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بغداد/ الزوراء:
أك�د وزير النفط عىل ال�دور الكبري واملؤثر 
ملنظمة ال�دول املصدرة للنف�ط “أوبك” يف 
اس�تقرار األس�واق النفطية العاملية، وان 
الع�راق يتطلع دائم�اً إىل تحقيق مزيد من 
التعاون مع املنتج�ن األعضاء يف املنظمة 
لتحقيق األهداف املش�ركة.وقال، إحسان 
عب�د الجبار إس�ماعيل، يف برقية تهنئة إىل 
نظرائ�ه م�ن ال�دول األعض�اء يف “أوبك “ 
ملناسبة ذكرى مرور 60 عاماً عىل تأسيس 
املنظمة يف بغداد عام 1960: ان “العراق قد 
ساهم مع األعضاء يف أوبك ومنذ تأسيسها 

عىل صياغة املبادئ الرئيسية لهذه املنظمة 
وااللت�زام بها م�ن أجل تحقي�ق املصالح 
واأله�داف املش�ركة، ه�ذه املب�ادئ التي 
أكدت عىل أهمية سيادة الدول املنتجة عىل 
ثروتها النفطية وتس�خري عائداتها املالية 
م�ن أج�ل النه�وض بالواق�ع االقتصادي 
أهمي�ة  إىل  مش�رياً  لبلدانه�ا.  والتنم�وي 
الح�وار والتعاون م�ع املنتج�ن اآلخرين 
من داخ�ل املنظمة وم�ن خارجها، بهدف 
التصدي الواقعي للتحديات واألزمات التي 

تعصف بالسوق النفطية.

دمشق/ متابعة الزوراء:
قتل وجرح عدد من االٔشخاص بانفجار 
سيارة مفخخة يف مدينة عفرين السورية 
موالي�ة  فصأي�ل  لس�يطرة  الخاضع�ة 
لركياوذكرت وس�أيل إع�ام وصفحات 
محلي�ة أن انفجارا عنيف�ا وقع يف كراج 
املدين�ة الواقع�ة يف ريف حلب الش�مايل، 
وذكرت بعض تلك الوس�أيل أن االنفجار 

أدى اىٕل مقتل 4 أش�خاص عىل االٔقل.ولم 
ت�رد أي تفاصي�ل عن الجه�ة التي تقف 
خل�ف التفجري.وكان�ت املدينة ش�هدت 
انفجارا ضخم�ا نهاية إبريل املايض أدى 
اىٕل مقتل 40 ش�خصا بينه�م 11 طفا، 
وذلك ج�راء انفج�ار صهري�ج مفخخ، 
حسب ما ذكرته وكالة االٔناضول الركية 

آنذاك.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدي�ن منح قروض 50 
مليون دينار للموظف�ن للبناء يف قطعة 
أرض أو لرمي�م وتأهيل الدور الس�كنية 
لهم.وق�ال املكتب اإلعام�ي للمرصف يف 

بي�ان تلقت “ ال�زوراء” نس�خة منه، إن 
“موظفي دوائر الدولة بإمكانهم التقديم 
ع�ىل ق�روض 50 ملي�ون دين�ار للبن�اء 
والرميم”.ولف�ت املكت�ب يف بيانه، إىل أن 

“مدة تسديد القرض هي 10 سنوات”.

عمان/ متابعة الزوراء:
اعلن وزير الدولة لش�ؤون اإلعام، أمجد 
ع�ودة العضايلة، ان مجلس الوزراء اتخذ 
خال جلس�ته، التي عقدت امس االثنن، 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء، الدكت�ور عمر 
الرّزاز، جمل�ة من الق�رارات واإلجراءات 
الوقائّي�ة لحماي�ة املواطن�ن والحف�اظ 

ع�ىل س�امتهم، وضبط انتش�ار العدوى 
بفريوس كورون�ا؛ وذلك يف ض�وء ارتفاع 
غ�ري  مس�تويات  اىل  اإلصاب�ات  أع�داد 

مسبوقة.
وأّكد العضايلة، خال إيجاز صحفي عقد 
يف رئاسة الوزراء، أّن هذه القرارات اتخذت 
لتجّنب فرض الحظر الش�امل، كما تفعل 

العديد من ال�دول األخرى يف هذه املرحلة، 
مضيف�ا: “علينا كمس�ؤولن ومواطنن، 
مس�ؤولّيات والتزام�ات يج�ب أن نق�وم 
بها حت�ى نضمن ع�دم تف�ّ� الوباء إىل 
مستويات يصعب السيطرة عليها”.ونّوه 
العضايل�ة إىل أن تطبي�ق ه�ذه اإلجراءات 
والق�رارات الجدي�دة س�يبدأ اعتب�اراً من 

صباح الخميس املوافق للسابع عرش من 
أيلول املقبل، وملّدة أسبوعن، وتشمل: 

أّوالً: تعلي�ق دوام غالبّي�ة طلب�ة املدارس 
الحكومّية والخاّصة، واالنتقال إىل التعليم 

عن ُبعد ملّدة أسبوعن.
ثاني�اً: إغاق ص�االت املقاه�ي واملطاعم 
بمختلف أنواعها السياحّية والشعبّية ملّدة 

أسبوعن، ويقترص تقديم الخدمات فيها 
للزبائن عرب التوصيل أو املناولة فقط، وال 
يس�مح لها بتقديم األطعمة أو الخدمات 
داخلها، وعىل أصحابها مسؤولّية تنظيم 
عملّي�ة املناول�ة بم�ا يضم�ن إج�راءات 
التباعد الجسدي وارتداء الكّمامات،            

بغداد/ الزوراء:
ص�ّوت مجل�س الوزراء ع�ىل مرشوع 
قان�ون موازن�ة ع�ام 2020، واحالته 
عىل مجلس النواب، وفيما اكد الناطق 
باس�م رئيس ال�وزراء احمد ما طال 
ان املوازن�ة أمن�ت روات�ب املوظف�ن 
واملتقاعدي�ن والرعاي�ة االجتماعي�ة، 
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  أج�رى 
الكاظمي، تغيريات يف عدد من املناصب 

املهمة يف الدولة.وذكر املكتب االعامي 
»ال�زوراء«  تلق�ت  ال�وزراء  لرئي�س 
نس�خة منه: ان رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ترأس الجلس�ة 
االس�تثنائية ملجلس الوزراء، الخاصة 
املوازنة.واض�اف:  قان�ون  بمناقش�ة 
ان مجل�س الوزراء ص�ّوت عىل قانون 
العام�ة االتحادية لجمهورية  املوازنة 
العراق للسنة املالية / 2020، وإحالته 

عىل مجلس النواب اس�تنادا اىل أحكام 
املادت�ن ) 61/البن�د أوال و 80/ البند 
ثانيا(من الدستور.يشار اىل ان اللجنة 
املالية النيابية كش�فت، يف وقت سابق 
ل�«الزوراء«، عن ان موازنة 2020 تبلغ 
148 تريليون دينار وبإيرادات تبلغ 67 
تريليون دينار، وبسعر نفطي محدد ب� 
40 دوالرا للربميل.اىل ذلك، اكد الناطق 
باس�م رئي�س مجلس ال�وزراء، أحمد 

م�ا ط�ال، أن موازن�ة 2020 أمن�ت 
رواتب املوظفن واملتقاعدين والرعاية 
االجتماعية، فيما أش�ار إىل أن موازنة 
2021 يف ط�ور اإلعداد.وقال املتحدث 
باس�م رئيس ال�وزراء، خ�ال مؤتمر 
صحفي تابعته »الزوراء«: إن »رئيس 
مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
وص�ف موازن�ة الع�ام الح�ايل بأنه�ا 
بسيطة واستثنائية، وأنها جاءت من 

أجل تنظيم عملي�ة اإلنفاق الحكومي 
وتنظي�م  املقبل�ة،  الثاث�ة  لألش�هر 
عملية االقراض الداخيل والخارجي«. 
مشريا إىل »وجود عجز كبري يف موازنة 
2020، لك�ن للحكوم�ة خططا لتايف 
ه�ذا العج�ز، إضاف�ة إىل أنه�ا أمن�ت 
رواتب املوظفن واملتقاعدين والرعاية 

االجتماعية«.

جملس الوزراء يصّوت على موازنة 2020 .. ومال طالل يؤكد تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين والرعاية االجتماعية
الكاظمي جيري تغيريات كبرية يف عدد من املناصب أبرزها البنك املركزي وأمانة بغداد 

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س مجلس األم�ة الكويت�ي، مرزوق 
الغان�م، تأجي�ل عق�د الجلس�ة املق�ررة الي�وم 
الثاثاء، بس�بب تأكيد إصاب�ة 5 نواب بفريوس 
كورونا املستجد.ومن املقرر أن يتم فحص بقية 
النواب، يوم الس�بت املقبل، للتأكد من إصابتهم 
بالف�ريوس التاج�ي م�ن عدمه.وكانت جلس�ة 
الثاثاء مق�ررة لاس�تجوابات املوجهة لرئيس 
مجلس الوزراء الش�يخ صب�اح الخالد الصباح، 
وأحدهم�ا مقّدم م�ن قب�ل النائ�ب عبدالكريم 
الكندري، وتش�مل ثاث�ة محاور تتعلق بس�وء 

إدارة الحكومة ألزمة كورونا، وسياسة الحكومة 
العامة بشأن العجز املايل، وانتهاك املادة 29 من 
الدستور ) املتعلقة باملس�اواة(.أما االستجواب 
الحمي�دي  النائ�ب  الثان�ي، فه�و مق�ّدم م�ن 
السبيعي، ويتكون من محورين أحدهما يتعلق 
بالته�اون والراخي يف حماي�ة الثروة النفطية، 
وعدم محاس�بة املتجاوزين عىل امل�ال العام، يف 
ح�ن يتعلق املح�ور الثاني باالس�تمرار بالنهج 
الحكوم�ي الس�ابق، وع�دم معالج�ة تجاوزات 
الحكومة، ومساسها بحق املواطنة، وذلك طبقا 

لصحيفة االستجواب املقّدمة من النائب.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االثنن، املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
تس�جيل 4169 اصاب�ة جديدة وش�فاء 

4427 حالة و72 حالة وفاة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لاصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
يف وثيق�ة حصلت “الزوراء” عىل نس�خة 
منها: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 

ام�س: 23989، ليصبح عدد الفحوصات 
الكيل: 1926390، مبينة انه تم تس�جيل 
4169 اصابة جديدة وشفاء 4427 حالة 
و72 حالة وفاة.واضافت: ان عدد حاالت 
الش�فاء ال�كيل: 229132 )%77.8(، اما 

ع�دد االصاب�ات ال�كيل: 294478، بينما 
عدد الح�االت التي تحت العاج: 57260، 
يف حن عدد ح�االت الراقدة تحت العناية 
املركزة: 539، ام�ا حاالت الوفيات الكيل: 
8086.من جهت�ه، اعلن مدير عام صحة 

بغ�داد الرصاف�ة، الدكت�ور عب�د الغن�ي 
الس�اعدي، تس�جيل 423 اصابة جديدة 
اصاب�ة   279 بينه�ا  كورون�ا  بف�ريوس 

شخصت خال الرصد الوبائي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظمة الدول املص�درة للنف�ط، أوبك، امس 
االثن�ن، أن الطل�ب العاملي عىل النفط س�يراجع يف 
2020 عىل نحو أشد من توقعها السابق بسبب فريوس 
كورونا، وس�يتعاىف بوترية أبطأ م�ن املتوقع يف العام 
الق�ادم، مما قد يزيد صعوبة دعم املنظمة وحلفائها 
للس�وق.وخفضت أوبك توقعها للطل�ب العاملي عىل 
نفطه�ا 700 ألف برميل يف 2020 و1.1 مليون برميل 
يوميا يف 2021، بس�بب زي�ادة يف معروض غري أوبك 
املتوقع وطلب عاملي أقل.وقال الخبري النفطي، كامل 
الحرم�ي: إن أوب�ك اليوم أصبحت أوبك+ وتوس�عت، 
لكن املخ�اوف املحدقة بأس�عار النف�ط وباالقتصاد 
كبرية يف الوقت الحايل.وأشار إىل مخاوف من احتمال 
تدهور س�عر النفط، يف ض�وء جائحة كورونا، وتغري 
نم�ط االس�تهاك األمريك�ي للوق�ود، والحدي�ث عن 

نس�ب االلتزام باتف�اق خفض اإلنت�اج، وغريها من 
التقديرات املتش�ائمة حي�ال الطلب املس�تقبيل.كما 
قالت املنظمة يف تقريرها الشهري إنها تتوقع تراجع 
الطلب العاملي عىل النف�ط 9.46 مليون برميل يوميا 
يف 2020 بدال من انخفاضه 9.06 مليون برميل يوميا 
يف التوقع السابق. وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الطلب 
عىل النف�ط 6.62 مليون برمي�ل يوميا يف 2021 بدال 
من زي�ادة 7 ماين برميل يوميا يف التوقع الس�ابق.
إىل ذل�ك، أش�ارت إىل أن تداعي�ات ف�ريوس كورون�ا 
مازالت تفرض تحديا بما يس�تلزم إجراءات منسقة 
من جميع أطراف الس�وق ومن بينه�ا أوبك+.وقالت 
إن إنتاجه�ا النفط�ي زاد 760 أل�ف برمي�ل يوميا يف 
أغسطس إىل 24.05 مليون برميل يوميا مع تخفيف 
أوب�ك+ خفض املع�روض؛ وااللتزام يزي�د إىل 103% 

بحسابات رويرز.

