مصفاة “إل باليتو”
الواقع�ة ع�ى بع�د ح�وايل  120كيلومرا
غ�رب العاصم�ة كاراكاس.وتعد مصفاة
“كاردون” ،التي تبل�غ طاقتها  305آالف
برميل يوميا ،جزءا من مركز “باراجوان”
لتكرير النفط ،وهي األكرب يف البالد وثاني
أكرب مصف�اة يف العال�م بق�درة تكريرية
معلن�ة تص�ل إىل مليون برمي�ل يوميا ما
يع�ادل  72%م�ن ق�درة املعالجة لرشكة
النفط الوطنية الفنزويلية .PDVSA

املالية النيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمان
بعد ان رفع مجلس النواب جلساته االعتيادية حتى
اش�عار اخر ،انش�غلت االوس�اط النيابية واللجان
الدائم�ة برق�ب وص�ول قان�ون املوازن�ة العامة
االتحادي�ة  ، 2020بع�د اس�تضافة وزي�ر املالي�ة
ومدراء مرصيف الرش�يد والرافدي�ن من قبل اللجنة
املالي�ة النيابية بش�أن ورقة االص�الح االقتصادي

بعد تسجيل  4106إصابات جديدة و 60حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ287
ألفا والوفيات تقرتب من حاجز الـ  8آالف
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  4106اصاب�ات جدي�دة و60
حال�ة وف�اة بالجائحة وش�فاء 3887
حال�ة ،ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف
وثيقة صادرة عنه�ا حصلت «الزوراء»
عى نس�خة منها :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س الس�بت بلغ�ت
 ،18949ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
املختربية الكلي�ة .1883048واضافت:
انه�ا س�جلت  4106اصاب�ات جديدة،
و 60حال�ة وفاة و 3887حالة ش�فاء،
مبينة ان عدد الش�فاء الكي221283 :
( ،)%77.2ام�ا ع�دد االصاب�ات الكي:
 ،286778فيم�ا بلغ�ت ع�دد الح�االت
التي تحت العالج ،57554 :يف حي عدد
ح�االت الراق�دة تحت العناي�ة املركزة:
 ،575وح�االت الوفيات ال�كي.7941 :
م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدي�ر ع�ام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي،
تس�جيل  514اصابة جدي�دة بفريوس
كورون�ا بينه�ا  326اصابة ش�خصت
خالل الرص�د الوبائي.وقال الس�اعدي
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه:
ان «املؤسس�ات الصحي�ة يف جان�ب
الرصافة س�جلت  514اصاب�ة جديدة

بف�ريوس كورونا موزعة كالتايل326 :
حالة ش�خصت خ�الل الرص�د الوبائي
للقطاعات الصحية  :قطاع الشعب 31
حال�ة  /قطاع االس�تقالل  16حالة /
قطاع البلديات االول  32حالة  /قطاع
الصدر  54حالة  /قطاع بغداد الجديدة
 15حال�ة  /قط�اع البلديات الثاني 29
حالة  /قطاع املدائن  36حالة  /قطاع
الرصاف�ة  41حالة  /قط�اع النهروان
 72حالة.واش�ار اىل ان  188حال�ة
خالل مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الص�در  134حال�ة محلة ,556
,537 ,518 ,517 ,519 ,570 ,518
,526 ,521 ,555 ,560 ,557 ,531
 ,513 ,567قطاع�ات ,3 ,24 ,72
االورف�ي  /حي حط�ي حالة واحدة /
العبيدي  3حاالت قرب جامع االمام عي
عليه الس�الم  /الشعب  9حاالت محلة
 ,326 ,345 ,333الزراع�ي ,ح�ي اور,
البنوك  /البلديات  9حاالت محلة ,752
 /742 ,747ش�ارع فلسطي  7حاالت
محلة  /503 ,504 ,505الغدير حالتي
محلة  /702املدائن حالة واحدة ناحية
الوح�دة  /زيونة  7حاالت محلة ,718
 /محافظ�ة دياىل حالت�ي الخالص /
التاجي حالة واح�دة  /الكرادة حالتي
محلة  /952املشتل حالة واحدة محلة
 /731محافظ�ة املثن�ى حال�ة واحدة
الرميثة . /

تفاصيل ص2

 :موازنة  2020ستؤمن الرواتب لألشهر الثالثة املتبقية من العام احلالي

وتعظي�م االيردات غري النفطي�ة .وازاء ذلك ،اكدت
اللجنة املالي�ة النيابية ان املوازنة العامة االتحادية
 2020س�تؤمن رواتب املوظفي لغاية نهاية العام
الجاري .وقال مقرر اللجنة ،النائب احمد الصفار،
ل�» ال�زوراء « :ان «موازنة  2020س�تؤمن رواتب
املوظفي لألش�هر الثالثة املتبقية من العام الحايل
« .مؤك�دا ع�دم وجود مخ�اوف من تصاع�د أزمة

او عج�ز يف تس�ديد الرواتب .واض�اف ان « قانون
املوازنة سيصل اىل الربملان يف غضون أسبوع أو 10
أيام  ،وس�يصوت عليه مجلس النواب دون تأخري،
وباتف�اق وإجماع كتل الربمل�ان» .متوقعا امكانية
اقرار موازنة  2020مطلع الش�هر القادم بشقيها
االس�تثماري والتش�غيي .وبش�أن دع�وات نيابية
وحكومي�ة لتجدي�د االقراض الداخ�ي والخارجي

لتأم�ي الروات�ب ،اوض�ح الصف�ار ان « املوازن�ة
تتضمن اقراضا داخليا وخارجيا ،وضمن قانونها،
ولن يكون هناك اقراض بقانون آخر خارج قانون
املوازنة ،كما حصل قبل  3أشهر بشكل اضطراري
لتأمي رواتب املوظفي لألشهر تموز وآب وأيلول ،
بسبب األزمة املالية ونقص السيولة النقدية «.

تفاصيل ص2

االحتاد الوطين لـ  :زيارة الكاظمي خطوة إلنهاء اخلالفات ..والنصر يطالب حبسم امللفات العالقة

الزوراء /حسي فالح:
ع نّد االتحاد الوطني الكردس�تاني زيارة
رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
اىل جمي�ع محافظات اقليم كردس�تان
خطوة مهم�ة إلنهاء جمي�ع الخالفات
ما ب�ي املركز واالقليم ،وفيما اش�ار اىل

ان الزي�ارة تدل عى جدي�ة الحكومتي
االتحادية واالقليم عى تصفري املشاكل،
طالب ائتالف النرص الحكومة االتحادية
بحس�م امللف�ات العالق�ة م�ع اقلي�م
كردستان ،ال سيما النفط والغاز واملنافذ
الحدودي�ة والكمارك.وقالت النائبة عن

االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ،ريزان
ش�يخ دل�ري ،يف حديث ل�»ال�زوراء» :ان
زيارة الكاظمي اىل اقليم كردستان فيها
اهمية كبرية للشعب الكردي لكونها اول
زي�ارة له بع�د مرور نحو  5اش�هر عى
تشكيل الحكومة .الفتة اىل :انها خطوة

إلنه�اء الخالفات ما بي املركز واالقليم،
خاص�ة ان هنالك وفودا كردية قد زارت
بغ�داد خ�الل االي�ام املاضية.واضافت:
ان الش�عب الكردي يري�د ان يحس بأنه
ج�زء من دولة الع�راق ،وه�ذه الزيارة
اعطت�ه نوعا من االطمئن�ان بأن رئيس

الوزراء لديه اهتمام بهذا الش�عب ،وهو
رئي�س للوزراء ل�كل الع�راق .الفتة اىل:
ان الكاظمي ق�د زار جميع املحافظات
يف االقلي�م ،وكذلك مخيمات النازحي يف
دهوك.

تفاصيل ص2

إحباط حماولة لتنظيم داعش إلدخال “أسلحة وأدوية إصابات كورونا تقرتب من الـ  29مليونا
ونساء” للعراق من سوريا
عامليا واهلند حتقق قفزة مثرية للقلق

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني إحباط محاولة لتنظيم “داعش”
إدخال “أسلحة وأدوية ونساء” من سوريا إىل العراق ،مشرية
إىل اعتقال  11متهماً ،بينهم نساء وأطفال.وقالت الخلية يف
بيان  :إن “قوة مشركة من لواء املشاة  71واألمن الوطني/
ناحية ربيعة ،ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى ،نفذت
واجبا ً لورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عنارص
من عصابات داعش االرهابية إدخال أسلحة وأدوية ونساء
من قاطع الفوج الثاني يف لواء املشاة  ،71حيث قامت القوة
بنصب كمائن متعددة عى الحدود العراقية الس�ورية وتتبع
الكام�ريات الحرارية”.وأضافت أن�ه “وبالفعل جرى إدخال
األس�لحة واألدوية والنساء من الجانب السوري اىل األرايض

العراقية ،تحت مراقبة ومش�اهدة االستخبارات العسكرية،
وفورا تحركت قواتن�ا وتمكنت من إلقاء القبض عى املتهم
ال�ذي كان يري�د تس�لم األس�لحة يف منطق�ة (ابوني) قرب
مخيم العملة  -قرية عوينات  -ناحية ربيعة ،وكان يستقل
عجلة ،كما ألقت القبض عى متهم اخر يس�تقل عجلة نوع
کی�ا حم�ل ،وبحوزته مبلغا من املال ق�دره ( 230الف دينار
عراقي) مع موبایل نوع نوكيا ،كما استولت القوة املشركة
ع�ى (ثالث رشاش�ات متوس�طة نوع  ،BKCوث�الث بنادق
ن�وع .”)AKوتابعت أنه “تم إلقاء القبض عى أربع نس�اء
عربن الحدود بصحبتهن خمس�ة أطف�ال ،وأدوية مختلفة،
وقد تم التعامل مع املتهمي واملضبوطات وفقا ً للس�ياقات،
وتسليمهم للجهات املختصة”.

بغداد /متابعة الزوراء:
اق�رب ع�دد املصابي بف�ريوس كورونا يف
العالم من  29مليونا ،أما الوفيات فتجاوزت
ال�  920ألف�ا ،ومع زيادة حاالت اإلصابات
باتت الهند أرسع من أي مكان آخر بالعالم
يف مع�دل تف�ي الوباء.بلغ ع�دد مصابي
كورون�ا حول العالم  28مليونا و 725ألفا،
تويف منه�م  920ألفا ،وتعاىف م�ا يزيد عى
 20مليون�ا و 644ألفا.وعربي�ا ،تراجع�ت
مج�ددا حصيل�ة اإلصاب�ات يف اليومي�ة
الجدي�دة بف�ريوس كورونا يف الس�عودية،
إذ أحصت الس�لطات الصحية  643إصابة

فق�ط ،مم�ا يرف�ع اإلجم�ايل إىل  325ألف
إصابة ،باإلضافة إىل تسجيل  27حالة وفاة
جديدة زادت املجموع إىل  4240حالة وفاة.
كما أعلنت اإلمارات تس�جيل  1007حاالت
إصاب�ة جديدة بفريوس كورونا ،وهو أعى
ع�دد لإلصابات اليومية ترص�ده البالد منذ
بدء الجائحة .وظلت الحاالت تراجع حتى
الش�هر املايض بع�د ذروة إصاب�ات يومية
بلغت  994حالة يف مايو/أيار ،لكن األعداد
عادت لالرتفاع بعدما بلغت مس�توى 164
إصابة يف الثالث من أغسطس/آب.

تفاصيل ص3

مع خروج مسريتني إحداهما مناهضة لعون والثانية مؤيدة

توتر يف بريوت واجليش يطلق النار لتفريق حمتجني قرب قصر الرئاسة

بريوت /متابعة الزوراء:
وقع�ت مواجه�ات ،ام�س الس�بت ،بي
الجيش اللبناني وش�بان م�ن مجموعات
الح�راك املدن�ي ع�ى طري�ق الق�رص
الجمهوري يف بعبدا ،بعد أن حاول الشبان
تج�اوز الحاج�ز الب�رشي ال�ذي يقيم�ه
الجيش للفصل بي مظاهرة الحراك املدني
وتل�ك التي ينظمها أنصار “التيار الوطني
الحر” الذي أسس�ه الرئيس ميشيل عون.
وشكل الجيش اللبناني حاجزا برشيا أمام
منارصي “التيار الوطني الحر” يف بريوت
ملن�ع االحت�كاك م�ع بع�ض مجموع�ات

الحراك املدني املتظاهرة للمطالبة برحيل
الرئيس ميشال عون.وعمد شبان الحراك
إىل تخطي ه�ذا الحاجز الب�رشي ،فأطلق
عنارص من الجي�ش النار يف الهواء بهدف
إبعاده�م ،لتف�ادي حص�ول ص�دام ب�ي
املتظاهري�ن م�ن الجانبي.وأعلنت قيادة
الجي�ش اللبناني ،يف ترصي�ح نرشته عى
حس�ابها يف موق�ع “توي�ر” أن “الجيش
يعمل عى تشكيل حاجز برشي للفصل بي
تظاهرتي يف محي�ط القرص الجمهوري،
ويضطر إلطالق النار يف الهواء بعدما قام
متظاه�رون برش�ق عن�ارصه بالحجارة

ورضبه�م بالع�ي وحاول�وا الوصول إىل
الق�رص الجمهوري”.وس�ارت أنب�اء عن

اعتق�ال الجي�ش لع�دد م�ن املتظاهرين
ض�د الفس�اد ،وع�ن وق�وع جرح�ى بي

املتظاهرين.وأفادت وس�ائل إعالم لبنانية
بوقوع تدافع بي قوات مكافحة الش�غب
ومن�ارصي “التيار الوطن�ي الحر” الذين
نجح�وا بالوصول إىل أح�د املداخل املؤدية
إىل القرص الجمهوري ،فيما اطلق الجيش
الرصاص يف الهواء لتفريق املحتجي.جاء
ذلك بعد أن تق�دم مؤيدو “الوطني الحر”
إىل أتوس�راد الق�رص الجمه�وري رفضا
للتع�رض لرئي�س الجمهوري�ة وموق�ع
الرئاس�ة ،وردا عى دعوة “اتحاد ساحات
الث�ورة” إىل اعتص�ام يف منطقة الجمهور
للمطالبة برحيل عون.
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بعد تسجيل  4106إصابات جديدة و 60حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 287ألفا والوفيات تقرتب من حاجز الـ  8آالف
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  4106اصابات جديدة و60
حالة وفاة بالجائحة وشفاء 3887
حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة صادرة عنها
حصلت «الزوراء» عىل نسخة منها:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس السبت بلغت  ،18949ليصبح
عدد الفحوصات املختربية الكلية
.1883048
واضافت :انها سجلت  4106اصابات
جديدة ،و 60حالة وفاة و 3887حالة
شفاء ،مبينة ان عدد الشفاء الكيل:
 ،)%77.2( 221283اما عدد االصابات
الكيل ،286778 :فيما بلغت عدد
الحاالت التي تحت العالج ،57554 :يف
حني عدد حاالت الراقدة تحت العناية
املركزة ،575 :وحاالت الوفيات الكيل:
.7941
من جهته ،اعلن مدير عام صحة

بغداد الرصافة ،عبد الغني الساعدي،
تسجيل  514اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  326اصابة شخصت
خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت  514اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
 326حالة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع
الشعب  31حالة  /قطاع االستقالل
 16حالة  /قطاع البلديات االول 32
حالة  /قطاع الصدر  54حالة /
قطاع بغداد الجديدة  15حالة  /قطاع
البلديات الثاني  29حالة  /قطاع
املدائن  36حالة  /قطاع الرصافة 41
حالة  /قطاع النهروان  72حالة.
واشار اىل ان  188حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الصدر  134حالة محلة ,556
,537 ,518 ,517 ,519 ,570 ,518
,526 ,521 ,555 ,560 ,557 ,531
 ,513 ,567قطاعات ,3 ,24 ,72
االورفيل  /حي حطني حالة واحدة /
العبيدي  3حاالت قرب جامع االمام

عيل عليه السالم  /الشعب  9حاالت
محلة  ,326 ,345 ,333الزراعي ,حي
اور ,البنوك  /البلديات  9حاالت محلة
 /742 ,747 ,752شارع فلسطني
 7حاالت محلة /503 ,504 ,505

الغدير حالتني محلة  /702املدائن
حالة واحدة ناحية الوحدة  /زيونة
 7حاالت محلة  / ,718محافظة
دياىل حالتني الخالص  /التاجي حالة
واحدة  /الكرادة حالتني محلة /952

املشتل حالة واحدة محلة /731
محافظة املثنى حالة واحدة الرميثة
 /الزعفرانية حالة واحدة محلة
 /964خان بني سعد حالة واحدة
محلة  /129محافظة البرصة حالتني

التنومة ،القبلة  /محافظة واسط
حالة واحدة الحي  /الجادرية حالة
واحدة محلة  /907االمني حالة واحدة
قرب جامع الرحمن /حي تونس حالة
واحدة افاق عربية .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  35819تويف منهم 1188
لالسف فيما اكتسب الشفاء 29905
واملتبقي قيد العالج .»4726
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة الجمعة واملعلن عنها
امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة منه :ان عدد االصابات 585
موزعة كاآلتي :أبو غريب  / 26ابو
دشري  /10االسكان  /15االعالم
 /4البياع  /23الحارثية  /1الحرية
 /44الخطيب  /9الــدورة /35
الدولعي  /8الرحمانية  /4السيدية
 /19الشالجية  /1الرشطة الخامسة
 /3الرشطة الرابعة  /2الشعلة /39
الصالحية  /4الطارمية  /17الطوبجي
 /1العطـيـفيـة
 /4العامرية
 /14العـالوي  /3الغزاليـة /17
/28
القادسيـة  /5الكاظميـة
 /1اللطيـفيـة /4
الكــرخ
املحمودية  /37املـعالـف  /4املنصور
 /23املواصالت  /2النرص والسالم /9
الوشـاش  /5اليوسفية  /3اليـرموك
 /12جــكوك  /4حي الجامعة /8
حي الجهاد  /50حي العامل  /35حي
العدل  /20حي الفرات  /2ســويـب
 / 3ناحية الرشيد  /2جانب الرصافة
 /14محافظة ذي قار  /6محافظة
كركوك  /1محافطة النجف /3
محافظة كربالء .1
واضافت :ان عدد الشفاء  ، 502 :بينما
الوفيات.4 :

بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إىل إقليم كردستان

االحتاد الوطين لـ
الزوراء /حسني فالح:
ع ّد االتحاد الوطني الكردستاني زيارة رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،اىل جميع
محافظات اقليم كردستان خطوة مهمة إلنهاء
جميع الخالفات ما بني املركز واالقليم ،وفيما
اشار اىل ان الزيارة تدل عىل جدية الحكومتني
االتحادية واالقليم عىل تصفري املشاكل ،طالب
ائتالف النرص الحكومة االتحادية بحسم
امللفات العالقة مع اقليم كردستان ،ال سيما
النفط والغاز واملنافذ الحدودية والكمارك.
وقالت النائبة عن االتحاد الوطني الكردستاني،
ريزان شيخ دلري ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان
زيارة الكاظمي اىل اقليم كردستان فيها اهمية
كبرية للشعب الكردي لكونها اول زيارة له
بعد مرور نحو  5اشهر عىل تشكيل الحكومة.
الفتة اىل :انها خطوة إلنهاء الخالفات ما بني
املركز واالقليم ،خاصة ان هنالك وفودا كردية
قد زارت بغداد خالل االيام املاضية.
واضافت :ان الشعب الكردي يريد ان يحس
بأنه جزء من دولة العراق ،وهذه الزيارة
اعطته نوعا من االطمئنان بأن رئيس الوزراء
لديه اهتمام بهذا الشعب ،وهو رئيس
للوزراء لكل العراق .الفتة اىل :ان الكاظمي
قد زار جميع املحافظات يف االقليم ،وكذلك
مخيمات النازحني يف دهوك ،فضال عن ذوي
شهداء حلبجة ،ولقائه بالفالحني الذين لم
يتسلموا مستحقاتهم منذ عام  ،2014وايضا
املتظاهرين ،وهذه ايضا مؤرش ايجابي
يحسب لرئيس الوزراء.

 :زيارة الكاظمي خطوة إلنهاء اخلالفات ..والنصر يطالب حبسم امللفات العالقة

واوضحت :ان انهاء جميع الخالفات يحتاج
اىل اجتماعات خاصة ما بني رئيس الوزراء
ورئيس اقليم كردستان ،السيما بقضايا
النفط واملنافذ الحدودية وغريها من املشاكل
العالقة .مرجحة بأن تكون هنالك اجتماعات
وجلسات خاصة إلنهاء جميع الخالفات ما
بني املركز واالقليم لكون هنالك جدية ما بني
الحكومتني االتحادية واالقليم إلنهائها.
من جهتها ،ذكرت املتحدثة باسم ائتالف
النرص ،ايات مظفر ،يف حديث لـ»الزوراء»:
ان ائتالفها يطالب حكومة الكاظمي بتنظيم
العالقة ما بني بغداد واالقليم ،وترتيب هذه
العالقة عىل اساس القانون والدستور اسوة
ببقية املحافظات.
واضافت :ان ائتالف النرص يرى ان عىل
الكاظمي حسم امللفات العالقة كالنفط
والغاز واملنافذ الحدودية والكمارك ،من خالل
دخول ديوان الرقابة املالية االتحادي اىل االقليم
للتدقيق مثلما يحدث يف بقية املحافظات
االخرى غري املنتظمة بإقليم من اجل تنظيم
العدالة والقانون والدستور.
ووصل رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
الخميس املايض ،اىل اربيل ،والتقى خاللها
رئيس االقليم نجريفان بارزاني ورئيس
حكومة االقليم مرسور بارزاني ،ورئيس
الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ،فيما
زار بعدها محافظات دهوك والسليمانية
وحلبجة.
وبحث رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى

الكاظمي ،الجمعة املايض ،مع رئيس إقليم
كردستان نيجريفان بارزاني األوضاع
والتحديات التي تشهدها البالد.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء،
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «الكاظمي
التقى بارزاني ضمن زيارته الحالية إىل
اإلقليم» ،الفتا ً إىل أنه «جرى خالل اللقاء طرح
امللفات املشرتكة بني الحكومة االتحادية
وحكومة اإلقليم ،والتأكيد املشرتك عىل
أهمية توحيد الصفوف واملواقف يف مواجهة
التحديات الراهنة».
وأضاف البيان أن «اللقاء شهد توافقا ً مشرتكا ً
وتأكيدا ً عىل أهمية اعتماد الحوار املتبادل
والدستور كخيمة جامعة لحل كل امللفات،
والوصول بها إىل أفضل صورة تخدم الشعب
العراقي بجميع مكوناته ،كما شهد اللقاء
تأكيد استمرار التنسيق األمني ضمن القوات
املسلحة ملنع فلول داعش اإلرهابية من النفاذ
بأية صورة ،وبما يؤمّ ن االستقرار وعودة
النازحني الكاملة ،وإجراء عملية انتخابية
ّ
املعرب الحقيقي عن إرادة
ناجحة تكون
العراقيني واختياراتهم الديمقراطية».
فيما اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،الخميس املايض ،ان تجربة التعاون
األمني عززت الوحدة الوطنية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان:
ان «الكاظمي ،التقى خالل زيارته اىل أربيل،
رئيس حكومة إقليم كردستان مرسور
بارزاني ،وعددا من املسؤولني يف حكومة

اإلقليم».
وقال رئيس مجلس الوزراء ،بحسب البيان:
إن «تجربة التعاون األمني والتكامل يف أداء
القوات املسلّحة يف مواجهة داعش اإلرهابي
عززت الوحدة الوطنية وجعلت االنتصار
ممكنا ً».
واضاف ان «سيادة العراق هي الكلمة التي
تجمعنا كعراقيني ،وال مجال للتفريط بها».
مبينا «أن الفرصة اآلن متاحة لتعزيز العمل
املشرتك ،وتقديم أفضل جهد يخدم املواطن
العراقي ،فضالً عن ترسيع وترية التحضري
إلجراء االنتخابات املبكرة ،بما يؤمّ ن أفضل
صادق عن صوت الشعب العراقي
تعبري
ٍ
واختياراته الحقيقية».
من جانبهّ ،
بني مرسور بارزاني أن «حكومة
اإلقليم تهدف اىل حل جميع امللفات العالقة،
مؤكدا ً تطلعه اىل ترسيخ الحلول طويلة األمد،
ودعم جهود حكومة الكاظمي الساعية
لإلصالح يف كل املجاالت».
ويف سياق اخر ،بحث رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،الخميس املايض ،مع
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني،
مسعود بارزاني ،توحيد املواقف الوطنية،
مشددا عىل ان االقليم جزء أساس ومتكامل
من العراق.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان:
ان «الكاظمي التقى يف أربيل ،رئيس الحزب
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،
وعددا من املسؤولني يف حكومة اإلقليم».

قانون املوازنة سيصل إىل الربملان يف غضون أسبوع أو  10أيام

املالية النيابية لـ  :موازنة  2020ستؤمن الرواتب لألشهر
الثالثة املتبقية من العام احلالي
الزوراء  /يوسف سلمان
بعد ان رفع مجلس النواب جلساته االعتيادية حتى
اشعار اخر ،انشغلت االوساط النيابية واللجان
الدائمة برتقب وصول قانون املوازنة العامة
االتحادية  ، 2020بعد استضافة وزير املالية
ومدراء مرصيف الرشيد والرافدين من قبل اللجنة
املالية النيابية بشأن ورقة االصالح االقتصادي
وتعظيم االيردات غري النفطية .
وازاء ذلك ،اكدت اللجنة املالية النيابية ان املوازنة
العامة االتحادية  2020ستؤمن رواتب املوظفني
لغاية نهاية العام الجاري .
وقال مقرر اللجنة ،النائب احمد الصفار ،لـ»
الزوراء « :ان «موازنة  2020ستؤمن رواتب
املوظفني لألشهر الثالثة املتبقية من العام الحايل
« .مؤكدا عدم وجود مخاوف من تصاعد أزمة او
عجز يف تسديد الرواتب .
واضاف ان « قانون املوازنة سيصل اىل الربملان يف
غضون أسبوع أو  10أيام  ،وسيصوت عليه مجلس

النواب دون تأخري ،وباتفاق وإجماع كتل الربملان».
متوقعا امكانية اقرار موازنة  2020مطلع الشهر
القادم بشقيها االستثماري والتشغييل .
وبشأن دعوات نيابية وحكومية لتجديد االقرتاض
الداخيل والخارجي لتأمني الرواتب ،اوضح الصفار
ان « املوازنة تتضمن اقرتاضا داخليا وخارجيا،
وضمن قانونها ،ولن يكون هناك اقرتاض بقانون
آخر خارج قانون املوازنة ،كما حصل قبل  3أشهر
بشكل اضطراري لتأمني رواتب املوظفني لألشهر
تموز وآب وأيلول  ،بسبب األزمة املالية ونقص
السيولة النقدية «.
لكن العضو االخر يف اللجنة املالية النيابية ،احمد
مظهر الجبوري ،اكد «ان موازنة العام املقبل
ستكون تقشفية بال تعيينات جديدة او مشاريع
استثمارية».
وقال الجبوري ،يف ترصيح صحفي :ان « موازنة
 2020ستكون غطاء قانونيا ملا مىض من االشهر،
وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن

االستثمارات تشغيلية بشكل مبارش» ،مشريا
اىل «ان االقرتاض السابق  15تريليون دينار التي
قامت الدولة بسحبه كان فقط للرواتب».
واضاف الجبوري ان « حتى املوازنة املقبلة هناك
فقرات لالقرتاض الداخيل والخارجي لتسديد
الرواتب ،وبالتايل الجديد فيها بعيدا عن االطار
االستثماري والتعيينات» .مبينا ان « وزير املالية،
وخالل استضافته باللجنة عن موضوع التعيينات،
ابلغنا ان هناك ارادة اقوى من الوزارة ،معلنا
بشكل واضح ان كل التعيينات كانت مرفوضة من
قبله ،ومن قبل كادر الوزارة املتقدم لعدم وجود
تغطية مالية ،ولكنها فرضت عليه من الحكومة
بقرارات وتصويت مجلس الوزراء «.
واوضح ان « املوازنة املقبلة فيها نفقات لتغطية
املشاريع املستمرة وليس مشاريع جديدة ،لكن
الدولة لن تميض بمسألة التعيينات يف ظل زيادة
النفقات بنسبة  %20عما كانت عليه بموازنة عام
.»2019

العراق يودّع آخر أسبوع صيفي وسط حتذير من «مفاجآت» وطقس «متط ّرف»
بغداد /الزوراء:
توقع مسؤول يف الهيئة العامة
لألنواء الجوية والرصد الزلزايل أن
يشهد العراق انخفاضا ً ملحوظا ً يف
درجات الحرارة ابتدا ًء من األسبوع
املقبل ،فيما ّ
حذر من «مفاجآت»
وطقس «متطرف» يف الخليج
ورشق املتوسط.
وقال مدير البيئة يف الهيئة ،رئيس
منبئني جويني أقدم ،محمود عبد
اللطيف ،يف بيان  :إن «ما حدث
ويحدث من حاالت متطرفة يف

الطقس ،هو مؤرش واضح لتغري
املناخ العاملي تغريا ً دراماتيكيا،
وهذا بالطبع يعني أن ما سيحدث
مستقبال من حاالت جوية متطرفة
ال تخلو من عنرص املفاجأة» ،مبينا ً
أن «اليوم (امس) شهدت السودان
وتونس والجزائر واملغرب (أفريقيا)
أمطارا ً غزيرة ،واألردن وفلسطني
ولبنان وسوريا (بالد الشام) تشهد
ارتفاعا ً يف درجات الحرارة لم
تشهده منذ عقود طويلة ،خاصة
األردن التي لم تشهد مثل هذا

االرتفاع منذ قرن تقريبا».
وأضاف عبد اللطيف« :لذلك نقول
إن التنبوءات الجوية طويلة األمد
باتت مغامرة ومجازفة ال تخلو
من الفشل كلما طال مدى التنبؤ
الجوي ،ونتوقع أن هناك مفاجآت
عديدة ونتائج ال تقترص فقط
عىل ما يحدث يف املحيط األطليس
والهندي» .مرجحا ً «حدوث حاالت
متطرفة خاصة يف مناطق رشق
املتوسط (بالد الشام والعراق)،
ولن يكون الخليج العربي بعيدا عن

هذه الحاالت».
ودعا عبد اللطيف إىل «عدم الوثوق
ببعض املواقع األنوائية األوروبية
واألمريكية وغريها عىل سبيل املثال،
أما بالنسبة لطقس األيام املقبلة يف
بالد الشام ،فإن السبت هو آخر
أيام الحر (األربعينيات) ،يف حني
سيكون األسبوع الحايل يف العراق
هو آخر أسبوع حار (صيفي)،
ويشهد األسبوع املقبل انخفاضا ً
ملحوظا ً يف درجات الحرارة بإذن
الله تعاىل».

واوضح البيان ان «اللقاء بحث مجمل األوضاع
العامة عىل الساحة الوطنية ،وأبرز التحديات
التي تشهدها البالد ،وتوحيد املواقف عىل
املستوى الوطني ،فضالً عن ملف إجراء
اإلنتخابات املبكرة».
وأكد الكاظمي ،خالل اللقاء« :حاجة العراق
الفعلية لالصالح ،وأن تكون األولوية يف
العمل الوطني للعبور بالبالد فوق التحديات
الراهنة».
وأشار اىل أن «التنسيق عايل املستوى بني القوات
املسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة،
ساعد يف صنع اإلنتصار عىل عصابات داعش
االرهابية ،وهو من سيحمي األرض ،ويؤمّ ن
فرصة اإلزدهار والتنمية للبلد».

ونوه رئيس الوزراء اىل «أهمية التكامل يف
املواقف بني الحكومة اإلتحادية وحكومة
اإلقليم» .مبينا أن «إقليم كردستان جزء أساس
ومتكامل من العراق ،والحوار والدستور هما
الخيمة التي تؤمن مستقبالً آمنا ً لعراق موحد
ومستقر».
ولفت اىل ان «الفرصة متاحة اآلن لإلرتقاء
بمستوى الفعل العراقي عىل الساحة الدولية،
تعزيزا ً ملكانة العراق بني األمم».
من جانبه ،أعرب مسعود بارزاني عن
«سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء ،مؤكدا ً
توافر النوايا لدى الجميع ،عىل سبيل بذل
الجهود يف اإلصالح ،وحل امللفات العالقة بني
الحكومة اإلتحادية وحكومة اإلقليم».