االتصاالت تكشف لـ          عن تفاصيل مشروع القرض الياباني خلدمات الكيبل الضوئي وحتدد موعد تنفيذه
ضبط تهريب السعات يضيف 4 مليارات دينار شهريا خلزينة الدولة

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت وزارة االتصاالت عن تفاصيل 
اليابان�ي لخدمات  الق�رض  م�رشوع 
الكيب�ل الضوئ�ي، وفيم�ا رجحت بدء 
العمل ب�ه خال الع�ام الح�ايل، اكدت 
اضاف�ة اربع�ة مليارات دينار ش�هريا 
اىل خزين�ة الدولة بعد حمل�ة الحد من 

تهريب سعات االنرنت.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة االتص�االت 
واملعلوماتية، باس�م االسدي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان ال�وزارة يف طور بدء 
التش�غيل التجريب�ي املجان�ي ملرشوع 
 FTTH لخدم�ات  اليابان�ي  الق�رض 
للكيب�ل الضوئ�ي يف منطق�ة املأم�ون 
ببغداد لنحو ثاثة االف مشرك. مبينا: 
ان التش�غيل س�يبدأ بع�د االنتهاء من 
اجراءات لجنة احالة املرشوع للرشكة 
الفائ�زة والذي م�ن املرج�ح ان تكمل 
الحايل.واضاف:  العام  االجراءات خال 
املش�اركة  آلي�ة  ان رشكت�ه وضع�ت 
بتش�غيل وصيان�ة وتس�ويق مرشوع 
 FTTH �الق�رض الياباني لخدم�ات ال
للكيب�ل الضوئ�ي، ملا يق�رب من 150 
ال�ف خ�ط يف بغ�داد. مبينا: التنس�يق 
مع الرشكات املختصة فنياً وهندس�ياً 
للمشاركة بتس�ويق الخدمات املتاحة 
عرب الش�بكة الضوئية.واشار االسدي 
اعلن�ت  ق�د  كان�ت  وزارت�ه  ان  اىل: 

حملة إلزال�ة التجاوزات عىل الش�بكة 
الضوئية ضم�ن عدد م�ن املحافظات 
الب�اد، الس�يما محافظ�ة األنب�ار  يف 
وبالتنس�يق مع جه�از األمن الوطني، 
اذ ب�ارشت هيئة إزالة تجاوزات الكيبل 
الضوئي، املش�كلة بمديرية االتصاالت 
واملعلوماتية يف املحافظة، ازالة ش�بكة 

الكيب�ل الضوئ�ي املمت�دة ع�ىل أعمدة 
الكهرباء بصورة غري رسمية بمناطق 
واحي�اء الرمادي. مؤكدا قط�ع وازالة 
العدي�د منه�ا، اضاف�ة اىل الكابين�ات 
الت�ي تجه�ز خدم�ة االنرنت بش�كل 
غ�ري مرخ�ص به.وتاب�ع: ان عمليات 
االنرنت والس�يطرة  تهري�ب س�عات 

عليها ال تقاس باملساحات، وانما بعدد 
الس�عات. مؤك�دا: ان ال�وزارة تمكنت 
خال حملة الحد من تهريب الس�عات 
من اضافة نحو اربع�ة مليارات دينار 
ش�هريا اىل خزينة الدولة.وأكدت وزارة 
االتصاالت أن عملية الصدمة أس�همت 
بحرص أغلب سعات االنرنت الداخلة إىل 

الباد عن طريق بوابات النفاذ الدولية، 
فيم�ا أش�ارت إىل أن العملي�ة حققت 
ثاثة اه�داف كبرية.وق�ال مدير البنى 
التحتية يف الرشك�ة العامة لاتصاالت 
واملعلوماتي�ة، عيل محمود، يف ترصيح 
صحفي: إن “عملي�ة الصدمة حققت 
اهدافاً أمني�ة ومادية وخدمية”، مبيناً 
أن�ه “ع�ىل الصعي�د االمن�ي تم حرص 
اغلب سعات االنرنت الداخلة اىل الباد 
ع�ن طري�ق بواب�ات النف�اذ الدولي�ة، 
ما س�هل عملي�ة الس�يطرة وامكانية 
املراقبة”.وأض�اف أنه “ت�م يف الجانب 
الخدم�ي، تقديم تس�هيات كبرية عىل 
امرار السعات يف املحافظات املشمولة 
بعملية الصدمة ووضع الحلول الفنية 
للمش�اكل الس�ابقة، االمر الذي يرتب 
عليه ازدياد ج�ودة الخدمة املقدمة اىل 
املواطنن”.وتاب�ع “أما الجانب املادي، 
فقد حققت عملية الصدمة ارتفاعا يف 
االي�رادات املالية، بس�بب ازدياد حجم 
السعات الرس�مية الداخلة إىل الباد”.
يذكر ان وزارة االتص�االت، وبالتعاون 
مع هيأة االعام واالتصاالت واالجهزة 
الجه�ات  بمط�اردة  قام�ت  االمني�ة، 
املهرب�ة لس�عات االنرن�ت يف عدد من 
املحافظ�ات تمكنت خاله�ا من هدم 
ع�دد م�ن االبراج خ�ال عملي�ة اطلق 

عليها عملية الصدمة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7326    الثالثاء   15   ايلول     2020 No: 7326    Tue    15     Sep    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر يف أسواق البورصة 
االثنن..  أمس  املحلية،  واألسواق  الرئيسية 
وسجلت بورصة الكفاح 123.200 دينار مقابل 
100 دوالر أمريكي، فيما سجلت البورصة األحد 
أسعار  دوالر.وكانت   100 لكل  دينارا   123.150
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محات  يف  البيع 
بغداد كاآلتي: سعر البيع: 123.750 ديناراً لكل 
ديناراً   122.750 الرشاء:  سعر  أما  دوالر.   100

لكل 100 دوالر.

الدوالر يعاود االرتفاع 
يف األسواق احمللية

النفط تؤكد التزامها باتفاق “أوبك” 
لتحقيق األهداف املشرتكة

قتلى وجرحى يف تفجري هز عفرين 
السورية 

الرافدين: منح قروض 50 مليونا 
للموظفني للبناء والرتميم

رئيس جملس األمة الكوييت يعلن تأجيل 
جلسة الربملان 

حاالت الشفاء بكورونا تتخطى اإلصابات اليومية والوفيات تتجاوز الـ 8 آالف

أوبك تتوقع تراجعا أشد للطلب على النفط مع استمرار كورونا بعد إصابة 5  نواب بكورونا 

الصحة تسجل 4169 إصابة جديدة وشفاء 4427 حالة

وفاة الصحفي الفلسطيين حسن الكاشف عن عمر ناهز الـ75 عاما

االخريةإنستجرام يتيح للمستخدمني إضافة روابط للمنشورات مقابل مبلغ مالي

ص 8

 

وزير اخلارجية: سنذهب إىل باريس 
لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا

أملانيا: قدمنا ملياري يورو مساعدات للعراق

برلن/ متابعة الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجي�ة، فؤاد حس�ن، امس 
االثن�ن، انه س�يزور باري�س لتحديد موعد 
زي�ارة رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
لفرنسا،  فيما أعلن وزير الخارجية األملاني، 
هايكو ماس، أن باده قدمت ملياري يورو 
مس�اعدات للعراق لدعم وتعزيز استقراره.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة، ف�ؤاد حس�ن، يف 
مؤتمر صحفي عقف�ده مع نظريه االملاني 
يف برل�ن : ان »الحكوم�ة الفرنس�ية تؤي�د 
حماية سيادة العراق«.واضاف »سنذهب إىل 
باري�س لتحديد موعد زي�ارة رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي ل فرنس�ا«.من جانبه، 

أعلن وزير الخارجية األملاني، هايكو ماس، 
أن ب�اده قدمت ملياري يورو كمس�اعدات 
للعراق لدعم وتعزيز استقراره.وقال ماس، 
يف مؤتم�ر صحفي عقده ام�س االثنن مع 
نظريه العراقي فؤاد حسن الذي يزور أملانيا: 
»قدمن�ا ملياري يورو للعراق كمس�اعدات، 
ونثمن م�رشوع اإلصاح لتعزي�ز االقتصاد 
يف العراق«.من جهته، ق�ال وزير الخارجية 
العراقي، فؤاد حسن: إن »عاقتنا مع أملانيا 
مهمة يف مجاالت مختلفة، ونش�كر حكومة 
أملانيا لدعمها املس�تمر للعراق يف حربه ضد 
داعش«. وأضاف أن »أملانيا س�اعدت يف بناء 

مستشفيات مختلفة يف العراق«.

األردن تعلن إغالق املساجد واملدارس واملطاعم واملقاهي ملدة أسبوعني
يف ضوء ارتفاع عدد اإلصابات اىل مستويات غري مسبوقة

بغداد/ الزوراء:
مواد  وناقل  رسي«  »مخرب  عىل  القبض  إلقاء  االثنن،  امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 
لوجستية لعنارص تنظيم »داعش« يف محافظة كركوك.وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: إن »مفارزها املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية، ألقت 
أحكام  العبايس بمحافظة كركوك مطلوب عىل وفق  ناحية  اإلرهابين يف  أحد  القبض عىل 
داعش  عصابات  بتزويد  يقوم  والذي  اإلرهابية،  داعش  لعصابات  النتمائه  إرهاب   4 املادة 
مالية«. مبالغ  مقابل  لوجستية  وأمور  غذائية  مواد  ونقل  األمنية  القوات  عن  بمعلومات 
وأضافت أنه »من خال التحقيقات األولية معه اعرف بانتمائه لتلك العصابات اإلجرامية 
وقيامه بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد العصابات اإلجرامية بمعلومات عن تحركات 
القوات األمنية، وهو من عائلة داعشية لديه أحد أشقائه الهاربن ضمن عصابات داعش 

اإلرهابية، حيث تم تدوين أقواله وإحالته عىل الجهات املختصة«.

اإلطاحة بـ»خمرب سري« وناقل مواد 
لـ»داعش« يف كركوك

خرجيو العلوم الطبية يغلقون باب وزارة الصحة 

تفاصيل ص3   



جملس الوزراء يصّوت على موازنة 2020 .. ومال طالل يؤكد تأمني 
رواتب املوظفني واملتقاعدين والرعاية االجتماعية

العدد: 158 حمافظة النجف االشرف        
التأريخ: 2020/9/10 جلنة البيع واالجيار الثالثة       

اعالن

إعالن رقم )27(
رقم الطلبية    6005 / 2020

بغداد/ الزوراء:

مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  صّوت 

قانون موازنة عام 2020، واحالته عىل 

مجلس النواب، وفيما اكد الناطق باسم 

رئيس الوزراء احمد مال طالل ان املوازنة 

واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  أمنت 

رئيس  أجرى  االجتماعية،  والرعاية 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغيريات يف 

عدد من املناصب املهمة يف الدولة.

الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس 

الوزراء،  ملجلس  االستثنائية  الجلسة 

الخاصة بمناقشة قانون املوازنة.

صّوت  الوزراء  مجلس  ان  واضاف: 

االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  عىل 

لجمهورية العراق للسنة املالية / 2020، 

اىل  استنادا  النواب  وإحالته عىل مجلس 

 /80 و  أوال  61/البند   ( املادتني  أحكام 

البند ثانيا(من الدستور.

النيابية  املالية  اللجنة  ان  اىل  يشار 

لـ«الزوراء«،  سابق  وقت  يف  كشفت، 

عن ان موازنة 2020 تبلغ 148 تريليون 

دينار وبإيرادات تبلغ 67 تريليون دينار، 

دوالرا   40 بـ  محدد  نفطي  وبسعر 

للربميل.

اىل ذلك، اكد الناطق باسم رئيس مجلس 

موازنة  أن  طالل،  مال  أحمد  الوزراء، 

2020 أمنت رواتب املوظفني واملتقاعدين 

أن  إىل  أشار  فيما  االجتماعية،  والرعاية 

موازنة 2021 يف طور اإلعداد.

الوزراء،  رئيس  باسم  املتحدث  وقال 

خالل مؤتمر صحفي تابعته »الزوراء«: 

مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس  إن 

الحايل  العام  موازنة  وصف  الكاظمي 

جاءت  وأنها  واستثنائية،  بسيطة  بأنها 

من أجل تنظيم عملية اإلنفاق الحكومي 

عملية  وتنظيم  املقبلة،  الثالثة  لألشهر 

مشريا  والخارجي«.  الداخيل  االقرتاض 

 ،2020 موازنة  يف  كبري  عجز  »وجود  إىل 

لكن للحكومة خططا لتاليف هذا العجز، 

املوظفني  رواتب  أمنت  أنها  إىل  إضافة 

واملتقاعدين والرعاية االجتماعية«.

حلت  الحايل  العام  »موازنة  أن  وأوضح 

التدرج  بقانون  املشمولني  مشكلة 

يصل  الذين   ،2020 موازنة  يف  الصحي 

عددهم إىل 35 ألف«، الفتا إىل أن »موازنة 

وستعالج  مختلفة  ستكون   2021

املواطنني،  التي تهم  القضايا  الكثري من 

اإلعداد،  وأن موازنة عام 2021 يف طور 

تبويب  يف  جديد  تعاٍط  هناك  وسيكون 

اإليرادات بموازنة العام املقبل«.

»عن  طالل  مال  كشف  آخر،  جانب  من 

التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص 

يف قضية اغتيال املحلل السيايس هشام 

الهاشمي، وأنه سيتم قريبا تشكيل لجنة 

تقيص الحقائق ملعرفة قتلة املتظاهرين، 

مهمة  بأسماء  اإلطاحة  ستتم  كما 

الفساد«،  بسبب  القضاء  عىل  وإحالتها 

لن  الحالية  »الحكومة  أن  عىل  مشددا 

املواطنني،  حقوق  من  حق  بأي  تفرط 

وأنها ملتزمة بتهيئة األجواء لالنتخابات 

املبكرة«.

وخطواته  العراق  »سعي  وأكد 

يف  التصعيد  عدم  أجل  من  الدبلوماسية 

املنطقة«.

مال  قال  السككي،  الربط  وبخصوص 

السككي  الربط  عن  »الحديث  إن  طالل 

مازال مبكرا، وأنه مجرد أفكار ليس إال، 

وأن الكويت دولة جارة، وبغداد مستعدة 

القضايا  لحوار طويل معها لحّل جميع 

العالقة«.

الوزراء  رئيس  أجرى  اخر،  سياق  ويف 

عدد  يف  تغيريات  الكاظمي،  ،مصطفى 

من املناصب املهمة يف الدولة.

لـ«الزوراء«:  حكومي  مصدر  وقال 

ببعض  تغيريات  اجرى  الكاظمي  ان 

املناصب املهمة يف الدولة، حيث تم تعيني 

مصطفى غالب محافظاً للبنك املركزي، 

وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة 

الوطنية لالستثمار، ومنهل عزيز رؤوف 

الحبوبي اميناً لبغداد.

عبدالهادي  جواد  سالم  بينما  واضاف: 

الچلبي مديراً للمرصف العراقي للتجارة، 

العمليات  لشؤون  وكيال  العبيدي  وخالد 

العراقي،  الوطني  املخابرات  لجهاز 

االمن  لجهاز  وفالح يونس حسن وكيالً 

رئيساً  حمزة  حلبوص  وحسن  الوطني، 

لهيئة االوراق املالية، وسامي املسعودي 

رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعالء جواد 

حميد رئيساً لهيئة النزاهة.

االرشف  النجف  ملحافظة  الثالثة  وااليجار  البيع  لجنة  تعلن  راغب  تقدم  لعدم  بالنظر 
بلدية  اىل  والعائدة  ادناه  تفاصيلها  املبينة  العقارات  العلنية إليجار  املزايدة  اجراء  عن 
)الحريه( وملدة )سنة واحدة( وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
فرتة  خالل  املذكورة  البلدية  مراجعة  باملزايدة  االشرتاك  يرغب  من  فعىل   2013 لسنة 
)15( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا 
اليوم  الساعة )11 صباحا( من صباح  املذكورة  البلدية  املزايدة يف  للقانون وستجري 
التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي 
يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور 

االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تأريخ إجرائها.
عماد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط:
1- تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية أعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية وبطاقة السكن .
2- تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة 
للمدة  وفقا  وتصديقه  العقد  تنظيم  مع  االحالة  صدور  من  يوم   30 خالل  املصاريف 

املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته .
مرشوع  او  االستثمار  ألغراض  املوقع  اىل  الحاجة  حالة  يف  العقد  فسخ  للبلدية  يحق   -3

للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .
اىل  املشيدات  كافة  عودة  مع  أجله  من  املؤجرة  الغرض  لغري  استخدامها  يجوز  ال   -4

البلدية بعد انتهاء العقد .
5- تكون امانات دخول املزايدة للشاغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا 

لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3.
العام وقبل اعالن  املال  العامة وحماية  للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة   -6

املزايدة.

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة
) إنشاء مجمع سكني من ) 200 ( دار يف مصفى كربالء عىل موقع بأبعاد X 280 330 م (

للمرة ) االوىل ( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 21,678,642,000 ( دينار عراقي فقط )واحد وعرشون مليار وستمائة وثمانية وسبعون 
مليون وستمائة واثنان وأربعون الف دينار عراقي ( وبمدة تنفيذ ) 548 ( يوم, بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها 
من أمانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) مائة وخمسون الف دينار ال غري ( غري قابل للرد, فعىل الراغبني باملشاركة من 
ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي ) مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض ( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ) 120 ( 

يوما.
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :-

رقم املناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها 
رقمي اإلعالن والطلبية يف مدة أقصاها الساعة ) الواحدة بعد الظهر ( ليوم 2020/10/13 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش 

االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

1- جلب الوثائق املدرجة أدناه عند القطع والرشاء:-
- هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

2- إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
3- بإمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل 

اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.
4- يف حال وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه اإلنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
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بغداد/ الزوراء:

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، 

أم�س االثنني، عن أن مق�دار الدين 

الخارج�ي بذمة الع�راق قيمته ٢٥ 

ملي�ار دوالر والداخ�ي ٨٥ تريليون 

دين�ار، فيما أش�ارت إىل أن املوازنة 

املوظف�ني  العام�ة تؤم�ن روات�ب 

لألش�هر املتبقي�ة للس�نة الحالي�ة 

.٢٠٢٠

وقال مق�رر اللجنة، أحمد الصفار، 

يف ترصي�ح صحف�ي: إن “مجل�س 

الن�واب س�يبدأ إجراءات املناقش�ة 

وق�راءة م�روع قان�ون املوازن�ة 

العامة للس�نة ٢٠٢٠”، مش�راً إىل 

أنه سيجري “إقرارها بأرسع وقت 

يف حال وصولها إىل املجلس”.

وتوقع الصفار “إقرارها بالجلس�ة 

املقبلة ملجلس الوزراء وإرسالها إىل 

الربملان يف األس�بوع املقبل”، مردفاً 

أن “املوازن�ة تضمن ضمن قانونها 

االقرتاض الداخي والخارجي”.

ولف�ت اىل أن “الحكوم�ة س�تؤمن 

روات�ب املوظفني لألش�هر املتبقية 

للس�نة ٢٠٢٠”، مبين�اً أن “حج�م 

الحكوم�ة  ع�ى  املرتتب�ة  الدي�ون 

للبن�وك واملص�ارف وصل�ت إىل ٢٥ 

مليار دوالر الخارجي و ٨٥ تريليون 

دينار الداخي”.

ول�م يق�ر الع�راق املوازن�ة املالي�ة 

جراء اس�تقالة الحكومة الس�ابقة 

مطل�ع الع�ام الجاري تح�ت وطأة 

احتجاجات ش�عبية غر مسبوقة، 

ومن ثم تفيش وباء كورونا يف البالد؛ 

الذي تسبب بأزمة مالية نجمت عن 

انخفاض كبر يف أسعار النفط.

بغداد/ الزوراء:
رحبت مفوضية االنتخابات، امس االثنني، 
بترصيح�ات املرجع الديني األعى، الس�يد 
االنتخابات،  السيس�تاني، بخصوص  عي 
مؤكدًة اس�تعدادها إلج�راء االنتخابات يف 
العام املقب�ل بعد تحقيق خمس�ة رشوط 
من بينها إنجاز قانون االنتخابات بأرسع 
وق�ت، وإكم�ال تري�ع قان�ون املحكمة 

االتحادية.
وقال�ت املفوضية يف بيان تلقت “ الزوراء” 
نس�خة من�ه: إنه�ا “اس�تقبلت باهتمام 
وامتن�ان كبرين البي�ان التاريخي واملهم 
للمرجعية الرشيدة واملتمثلة بسماحة آية 
الله العظمى الس�يد عي السيستاني -دام 
ظله- يف أثناء اجتماع سماحته مع جينني 
هينيس بالسخارت املمثلة الخاصة لألمني 
الع�ام لألم�م املتحدة يف الع�راق يوم األحد 

املوافق 13/ 9/2020”.
القيم�ة  “الترصيح�ات  أن  وأضاف�ت 
باالنتخاب�ات  يتعل�ق  فيم�ا  لس�ماحته 
النيابي�ة املق�رر إجراؤها يف الع�ام املقبل 
هي دليل واضح عى أن املرجعية الرشيدة 
تويل اهتماماً بالغ�ًا إلجراء انتخابات حرة 
ونزيهة وتش�جع املواطنني عى املشاركة 

فيها”.
وأش�ارت املفوضية إىل “التزامه�ا الكامل 
بالعم�ل ع�ى تأدي�ة مهمتها الدس�تورية 
بكل إخ�الص وتفان”، مضيف�ًة: “نعاهد 
أبناء الش�عب عى وضع أصواتهم بمرتبة 
األمانة القانونية واألخالقية، لتنفيذ عملية 
انتخابي�ة بمعاير الش�فافية املعروفة يف 

األنظمة الديمقراطية”.
وجددت املفوضية “تأكيدها أنها ستكون 
تتحق�ق  أن  بع�د  لالنتخاب�ات  مس�تعدة 
ال�روط املوضوعي�ة التي أعلنته�ا مرارا 

والتي تتلخص بما ياتي:
قان�ون  بإنج�از  الربمل�ان  يق�وم  أن  أوالً: 
االنتخاب�ات ب�أرسع وقت ممك�ن ونره 
يف الجري�دة الرس�مية كونه يمث�ل اإلطار 

القانوني لعملية االنتخابات.

ثاني�ا: أن يق�وم الربملان بإكم�ال تريع 
قانون املحكمة اإلتحادية التي هي الجهة 
الوحي�دة املخولة قانوني�ا باملصادقة عى 

نتائج االنتخابات.
ثالث�ا: أن تقوم الحكوم�ة بتهيئة املوازنة 
االنتخابية وتوفر املستلزمات التي طالبت 
املفوضية بها سابقا من الوزارات املعنية، 
والتي يساعد وجودها عى قيام املفوضية 

بإجراء االنتخابات يف وقتها املحدد.
رابع�ا :أن يقوم مجلس الوزراء باملصادقة 
ع�ى تعيني امل�دراء العام�ني املنتخبني من 

قبل مجلس املفوضني.
خامس�ا: تدع�و املفوضية األم�م املتحدة 
املختص�ة  األخ�رى  الدولي�ة  واملنظم�ات 
إىل تقدي�م املس�اعدة االنتخابي�ة وتوف�ر 
الرقاب�ة الالزم�ة إلنج�از انتخاب�ات حرة 
الش�عب  إرادة  وش�فافة ونزيه�ة تمث�ل 
العراق�ي الحقيقي�ة ع�ن طري�ق مالكها 
التقن�ي واملختص واملتن�وع، باإلضافة إىل 
زيادة ع�دد خربائه�ا وتوزيعه�م ميدانياً 
ب�ني املحافظات كافة وع�دم اختصارهم 
بع�دد قليل اليت�الءم مع طبيع�ة التحدي 
إنج�از  امله�م يف  الكب�ر ودوراملفوضي�ة 

االنتخابات”.
وختمت املفوضية بيانه�ا بالقول: “نكرر 
إمتناننا الكبر ملواقف املرجعية الرش�يدة 
الداعم�ة لكرامة وأمن وحري�ة العراقيني 
كافة، ونتطلع بش�غف إىل يوم االنتخابات 
بدعم املرجعية الرش�يدة وتوفر الروط 

املالئمة املذكورة أعاله”.
وكان املرج�ع الدين�ي األع�ى الس�يد عي 
السيس�تاني أك�د، خ�الل لقائ�ه املمثل�ة 
األممية يف العراق جينني بالسخارت، أمس 
االول األح�د، أن االنتخابات النيابية املقرر 
إجراؤه�ا يف العام املقب�ل “تحظى بأهمية 
بالغة”، مشدداً عى رضورة توفر الروط 
الرضورية التي تضفي عى نتائجها درجة 
عالية من املصداقية، وإجرائها وفق قانون 
عادل ومنصف بعيداً عن املصالح الخاصة 

لبعض الكتل واألطراف السياسية.