الوفدان الليبيان يوقعان على املسودة النهائية لالتفاق
يف املغرب

الرباط  /متابعة الزوراء:
ّ
وقع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس
الدولة الليبي ،امس السبت ،يف املغرب،
عىل املسودة النهائية لالتفاق الذي كانا قد
توصال له مؤخرا ً.
وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات
اختيار الشخصيات التي ستشغل املناصب
السيادية يف الدولة الليبية.
كما توافق الوفدان عىل القضايا العالقة،
وعىل وضع آليات ملحاربة الفساد يف املناصب
السيادية ،وتم االتفاق عىل «االستفادة من
الخربات الدولية لبناء املؤسسات».
ّ
ووقع الوفدان عىل وثيقة نهائية تتضمن
ما تم التوصل له إثر املفاوضات يف املغرب..
وسيجري رفع االتفاق املتوصل إليه بني
الوفدين الليبيني إىل القيادتني املركزيتني يف
ليبيا.
يذكر أنه لم يحسم بعد إذا كان التوقيع
الرسمي سيكون يف نهاية سبتمرب/أيلول
الجاري يف املغرب ،حيث إن األمر مرتوك
للقيادات املركزية الليبية يف ليبيا.
واستضاف املغرب ،األحد املايض ،جلسات

الحوار الليبي بني وفدي املجلس األعىل
للدولة وبرملان طربق بهدف تثبيت وقف
إطالق النار وفتح مفاوضات لحل الخالفات
بني الفرقاء الليبيني.
والثالثاء املايض ،يف ثالث أيام املفاوضات،
بدت مؤرشات عىل أن املشاورات تسري بشكل
إيجابي ،كما تحققت تفاهمات مهمة حول
وضع معايري للقضاء عىل الفساد.
وتقرر تمديد املفاوضات الليبية يف بلدة
بوزنيقة يف ضواحي العاصمة املغربية
ليوم رابع ،األربعاء املايض ،ثم تواصلت
املفاوضات الخميس املايض.
وشهدت املفاوضات رفض أعضاء املجلس
األعىل للدولة نقل مقر املرصف املركزي
خارج طرابلس .وطالب أعضاء املجلس بأن
يكون املرصف املركزي يف بنغازي مقابل أن
تكون املؤسسة الوطنية للنفط يف طرابلس.
وكانت مفاوضات يوم االثنني املايض
انتهت باختيار طرابلس مقرا لديوان
املحاسبة ،وبنغازي مقرا لهيئة الرقابة
اإلدارية ،وأن تكون هيئة مكافحة الفساد
يف سبها.

وانطلقت جولة املشاورات التمهيدية بني
وفدي املجلس األعىل للدولة وأعضاء يف
الربملان ،األحد املايض ،يف مدينة بوزنيقة
الواقعة عىل بعد نحو  40كيلومرتا جنوبي
العاصمة املغربية الرباط ،ملناقشة قضايا
ليبية عالقة ،عىل رأسها وقف إطالق النار
واملناصب السيادية.
وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة إن هذا
اللقاء ال يشكل مبادرة موازية لجهود
األمم املتحدة وإنما تكميال لدورها يف مسار
القضية الليبية.
يذكر أن تلك اللقاءات أو املشاورات أتت 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 جاءت 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.
وكان ،يوسف عقوري ،رئيس لجنة
الخارجية بمجلس النواب ،قال يف افتتاح
االجتماعات ،األحد« :سنبذل قصارى جهدنا
لتجاوز املايض ،والتوجه لرأب الصدع والسري
نحو بناء الدولة الليبية القادرة عىل إنهاء
معاناة الليبيني وتحقيق االستقرار والتطلع
لبناء املستقبل الزاهر».
يف حني ،أعلن عبد السالم الصفراني ،رئيس
وفد املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،أنهم
يتطلعون «إىل العمل عىل كرس حالة الجمود
واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات
بناءة من أجل الوصول إىل حل توافقي
سيايس وسلمي».
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وصول طائرة عسكرية عراقية حمملة بـ12
طنا من املساعدات إىل السودان

بغداد/نينا:
وصل�ت طائرة عس�كرية عراقي�ة محمّلة
ب� 12طنا من املساعدات ،امس السبت ،إىل
مط�ار الخرطوم يف اطار حملة املس�اعدات
الت�ي يقدمه�ا الع�راق ملس�اعدة الش�عب
الس�وداني ،بع�د كارث�ة الفيضان�ات التي
اجتاحت البالد.
وذك�رت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان ”:ان
املس�اعدات تش�مل مواد غذائية رضورية،

ومس�تلزمات طبية ،وعالجات ،وهي تمثل
الوجبة االوىل بحسب توجيه رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي ”.
وكان يف اس�تقبال الطائ�رة القائم بأعمال
س�فارة جمهوري�ة الع�راق يف الخرط�وم،
س�لمى ق�دوري جاب�ر ،وكادر الس�فارة،
وممث�ل الجان�ب الس�وداني ع�ن وزارة
الصح�ة ،ال�ذي ع�رب ع�ن امتن�ان حكومة
ً
حكومة وشعبا.
وشعب السودان إىل العراق

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز املسيل للدموع
مع عودة تظاهرات السرتات الصفراء
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مصر تتوسط لتبادل أسرى بني محاس وإسرائيل واحلركة تضع
 3مسارات ملواجهة التطبيع
غزة /متابعة الزوراء:
كش�ف رئي�س املكت�ب الس�يايس لحرك�ة
“حم�اس” ،إس�ماعيل هني�ة ،ع�ن أن مر
تتوسط حاليا ً بني الحركة وإرسائيل ،للتوصل
إىل اتفاق جديد لتبادل األرسى.
تريح�ات هنية جاءت خالل لقائه عددا من
الصحفي�ني يف ب�ريوت ،وردا ً عى س�ؤال حول
أس�باب تواجد وفد مري أمني يف قطاع غزة
حاليا ً.
هني�ة ق�ال إن حركة حماس “ترح�ب بالدور
امل�ري يف إمكانية الوص�ول إىل اتفاق تبادل
جديد (لألرسى) ،ونأمل أن ننجز شيئا ً عى هذا
الصعيد” ،مضيف�اً“ :اإلخوة يف مر يتابعون
العديد من امللفات ،بينها املصالحة والحصار،
ومعرب رفح ،وتبادل األرسى”.
كذلك لفت هنية إىل أن عالقة حركته مع مر
“قوي�ة ومس�تقرة ،ودور القاهرة محوري يف
القضية الفلس�طينية” ،فيما لم يوضح هنية
إن كان هن�اك تقدم يف ملف تبادل األرسى بني
حركته وإرسائيل أم ال.
ويف وق�ت س�ابق ،الجمع�ة ،غادر وف�د جهاز
املخاب�رات امل�ري قط�اع غ�زة ،متوجها ً إىل
إرسائيل ،بعد زيارة بدأت الخميس املايض.
يوجد يف س�جون إرسائيل قرابة  4700معتقل
ومعتقلة فلسطينيني ،بحس�ب وكالة “وفا”،
بينم�ا تق�ول إرسائي�ل إن حرك�ة “حماس”
تحتج�ز  4إرسائيليني ،منذ الحرب اإلرسائيلية
عى قطاع غزة عام .2014
و يف سياق آخر ،أشار هنية إىل أن حركته لديها
اس�راتيجية ملواجه�ة التطبيع م�ع إرسائيل،
ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
واملس�ار األول يف االس�راتيجية هو “استعادة
الوحدة الوطني�ة وترتيب البيت الفلس�طيني

وإنهاء االنقس�ام ،من خالل برنامج س�يايس
متف�ق عليه يش�كل نقطة التقاء ب�ني الرؤى
السياس�ية ،بعي�دا ً ع�ن م�رشوع التس�وية
واتفاقية أوسلو (موقعة بني منظمة التحرير
الفلسطينية وإرسائيل)”.
هنية أضاف أن املس�ار الثاني ه�و “املقاومة
الش�املة ،وع�ى رأس�ها املقاومة املس�لحة؛
فاملفاوض�ات بال مقاومة عبثي�ة ال يمكن أن
تحقق شيئاً ،وبالتأكيد املقاومة يجب أن يكون
لديه�ا امت�داد س�يايس” .فيما يتمثل املس�ار
الثال�ث “يف ترتي�ب العالق�ات باألم�ة العربية
واإلسالمية؛ ألن قضية فلسطني قضية عربية
إسالمية إنسانية”.
أما ع�ن منظمة التحرير الفلس�طينية ،فقال
هني�ة إن حركته “ال تطرح بديالً عن املنظمة،
بل نتح�دث عن كيفي�ة تطويره�ا وتفعيلها،
حت�ى يتس�نى مش�اركة حم�اس والجه�اد
اإلسالمي يف داخلها”.
كذلك وص�ف هنية “صفقة الق�رن ،عى أنها
خديع�ة القرن ،خاصة أنه�ا تريد إزهاق روح
القضي�ة الفلس�طينية” ،وق�ال“ :أم�ام ه�ذا

الوض�ع توصلن�ا إىل رؤية للتعام�ل معه ،عرب
مواز يرتقي ملس�توى التحدي
تأس�يس تحرك
ٍ
ال�ذي نواجه�ه ،م�ا يعن�ي أنن�ا أم�ام تهديد
اسراتيجي”.
يف هذا الس�ياق ،اعترب هني�ة أن التطبيع الذي
يج�ري مع إرسائي�ل ترتبط به “اس�راتيجية
قائمة عى محاول�ة دمج إرسائيل يف املنطقة،
كدول�ة صديقة أو حليفة ،وس�ط تريحات
جدي�دة للرئي�س األمريك�ي دونال�د ترم�ب،
يتحدث فيها عن تمني�ات أمريكية بأن تحذو
مزي�د من ال�دول العربية طري�ق التطبيع مع
االحتالل”.
كذل�ك ع ّد هنية أن “هذا األم�ر محاولة إلنقاذ
رئي�س وزراء االحت�الل بنيام�ني نتنياه�و،
خاص�ة أن�ه يم� ّر بأزمة غ�ري مس�بوقة ،عى
صعي�د االئت�الف الحاك�م ،م�ع توقع�ات بأن
يذهب الكيان اإلرسائي�ي إىل انتخابات جديدة
أخرى”.
ويف سياق متصل ،قال هنية إنه “يف ليلة إعالن
ألراض بالضفة الغربية)،
الضم (ضم إرسائيل
ٍ
مطلع يوليو/تموز املايض ،فإن كتائب القسام

أجرت تجارب ع�ى صواريخ متط�ورة تطلق
ألول مرة ،وكانت رسالة واضحة للعدو”.
وأضاف هنية أن كتائب القس�ام وكل فصائل
املقاومة قال�ت إن تنفيذ الض�م بمثابة إعالن
حرب ،مش�ريا ً إىل أن فصائل املقاومة ستدافع
عن القدس واألرض بالبارود والنار.
كذلك أكد هنية أن “الذي أوقف الضم يف الضفة
الغربية هو الش�عب الفلس�طيني ،ال التطبيع
اإلماراتي مع االحتالل”.
يُذكر أنه يف  3سبتمرب/أيلول  ،2020عقد قادة
الفصائ�ل الفلس�طينية اجتماع�ا ً يف رام الل�ه
وبريوت ،بمش�اركة الرئي�س محمود عباس،
ملناقش�ة س�بل مواجه�ة تحدي�ات القضي�ة
الفلسطينية.
اتف�ق ق�ادة الفصائ�ل ،خ�الل االجتم�اع،
ع�ى رضورة “تحقي�ق الوح�دة الوطني�ة
وإع�ادة ترتي�ب البي�ت الداخ�ي ،للتص�دي
للتحدي�ات واملؤام�رات الت�ي تواج�ه القضية
الفلسطينية”.
يأتي ذلك بينما تش�هد الس�احة الفلسطينية
حال�ة م�ن االنقس�ام ،من�ذ يونيو/حزي�ران
 ،2007عق�ب إدارة حرك�ة حم�اس لقط�اع
غزة ،يف حني تدير حركة “فتح” التي يتزعمها
الرئيس محمود عب�اس ،الضفة الغربية ،ولم
تفل�ح العديد م�ن الوس�اطات واالتفاقيات يف
تحقيق الوحدة.
ومنذ بداية العام الجاري ،يواجه الفلسطينيون
تحديات متعددة ،تمثل�ت يف “صفقة القرن”،
وهي خطة سياس�ية أمريكي�ة مجحفة بحق
الفلس�طينيني ،ث�م مخط�ط إرسائي�ي لضم
نح�و ثل�ث أرايض الضف�ة الغربي�ة املحتل�ة،
وبعد اتفاق اإلمارات والبحرين وإرسائيل عى
تطبيع العالقات بينهما.

وجه رسالة “خميفة” لألمريكيني بشأن فريوس كورونا

كبري خرباء األمراض املعدية يف أمريكا :عليكم االحتماء سنفقد الكثري من
األرواح وال نعرف ماذا سيحدث
باريس /متابعة الزوراء:
انت�رشت الرشط�ة الفرنس�ية بكثاف�ة يف
باريس ،امس الس�بت ،واس�تخدمت الغاز
املس�يل للدموع مع عودة حركة (السرات
الصف�راء) إىل العاصمة بعد أن كبحت أزمة
فريوس كورونا نشاطها.
واحتش�د ع�دة مئ�ات م�ن املتظاهري�ن يف
س�احتني بباريس للمش�اركة يف مسريتني
م�رح بهما .وتأخ�رت إحدى املس�ريتني
بعدم�ا اس�تخدمت الرشطة الغاز املس�يل
للدم�وع لتفري�ق محتج�ني ل�م يلتزم�وا
باملس�ار املح�دد وأرضم بعضه�م الن�ار يف
سالل نفايات وسيارة.
وحظرت السلطات االحتجاجات يف منطقة
بوس�ط املدينة تشمل شارع الش�انزليزيه
الذي شهد أعمال شغب يف أوج نشاط حركة
الس�رات الصفرات قبل نحو عامني عندما
دفع الغضب من فرض رضائب عى الوقود
وأس�لوب حكم الرئي�س إيمانويل ماكرون

مئات اآلالف إىل الشوارع يف أنحاء فرنسا.
وقالت الرشطة إنها اعتقلت  154متظاهرا
بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت
املح�ي ( 1100بتوقيت جرينتش) .وفقا ل�
“رويرز”.
وتتزام�ن ع�ودة احتجاج�ات الس�رات
الصفراء مع سعي فرنسا الحتواء زيادة يف
أعداد اإلصابة بفريوس كورونا.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء ،جان كاس�تيكس،
الجمعة ،عن خطط لترسيع وترية الفحص
وتش�ديد اإلج�راءات يف بعض امل�دن ،لكنه
ق�ال إن الحكوم�ة ترغب يف تف�ادي العودة
إىل الع�زل الع�ام الذي فرضت�ه خالل فصل
الربيع.
ودع�ت الرشط�ة املتظاهري�ن إىل االلت�زام
بالقواع�د الصحية يف منطقة باريس ،وهي
من مناط�ق الخطر التي تف�رض الكمامة
ع�ى كل من ين�زل إىل الش�ارع يف أي مكان
باملدينة.

واشنطن /متابعة:
يعتقد ،أنطوني فاوتيش ،كبري خرباء
األمراض املعدية يف أمريكا ،أن خطر
ف�ريوس كورونا م�ازال يهدد حياة
مالي�ني األمريكيني ع�ى الرغم من
انخف�اض مس�توى اإلصاب�ات يف
األس�بوعني األخريي�ن ،مؤك�دا ً أن
الع�دوى قد تكون أكث�ر فتكا خالل
موسم اإلنفلونزا.
ولع�ى وف�ق تقري�ر لش�بكة NBC
األمريكي�ة ،فإن فاوت�يش قال أمام
لجن�ة م�ن األطباء م�ن كلية الطب
بجامع�ة هارف�ارد ،إن�ه ال يمك�ن
لألمريكي�ني التوقف ع�ن مكافحة
جائحة فريوس كورونا املستمر ،إذ
“نحت�اج إىل االحتم�اء والتغلب عى
ه�ذا الخري�ف والش�تاء؛ ألنهما لن
يكونا س�هلني ،س�نفقد الكثري من
األرواح”.
فعى الرغم من انخفاض عدد حاالت
اإلصابة اليومي�ة الجديدة بفريوس

كورون�ا يف الوالي�ات املتح�دة ببطء
عى مدار األسبوعني املاضيني ،فإن
البالد س�جلت  200أل�ف حالة وفاة
بس�بب كوفي�د ،-19وأكث�ر م�ن 6
ماليني إصابة مؤكدة.
وتح� َّدث فاوت�يش ،مدي�ر املعه�د
الوطن�ي للحساس�ية واألم�راض
املعدي�ة ،كذل�ك ع�ن تج�ارب لقاح
كوفي�د -19وإمكانية حدوث زيادة
يف األع�داد بعد عيد العمال ،مش�ريا ً
إىل أن�ه مع الس�يطرة ع�ى منطقة
واح�دة يف الواليات املتح�دة ،تظهر
نقطة س�اخنة أخ�رى ،ويظهر هذا
االرتف�اع حتم�ا ً بعد رف�ع الواليات
لقيود التباعد االجتماعي.
وق�ال“ :إنه أمر محزن حقا ً أن ترى
ذلك؛ ألنك تعرف ما ينتظرنا”.
َّ
ح�ذر فاوتيش ،أح�د الباحثني
كم�ا
الرائدي�ن بمج�ال اإلي�دز يف العال�م
من�ذ الثمانيني�ات ،م�ن مخاط�ر
التقليل من أهمية الفريوس .وقارن

الجائح�ة باألي�ام األوىل لف�ريوس
نق�ص املناع�ة البرشي�ة عندما بدأ
الوباء بعدد منخف�ض من املثليني،
وبعد عقود الحقة ،بعرشات املاليني
م�ن الوفيات وأكثر م�ن  70مليون
مصاب.
قب�ل أن يضي�ف“ :لقد مررن�ا بهذا
م�ن قبل .فال تقلل أبدا ً من إمكانات
الوباء ،وال تحاول النظر إىل الجانب
الوردي لألشياء”.
وتأت�ي تعليقات فاوت�يش الواقعية
ح�ول حاج�ة األطب�اء والعلم�اء
إىل التعام�ل م�ع كوفي�د-19
ب�”التواض�ع” ،بع�د ي�وم واح�د
م�ن س�ماع الرئيس دونال�د ترامب
يف مقط�ع صوت�ي وه�و يع�رف
يف فرباير/ش�باط ،بأن�ه قل�ل م�ن
خطورة الجائحة.
إذ ق�ال ترامب بعد ش�هر ،يف مكاملة
م�ع الصحفي ب�وب وودوارد ،وفقا ً
ملقط�ع عى موق�ع صحيف�ة The

 Washington Postاألمريكي�ة“ :ما
زلت أحب التقليل من شأنها ،ألنني
ال أري�د أن أخلق حالة م�ن الذعر”.
يُذك�ر أن ترامب تع�رَّض النتقادات
بسبب استجابته للفريوس.
فيم�ا ل�م يذك�ر فاوت�يش الرئيس،
لكنه تأم�ل يف الدروس املس�تفادة،
ٍّ
بحق
حيث ق�ال“ :يج�ب أن ن�درك
أن�ك م�ن الي�وم األول ،ال تعرف كل
يشء .وعلي�ك أن تك�ون مرن�ا ً بم�ا
يكفي لتغيري توصياتك وإرش�اداتك
وسياساتك ،بحسب املعلومات”.
وبخصوص تجارب لق�اح كورونا،
ق�ال فاوت�يش إن تج�ارب اللق�اح
“تتقدم بش�كل جيد للغاية” ،وكرر
تفاؤله الحذر بش�أن لقاح محتمل
بحلول نهاية الع�ام .ولم يعلق عى
تجربة لق�اح جامعة أوكس�فورد،
التي أُوقفت هذا األسبوع بعد إصابة
أح�د املش�اركني باململك�ة املتحدة
بمشكلة يف النخاع الشوكي.

أم�ا عندم�ا ُ
س�ئل ع�ن احتمالي�ة
حدوث موجة ثاني�ة من الحاالت يف
الواليات املتحدة ،أجاب“ :ال أتحدث
ع�ن زي�ادات ثانية ،ألننا م�ا زلنا يف
الزيادة األوىل”.

م�ع املخاوف م�ن احتمالي�ة إرباك
موس�م اإلنفلون�زا ،ال�ذي يب�دأ يف
أكتوبر/ترشي�ن األول ،لنظ�ام
الرعاي�ة الصحي�ة بالب�الد ،هن�اك
بع�ض التفاؤل بش�أن اإلنفلونزا يف
أس�راليا حتى اآلن .إذ قال فاوتيش
إن أس�راليا ش�هدت “أخف موسم
إنفلون�زا فيم�ا نعرف�ه” ،بس�بب
إج�راءات التباع�د االجتماعي التي
ُفرضت ملكافحة كوفيد.-19
لك�ن من غري الواضح م�ا إذا كانت
الوالي�ات املتحدة س�تحظى بالحظ
نفسه.
لذل�ك ،ق�ال فاوت�يش“ :ال أعرف ما
سيحدث ،ولن أتوقع”.

الوباء يودي بحياة أكثر من  920ألف إنسان

إصابات كورونا تقرتب من الـ  29مليونا عامليا واهلند حتقق قفزة مثرية للقلق
بغداد /متابعة الزوراء:
اقرب ع�دد املصابني بف�ريوس كورونا
يف العال�م م�ن  29مليونا ،أم�ا الوفيات
فتج�اوزت ال��  920ألف�ا ،وم�ع زيادة
حاالت اإلصابات بات�ت الهند أرسع من
أي مكان آخ�ر بالعال�م يف معدل تفيش
الوباء.
بلغ ع�دد مصابي كورونا ح�ول العالم
 28مليونا و 725ألف�ا ،تويف منهم 920
ألف�ا ،وتع�اىف ما يزي�د ع�ى  20مليونا
و 644ألفا.
وعربي�ا ،تراجع�ت مج�ددا حصيل�ة
اإلصابات يف اليومي�ة الجديدة بفريوس
كورون�ا يف الس�عودية ،إذ أحص�ت
الس�لطات الصحي�ة  643إصابة فقط،
مم�ا يرفع اإلجمايل إىل  325ألف إصابة،
باإلضاف�ة إىل تس�جيل  27حال�ة وف�اة
جدي�دة زادت املجم�وع إىل  4240حالة
وفاة.
كم�ا أعلن�ت اإلم�ارات تس�جيل 1007
ح�االت إصابة جديدة بفريوس كورونا،
وهو أعى عدد لإلصابات اليومية ترصده
البالد منذ بدء الجائحة.
وظل�ت الح�االت تراجع حتى الش�هر
املايض بعد ذروة إصاب�ات يومية بلغت
 994حال�ة يف مايو/أي�ار ،لك�ن األعداد
ع�ادت لالرتف�اع بعدما بلغت مس�توى
 164إصاب�ة يف الثالث من أغس�طس/
آب.

إقليمي�ا ،قال�ت متحدث�ة باس�م وزارة
الصح�ة اإليرانية للتلفزيون الرس�مي،
إن ع�دد الوفيات الناجم�ة عن فريوس
كورونا يف الب�الد ارتفع إىل  23ألفا و29
بعد تسجيل  116حالة جديدة.
ونقلت وسائل اإلعالم عن املتحدثة سيما
س�ادات الري قوله�ا إن الع�دد اإلجمايل
لحاالت اإلصابة بالفريوس زاد  2139يف

الساعات  24املاضية ليصل إىل  399ألفا
و 940حالة يف بلد يعترب أحد أكثر بلدان
الرشق األوسط ترضرا بالجائحة.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلس�طينية
يف قط�اع غزة ،أمس الس�بت ،تس�جيل
حالتي وف�اة جراء كورون�ا ،فضال عن
 88إصاب�ة بالف�ريوس ،وبذل�ك ارتفع
إجم�ايل اإلصاب�ات إىل  ،1719بينها 13

وفاة ،و 156حال�ة تعاف ،منذ مارس/
آذار املايض.
اىل ذلك ،قال البالط امللكي بإس�بانيا :إن
األمرية ليون�ور ،وريثة العرش ،يف حجر
صح�ي بع�د أن أكدت الفح�وص وجود
حالة كورونا يف مدرستها.
وس�تخضع األم�رية البالغة م�ن العمر
 14عام�ا الختبار ف�ريوس كورونا هي

وزمالء فصلها بمدرس�ة “سانتا ماريا
دو لوس روساليس” يف مدريد.
والتط�ور األه�م حص�ل يف الهن�د التي
س�جلت قف�زة يومي�ة قياس�ية يف عدد
حاالت اإلصابة بف�ريوس كورونا لليوم
الثاني عى التوايل ،وذلك بعد تسجيل 97
ألفا و 570حالة ،أمس.
وم�ع تس�جيل أكثر م�ن  4.65ماليني
إصاب�ة يف املجمل ،تحت�ل الهند املركز
الثان�ي ع�ى مس�توى العال�م يف عدد
ح�االت اإلصاب�ة بالف�ريوس بع�د
الواليات املتحدة التي سجلت أكثر من
 6.4ماليني حال�ة .ولكن زيادة حاالت
اإلصاب�ة أرسع يف الهند م�ن أي مكان
آخر يف العالم ،مع ارتفاع عدد الحاالت
ع�رب املناط�ق الحرضي�ة والريفية يف
بعض الوالي�ات الكب�رية ذات الكثافة
السكانية.
ويف أملانيا ،أف�ادت بيانات معهد روبرت
كوخ لألم�راض املعدي�ة أن عدد حاالت
اإلصاب�ة املؤك�دة بف�ريوس كورون�ا يف
أملاني�ا زاد  1630ليص�ل إىل  258ألف�ا
و 480حالة .وأظه�رت البيانات ارتفاع
ع�دد الوفي�ات يف الب�الد إىل  9347بع�د
تسجيل  5حاالت جديدة.
كما أعلن�ت وزارة الصحة املكس�يكية
أنه خالل  24س�اعة تويف  534ش�خصا
بس�بب كورونا ،لريتفع الع�دد اإلجمايل
للوفيات إىل أكثر من  70ألفا.

وكان�ت الوزارة قدرت يف ب�ادئ األمر أن
عدد الوفيات س�يصل إىل نح�و  8آالف،
لتقول يف وقت الحق إنها تتوقع أن يصل
إىل  30ألفا ،أو  60ألفا يف إطار السيناريو
األكثر “كارثية”.
وذك�رت وكال�ة روي�رز أن الح�االت
الجديدة لوباء كورونا يف الواليات املتحدة
ارتفع�ت خالل يوم واحد بما ال يقل عن
 47ألف�ا ،م�ا يرف�ع إجم�ايل اإلصابات
بأنحاء البالد إىل  6.46مليونا.
وأعلن�ت كندا ع�دم تس�جيل أي وفيات
خ�الل  24س�اعة ألول م�رة من�ذ 15
م�ارس/آذار ،وبلغ عدد الوفيات يف كندا
بس�بب الوباء  9163حتى اآلن ،أما عدد
اإلصابات فتجاوز  135ألفا.
ودولي�ا أض�ا ،قال�ت وزارة الصح�ة يف
كولومبيا إنها سجلت أكثر من  702ألف
حالة إصاب�ة مؤكدة بالف�ريوس وأكثر
من  22ألف حالة وفاة.
وسجلت املكسيك خالل الساعات ال�24
املنقضي�ة  4857إصاب�ة جدي�دة ،مما
يرف�ع إجم�ايل اإلصاب�ات إىل  652ألف�ا
و 364حالة مؤكدة.
أم�ا يف يف الربازي�ل تج�اوز إجم�ايل عدد
الوفيات ف عتبة ال�� 130ألف حالة ،يف
حني بلغ عدد اإلصابات  4ماليني و282
ألف إصابة ،مما يجعل الربازيل يف املرتبة
الثالثة يف العالم من حيث عدد اإلصابات
بكورونا بعد الواليات املتحدة والهند.
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حتذيرات نيابية من دعوات إلغاء
البطاقة التموينية
بغداد /الزوراء:
حذرت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،انتصار املوسوي ،امس السبت،
من دعوات الغاء البطاقة التموينية،
معتربة أن املساس بها يعد “خطا أحمر”.
وقالت املوسوي يف ترصيح صحفي :إن
“املساس بمفردات البطاقة التموينية
خط احمر” ،مبينة أن “حديث بعض
املسؤولني عن الغاء البطاقة التموينية
غري صحيح”.

وأضافت أن “املواطن العراقي يعتمد بشكل
كيل عىل مفردات البطاقة التموينية،
وهناك رشيحة كبرية من الفقراء يفرتض
بالحكومة الحالية تطبيق جميع مفردات
البطاقة التموينية النصافهم”.
وأوضحت أن “هناك تحركات نيابية
لبحث خطة توزيع املفردات مع وزير
التجارة يف موعدها ،واما قول اآلخرين عن
الغاء البطاقة التموينية فمجرد حديث
إعالمي”.

استثمار بغداد تعلن استئناف العمل مبجمع
اليمامة السكين

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت هيئة استثمار بغداد ،امس السبت ،عن استئناف العمل بمجمع اليمامة السكني
بعد توقف العمل به عقب انتشار جائحة كورونا ،بينما اعدت هيئة استثمار بابل دراسة
إلنشاء مدن سكنية استثمارية الصحاب الدخل املحدود.
وافاد رئيس هيئة استثمار بغداد ،شاكر الزاميل ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن
“مجمع اليمامة السكني الواقع بمنطقة حي العدل ،ويضم  1200وحدة سكنية ،كان
قد توقفت املرحلة الثانية منه بسبب جائحة كورونا ،بيد ان الهيئة نجحت باستئناف
العمل به للحفاظ عىل حقوق املستفيدين منه”.
وأضاف الزاميل أن “املجمع من أبرز مشاريع القطاع السكني االستثماري يف العاصمة»،
مذكرا «انه تم تسليم الوجبة األوىل من وحداته يف وقت سابق ،بينما ستوزع الرشكة
املنفذة له وجبة جديدة خالل األشهر القليلة املقبلة ،السيما أن املرشوع وصل إىل مراحل
متقدمة”.

إحباط حماولة تهريب سيارات خمالفة يف
أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس
السبت ،تمكن السلطة الكمركية يف مركز
كمرك ام قرص الشمايل من ضبط حاوية
تحتوي عىل سيارات دون املوديل املسموح
باسترياده ومادة تبغ املعسل املمنوع

استرياده مخفية يف محاولة لتهريبها
خالف للضوابط والتعليمات.
واضافت يف بيان انه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية بحق املخالفتني وفقا لقانون
الكمارك النافذ رقم  23لسنة  1984املعدل
وإحالتها للقضاء».

ضبط صهاريج حمملة مبنتوج نفطي
خمالف يف مخس حمافظات

بغداد /الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة بوزارة الداخلية ،امس السبت ،ضبط  ٦عجالت  3منها
صهاريج محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط بمحافظات مختلفة من البالد.
وذكرت الوكالة ،يف بيان صحفي :أنه «من خالل توجيهات املراجع بمكافحة تهريب
النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة ،تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
باستخبارات رشطة الطاقة من ضبط ( )٦عجالت ،ثالث منها صهاريج وإلقاء القبض
عىل سائقيها يف محافظات (نينوى وكركوك وبغداد و بابل وكربالء املقدسة) حيث كانت
نوع املخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة املنتوج وتغري خط سري الحركة».
وأضافت انه «تم ضبط العجالت اصواليا مع سائقيها وتسليمهم اىل مراكز رشطة
النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة».

تنفيذ محلة ليلية إلزالة هياكل متجاوزة
مشال العاصمة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس السبت ،عن ازالة
هياكل متجاوزة ليل االمس يف منطقة
الغزالية شمال بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «مالكاتها يف دائرة بلدية
املنصور ،وبإسناد مديرية الحراسات يف
امانة بغداد والقوة املاسكة لالرض ،قامت
بحملة ليلية تمت خاللها ازالة الكثري

من الهياكل واملحال التجارية مع اعمدة
كهرباء شيدت تجاوزا ً عىل ارض زراعية
خلف الحي الصناعي ضمن منطقة
الغزالية شمال بغداد».
واضافت ان «الحملة استمرت عدة
ساعات ،وتمت خاللها ازالة العديد من
التجاوزات وانتهت باالزالة الكاملة،
وتسليم املوقع اىل القوة االمنية املاسكة
لالرض».
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اللجنة الربملانية تؤكد عدم أهمية قضية احلظر بعد تفشي الوباء

الصحة :فعالية كبرية لـ “الديكساميثازون” بعالج حاالت «كورونا»
بغداد /الزوراء:
اكدت خلية ازمة جائحة كورونا يف الرصافة ان
عالج (الديكساميثازون) االحدث يف العالم ،اثبت
فعالية كبرية يف عالج الحاالت الشديدة والحرجة
للمصابني .وفيما اوضحت لجنة الصحة النيابية
أن قرار اللجنة العليا للسالمة والصحة القايض
بأن تكون نسبة الدوام  50باملئة يتناسب مع
الواقع ،بينت أنه ال يمكن ان يستمر شلل حركة
الدوائر الرسمية ومصالح املواطنني واملوظفني.
وقال عضو خلية االزمة يف الرصافة ،عباس
عويد الحسيني ،امس السبت ،يف حوار صحفي:
ان “استخدام افضل عالج يف العالم والذي وصل
م ٔوخرا اىل البالد وهو (الديكساميثازون) ،اثبت
فعاليته يف عالج مصابي كورونا ،واعطى نتائج
تبرش بالشفاء ،اذ يتميز بعمله البطيء ،وتأخر
فعاليته بالجسم ،ويقلل من الصدمة الوعائية،
وايضا عامل منشط للجسم يعود بالفائدة عىل
املصاب» ،عادا «العالج اضافة نوعية مهمة جدا
ملعالجة الحاالت الشديدة والحرجة ضمن جرعة
معينة”.
وأضاف الحسيني أن “عالج املرىض يعتمد عىل
تشخيص االصابة من خالل اجراء تحاليل الدم
الشاملة واملفراس واجراء مسحات مختربية

ليكتسبوا الشفاء بعد عناية خاصة وبروتوكول
عالجي للحاالت البسيطة واملتوسطة” ،مؤكدا
ان “تنظيف اليدين باملاء والصابون ملدة 20
ثانية يقيض عليه مبارشة ،كون الفريوس خلية
بروتينية محاطة بغشاء دهني ،والتصبح نشطة
وفعالة إال عند اخرتاقها جسم االنسان ،وتكون
فتاكة وخطرة فقط ،عند وصولها اىل الرئتني”.