املالية النيابية: ٢٥ مليار دوالر ديون العراق اخلارجية والداخلية ٨٥ تريليون دينار 

املفوضية ترحب بتوجيهات السيد 
السيستاني وتعلن استعدادها إلجراء 
االنتخابات بعد حتقيق مخسة شروط

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 

اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ني، 

لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 

وفيم�ا اك�دت تس�جيل 4169 اصابة 

جديدة وش�فاء 4427 حالة و72 حالة 

وف�اة، ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة 

التوزيع الجغ�رايف لالصابات  والك�رخ 

حسب املناطق.

وثيق�ة حصل�ت  ال�وزارة يف  وذك�رت 

“الزوراء” عى نس�خة منه�ا: ان عدد 

الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم ام�س: 

الفحوص�ات  ع�دد  ليصب�ح   ،23989

ت�م  ان�ه  مبين�ة   ،1926390 ال�كي: 

تس�جيل 4169 اصابة جديدة وش�فاء 

4427 حالة و72 حالة وفاة.

الش�فاء  ان ع�دد ح�االت  واضاف�ت: 

ال�كي: 229132 )%77.8(، ام�ا عدد 

االصابات ال�كي: 294478، بينما عدد 

الح�االت التي تحت العالج: 57260، يف 

حني عدد ح�االت الراقدة تحت العناية 

املرك�زة: 539، ام�ا ح�االت الوفي�ات 

الكي: 8086.

م�ن جهت�ه، اعل�ن مدي�ر ع�ام صحة 

بغ�داد الرصاف�ة، الدكتور عب�د الغني 

الساعدي، تسجيل 423 اصابة جديدة 

بف�روس كورون�ا بينه�ا 279 اصابة 

شخصت خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقت “الزوراء” 

نس�خة منه: ان “املؤسس�ات الصحية 

يف جانب الرصافة سجلت 423 اصابة 

جديدة بفروس كورونا موزعة كالتايل:  

279 حال�ة ش�خصت خ�الل الرص�د 

الوبائ�ي للقطاعات الصحي�ة:  قطاع 

الرصافة 56 حالة / قطاع االس�تقالل 

27 حال�ة /  قطاع االعظمية 14 حالة 

/  قط�اع البلدي�ات الثان�ي 42 حال�ة 

/  قط�اع البلدي�ات االول 10 حاالت /  

قطاع بغداد الجديدة 49 حالة /  قطاع 

الش�عب 11 حالة /  قط�اع الصدر 40 

حالة /  قطاع النهروان 30 حالة .

واش�ار اىل 144 حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسس�ات الصحي�ة:  مدينة الصدر 

 ,555  ,567  ,537 محل�ة  حال�ة   44

 ,554  ,517  ,542  ,526  ,585  ,521

541, 573, قطاعات 54, 29, جميلة, 

14 حال�ة ضم�ن  الك�رخ  االورف�ي/ 

املناطق التالية, الحري�ة حالة واحدة, 

ال�دورة حالت�ني, ال�داوودي حالت�ني, 

الغزالي�ة حالة واح�دة, الرموك حالة 

واح�دة, ح�ي الجامعة حال�ة واحدة, 

القادس�ية 3 ح�االت, ح�ي الجوادي�ن 

  / واح�دة  حال�ة  املنص�ور  حالت�ني, 

الحس�ينية 4 حاالت محلة 215, 220, 

221/  ح�ي القاه�رة 6 ح�االت محل 

307, 323, 324/  س�بع قصور حالة 

واح�دة /  الزعفراني�ة 8 حاالت محلة 

970, 957, 961, /  املعامل حالة واحدة 

الزراع�ي /  املدائن حالتني /  النهروان 

حال�ة واح�دة /  ش�ارع فلس�طني 9 

  /  ,503  ,508  ,507 محل�ة  ح�االت 

االعظمية 4 ح�االت محلة 300, 310, 

312/  الوزيري�ة حال�ة واح�دة محلة 

301/  ح�ي الزه�راء حالت�ني محل�ة 

757, قرب حس�ينية شهيد املحراب / 

الش�عب 12 حال�ة محل�ة 317, 343, 

337, 357, ح�ي الجزائ�ر, ح�ي اور, 

البن�وك /  بغداد الجدي�دة حالة واحدة 

محل�ة 721/  الك�رادة 6 حاالت محلة 

901, 905, 925, 904/  ام الكرب حالة 

واح�دة محل�ة 345/  العبي�دي حالة 

واحدة محلة 762/  ش�ارع السعدون 

حال�ة واح�دة محلة 101/  املش�تل 3 

حاالت محلة 726, 729/  س�بع ابكار 

حالة واحدة /   الفضيلية حالة واحدة 

محل�ة 753/  االم�ني 4 ح�االت محلة 

707, 739, /  زيون�ة 3 ح�االت محلة 

712, / الجادري�ة حال�ة واحدة محلة 

923/  الكف�اح 5 ح�االت محلة 125, 

127, 113/  الغدير حالة واحدة محلة 

702/  ح�ي الن�رص 3 ح�االت محل�ة 

772, 783/  القناة حالة واحدة محلة 

311/  البلدي�ات حال�ة واح�دة محلة 

728/  بس�ماية حال�ة واح�دة عمارة 

.202

واضاف الس�اعدي انه “تم نقل جميع 

املصاب�ني اىل الحج�ر الصح�ي لتلق�ي 

الع�الج فيما نقل�ت الح�االت الحرجة 

اىل العناي�ة املركزة الخاص�ة بالعزل”، 

مشرا اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات 

ارتف�ع اىل 36673 ت�ويف منه�م 1200 

فيما اكتسب الشفاء 30863 ومتبقي 

قيد العالج 4610”.

ودعا الس�اعدي املواطنني اىل “االلتزام 

التباعد  الوقاي�ة وتطبي�ق  بإج�راءات 

االصاب�ة  م�ن  لحمايته�م  االجتم�اع 

وتقليل تفيش الوباء”.

اىل ذل�ك، ح�ددت دائ�رة صح�ة الكرخ 

املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 

مخترباته�ا  يف  املش�خصة  الح�االت 

بمرض ف�روس كورونا املس�تجد مع 

اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الساعة 

العارشة م�ن ليلة االح�د واملعلن عنها 

امس االثنني.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت “الزوراء” 

نس�خة من�ه: ان عدد االصاب�ات 678 

موزع�ة كاآلت�ي: أبو غري�ب 16/ ابو 

دشر  21/ االسكان   2/ االعالم  11/ 

البي�اع   15/ التاجي  23/ الرتاث   3/ 

الحارثي�ة 2/ الحري�ة  62/ الخطي�ب 

 /9 الدولع�ي   /35 ال���دورة    /  6

الرحمانية 2/ السيدية  22/ الشالجية 

1/ الرط�ة الخامس�ة 4/ الرط�ة 

الرابع�ة 7/ الش�علة   56/ الصالحية  

4/ الطارمي�ة   26/ الطوبج�ي  12/ 

 /7 العط�ي�في��ة    /2 العامري�ة   

 /5 القادس�ي�ة    /12 الغزالي��ة  

 /5 اللطي�في��ة    /47 الكاظمي��ة   

املحمودية  28/ امل�عال�ف  5/ املنصور  

7/ املواصالت  3/ النرص والسالم   1/ 

الوشاش  7/ اليوسفية   6/ الي�رموك  

25/ ج��كوك   2/ حي الجامعة  13/ 

حي الجه�اد  32/ ح�ي الخرضاء 5/ 

حي العامل   58/ حي العدل   21/ حي 

الفرات 1/ س�بع البور  4/ س��وي�ب  

1/ ش�ارع حيفا 4/ ك�رادة مريم   5/ 

ناحي�ة الرش�يد   5/ جان�ب الرصافة 

17/ محافظ�ة الب�رصة  1/ محافظة 

بابل 1/ محافطة واسط  3/ محافظة 

كربالء  1.

حاالت الشفاء بكورونا تتخطى اإلصابات اليومية والوفيات 
تتجاوز 8 آالف

الصحة تسجل 4169 إصابة جديدة وشفاء 4427 حالة

     

األردن تعلن إغالق املساجد واملدارس واملطاعم واملقاهي ملدة أسبوعني
 عمان/ متابعة الزوراء:

اعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم، أمجد عودة 

العضايل�ة، ان مجل�س ال�وزراء اتخ�ذ خالل 

جلس�ته، التي عقدت امس االثنني، برئاس�ة 

رئي�س ال�وزراء، الدكتور عمر ال�رّزاز، جملة 

م�ن القرارات واإلج�راءات الوقائّي�ة لحماية 

املواطن�ني والحفاظ عى س�المتهم، وضبط 

انتش�ار العدوى بف�روس كورون�ا؛ وذلك يف 

ضوء ارتف�اع أعداد اإلصابات اىل مس�تويات 

غر مسبوقة.

وأّك�د العضايل�ة، خالل إيج�از صحفي عقد 

يف رئاس�ة الوزراء، أّن هذه الق�رارات اتخذت 

لتجّن�ب ف�رض الحظر الش�امل، كم�ا تفعل 

العدي�د م�ن الدول األخ�رى يف ه�ذه املرحلة، 

ومواطن�ني،  كمس�ؤولني  “علين�ا  مضيف�ا: 

مس�ؤولّيات والتزام�ات يج�ب أن نق�وم بها 

حتى نضمن عدم تفيّش الوباء إىل مس�تويات 

يصعب السيطرة عليها”.

ونوّه العضايل�ة إىل أن تطبيق هذه اإلجراءات 

والقرارات الجديدة س�يبدأ اعتباراً من صباح 

الخمي�س املواف�ق للس�ابع عر م�ن أيلول 

املقبل، وملّدة أسبوعني، وتشمل: 

امل�دارس  طلب�ة  غالبّي�ة  دوام  تعلي�ق  أّوالً: 

الحكومّي�ة والخاّص�ة، واالنتق�ال إىل التعليم 

عن ُبعد ملّدة أسبوعني.

واملطاع�م  املقاه�ي  إغ�الق ص�االت  ثاني�اً: 

بمختل�ف أنواعها الس�ياحّية والش�عبّية ملّدة 

أس�بوعني، ويقت�رص تقديم الخدم�ات فيها 

للزبائ�ن ع�رب التوصيل أو املناول�ة فقط، وال 

يس�مح له�ا بتقدي�م األطعم�ة أو الخدمات 

داخله�ا، وعى أصحابه�ا مس�ؤولّية تنظيم 

عملّي�ة املناولة بما يضمن إج�راءات التباعد 

الجسدي وارتداء الكّمامات، وجميع إجراءات 

الوقاية، وتحت طائلة املسؤولّية.

ثالثاً: إجراءات تخّص املس�اجد والكنائس يف 

جمي�ع محافظات اململكة بحس�ب ما يعلنه 

وزير األوقاف والشؤون واملقّدسات اإلسالمّية 

ورئيس مجلس رؤساء الكنائس.

رابع�اً: إغ�الق األس�واق الش�عبّية يف جمي�ع 

محافظات اململكة، نظراً للتزاحم واالكتظاظ 

الحاصل فيها.

خامس�اً: تكليف وزي�ر اإلدارة املحلّية وأمني 

عّم�ان بوض�ع آلّي�ة لتنظي�م عمل األس�واق 

املركزّية، بما يضمن منع التزاحم واالكتظاظ، 

وإجراءات السالمة والوقاية فيها.

سادساً: سيقوم املجلس القضائي بالتنسيق 

م�ع وزارة الع�دل باتخ�اذ إج�راءات لضمان 

عدم التزاحم، وإجراءات السالمة والوقاية يف 

املحاكم.

سابعاً: أّما بشأن إقامة االحتفاالت أو األعراس 

أو بيوت العزاء، أو أّي تجّمعات أخرى، ورغم 

التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إاّل أّننا ملسنا 

حالة من االس�تهتار والته�اون يف هذا األمر، 

وقد نجم عن ذلك وبكّل أس�ف ظهور عرات 

اإلصاب�ات يف مختل�ف محافظ�ات اململك�ة، 

وعلي�ه س�تّتخذ األجه�زة املعنّي�ة إج�راءات 

صارمة جّداً بحّق كّل من يخالف دون تهاون 

مطلقاً، وسيتّم توقيف أّي شخص يقيم مثل 

هذه التجّمعات ملّدة أربعة عر يوماً.

ثامن�اً: أّكد مجلس الوزراء ع�ى قراراته التي 

ت�ّم اتخاذه�ا أمس والت�ي تضمنت: تش�ديد 

الرقاب�ة ع�ى التجّمعات بمختلف أش�كالها، 

والتنس�يق مع الح�ّكام اإلداري�ني واألجهزة 

األمنّية ملنع أّي تجّمع، تحت طائلة املسؤولّية 

القانونّية، والتأكيد عى الوزارات واملؤّسسات 

العاّم�ة والدوائ�ر الحكومّي�ة بتخفيض عدد 

املوّظفني لديه�ا إىل الحّد األدنى، وبالحّد الذي 

يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنني؛ 

ع�ى أن يقوم املرجع املخت�صّ بتدوير الّدوام 

بني املوّظفني، وتحدي�د دوام مجموعة منهم 

ع�ن ُبعد، مّم�ن تالئ�م طبيعة عمله�م ذلك، 

م�ع التأكيد عى االلت�زام بإج�راءات التباعد 

والوقاية املنصوص عليها.

كما تضمن�ت القرارات أيض�ا االكتفاء بعقد 

االجتماعات يف الوزارات والدوائر واملؤّسسات 

الحكومّي�ة والهيئات العاّمة ع�ن ُبعد، وبأقّل 

األع�داد املمكنة؛ بما يف ذلك جلس�ات مجلس 

ال�وزراء الت�ي س�يتّم عقده�ا بدءاً م�ن يوم 

الثالثاء املقبل بتقنّي�ة االتصال املرئي، ومنع 

الزيارات يف املستش�فيات حتى إش�عار آخر، 

وإيج�اد وس�ائل تواص�ل آمنة م�ع املرىض، 

وتخفي�ف التزاح�م يف املستش�فيات بتطوير 

أس�اليب التعامل اإللكرتوني لتحديد املواعيد 

واملعالجات.وأكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم 

أن العمل بهذه القرارات سيس�تمر ابتداًء من 

صباح يوم الخميس وملّدة أسبوعني.

يف غضون ذلك، أعلن وزير األوقاف والشؤون 

محم�د  الدكت�ور  اإلس�المية،  واملقدس�ات 

الخاليل�ة، إغ�الق املس�اجد مل�دة أس�بوعني 

ابتداًء من يوم الخمي�س املقبل، وذلك التزاماً 

بالتوصيات والتوجيهات الصحية.

وأكد الخاليلة، يف إيجاز صحفي، امس االثنني، 

أن ه�ذا اإلجراء احرتازي، ويتفق مع املقاصد 

الرعي�ة التي تنادي بدفع الرضر وتنس�جم 

مع الفت�اوى الرعي�ة واملقاص�د العظيمة 

لهذا الدين الحني�ف، الذي يؤكد دائماً أن دفع 

املفسدة مقدمة عى جلب املصلحة. كما شدد 

ع�ى أن إغالق املس�اجد ملدة أس�بوعني، جاء 

بنية سامية ومقصد نبيل والغاية هي صحة 

املواطنني واملجتمع كافة.

م�ن جانب�ه، أعل�ن وزي�ر الرتبي�ة والتعليم، 

الدكت�ور تيس�ر النعيمي، تعلي�ق الحكومة 

لدوام طلبة امل�دارس والتحول إىل التعليم عن 

ُبعد، ملدة أسبوعني، ابتداًء من الخميس املقبل، 

موضحاً أن القرار يش�مل املدارس الحكومية 

والخاص�ة وم�دارس وكالة الغ�وث والثقافة 

العس�كرية، باإلضافة إىل رياض األطفال مع 

استثناء الصفوف الثالثة األوىل )األول والثاني 

والثالث( وطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” 

من القرار.

وأوضح النعيمي : أن استمرار الدراسة لطلبة 

التوجيهي س�يكون كاملعتاد إما بالتناوب أو 

بالكام�ل، رشيط�ة أن ال يزيد ع�دد الطلبة يف 

الصف الواحد عن 20 طالباً، فيما يحق ألولياء 

أم�ور الطلبة بالصف�وف الثالثة األساس�ية 

حري�ة االختيار يف التعلي�م املدريس أو التعليم 

ع�ن ُبع�د، مؤك�داً أهمي�ة العملي�ة الرتبوية 

للصفوف األساس�ية، وهم م�ن الفئات اإلقل 

إصابة بالعدوى، ع�ى أن يقوم بتدريس هذه 

الصفوف معلم واحد عى األغلب.

في ضوء ارتفاع عدد اإلصابات الى مستويات غير مسبوقة
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بغداد/ الزوراء:
نجم  للماء  العامة  املديرية  عام  مدير  توعد 
الحيايل، الرشكات املتلكئة ملرشوع ماء الزبيدية 
القانونية  االجراءات  باتخاذ  واسط  بمحافظة 
انجاز  يف  االرساع  اىل  داعيا  بحقها،  الصارمة 

املرشوع.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املاء  مديرية  وذكرت 
االعمار  وزيرة  من  بتوجيه  انه  منه:  نسخة 
محمد  نازنني  العامة  والبلديات  واالسكان 
باملتابعة واالهتمام يف عمل املشاريع االستثمارية 
للماء  العامة  املديرية  عام  مدير  زار  للوزارة،  
نجم الحيايل يرافقه مدير قسم التنفيذ املهندس 
محافظة  يف  الزبيدية  ماء  مرشوع  هاشم  نبيل 

واسط.  
البيان،  بحسب  الزيارة،  خالل  الحيايل   وأكد 
القطاع الخاص  الرصينة يف  عىل دور الرشكات 
بعض  ان  اال   ، الحكومية  املشاريع  تنفيذ  يف 

الرشكات متلكئة يف تنفيذ اعمالها.  
إىل  املرشوع  تنفيذ  يف  املتلكئة  الرشكات  ودعا 

عقد  بنود  تنفيذ  يف  واالرساع  ادائها  تحسني 
مرشوع ماء الزبيدية، منوها اىل اتخاذ االجراءات 
يف  بحقها  فيها  رجعت  وال  الصارمة  القانونية 

حالة التأخري.
واملواعيد  العمد  ارض  رشكتي  عىل   وشدد 
املنفذتني للمرشوع عىل االرساع يف اكمال تجهيز 

املتبقي من املواد االستريادية السيما وأن نسبة 
يبرش  أمر  وهو   %٦٥ إىل  وصلت  املواد  اعمال 

بخري.
الزيارة  الحيايل تجول خالل  ان  البيان،  واضاف 
عن  مفصل  عرض  اىل  واستمع  املرشوع  يف 
حسن  املقيم   املهندس  قبل  من  العمل  سري 
املرشوع،  يف  التأخري  واسباب   ، الشمري  صخر 

واالخفاقات الفنية واملالية مع الرشكات.
الحديثة  املشاريع  من  يعترب  املرشوع  ان  وبني 
التي تتصف بقلة »العكورة« بسبب املواصفات 
الحديثة لاللواح البالستيكية ، والذي أنشأ عىل 
بطاقة  و  دونم   ١٨ تبلغ  االرض  من  مساحة 
ويغطي  الساعة  يف  م٣  إىل١٠٠٠  تصل  انتاجية 
وبكلفة  املحافظة،  يف  نسمة  الف   ٤٥ من  اكثر 
مالية تقدر اكثر من ١١مليار ومن تنفيذ رشكة 

ارض العمد والنواعري.
 يذكر ان نسبة االنجاز الفعيل ٨٠% والرتاكمي 
عام  خالل  املرشوع  افتتاح  املؤمل  ومن   %٩٢

  .٢٠٢١

بغداد/ الزوراء:

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن إجراءات التعايش 

وجود  عدم  إىل  مشرية  مستمرة،  كورونا  مع 

االلتزام  سوى  اآلن  حتى  الجائحة  ملكافحة  حل 

الصحة  لجنة  كشفت  وفيما   الوقاية.  برشوط 

العام  بخصوص  مقرتحني  عن  النيابية  والبيئة 

الدرايس الجديد من بينهما الدراسة االلكرتونية، 

حذرت يف الوقت نفسه من خطورة عودة الدوام 

الرسمي عىل الطلبة وأرسهم.

الصحة،  بوزارة  العامة  الصحة  عام  مدير  وقال 

الحلفي، امس االثنني، يف حوار صحفي:  رياض 

إن “الفريوس قد ينترش بني أشخاص يحملونه 

اإل  العدوى،  أعراض  عليهم  تظهر  أن  دون  من 

الفريوس،  بضعف  الجزم  املبكر  من  زال  ما  أنه 

فريوس  أن  يثبت  علمي  دليل  اي  وجود  وعدم 

انتقاله  كورونا املستجد يتغري، سواء يف طريقة 

أو من جانب شدة االصابة التي يسببها، وحتى 

أو  اللقاح  لتوفري  مستمرة  زالت  ما  التجارب 

دراسة  كل  مع  تظهر  حيث  املناسب،  العالج 

طبيعة  عن  حديثة  علمية  معلومات  عاملية 

بطريقة  فهمه  عىل  الخرباء  تساعد  الجائحة 

لتخليص  جديد  بشكل  منه  واالقرتاب  أفضل 

العالم من شدته”.

الفريوس  مع  “التعايش  ان  الحلفي  واضاف 

ارقام  اما  ينتهي،  متى  نعلم  وال  سيستمر، 

االصابات املعلنة فقد أصبحت اقل حدة يقابلها 

تصاعد يف حاالت الشفاء، لهذا قررت اللجنة العليا 

االقتصادية  الظروف  بسبب  والسالمة  للصحة 

التي يعاني منها املجتمع اتخاذ إجراءات بافتتاح 

املطاعم ودور العبادة واملوالت وغريها مع االلتزام 

من  الشخصية  الوقائية  واإلجراءات  بالرشوط 

أجل ضمان السيطرة عىل كورونا”.

واوضح الحلفي ان “املوجة التالية للجائحة بانت 

وتصاعد  اوروبا،  يف  اإلصابات  عدد  ارتفاع  من 

معدالت الوفيات يف بريطانيا، وهذا مورٔش خطري 

تهديدا  تشكل  جديدة  موسمية  موجة  بقدوم 

عىل االمن الصحي يف جميع انحاء العالم، والحل 

الصحية  باالٕجراءات  االلتزام  برضورة  يكمن 

الوقائية، خاصة يف ما يتعلق بالتباعد االجتماعي 

وترك املسافات وغسل اليدين وارتداء الكمامات 

عىل  ساعة  نصف  كل  املغلقة  الغرف  وتهوية 

االٔقل، لحني اكتشاف لقاح يغري مساره”. 

ويف سياق متصل، كشفت لجنة الصحة والبيئة 

االثنني، عن مقرتحني بخصوص  امس  النيابية، 

الدراسة  بينهما  من  الجديد  الدرايس  العام 

االلكرتونية، محذرة يف الوقت نفسه من خطورة 

عودة الدوام الرسمي عىل الطلبة وأرسهم.

يف  التميمي،  مسلم  صفاء  اللجنة،  مقرر  وقالت 

والتعليم  الرتبية  »لجنة  إن  صحفي:  ترصيح 

للجنتنا كتاباً تستفرس فيه عن  النيابية أرسلت 

النواحي العلمية التي يمكن أن تطبق يف حال بدء 

مقرتحاتنا،  ضمن  ومن  الجديد،  الدرايس  العام 

الظروف  يف  )االلكرتونية(  بعد  عن  الدراسة 

الحالية التي ما زلنا نسجل فيها إصابات كبرية 

بالوباء القاتل«.

الدوام  يكون  أن  الثاني  »املقرتح  أن  وأضافت 

بواقع يومني يف األسبوع يف املدارس األهلية التي 

تتوفر بها الرشوط الصحية وباقي األيام تكون 

الدراسة عن بعد«، مستدركة أن »املقرتح الثاني 

وذلك  الحكومية  املدارس  عىل  تطبيقه  يمكن  ال 

الكتظاظ األعداد يف الصف الواحد من ٥٠ إىل ٦٠ 

كان  لو  حتى  مستحيل  شبه  تطبيقه  لذا  طالباً 

الدوام بواقع يومني«.

الدوام  عودة  »خطورة  من  التميمي  وحذرت 

أن  يمكن  اذ  وأرسهم،  الطلبة  عىل  الرسمي 

أن  خاصة  العدوى،  لنقل  وسيلة  الطالب  يكون 

األطباء أثبتوا أن الطفل ال تظهر عليه األعراض 

بنسبة ٢٠ باملئة، ويمكن أن يكون وسيلة لنقل 

العدوى«.

وكانت وزارة الرتبية توقعت، السبت، بدء العام 

الجديد نهاية شهر ترشين األول املقبل  الدرايس 

أن  احتمالية  إىل  منه، مشريًة  األخري  الثلث  يف  أو 

املدارس  يف  الحضور  بني  مزيجاً  الدوام  يكون 

والدروس االلكرتونية.