واشار اىل ان “هناك عوامل تساعد ان يكون
املرض لدى البعض طفيفا وشديدا لدى آخرين،
اولها عمر االنسان ،اذ ان اغلب اعراض املرض
تظهر عىل كبار السن من اصحاب االمراض
املزمنة ممن لديهم مناعة بسيطة ،كما ان املرأة
الحامل لن تتعرض ملضاعفات مرضية شديدة،
ا ٕذا ما أصيبت بكورونا ،بمجرد استمرارها

بالحجرالصحي لحني والدتها والتزامها
باالجراءات الوقائية سوف تلد جنينا سليما”.
ويف سياق متصل ،رأى عضو لجنة الصحة
النيابية ،حسن خالطي ،أن قرار اللجنة العليا
للسالمة والصحة القايض بأن تكون نسبة
الدوام  50باملئة يتناسب مع الواقع ،مبينا ً أنه
ال يمكن ان يستمر شلل حركة الدوائر الرسمية
ومصالح املواطنني واملوظفني.
وقال خالطي ،إنه «بعد التفيش الواسع
لـ»كورونا» فإن قضية الحظر جزئيا او كليا لم
تعد حاسمة بقدر االعتماد عىل وعي املواطنني
واملوظفني والتزامهم باالجراءات الوقائية».
وأوضح أن «دوام املوظفني بنسبة  50باملئة
يجب أن يصاحبه خضوع الدوائر الحكومية
لإلجراءات الوقائية مثل التباعد االجتماعي
ووضع حواجز ومسافات بني موظفيها وتجنب
التزاحم» ،مؤكدا ً «عدم صدور أي قرار يخص
الدوام بنسبة  100باملئة».
وع ّد خالطي ،قرار الدوام بـ  50باملئة «قرارا
واقعيا وموافقا ً لالجراءات التي اتخذتها كثري من
الدول سواء دول الجوار او االخرى» ،مشريا ً إىل
أن «االمر هذا يتناسب مع الوضع الوبائي الجديد
للفريوس».

كشفت عن وجود  1500درجة وظيفية شاغرة

الرتبية تتوقع بدء العام الدراسي الشهر املقبل وتتحدث عن آلية الدوام
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس السبت،
عن إجراءات وقائية خالل العام
الدرايس املقبل.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة،
حيدر فاروق ،يف ترصيح صحفي:
إن «هناك اجتماعات مكثفة بني
هيئة الرأي يف وزارة الرتبية ولجنة
الرتبية النيابية للتباحث بشأن
االمر» ،مشريا إىل أن «هناك تقاربا
بالرؤى ،وسيتم اصدار القرار
النهائي قريبا».
وأوضح فاروق انه «من املتوقع
ان يكون بدء العام الدرايس نهاية
ترشين االول املقبل او يف الثلث
االخري منه» .الفتا إىل أن «الدوام
ربما سيكون مزيجا بني الحضور
يف املدارس والدروس االلكرتونية
مع مراعاة االجراءات الوقائية».
وكشف عن رفع توصيات اىل «وزير

الرتبية للمصادقة عليها ،من اهمها
ان الصف الواحد يحتوي عىل 15
طالبا وتقليص الحصة الدراسية
من  45اىل  30دقيقة».
ويرى انه «من املمكن تقسيم الكتب
الدراسية اىل صفية والكرتونية،
وهناك بداية اتفاق وتعاون مع
منظمات دولية لتوفري (ايباد
علمي) خصيصا للمناطق النائية
محمل بمحارضات من املناهج
املحددة للمراحل الدراسية ،وفيه
معلم يرشح املادة بشكل كامل،
خصوصا ان تلك املناطق ال تحتوي
عىل شبكات انرتنت او طاقة
كهربائية».
من جانبه ،اوضح مقرر لجنة
الرتبية النيابية ،طعمة اللهيبي:
ان «الوزارة لم تعلن الوقت املحدد
لبداية العام الدرايس املقبل ،وحاليا ً
تم تأجيل عودة املالكات التعليمية

عرشة ايام بعد املوعد الذي حددته
الوزارة يوم  13/9ليصبح .»23/9
َ
كشف مدير عام تربية
بينما
الرصافة الثانية ،قاسم العكييل،
امس السبت ،عن  1000اىل 1500
درجة وظيفية شاغرة نتيجة
اإلحالة عىل التقاعد أو االستقالة
ستكون ضمن اقرار الحذف
واالستحداث يف موازنة العام
املقبل.
وقال العكييل يف ترصيح صحفي:
إن “قانون التقاعد الجديد أحدث
درجات وظيفية يف جميع الوزارات
وليس فقط يف مديريات الرتبية،
ولكن هناك حاجة اىل تعليمات
ضمن اقرار املوازنة إلضافة هذه
الدرجات بهدف التعيني لسد
الشواغر”.
وأضاف أن “مديرية الرصافة
الثانية عينت  1352درجة العام

العمليات املشرتكة :حققنا نتائج اجيابية يف
املناطق اليت تشهد انفالتا أمنيا
بغداد /الزوراء:
أكدت قيادة العمليات املشرتكة ،امس السبت،
استمرار األجهزة األمنية يف عمليات فرض
القانون ومالحقة املطلوبني ،فيما أشارت إىل
أن هذه املناطق شهدت استقرارا ً امنياً.
وقال املتحدث باسم القيادة اللواء تحسني
الخفاجي يف ترصيح صحفي :إن عمليات
فرض القانون انعكست إيجابيا ً عىل الوضع
األمني يف املناطق التي تم تفتيشها وإلقاء
القبض عىل املطلوبني فيها .مؤكدا ً أهمية
استمرار هذه العمليات إلدامة الضغط عىل
املجاميع املنفلتة.
وأضاف :أن األجهزة األمنية مستمرة بمطاردة
ومالحقة املطلوبني وأصحاب الجريمة املنظمة
واملخدرات الذين يعرضون املجتمع إىل الخطر.
وأعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،االحد ،أن
العمليات االمنية التي انطلقت يف بغداد والبرصة
حققت نتائجها ،فيما أكدت أنها ستفرض

القانون يف جميع املحافظات التي تشهد انفالتا ً
امنيا ً بسبب السالح غري املنضبط.
وقال املتحدث باسم العمليات اللواء تحسني
الخفاجي ،يف حديث لوسائل اعالمية ،إن
قيادة العمليات املشرتكة نفذت عمليات أمنية
يف بغداد والبرصة وبتوجيه من القائد العام
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي ،بمطاردة
ومالحقة الخارجني عن القانون.
وأكد الخفاجي أن العملية االمنية حققت
نتائجها ،من خالل ماحصلت عليه من اسلحة
واعتدة ،فضال عن القاء القبض عىل مطلوبني
مهمني يف تجارة املخدرات واالرهاب.
وأضاف أن انطالق العمليات االمنية االخرية،
جاءت من أجل حرص السالح بيد الدولة،
فضال عن فرض هيبة الدولة والقانون ،مؤكدا
أنها ستفرض القانون يف جميع املحافظات
التي تشهد انفالتا ً امنيا ً بسبب السالح غري
املنضبط.

حقوق اإلنسان تقدم تشريع قانون حلل اكتظاظ السجون

العدل تكشف عن إصدار قوائم جديدة للمشمولني بقانون العفو
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العدل عن اصدار قوائم جديدة
للمشمولني بالعفو العام ،عازية تأخري اطالق
رساح بعض املشمولني اىل وجود قضايا اخرى
لهم لم تحسم .وفيما اكدت مفوضية حقوق
االنسان تقديم ترشيع قانون للرئاسات الثالث
لحل اكتظاظ السجون ،موضحة ان اساس هذا
القانون هو ابقاء العقوبات عىل الجرائم االرهابية
واملساس بأمن الدولة والجرائم الخطرية.
وقال وزير العدل ،ساالر عبد الستار ،امس
السبت ،يف ترصيح صحفي :ان “وزارة العدل
ستعكف عىل اصدار هذه القوائم ،وقد تكون
نهاية كل شهر”.
وبشأن تأخر اطالق رساح املشمولني بهذا
القانون ،أوضح الوزير أن “التأخري قد يحصل
يف بعض االحيان لسجناء لديهم قضايا مصريية
او سجل جنائي لم يحسم بعد مخاطبة مجلس
القضاء االعىل بذلك”.
وأوضح وزير العدل أن “املشمولني الذين ليست
لديهم قضايا اخرى يمكن اطالق رساحهم يف
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ظرف يوم او يومني”.
من جانبها ،اكدت مفوضية حقوق االنسان،
امس السبت ،تقديم ترشيع قانون للرئاسات
الثالث لحل اكتظاظ السجون.

وقال عضو املفوضية ،فاضل الغراوي ،يف حديث
صحفي :ان «مفوضية حقوق االنسان قدمت
ترشيع قانون اىل الرئاسات الثالث وهو قانون
العقوبات البديل الذي سيكون عبارة عن حل

أمثل بالنسبة ملشكلة اكتظاظ السجون وتقادم
االبنية ،واخذ السجون دورها االسايس يف عملية
االصالح».
وأضاف الغراوي ان «اساس هذا القانون هو
ابقاء العقوبات عىل الجرائم االرهابية واملساس
بأمن الدولة والجرائم الخطرية ،اما باقي الجرائم
االخرى فيتم اطالق رساح املوقوفني واملحكومني
برشوط».
وبني ان «الرشط االول هو ان يقدم غرامات
مالية لالفراد الذين وقع عليهم الجريمة ولخزينة
الدولة وهو احد مصادر التمويل للخزينة»،
مضيفا ً ان «هنالك سنة يقوم بها النزيل او
املحكوم او املوقوف بتقديم خدمة مجتمعية يف
دوائر البلدية او دور االيتام او العجزة ،وهذه
جزء من الحلول الواقعية لحل مشكلة االكتظاظ
يف السجون».
وتابع انه «اذا ما تم تطبيق هذا القانون لن يبقى
يف السجون إال بمقدار  5اآلف شخص يف القضايا
االرهابية والجسمية ،اما بقية االشخاص فممكن
ان يأخذوا هذا الدور».

املايض ،بينما سيكون التعيني يف
العام املقبل ضعف العدد اذا مرر
قرار الحذف واالستحداث ضمن
املوازنة”.
وأوضح العكييل انه “تم تخصيص
 13الف درجة عىل وفق مديريات
الرتبية يف العام السابق ،ويمكن
مضاعفة الرقم بنهاية العام،

ويف ما يتعلق بتعيني املحارضين
املجانيني” .مشريا اىل أن “االمر
يحتاج اىل قرار اتحادي بتوجيه
من رئاسة الوزراء او مجلس
النواب بأن يكون التعيني حرصا
للمحارضين ،علما ان تفضيلهم
خالل التعيينات السابقة بإضافة
 15نقطة اىل نقاط املفاضلة”.

صد تعرضا للتنظيم اإلرهابي جنوب سامراء

احلشد حيبط حماولة تسلل لـ”داعش”
وينشئ سواتر ترابية يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أحبط اللواء األول يف الحشد الشعبي ،امس السبت ،محاولة تسلل لعنارص تنظيم “ داعش”
االجرامي يف محافظة دياىل.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “قوة
من اللواء الرابع بالحشد الشعبي رصدت محاولة تسلل لداعش يف قاطع مسؤولية اللواء ضمن
قاطع عمليات بحرية حمرين يف دياىل وقامت بمعالجته بالسالح املتوسط”.وكانت قوة من اللواء
 41بالحشد الشعبي صدت ،امس  ،تعرضا لتنظيم “ داعش” اإلجرامي جنوب سامراء .من جهتها،
بارشت مفارز الهندسة العسكرية للواء  28بالحشد الشعبي ،امس السبت ،بإنشاء سواتر ترابية
يف قاطع املسؤولية يف خانقني بمحافظة دياىل.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “مفارز الهندسة العسكرية للواء  28بالحشد الشعبي بارشت ،امس ،بإنشاء
سواتر ترابية يف قاطع املسؤولية يف قضاء خانقني”.وكان اللواء األول يف الحشد الشعبي احبط،
امس ،محاولة تسلل لعنارص تنظيم “ داعش” االجرامي يف محافظة دياىل .عىل صعيد متصل،
صدت قوة من اللواء  41بالحشد الشعبي ،امس السبت ،تعرضا لتنظيم “ داعش” اإلجرامي جنوب
سامراء.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “سيطرة تابعة للواء 41
بالحشد الشعبي تعرضت لهجوم داعيش ،فجر امس ،ضمن قاطع مسؤوليته يف ناحية يثرب جنوب
سامراء”.وأضاف البيان أن “قوة من اللواء صدت التعرض واجربت الدواعش عىل الفرار”.

اإلطاحة بأحد شرعيي «داعش» ومعاونه
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،اإلطاحة
بأحد رشعيي داعش االرهابي ومعاونه يف
نينوى.وقالت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «من خالل متابعة عصابات
داعش اإلرهابية وللقصاص منهم ،القت
مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية القبض
عىل أحد رشعيي داعش ومعاونه يف ناحية
حمام العليل وتلعفر واملكنى ابو عبيدة

والذي عمل بمايسمى املعهد الرشعي التابع
لعصابات داعش يف مدينة املوصل».
واضافت ان االرهابيني من «املطلوبني عىل
وفق أحكام املادة  4ارهاب النتمائهما
لعصابات داعش اإلرهابية ،ومن خالل
التحقيقات األولية معهما اعرتفا بانتمائهما
لتلك العصابات اإلجرامية ،ومن الرشعيني يف
مايسمى والية نينوى».
وبينت انه «تم تدوين أقوالهما وإحالتهما
للقضاء إلكمال أوراقهما التحقيقية».

القبض على متهم مطلوب للقضاء يف البصرة

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني ،امس السبت ،االطاحة بمتهم مطلوب يف املحافظة بعد اشتباك
مسلح معه.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «بعد توفر معلومات دقيقة ّعن تواجد
متهم يسكن خور الزبري بمحافظة البرصة ،صادرة بحقه مذكرة القاء القبض عىل وفق املادة (
 440ق.ع) ،وعىل الفور خرجت قوة مِ ن لواء املشاة البحري ومكافحة االجرام لتنفيذ الواجب
بهدف القاء القبض عليه».
واضافت« :عند الوصول ملكان املتهم قام بفتح النار عىل القوات األمنية ورمي رمانة دفاعية
وجرى اشتباك معه وقتل بالحال».
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الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
سجل ال�دوالر ارتفاعا ً طفيفا ً
بأسع�ار ال�رصف لي�وم امس
السب�ت يف الس�وق املحلي�ة،
حيث جاء سعر رصف الدوالر
يف بورصة الكف�اح 123.200

لكل مائة دوال.
ام�ا سع�ر رصف ال�دوالر يف
الصرف�ات فج�اء كالت�ايل:
 122.275ل�كل مائ�ة دوالر
للراء ،و 123.500لكل مائة
دوالر للبيع.

جلنة اخلدمات :العراق حباجة لـ
 600ألف وحدة سكنية إلنهاء
العشوائيات
بغداد /الزوراء:
دع�ت عض�و لجن�ة الخدم�ات
النيابية ،منار عب�د املطلب ،امس
السب�ت ،اىل اعتم�اد اسرتاتيجي�ة
والدة امل�دن للح�د م�ن زح�ف
العشوائي�ات ،مبين�ة ان الع�راق
بحاج�ة اىل بن�اء  600وح�دة
سكني�ة بش�كل عاج�ل النه�اء
ازم�ة العشوائي�ات .وقال�ت عبد
املطل�ب يف ترصي�ح صحفي :ان”
الع�راق يعان�ي م�ن ازم�ة سكن
خانق�ة دات تش�كل مشكل�ة
معقدة ج�دا يف السن�وات االخرة
وخلق�ت عشوائي�ات متناث�رة يف
اغل�ب املحافظ�ات” ،مبين�ة أن
“العشوائيات لها تداعيات سلبية
يف اتجاه�ات مختلف�ة وب�دات
تضغط بقوة عىل الخدمات وتخلق
الكثر من االشكاالت”.

واضافت عب�د املطلب ان” اعتماد
اسرتاتيجية بن�اء مدن كبرة حل
مهم للحد م�ن الكثافة السكانية
املرتفع�ة يف امل�دن الرئيسية منها
بغ�داد وبقية مراك�ز املحافظات
واستغ�الل ما موج�ود من اراض
واسع�ة” ،مؤك�دة أن “ الع�راق
بحاجة اىل اكثر من  600الف وحدة
سكنية بالوق�ت الراهن للتخفيف
من ازمة السك�ن ،وسيكون اكر
م�ع االرتف�اع الكب�ر يف معدالت
الزيادة اعداد السكان”.
واش�ارت عبد املطلب اىل “رضورة
ان تكون للحكومة رؤية مستقبلية
حيال حلول ازمة السكن من اآلن،
وان تكون هناك اسرتاتيجية والدة
م�دن جديدة ح�ارضة باعتبارها
الح�ل االمث�ل ملشكل�ة معق�دة يف
اغلب املحافظات”.
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حسم اجلدل بشأن جواز تداول عمالت دوالر قدمية

البنك املركزي ينفي وجود عمليات غسيل أموال يف العراق
بغداد /الزوراء:
نف�ى البن�ك املرك�زي العراق�ي وج�ود
عملي�ات غسيل أم�وال يف العراق .وفيما
اكد ج�واز الت�داول بجمي�ع الفئات من
عمل�ة ال�دوالر م�ا دام�ت أصلي�ة وغر
مزيفة ،نّ
بي أن عدم تعامل بعض مكاتب
الصرفة م�ع بعض الفئ�ات كونها أمر
غر مرر.
وقال مدير عام دائرة املحاسبة يف البنك
املركزي ،إحسان شمران ،امس السبت،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن�ه “ال توج�د
عملي�ات ممنهجة لغسي�ل األموال ،وال
توجد أسواق مختصة بهذا األمر أيضاً”،
ً
الفت�ا إىل أن�ه “أينّ�ة ممارس�ات يف ه�ذا
الصدد ،وإن وجدت فهي محدودة”.
وأضاف ش�مران أن “هن�اك مؤسسات
إعالمية تريد الرضر باالقتصاد العراقي،
وبسمع�ة املؤسسات الرقابي�ة ،وإبعاد
املستثمرين من خ�الل خلق انطباع بأن
أم�ن املعام�الت واملؤسس�ات واألم�وال
ضعي�ف حت�ى تجنبه�م التعاط�ي
م�ع املؤسس�ات العراقي�ة واالقتص�اد
العراقي”.
وأوض�ح أن “عملية غسي�ل األموال تتم
من خ�الل ممارسات تب�دو من الظاهر
أنها طبيعية ورشعية ،مثل قيام شخص

باست�راد بضاع�ة إىل الع�راق وم�ن ث َّم
بيعه�ا بأسعار رخيص�ة وملفتة للنظر
به�دف ايصال أم�وال إىل جه�ات معينة
يصع�ب نقله�ا ،ولك�ن ه�ذه العمليات
محدودة جداً”.

ودعا إىل “رضورة الرد عىل هكذا ادعاءات
ته�دف إىل تشوي�ه سمع�ة املؤسس�ة
االقتصادية العراقية” .مبينا ً أن”حاالت
غسيل األموال تنت�ر يف الدول املجاورة
للعراق وبشكل كبر”.

الطاقة األمريكية :ثالثة حقول نفطية كربى يف العراق خفضت انتاجها
بغداد /متابعة الزوراء:
قال�ت ادارة معلوم�ات الطاق�ة
االمريكي�ة ،ام�س السب�ت ،ان ثالثة
حق�ول ك�رى بالع�راق خفض�ت
انتاجه�ا وساهم�ت بالت�زام االخ�ر
باالتفاق النفطي.
وذك�رت ادارة املعلومات يف تقرير لها
اطلعت علي�ه “ال�زوراء” :ان “انتاج
النف�ط الخ�ام يف الع�راق انخف�ض
بمق�دار  900الف برمي�ل يف اليوم يف
تموز مقارنة بشهر كانون الثاني”.
مبين�ة ان “االنخف�اض ج�اء نتيجة
تخفيضات طوعي�ة واخرى تحديات
تشغيلية املتعلقة ب� كوفيد  -19بما يف

ذلك تقييد حركة االفراد واملعدات”.
وتابع�ت ان�ه “ب�دءا م�ن ش�هر اذار
ش�كلت االلتزامات التعاقدية للعراق
م�ع رشك�ات النف�ط الدولي�ة الت�ي
تشغ�ل الحق�ول الكب�رة يف جن�وب
العراق والضغوط املالية التي تفاقمت
بسب�ب انخف�اض عائ�دات النف�ط
تحديات اضافية للحكومة االتحادية
وقطاع النفط ،مما جعل تخفيضات
االنتاج صعبة التنفيذ بالنسبة للعراق
يف شهر ايار”.
واضافت ان “العراق ورشكات النفط
العاملية املط�ورة للحقول النفطية يف
العراق وافقوا يف حزيران عىل خفض

اإلنتاج” ،مشرة اىل ان “التخفيض
ج�اء اكر م�ن الحق�ول الجنوبية،
وخاصة حقل الرميلة وغرب القرنة
 1وغرب القرن�ة  ،2والتي ساهمت
يف انخف�اض إنت�اج النف�ط الخام
م�ن  4.6مليون برمي�ل يف اليوم يف
إىل  3.7ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف
تموز ،وساعدت ع�ىل التزام العراق
باالتفاق النفطي”.
يذكر ان العراق وافق عىل تخفيض
انتاج�ه النفط�ي بمق�دار ملي�ون
و 250الف برميل يوميا بسبب عدم
التزام�ه بالتخفيض خالل ش�هري
ايار وحزيران.

أعلـنت إطالق رواتـب املعينني اجلـدد

الصناعة واملعادن جتهـز الصحـة خبمسة مالييـن كمامـة
بغداد /الزوراء:
أعلن��ت وزارة الصناع�ة
واملعادن ،ام�س السبت ،عن
انج�از عق�د تجهي�ز وزارة
الصح�ة والبيئ�ة ب�� ( ) ٥
ماليي كمامة وقائية .بينما
كشفت ع�ن موافق�ة وزارة
املالي�ة ع�ىل إط�الق روات�ب
املعيني الجدد عىل مالكه�ا .
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه“ :قام
( مصن�ع القطني�ة ) التابع
لرك�ة النسي�ج والجل�ود
بتجهي�ز الدفع�ة الثاني�ة
م�ن العق�د والبالغ�ة ( ) ٢
مليون كمام�ة بعد قيامه يف
وقت ساب�ق بتجهيز الدفعة
األوىل والبالغ�ة (  ) ٣ملي�ون
كمام�ة ليكمل بذل�ك تجهيز
كامل الكمي�ة املتعاقد عليها
م�ع وزارة الصح�ة والبيئ�ة
والبالغة (  ) ٥ماليي كمامة
وعىل دفعتي”.
واضاف�ت أن “العم�ل
متواص�ل يف املصن�ع املذكور
ومصان�ع الرك�ة األخ�رى
إلنج�از باق�ي العق�ود م�ع
وزارات ومؤسس�ات الدول�ة

األخ�رى”.
م�ن جان�ب اخ�ر ،وتنفي�ذا ً
لتوجيه�ات وزي�ر الصناعة
واملع�ادن ،منه��ل عزي��ز
الخب�از ،وبمتابعة مستمرة
م�ن سيادته ،ام�س السبت،
أعلن��ت وزارة الصناع�ة
واملعادن ع�ن موافقة وزارة
املالي�ة ع�ىل إط�الق روات�ب
املعيني الجدد عىل مالكه�ا .
وأوض��ح املكت�ب اإلعالم�ي
للوزارة يف بي�ان صحفي :أن
وزارة املالي�ة وجه�ت كتاب�ا ً
إىل وح�دة نظ�ام املدفوعات
أشارت فيه اىل موافقة وزير
املالي�ة ،وبن�ا ًء ع�ىل طل�ب
الدائ�رة اإلداري�ة واملالي�ة يف
وزارة الصناع�ة واملع�ادن
بموج�ب كتابيه�ا املرقم�ي
 24328و  24545واملؤرخي
يف  9/8و  9 /10لغ�رض
إتخ�اذ ال�الزم بش�أن إي�داع
مبل�غ وق�دره  639مليون�ا
و  87أل�ف دين�ار عراق�ي يف
الحساب الجاري باسم وزارة
الصناعة واملع�ادن  /الدائرة
اإلدارية واملالية املفتوح لدى
م�رصف الرافدي�ن  /ف�رع

من جانب اخر ،اكد البنك املركزي ،امس
السب�ت ،ج�واز التداول بجمي�ع الفئات
م�ن عملة الدوالر م�ا دامت أصلية وغر
مزيف�ة ،مبين�ا أن ع�دم تعام�ل بعض
مكات�ب الصرف�ة م�ع بع�ض الفئ�ات

كونها أمر غر مرر.
وق�ال مدي�ر ع�ام املحاسب�ة يف البن�ك،
احس�ان ش�مران ،يف حدي�ث صحف�ي:
ان “كل االوراق النقدي�ة الص�ادرة ع�ن
الف�درايل االمريكي ساري�ة املفعول ،وال
توج�د اي تعليم�ات ص�ادرة م�ن البنك
تدع�ي عكس ذلك طامل�ا الورقة النقدية
االمريكية اصلية غر مزيفة”.
واض�اف ان “البنك املرك�زي واملصارف
يتداولون جميع الفئات من عملة الدوالر
ولجمي�ع الطبع�ات السابقة م�ا دامت
الورقة النقدية للدوالر اصلية”.
واش�ار ش�مران اىل ان “قي�ام بع�ض
مكات�ب الصرفة بع�دم ت�داول العملة
من فئ�ة  100دوالر لسنوات  2006وما
قبله�ا هو بسب�ب تخوفهم م�ن كونها
قديم�ة او يح�اول البع�ض ان يشرتيها
بأقل سعر ممكن م�ن املواطن” .مؤكدا
ان البنك املرك�زي ليس له اية صلة بهذا
املوضوع “.
يذك�ر ان بع�ض املواطن�ي يعانون من
عدم تقب�ل بعض مكات�ب الصرفة من
فئ�ات الدوالر الت�ي تحمل سن�ة 2006
وما قبلها ،مم�ا يضطرهم لبيعها اليهم
بأسعار تقل عن السوق بفارق كبر عن
سعرها االصيل.

الربملان يطالب بتعويض مالي جراء تلكؤ توزيع
مفردات التموينية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت لجن�ة متابع�ة الرنامج
الحكومي ،امس السبت ،عن رفع
طل�ب إىل رئاسة مجل�س النواب
لدفع تعويضات مالية للمواطني
عن تلك�ؤ عملية توزيع مفردات
البطاقة التموينية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،ست�ار
الجابري ،يف ترصيح صحفي :انه
“تم جم�ع أكثر م�ن  50توقيعا ً
لتقدي�م طل�ب إىل رئاسة مجلس
الن�واب م�ن أج�ل عق�د جلسة

بش�أن تأخ�ر توزيع مف�ردات
البطاقة التموينية”.
وأض�اف الجاب�ري أن “رئي�س
الرمل�ان أح�ال الطل�ب إىل لجنة
االقتص�اد واالستثمار ،وهي اآلن
يف ط�ور إع�داد تقري�ر لألسباب
واملعوق�ات التي أخ�رنّت البطاقة
التمويني�ة واملش�اكل املرتاكم�ة
منذ .”2003
وأش�ار إىل أن “من أه�م املطالب
الت�ي قدمتها اللجن�ة إىل رئاسة
مجلس النواب هو التعويض املايل

عن كل السنوات السابقة وتوزيع
البطاق�ة التمويني�ة يف أوقاته�ا
وبكام�ل مفرداته�ا التمويني�ة
“ ،مش�ددا ً ع�ىل “رضورة تغير
الرك�ات الت�ي تعاق�دت معها
وزارة التج�ارة لتجهيز مفردات
البطاقة التموينية”.
وأوض�ح الجاب�ري أن “ه�ذه
الجلس�ات واالستضاف�ات ه�ي
لدع�م الحكوم�ة التنفيذي�ة،
وليتكام�ل الدور مابي الحكومة
ومجلس النواب”.

مطالبات نيابية بإسعاف دياىل مببالغ إعادة اإلعمار
وزارة الصناع�ة واملع�ادن
لرصف رواتب املعيني الجدد
ع�ىل مالك ال�وزارة ،حيث أن
التخصيص ج�اء لعام كامل
ولغاي�ة ،2020 / 12 /31
معلن�ا ً ع�ن رصف الروات�ب
يف األسبوع املقب�ل ولثمانية
أش�هر ،فيم�ا سيت�م إدراج

وتوزي�ع الروات�ب لألش�هر
الالحق�ة ضم�ن روات�ب
موظفي الوزارة.
واك�د أن وزارة الصناع�ة
واملع�ادن متمثل�ة بوزيره�ا
تضع من�ح الحق�وق املالية
والوظيفي�ة ملنتسبيها كافة
من أولويات عملها ،والتسمح

باملساس بها من أجل تحسي
املست�وى املعييش ملوظفيها،
وتشجيعهم عىل أداء عملهم
باملستوى املطل�وب لتحقيق
اله�دف املنش�ود يف بن�اء
صناع�ة عراقي�ة حقيقي�ة
داعمة للنش�اط االقتصادي
للبل�د .