بغداد/ الزوراء:
امس  الشهداء،  مؤسسة  أعلنت 
الستئناف  تستعد  أنها  االثنني، 
املقابر  عن  والتنقيب  الكشف  أعمال 
الجماعية. فيما كشفت عن تنسيقها 
مناهج  إلعداد  الثقافة  وزارة  مع 
املقبور  النظام  جرائم  توثق  دراسية 

ضد الضحايا.
عويد،  كاظم  املؤسسة،  رئيس  وقال 
دائرة  “لدى  ان  صحفي:  حوار  يف 
الجماعية  املقابر  وحماية  شؤون 

مع  بالتنسيق  حراكا  املؤسسة  يف 
التنقيب  بشأن  العالقة  ذات  الجهات 
خلفها  التي  الجماعية  املقابر  عن 
داعش”   “ املقبور وعصابات  النظام 
املفقودين  هوية  لتحديد  االرهابية 

فيها”.
بصدد  “املؤسسة  ان  عويد  وأضاف 
وضع آلية مشرتكة مع اللجنة الدولية 
العمليات  وغرفة  املفقودين  لشؤون 
الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  يف 
يف  التنقيب  بمجال  العمل  الستئناف 

او  لضحايا  رفات  تضم  التي  املواقع 
ثم  فيها  مقابر  فتح  تم  التي  املواقع 
توقف العمل بها بعد انتشار جائحة 

كورونا”.
وأوضح أن “استئناف العمل يتوجب 
الوقاية  تعليمات  مع  ينسجم  ان 
اصابات  حدوث  ملنع  املرض  من 
الحفر”،  بمجال  العامل  الفريق  بني 
ملتزمة  “الحكومة  أن  عىل  منبها 
بعملية  الدولية  للمعايري  باعتمادها 
ذويها  اىل  الرفات  إلعادة  التنقيب 

مرتكبي  هوية  لتحديد  االدلة  وجمع 
هذه الجرائم”. 

إن  عويد:  قال  اخر،  جانب  من 
الثقافة  وزارة  مع  تنسق  “املؤسسة 
نظام  جرائم  توثيق  آليات  لوضع 
البعث املقبور من خالل انجاز منهاج 
الجهات  مع  بالتعاون  دقيق  درايس 
الجامعات  يف  دراسته  تتم  املعنية 
الكتب  اصدار  اىل  اضافة  واملعاهد، 
الجرائم  توثق  التي  والنرشات 
للتعريف عىل املستوى املحيل والعاملي 

بما ارتكبه نظام البعث االجرامي”.
رفع  اىل  “تسعى  دائرته  أن  وأضاف 
للضحايا  والتعليمي  الثقايف  املستوى 
من خالل حصول ذويهم عىل االولوية 
التقديم عىل الجامعات وتخفيض  يف 
فضال  باملئة،   ٤٠ اىل  التعليم  نفقات 
ليتم  وشوارع  أماكن  تحديد  عن 
إطالق اسماء الضحايا عليها، عالوة 
تخلد  تذكارية  نصب  تشييد  عىل 
مقارعتهم  خالل  البطولية  أعمالهم 

النظام الدكتاتوري املباد”. 

بغداد/ الزوراء:
العشوائيات تفاقمها حيث تتوزع  واصلت مشكلة 
الحصة  بغداد  وللعاصمة  املحافظات،  مختلف  بني 
الخدمات  لجنة  رئيس  بحسب  ويقطنها،  األكرب، 
واالعمار النيابية، وليد السهالني، من ٥ اىل ٦ ماليني 
شخص، بما يجعل تعويض ساكنيها وتوفري البدائل 

لهم يحتاج اىل جهد وطني استثنائي.
»هناك  إن  صحفي:  حديث  يف  السهالني  وقال 
لدى  العشوائيات  مشكلة  يعالج  لقانون  مرشوعا 
لجنة الخدمات وقرئ قراءة اوىل واتفق عىل قراءته 
اجراء  تعتزم  اللجنة  »أن  إىل  الفتا  ثانية«،  قراءة 
ل وزارة  التابعة  القطاعية  الجهات  مع  عمل  ورش 
لها  كان  التي  املدني  املجتمع  ومنظمات  التخطيط 

مكثف  بشكل  العشوائيات  موضوع  طرح  يف  دور 
خالل السنوات املاضية«.

ويف ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية إلنهاء املشكلة، 
البيوت  لتمليك  فكرة  هناك  أن  السهالني:  اوضح 
وفق  العشوائيات  عليها  املشيدة  االرايض  كانت  إذا 
السياق األصويل والقانوني. مبيناً: أن فكرة تمليكها 
كررت أكثر من مرة يف لقاءات اللجنة بوزارة اإلعمار 

واإلسكان والبلديات واألشغال العامة.
واضاف رئيس اللجنة: واما الدور املشيدة عىل ارض 
حكومية  ارض  عىل  او  العمراني  التخطيط  خارج 
كتعويض  واقعي  حل  اىل  تحتاج  فإنها  وخدمية 
الظروف  فيها  تتوفر  سكنية  بأرض  الساكنني 

البيئية املالئمة للسكن.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، عن مقتل 

املمول الرئيس لتنظيم “ داعش” اإلرهابي يف قضاء 

الرطبة والقبض عىل قيادي آخر غربي االنبار.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخلية  وقالت 

منه: إنه “بأمر من قيادة العمليات املشرتكة، نفذ 

طريان التحالف الدويل مع الوحدة التكتيكية االوىل 

انزاال يف قضاء  ابطال جهاز مكافحة االرهاب  ِمن 

الرطبة بمحافظة األنبار”.

وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عن قتل إرهابي 

الرطبة،  يف  داعش  ملعسكرات  الرئييس  املمول  َهو 

عصابات  ِمن  مهم  قيادي  عىل  القبض  القت  كما 

بدون  قواعدها  اىل  القوة  وعادت  اإلرهابية  داعش 

حادث”. 

بغداد/ الزوراء:
كشف الحشد الشعبي، امس االثنني، عن تدمري ١٠ مضافات لتنظيم داعش احداها مخزن الغذاء 

الرئييس للتنظيم يف دياىل.
ان”  صحفي:  حديث  يف  الحسيني،  صادق  الشعبي،  للحشد  دياىل  محور  باسم  الناطق  وقال 
عمليات الحشد الشعبي يف دياىل خالل ايلول الجاري والتي شملت 7 مناطق متفرقة اسفرت عن 
تدمري ١٠ مضافات جديدة لداعش االرهابي احداها مخزن الغذاءو التموين والدعم اللوجسيتي 
للتنظيم “.واضاف الحسيني ان” ضبط املضافات وتدمريها جاء نتيجة جهود استخبارية مهمة 
التي عثر عليها يف مناطق نائية جدا وجرى اخفاها بشكل معقد ملنع  يف كشف تلك املضافات 
كشفها«. الفتا اىل »ان تدمري تلك املضافات ستؤدي اىل ضعف التنظيم وشلل يف تحركاته ألنها تعد 

عامال مهما يف نشاط خالياه املبعثرة بني التالل والوديان يف املناطق النائية”.
وكانت الحشد الشعبي نفذ ٥ عمليات تمشيط واسعة خالل ايلول الجاري يف مناطق متفرقة 
لتعقب داعش االرهابي.بينما عثرت قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي، امس االثنني، عىل عجلة 
دياىل، فيما تمكنت من تطهري  اإلرهابي يف محافظة  “ داعش”  لفلول  تابعة  اتصاالت  وأجهزة 
١٢ كيلو مرت يف قاطع عمليات دياىل.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: أن “قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي عثرت، عىل عجلة  تابعة لفلول “ داعش” اإلرهابي 

وأجهزة اتصاالت كانت يستخدمها عنارص التنظيم اإلرهابي”.
وأضاف ان “القوات عثرت أيضا عىل مواد لوجستية أخرى ضمن العملية االمنية التي قام بها 
اللواء الرابع يف دياىل«، مبينا »أن القوات تمكنت كذلك من تطهري مساحة ١٢ كيلو مرتا وناحية 

قرة تبه ومنطقة عيون الخشالت  املحاذية لبحرية حمرين”. 

بغداد/ الزوراء:
عىل  الرتبية  وزارة  يف  الرأي  هيئة  وافقت 
املهني  للتعليم  العامة  املديرية  مقرتحات 
يف  الطلبة  النتقال  بالسماح  الخاصة 

التعليم األكاديمي إىل الفروع املهنية.
املهني، محمود  للتعليم  العام  املدير  وقال 
املالكي، يف ترصيح صحفي: إنه “بإمكان 
األكاديمية  املراحل  يف  املتلكئني  الطلبة 
بفرعيها  االعدادية  املدارس  من  االنتقال 
وفقا  املهنية  املدارس  اىل  واالدبي  العلمي 
العامة  املديرية  وضعتها  التي  لآللية 

للتعليم املهني”.

واضاف ان “قبول طلبة الخامس العلمي 
سواء من الذكور أم األناث سيكون يف الفرع 
الحاسوب  اختصاصات  ويف  الصناعي 
يف  التجاري،  والفرع  املعلومات  وتقنية 
حني سيكون قبول طلبة الخامس األدبي 
يف الفرع التجاري”، الفتا إىل ان “طالبات 
الفرع  يف  قبولهن  سيتم  األدبي  الخامس 

التجاري وفرع الفنون التطبيقية”.
للتعليم  العامة  املديرية  ان تعليمات  يذكر 
املهني السابقة كانت تقبل فقط من هم 
اىل  لالنتقال  اإلعدادي  الرابع  مرحلة  يف 

الفروع املهنية. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد، امس االثنني، عن ازالة مجموعة من التجاوزات رشق العاصمة.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »املالكات يف دائرة بلدية الغدير، 
من  عددا  خاللها  أزالت  بحملة  قامت  بغداد،  امانة  يف  الحراسات  مديرية  وبإسناد 

التجاوزات املشيدة عىل االرصفة ضمن منطقة العبيدي املحلة 7٦٢«.
واضافت: تمت ايضا »ازالة تجاوزات تتمثل بعدد من حظائر االغنام ضمن شارع 77 

رشق بغداد«.
بينما نوهت امانة بغداد، امس االثنني، لغلق مؤقت لخط ترصيف صحي يخدم ٤ محالت 

سكنية جنوبي العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان صحفي: انها »ستقوم بإغالق مؤقت لخط ترصيف مياه الرصف 
الصحي الذي يخدم ٤ محالت سكنية بمنطقة الدورة إلجراء اعمال صيانة وملدة ١٤ يوم 

وبعمل متواصل ».
الرصف  مياه  ترصيف  لخط  بإغالق مؤقت  ستقوم  الدورة  بلدية  دائرة   « ان  واضافت 
الصحي الذي يخدم املحالت ) ٨٤٢ - ٨٤٠ - ٨٤٦ - ٨٣٨ ( وذلك لتنفيذ أعمال صيانة 

الستبدال االنابيب املترضرة ».
وأشارت اىل ان »بلدية الدورة بينت انها هيأت  البدائل لحني إكمال اعمال التأهيل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس االثنني، عن تطويق اخطر اودية صحراء االنبار الغربية ضمن 
اليوم الثاني من عملية الفتح املُبني بمحور )٣٦٠( درجة استعدادا القتحامه بعد تطهري 
بيان  يف  قاسم مصلح،  للحشد،  االنبار  قائد عمليات  امنيا.وقال  الرخوة  املناطق  من  عدد 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، انه “شهد اليوم االول من عمليات )الفتح املبني( تطهري وادي 
اللمليص الذي يعد مرتعا لالرهابيني واودية اخرى ال تقل اهمية امنية عن وادي الحلكوم 
واستعدادا  تطويقه  من  تمكن  الشعبي  الحشد  لكن  لالرهابيني  مالذا  بات  الذي  الكبري 
العوادين(”. وام  الوز  أم  و  الكعرة  و  )الحسينيات  اودية  قواتنا  طهرت  كما  القتحامه، 
واضاف مصلح ان “ألويتنا )١٣-١7-١٨-١٩-٣7( طهرت مئات الكيلو مرتات يف اليوم االول 
من العملية وعثرت عىل عدد من املضافات القديمة والحديثة، حيث تم تدمريها جميعها، 

مؤكدا ان طريان الجيش وقطعاتنا ما زالت مستمرة بالعملية العسكرية.”

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  العايل، امس  التعليم  أعلنت وزارة 
الكليات  يف  األقسام  تخويل  عزمها  عن 
الكرتونيا  تدرس  التي  املواد  تحديد 
مبينة  الحضور,  تتطلب  التي  واألخرى 
الحضور  بني  مزدوج  سيكون  الدوام  ان 

وااللكرتوني.
حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
“العام  ان  صحفي:  ترصيح  يف  العبودي، 
من  السادس  يف  سينطلق  الحايل  الدرايس 
فيه  سيكون  والدوام  املقبل  االول  كانون 

مدمجا بني االلكرتوني والحضور”.
اغلبها  اإلنسانية  “الدراسات  ان  وأضاف 

الكرتونيا  تعليمها  وامكانية  نظرية 
تكون  التي  الكليات  بعض  باستثناء 

دراستها بني النظري والعميل”.
واضاف ان “هناك مقرتحا بصدد تبلوره 
يف الوزارة لتخويل رئاسات األقسام تحديد 
الكرتونية  بالدراسة  تشمل  التي  املواد 
واملواد التي تتطلب الحضور يف الجامعة”. 
واوضح ان “التعليم تخضع ملتابعات واراء 

اليونسكو واخر قراراتها”.
وقت  يف  اعلنت،  الرتبية  وزارة  وكانت 
للمدارس  الدوام  جعل  عزمها  عن  سابق، 
للعام الحايل بني االلكرتوني والحضور إال 

انها لم تتخذ القرار بشكل نهائي بعد.

مدير عام املاء يتوعد الشركات املتلكئة باجراءات قانونية صارمة
خالل زيارته ملشروع ماء الزبيدية يف حمافظة واسط

الصحة: إجراءات التعايش مع فريوس »كورونا« مستمرة

اخلدمات الربملانية: تعويض ساكين العشوائيات 
حباجة جلهد استثنائي

مقتل املمول الرئيس لداعش يف الرطبة

عثر على عجلة وأجهزة اتصاالت تابعة لـ”داعش”

احلشد الشعيب يدمر 10 مضافات 
للتنظيم اإلرهابي يف دياىل

مؤسسة الشهداء تستأنف أعمال التنقيب عن املقابر اجلماعية
تسعى إلعداد مناهج دراسية توثق جرائم النظام السابق

اللجنة النيابية حتذر من خطورة عودة دوام املدارس الرتبية تسمح لطلبة التعليم األكادميي 
باالنتقال للمدارس املهنية

أمانة بغداد تعلن إزالة عدد من التجاوزات 
شرق العاصمة

القوات األمنية تطوق أخطر أودية صحراء 
األنبار الغربية

التعليم تعتزم ختويل الكليات حتديد 
املواد اليت تدرس إلكرتونيا
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اتقدم بجزيل الشكر والتقدير اىل السيد الفريق الركن جعفر البطاط 
قائد الرشطة االتحادية باالستجابة الرسيعة لفتح شارع قطر الندى 
بعد  الرسيعة  االستجابة  وكانت   ) الذهبي  املربع   ( الشباب  حي  يف 
املناشدة بفتح الشارع بعد غلقه السباب مجهولة وجاء الرد رسيعا 

بعد املناشدة وتم افتتاح الشارع بعد ٢٤ ساعة .
 اتقدم بشكري وتقديري اىل جميع ابطال الرشطة االتحادية السيما 
الفريق الركن جعفر البطاط قائد الرشطة االتحادية عىل هذه املبادرة 
الرسيعة لخدمة املواطن وتعاونه املستمر مع االرسة الصحفية واتمنى 
لهم النجاح واملوفقية يف عملهم، سائلني املوىل القدير ان يحفظ بلدنا 

من كل سوء وان يبارك بجهود الجميع ومن الله التوفيق .
كاظم تكليف

شكر وتقدير لالستجابة السريعة
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يف تهنئة لألعضاء ملناسبة ذكرى تأسيس املنظمة 

أكدت قرب إحالة الطريق السريع باجتاه العاصمة لالستثمار االقتصاد النيابية ترجح إرسال 
موازنة 2021 مطلع الشهر املقبل

املركزي يبيع 237 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

النفط تؤكد التزامها باتفاق »أوبك« لتحقيق األهداف املشرتكة

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة عن 
طعنها بقرار محكم�ة جنح الرصافة 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة الق�ايض  املُختصَّ
باإلف�راج ع�ن مدي�ر الف�رع الرئي�س 
للم�رف العراق�ي للتج�ارة األسبق؛ 
مبيِّن�ًة أن رئاس�ة محكم�ة استئناف 
بغداد بصفته�ا التمييزية قرَّرت قبول 

الطعن.
وأش�ارت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، 
ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل 
القضية التي تمحورت حول ش�بهات 
إلح�اق الرضر بأموال امل�رف بمبلغ 
مليون�ي دوالر، إىل عدم قناع�ة الهيئة 

بق�رار محكمة الجن�ح القايض بإلغاء 
هة ملدير الف�رع الرئيس  التهم�ة املُوجَّ
للمرف العراقي للتجارة األسبق؛ لذا 

قامت بتمييز القرار. 
وأضاف�ت الدائ�رة: إن رئاسة محكمة 
استئن�اف بغ�داد - الك�رخ االتحادي�ة 
بصفتها التمييزي�ة، وافقت عىل طلب 
التميي�ز؛ لوقوعه ضمن املدة القانونيَّة 
واش�تماله عىل أسبابه، فتق�رَّر قبوله 
ش�كالً، وعند عطف النظ�ر عىل القرار 
املُميَّز ُوِجَد أن�ه غري صحيح، موضحًة 
قب�ول الطع�ن التميي�زي ونقض قرار 
الحكم والتدخل تميي�زاً بقرار اإلحالة، 
إىل  الدع�وى  أوراق  وإع�ادة  ونقض�ه 

�ة  محكم�ة تحقي�ق الك�رخ املُختصَّ
بقضايا النزاهة.

امل�ادة )14/ أن  إىل  تج�در اإلش�ارة 
ثاني�اً( م�ن قان�ون هيئ�ة النزاه�ة 
والكس�ب غ�ري امل�روع رق�م )30 
لسن�ة 2011( املُعدَّل أعط�ت للهيئة 
ح�ق الطع�ن يف األحكام والق�رارات 
الصادرة يف كل قضية فساٍد ال يجري 
التحقيق فيها بواسطة أحد محققي 
دائ�رة التحقيقات فيها، فيما أباحت 
الفق�رة ثالثاً من امل�ادة ذاتها للهيئة 
»حق الطع�ن بطري�ق التمييز بقرار 
ق�ايض التحقي�ق الق�ايض برفض�ه 

طلبها ألي سبٍب«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة االستثم�ار الوطنية، أمس 
االثن�ن، ع�ن توق�ف العم�ل بم�روع 
أنج�زت  ان  بع�د  السكن�ي،  بسماي�ة 
الرك�ة املنفذة 30 الف وح�دة سكنية 
فيه، وبينم�ا ذكرت ان جه�از مكافحة 
اإلره�اب فاتحه�ا لتخصي�ص 18 ال�ف 
وحدة سكنية ملنتسبيه، فيما أكدت قرب 
إحال�ة طري�ق بسماية الرسي�ع باتجاه 

العاصمة كفرصة استثمارية.
وق�ال مدير الدائ�رة االداري�ة يف الهيئة، 
صفاء خليل هادي، يف تريح صحفي: 
“مروع بسماية السكني يعد من اكرب 
املشاري�ع اإلسرتاتيجية كون�ه متكامال 
كبنى تحتي�ة وخدمات م�ن منظومات 
غاز وتجهي�ز كهرباء عىل مدار الساعة، 
كما انه يعد م�ن بواكري مروع املليون 
م�ن  الكث�ري  وواج�ه  سكني�ة  وح�دة 
اإلشكاالت خالل االشهر القليلة املاضية 
بع�د ان نجح�ت الرك�ة املنف�ذة حتى 
نهاي�ة الع�ام 2019، يف انج�از 30 الف 
وحدة سكنية وزعت منها ما يقارب 15 
ألف وح�دة سكنية ب�ن املواطنن و15 

الفا أخرى قيد التسليم”.
وأض�اف ان “الرك�ة املنفذة للمروع 
توقفت ع�ن العم�ل حالي�ا بسبب عدم 
 2019 لعام�ي  مستحقاته�ا  تسدي�د 
و2020، كما تل�كأت بسبب الحرب عىل 
عصابات “ داعش” اإلجرامية واالوضاع 
االقتصادية التي شهدتها البالد”، منوها 

ان “االع�رتاض عىل الرك�ة انها ليست 
استثمارا، وانما تمويل حكومي”.

وأوض�ح ه�ادي أن�ه “ت�م تحقي�ق 25 
اجتماعا ب�ن الحكومة ورشكة )هنوا(، 
بي�د ان�ه ل�م يت�م التوص�ل اىل نتيجة”، 
مش�ددا عىل ان “م�روع املليون وحدة 
سكنية يف بغداد واملحافظات ووفق هذه 

املعطيات، توقف بشكل تام”.

وأفص�ح ه�ادي ع�ن “مفاتح�ة جهاز 
مكافحة االرهاب الهيئة لتوفري 18 الف 
وح�دة ملنتسبي�ه، وتأخر ه�ذا املوضوع 
بسبب هذه الظروف”، مبينا ان “واحدة 
م�ن املشكالت التي واجهت املروع هو 
الطريق الرسيع املمتد من املدينة باتجاه 
العاصم�ة، السيم�ا ان التخصيص املايل 
ادرج ضمن املوازنة االتحادية منذ العام 

2013 ضم�ن املبالغ املخصص�ة للهيئة 
الوطني�ة لالستثمار بمبل�غ 120 مليون 
دوالر، بي�د ان وزارتي التخطيط واملالية 
لم تطلق تخصيصاته، ما اضطر الهيئة 
لالستع�داد إلعالنه كفرص�ة استثمارية 
بعد عق�د اجتم�اع مع لجن�ة الخدمات 
الط�رق  بع�ض  إحال�ة  ع�ىل  النيابي�ة 

لالستثمار”.

وأشار هادي إىل أن “اول طريق سيعرض 
لالستثمار هو طري�ق بسماية بمسافة 
عرة كيلو م�رتات والذي وضعت دائرة 
اللمس�ات األخ�رية  الط�رق والجس�ور 
لتصاميم�ه وتفاصيل�ه الفني�ة مقاب�ل 
جباية لتوفري الخدمات للطريق، ويكون 
التسدي�د ع�ن طري�ق الدف�ع املسب�ق، 
السيم�ا ان ع�ددا من الرك�ات قدمت 

عروضا الستثمار هذا الطريق”.
أسه�م  بسماي�ة  “م�روع  ان  واك�د 
إسهاما فاعال يف توفري ما يقارب 3000 
ميغ�اواط اىل الشبكة الوطنية من خالل 
محطتها االستثمارية التي يجري حاليا 
توسعته�ا لتص�ل اىل أربع�ة آالف و500 
ميغ�اواط، إضاف�ة اىل مشاري�ع بن�اء 
املحط�ات يف ع�دد من املحافظ�ات التي 
أسهمت برفد املنظومة بطاقات كبرية”، 
موضح�ا أن “حجم االستثمار يف محطة 
كهرب�اء بسماي�ة وحده�ا ق�در بأربعة 

مليارات و500 مليون دوالر”.
الرش�يد  معسك�ر  مجم�ع  وبش�أن 
االستثماري، ذكر مدي�ر الدائرة اإلدارية 
ع�ىل  أحي�ل  “امل�روع  ان  الهيئ�ة  يف 
رشكة )اعم�ار( اإلماراتي�ة، وانسحبت 
لوج�ود تجاوزات ع�ىل األرايض، وتطلب 
دف�ع تعويض�ات كب�رية للمتجاوزي�ن 
واملدعومن من جهات متنفذة”، كاشفا 
ع�ن “وجود ضغوط م�ن قبل سياسين 
وأعض�اء مجلس ن�واب للحص�ول عىل 

إجازات استثمار “. 