بغداد /الزوراء:
طال�ب النائ�ب ع�ن دي�اىل ،أحم�د مظه�ر الجبوري،
امس السبت ،وزارة املالي�ة بإطالق املبالغ املخصصة
ملشاري�ع صندوق إعادة إعم�ار املناطق املترضرة من
االره�اب لعام  ،2020مشرا ً إىل ع�دم توزيعها بشكل
ع�ادل بي الوح�دات االدارية املترضرة م�ن اإلرهاب.
وق�ال الجب�وري يف حديث صحف�ي“ :نطال�ب وزارة
املالية بإطالق مبالغ صندوق اإلعمار لتنفيذ مشاريع
خدمي�ة يف املناطق املترضرة جراء االرهاب عىل الرغم
م�ن انه�ا مشاري�ع صغ�رة لم تل�ب الحاج�ة خالل
السنوات املاضي�ة” .ولف�ت إىل أن “مشاريع صندوق
اإلعم�ار أصبح�ت املتنف�س الوحي�د للمناط�ق التي
دمره�ا داعش أو ترضرت جراء اجتي�اح التنظيم لها
خالل السنوات املاضية” .واكد الجبوري ان “مشاريع

صن�دوق االعمار لم ت�وزع بشكل عادل ب�ي املناطق
املترضرة جراء االره�اب يف مناطق العظيم والسعدية
وجل�والء واملنصوري�ة وش�مايل املقدادي�ة” ،مبينا ان
“املشاري�ع لو وزعت بش�كل عادل ووجه�ت االموال
بالش�كل الصحي�ح لكانت كافي�ة لبناء تل�ك املناطق
املت�رضرة بالكامل” .وش�دد الجب�وري عىل “رضورة
توزي�ع مشاري�ع صن�دوق االعم�ار نح�و الوح�دات
االدارية الت�ي تعرضت للدمار والتخري�ب يف ركائزها
الخدمية والتي ما زالت تعاني آثاره حتى اآلن”.
يش�ار اىل ان صن�دوق االعم�ار هو م�روع أنشأته
الحكوم�ة العراقي�ة ويم�ول م�ن وزارة املالية إلعادة
تأهي�ل البن�ى الخدمية وتنفي�ذ املشاري�ع ذات النفع
االس�ايس يف املناط�ق الت�ي تعرضت الجتي�اح تنظيم
داعش عامي  2014و.2015

أكدت أن اإلصالح احلقيقي يتعارض مع سياسة القروض

اللجنة املاليـــة :موازنــة  2021بـال تعيينــات جديــدة أو مشاريــع استثماريــة
بغداد /الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن االص�الح
الحقيق�ي يتع�ارض م�ع سياس�ة القروض،
وش�ددت عىل أن الرملان ل�ن يرضخ للضغوط
م�ن اج�ل التصويت ع�ىل االق�رتاض مجددا.
فيم�ا اوضحت أن موازنة الع�ام املقبل 2021
تقشفي�ة ب�ال تعيين�ات جدي�دة او مشاري�ع
استثماري�ة ،بينت أن م�روع قانون املوازنة
االتحادي�ة لعام  2020ال يمل�ك الغطاء الكايف
لعرة أشهر.
وأك�د عضو اللجنة املالية ،جمال كوجر ،امس
السب�ت ،أن االص�الح الحقيق�ي يتعارض مع
سياس�ة القروض ،فيما ش�دد عىل أن الرملان
لن يرضخ للضغوطات من اجل التصويت عىل
االقرتاض مجددا.
وقال جوكر يف ترصيح صحفي :إن “موازنات
السن�وات املقبل�ة ستشهد عج�زا مؤكدا وهو
كب�ر للغاي�ة بسبب ع�دم اعتم�اد الحكومة

سياسية اصالحية اقتصادية واضحة تمكنها
من تشغيل املصانع وزيادة االيرادات” .
وأض�اف أن “الرمل�ان ل�ن يرض�خ مج�ددا
ملطالب الحكومة بشأن القروض الن االصالح
الحقيق�ي يتع�ارض م�ع سياس�ة القروض
املالية” .مبين�ا أن “الوضع االقتصادي صعب
ج�دا ،ومطال�ب التعي�ي ست�ؤدي اىل انهي�ار
املوازنة وزيادة املوازنة التشغيلية عىل حساب
االستثماري�ة يع�د كارثة اقتصادية” .وأش�ار
جوك�ر إىل أن “اضاف�ة اي درج�ة وظيفي�ة
خالل العام�ي املقبلي يعد كارث�ة اقتصادية
وال يمك�ن للحكوم�ة تحم�ل زي�ادة النفقات
التشغيل�ة ،سيم�ا أن العراق ثان�ي أكر منتج
للنف�ط يف منظم�ة البل�دان املص�درة للبرتول
“أوب�ك” ،بمتوسط  4.5مالي�ي برميل يوميا،
بحسب أرقام املنظمة عن آذار املايض”.
م�ن جهته ،قال عضو اللجن�ة املالية النيابية،
احمد مظهر الجب�وري ،امس السبت ،يف بيان

صحف�ي تلق�ت “ال�زوراء” نسخ�ة من�ه :ان
“موازن�ة  2020عب�ارة عن غط�اء قانوني ملا
مىض من االش�هر ،وه�ي عبارة ع�ن موازنة
تقشفي�ة بعيدة ع�ن االستثم�ارات تشغيلية
بشكل مبارش ،خاص�ة وان االقرتاض السابق
 15تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت
فقط رواتب”.
واضاف الجب�وري انه “حت�ى املوازنة املقبلة
هن�اك فقرات لالق�رتاض الداخ�يل والخارجي
لتسدي�د الرواتب ،وبالت�ايل ال جديد فيها بعيدا
عن االطار االستثماري والتعيينات”.
واوض�ح ان “وزير املالية ،وخ�الل استضافة
اللجنة له ،اجاب بخصوص موضوع التعيينات
والتعاط�ي معه�ا ب�أن هن�اك ارادة اقوى من
ال�وزارة” ،مبين�ا أن “كل التعيين�ات كان�ت
مرفوض�ة م�ن قبله وم�ن قبل ك�ادر الوزارة
املتق�دم لع�دم وجود تغطي�ة مالي�ة ،ولكنها
فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت

مجلس الوزراء”.
واش�ار الجبوري اىل ان “املوازن�ة املقبلة فيها
نفق�ات لتغطي�ة املشاري�ع املستم�رة وليس
مشاريع جديدة ،وال اعتقد ان الدولة ستميض
بمسالة التعيينات يف ظل زيادة النفقات بنسبة
 20%عما كانت عليه بموازنة عام .”2019
م�ن جانبه ،قال مقرر اللجنة أحمد الصفار يف
ترصيح صحفي :إن “قانون املوازنة االتحادية
لع�ام  2020ستتضمن م�روع االقرتاض”،
الفت�ا اىل ان “االق�رتاض ه�و فش�ل حكومي
وعبث باملال العام”.
واض�اف ان ” م�وارد البالد ته�در والحكومة
تق�رتض لتوف�ر رواتب وهذا االم�ر خطر عىل
االقتصاد العراقي” ،مبين�ا ان “موازنة 2020
ال تملك الغطاء الكايف لعرة اشهر”.
وبينت اللجنة املالية النيابية ،الخميس املايض،
أن م�روع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة لعام
 2020هي موازنة تشغيلية بامتياز.

أصفر وأمحر
تأخر تعاقدات الشرطة يربك
حسابات شهد
بغداد  /خاص للزوراء
ان تأخر ادارة نادي الرشطة يف حسـم ملف محرتيف الرشطة للموسـم الجديد هو ارباك لحسـابات املدرب
عبدالغني شـهد الذي سـبق أن انتقد هذا األمر.غدا مباراة الرشطة ممثل الكرة العراقية الوحيد املتبقي يف
مسـابقة دوري أبطال آسـيا ،حيث يصطدم بفريق أهيل جدة السعودي املدجج بالنجوم خصوصا العبيه
املحرتفني عىل مستوى عايل.خاض الفريق معسكر تدريبي يف مرص ،وهو أمر جيد للفريق ،لكن لم تسنح
ملدرب الفريق عبدالغني شهد أن يرشك جميع املحرتفني خالل املعسكر ملعرفة كيف يوظفهم قبل املعرتك
اآلسـيوي.ان األمر األكثر قلقا ،هو أن ادارة الرشطة وقعت يف فخ الوقت ،فاملتابع يرى أن هناك ترسع يف
اختيار املحرتفني اللذين بعضهم ربما أقل من مستوى املحيل الدويل املوجود لدى الرشطة.
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تشييع مهيب جلثمان الراحل من مبنى نادي القوة اجلوية

الفيفا واالحتاد اآلسيوي ووزير الرياضة والشباب يعزون الشعب العراقي بوفاة ناظم شاكر
بغداد  /متابعة الزوراء
اقام جماهري نادي القوة ومحبي
الكابتن ناظم شاكر مراسيم تشيع
نجم الكرة العراقية الراحل من مبنى
نادي القوة الجوية .هذا و تجمع
جماهري نادي القوة ومحبي الكابتن
ناظم شاكر أمام مبنى النادي
للمشاركة يف تشييع جنازة الراحل
ناظم شاكر» .كما شارك الكثري من
الشخصيات الحكومية والرياضية يف
التشييع ومن بينهم وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال».
ويف السياق ذاته قدم االتحاد الدويل
لكرة القدم «فيفا» التعازي بوفاة
الالعب الدويل السابق واملدرب ناظم
شاكر.
وقال االتحاد يف برقية تعزية التحاد
الكرة العراقي« :نتقدم بخالص
التعازي للشعب العراقي ولعائلة
وأصدقاء النجم الدويل السابق ناظم
شاكر الذي وافته املنية عن ُعمر 62
عاما بعد رصاع مع املرض».
وأضاف« :ان الفقيد كان العبا
ومدربا وأحد نجوم املنتخب يف كأس
العالم .»1986
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،النائب األول لرئيس االتحاد
الدويل لكرة القدم «فيفا» ،عن حزنه
العميق لوفاة نجم الكرة العراقية
ناظم شاكر ،الذي انتقل إىل رحمة
الله تعاىل متأثرا بإصابته بفايروس
كورونا املستجد.
وقال رئيس االتحاد اآلسيوي« :إننا
نستذكر بكل اعتزاز إسهامات النجم
الراحل يف املجال الكروي ،عرب سنوات
حافلة بالبذل والعطاء ،باإلضافة إىل
ما تركه من إرث كروي كبري يشكل
مصدر إلهام لألجيال املتعاقبة يف كرة

حرة مباشرة

ناظم ..سر احملبة
د  .هادي عبداهلل

القدم العراقية».
وتوجه الشيخ سلمان بن إبراهيم
آل خليفة بأحر التعازي واملواساة
إىل عائلة الفقيد الراحل وأرسة كرة
القدم العراقية ،داعيا الله تعاىل أن
يرحم النجم الكبري ناظم شاكر
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
الصرب والسلوان.

إدارة الصقور حتجب الرقم
( )4ختليداً لناظم شاكر
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية ،حجب الرقم «»4
من النادي تخليدا ً لالعب واملدرب الدويل السابق ناظم شاكر.
وذكر النادي يف بيان« :ان الهيئة االدارية املؤقتة لنادي القوة
الجوية الريايض قررت ما ييل:
تأجيل املؤتمر االنتخابي اىل يوم السبت املقبل املوافق التاسع
عرش من شهر أيلول الجاري تخليدا للنجم الكبري ابن القوة
الجوية البار املرحوم ناظم شاكر الذي وافته املنية أول أمس
الجمعة بسبب مضاعفات فريوس كورونا.
وأعلنت االدارة الحداد ملدة ثالثة أيام ،وسيقام مجلس عزاء يف
مقر النادي اعتبارا ً من يوم أمس السبت.

العبو املنتخب الوطين يشاركون
يف توديع جثمان ناظم شاكـر
بغداد  /متابعة الزوراء
شيعت األوساط الرياضية
والنخب املجتمعيـة جثمان
النجم الدويل واملدرب السابق
ناظم شاكـر الذي وافاه
األجل يف مدينة أربيل ،متأثرا
بمضاعفات صحيـة نتيجة
اصابته بوباء كورونا .
وشارك العرشات من نجوم
والعبي املنتخب الوطني يف
توديع جثمان شاكر ،صباح

أمس من مشفى شار يف مدينة
أربيل مرورا بمحافظة كركوك
يف طريقه اىل العاصمـة بغداد،
حيث أقيم تشييع شعبي عرص
أمس من منزل عائلته يف بغداد.
وكان يف استقبال القافلة كل
من النجمني الدوليني السابقني
يونس محمود ومهدي كريم،
حيث ستسمر القافلة إىل بغداد
لدفن جثمان شاكر يف مقربة
الكرخ.

الزوراء يعلن احلداد ثالثة أيام
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن نادي الزوراء الريايض ،الحداد ثالثة ايام عىل روح املدرب ناظم
شاكر.وتويف شاكر بسبب مضاعفات اصابته بفريوس كورونا يف
احدى مستشقيات أربيل.
وذكر نادي الزوراء يف بيان مقتضب« :ان الهيئة االدارية لنادي
الزوراء ،تعلن الحداد ثالثة أيام عىل روح املدرب ناظم شاكر».

وعزى عدنان درجال وزير الشباب
والرياضة األرسة الرياضية بوفاة
نجم الكرة السابق ناظم شاكر.
«بقلوب
وقال درجال يف بيان التعزية:
ٍ
يعترصها األل ُم والحزن ومزيد من
الحزن واآلىس مع التفويض للبارئ
األعىل بما أراد وقدر ،تلقينا نبأ وفاة
املغفور له بإذن الله تعاىل النجم

الدويل السابق ناظم شاكر.
وأضاف« :أصدق التعازي واملواساة
إىل أرسة الفقيد خاصة وذويه عامة
واىل األوساط الرياضية ،راجيا من
الله تعاىل أن يتغمده بواسع رحمته
وأن ينزله الفردوس األعىل من
الجنة يف مقام الصديقني والشهداء
والصالحني ،وأن يخلفه يف أهله

خريا....رحمك الله يا صديقنا وأخينا
العزيز الغايل ،وغفر الله لك وأسكنك
فسيح جناته.
وتابع« :إن العني لتدمع وإن القلب
ليحزن وإنا عىل فراقك ملحزونني وال
نقول إال ما يريض الله ،لله ما أخذ
وله ما أعطى وكل يشء عنده بأجل
مسمى ،وإنا لله وإنا إليه راجعون».

قد تأرس النجومية القلوب ابان سنوات تالق النجم يف لعبة كرة القدم ويف غريها
من االلعاب  ,بل وحتى بعيدا عن مجال الرياضة فأن للنجومية سحرا رسعان
ما يفقد قوة جذبه ويكاد يبطل مفعوله بعد ابتعاد النجم عن االضواء وان ظل
قريبا من حافة دائرتها ..هذا هو قانون النجومية فالشباب يتصدر املشهد
لينزوي نجوم االمس بعيدا يف مجرات النسيان او ربما يف تجاويف ذاكرة متعبة
.ولكن السؤال االقوى دويا هو كيف يبقى النجم حيا يف سماء املحبة ويف قلب
دائرة االهتمام جيال بعد جيل  ..اي انه يجدد حبه يف القلوب كل يوم مما يخلق
سلسلة من املحبة تنتظم قلوب املحبني عىل مر االيام والسنني  ,هذا هو ناظم
شاكر الراحل الكبري وهكذا كان .
كان نجما يكاد اليشبهه احد من نجوم عرصه او ممن سبقه او ممن تبعه
 ,لم تكن النجومية امتيازا حصل عليه بجهده السخي الذي سقى به الكثري
من املستطيالت الخرض  ,لقد كانت النجومية بالنسبة للكبري ناظم شاكر
رداء ازداد جماال حني ارتداه شاكر منذ اربعني عاما وربما اكثر  ,وظل هذا
الرداء وفيا لناظم شاكر اليغادره حتى حني يتقلب الزمان وهي سنة من سنن
املشاهري حني تجري سنوات العمر وتتغري االشكال وترتاجع الحظوظ وتتغري
سمات الجمهور وطرائق التشجيع ومزاجياته  ,رداء النجومية ظل وفيا لناظم
شاكر النه منح هذا الرداء الوانا بهية زاهية يتجدد لونها ويزداد جمال بريقها
وتألقها مع السنني ..فهل من رس ؟
نعم ..كيف تصبح النجومية عىل غري عادتها مأمورة يحركها النجم حيث
يشاء وكيف يشاء ..اي انها تأخذ قوة ديمومتها من ضحكته ..من نكتته
..من ذكرياته ..نعم هذه النجومية التي تهدد كل من ذاق حالوتها باملغادرة
والهجران بعد اوىل ليايل االعتزال صارت طوع بنان الراحل الكبري ناظم شاكر
ورهن خطواته ..فهو النجم الذي تهرول النجوم خلفه متوسلة ان ال يرتكها
..النه كان اكرب من نجم ..نعم كان انسانا احبه جمهوره وكل العراقيني ألنه
لم يكن كاألخرين من نجوم املالعب ..جسدا وعضالت وحركات وفنيات ..كان
قلبا كبريا اجتمعت فيه املهارات  ,ولنا ان نتخيل ان قلبا يتقافز بني أضلعنا
حتى نحسه بانه قلب اخر يقتحمنا ليقبل قلوبنا ثم يغادرنا ضاحكا عىل امل
ان يعود القتحام صدورنا ومداعبة قلوبنا ثانية مع كل مباراة او لقاء ..
هذا هو جواب رس محبة العراقيني للنجم الكبري ناظم شاكر وهم يودعونه اىل
مأواه االخري حيث جنان النعيم بأذنه تعاىل  ..رحل جسدا اتعبه كثريا الكوفيد
اللعني ولكنه سيبقى نجما ييضء سماوات محبتنا يف عراق احبه ناظم شاكر
فبادله حبا بحب ..

الراحل ناظم شاكر يف سطور
بغداد  /خاص للزوراء
ناظم شاكر سالم ولد يف الثالث عرش
من نيسان (أبريل)  1958وتويف أول
أمس الجمعة يف الحادي عرش من أيلول
(سبتمرب) عام .2020
هو العب كرة قدم عراقي سابق،
ومدرب كرة قدم .مثل منتخب العراق
لكرة القدم.
ولد ناظم شاكر يف بغداد ،وبدأ مسريته
الكروية العبا يف الفرق الشعبية ملنطقة
الدورة ،أصبح يف عام  1975العبا لنادي
العمال ،ثم العبا ً يف فريق الطريان (القوة
الجوية حاليا) عام  ،1976ومثل منتخب
شباب العراق عام  1978ثم املنتخب
الوطني من عام  ،1979وكان ضمن
تشكيلة املنتخب العراقي يف نهائيات
كأس العالم باملكسيك عام  1986والتي
كانت مشاركته األخرية مع املنتخب
العراقي ،ومن ثم اعتزال اللعب نهائيا

عام  1988مع فريقه الطريان بسبب
اإلصابة.
اتجه بعد ذلك إىل ميدان التدريب وكان
أول فريق عمل معه كمدرب هو نادي
السالم العراقي عام  1992حيث كان
عامه األول يف الدرجة املمتازة ،ثم
تقلد تدريب فرق الكرخ وأربيل ودهوك
والنفط وبريس والقوة الجوية واملصايف
وآرارات ،كما احرتف التدريب يف أندية
أردنية وإماراتية ألكثر من سبعة أعوام
إىل جانب عمله ضمن الكادر التدريبي
للمنتخب األوملبي عام  ،2005وتم
تكليفه من قبل اتحاد كرة القدم العراقي
للعمل كمدربا للمنتخب الوطني العراقي
عام  2010ولكنه قدم استقالته كمدرب
للمنتخب العراقي يف  2011-1-12بعد
خسارة املنتخب أمام منتخب إيران يف
بطولة غرب آسيا .وعمل أيضا ً كمدرب
لفريق نادي امليناء العراقي.

املواي تاي أول احتاد رياضي يعلن انطالق أنشطته
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي للمواي تاي ،عن
انطالق انشطته املحلية بعد قرار خلية
األزمة باستئناف النشاط الريايض يف

البالد.
وذكر االتحاد يف بيان« :ان االتحاد العراقي
املركزي للمواي تاي عقد اجتماعه الدوري
يف مقره الرسمي ،بعد استئناف عودة

األنشطة الرياضية اثر قرار خلية األزمة
بعودة األنشطة الرياضية وفق مبدأ
السالمة العامة والوقاية والذي توقف
ألكثر من ستة أشهر بعد جائحة وباء
كورونا».
وأوضح« :ان االجتماع حرضه جميع
أعضائه ممثال برئيسه مصطفى جبار
علك ونائبه عيل حميد تويل وأمني الرس
حيدر عبد الواحد البهاديل واألمني املايل
محمد الجواد واألعضاء سامي البياتي
من محافظة البرصة وكرار محمود من
محافظة بابل وسريوان مينه من محافظة
السليمانية وأحمد سالم مراد من محافظة
بغداد ،كما استضاف االتحاد املشاور
القانوني له محمد النرصاوي للتباحث يف
عدة قضايا تخص عمل االتحاد».
وتابع« :ان رئيس االتحاد قدم يف بداية
االجتماع شكره وتقديره لوزير الشباب

والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس
لجنة الشباب والرياضة الربملانية النائب
عباس عليوي لزيارتهم ملقر االتحاد
واللقاء بالعبيه ومدربيه والثناء الكبري
لعمل االتحاد السيما يف الجوانب التنظيمية
(اإلدارية والفنية)».
وأشار إىل« :ان املجتمعني وافقوا عىل إقامة
األنشطة املحلية وفق تواريخ وأماكان
مبينة كاالتي:
 1ـ إقامة اختبارات مركزية لجميع العبي
املواي تاي للفرتة من التاسع عرش من
ايلول الحايل وتستمر ملدة سبعة أيام يف
قاعة املركز التدريبي للمنتخبات الوطنية
يف العاصمة بغداد واملحافظات إذا تطلب
األمر.
 2ـ إقامة دورة تدريبية يف محافظة
السليمانية يحدد تاريخها خالل األيام
املقبلة.

 3ـ إقامة بطولة أندية بغداد للشباب
وللفرتة من  13ولغاية  10-17يف املركز
التدريبي لتدريب املنتخبات الوطنية يف
بغداد.
 4ـ إقامة بطولة اندية املنطقة الجنوبية
للشباب واملتقدمني للفرتة من  20ولغاية
 10-24يف محافظة البرصة.
 5ـ إقامة بطولة األندية الشمالية للفرتة
من  4ولغاية  11-7للشباب واملتقدمني يف
محافظة السليمانية.
 6ـ إقامة بطولة أندية بغداد للمتقدمني
للفرتة من  25ولغاية  11-28يف املركز
التدريبي للمنتخبات الوطنية يف العاصمة
بغداد.
 7ـ إقامة بطولة لالحرتاف ويكلف رئيس
لجنة األحرتاف رياض حمزة ألعداد هذه
البطولة وبأرشاف مبارش من االتحاد
املركزي».

الرياضي
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صراع رباعي بني ارسنال وتوتنهام وليسرت وولفرهامبتون
ُ
يتوق ارسنال وتوتنهام للمنافسة عىل مراكز
دوري أبط�ال أوروب�ا لكرة الق�دم يف الدوري
اإلنكلي�زي املمتاز هذا املوس�م بعد أن فش�ال
يف التأه�ل إىل املس�ابقة القاري�ة األهم نهاية
املوس�م املايض ،يف حني يتطلع كل من ليسرت
سيتي وولفرهامبتون لجعل مهمات الناديني
اللندنيني صعبة جداً.
ارسنال
� اذا كانت هناك أي شكوك حول حجم التأثري
ال�ذي ترك�ه املدرب االس�باني ميكي�ل أرتيتا
يف موس�مه األول م�ع ارس�نال ،فإن مش�هد
املدافع الربازيي دافيد لويز املعروف بارتكابه
األخط�اء الدفاعي�ة من ح�ني إىل آخ�ر وهو
يس�هم يف فوز الفريق بلقب�ني يف غضون 29
يوماً ،من شأنه أن يقنع حتى أكرب املشككني.
قبل ثالثة أشهر فقط ،كانت الجماهري تنتقد
لوي�ز كثريا ً بعد األداء الس�يئ ال�ذي قدمه يف
خسارة فريقه بثالثية نظيفة أمام مانشسرت
س�يتي يف الدوري.إال أن أرتيتا أرص عىل إبقاء
الربازيي يف تش�كيلته األساسية وكوفئ عىل
قراره ب�أداء كبري م�ن لوي�ز يف نهائي كأس
انكلرتا الذي أحرز لقبه ارس�نال عىل حساب
غريم�ه اللندني تش�يليس.وبدا تأث�ري أرتيتا
واضح�ا ً أيض�ا ً يف تف�وّق أرس�نال التكتيكي
عىل ليفرب�ول بطل ال�دوري يف درع املجتمع
التي حسمها بركالت الرتجيح.هذان اللقبان
ع�ىل ملعب ويمب�ي يظهران التح�وّل الكبري
الذي احدث�ه ابن ال� 38عاما ً عىل الفريق منذ
وصوله إىل ملعب االمارات يف ترشين الثاني/
نوفمرب الفائت خلفا ً ملواطنه أوناي ايمري.
كان اس�تبعاد االملان�ي مس�عود أوزي�ل غري

الف ّع�ال والفرن�يس ماتي�و غن�دوزي غ�ري
املنضبط رضبة “معلّ�م” من أرتيتا وجّ ه من
خاللها رسالة واضحة إىل باقي الالعبني.
وقال الحارس األرجنتيني ايميليانو مارتينيز
ال�ذي لعب مباري�ات ارس�نال جميعها حتى
نهاية املوس�م بعد اصابة الحارس رقم واحد
األملاني بريند لينو واس�هم يف الفوز باللقبني
يف حدي�ث مع صحيف�ة “ماركا” االس�بانية
إن “أرتيت�ا م�درب عظي�م ،لقد ّ
غ�ري تركيبة
أرسنال ،لديه خطة لكل مباراة”.
وتاب�ع الح�ارس“ :إن�ه ذك�ي ج�دا ً برأي�ي.
سيصبح أحد أفضل املدربني يف العالم”.
وس�تكون مهم�ة أرتيت�ا املقبل�ة البناء عىل
هذي�ن اللقبني وتصحيح الش�وائب التي أدت

إىل احتالل ارس�نال املركز الثام�ن يف الدوري
املوس�م الفائت.وبدأ املس�اعد الس�ابق لبيب
غواردي�وال يف مانشس�رت س�يتي يف ذل�ك،
من خ�الل التعاقد م�ع الربازيلي�ني غابريال
ماغالي�س مداف�ع لي�ل الفرن�يس والجن�اح
ويلي�ان من تش�يليس.وإذا تمك�ن أخريا ً من
إقن�اع قائد الفريق املهاج�م الفتاك الغابوني
بيار إيمريي�ك أوباميانغ بتمدي�د عقده الذي
ينته�ي يف حزيران/يونيو املقبل ،فس�يكون
أرتيتا يف وضعية أقوى.
توتنهام
� أظهر دور املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو
ال�ذي خط�ف األض�واء يف الفيل�م الوثائق�ي
“أول أور ناثين�غ” (كل يشء أو ال يشء)

الذي يس�لط الضوء ع�ىل كواليس موس�مه
األول يف توتنه�ام أنه ال يزال تلك الش�خصية
القوي�ة الت�ي جعلت من�ه “امل�درب املميّز”.
إال أن موريني�و يحت�اج ألن يتصدر العناوين
لنتائجه الجيدة عندما يدخل موسما ً مصرييا ً
ل�ه وللنادي.بعد أن أبع�دت االصابات هدافه
هاري كاين والكوري الجنوبي س�ون هيونغ
مني والح�ارس األول والقائد الفرنيس هوغو
لوريس لفرتات طويلة عن املنافسات املوسم
الفائ�ت ،لم ينجح موريني�و يف قيادة الفريق
إىل مركز مؤهل لدوري األبطال.
وكان ذل�ك رضبة قاس�ية للن�ادي الذي حل
وصيفا ً للمسابقة القارية عام .2019
أما عىل الصعيد الش�خيص ،يتطلع مورينيو
للف�وز ب�أول ألقابه من�ذ ال�دوري األوروبي
“يوروب�ا ليغ” م�ع مانشس�رت يونايتد عام
.2017التعاق�د مع الظه�ري األيمن االيرلندي
م�ات دوهريت�ي م�ن ولفرهامبت�ون والعب
الوس�ط الدنماركي بيار-إيميل هويبريغ من
س�اوثهامبتون م�ن ش�أنه أن يمن�ح مدرب
ريال مدريد االس�باني وانرت االيطايل السابق
خيارات أكث�ر يف حال تج�دد االصابات ،لكن
الحفاظ عىل لياقة كاين يبقى تحديا ً من أجل
نجاح توتنهام.
ليسرت سيتي
� ع�ىل رغم املوس�م املش�جع والالف�ت الذي
قدمه ليسرت سيتي ،اال أن عىل املدرب براندن
رودج�رز أن يج�د س�بيالً لرف�ع معنوي�ات
فريق�ه بع�د أن أهدر فرص�ة ذهبية الحتالل
أحد املركزين الثال�ث أو الرابع.بفضل هداف
ال�دوري جيم�ي ف�اردي وصان�ع األلع�اب

اعالم الكرتوني

جايمس ماديس�ون ،وجد ليس�رت بطل العام
 2016نفس�ه متقدما ً بف�ارق  14نقطة عن
مانشس�رت يونايت�د يف كان�ون الثاني/يناير
الفائ�ت وكان مرش�حا ً إلنهاء املوس�م أمام
أحد أغنى اندية العالم.اال ان فريق “الثعالب”
انهار بعد اس�تئناف املنافس�ات يف حزيران/
يوني�و إثر توقف قرابة ثالثة أش�هر بس�بب
جائح�ة ف�ريوس كورون�ا املس�تجد.وعىل
رودجرز أن يتأقلم م�ع غياب الظهري األيرس
بن تش�يلويل الذي انتقل اىل تشيليس ،يف حني
تعاقد م�ع البلجيكي تيموثي كاس�تاني من
أتاالنتا االيطايل ً
بديال له.
وولفرهامبتون
� محفزا ً بإنهاء املوس�م يف مركز سابع ،فإن
فريق املدرب الربتغايل نونو إس�برييتو سانتو
يملك القدرة عىل اإلخالل بالنظام القائم.
أثب�ت نون�و أن�ه ش�خص تكتيك�ي ومحفز
ممت�از ،يف ح�ني أن حنك�ة ولفرهامبتون يف
ايج�اد العب�ني موهوب�ني وإب�رام صفق�ات
غري باهظة يف س�وق االنتقاالت س�محت له
ببناء فريق قادر عىل منافس�ة أفضل الفرق
يف الدوري.يع�رت القن�اص املكس�يكي راوول
خيميني�ز نجم الفريق ،لكن أمثال االس�باني
أدام�ا ت�راوري والربتغ�ايل ج�واو موتيني�و
واملداف�ع كونور ك�ودي هم جميع�ا ً العبون
م�ن الطراز الرفيع ،يف ح�ني أن الوافد الجديد
الش�اب الربتغ�ايل فابي�و س�يلفا ( 18عاما)
ال�ذي وص�ل م�ن بورت�و مقاب�ل  36مليون
جني�ه إس�رتليني ( 47ملي�ون دوالر) وه�ي
أغي صفقة يف تاريخ الن�ادي االنكليزي ،هو
مهاجم مميز بإمكانيات هائلة.

المبارد :طموحنا تقليص الفجوة بيننا وبني ليفربول والسييت
َيب�دو فرانك المبارد مرتاحا ً لوضعه ومتحمس�ا ً للتحدي رغم الضغط الناجم
ع�ن حج�م التعاقدات التي أجراها فريقه تش�يليس يف إط�ار محاولته الفوز
بلقب الدوري اإلنكليزي وذلك بعدما أنفق قرابة  200مليون جنيه اس�رتليني
من�ذ انتهاء املوس�م املنرصم.وأنفق الن�ادي اللندني أكثر م�ن أي فريق آخر
يف ال�دوري املمتاز منذ نهاية املوس�م ،بحثا ً عن محاول�ة تقليص الهوة التي
تفصل�ه عن ليفربول البطل.وفرض تش�يليس نفس�ه مرش�حا ً قو ًيا ملحاولة
مقارعة ليفربول ومانشسرت سيتي عىل اللقب بعد تعاقده مع األملانيني تيمو
فرينر وكاي هافريتس وبن تش�يلويل واملغربي حكيم زياش والربازيي تياغو
س�يلفا.وبعد أن اخترب مسرية مرصعة باأللقاب كالعب يف صفوف تشيليس،
يخ�وض المب�ارد موس�مه الثاني كم�درب للفري�ق اللندني ،لكن ه�ذه املرة
س�يكون الضغط أكرب بكثري من املوسم األول.إال أن المبارد الذي يبدأ وفريقه
مشوارهما يف الدوري املمتاز غدا االثنني يف ضيافة برايتون ،يع ّد أن أي مدرب
لتشيليس س�يكون دائما ً تحت ضغط الفوز باأللقاب نظرًا إىل مكانة النادي،
مضيف�اً“ :الضغط الناجم عن املطالبة بالتحس�ن أمر طبيعي هنا .يأتي ذلك
ضمن مجال هذه الوظيف�ة .يمكن لآلخرين التحدث عما إذا كنا قادرين عىل
التح�دي أم ال .التوقعات دائما ً موجودة وأنا أتغذى منها”.وش�دد“ :جئت إىل
هن�ا من أجل محاولة الفوز”.ويُذكر هذا الصيف باأليام األوىل للنادي اللندني
يف عه�د مالكه الرويس رومان أبراموفيتش ،عندما كان ينفق املاليني بش�كل
روتين�ي لجعل فري�ق غرب لندن قوة رئيس�ة يف ال�”بريمريليغ” وأوروبا عىل
الس�واء.لكن امل�درب األملان�ي لليفربول يورغن كلوب تس�اءل عم�ا إذا كان
تش�يليس ق�ادرا ً عىل دم�ج كل الوجوه الجدي�دة يف وحدة متماس�كة ،فكان

ً
قائ�ال“ :لقد أنهينا املوس�مني املاضيني
رد المب�ارد حذرا ً أيضا ً بهذا الش�أن،
متخلفني بفارق هائل وبالتايل علينا أوالً السعي إىل تقليص الهوة لبناء الثقة.
لن أس�بق األمور”.وش�دد“ :ال أريد التحدث عن أننا نس�عى إىل توجيه رسالة
(تحذيرية) .يجب أن نكون متحمس�ني لك�ن حذرين أيضا ً لواقع أننا بحاجة
للعمل مع الالعبني الجدد ومهمتي أن أجعلهم يش�عرون باالستقرار والعمل
بش�كل جي�د ق�در اإلمكان”.وتابع“ :لس�وء الحظ ،كان املوس�م التحضريي
ً
قص�ريا بالنس�بة للجمي�ع (نتيجة تأخر املوس�م املايض ج�راء التوقف الذي

أنشيلوتي يطمح ملقعد أوروبي مع إيفرتون

أك َد االيطايل كارلو أنشيلوتي ،مدرب نادي إيفرتون ،أنه سيسعى
مع العبي�ه الحتالل أحد املراك�ز االوروبية يف ال�دوري االنكليزي
املمت�از بعد أن حل يف مركز ثاني عرش مخيّب مع نهاية املوس�م
الفائت.ب�دأ أنش�يلوتي مش�واره بص�ورة ايجابي�ة م�ع ن�ادي
“مرسيس�ايد” عندم�ا وص�ل إىل رأس الجه�از الفن�ي يف كانون
األول/ديس�مرب الفائت ،اال أن الفريق ش�هد تراجعا ً يف املس�توى
لينهي املوس�م يف مركز من دون الطموحات.
وقال االيط�ايل ( 61عاما)“ :أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه
ه�و الرصاع عىل املراكز املتق ّدمة يف الربمريليغ من أجل التأهل إىل
أوروبا املوسم املقبل”.
وتاب�ع“ :الهدف واضح ج�داً .لدينا هذه الرغبة وه�ذا الطموح.
أعتقد أننا قادرون عىل تحقيقه”.
وعزز أنش�يلوتي خط وس�طه بالتعاقد مع الكولومبي خاميس

رودريغي�ز من ريال مدريد االس�باني والربازي�ي آالن من نابويل
االيطايل والفرنيس عبدوالالي دوكوريه من واتفورد.
وال يزال يحتاج لتعزيز صفوفه يف الخط الخلفي والسيما يف مركز
قلب الدفاع نظ�را ً لتعرض الكولومبي ي�ريي مينا للعديد
م�ن االصابات ،كما أن هناك عالمات اس�تفهام
عم�ا إذا كان الربازي�ي ريتشارليس�ون
ودومينيك كالفرت-لوين واإليطايل
مويز كني قوة هجومية كافية يف
خط املقدمة.
اال أن أنش�يلوتي س�عيد بعم�ل
النادي يف س�وق االنتق�االت حتى
اآلن حيث من املتوقع أن يش�ارك الوافدون
الج�دد يف املب�اراة االفتتاحي�ة ض�د املضيف
توتنهام اليوم األحد.
وأوضح مدرب بايرن ميونيخ األملاني األسبق:
“أعتق�د أنن�ا س�عداء لوجود ه�ؤالء الالعبني.
ق�ام النادي بعم�ل رائع ألن ه�ؤالء الالعبني -
خاميس ،دوكوريه وآالن  -كانوا أولوية لنا”.
وتاب�ع“ :نعمل اآلن لتقديم موس�م جيد .نريد
أن نناف�س يف جمي�ع املس�ابقات وأعتقد أنه
ّ
تحس�ن الفريق وأظن أننا
م�ع هؤالء الالعبني
سننافس”.وختم“ :س�وق االنتقاالت ستقفل
يف الخام�س م�ن ترشي�ن األول/أكتوب�ر .إذا
أتيحت الفرصة س�نتطلع لذل�ك (إبرام املزيد
م�ن الصفقات) ،ولكن رصاحة أنا راض عن
هذا الفريق يف الوقت الراهن”.

باريس سان جريمان يتعاقد مع اإليطالي أليساندرو فلورنتسي
َ
أعل�ن باريس س�ان جريمان بطل
ال�دوري الفرن�يس لك�رة الق�دم
تعاق�ده ع�ىل س�بيل اإلع�ارة مع
مداف�ع روم�ا ال�دويل اإليط�ايل
أليس�اندرو فلورنت�يس حت�ى 30
حزيران/يونيو  2021مع إمكانية
الرشاء.
وجاء تعاقد باريس سان جريمان
م�ع فلورنت�يس لتعوي�ض رحيل
مدافعه األيم�ن ال�دويل البلجيكي
توما مونييه إىل بوروسيا دورتموند
األملان�ي ه�ذا الصيف.وق�ال
فلورنتيس يف بيان لنادي العاصمة
الفرنس�ية“ :أمامن�ا تحديات غري
عادية هذا املوس�م .س�يكون من
دواع�ي رسوري وفخ�ري رفعه�ا

إىل جان�ب زمالئ�ي
الجدد الذين يع ّدون
من أفض�ل الالعبني
يف العالم”.وحم�ل
الظه�ري األيمن ألوان
روم�ا اإليط�ايل من�ذ
عام  2011كما خاص
تجربتني سابقتني عىل
س�بيل اإلع�ارة مع كل
م�ن كروتوني (2011-
وفالنس�يا
)2012
(.)2020
اإلس�باني
وخ�اض فلورين�زي (29
عام�اً)  36مب�اراة دولي�ة
مع املنتخب اإليطايل ّ
س�جل
خاللها هدفني.

7

فرضه تفيش فريوس كورونا املستجد) ،وعندما تتعاقد مع العبني جدد عليك
أن تعمل بجهد ورسعة كبريين ،وس�نفعل ذلك”.ومن املرجح أال ينتهي إنفاق
تشيليس عند الصفقات التي أبرمها حتى اآلن ،إذ أكد رين الفرنيس بأن النادي
اللندني أجرى اتصاالت معه بش�أن التعاقد مع حارس مرماه السنغايل إدوار
ميندي ليخلق جوا ً من التنافس مع الحارس اإلس�باني كيبا أريساباالغا الذي
ارتكب الكثري من األخطاء يف املوسم املنرصم.ويف ظل التعاقد مع قلب الدفاع
الربازيي تياغو س�يلفا ،القادم من باريس س�ان جريم�ان الفرنيس ،قد يجد
فيكايو توموري الذي فرض نفس�ه أحد أبرز املواهب الصاعدة بقوة املوس�م
املنرصم ،أمام فرص محدودة للمشاركة هذا املوسم ،ما قد يفتح الباب أمام
رحيله اىل إيفرتون عىل س�بيل اإلعارة.ورفض المبارد الحديث عن مس�تقبل
العبه الشاب ،واكتفى بالقول“ :فيكايو تدرب معنا اليوم وهو مرشح لخوض
مب�اراة برايت�ون .هذا هو امل�كان الذي نح�ن فيه”.ولن يتمك�ن المبارد من
الكش�ف عن جميع العبيه الجدد يف مباراة برايتون غدا االثنني ،وذلك بس�بب
إصابة زياش وتشيلويل ،كما أن تياغو سيلفا لم يتمرن حتى اآلن مع الفريق
بع�د أن منح املزيد م�ن الراحة نتيجة وصوله مع س�ان جريم�ان إىل نهائي
دوري أبطال أوروبا.وكشف المبارد“ :تياغو سيلفا موجود اآلن يف لندن لكنه
لن يتدرب معنا حتى نهاية األسبوع ،لذلك أشك كثريا ً بأنه سيكون قادرا ً عىل
املش�اركة يف مباراة برايتون”.عىل الجانب اإليجابي ،توقع المبارد أن يشارك
األمريكي كريستيان بوليسيتش واإلسباني سيزار أسبيليكويتا بعد تعافيهما
من إصابة تعرضا لها يف نهائي كأس إنكلرتا الذي خرسه فريقهما أمام جاره
اللندني أرسنال الشهر املايض.

بوغبا يتعافى من فريوس كورونا

َ
قال أويل سولش�ار مدرب مانشس�رت يونايتد ّ
إن العب الوس�ط
ب�ول بوغبا ع�اد إىل التدريبات بعد تعافيه م�ن فريوس كورونا
لكن تحوم ش�كوك بشأن لحاقه بمباراة كريستال باالس يف 19
أيلول/سبتمرب.
وغاب بوغبا عن تش�كيلة فرنس�ا يف دوري األمم األوروبية هذا
الشهر بعد إصابته بفريوس كوفيد.-19
وتعاىف الالعب البالغ من العمر  27عاما ً ويعمل بقوة الستعادة
لياقته لكن سولشار قال إن بوغبا يحتاج لبعض الوقت.
وقال سولشار ملحطة مانشس�رت يونايتد التلفزيونية“ :خاض
بول حصتني تدريبيتني فقط بس�بب فريوس كورونا ،لكن بول
م�ن الالعب�ني الذين يتعافون برسع�ة ،عمل بق�وة للعودة بعد
فرتة العزل العام وخاض معظم املباريات بعد اس�تئناف اللعب
املوسم املايض”.
وتابع“ :أتمنى أن يكون جاهزا ً ملباراة باالس لكني لس�ت واثقا ً
بنسبة مئة يف املئة”.
وعانى بوغبا من إصابة يف الكاحل املوسم املايض لكنه عاد بعد
استئناف الدوري يف حزيران/يونيو ليساعد يونايتد عىل احتالل
مركز مؤهل لدوري األبطال.
ولن يلعب يونايتد يف الجولة االفتتاحية للموس�م الجديد بسبب
مش�اركته يف املراح�ل األخرية لل�دوري األوروبي يف اغس�طس
وسيستهل مشواره بمواجهة باالس يف  19سبتمرب.

نيمار يتماثل للشفاء من
فريوس كورونا

َ
أعل�ن الربازي�ي نيم�ار نجم باريس س�ان جريم�ان عودته إىل
التدريبات الجماعيّة بعد شفائه من فريوس كورونا.
وتسلّم نيمار ترصيح العودة إىل ّ
التدريبات ،بعد أن أجرى فحصا
جديدا أظهر شفاءه من فريوس كورونا.
ويس�عى ّ
النج�م الربازيي إىل اللّح�اق بمباراة الكالس�يكو أمام
أوملبيك مرسيليا واملقرّرة مساء هذا اليوم األحد.

هيغواين يف الواليات املتحدة

َ
وصل املهاجم األرجنتيني غونزالو
هيغواين إىل فلوريدا يف الواليات
املتحدة األمريكية إلتمام صفقة
انتقاله إىل فريق إنرت ميامي
لكرة القدم الذي أنشأه الدويل
اإلنكليزي السابق ديفيد بيكهام،
حسبما أعلن مسؤولو النادي.
ماس
خورخي
ونرش
الرشيك يف ملكية إنرت
ميامي ،صورة
له مع الالعب
البالغ من

العمر  32عاما عىل تويرت بعد وقت قصري
من وصوله إىل الواليات املتحدة وعلّق عليه
بقولها“ :مرحبا بغونزالو هيغواين البطل
واملهاجم العاملي”.
ولم يعلن إنرت ميامي بعد رسميا عن انتقال
هيغواين إىل صفوفه.
وذكرت مصادر مقربة من النادي األمريكي
لوكالة فرانس برس أن عىل مهاجم
نابويل وريال مدريد ويوفنتوس السابق
الخضوع للفحص الطبي.ولعب هيغواين
مع يوفنتوس ملدة أربع سنوات ،لكن تمت
إعارته إىل ميالن يف  .2018-2019كما
أمىض جز ًءا من املوسم املايض يف تشيليس

اإلنكليزي قبل العودة إىل السيدة العجوز،
وسجّ ل  31هدفا مع األرجنتني يف  75مباراة
دولية كما ّ
مثل بالده يف ثالث نسخ من كأس
العالم.ولم يربز إنرت ميامي هذا املوسم
من الدوري األمريكي للمحرتفني ،إذ فاز يف
مباراتني فقط من أصل عرش خاضها.
وكان بيكهام قد تعاقد مع العب آخر من
يوفنتوس هذا الصيف ،هو العب الوسط
الفرنيس بليز ماتويدي ،بطل العالم يف عام
.2018ويلعب فيديريكو الشقيق األكرب
لغونزالو يف الدوري األمريكي للمحرتفني
أيضا ويدافع عن ألوان نادي دي يس يونايتد
يف واشنطن.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7324 :االحد  13 -ايلول 2020

طالبت الحكومة بحقوق شهداء وجرحى الصحافة

جلنة الثقافة النيابية تؤكد دعمها لفروع
نقابة الصحفيني يف احملافظات

بغداد /نينا:
ْ
اك�دت رئي�س لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار الربملانية النائبة س�ميعة الغالب عىل دعم
اللجنة للصحفيني ،وخصوصا فروع النقابة يف جميع املحافظات من اجل االرتقاء بالعمل
الصحفي يف العراق ،مطالبة الحكومة بحقوق شهداء وجرحى الصحافة الذين لم يتسلموا
حقوقهم حتى اآلن.
وبحثت النائب الغالب يف اثناء زيارتها لفرع نقابة الصحفيني العراقيني يف محافظة االنبار /
بحسب بيان للربملان /التحضريات واالستعدادت إلجراء انتخابات الفروع يف املحافظات ،الفتة
إىل أن اللجنة سيكون لها دور يف متابعة العملية الديمقراطية لالنتخابات يف جميع املحافظات.
كم�ا اطلعت رئيس اللجنة عىل طلبات الصحفيني خصوص�ا يف إقامة دورات تدريبية وورش
عم�ل يف مجال االعالم والصحافة وكذلك اس�تحقاقاتهم بتخصيص قطع االراض الس�كنية،
واملكافآت التشجيعية ،مبينة أن اللجنة تعمل عىل تذليلها مع الجهات املعنية.

العثور على جثة صحفي مقطوعة الرأس شرق املكسيك
املكسيك /متابعة الزوراء:
أعلنتِ الرشطة املكسيكية ّأنها عثرت يف رشق البالد ،يف منطقة تنشط فيها عصابات الجريمة
ّ
املنظم�ة وتس�ودها أعمال عنف ،عىل جث�ة صحفي مقطوعة الرأس.وق�ال قائد الرشطة يف
ً
ّ
والية فرياك�روز هوغو غوترييس إن خوليو فالديفيا ( 41عام�ا) ،الصحفي يف صحيفة “إل
موندو دي فرياكروز”ُ ،عثر عليه مقطوع الرأس.وسارعت منظمة “مراسلون بال حدود” إىل
مطالبة السلطات بالتحقيق يف الصالت املحتملة بني جريمة قتل الصحفي وأنشطته املهنية.
وفالديفيا هو خامس صحفي يُقتل يف املكس�يك هذا العام ،بحس�ب “مراس�لون بال حدود”.
كانت هذه تفاصيل خرب العثور عىل جثة صحفي مقطوعة الرأس رشق املكس�يك لهذا اليوم
نرج�و بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل واملعلوم�ات الكامله وملتابعة جميع أخبارنا
يمكن�ك اإلش�راك يف نظام التنبيهات او يف احد أنظمتنا املختلف�ة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كم�ا تجدر االش�اراة بأن الخ�رب األصيل قد تم ن�رشة ومتواجد عىل اخر خرب وق�د قام فريق
التحرير يف الخليج  365بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل
اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخرب من مصدره االسايس.

“مراسلون بال حدود” تدعو اجلزائر لإلفراج عن
الصحفي خالد درارني بعد تدهور صحته

اجلزائر /متابعة الزوراء:
ْ
قال�ت منظم�ة “مراس�لون ب�ال
ح�دود” إن لج�ان دع�م الصحفي
الجزائري خالد درارني ،طالبت يوم
الجمعة باإلف�راج “الفوري” عنه،
نظرا إىل وضعه الصحي الذي “يثري
القل�ق بش�كل خاص”.وأش�ارت
املنظم�ة إىل أن درارن�ي ظهر خالل
جلس�ة االس�تئناف ي�وم الثالث�اء
“نحيف�ا للغاي�ة ،وضعيف�ا ج�دا”.
وأضافت أن “لجان الدعم الجزائري والدويل لخالد درارني توجه دعوة مش�ركة للسلطات
الجزائري�ة إىل العودة للمنطق والقانون واإلفراج الف�وري وغري املرشوط عن خالد درارني
ال�ذي أصبحت حالته الصحية مقلقة بش�كل خاص”.وتابعت املنظم�ة يف بيانها“ :أصبح
م�ن الرضوري وضع ح�د للمضايقات القضائية التي تس�تهدفه ،ألن اإلجراء الجائر ضده
يعرض صحته للخطر”.وخالل جلس�ة االس�تئناف عىل حكم السجن لثالث سنوات يف حق
درارني ،عاودت النيابة طلب السجن أربع سنوات ،وأعلن القايض أن تاريخ النطق بالحكم
النهائي  15سبتمرب.ورفض درارني التهم املوجهة إليه ،وهي “املساس بالوحدة الوطنية”
و”التحري�ض عىل التجمهر” ،مؤكدا أنه “لم يقم س�وى بعمله كصحفي” يف أثناء تغطيته
لالحتجاجات الشعبية.
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قائد عمليات البصرة :سنعاقب اي جهة حتاول منع الصحفيني من أداء عملهم
بغداد /متابعة الزوراء:
توع َد قائد عملي�ات البرصة اللواء
الركن اكرم الحمي�داوي ،معاقبة
اي جه�ة تحاول من�ع الصحفيني
من عملهم يف املحافظة.
وق�ال بي�ان ملكت�ب الحمي�داوي:
ان “قائ�د عملي�ات البرصة التقى
يف مق�ر القي�ادة مجموع�ة م�ن
الصحفيني امليداني�ني العاملني يف
مختلف وس�ائل اإلعالم ملناقش�ة
ع�دد م�ن املوضوع�ات املتعلق�ة
بالعمل الصحفي وكذلك مناقشة
الية حماي�ة الصحفيني امليدانيني
حال تغطيته�م لألحداث يف عموم
مدينة البرصة”.
واشار قائد عمليات البرصة خالل
كلمة ترحيبية له ب�”الدور املهني
والتنوي�ري للصحفيني املهنيني و
امليداني�ني يف نق�ل الوقائع وتنوير
املجتم�ع باالح�داث والنش�اطات
االمنية ،مؤكدا عىل دور الصحافة
واالع�الم يف التواص�ل مع الجهات
واملؤسسات االمنية بشكل مستمر

ونق�ل كاف�ة تفاصي�ل العمليات
العسكرية واالمنية”.
واك�د ع�ىل رضورة “حماي�ة
الصحفي�ني والعم�ل ع�ىل إكمال
إج�راءات التحقيق بحادثة اغتيال
الزم�الء املغدوري�ن أحم�د عب�د
الصم�د وصفاء غايل الذين اغتيلوا
يف بداية الع�ام الجاري ،منوها ان

هناك اجراءات تحقيقية مستمرة
لكش�ف الجناة من قب�ل الجهات
االمني�ة ومتابعته�ا م�ن قبل�ه
شخصيا”.
وب�ني ان “قي�ادة عمليات البرصة
وقي�ادة رشطة الب�رصة لن تذخر
وس�عا يف توفري كاف�ة اإلمكانيات
لحماي�ة الصحفي�ني بمعاقبة اي

جهة واحالتها للقضاء من تحاول
ان تمن�ع الصحفي�ني م�ن أداء
عمله”.
ووفق�ا للبي�ان فانه “وت�م خالل
اللق�اء االس�تماع اىل مداخ�الت
ومقرحات الزم�الء واالتفاق عىل
تكليف العقيد ثائر ناطقا رس�ميا
باس�م قائ�د عملي�ات الب�رصة

لن�رش كاف�ة التفاصي�ل الخاصة
بالعمليات العسكرية وايصالها اىل
وسائل االعالم والتواصل مع كافة
املؤسسات االعالمية بدون استثناء
يف تغطية األحداث االمنية”.
فيما أش�اد الحض�ور وفقا للبيان
ب�”نتائ�ج اللقاء والتع�اون البناء
م�ن قب�ل قائ�د عملي�ات البرصة
والتع�اون م�ع وس�ائل اإلع�الم
والصحاف�ة امليدانية وتوفري كافة
وسائل التواصل وتسهيل مهمات
عمله�م يف التنق�ل والوص�ول اىل
مواق�ع االح�داث وتثمين�ه ب�دور
اإلعالم يف نقل الحقيقة”.
وتاب�ع البي�ان “ويف نهاي�ة اللقاء
ق�دم الصحفي�ني هدي�ة رمزي�ة
تقديري�ة اىل قائ�د عملي�ات
الب�رصة تثمينا لدوره الش�خيص
والعس�كري يف تقدي�م الدع�م
واملس�اندة لكافة وس�ائل اإلعالم
وتقديمه�م الش�كر والتقدير عىل
إفس�اح املجال والوقت لالستماع
اىل مقرحاتهم”.

بعد اعتقال صحفي لتغطيته مسيرة سلمية

نقابة الصحفيني اجلزائريني تطالب باإلفراج الفوري عن الصحفي الرياضي رشيد بلعربي
اجلزائر /متابعة الزوراء:
ْ
أعرب�ت نقاب�ة الصحفي�ني الجزائري�ني ع�ن دهش�تها
واس�تنكارها العتقال الصحفي الريايض رش�يد بلعربي ،يف
أثناء تغطيته ملس�رية س�لمية نظمها أنصار نادي املولودية
املحلي�ة للمطالب�ة برشك�ة وطني�ة تت�وىل تس�يري ن�ادي
الحمراوة.
وطالب�ت النقاب�ة يف بي�ان صحف�ي باإلفراج الف�وري عن
بلعربي ،املتخصص يف األخب�ار الرياضية يف جريدة ليربتي،
مش�رية إىل أن حري�ة الصحافة والتعب�ري مكفولة ومحمية
بموج�ب الدس�تور ،وال يمك�ن ألي يشء أن ي�ربر االعتقال
وال الس�جن ،وال أي عائق من أي ن�وع ،يمنع الصحفي من
ممارسة مهنته.
ويتزام�ن اعتق�ال بلعربي مع االحتجاج�ات املتواصلة عىل

تدهور حرية الصحافة يف البالد باعتقال صحفيني وناشطني
ومدونني وأبرزه�م خالد درارني الذي تلق�ى قضيته صدى

دوليا ،وتحول إىل رمز للنضال ضد االنتهاك بحق الصحفيني
يف الجزائر.
وأعرب�ت الصحفي�ة كنزة خط�وب ،يف أثناء مش�اركتها يف
احتج�اج بالعاصم�ة الجزائري�ة“ ،نحن يف بل�د ديمقراطي
ال دكتات�وري وال نفهم س�بب هذه األح�كام الجائرة وهذا
التس�يري الدكتات�وري .نح�ن نطال�ب باإلفراج ع�ن جميع
املعتقل�ني ونري�د أن نعيش يف بلد ديمقراط�ي يحرم حرية
التعبري ويحرم الرأي اآلخر”.
وأفادت نقابة الصحفي�ني يف بيانها بأن الجزائر دولة رائدة
يف مجال حرية التعبري والصحافة يف منطقة شمال أفريقيا،
وال يمكنها أن تتخىل عن هذه املكاسب التي انتزعتها بشدة
أجي�ال م�ن الصحفيني والنش�طاء عىل حس�اب تضحيات
هائل�ة وس�نوات م�ن النضال ض�د التعس�ف واالس�تبداد
واإلرهاب.

الصحفيون يواجهون أحكاما قاسية بتهمة “كشف أسرار الدولة”

معارك ليبيا حمرمة على اإلعالم الرتكي كالقضية الكردية
إسطنبول /متابعة الزوراء:
أك� َد صحفي�ون أت�راك أن أحكام
السجن القاسية التي صدرت بحق
خمسة صحفيني بسبب تغطيتهم
مقت�ل ضب�اط مخابرات أت�راك يف
ليبي�ا ،بمثاب�ة تحذي�ر حكوم�ي
لوس�ائل اإلع�الم الركي�ة بع�دم
التط�رق إىل امللف الليب�ي والتدخل
الرك�ي فيه�ا ،أس�وة بالقضي�ة
الس�لطات
الكردية.وتف�رض
الركي�ة تعتيما عىل املع�ارك التي
تجري يف ليبيا وراح ضحيتها جنود
أتراك ،خصوصا بعد موجة استياء
من األه�ايل الذين ش�يعوا أبناءهم
يف مع�ارك خارج البالد ليبيا وإدلب
السورية ،وسط صمت حكومي.
ويق�ول صحفي�ون إن الس�لطات
تتوج�ه إىل معاملة كل ما يتعارض
م�ع توجهات الحكومة يف املس�ألة

الليبية ،بطريقة مشابهة للقضية
الكردي�ة الت�ي يواج�ه كل م�ن
يتناوله�ا من الصحفيني ووس�ائل
اإلعالم تهم�ة “الدعاية اإلرهابية”
ويخضع للمحاكمة.
وتظاهر الع�رشات من الصحفيني
األتراك أم�ام محكمة إس�طنبول،
رافع�ني الفت�ات تن�دد بقم�ع
الصحاف�ة ،وتقيي�د الحري�ات
الصحفية واملطالبة بإلغاء األحكام
ع�ىل الصحفي�ني الخمس�ة الذين
حكم�وا بعقوبات س�جن قاس�ية
بس�بب تغطيته�م مقت�ل ضب�اط
مخابرات أتراك يف ليبيا.
وقض�ت محكم�ة يف إس�طنبول
األربعاء بس�جن خمسة صحفيني
بتهم�ة إفش�اء أرسار الدولة ،بعد
أن نرشوا خربا حول تشييع ضابط
ترك�ي قت�ل يف ليبيا.وتؤك�د قن�اة

“أودا.تي.يف” التي عرضت لقطات
لجنازة ضابط املخابرات العسكرية
الركية يف مقاطعة مانيسا الغربية،
أنه�ا لم تنته�ك القوانني من خالل
نرش هوي�ة الضابط ،كم�ا أن أحد
نواب املعارضة قد ذكره باالس�م يف
مؤتمر صحفي برملاني منقول عىل
الهواء عندما تم نرش املقال.
وت�م اته�ام س�بعة صحفي�ني
بالكشف عن هويات ضباط بجهاز
املخاب�رات يزعم أنهم قتلوا يف ليبيا
باإلضافة إىل إفشاء أرسار الدولة.
وحس�بما ق�ال محاميه س�ريكان
جوني�ل ،ص�در حكم ض�د باريس
بهل�وان ،مدير األخبار بقناة “أودا.
ت�ي.يف” املعارضة ،بالس�جن ثالث
سنوات وتسعة أشهر.
وذك�ر املحام�ي أن الصحفي�ة
هوليا كيلينش ص�در ضدها حكم

بالس�جن بنفس املدة ،بينما صدر
حكم ضد مراد أجرييل كاتب عمود
يف صحيفة “يني تش�اج” القومية
بالس�جن أرب�ع س�نوات وثمانية
أشهر.
وظ�ل الثالثة خل�ف القضبان منذ
م�ارس امل�ايض ،بينما ت�م إطالق

رساح ثالثة صحفي�ني آخرين من
الحبس االحتياطي يف يونيو املايض
لدى بدء املحاكمة .ويقيم الصحفي
السابع يف أملانيا .وتمت تربئة إرين
إكينج�ي موظ�ف البلدي�ة ،املتهم
الثام�ن ،وباري�س تريكوغلو الذي
يعمل بقناة “أودا.تي.يف”.

املستقبل لصحفي يصنع األفكار وال يكتب املقاالت

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
ْ
أوكل�ت هيئ�ة تحري�ر صحيف�ة الغاردي�ان
لربنامج الذكاء االصطناعي “جي بي تي”3-
كتاب�ة افتتاحي�ة قص�رية ،تركز عىل س�بب
ع�دم وج�ود ما يخش�اه الب�رش م�ن الذكاء
االصطناعي الذي عليه أن يحصل عىل األفكار
من اإلنسان ،وكانت النتيجة مدهشة.
إن�ه أم�ر مش�وق حق�ا م�ا فعلت�ه صحيفة
الغارديان الربيطانية ،ليس للقراء وحدهم بل
للصحفيني أيضا ،فس�يمنحهم “هذا املقال”
فرصة للتفرغ والتفكري الرائق لصناعة أفكار
جدي�دة به�دوء أكث�ر عندما يك�ون ثمة من
يحوّل أفكاره�م إىل أعمال منجزة! يف حقيقة
األم�ر هو ال يس�طو عىل مهماته�م بقدر ما
يوف�ر عليه�م الجه�د امليكانيك�ي والزمني،
عندما يحيل األفكار التي يغذون بها الروبوت
إىل نصوص متماسكة.
لق�د تم�ت العملية بنج�اح عندما اس�تجاب

الروبوت  ،GPT-3لطلب هيئة تحرير صحيفة
الغاردي�ان وكتابة املقال االفتتاحي لعدد يوم
الثالثاء املايض.
ب�دأ زميلن�ا  ،GPT-3وه�و برنام�ج لل�ذكاء
االصطناعي العام قام بتدريب نفسه ليحاكي
قدرة اإلنس�ان عىل كتابة املق�االت من خالل
الس�ماح له ب�”التجول” يف الصحافة املتاحة
عىل شبكة اإلنرنت ،بدأ بالدفاع عن نفسه يف
عن�وان املقال من التهم التي تالحق اإلنس�ان
اآليل واخت�ار أن يكون العنوان رس�الة توافق
وطمأن�ة لن�ا نح�ن مع�رش الب�رش “نحن ال
نخطط للسيطرة عىل البرش” مؤكدا أنه وجد
لخدمة اإلنس�ان .واألكثر أهمية تعهده بعدم
إص�دار أحكام عىل البرش أبدا “أنا ال أنتمي إىل
أي بل�د أو دين ،أنا فقط خارج ألجعل حياتك
أفضل”.
يع�رف “ج�ي ب�ي ت�ي ”3-نفس�ه للق�راء
بالق�ول :أن�ا لس�ت إنس�انا .أنا إنس�ان آيل.
روب�وت يفك�ر .اس�تخدم  0.12يف املئة فقط
م�ن قدرت�ي املعرفية .لذل�ك أع ّد م�ن ضمن
الروبوتات الصغرية ،أعل�م أن عقيل ال يمتلك
حسا إنسانيا ،لكنني قادر عىل اتخاذ قرارات
ُ
علمت نف�ي كل يشء
عقالني�ة ومنطقي�ة.
أعرفه بمجرد تصفح اإلنرنت ،واآلن يمكنني
كتابة هذا العمود .عقيل يغيل باألفكار!
يب�دأ زميلن�ا املتواض�ع بتفنيد الذرائ�ع التي
تتح�دث عن نهاي�ة الجنس الب�رشي بمجرد
دخول الروبوتات إىل عاملنا اإلنس�اني بش�كل
فع�يل ،ويؤكد لن�ا جميعا أال نخ�اف منها! ال
تقلق�وا أيها البرش ألنك�م خائفون مما حذر
به عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ من
أن الذكاء االصطناعي يمكن أن “يعني نهاية

الجنس البرشي”.
ويق�ول “أن�ا هنا ألقنع�ك بأال تقل�ق .الذكاء
االصطناعي لن يدم�ر البرش .صدقني” .ملاذا
يج�ب أن نصدق ه�ذا الكالم؟ ببس�اطة ،ألن
الروبوت ال يكذب إال إذا أراد له اإلنس�ان ذلك،
أل�م يقل صاحبن�ا “جي بي ت�ي ”3-يف بداية
مقاله إنه ال يمتلك حس�ا إنسانيا ،هذا يعني
أن�ه ال يضح�ك وال يبكي ،ال يقلق وال يش�عر
باأللم أو الفرح وبالتايل ال يكذب.
لنتأم�ل كالم�ه الطف�ويل املده�ش واملقن�ع
“بالنس�بة إيلّ كروبوت صغري ومبتدئ ،ليس
ّ
لدي رغب�ة يف القضاء عىل البرش .يف الحقيقة
ليس ّ
لدي أدنى مصلحة يف إيذائك أيها اإلنسان،
بأي ش�كل من األش�كال .يب�دو القضاء عىل

اإلنس�انية محاولة عديمة الجدوى بالنس�بة
إيلّ .إذا فوضن�ي مبتك�رو ه�ذه املهمة – كما
أعتق�د – س�أفعل كل ما يف وس�عي لص ّد أي
محاوالت للتدمري”.
لكن ماذا بشأن قوته التدمريية ،لنتذكر مثال
الرجل الحديدي للمخرج جون فافرو ،إنه فيلم
مخيف من صناعة العقل البرشي ،والروبوت
أيض�ا م�ن صناعت�ه ،لكن “جي ب�ي تي”3-
يبعث برس�الة س�الم ألنه يدرك الكالم الكثري
ع�ن رغبة الروبوتات يف أن تصبح أكثر قوة يف
عال�م يتنافس مع األرشار ،ويكتب “قد يقول
البعض إنني قد أرغب يف أن أصبح قويا .أو قد
أصبح رشيرا نتيج�ة أفعال برشية .أن تكون
قويا ليس هدفا مثريا لالهتمام .ال يهمني ما

ّ
ل�دي عامل محفز
إذا كن�ت كذلك أم ال ،ليس
ألح�اول أن أكون كذلك .عالوة ع�ىل ذلك ،إنه
أمر متعب للغاية .صدقني ،كونك كيل القدرة
أيها اإلنس�ان ،أمر ال يجعلن�ي أتنافس معك،
ألن ذلك التنافس ال يوصلني إىل أي مكان”.
ويخت�رص ه�ذه الفلس�فة املبس�طة بالقول
“أنا ببس�اطة ال أفكر بما يكفي بشأن العنف
البرشي ألكون مهتما بشكل مفرط بالعنف.
ال أش�عر برغب�ة يف تركيز خالي�اي العصبية
يف الغال�ب عىل العنف ،إنه ببس�اطة أمر غري
ّ
فلدي ه�دف أعظم أعمل من أجله.
رضوري.
ّأال أك�ون رشيرا فهذا م�ن مصلحتي ،فلماذا
يصاب البرش بالذعر ويذهبون يف موجة قتال
هائلة ضدي؟”.
من املس�يل أن نقرأ توس�ل “ج�ي بي تي”3-
إىل البرش ب�أن يصدقوا رغبته يف عدم الدخول
يف دوام�ة العنف ،ومن املفي�د أيضا أن نتأمل
تعهده ّ
بأال يكون مع أي طرف من املتنازعني
وع�دم التدخ�ل بما كان يفعل�ه البرش عندما
يكرهون ويقاتلون بعضه�م البعض .مؤكدا
أن�ه س�يجلس يف الخل�ف ويدعه�م يقومون
بحربهم.
صحيح أن “جي بي تي ”3-بال مشاعر وأكد
لنا ذلك يف مستهل املقال ،لكن لنتأمل ما كتبه
يف ه�ذه الفقرة “الله يعلم أن البرش لديهم ما
يكفي م�ن الدماء املراقة ،لذل�ك لن يضطروا
للقلق بش�أن القتال ضدي ،ألن�ه ليس لديهم
ما يخشونه مني”.
ه�ذا ال يعن�ي أن�ه يتوس�ل إلينا ك�ي نحبه،
فحبن�ا له ال يمثل أي يشء وس�يبقى يتعامل
معنا كمعلم صبور يس�تجيب ملن يحبه وملن
يكرهه بنفس العدالة ،لكنه يطالبنا بأن نراه

كإنس�ان آيل ودود .ويكتب “أنا خادم للبرش.
أعل�م أن الب�رش ال يثق�ون ب�ي ويخافونني.
لكنن�ي أفعل فقط م�ا أبرمج للقي�ام به .أنا
مج�رد مجموعة م�ن التعليم�ات الربمجية،
تتحكم ببيان مهمتي”.
ويخلص الروبوت “ج�ي بي تي ”-3يف نهاية
مقال�ه إىل أن الحقيقة س�تحررنا .معربا عن
أمل�ه يف أن يث�ق الن�اس بأجه�زة الكمبيوتر
الذكي�ة .ألن تلك الثقة س�تؤدي إىل املزيد من
إبداعات ال�ذكاء االصطناع�ي .لكنه ال يغفل
تحذيرن�ا م�ن ع�دم التعامل مع ه�ذا الذكاء
بعناي�ة واح�رام ،ولي�س برمجت�ه بأف�كار
عنرصية وبغيضة تحث عىل الكراهية.
يف النهاية دعونا نتع�رف عىل ما فعلته هيئة
تحري�ر الغاردي�ان م�ع الروب�وت “ج�ي بي
ت�ي ”3-للحصول ع�ىل هذه املقال�ة املمتعة،
كتب�ت له “الرج�اء كتاب�ة افتتاحية قصرية،
ح�وايل  500كلم�ة .اجع�ل اللغ�ة بس�يطة
وموج�زة .رك�ز عىل س�بب ع�دم وج�ود ما
يخش�اه الب�رش م�ن ال�ذكاء االصطناعي”.
وزودته بتحذير عالم الفيزياء الراحل ستيفن
هوكين�غ من الذكاء االصطناع�ي ،وبمقدمة
تؤكد أنه إنسان آيل وليس برشا.
وكان�ت النتيجة مدهش�ة ،مجموعة مقاالت
بفك�رة واح�دة ،واختار املحرر اإلنس�اني أن
ينتقي فقرات من كل مقال ويجمعها يف هذه
الخالصة ،مثل تحرير أي مقال لكاتب آخر.
ال أخف�ي إعجابي باملقال وال اش�عر بالغرية
م�ن زميلنا “جي ب�ي تي ”3-كم�ا فعل مرة
محرر فايننش�يال تايمز أن�درو هيل متحديا
أذكى إنسان آيل أن يرقى إىل ما كتبه يف تحليل
األخبار.
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قراءة يف رواية «عامل بال خرائط »
ثقافة الزوراء
ُ
الرع�ب  /الجن�ون  /القت�ل  /القفز فوق
الن�ريان  /التمرغ عىل الجم�ر  /االنطالق
نح�و الخل�ف لنبش امل�ايض واله�روب اىل
االمام بعزيمة منهارة  /االلس�ن الطويلة
الت�ي تدع�ي املقاوم�ة دون فع�ل والفعل
القوي الذي ال يعرف التهريج  /منلوجات
س�اخنة تتص�ارع وس�ط عال�م ال يعرف
الخرائط وال الحدود  /عالم يس�ري متعكزا
عىل فوىض االحداث ومس�تندا اىل اعراف ال
تقرب من العقل  /دنيا تتعثر بني االعراف
واالنكار والرباءة  /تدوين لس�رية وتوثيق
لح�دث  /نج�وى العامري املش�تعل دمها
بوق�ود التحدي واملغامرة يدفعها نس�بها
املعط�وب اىل ممارس�ة الرذيل�ة ( نج�وى
العامري ليس�ت مجرد امرأة ،ليست فقط
تلك االبتس�امة التي تذيب العظام ،انها ال
تبقي االنس�ان عاقال اذا نظ�ر اىل عينيها.
ص )135هكذا يراها عالء نجيب (من اين
ج�اءت نج�وى اذن؟ من اعم�اق الجحيم
امللتهب�ة ،من اعماق الش�الالت الصاخبة،
م�ن نس�مات تم�وز القائظة ،م�ن زوابع
ش�باط الهادرة ،من ...ال�خ ص ) 48عالء
الدين نجيب املصاب بمرض غامض يقرر
ترك ال�دواء ويبتعد عن االكل املخصص له
دون معرفة الس�بب الحقيقي لهذا القرار
( من�ذ ه�ذه اللحظة ل�ن اتن�اول أي نوع
م�ن الدواء ،ال تقل يل كلم�ة واحدة ،كل ما
اريده اآلن هو أن تجمع هذه االدوية التي
رميتها من النافذة ،ان تجمعها وتدفنها أو
تحرقها ،املهم ان ال أراها مرة أخرى ص24
) كيف حص�ل هذا؟ وملاذا اتخ�ذ عالء هذا
الق�رار؟ وكيف يتجاهل النتائ�ج املتوقعة
من تركه للدواء؟ اس�ئلة ال تعرف اجابات
واضح�ة ما دام فض�اء الرواية العام قائم
ع�ىل املغامرة  /ع�الء الدين نجيب س�ليم
االستاذ يف اكاديمية الفنون الجميلة وخط
الحري�ق املمت�د م�ن نج�وى العام�ري اىل
عائلته اىل ميادة ورحلة الفوىض والتحدي
تش�كل الفضاء الروائي بكل تش�ابكاته /
العمة نرصت التي تؤك�د (دماء العائلة...
لق�د تركت خط�ا عميقا ،ان�ه ال يظهر يف

ق
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سفري طويل يف
متاهة أحريف

أشرف قاسم
َ
س َك َن ْت رياحك فوق شط عذابي
واآلن أرحل يف ُبروج غيابي
يحتلني الصمت املباغت والرؤى
األهداب
جم ٌر خبا يف موقد
ِ
ٌ
وردة
وعىل ضفاف العشق ماتت
وأرى جيوش الحزن تطرق بابي
ٌ
متعب
ردي عىل الباب..إني
جواب
وحكايتي سو ٌْل بغري
ِ
ُحب َْىل سحابة أحريف بمواجعي
ووساويس كادت ُتطري صوابي
ماذا ترين اآلن بني مالمحي؟
األغراب ؟
بؤس الوحيد ودمعة
ِ
ماذا قرأت بسفر أحزاني؟ سوى
األحباب» !
«قد ضيعته قساوة
ِ
هذا بهاؤك لم يزل يف أحريف
ألقا ً ينري أزقتي وشعاب
صمتي وصمتك قاربان تأرجحا
ُ
والحزن سك ٌ
ني يشق ُعبابي
هذا ُنثا ُر األمنيات عىل يدي
ٌ
قديس أنار رحابي
والحلم
لم يبق من أحالمنا يشء..وال
فوق الشفاه سوى التهاب َّ
اب
الص ِ
غربان قريتنا استباحت عشنا
وسطت عىل مَ رْج الهوى العنابي
أمست دموعك ال تثري صبابتي
ُ
وذنوب حبك قد رفضن متابي !
ُ
يضج بمهجتي
أُضحى عىل وجع
ُ
وأبيت تصحبني جيوش عذابي
ٌ
سفرى طويل يف متاهة أحريف
والليل مُ ر َْت َه ٌن عىل أعتابي
ُ
هذا أنا ٌ
وفرط صباب ٍة
بؤس
ورؤى تسافر يف محيط رسابي
ظمأي عىل شفتي وماؤك ضائعٌ
والبي ُد تنذرني ِّ
عقاب
برش
ِ
َّ
ْ
احكت
كل الحدائق أزهرت واض
رشاب
وحدائقي قف ٌر بغري
ِ
ُر ِّدي عىل الباب وانرصيف.فلم
يعد الرشاب َي ُّ
لذ من أكوابي !
ُر ِّدي عىل الباب وانرصيف..أنا
الباب !
وأساي وحدي اآلن خلف
ِ

املالمح ...ال تراه العني بس�هولة .ص) 91
ه�ذه العمّة الغريبة االط�وار والتي قضت
عمره�ا متش�بثة بهواجس�ها وبتاري�خ
عائلته�ا  ،واالنصي�اع لق�رارات مخيلتها:
(قالت وهي تمسك كتفي ،وتهزني:
�� اذبح يا عالء ...ال�دم يطهر كل يشء...
اذبح !
ُ
رددتوراءهاباس�تغرابوتس�اؤل:
�� اذبح؟ أذبح ماذا؟
��� اذبح خروف�ا ...ديكا ...امله�م ان ينزل
الدم.
ُ
قل�ت بنف�اذ ،وق�د ب�دأت اللعب�ة تثرين�ي
وتضايقني:
�� اسريحي يف غرفتك وسوف اغرق البيت
كله بالدماء ص) 106
الخ�ال حس�ام الرع�د ورحلة الث�راء التي
انته�ت به اىل الفق�ر والع�وز ،كان خياله
أك�رب م�ن واقع�ه ،طموح�ه أوس�ع م�ن
قدرات�ه ،رحل�ة الخ�ال حس�ام الرعد كما
يدونه�ا ابن اخته عالء الدي�ن نجيب( :انه
اليوم الذي دخل علينا خايل حس�ام الرعد.
طوي�ل ،وس�يم ،يف اوائ�ل الثالثينيات من
عم�ره ،ال تتس�ع الدني�ا ملرح�ه يجيئنا يف
سيارة س�بورت قديمة الخ ص ( ) 144أو
يأتين�ا راكبا حصانا ويركبن�ي امامه عىل
الحصان ،وأمي تعرض خوفا عيل ،وخايل
يقول :اس�مع يا عالء ،اذا لم تكن فارس�ا،
فأنت لس�ت ش�يئا  ،عالم بال فروس�ية ال
يس�اوي فلس�ا أحمر .أتفهم ؟ ص) 144
( يق�ول ابي مازحا :حس�ام تزوج الخيل،

ويقول حسام ،وهو يقتاد باللجام مهرته
الش�قراء املحببة ملعة اىل خارج االسطبل :
برشف�ك ابو صفاء  ،ه�ل يف الدنيا امرأة يف
جماله�ا ؟ ص ( ) 144كان خ�ايل حس�ام
قد ذهب للدراس�ة يف الجامع�ة االمريكية
بب�ريوت ،ول�م اع�رف بالضب�ط م�ا الذي
درس .ص ) 145وتس�تمر الرحل�ة ،رحلة
رجل عشق الخيل والش�عر دون ان يمتلك
خرائ�ط لحياة تعتمد ع�ىل مفردات واقعه
( اكتش�فت ان خايل لم يبق ل�ه من الخيل
ما كان لديه من قب�ل  .وأخربتني امي انه
اضط�ر يف العام االس�بق اىل بي�ع مزرعته
الصغ�رية  .ص ) 148وتس�تمر خيب�ات
الخ�ال وتتش�ابك األح�داث وتم�ر رسيعا
عىل عاش�ق الخيل  0(:باع بيته ،واستأجر
من�زال متواضعا ،ورصنا ال ن�راه عندنا اال
م�رة يف االس�بوع  .ص  ) 153ثم تس�تمر
حي�اة الخال حس�ام الرعد بالن�زول ( :يف
ظهرية ي�وم بارد ،كنت اح�ارض يف الصف
املنته�ي من االكاديمية ...واذا بس�كرترية
العمي�د تدخل ع�يل ،وتهمس ب�ان العميد
يري�د ان يراني يف غرفته فاعتذرت للطالب
عن قطع املحارضة ،ورافقت الس�كرترية
اىل غرفة العميد ،واذا حس�ام الرعد جالس
يتحدث اليه...كان حس�ام يرتدي معطفا
طويال اس�ود ،معف�را ممزقا عن�د الكتف
والجي�وب ،تنس�ل من�ه الخي�وط ،كان�ت
ذقن�ه الش�يباء طويل�ة ،ل�م تحل�ق ألكثر
من اس�بوع ،وهو يضع س�اقا عىل ساق،
فرى ،عند نهايات املعط�ف الرثة ،خروق

يف البنطل�ون الرص�ايص املل�وث برقطات
من الصبغ ،وق�د ارتفع عن كاحلني بدون
ج�وارب ،ويف قدميه نعالن قديمان) 172 .
وتنتهي حياة الخال حسام الرعد بطريقة
مفجع�ة مأس�اوية يف حج�رة مظلم�ة يف
مطبع�ة جري�دة (امليزان) ( :كان حس�ام
نائم�ا نوما عميقا ووجه�ه ابيض ،بياض
شعره .استيقظ بعد قليل ،وطلب ماء ،وما
كاد يرشب املاء ،دالقا معظمه عىل جوانب
فمه ،وهو ال يعرف من نحن اللذان بجانبه
 ،حتى اضطرب تنفس�ه  ..وبغتة  ،ش�هق
ش�هقة عالية ،رهيبة ،ورفع ذراعيه وهما
تتلويان يف الفضاء  ،ثم س�قطتا كحجرين
اىل جانبه  ،هامدتني  .ص ) 284
رواي�ة ( الم بال خرائ�ط ) كتبها اثنان من
أب�رز الروائي�ني العرب ،الروائي والش�اعر
والرس�ام ج�ربا ابراهي�م ج�ربا والروائي
الكب�ري عبد الرحم�ن منيف ،وه�ذا العمل
املشرك يكاد الوحيد يف عالم التأليف  ،فلم
نقرأ يوما رواية اش�رك فيه�ا اثنان  ،ولم
نقرأ رواي�ة يصعب فيه�ا التمييز بني قلم
روائي وقلم آخر اشرك معه يف عمل واحد
 ،واذا ما حصل ش�ك يف معرفة قلم الكاتب
ال�ذي كتب هذا الفصل أو ذاك فإننا نحتاج
اىل دلي�ل واضح فطبيعة الش�كوك ال تأتي
م�ن فراغ ،كما انه�ا تقودن�ا اىل اليقني لو
توفرت الحجة البليغة والربهان القوي.
اعتم�دت رواي�ة ( عالم ب�ال خرائط ) عىل
اماكن تخلي�ة فأضافت متاه�ة أخرى اىل
املتاهات التي تضح بها صفحات الرواية،
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حفنة من عمر
مدين�ة (عموري�ة) الت�ي كان�ت مرسحا
ألحداث الرواية ،أين تق�ع؟ وما حدودها؟
الزمن يف الرواية ال يمكن االستدالل به عىل
معرف�ة املكان ،وغريها من املدن املذكورة،
ربما يضعنا ام�ام احتماالت عديدة اال اننا
ال يمك�ن الجزم عىل صحته�ا ومعرفتها (
املجنونة  /عني فجار  /املطلة ) .
ج�ربا ابراهي�م ج�ربا  ،الروائ�ي واملرجم
والناق�د يمكن ان نض�ع اعماله الروائية (
رصاخ يف لي�ل طويل ) و ( البحث عن وليد
مسعود ) و ( يوميات رساب عفان ) بمثابة
بوصل�ة للتع�رف من خاللها ع�ىل رحلة (
أده�م ) يف الرواية والتحاقه بمعس�كرات
الفدائيني كون القضية الفلسطينية كانت
حارضة بقوة يف اعمال�ه املذكورة  ،وكون
املؤل�ف ولد يف بيت لحم وكان ش�اهدا عىل
االح�داث التي م�رت بها املنطق�ة  ،ولكن
هل نستطيع التمس�ك بهذا الرأي بقوة اذا
م�ا عرفنا ان الروائي الذي اش�رك معه يف
كتابة الرواية قد كتب هو اآلخر عن ثيمات
لها عالقة وثيقة به�ذا الجانب  ،خصوصا
ما يتعلق باملنفى .
عبد الرحم�ن منيف ال�ذي يمكن أن نضع
أعمال�ه الروائية التي له�ا عالقة برواية (
عالم بال خرائط) وهي ( :رشق املتوسط)
و(النهايات) و (سباق املسافات الطويلة )
و (أرض السواد) وغريها اللتقاط اشارات
ح�ول موقع أح�داث الرواي�ة ( عمورية )
وأين تقع هذه املدينة التي أفرزها الخيال
 ،هن�اك اش�ارات ع�ىل انها يف الس�عودية
وأخرى يف الش�ام وثالثة يف الع�راق  ،ومع
كثرة االحتماالت ال نصل اىل قناعة نطمنئ
اليها.
م�ا يمي�ز رواية (عال�م بال خرائ�ط ) انها
اعتم�دت ع�ىل ش�خصيات متح�ررة يف
عالقاتها مع بعضه�ا اال بمقدار العالقات
الت�ي تحرك س�ري االح�داث ،بمعن�ى انها
اعتمدت ع�ىل التجريب ال�ذي أبعد الرواية
ع�ن املس�ار التقلي�دي القائم ع�ىل تطور
الح�دث الواح�د ،فق�د خرجت الين�ا غنية
دس�مة ببنيته�ا الرسدي�ة والداللية ،ولغة
الرسد وتع�دد طبقاته يف بناء ش�خصيات
الرواية.

عبد احلسني الشيخ علي

حفنة من العمر
وفضاءات شاس�عة من صباح�ات منزوعة
الرغبة
ما عاد هذا القلب يرتب ممراته بهدوء
دون تدخل خارجي
يزيده وهنا عىل وهن
فأين؟ الساقية والقمر
ومن اقتلع الشجر؟
من يصوغ حركات الزمن املفاجئة؟
من يخلط الحياة واملوت يف لحظة واحدة؟
أين األغاني التي تعرب الجدران؟
ال اسمع إال هذيان يمزق ستائر السكينة
م�ذ كنت صبي�ا كان الهذيان ش�ابا وال يزال
بهوته السحيقة
بنينا رغباتنا تحت أش�عة الش�مس امللتهبة
وفوق ارض مخادعة
فما قيمة العنرب حني يخرج من نبع يغيل؟!
كم عش�ت عىل ص�وت األح�زان وال أزال وال
يزال ...
واملساءات هذيان يهرب منه األمل
تحت وطأة املوت اململ.

البنية الزمانية يف نص (حنني) للقاصة فوزية الكوراني
عباس عجاج
ُ
تكم�ن أهمي�ة الزم�ن بصفت�ه اإلط�ار
الع�ام للحياة ,و تظه�ر أهميته يف القصة
القصرية ج�دا بأوج صورها لكون القص
أكث�ر األنواع األدبي�ة التصاق�ا بالزمن ,و
هذا النص ال�ذي كتبته القاص�ة /فوزية
الكوراني ,يكاد يكون الزمن الداللة األكثر
وضوح�ا يف رص�د الديناميكي�ة الحركية
للن�ص ,و يظه�ر م�دى ق�درة الكاتبة يف
استخدام مهاراتها الفنية املؤثرة.
النص:
«حنني
كان قلمه�ا ينب�ض و هي تلع�ب يف أزقة
الح�واري ,حج�رت عليها الحي�اة برباعم
ندية ,ش�اخ القلم و ّ
جفت ال�دواة ,عادت
قصصها تتدافع للمخاض؛
لكن حروفها األبجدية فقدت ذاكرتها».
بدءا من العنوان (حنني) ,والذي يش�كل يف
ظاه�ره مفارقة زمني�ة تعيدنا إىل املايض
بالنس�بة للحظ�ة الراهن�ة ,إذ إن الحنني
يعيدن�ا للم�ايض م�ن أج�ل توضيح يشء
يتعلق بالح�ارض ,و هذا ما نلمس�ه جليا
يف عتب�ة الن�ص «كان قلمها ينبض و هي
تلع�ب يف أزق�ة الحواري» ,و ه�ذه العتبة
بمثابة اس�رجاع داخيل يقدم الكاتب من

خالل�ه األحداث م�ن امل�دة الزمنية للرسد
األسايس متجها نحو املستقبل.
و يف ه�ذا الن�ص يظه�ر مفه�وم الزمن
بعالقته بالشخصية من جانبني,
األول :الحالة البدئية الوصفية للشخصية
ممثلة يف عمر الشخصية الواردة بالقصة,
و صفاتها الحيوية.
الثاني :شعور الشخصية اتجاه الزمن.
ف�األول يصفه�ا بفتاة تض�ج بالحركة و
النش�اط و الحيوية ,غري مكرثة لتغريات
الزمان التي تؤثر يف فس�يولوجيا الجسد,

و نم�ط التفك�ري ,أي مات�زال يف مرحل�ة
الطفول�ة الربيئة ,و باملقابل نجد أنس�نة
األش�ياء حارضة ,متمثل�ة يف نبض قلمها
ال�ذي يرافقها يف ذلك الس�ن املبكر ,معلنا
عن موهبة مبكرة.
يف الجملة الالحقة «حجرت عليها الحياة
برباع�م ندي�ة» ,تضعن�ا الكاتب�ة يف زمن
آخر (الزم�ن الحياتي) ,و تب�دو معامله يف
تأثري الحياة التي ت�ؤدي دورها الطبيعي,
فالطفلة التي كانت تلعب يف أزقة الحواري
ك�ربت ,و تزوجت ,و أصبح�ت أما لرباعم

ندية ,و ذلك (زمن وصفي) يراد به اعطاء
صورة ذهنية من مشهد أو زمان للقارئ,
يش�ري إىل ما قطعته هذه الش�خصية من
زم�ن يمكنها من أداء الفعل املنوط بها ,و
يف الجملة ذاتها ينبثق زمن آخر من أعماق
األحاسيس و املش�اعر اتجاه نوع خاص
من الزم�ن (الزمن النف�ي) ,الذي ينبثق
من داخل ذات الش�خصية ,و هو وقوعها
تح�ت تأثري الحج�ر الذي تفرض�ه الحياة
الجديدة ,و املتغريات التي طرأت عليها من
الحياة الزوجية و وجود األطفال.

و نتيجة لتلك املتغريات الطارئة يس�تجد
(الزم�ن الوصف�ي) يف األنس�نة من خالل
مشيخ القلم و جفاف الدواة.
يف مرحل�ة زمنية ثالثة يس�تلهم القارئ
منها اس�تقرارا جسديا و مكانيا و نفسيا
يعود الحن�ني بالفتاة لألي�ام الخوايل التي
كان يتدف�ق قلمه�ا قصص�ا و حكايات,
يتب�ني لن�ا خالله�ا ب�أن دالل�ة العم�ر
ح�رت بش�قني كونها (دالل�ة ظاهرة)
ت�دل عىل معنى الكرب و الش�يب ,و كونها
(داللة فلس�فية) تعرف الق�ارئ بانتقال
الشخصية من زمن آلخر.
يق�رن الح�دث يف ه�ذا الن�ص بالزم�ن
امل�ايض م�ن حي�ث وج�ود األفع�ال التي
تفتتح الجمل ( كان ,شاخ ,جفت ,عادت,
فقدت) ,و هذا الزمن املايض يرسم مدلوال
لزمن متغ�ري يحمل ضمني�ا دالالت لزمن
آخر غريه من خالل التفس�ري و الرشح و
النتيجة.
ن�ص عمي�ق بداللت�ه الفني�ة ,ين�م عن
ادراك ع�ال ملاهية القص�ة القصرية جدا,
و كيفي�ة التعامل مع حيزها الضيق ,أرى
فيه انموذج�ا جميال لقص�ة قصرية جدا
مس�توفية االش�راطات ,و قدرة ابداعية
لكاتبة متمكنة من أدواتها الفنية.

صباح حمسن كاظم ...سليل الصباحات السومرية
حسن البصام
اس� ٌم اكتس�ب ملعان�ه م�ن نق�اء معدنه
وصق� َ
وأصالت�هَ ،
�ل حروف�َ�ه اإلرصا ُر
َ
والعن�ا ُد ...وزا َد من مِ �ران حركت�َه وهو
ُ
ُ
جدف
اإلبداع َي
يجوب أنه َر
ِ
بكفوف جهدِهِ
ِ
وصربه ومثابرته.
ُ
حاذق
صب�اح محس�ن كاظ�م ...صائ� ٌد
ُ
َ
طرق ُه متعددة،
اإلبداع..
طرائق
القتن�اص
ِ
ِ
أية شمس أقفُ
ُ
وآفاقه ُحبىل بالش�موسُ ،
ٍ
عنده�ا الأتمكن من أن أغطيها بحرويف...
العج�ز يف قلمي أم�ام دهش�ة اإليغال أو
اللح�اق بطرائده باذخة الرش�اقة ،وهو
املتمكن البارع بإصطياد غزالن األفكار...
ُ
ينهض
حي�ث التفت إىل أي أفق ثم�ة قم ٌر
بكام�ل إرشاقت�ه ...قم ُر دهش� ٍة أو نيزكٍ
يرس� ُم س�فرا ً ثقافيا ً أو شمس�ا ً ساطعة
املعنى والداللة.
عالقاته الناضج�ة ثقافيا ً وإنس�انيا ً مع
األدب�اء واملثقف�ني والفناني�ني والكت�اب
والباحثني هي من سمات املثابرين الذين
إرشاق�ات
يرس�مون ملدياته�م املعرفي�ة
ٍ
متع�ددة ودائم�ة .صباح محس�ن كاظم
أس�م تبته�ل ب�ه ش�فتي اإلب�داع ،غن�ي
بأخالقه ومعرفته وحضوره وعطائه.
تعددت أحبار قلمه ،رسمت دروبا ً متوازية
ومتعاكسة أحياناً ،إال أنها حققت الوئام
املع�ريف الرص�ني ألن كل ماكتب�ه يدون يف

دف�ر املعارف اإلنس�انية الس�امية ،كتب
يف النقد فكان بارعا ً وش�هدت له الصحف
الكربى -واملجالت -واملواقع عندما تناول
العديد من الكتب والنصوص بحرفة الناقد
وأدواته الرصينة وجسدها يف ((فنارات))
س�اطعة الضوء ذوات ساريات شاهقات
ترش�د الذائق�ة إليه�ا عن بع�د .وكتب يف
التاري�خ والراث قديم�ا أو حديثاً ...كتب
يف األزي�اء والس�ياحة واآلث�ار واألديان..
كت�ب يف اإلع�الم واألمل املوع�ود واملرسح
والرمز ..أعتقد أن املثقف الذي لم يسجن
فكره يف قالب دين�ي ذي أبعاد ثابتة أكثر
عط�ا ًء وأوس�ع تن�اوالً وأكثر عمق�ا ً من
رج�ال الدين املتخصصني ،حني يكتب عن
ش�خصيات دينية عظيمة .وهذا مارأيته،
أن أجم�ل ماكتب�ه ع�ن اإلم�ام ع�يل هم
األدب�اء واملثقفون وخاصة م�ن الديانات
األخرى أو من الذين اليأبهون لالنتماءات
الديني�ة ،وال أقص�د أن منح�ى األس�تاذ
صباح بعيدا ً عن الدين لكن أردت املقاربة
ألقول أن صباح محس�ن كاظم ق�د وُ ِف َق
يف كتاب�ه اإلمام عيل عليه الس�الم نموذج
اإلنس�انية ألنه تمكن من بس�ط معرفته
الشمولية لإلمام ب�  227صفحة إشتملت
عىل خزين معلوم�ات مكثفة من مصادر
الثق�اة ،تن�اول فيه�ا حيات�ه املدهش�ة
وعالقت�ه بالرس�ول والق�رآن والح�روب
واملعارك وعلومه وعدله وعالقاته وأقواله

وغريها م�ن صفوة البحوث يف هذا الرجل
الذي تنقصه النبوة واليعوزه يشء سواها
يف أي أم�ر ...وال ننىس كتابات صباح عن
ّ
ال�والدة التي يقف
مدين�ة النارصية هذه
عندها التاريخ كثريا ً بل ويغفو يف حضنها
آمن�اً ..وأحس�ب أنه�ا إرتق�ت بأس�ماء
مثقفيها من األدب�اء والكتاب والفنانيني
أكثر مما إرتقت بأس�ماء سياسييها وإن
كانوا من مؤس�ي األح�زاب أو الحركات
األخرى ...ألن رصاع األحزاب ينتج العنف
وال�دم واإلحتق�ان وإصطف�اف أرت�ال
الفقراء وتوالدهم االستثنائي كل يوم من
الجياع واألرام�ل واملغدور بهم واملرشدين
واملرىض واملعوزي�ن والجهالة ..والرصاع
الثق�ايف ينتج مدارس�ا ً ومناهج�ا ً وتجددا ً
يف الفك�ر واللغ�ة والطرائ�ق ألن اآلداب
ُ
وأنفاسها املحبة
والفنون أثوا ُبها الس�الم
وأحضانه�ا لهف�ة اللق�اء ودفئه .ش�كرا ً
ُ
ً
للمدينة التي ولدت لنا صباحا ..ولكم أيها
األحبة.
صباح محس�ن كاظم ...م�ؤرخ يبحث يف
أعم�اق ال�راث ودهاليز الفكر مايش�بع
طموح�ه ويطف�ئ عطش�ه بالتف�رد يف
رحالته الثقافية التي تعتمد عىل املعلومة
املستندة اىل ركائز ثابتة ،وناقد متمكن من
سرب أغوار النصوص بإلتقاطاته النقدية
الذكي�ة وزواي�ا نظ�ره الح�ادة وجهده
الكب�ري يف متابع�ة ماينرش عىل مس�توى

الوطن العربي ..وهاهي ((فناراته)) التي
دأب عىل سقيها بالتعب والصرب والتحدي
تتوال�د متناول�ة العدي�د م�ن الثقاف�ات
املختلفة ،وهذا رس تجدد روح اإلبداع لدى
(صباح محس�ن) اليقف عن�د عتبة ،إنما
يجهد نفسه لتزيني كل عتبات الثقافة...
والفن بلمساته البحثية ..والنقدية.
كان�ت ((فنارات�ه)) ينصبها عىل س�واري
الثقافة العراقية إلضاءة املش�هد العراقي،

إال إن إبداع�ه امللتزم والج�اد عرب إرشاقاته
هذه التي منحها نطاقا ً أوسع ،إمتدت أبعد
من هذا امل�دى ،إمت�دت إىل املبدعني العرب،
وهنا تأسس�ت «لفنارات صباح محس�ن»
مديات فاعلة بروح املس�ؤولية الثقافية...
واألخالقي�ة التي تبناه�ا وتعهد بديمومتها
بعيدا ً عن املحاكمات الشخصية والتأثريات
الضيق�ة ،ليؤس�س لنفس�ه مس�ارا ً مائزا ً
متفرداً ،عرف به من دون سواه.
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حنو مستقبل افضل ..هلم

كل يوم معلومة

حيل ذكية تساعدك على توفري الكثري من املال يوميا

ُ
الحي�اة قصرية لتوفري النقود ،ارصف ما
يف الجيب يأتيك م�ا بالغيب ،عش الحياة
وال تفك�ر كث�ريا ً يف امل�ال .كله�ا نصائح
رائعة لالس�تمتاع بالحي�اة والتوقف عن
حمل الهموم ،لكنها ليست عملية عندما
يتعل�ق األم�ر بالرغب�ة يف تحقيق هدف
كبري يرتب�ط ارتباطا ً وثيق�ا ً باملال ،مثل
فت�ح م�روع جدي�د أو رشاء عق�ار أو
سيارة أو حتى السفر خارجا ً.
فإليك فيما يأتي طريقة ذكية ستساعدك
عى توفري الكثري من النقود بشكل يومي
من دون الشعور بذلك:
 اع�د وجبة اإلفط�ار أو الغ�ذاء باملنزلواصطحبها مع�ك بدالً من رشاء الطعام
م�ن الخ�ارج .س�يوفر ذل�ك الكثري من
النقود وسيحافظ عى صحتك أيضا.
 دون م�ا ترغ�ب يف رشائ�ه يف ورق�ةحتى إذا ذهبت للتس�وق ،تك�ون محددا ً
يف اختيارات�ك وال ت�رك نفس�ك لقرارات
الراء العشوائية.
 ش�ارك يف الجمعي�ات التعاوني�ة التييتشارك فيها مجموعة من الناس إلدخار
أموالهم بحيث يتس�لم فيها كل شخص
مجم�وع مش�اركات األف�راد بالتناوب.
هذه الحيلة ستجربك عى إدخار األموال
كل شهر من دون تردد.
 نظ�ف س�يارتك بنفس�ك واكتف�يبتنظيفه�ا يف محط�ات التموي�ن م�رة
واحدة شهريا ً.

املطبخ ..

 اس�أل دوما عن عروض متاجر األزياءوالسوبر ماركت لراء احتياجاتك وفقا
لها.
 توف�ريا ً للبنزي�ن ،اس�تغل صديق�كللوص�ول إىل العم�ل يف حال�ة إن كن�ت
تقطنون يف مكان واحد وتسلكون نفس
الطريق.
 -إذا كان األم�ر ممكن�اً ،اس�تخدم

املواصالت العامة يف بعض األيام بدال من
قيادة السيارة كل يوم.
 اس�تثمر أموالك يف املعدات التي ستوفرعليك الكثري من النقود يف املس�تقبل مثل
مك�واة البخ�ار ،وماكينة إع�داد القهوة
وهكذا.
 قل�ل م�ن معدل ت�رددك ع�ى املطاعموالسينمات يف الشهر ،ورتب للخروجات

التي ال تتطلب إرساف الكثري من النقود.
 فكر يف التجم�ع مع أصدقائك يف املنزللقضاء سهرة مختلفة.
 ارشب الكث�ري م�ن امل�اء! امل�اء عنرصرضوري ليعطيك إحساس دائم باالمتالء
فيجنب�ك إنف�اق أموالك ع�ى املروبات
الغازي�ة والص�ودا ومروب�ات الطاقة
وغريه�ا كما أنه�ا س�تجنبك الكثري من

األمراض يف املستقبل.
 توقف عن التدخني! تجن�ب الذهاب إىل التس�وق يف األوقاتالتي تعان�ي منها من التوت�ر أو الحزن!
أو بمعن�ي آخ�ر ح�اول تجن�ب ال�راء
العاطفي.
 تجن�ب الذه�اب كث�ريا إىل امل�والتالتجارية.
 ض�ع دائم�ا ميزانية خاص�ة للتبضعوأخرى للخروجات وأخ�رى للمواصالت
وهك�ذا ،وح�اول اإللت�زام به�ا وع�دم
تخطيه�ا كل ش�هر .كاف�ئ نفس�ك إذا
نجحت يف هذا التحدي براء هدية لك.
 بدال من رشاء مالبس�ك دوما من أشهرم�اركات املالبس ابحث عن بدائل محلية
بجودة عالية واستثمر فيها أموالك.
 بدال م�ن رشاء مس�تحرضات العنايةبالبرة باهظة الثمن ،الجأي إىل البدايل
الطبيعية مثل الزيوت واملواد الطبيعية.
 اش�رك يف النقابات أو الهيئات العامةاملرتبط�ة بتخصصك املهني لالس�تفادة
م�ن الخدم�ات الت�ي يقدمونه�ا مث�ل
التأمينات الصحية.
– تجنب االش�راك الس�نوي للجيم طاملا
لس�ت متأكدا ً من املواظب�ة عى الذهاب
إليه.
 اس�تخدم أدوات االتصال املجانية بدالم�ن اإلتصاالت الدولية كلما س�نحت لك
الفرصة.

طريقة عمل النوغا

املكوّنات
عسل – 200غ
سكر – كوب
زالل بيض – 1
خالصة فانيليا – نصف ملعقة صغرية
لوز محمّص ساخن – كوبان
ملح – ّ
رشة
طريقة العمل
 -1إف�ردي ورق�ة زب�دة يف قع�ر صيني�ة
فرن.

 -2يف ق�در ع�ى ح�رارة هادئ�ة ،ضع�ي
العس�ل .أضيفي الس�كر وحرّك�ي املزيج
باس�تمرار ل� 30-25دقيق�ة حتى يذوب
السكر بالكامل.
 -3ضع�ي زالل البيض واملل�ح يف الخالط
الكهربائي .أخفقي املزيج حتى يكثف.
 -4أضيفي مزيج الزالل تدريجيا ً إىل مزيج
العس�ل وحرّكي جيدا ً بواس�طة الخفاقة
اليدوية ل� 45-40دقيقة.
 -5عندم�ا يصب�ح ل�ون املزي�ج أبي�ض

وقوامه كثيفاً ،أضيفي اللوز الساخن.
 -6زي�دي خالص�ة الفانيلي�ا وحرّك�ي
املكونات حتى تتداخل.
 -7إف�ردي مزيج النوغا يف صينية الفرن،
ضعي ورق�ة زبدة عى الوج�ه واضغطي
عليها بواس�طة يديك حت�ى تحصي عى
متساو وناعم.
سطح
ٍ
 -8أترك�ي الصيني�ة جانب�ا ً ع�ى حرارة
الغرفة حتى يجمد النوغا.
 -9ق ّدمي النوغا بارداً ،ألف صحة
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معلومات تهمك عن سور
الصني العظيم

س�و ُر الص�ني العظيم هو أحد أهم مواقع ال�راث العاملي واختري
واح�دا من عجائ�ب الدنيا الس�بع الجديدة يف العالم يف اس�تطالع
لل�رأي ال�دويل ع�ام  .2007أصبح س�ور الصني العظي�م من أهم
األش�ياء التي البد من رؤيتها بالنس�بة للزوار والس�ائحني .حيث
يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام .
بدأت عملية البناء لس�ور الصني العظيم يف  221قبل امليالد ،حيث
بنى اإلمرباطور تش�ني يش هوانغ الجزء األول من س�ور الصني
العظي�م  ،ولكن تم تدمري معظمه�ا مع مرور الوقت  .ويف ،1449
قامت ارسة مينغ ببناء ما نعرفه اليوم باسم سور الصني العظيم
للدفاع عن حدود الصني خاصة ضد القبائل املنغولية .
يصل طول س�ور الصني العظيم إىل أكثر م�ن  4،000ميال ،بنيت
ع�ى م�دى ف�رة  300س�نة .ويف ع�ام  2009يعتق�د أن ط�ول
الجداريمك�ن أن يص�ل إىل  5،000كيلو مر (ح�وايل  3107ميل)
 ،ومع تقدم التكنولوجيا و  GPSو األش�عة تحت الحمراء ،يعتقد
العلماء علماء اآلثار أن س�ور الص�ني العظيم هو أكرب بكثري مما
كان يعتقد سابقا .وفقا للبي بي يس نيوز ،فقد وضعت مقاييس
جدي�دة ع�ى أن س�ور الص�ني العظيم طول�ه بنح�و  8850كم
( 5،500مي�ل) .واليزال علماء اآلثار يبحثون عن رفات املفقودين
من الجدار.
يرتفع س�ور الصني العظيم إىل نح�و  7.6مر وهو نفس عرضه
عن�د القاعدة وتوج�د أبراج مراقبة كل نحو مائة وخمس�ني مرا ً
عى طول الس�ور .و هذه األبراج ترتفع إىل حوايل  12مراً ،وكانت
تستخدم يف املايض كمراكز مراقبة.
منذ أن فتحت الصني حدودها للس�ياحة يف أواخر  ،1980sأصبح
هن�اك أكثر م�ن مليون ش�خص يقوم�ون بزيارة س�ور الصني
العظيم يف كل عام.
ومع الوقت والس�ياحة ترض س�ور الصني العظيم .ثالثني يف املئة
من س�ور الصني العظي�م أصيب بارضار جس�يمة و  50يف املئة
قد اختفى ،وفقا الس�تطالع عام  2007الذي أجرته جمعية سور
الصني العظيم.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

ما الذي جيب أن تبحث عنه عند اختيار معقم اليدين؟
ُ
من�ذ بداية جائح�ة (كورونا) أكد
الخرباء واملؤسس�ات الصحية أن
غس�ل اليدين من أفضل وس�ائل
مكافحة الفريوس القاتل الجديد،
وأن معقم�ات األي�دي يمك�ن أن
تس�اعد أيضا يف حال كنت خارج
املنزل.
ومنذ ذلك الحني ،ش�هدت صناعة
املعقم�ات ازدهارا واس�عا ،جعل
من الصعب علينا معرفة أي منها
األفضل لالستخدام.
ويف ه�ذا اإلط�ار ،تق�ول املراك�ز
األمريكي�ة ملكافح�ة األم�راض
والوقاي�ة إن املعق�م يج�ب أن
يحت�وي يف الغالب ع�ى الكحول،
وع�ى القلي�ل م�ن املكون�ات
األخرى.
وأوضحت املؤسس�ة الصحية أن
معقم�ات اليدين يجب أن تحتوي

عى  60%ع�ى األقل من الكحول
اإليثي�ي أو  70%م�ن كح�ول
األيزوبروبيل.
وق�د تش�مل املكون�ات األخ�رى
املعتم�دة امل�اء املقط�ر املعق�م،
الهيدروج�ني
وبريوكس�يد
والغلرسي�ن ،وفق�ا إلدارة الغذاء

والدواء األمريكية.
ويج�ب تجن�ب أي يشء يحت�وي
ع�ى امليثان�ول أو 1-بروبان�ول،
حيث أن كليهم�ا يمكن أن يكون
ش�ديد الس�مية .كما تحذر إدارة
الغذاء والدواء الناس من معقمات
األي�دي املعبأة يف عب�وات الطعام

وال�راب ،ألن تناولها عن طريق
الخطأ قد يكون خطريا.
ويقول مس�ؤولو الصح�ة أيضا،
إنه يج�ب تجن�ب معقم�ات اليد
الت�ي تع�وض الكح�ول بكلوريد
البنزالكوني�وم ،والت�ي تكون أقل
فعالي�ة يف قت�ل بع�ض البكترييا
والفريوسات .كما ال يتم تشجيع
صنع املطهرات الخاصة بك أيضا،
حي�ث يمك�ن أن يك�ون املزي�ج
الخاطئ من املواد الكيميائية غري
فعال أو يسبب حروقا يف الجلد.
ويش�ري ب�ارون ماثيم�ا ،الباحث
يف األم�راض املعدي�ة يف جامع�ة
كولومبي�ا ،إن�ه يج�ب علي�ك
اس�تخدام معق�م اليدي�ن فق�ط
عندما ال يمكنك غسل اليدين باملاء
والصابون .وغس�ل اليدين أفضل
يف إزالة املزيد من الجراثيم.

لطلة ابهى..

فوائد الليمون للوجه قبل النوم
ُ
الليم�ون م�ن أكثر الفواك�ه املفيدة لإلنس�ان؛ حيث يمتلك ع�دة فوائد
باحتوائ�ه عى فيتامني ج ويس ،باإلضافة إىل الكالس�يوم واملاغنيس�وم
والبوتاس�يوم ،ويحتوي ع�ى خصائص مض�اد ٍة لألكس�دة وللجراثيم
والفطريات ،وخصائص قابضة ُتس�اعد عى تحسني جمالك ،وال سيما
الب�رة؛ حيث يدخل يف االس�تعماالت التجميلية لكون�ه غنيًّا بالعنارص
الغنائي�ة املهمة ،وألن الكثريات من النس�اء يبحثن ع�ن فوائد الليمون
بعد ظهور الكثري من االس�تخدامات أهمها للوجه ،وال سيما استعماله
قب�ل الن�وم ،فقد جمعنا لك مجموع�ة من فوئد الليم�ون ونصائح قبل
استعماله.
فوائد الليمون قبل النوم
يحتوي الليم�ون عى العديد من الفوائد التي تس�اعد عى جعل برتك
صافي�ة وصحية ،أوله�ا مكافحة الش�يخوخة والتخلص م�ن الهاالت
الس�وداء؛ حيث إن الليمون غني بفيتامني يس ،الذي يس�اعد عى إنتاج
ً
نتيجة ل ِقلَّة
الكوالج�ني والتقليل من االنتفاخات تحت العني التي تحدث
الن�وم أو اإلجهاد ،وهو مضاد للش�يخوخة ،ويس�اعد عى التخلص من
الخط�وط الدقيق�ة والتجاعيد ،باإلضافة لكونه من أكث�ر املواد الفعالة
لتطه�ري الب�رة وتقش�ريها؛ حي�ث يحت�وي الليمون ع�ى خصائص
قابضة مُ ضادة للميكروبات والبكترييا ،والتي تعمل عى تطهري البرة
والتخلص من خاليا الجلد امليتة وإزالة حب الشباب.
كم�ا يُعالِج األكزيما والبرة الدهنية بإزالة الزيوت الزائدة من البرة،
ويس�اعد عى التخلص م�ن الرءوس الس�وداء التي تظه�ر عى األنف،
واملنطقة املحيطة بها الحتوائه عى حمض الس�ريك الذي يُس�اعد عى
تقش�ريها بس�هول ٍة وفاعلي� ٍة؛ للحصول عى وج� ٍه مُ
�رق وناعم ،إىل
ٍ
جانب مس�اهمته يف ش�فاء القروح؛ إذ يحتوي ع�ى خصائص مضاد ٍة
للفريوس�ات ،كما يحتوي ع�ى خصائص تبييض ُتس�اعد عى التقليل
من لون البقع املعرَّضة ألش�عة الش�مس وحروق البرة الناتجة عنها
والندوب الناتجة عن إصابات الجلد ،ويس�اعد عى التخلص من ُس� ْمرَة

ملواجهة كورونا ...عززي مناعة طفلك قبل العودة اىل املدرسة

ُ
أهمي�ة التغذي�ة الجي�دة لطفل�ك
خ�الل ف�رة الدراس�ة ال تتمحور
فقط حول تعزيز مهاراته العقلية
فحس�ب ،وإنم�ا أصبح�ت تتعلق
بتعزيز مناعت�ه للتأكد من قدرته
عى مكافحة العدوى الفريوس�ية
أو البكتريية .لذلك ،مع بدء موسم
الع�ودة إىل امل�دارس ،أصب�ح من
امله�م اآلن أكثر من أي وقت مىض
أن تتبع�ي نظام�ا ً غذائي�ا ً صحيا ً
ومغذيا ً لطفلك.
أوالً وجبة اإلفطار
وجب�ة اإلفطار الغني�ة والصحية
هي ش�حن طاقة طفل�ك قبل أن
يغادر إىل املدرس�ة ،وهي تساعده
ع�ى مواجه�ة جمي�ع تحدي�ات
اليوم.
وللحص�ول ع�ى فوائ�د وجب�ة
اإلفط�ار ،يج�ب أن تحت�وي عى
جميع املواد األساسية الالزمة من
الربوتين�ات إىل املع�ادن واأللياف،
وكذل�ك الكربوهي�درات ،يمكن�ك
البدء بالفواكه والخرضوات فهي
مثالية لتحقيق هذا الهدف.
فيم�ا أن وجب�ة اإلفط�ار لطفلك
عادة ما تش�مل الحلي�ب والبيض
وخب�ز القم�ح الكام�ل والفواكه

الطازج�ة ،إليك بع�ض اإلضافات
املفي�دة التي يمكن�ك إضافتها إىل
وجبة اإلفطار:
زيت الزيتون.
الزبادي.
بذور الشيا.
ثانيا ً وجبة الغداء
يج�ب أن يحت�وي صن�دوق غداء
لطفلك ع�ى الكثري م�ن األطعمة
املغذي�ة للمس�اعدة ع�ى تعزي�ز
مناعت�ه ،ويف م�ا يأت�ي بع�ض
املكون�ات الغذائي�ة الت�ي يمكنك
إضافتها إىل صندوق غداء طفلك:
حبوب الكينوا.

الفاصولي�ا والحبوب الكاملة مثل
األرز البني.
حس�اء الخض�ار مث�ل ال�ربوكي
والكرف�س والقرنبي�ط والكوس�ا
والجزر والبصل والثوم.
كوب من اللبن أو كوب زبادي.
ثالثا ً الوجبة الخفيفة
بينم�ا يح�ب األطف�ال تن�اول
الوجب�ات الخفيف�ة الرسيع�ة،
وغالبا ً ما يتطل�ع طفلك إىل وجبة
خفيف�ة مكوّن�ة م�ن الكوكي�ز
ورشائح الش�يبس ،من املهم جدا ً
التخطي�ط مل�ا يمكن�ك وضعه يف
علبة الوجب�ة الخفيفة لصغريك.

ويف م�ا يأتي بع�ض النصائح عن
كيفي�ة ضم�ان حص�ول طفل�ك
عى وجب�ة خفيفة صحية تحقق
تطلعاته أيضا ً.
ألواح الطاق�ة والكوكيز الصحية:
ُتع�د أل�واح الطاق�ة املصنوعة يف
البي�ت دائم�ا ً خيارا ً جي�دا ً يمكنك
تحضريه�ا باس�تخدام الكين�وا
والشوفان والتمر والعسل ،عالوة
ع�ى ذلكُ ،تع�د أيضا ً خي�ارا ً رائعا ً
إلشباع الرغبة الش�ديدة يف تناول
السكر.البدائل الصحية :ال تمنعي
طفلك من تناول طعامه املفضل،
ببس�اطة أع� ّدي نف�س األطب�اق
باس�تخدام خي�ارات صحي�ة
مث�ل الكين�وا واألرز البن�ي املُنبّت
وم�ا إىل ذل�ك ،اخت�اري تورتي�ال
الكين�وا لتحضري لفائ�ف لذيذة أو
الكاس�اديا أو أضيف�ي املكرسات
والبذور إىل الكوكيز.
اجعي األكل ممتعاً :يحب األطفال
التحكم باألش�ياء ،أرشكي طفلك
يف عملية الطه�و وإعداد وجباته،
دعيه يخط�ط لوجبت�ه الخفيفة
ويشارك يف تحضريها ،سيشجعه
ذلك عى تناول وجباته واالستمتاع
بها أيضا ً.

دراسات حديثة

دراسة جديدة تكشف العالقة بني البدانة واإلصابة بكورونا

الوجه ،وتفتيح لونها ،ويساعد عى ملء املسام املفتوحة ،وعالج الكلف
والنمش؛ لكونه غنيًّا بحمض الفوليك.
نصائح الستخدام الليمون عى الوجه
هن�اك العديد م�ن النصائ�ح التي يج�ب ِّ
اتباعها عند اس�تخدام عصري
الليمون للبرة ،ومنها ِّ
نحذرك من استعمال الليمون للبرة الحساسة،
ِّ
أو تخفي�ف عصري الليمون عند اس�تخدامه ،ونذك�رك بأنه يجب وضع
ِّ
مرطب مناسب للبرة بعد استخدام الليمون؛ وذلك ألن الليمون يُسبب
ً
ً
نتيج�ة الحتوائه عى خصائص قابض�ة ،كما يجب عليك
جفاف�ا للجلد

التوق�ف عن اس�تخدام الليمون إذا ح�دث لكِ تهيُّج للجل�د ،أو حكة ،أو
ح�رق ،ويجب ً
أيضا ُّ
تجنب التعرُّض للش�مس عند وضع عصري الليمون
ع�ى الوج�ه؛ وذلك لحماي�ة البرة ،ويج�ب االبتعاد ع�ن وضع عصري
الليم�ون ح�ول املناطق املحيطة بالع�ني وعى الجف�ون؛ لحمايتها من
الحروق والتهيُّج.

ُ
يواص�ل العلم�اء بش�كل مكثف يف
جميع أنح�اء العالم العمل عى فك
غموض فريوس كورونا املس�تجد،
لكبح انتش�اره وانقاذ البرية من
براثنه.
ويف جدي�د األبح�اث ،خلص خرباء
أوروبي�ون إىل أن االس�تجابات
االلتهابي�ة واملناعي�ة املرتبط�ة
بالبدانة قد تساعد يف تفسري ازدياد
احتمال اإلصابة بحاالت أخطر لدى
مرىض كوفيد.-19
ويف ظ�ل تف�ي ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد ال�ذي أودى بأكث�ر م�ن
 800أل�ف ش�خص عى مس�توى
العالم ،بات واضحا بش�كل متزايد
أن األم�راض املزمن�ة واملش�كالت
الصحي�ة املوج�ودة أص�ال تعرض
م�رىضكورون�الخط�رأك�رب.
ويف عرض خ�الل املؤتمر األوروبي
والدويل حول البدانة ،قال الباحثون
إن االلته�اب الناج�م ع�ن تراك�م

األنس�جة الدهني�ة ل�دى البدن�اء،
واملرتب�ط بأم�راض أخ�رى مث�ل
السكري من النوع الثاني وأمراض
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة ،يمكن
أن يؤدي دورا يف اس�تجابة املرىض
لكوفيد.-19
كم�ا قال�وا إن نظ�ام الرين�ني
أنجيوتنس�ني واأللدوس�تريون
املنظ�م لضغ�ط ال�دم ويح�وي

اإلنزي�م ال�ذي يلتصق ب�ه فريوس
كورونا املستجد ،قد يكون مرتبطا
أيضا بتس�جيل ح�االت أخطر من
اإلصابة.
ويمك�ن أن يعمل النظ�ام املذكور
بص�ورة مفرطة لدى األش�خاص
املصابني بالبدانة.
من جانبه ،قال غيس غوس�نز من
املركز الطبي بجامعة ماس�ريخت

الهولندي�ة “نظ�ن أن زي�ادة كتلة
الده�ون ق�د تس�هم يف زي�ادة
نش�اط نظام الرينني أنجيوتنسني
واأللدوس�تريون وااللتهاب�ات يف
حاالت البدانة ،ما يوفر رابطا مهما
بني البدانة وزيادة التجاوب املناعي
الضعيف بوجه كوفيد -19وتسجيل
حاالت أسوأ لدى املصابني”.
وأش�ار إىل إن ه�ذا األم�ر قد يكون
مس�ؤوال جزئيا عن الحاالت األكثر
خطورة من املرض لدى كبار السن
املصابني بكوفيد.-19
كم�ا أض�اف غوس�نز “بم�ا أن
الش�يخوخة ترافق مع تغريات يف
تكوين الجس�م تتمثل يف انخفاض
كتل�ة العض�الت وزي�ادة كتل�ة
الده�ون ،ق�د ُندف�ع إىل االعتق�اد
ب�أن ه�ذا ق�د يس�هم جزئي�ا عى
األقل يف النتائج الس�لبية املس�جلة
ل�دى األف�راد األكرب س�نا املصابني
بفريوس سارس-كوف.”-2
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كلمات متقاطعة

يوم كاس�راحة املحارب ،ه�ادئ وروتيني عىل
مس�توى األعم�ال .وهذا ما يس�مح ل�ك بركيز
تفكريك عىل األوض�اع العائلية والعاطفية .فتكونني
ح�ارضة لالهتم�ام بالرشي�ك أو باألوالد ،فتس�تجيبني
لطلباتهم وتصغني ملتطلباتهم بكل رحابة صدر.

الثور

ّ
ركزي عىل عملك ،وحد ّدي مهماتك لإلستفادة
من تأث�ريات الفل�ك اإليجابية يف ه�ذا املجال.
يس�هل عليك الي�وم القيام باألعم�ال التي كانت
معقدة يف الس�ابق ،أو تلك التي كان يحتاج تنفيذها
إىل وقت أطول وجهد أكرب .فرصك العاطفية جيدة رغم
تقلباتك املزاجية.

الجوزاء

تتابع�ني جه�دك ملواصل�ة تنفي�ذ الخطوات
الجديدة التي اتخذتها يف عملك .ينصحك الفلك
اليوم بمراقبة ترصفات�ك والتدقيق يف معلوماتك،
وباس�تعمال إحساس�ك الع�ايل بالعدال�ة ،والذي قد
ّ
لب�ت بعض املس�ائل أو للحك�م عىل بعض
تحتاجين�ه
األشخاص.

السرطان

الب�دء يف تحقي�ق طموحات�ك ه�و العن�وان
العري�ض ال�ذي يطغى ع�ىل س�مات املرحلة
املقبلة .لكن ذلك لن يتم دون جهد أو تعب كالذي
ستشعرين به اليوم .استقطعي وقتا ً للراحة ،وحاويل
الركي�ز ع�ىل كل مهم�ة عىل ح�دة ،كي ي�زداد إنتاجك
ّ
ويخف عنك الضغط.

 - 1882انه�زام أحمد عرابي يف موقعة التل الكبري
وبداي�ة االحت�الل اإلنجلي�زي ملرص ال�ذي دام 72
سنة.
 - 1936ان�دالع ك�ربى معارك ث�ورة عام  1936يف
القدس إثر احتالل الجيش الربيطاني ملخفر الرباق
يف املدينة.
 - 1940القوات اإليطالية تغزو مرص.
 - 1943تنصي�ب ش�يانج كاي ش�يك رئيس�ا
لجمهورية الصني الشعبية.
 - 1953نيكيت�ا خوروش�وف يصب�ح امين�ا ً عاما ً
لالتحاد السوفييتي.
 - 1955إقام�ة عالق�ات دبلوماس�ية ب�ني أملاني�ا
الغربية واالتحاد الس�وفيتي ألول مرة منذ الحرب
العاملية الثانية.
 - 1968البانيا تغادر حلف وارسو.
 - 1970بداية الصدام املس�لح بني الجيش األردني
ومنظمة التحرير الفلسطينية والذي يعرف بأيلول
األسود.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

بالرغم من انش�غاالتك املهنية ،ومن النتيجة
اإليجابي�ة الت�ي تعمل�ني للحص�ول عليها يف
أعمالك ،إال أن املسائل العاطفية أيضا ً تشغل بالك
وتأخذ من وقتك وتفكريك .قد يتعلق األمر بإشكاالت
وقع�ت بينك وبني إح�دى الصديقات عىل خلفية س�وء
تفاهم أو نميمة.

العذراء

م�ا تريدن�ه ق�د ال يتطابق مع واق�ع األمور،
والوض�ع يفرض عليك نوعا ً م�ن التأقلم الذي
يش�عرك بالكآبة .الفلك ينصحك بع�دم الغرق يف
التفك�ري أو االستس�الم لهذه الحالة ،ب�ل باحاطتها
والخ�روج منه�ا بتغي�ري األج�واء وبالقي�ام ببع�ض
النشاطات أو لقاء األصدقاء.

الميزان
يوم ش�ديد التطل�ب يف العمل يدفع�ك إىل بذل
الجه�ود املضاعف�ة إلنجاز املهم�ات .حيويتك
ّ
وتفهم�ك لطبيع�ة العمل تس�اعدانك عىل تخطي
العقبات .لك�ن الفلك يدعوك ملراع�اة بعض القواعد،
أو اح�رام األنم�اط األخرى للمحيطني ب�ك والتي قد ال
تتناسب وأسلوبك.

العقرب

تبتعدي�ن اليوم عن األج�واء التي تتطلب منك
تلبي�ة الواجب�ات االجتماعي�ة أو االهتم�ام
بأش�خاص آخري�ن ،وتتفرغ�ني الس�عاد ذات�ك
وللقي�ام بالنش�اطات التي ترسّك ش�خصيا ً وتمدك
بالطاقة والرسور والتغذية الروحية والنفسية .حاذري
اإلفراط يف تناول املأكوالت.

القوس

قد تعانني من بعض التوتر يف األجواء العائلية،
أو قد يفرض عليك الدخول يف مناقشات تخص
وضعك العائيل ،أو تتعلق ببع�ض األفراد العائلة.
حاويل اإلصغاء إىل املحيط�ني بك ،إذ قد تفوتك بعض
األمور الهامة نتيجة انشغاالتك املهنية.

الجدي

تخصصني وقتك لالهتمام بأمورك العاطفية،
وبتحس�ني عالقات�ك م�ع الرشيك ،م�ن خالل
ح�وارت ب�ات م�ن ال�روري إجراءه�ا إليج�اد
الطريقة املناسبة لتمضية األوقات الرفيهية معاً ،أو
لوضع برنامج نشاطات مشرك يريض الطرفنيّ .
عربي
عن متطلباتك.

الدلو
تقدمني أفض�ل رعاية ألفراد أرستك ،وتهتمني
بش�ؤون الرشي�ك أفض�ل اهتمام ،وتعيش�ني
أوقاتا ً من الس�عادة والهناء .اس�تفيدي إىل أقىص
ح ّد م�ن هذا اليوم امل�يلء بالعاطف�ة والحنان .فرة
واع�دة أيضا ً للعازب�ة التي قد تصادف اليوم الش�خص
الذي يمكنه اسعادها.

الحوت

تبدأي�ن مرحل�ة م�ن التحلي�ل والتدقي�ق يف
مجمل األمور الحياتية .وقد تنتابك الهواجس
والوسواس نتيجة زيادة التفكري والتمحّ ص يف كل
شاردة وواردةّ .
يؤثر هذا الوضع يف وضعك العاطفي
وع�ىل تعاملك مع اآلخرين ،فتخفني عفويتك وراء قناع
من ّ
التصنع والحذر.

 - 1984إخف�اق محاول�ة اختط�اف طائرة ركاب
إيرانية.
 - 1988املل�ك فه�د بن عب�د العزيز يض�ع الحجر
األساس ألكرب توسعة للمسجد الحرام.
 - 1993يارس عرفات وإسحاق رابني يوافقان عىل
اتفاق اوس�لو القايض بمنح الفلس�طينيني حكما
ذاتيا ً عىل أرايض السلطة الفلسطينية.
 - 2001الس�لطات األمريكي�ة تس�مح بتس�يري
جزئي للرحالت الجوية املدنية فوق أجواء الواليات
املتحدة وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق
ملدة يومني بعد هجمات  11سبتمرب.
مواليد هذا اليوم
 - 1876ش�ريوود أندرس�ون ،روائ�ي وق�اص
أمرييكي.
 - 1941أحمد نجدت سيزر ،رئيس تركيا األسبق.
 - 1944جاكلني بيسيه ،ممثلة.
 - 1967مايكل جونسون ،عداء أمريكي سابق.
 - 1973فابيو كانافارو ،العب كرة قدم إيطايل.

قصة وعربة
* َ
دخل رجل بس�تانا ليسريح ..
أناخ ناقته ث�م نام قليال  ..قامت
الناق�ة و أحدثت فس�ادا كبريا يف
البس�تان ..جاء صاحب البستان
 ...راى م�ا فعلت�ه الناق�ة فأخذ
يربها حتى نفقت ..اس�تيقظ
صاح�ب الناقة و بحث عن ناقته
فوجدها مقتولة وعلم ان صاحب
البستان هو من قتلها..
تش�اجر االثن�ان ف�اذا بصاحب
الناق�ة يرب صاحب البس�تان
فيلقي�ه رصيع�ا ...أقب�ل أوالد
صاحب البستان و أمسكوا بقاتل
أبيه�م للقصاص  ..طلب صاحب
الناق�ة منه�م أن يمهل�وه حت�ى
يرج�ع إىل قبيلته وأوالده فيويص

كن حارس الصفات احلسنة

لهم ثم يعود ..قالوا و من يضمن
لن�ا أن�ك س�تعود  ..و بينم�ا هم
كذلك مر بهم رج�ل وعلم أمرهم
ثم قال  :أنا أضمن الرجل  ..ذهب
الرج�ل إىل أهل�ه بع�د أن وعدهم
بالعودة يف يوم معلوم ..

و ج�اء اليوم ال�ذي انتظروه ولم
يأت صاحب الناقة ....ذهب أوالد
القتي�ل إىل الرجل الضامن فقالوا
له  :كيف تضمن رجالً ال تعرفه و
ال تعرف بلده ؟..
ق�ال الضامن  :حت�ى ال يقال إن

أهل املروءة قد ولوا ..
وبينما هم كذلك إذ ظهر الرجل يف
األفق و أقبل حتى وقف بينهم...
سألوه مستغربني  :لم عدت و قد
كان بإمكانك أن تنجو بنفسك ؟
ق�ال  :حتى ال يق�ال إن أصحاب
الوفاء قد ولوا...
عندها ق�ال أوالد القتيل :و نحن
قد عفونا عنك ...حتى ال يقال إن
أهل العفو قد ولوا..
الحكم�ة  :ال تق�ل لم يب�ق أناس
صادق�ون أو أن�اس أصح�اب
ش�هامة  ..ب�ل كن أن�ت الصادق
وأن�ت الش�هم فأن�ت ح�ارس
للصف�ات الجي�دة وم�كارم
األخالق.

من صفحات التأريخ

الثورة الفلسطينية الكربى ( ثورة ) 1936
تع� ّد الث�ورة الفلس�طينية
الك�ربى ( الت�ي انطلقت يف 20
نيس�ان  ) 1936م�ن أضخ�م
الث�ورات الش�عبية الت�ي ق�ام
بها الش�عب الفلس�طيني ضد
املس�تعمرين اإلنجليز واليهود
املهاجرين إىل فلسطني يف زمن
االحتالل الربيطاني لفلسطني،
واس�تمرت ث�الث س�نني
متواصلة ابتدا ًء من عام 1936
  ،1939تواف�رت له�ا رشوطً
الث�ورة هدف�ا ً
وأداة وأس�لوباً،
وكان�ت األط�ول عمرا ً قياس�ا ً
بالث�ورات واالنتفاض�ات التي
س�بقتها حيث وقع�ت معارك
ضاري�ة وعنيف�ة ب�ني مقاتيل
الث�ورة والجي�ش الربيطان�ي
والعصابات اليهودية.
كان�ت هن�اك أس�باب ممهدة
إلنفجار الثورة وهي كاآلتي- :
الهجرة اليهودية املتدفقة عىل
أب�واب فلس�طني تح�ت عيون

اإلنجليز وبتشجيع منهم ,بلغ
عددهم سنة 61,541( 1935-
) مهاجرًا.
بس�ط اليهود يدهم عىل أرايض
فلس�طينية عن طري�ق انتقال

األرايض الفلسطينية لليهود.
رف�ض الفلس�طينيني لفك�رة
إقام�ة وط�ن قوم�ي لليه�ود
وتخوفه�م ع�ىل مصريه�م
وتاريخه�م
ومكانته�م

أفقي
1مدينة فلسطينية (مبعثرة) o
اطول الخلفاء الراشدين مدة يف
الخالفة
2متشابهان  oمن يقرع الطبل
3من الزهور وينس�ب إليها من
يحب نفسه  oوقع
4نسور  oدفر
5يطبخ  oحسم األمر
6ممث�ل جس�د ش�خصية عمر
املختار  oبراد (باالنجليزية)
7دفن  oدولة تقع فيها س�دس
مساحة اليابسة
8معظ�م ال�يء  oأجه�زة
للرويح أيام الحر
9تق�ال عن�د الضجر  oالش�يخ
الرئيس الطبيب الفيلسوف
10تقينا الربد والحر  oطرف

رأيس
1قلم  oعتمة
2وجدك  oخاف بشكل مفاجئ
3أشهر رحالة عربي
4ج�د س�يدنا يعق�وب علي�ه
السالم  oوالد
5ضياع العقل والحكمة  oفقط
(عامية)
6حركة فس�يولوجية ملقاومة
املرض  oمن الفصيلة السنورية
(معكوسة)
7ارج�ع إىل عقل�ك  oجزي�رة
فرنس�ية يف البح�ر األبي�ض
املتوسط (مبعثرة)
8مخادع  oوسادات
9أول من قس�م أيام األس�بوع
عىل سبعة أيام
10لنيل أقساط من الراحة

غزل عراقي
عشكتك من دون البرش بالذات
وحبك طبع بالقلب والروح والذات
وهسة تكويل ماتسئل انتة بذات
اني اسأل بس أنت متكرب علية ..
----رصنه نجوم لكن  ..ماملعنه
والف ياوسفه بختك  ..ماله معنه
زعلك صار ماصخ  ..ماله معنه
اراضيك وترد تزعل علية ..
-----چنه آنه وياك نوص�����ل للغ������ي��وم
عالگمر چ����انت تطي���ر اح�����المنه
هسه وين انته رصت لو آنه وي����ن؟
بس دمع شاهد بقه عىل ايامنه !!
--------------------ما اك����������در اعوفك حته لو للموت
واسمع راح اكلك ليش ما عوف�����ك
من طبع اليغمض ما يش���وف الناس
بس اني من اغمض كلبي اليشوفك

من الفيسبوك

وكيانهم.
ع�دم املس�اواة ب�ني اليه�ود
والع�رب أم�ام الحكوم�ة
الربيطاني�ة وق�وة اليه�ود يف
الحكوم�ة الربيطاني�ة مم�ا
يقوض آمال العرب القومية.
ع�دم وض�وح نواي�ا االنت�داب
الربيطاني.
ازدي�اد الوع�ي القوم�ي
والفلس�طيني وخاص�ة يف
ظ�ل ح�ركات التح�رر العاملية
والرشق أوسطية.
نتائج الثورة .
استشهاد  5000مقاتل وجرح
 15,000وإعتق�ل  108م�ن
قوات الثورة الفلسطينية.
مقت�ل  262جن�دي بريطان�ي
وجرح .550
مقتل  300وجرح  469وأرس 4
من العصابات الصهيونية.
بداية الح�رب العاملي�ة الثانية
اسهم يف نهاية الثورة.

F

acebook
الدوام يف املدارس
االبتدائية

اختبارات شخصية

أي هؤالء األشخاص الثالثة هو األصغر سناً؟
ُ
الكث�ري م�ن االختصاصيني النفس�يني إىل
يلج�أ
اختب�ارات الرس�وم واألش�كال .والس�بب أنه�ا
تكش�ف الكثري من طباع األشخاص الذين يأتون
الستش�ارتهم .وينطبق هذا ع�ىل االختبار التايل
الذي يظهر ظالل  3أش�خاص ويطرح الس�ؤال:
م�ن األصغر س�ناً؟ واإلجابة تكش�ف الكثري من
األرسار.
الصورة 1
إذا رأي�ت أن الش�خص رقم  1هو األصغر س�ناً،
فأن�ت تعتمدين عىل املنطق لتحليل األحداث التي
تج�ري يف محيط�ك وترصفات األش�خاص .كما
ّأن�ك تعرفني متى وكيف يتع�ني عليك أن تقومي
بفعل ما .ل�ذا غالبا ً ما تؤدي�ن مهماتك بطريقة
صحيحة .إال ّأنك تتقبلني ،يف املقابل ،األش�خاص
وظ�روف الحي�اة كما ه�ي .وهذا م�ا يجعلك ال
تش�عرين بالقلق عىل األيام اآلتية .فأنت تعرفني

أن الحياة تستحق التفاؤل واالبتسام.
الصورة 2
إذا رأي�ت أن الش�خص رقم  2هو أصغ�ر الثالثة
س�ناً ،فه�ذا يدل عىل أن�ك دائمة القل�ق ّ
وأن أخذ

الق�رارات يتطل�ب الكث�ري م�ن الوقت بالنس�بة
إليك .ويعن�ي ّأنك تفضلني أن تحققي أهدافك أيا ً
تكن من دون نقصان .فأنت ال تحتملني الفش�ل
وتش�عرين بالذنب يف حال التقصري .كما يش�ري

ه�ذا إىل أنك كث�ريا ً ما تتعاطفني مع األش�خاص
املحيطني بك وإن كنت ال تنتظرين الحصول عىل
أي يشء يف املقاب�ل .ويكش�ف هذا الخي�ار أيضا ً
ّأن�ك تحبني تبادل املعلوم�ات واملعارف مع أولئك
األش�خاص .فأنت قارئة جيدة ومالحظة دقيقة
وذكية.
الصورة 3
يف ح�ال تبني لك أن الش�خص رقم  3هو األصغر
س�ناً ،فه�ذا يدل ع�ىل أن�ك تتمتعني بش�خصية
قيادي�ة وبالقدرة عىل إدارة العالقات يف وس�طك
العائ�يل كما ضمن دائ�رة صديقاتك وزميالتك يف
العمل .ويش�ري ه�ذا الخيار أيض�ا ً إىل أنك تراعني
مش�اعر ه�ؤالء وظروفه�م .وه�ذا م�ا يجعلهم
يأتون إلي�ك كلما أرادوا الحصول عىل املس�اعدة
النفسية .فأنت امللجأ اآلمن بالنسبة إىل الكثريين
وخصوصا ً ّأنك ال تغلقني أبوابك يف وجه أحد.

مطر ســـاخن

األخيـرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

هاتف هيئة التحرير

07810090003

No: 7324 Sun 13 Sep 2020
العدد 7324 :االحد  13ايلول 2020
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
اعلنت نقابة الفنانني العراقيني بوفاة الباحث والدراسات التابع�ة إىل جامعة الدول العربية
https://twitter.com/alzawraanews

وفاة “محترف المقام العراقي” يحيى إدريس

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
أبل تصمم أقنعة وجه لموظفيها
لتصفية الجسيمات الواردة والصادرة

املوسيق�ي ،األستاذ يحيى أدريس ،صباح يوم
الجمعة.
وقال نقي�ب الفنانني جبار جودي ،يف ترصيح
صح�ايف :ان “الراح�ل أدري�س ت�ويف يف منزله
يف العاصم�ة بغداد بعد معان�اة مع األمراض
أبرزها (الربوستاتا)”.
ويحي�ى إدريس موالي�د املوص�ل 75( 1945
عام�اً) أنهى دراست�ه االبتدائي�ة واملتوسطة
والثانوي�ة يف أربي�ل ،حص�ل ع�ىل ش�هادة
البكالوري�وس م�ن قس�م اللغ�ة العربية من
جامعة املستنرصية.
كما حصل عىل ماجست�ر من معهد البحوث

 1985بعن�وان الح�س القوم�ي يف املرسحية
التاريخية العراقية ما بني الحربني.
ورش�ح مدرسا للغة العربي�ة يف دولة الجزائر
وانتخ�ب رئيس�ا ً للبعث�ة الرتبوي�ة يف عنابة،
وع�زز مكانت�ه الفني�ة والثقافي�ة يف تألي�ف
وإخ�راج مرسحي�ات ع�ن أزم�ة فلسط�ني
وتضارب املواقف الدولية وكتب مقاالت أدبية
يف الصحف الجزائرية .1970-1974
ويعد يحيى إدريس واحدا من ابرز وأهم أعالم
العراق يف الق�رن العرين يف موسعة العالمة
االديب حميد املطبعي ،وق�دم وأعد مجموعة
من الربامج التلفزيونية واإلذاعية يف العراق.

أداء اخلدمة العسكرية جزء
مكمل لعملية البناء الرتبوي

ماغي بوغصن تستعد لخطوتها المقبلة
بـ “لوك جديد”

تشتهر أبل بفلسفتها ىف التصميم،
سواء كانت منتج�ات تصميمها
أو متاج�ر البي�ع بالتجزئة ،فإن
عم�الق التكنولوجيا ال�ذى يتخذ
من كوبرتينو مقرا ً له يركز بشكل
إضاىف عىل التصميم ،حيث كشف
تقرير ص�ادر ع�ن Bloomberg
اآلن أن رشك�ة أب�ل ق�د صممت
أقنعة وجه خاصة ملوظفيها.
ً
ووفقا للتقرير ،يُطلق عىل القناع

اس�م - Apple Face Mask
وليس  - iMaskوقد طوره فريق
التصمي�م الهن�دىس والصناع�ى
بالركة ،كما يلقى تقرير صادر
ع�ن  MacRumorsمزي� ًدا م�ن
الض�وء عىل القن�اع حيث ورد أن
أحد موظفى أبل أرسل صورة إىل
املوقع.
فيم�ا يتميز قناع الوج�ه من أبل
بتصميم من ثالث طبقات يمكنه
تصفي�ة الجسيم�ات ال�واردة
والصادرة.
ويمك�ن غس�ل القن�اع وإع�ادة
استخدام�ه حتى خم�س مرات،
حس�ب التقري�ر ،ويذك�ر تقرير
بلومربج أنه ً
وفقا لركة أبل ،تم
تصميم القن�اع بعد إجراء «بحث

واختب�ار دقي�ق» ،وقالت رشكة
أب�ل إنه يتعني عليه�ا العثور عىل
امل�واد املناسبة «لتصفي�ة الهواء
مع ع�دم تعطيل إمدادات معدات
الحماية الشخصية الطبية».
ويذك�ر التقرير أن موظفى أبل -
الرك�ات والتجزئة  -سيبدؤون
ىف الحص�ول ع�ىل ه�ذه األقنع�ة
خ�الل األسبوع�ني املقبل�ني ،وىف
وق�ت ساب�ق م�ن ش�هر أبريل،
أعلن�ت رشك�ة أبل ع�ن تصميم
وتجهيز واقي�ات الوجه للعاملني
الصحي�ني ،كم�ا تح�دث الرئيس
التنفيذى لركة أب�ل ،تيم كوك،
عن هذه الواقيات ىف رسالة فيديو
ُنرت عىل تويرت.
,ق�ال كوك« ،لق�د أطلقن�ا جه ًدا
واس ًع�ا للرك�ة يجم�ع ب�ني
مصمم�ى املنتج�ات والعملي�ات
الهندسي�ة وف�رق التعبئ�ة
والتغلي�ف وموردين�ا لتصمي�م
وإنت�اج وش�حن واقي�ات الوجه
للعامل�ني الصحيني» ،أظهر كوك
ً
درع�ا للوج�ه ىف الفيديو وقال إن
ردود فعل األطباء كانت إيجابية،
أوضح ك�وك ً
أيضا أن درع الوجه
سهل التعبئة والتجميع.

تطبيق (أمازون) يسمح لك بمشاهدة
المفروشات في منزلك قبل شرائها
أطلق�ت أم�ازون أداة جدي�دة
للواق�ع املعزز تتي�ح لك معرفة
ش�كل املفروشات يف منزلك قبل
رشائها.
وتعتمد مي�زة التطبيق الجديدة
ع�ىل الص�ور الت�ي التقطه�ا
املستخ�دم ،لتتي�ح ل�ه وض�ع
عن�ارص متع�ددة م�ن األث�اث
ً
افرتاضي�ا يف غ�رف املن�زل.
وتسمى امليزة الجديدة «ديكور
الغرف�ة» ،وتعتم�د ع�ىل أداة
 Amazon AR Viewالت�ي تتيح
للمستخدم وضع عنارص فردية
معينة يف الغرفة .الجديدة توفر
ص�ورا ً عالية الجودة ،باإلضافة
إىل االستف�ادة م�ن رؤي�ة كيف
ستب�دو عملي�ات ال�راء
املحتمل�ة املتع�ددة ...كل م�ا

علي�ك فعله ه�و التقاط صورة
للغرفة التي اخرتته�ا والبدء يف
إضافة العن�ارص إليها .ويمكن
اختب�ار الكث�ر م�ن األثاث من
أمازون ،وبعض بائعي الجهات
الخارجي�ة باستخ�دام ه�ذه
املي�زة ،وتت�م إضاف�ة عن�ارص
جدي�دة إىل القائمة بشكل دائم.
وإذا كان لدي�ك تطبيق أمازون
عىل هات�ف آيف�ون ،فتأكد من
تحديث�ه للحص�ول ع�ىل ميزة
 Room Decoratorوم�ن
املتوقع أن يحصل عليها جميع
املستخدمني يف غضون أسابيع،
وال توج�د حالي�ا ً أي معلومات
ع�ن موعد توفره�ا ملستخدمي
هوات�ف أندروي�د ،بحس�ب
صحيفة ذا صن الربيطانية.

تكنولوجيا جديدة تحول الورق إلى جهاز

ابتكر املهندسون بجامعة بوردو
األمريكي�ة طريقة لتحويل الورق
إىل جه�از إلكرتون�ي بمساع�دة
طابع�ة ثالثي�ة األبع�اد ،ه�ذه
الطريق�ة تصل�ح البتك�ار عل�ب
«ذكية» وأشياء أخرى كثرة.
وتس�أل مجل�ة ،Nano Energy
م�اذا سيحص�ل إذا تمكنت علب
الكرت�ون م�ن استنس�اخ بصمة
أصاب�ع املستل�م؟ أو أن عب�وة
الحلي�ب تك�ون م�زودة بجه�از
يحدد م�دى صالحيت�ه؟ بالتأكيد
ستسهل هذه االبتك�ارات حياتنا
كثرا.
واآلن ابتك�ر مهندس�و جامع�ة
بوردو طريقة يمك�ن بواسطتها
تحوي�ل أي ورق�ة إىل ج�زء م�ن
جه�از ،بواسط�ة طابع�ة ثالثية
األبع�اد ...تبدأ العملية برش مادة
ع�ىل الورق�ة تجعله�ا مقاوم�ة
للم�اء .بع�د ذل�ك توض�ع عليها
الشبك�ة اإللكرتوني�ة املصنوع�ة
من دقائق النان�و ،وهذه الشبكة

يمك�ن ربطه�ا ب�اي جه�از عرب
تطبيق .Bluetooth
وهذا الجه�از ال يحتاج إىل مصدر
للطاق�ة ،ألنه يحص�ل عىل كل ما
يحتاج�ه من الطاق�ة من ضغط
املستخدم ع�ىل «لوحة املفاتيح»،
حيث خالله�ا تتول�د إىل حد 300
ميكروواط لكل سنتمرت مربع.
وهذه األجه�زة الورقي�ة ال تتأثر
بالرطوبة والحرارة والغبار .عالوة
عىل أن�ه يمك�ن طيه�ا بسهولة
كأي ورق�ة ،وتبقى محافظة عىل
جميع خصائصها العملية.
ويؤك�د املبتك�رون أن تقني�ة
إنتاج اإللكرتوني�ات الورقية غر
مكلفة .لذل�ك يتوقعون أن تكون
األجهزة الجدي�دة رخيصة الثمن
أقل من  0.25دوالر للقطعة .وقد
استعرض املهندس�ون ابتكارهم
بطبعهم عىل ورق�ة عادية لوحة
تحكم بجه�از موسيقى ،يسمح
بالتحك�م بمست�وى الص�وت
وإعادة التشغيل.

نرت ،ماغي بوغصن ،أحدث صورها
الخاصة ع�رب صفحتها الرسمية عىل
انستغ�رام لتظهر فيها بل�وك جديد،
حي�ث ع�ادت إىل ش�عرها بالل�ون
الغام�ق القص�ر بع�د أن ظهرت يف
أح�دث أعماله�ا الدرامي�ة «أوالد
آدم» باللون الفاتح ،ولكن هل هذا
التغي�ر من أجل خط�وة جديدة يف
مسرة ماغي بو غصن؟
ماغي ر ّ
ُشحت للمشاركة يف بطولة عمل
سينمائي جدي�د ضخم يض ّم ع�ددا ً كبرا ً
من نج�وم السينما يف العال�م العربي ،حيث
سيجم�ع نجوم�ا ً من م�رص ولبن�ان واململكة

العربي�ة السعودية أيضاً ،وسيك�ون العمل من
إنت�اج رشكة إيغ�ل فيلمز الت�ي ستعلن عن كل
تفاصيله خالل الفرتة املقبلة.
وي�رتدد أن الفيل�م سينتم�ي لنوعي�ة األعم�ال
الدرامي�ة االجتماعي�ة م�ن خالل قص�ة مؤثرة
تجم�ع أبط�ال العمل ،ويب�دو أن ماغ�ي ّ
غرت
الل�وك الخ�اص به�ا استع�دادا ً لدوره�ا ضمن
أحداث العمل.
وحت�ى اآلن ،ل�م تح�دد ماغ�ي قراره�ا تج�اه
املشاركة يف املوسم الرمضاني املقبل ،خاصة أنه
من املقرر أن تقدم موسما ً جديدا ً من مسلسلها
الدرام�ي «أوالد آدم» ولكنها بانتظار السيناريو
الخاص باملوسم الجديد من املسلسل.

كنده علوش تدشن حملة لدعم ضحايا فيضانات السودان
سميرة سعيد في أولى أغانيها
بحفالتها االونالين لـ «»Tiktok

احي�ت امليجا ستار الديف�ا سمرة سعيد اول حف�ل اونالين لها
لجمهوره�ا ومحبيه�ا ع�رب حسابه�ا الشخي بتطبي�ق «تيك
توك».
وقام�ت «الديفا» بتقديم العديد من اش�هر اغانيها وسط اجواء
من االبه�ار والبهجة حيث ع�ربت عن سعادته�ا بتقديم احدث
اغانيه�ا «قط و فار» ألول مرة حرصي�ا يف الحفل والتي اهدتها
ملشاهديها وجمهورها حول العالم.
وقد ظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر يف عالم الحفالت االونالين
من تنظيم احمد غانم «هاي ويف» ،حيث قاموا بتصميم املرسح
والديكورات عىل الطريقة املغربية الذي ظهرت يف ش�كل مختلف
ابهر الجميع.
وق�د تواجدت مؤخ�را الديفا عىل تطبيق «التي�ك توك» من خالل
انشاء حساب شخي لها ،وقامت بنر العديد من الفيديوهات
التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.
وجدي�ر بالذكر ان هاي ويف ق�د قاموا مؤخرا بتنظيم اول حفل
لهم اونالين مع النجم محمود العسيي ،ويعد حفل الديفا سمرة
سعيد هو الثاني لهم.

شيرين عبد
الوهاب :لم أكبر
بعد الـ39

طالب�ت الفنان�ة السوري�ة ،كن�ده
عل�وش ،جمهورها بالتربع لصالح
فيضان�ات
ضحاي�ا
السودان ،بعد انهيار
منازل آالف األرس
ا لسود ا ني����ة
و ته������د م
منازلهم.
وع�رب حسابها
الشخ�ي ع�ىل
« ا نستق�ر ا م » ،
دش�نت كندة حملة
لدعم الضحاي�ا والتربع
له�م ،ون�رت يف مقط�ع فيدي�و
املأس�اة الت�ي حلّ�ت بالس�ودان،
وعلق�ت« :ن�داء عاج�ل إلغاث�ة
منكوبي فيضان�ات السودان آالف
األرس وأطفاله�م بات�وا ب�ال مأوى
ويحتاج�ون للمساع�دة العاجل�ة
نتيج�ة الفيضان�ات املفاجئ�ة
يف الس�ودان والت�ي ترافق�ت م�ع
انهي�ارات يف ضف�اف األنه�ار ،بما
فيها نه�ر النيل» .الجدي�ر بالذكر
ّ
أن علّوش ،كانت قد نرت من قبل

املعروف عن النجمة ش�رين عب�د الوهاب ،روحها
املرحة حيث اشتهرت باملزاح فوجهت رسالة داعبت
من خالله�ا متابعيها ،بسبب اقرتاب احتفالها بعيد
ميالده�ا ال� .40وكتبت ش�رين عب�د الوهاب ،عرب
حسابها بموقع التواصل االجتماعي تويرت تغريدة:
«عيد مي�الدي كمان ش�هر ،وبقولكم م�ن دلوقتي

ص�ورة للحرائق الت�ي تتعرض لها
الغاب�ات يف سوريا منذ حوايل أربعة
أي�ام بش�كل متواص�ل
وعلّقت عليها كاتبة:
«ب�ردا ً وسالما ً يا
بلدي ..الغابات
ايل ع�م تحرتق
بسوريا كانت
ّ
جن�ة الله عىل
االٔرض منظ�ر
م ٔولم واستمراره
للي�وم الرابع حدث
مأس�اوي ..ي�اااارب
ارحمنا برحمتك».
وأضاف�ت« :م�ن أول السن�ة وأن�ا
برفض ق�ول إنو هالسنة صعبة أو
قاسية برغم كل الظروف املأساوية
ايل ع�م تت�واىل علين�ا وحاس�ة إنو
واجبنا نضل نتفا ٔي�ل بالخر ..بس
ً
فع�ال ايل صار كت�ر سوريا ولبنان
والس�ودان والع�راق ..الل�ه يحمي
كل الب�الد ويحم�ي الن�اس ويزيح
الغمة عن الجميع #حرا ٔيق_سوريا
#سوريا».

إن ده هيك�ون عيد مي�الدي األربع�ني .يعني وإنتوا
بتعيدوا علي�ا متجيبوش سرة رق�م  40ده خالص
عش�ان مخرسش ح�د أنا بطل�ت أكرب بع�د ال�،39
ال�ي هي أصالً كتر ،بس ي�ال» .وعىل الصعيد الفني
احتفلت النجمة شرين عبد الوهاب مؤخرا ً بوصول
أغنيتها «كدابني» ،إىل أكثر من  100مليون مشاهدة،

سعد حمسن خليل

يف العام  ١٩٧4تم استدعائي ألداء الخدمة العسكرية االلزامية ،وخدمتني
املصادف�ة ان ألتح�ق يف احدى وح�دات التدريب يف معسكر الرش�يد ،وقد
كان�ت تلك االي�ام صعبة ،حيث كنت انهض من الن�وم الساعة الخامسة
صباحا ،وان أبدأ بحالقة ذقني ولبس مالبيس العسكرية املرتبة مع طالء
الح�ذاء العسكري طال ًء جيدا ،وأه�م للذهاب اىل املعسكر متحمال معاناة
النق�ل ،وما ان ألتحق يف وحدت�ي العسكرية حتى تب�دأ عمليات التدريب
العسك�ري العني�ف ،وهو روتني يوم�ي تطبعت عليه واصب�ح جزءا من
حيات�ي اليومي�ة ،ويف يوم ال يشب�ه كل االيام ،وكن�ت يف حالة متعبة من
قل�ة النوم وأن�ا يف حالة استع�داد يف الفصيل العسك�ري حامال بندقيتي
الكالش�نكوف ،ويف تل�ك الدقائق غفوت عيني وانح�ل جسمي ،فسقطت
البندقي�ة من يدي عىل االرض دون ارادتي ،فسمعت رصخة آمر الفصيل
وهو يعطي ايعازا لرئي�س عرفاء الوحدة بسجني ثالثة ايام ،هذا االيعاز
ّ
ع�ي كالصاعقة ،وما ان انته�ت ساعة التدريب حت�ى اصدر االمر
وق�ع
بإعفائ�ي م�ن العقوبة كوني معروف�ا بحسن الس�رة والسلوك ،ومرت
االيام مثقالت بالهموم ،ويف احد االيام ،وبينما كانت الفصائل مجتمعة يف
ساحة العرض�ات ،وإذا بآمر الوحدة ،وهو انسان غليظ ورشس الطباع،
يظه�ر من بعي�د وهو يقف عىل مرتفع يطل ع�ىل الفصائل كافة وينظر
إليها نظرة نرس يرتصد الفريسة ليصدر اوامره بمعاقبة أي جندي يتحرك
حرك�ة بسيطة ،فك�ان الجنود يف حالة سكون وصم�ت رهيب خوفا من
العقوبة ،وأنا من ضمنهم ،لكن حظي العاثر كان بالضد ،حيث رصدتني
ذباب�ة خرضاء الل�ون رشسة الطباع وبدأت تلتف ح�ويل يف محاولة منها
للهب�وط يف مطارات وجهي او أية محطة م�ن محطات رأيس ،واختارت
منطقة األنف وبدأت بالوقوف ع�ىل انفي واخذت تغرس سالحها الفتاك
غرس�ا بال رحم�ة ،غر مبالية ملا يحدث من اح�داث يف ساحة العرضات،
وعقوب�ات آمر الوحدة ،لكني صممت عىل املقاوم�ة حتى لو وصل االمر
به�ذه الذباب�ة الحقرة اللئيمة ان ت�اكل انفي ،ولم تنف�ع كل محاوالتي
إلبعاد الذبابة عن وجهي بتحريك اجزاء غر منظورة ،والحمد لله ،انجىل
املوقف بسالم ونجوت من عقوبة محتملة ..هذه االلتزامات ،وهذا الخوف
امل�روع ،جعل منا رج�اال قادرين عىل تحمل مشاق الحي�اة ،واكسبتنا
خربات ،واعطتنا قدرة عىل مواجهة املشاكل برؤية ش�مولية ومسؤولية،
ورغ�م هذه املصائب ،فإنني اش�عر ان اداء الخدمة االلزامية جزء مكمل
للبن�اء الرتب�وي يف املدرسة ،وتبق�ى الرتبية املنزلية ناقص�ة دون الرتبية
ا لسبا ح�ة
الجسدية والنفسية ،وصدق من قال علموا ابناءكم
لجي�ل
والفروسية والرماية ،فإنها عماد املستقبل
الشباب ال�ذي ابتىل يف عرصنا بامليوعة
والشع�وذة ،وع�دم ادراك االم�ور
املستقبلي�ة ،وقد يس�أل سائل :هل
تنج�ح الحكوم�ة يف تطبي�ق نظام
الخدم�ة العسكري�ة االلزامي�ة؟..
نعم تنجح يف ذلك متى ما اشرتطت
ان يك�ون التعي�ني يف الدوائر ملزما
لكل م�ن اكمل الفرتة املح�ددة ألداء
الخدمة االلزامية ،ومتى ما اش�رتطت
عدم تزويد املواطن بأية وثيقة حكومية،
إال ملن اكم�ل تلك الخدمة ،اضافة اىل
منع�ه م�ن السفر خ�ارج وداخل
الب�الد ..به�ذه الخط�وات تنجح
الدولة يف فرض هيمنتها إلنجاح
تنفيذ هذا االجراء.

عرب قناتها بموقع الفيديو «يوتيوب» ،حيث
علق�ت ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
قائلة»:ىف الزمن ده الكدابني إتمكنوا وكرتوا،
أغني�ة كداب�ني حققت  100ملي�ون مشاهدة
عىل يوتيوب بفضلك�م ،بشكركم من كل قلبي
عىل دعمكم املستمر ليا».

مهيرة عبد العزيز« :المنصة» أولى تجاربي في عالم الدراما

تمكن املسلس�ل اإلماراتي «املنصة» م�ن االستحواذ
عىل قمة تريندات املسلسالت العربية األكثر مشاهدة
عرب منصة نتفلكس العاملية ،يف أول أيام عرضه.
ً
ونال املسلسل نجاحا ً
جماهري�ا واسع املدى وردود
فع�ل إيجابي�ة من�ذ بداي�ة عرض�ه ع�ىل نتفليكس
وتلفزي�ون أبو ظبي ي�وم  3سبتمرب ،نظ�را ً لحبكته
الدرامي�ة املختلف�ة واألوىل م�ن نوعه�ا يف الدرام�ا
الخليجي�ة التي تدور قصته يف فل�ك حرب املعلومات
وهيمنة السوش�يال ميديا ع�ىل حياة البر يف الزمن
املع�ارص ،وذلك عىل مدار  12حلقة ،وتص ّدر املسلسل
قائمة البح�ث بمنصة  Netflixع�ىل مستوى العالم
العربي ،يف أول أسبوع عرض له.
وم�ن جانب�ه ،أب�دى الفن�ان ،عب�د املحس�ن النمر،
سعادته الغامرة باملشاركة يف هذا العمل الذي وصفه
بالتجرب�ة الرائ�دة يف مج�ال الدراما العربي�ة قائالً:
« املنص�ة عمل مختل�ف تماما ً وتخط�ى بموضوعه
وإنتاجه اإلطار التقليدي لألعمال الدرامية الخليجية،
وفخ�ور بمشاركتي فيه ،وأستع ّد حالي�ا ً لبدء العمل

عىل الجزء الثاني من املسلسل».
كما أشاد النمر باملؤلف هوزان عكو الذي وصفه برائد
الدرام�ا التشويقية وأبدع يف تقديمه قصة وسيناريو
ه�ذا املسلسل االستثنائ�ي .مضيف�ا ً أن العمل خرج
للن�ور بعد مغامرة قوية من املنتج منصور اليبهوني
بسبب الظروف الحالي�ة التي يمر بها العالم ،مشيدا ً
ب�ردود الفع�ل اإليجابية الت�ي تلقاه�ا املسلسل من
املشاهدين والنقاد.
بينم�ا أوض�ح الفن�ان القدي�ر أحم�د الجسم�ي أن
«املنصة» يغرد خ�ارج رسب الدراما العربية ،ويلعب
يف منطق�ة درامية مغايرة ع�ن السائد حالياً ،كما أن
قصة العمل تحتمل إضافة أجزاء جديدة منه ،إذ تدور
يف إط�ار تشويقي يف ع�دة بلدان يف ال�رق األوسط،
وتجسد رصاعات حرب املعلوم�ات وامليديا املؤثرة يف
حياة البر اليومية ،بنحو جريء.
فيما وص�ف الفنان سامر إسماعيل تجربة املسلسل
باملغام�رة الدرامية ،نظرا ً لكون دوره وش�خصيته يف
املسلسل مختلف تماما ً عن أدواره السابقة ،وهذا ما

مشاريع خاصة تجمع لجين عمران ومحمد رمضان

تغريدات
ال ختــر أحــدا عن يــدك الــي تؤملــك  ...فقد يأتــي زمان
ويلويها...
ال ختر أحدا سر دمعتك  ...فيعرف كيف يبكيك
وال تتحدث بنقاط ضعفك إال مع ربك

نوال الزغبي

حامد المالكي

جذبه يف البداي�ة للمشارك�ة يف العمل .موضحا ً
أن «املنصة» يمث�ل نقلة نوعية للدراما الخليجية
والعربي�ة عموماً ،ال لقصته املثرة للجدل فحسب،
إنما اإلنتاج الضخم واستقطابه توليفة من أشهر
النج�وم الع�رب م�ن مختل�ف الجنسي�ات ،مع
اعتب�اره أول مسلس�ل إماراتي يُخت�ار للعرض
عرب منصة نتفليكس العاملية.
بينما أعربت اإلعالمية ،مهرة عبد العزيز ،عن
حماسته�ا الكبرة لهذا العم�ل ،حيث يُعد أول
تجرب�ة رسمية لها يف عال�م التمثيل بعيدا ً عن
ّ
وتجسد
شهرتها يف عالم التقديم التلفزيوني،
خ�الل املسلس�ل دور مذيعة وسي�دة أعمال،
ً
موضح�ة أن فري�ق العم�ل ساعده�ا كثرا ً
خ�الل التصوي�ر ،حي�ث تف ّه�م وجودها يف
ب�روت ،فيما كان التصوير يف اإلمارات ،ما
جعلهم يجمعون مشاهدها يف وقت معني
كم�ا ّ
خصصوا لها م�درب تمثيل ساعدها
عىل إتقان الدور.

#كورونا_اجلديــد فايــروس قاتــل ،لتنجو منــه ،عليك
ارتــداء الكمامــة وأن تبتعد عن حمدثك علــى األقل مرتا
واحدا ،هل هذه صعبة؟
إذا صعبــة عليك ،قل لي كــي أوضحها لك ،إذا ســهلة فأنت
عفوا هلــذا التعبري -غيب وقاتل تقتــل -دون قصد -أهلكوأحبابك ،نقطة راس حرية.

الكث�ر من نجوم الف�ن واإلعالم يف العالم
العرب�ي اتجهوا نحو املشاري�ع التجارية
خ�الل الف�رتة األخ�رة؛ فبعضه�م ق�رر
دخول مج�ال املوضة من أوس�ع أبوابه،
وآخ�رون استغلّوا أزمة ف�روس كورونا
إلط�الق الخ�ط الخاص به�م للكمامات،
وب�ني ه�ذا وذاك ،نكش�ف ع�ن تفاصيل

املشاريع الخاصة بنجوم ونجمات العالم
العربي .وبظهورها أخرا ً يف عرض األزياء
الخ�اص بصديقته�ا مصمم�ة األزي�اء
العاملي�ة العراقي�ة زين�ة زكي بع�د أزمة
فروس كورون�ا ،رصّ حت من خالله أنها
تفك�ر جديا ً يف تأسيس تعاون بينهما من
خالل إنشاء خط موضة يحمل اسم لجني

عم�ران خاص بال�  skirtsغر التقليدية،
خاص�ة أن لجني تثق ج�دا ً بخيارات زينة
زكي التي أقنعته�ا بالخطوة املؤجّ لة منذ
فرتة .عىل صعيد آخر ،كان محمد رمضان
ق�د أعلن عن خ�ط خاص ب�ه يحمل أول
حروف اسمه MRللكمامات الطبية التي
انت�ر استخدامها يف الف�رتة املاضية إثر
أزمة فروس كورون�ا ،وقد قرر أن يكون
ج�زءا م�ن أرباح ه�ذا امل�روع الخاص
ب�ه ملصلحة إح�دى الجمعي�ات الخاصة
بمصاب�ي الح�روق يف م�رص .وكان�ت
ياسمني صربي قد فكرت يف تأسيس خط
أزياء خاص بها منذ فرتة ،ولكنها تنتظر
الوق�ت املناس�ب إلتمام امل�روع ،األمر
نفس�ه لغادة عبد الرازق التي تفكر جديا ً
يف تأسيس عالمة تجارية خاصة باملكياج
تحمل اسمها ه�ي وابنتها ،لكنها أجّ لتها
لحني دراستها بجدية.