بغداد/ الزوراء:
لجن�ة  ع�ن  النائب�ة  رجح�ت 
االقتص�اد النيابية، ندى ش�اكر 
ان  االثن�ن،  ام�س  ج�ودت، 
ترسل الحكوم�ة موازنة 2021 
مطل�ع الشه�ر املقب�ل ع�ىل ان 
تتضم�ن برنامجه�ا اإلصالحي 

االقتصادي.
تري�ح  يف  ج�ودت  وقال�ت   
صحفي: ان »خط�اب املرجعية 
الدينية سيسهم يف زيادة املوارد 
املالية للدولة وفرض القانون يف 
املناف�ذ الحدودي�ة ومنع فرض 
االت�اوات م�ن قب�ل الفاسدي�ن 
وإعادة امللي�ارات من الدوالرات 
يف حال إعالن حكومة الكاظمي 

الحرب ضد الفساد«.
واضافت ان »الحكومة سرتسل 
موازن�ة 2021 مطل�ع الشه�ر 
املقبل عىل ان تتضمن برنامجها 
ان  إىل  الفت�ه  اإلصالح�ي«، 
»املوازنة يج�ب ان تتخلص من 

الخارجية بشكل نهائي  الديون 
واالعتماد ع�ىل االموال الداخلية 
واملوارد االقتصادية التي وفرها 

بيع النفط«.
ويف الثالثن من حزيران املايض، 
انتهت املهلة التي منحها مجلس 
مصطف�ى  لحكوم�ة  الن�واب 
م�روع  لتقدي�م  الكاظم�ي 
قان�ون املوازن�ة العام�ة للعام 
الح�ايل 2020 للتصوي�ت عليها 
وإقرارها، بعد ان انقىض نصف 
العام دون موازنة، وقد ينقيض 
النص�ف اآلخ�ر كذل�ك وبنهاية 
املهل�ة األخ�رية قد تك�ون مرت 
سن�ة كامل�ة منذ الب�دء بإعداد 
يف  املوازن�ة  قان�ون  م�روع 
مجلس ال�وزراء دون ان يتمكن 
م�ن إنهائ�ه وإرسال�ه للربملان، 
ويعود سبب عدم تقديم املوازنة 
نسب�ة  وج�ود  اىل  الربمل�ان  اىل 
عج�ز كبرية تصل اىل نحو )48( 

تريليون دينار عراقي.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي، 
امس االثنن، عن بيعه أكثر من 
237 مليون دوالر، وبمشاركة 
36 مرف�ا. وبلغ�ت مبيعات 
البنك، يوم أم�س، 237 مليونا 
دوالر  أل�ف   980 م�ن  واكث�ر 
غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف 
أس�اس بل�غ 1190 دينار لكل 
دوالر. وكان�ت مبيع�ات البنك 
لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات، 

والت�ي غطاها البن�ك بالكامل 
بسع�ر رصف بلغ 1190 دينار 
ل�كل دوالر واح�د، ق�د بلغ�ت 
أكثر م�ن 213 ملي�ون دوالر. 
أما إجمايل البيع النقدي فكان 
أكثر من 24 مليون دوالر. فيما 
الكلية  املبيع�ات  إجمايل  بلغت 

.237.980.088
فيما لم تتقدم أي من املصارف 
ال�بالغ�ة 36 مرفا املشاركة 
يف م�زاد العمل�ة ب�أي عروض 

لبيع الدوالر.

النزاهة تطعن بقرار اإلفراج عن مدير مصرف بقضية هدر 20 مليون دوالر

االستثمار تبني أسباب توقف العمل مبشروع جممع بسماية السكين

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط عىل ال�دور الكبري واملؤثر 
ملنظمة ال�دول املصدرة للنف�ط »أوبك« يف 
استق�رار األسواق النفطي�ة العاملية، وان 
الع�راق يتطلع دائم�اً إىل تحقيق مزيد من 
التعاون مع املنتج�ن األعضاء يف املنظمة 

لتحقيق األهداف املشرتكة.
وقال، إحس�ان عبد الجب�ار إسماعيل، يف 
برقية تهنئة إىل نظرائه من الدول األعضاء 
يف »أوبك » ملناسبة ذك�رى مرور 60 عاماً 
عىل تأسيس املنظمة يف بغداد عام 1960: 
ان »الع�راق ق�د ساه�م م�ع األعض�اء يف 
أوبك ومنذ تأسيسه�ا عىل صياغة املبادئ 
الرئيسية لهذه املنظم�ة وااللتزام بها من 
أج�ل تحقيق املصالح واألهداف املشرتكة، 
ه�ذه املبادئ التي أكدت عىل أهمية سيادة 
النفطي�ة  ثروته�ا  ع�ىل  املنتج�ة  ال�دول 
وتسخري عائداتها املالية من أجل النهوض 
لبلدانها.  بالواقع االقتص�ادي والتنم�وي 
مش�رياً إىل أهمي�ة الح�وار والتع�اون مع 
املنتج�ن اآلخري�ن م�ن داخ�ل املنظم�ة 
وم�ن خارجه�ا، بهدف التص�دي الواقعي 
للتحديات واألزمات التي تعصف بالسوق 
النفطي�ة، والعم�ل ع�ىل إيج�اد الحل�ول 

الناجعة لضمان االستقرار والتوازن .
وأش�ار إسماعيل إىل: أن العراق يتطلع اىل 
استضاف�ة احتفالية أوب�ك ملناسبة مرور 
60 عام�اً يف بغ�داد دار الس�الم قبل نهاية 

الع�ام، ويف قاعة الشع�ب التي استضافت 
االجتماع التأسييس عام 1960 ، إىل جانب 
ملنظم�ة  ال�وزاري  االجتم�اع  استضاف�ة 
»أوب�ك«، و«أوبك ب�الس«، ونأمل حضوراً 
مكثف�اً ل�وزراء النفط والطاق�ة يف الدول 
املنتجة اىل جانب املهتمن بصناعة النفط 
والطاق�ة وعدد م�ن الشخصي�ات املهمة 
ووسائ�ل اإلع�الم، حي�ث أع�دت ال�وزارة 
منهاج�اً احتفالي�اً متمي�زاً يلي�ق به�ذه 

املناسبة.
م�ن جانبه، أكد األمن العام ملنظمة الدول 
املص�درة للنفط »أوب�ك » محمد باركيندو 
ع�ىل أهمية االحتفال به�ذه املناسبة التي 

ش�هدت والدة منظم�ة » أوب�ك » قبل 60 
عام�اً يف بغداد، وكان حدثاً تاريخياً مهماً، 
وبداي�ة مهمة لتجم�ع وتضام�ن البلدان 
املنتج�ة للنف�ط وتوحي�د مواقفه�ا، من 
اجل وضع ح�د لهيمنة الركات النفطية 

الكربى عىل ثروات البلدان املنتجة.
مشيداً ب�دور ال�دول املؤسس�ة للمنظمة 
وهي »العراق، إيران، السعودية، الكويت، 
فنزوي�ال« الذين وضع�وا األسس واملبادئ 
املثالية للتعاون ب�ن الدول املنتجة للنفط 
والتي أث�رت إيجابا عىل استق�رار السوق 

النفطية العاملية.
وع�رب باركيندو عن أمله يف االحتفال بهذه 

املناسبة يف بغداد التي شهدت والدة »أوبك 
»، ونتطل�ع إىل االجتم�اع جميع�اً يف قاعة 
الشع�ب لنؤك�د ع�ىل أهمية التع�اون بن 

الجميع.
فيما أكد مدير ع�ام رشكة تسويق النفط 
»سومو« محافظ العراق يف املنظمة، عالء 
الي�ارسي: أن العراق يلع�ب دوراً محورياً 
ومؤثراً يف منظمة »اوبك«، و«أوبك بالس«، 
وانه يسع�ى إىل تقريب وجهات النظر بن 
الجميع من أجل تحقيق األهداف املشرتكة 
،مج�دداً الت�زام الع�راق باتف�اق خف�ض 

اإلنتاج .
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عاص�م 
جه�اد: ان أوب�ك اخت�ارت ش�عار »ماٍض 
ُمكل�ل بالنج�اح ومستقب�ل ُم�رق » ملا 
له�ذه املناسبة م�ن دالالت تاريخية تؤكد 
الدور الكبري واملؤثر الذي لعبه العراق منذ 
60 عام�اً، وان ال�وزارة بص�دد التحضري 
الحتفالي�ة يحرضه�ا أكثر م�ن 25 وزيراً 
للنفط والطاقة، تتضمن فعاليات ثقافية 
وفنية تعكس جانب�اً من اإلرث الحضاري 
والتاريخ�ي للع�راق، وتمت إع�ادة تأهيل 
وإعم�ار قاع�ة الشعب ببغ�داد عىل نفقة 
وزارة النفط وت�م تنفيذ املروع من قبل 
رشكة املشاريع النفطية، حيث تم مراعاة 
الحفاظ ع�ىل الشكل املعم�اري والجمايل 
ملبن�ى القاع�ة، م�ع تجهيزه�ا بتقني�ات 

الصوت واإلضاءة الحديثة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الزراعة، محمد كريم، امس 
االثن�ن، ع�ن من�ح إج�ازات لتصدي�ر 
محص�ول “اللوبيا” إىل دول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، فيما أك�دت تحقيق 

االكتف�اء الذاتي م�ن بع�ض الفواكه. 
وقال كريم يف حوار صحفي: إن “وزارة 
الزراع�ة ب�دأت بمنح اج�ازات تصدير 
اىل دول�ة اإلم�ارات  اللوبي�ا  ملحص�ول 
العربية املتحدة، باإلضافة اىل محاصيل 

ومنتجات زراعية أخرى”.وأضاف أن “ 
العراق استطاع تحقيق االكتفاء الذاتي 
م�ن بع�ض الفواك�ه كالعن�ب”، نافيا 
“منح أية إجازات السترياد التمور التي 

تدخل العراق عرب التهريب”. 

الزراعة تعلن منح إجازات لتصدير “اللوبيا” 
إىل اإلمارات

بغداد/ الزوراء:
املرك�زي  الجه�از  أعل�ن 
لإلحص�اء يف الع�راق، امس 
االثنن، عن ارتفاع اش�جار 
للموس�م  الحمضي�ات 
2020، مبيناً  لعام  الشتوي 
أن محافظ�ة ص�الح الدين 
احتل�ت املرتبة األوىل بإنتاج 

الربتقال.
وقال الجهاز يف تقرير أعده 
الحمضي�ات  انت�اج  ح�ول 
لع�ام  الشت�وي  للموس�م 
2020، وال�ذي ل�م يشم�ل 
إقلي�م كردست�ان، واطلعت 
عليه »ال�زوراء«: إن »إنتاج 
الربتقال بلغ 142 الفا و717 
طنا للموسم الشتوي 2020 
املشمول�ة  للمحافظ�ات 
بزيادة بلغت نسبتها 6.9% 
ع�ن املوسم امل�ايض والذي 

قدر 133 الفا و500 طن«.
وأض�اف أن »إنتاج الليمون 
 5375 ب��  ق�در  حام�ض 
طنا بزيادة ق�درت نسبتها 
%3.8 ع�ن املوس�م املايض 
حيث قدر ب�� 1436 طنا«، 
مبين�اً أن »إنت�اج الاللنكي 
ق�در ب� 4494 طن�ا بزيادة 
ق�درت نسبته�ا %7.8 عن 
املوس�م املايض حي�ث كان 

4167 طنا«.

وأشار إىل أن »انتاج النارنج 
الف�ا و143 طن�ا   22 بل�غ 
 2020 الشت�وي  للموس�م 
املشمول�ة  للمحافظ�ات 
 3% بزيادة ق�درت نسبتها 
ع�ن املوس�م امل�ايض حيث 

قدر 21 الفا و498 طنا«.
»املحص�ول  أن  إىل  ولف�ت 

الحمضي�ات  م�ن  الوحي�د 
الت�ي انخف�ض اإلنتاج فيه 
 2020 الشت�وي  للموس�م 
ه�و الليم�ون الحل�و حيث 
بلغ اإلنت�اج فيه 1388 طنا 
نسبت�ه  ق�در  بانخف�اض 
%3.3 ع�ن املوس�م املايض 

حيث قدر ب� 1436 طنا«.
وأوضح أن »محافظة صالح 
الدي�ن احتل�ت املرتبة االوىل 
للموسم  الربتق�ال  بإنت�اج 
تليه�ا   2020 الشت�وي 
محافظ�ة بغ�داد وج�اءت 
الثالث�ة«،  باملرتب�ة  دي�اىل 
»محافظ�ة  أن  إىل  مش�رياً 
باملرتب�ة  ج�اءت  بغ�داد 
األوىل بإنت�اج النارنج تليها 
محافظ�ة واس�ط وجاءت 
باملرتب�ة  الدي�ن  ص�الح 

الثالثة«.

ارتفاع إنتاج أشجار احلمضيات يف 
العراق للعام احلالي
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
ستبي�ع محكمة بداءة النارصية وع�ن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلسل 148/39 ش�امية و 
90/39 ش�امية و 63 سوي�ج و 275/110 جزي�رة يف النارصي�ة وخالل خمسة ع�ر يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل للنر واذا صادف يوم الخامس عر عطلة رسمي�ة ففي اليوم الذي يليه ويف تمام 
الساع�ة الثانية عر ظه�را يف قاعة محكمة الب�داءة النارصية فعىل الراغب�ن بالراء الحضور يف 
املك�ان والزمان املعينن مستصحبن معهم التأمينات القانونية بنسبة 10 % بصك مصدق مع رسم 
تسجي�ل العقار بنسب�ة 2 %وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرك�اء علما ان الداللية عىل 

املشرتي.
االوصاف:-

العقار االول تسلسل  148/39 شامية:
1- عب�ارة ع�ن دار من ثالث طواب�ق الطابق االريض مؤلف من ساحة امامي�ة يف مقدمته واستقبال 
وهول وغرف�ة طعام وصالة ومطبخ وغرفتن ومجموعة صحية. ام�ا الطابق االول والثاني مشابه 
للطاب�ق االريض من حي�ث املشتمالت بأقل حداثة، عم�وم العقار مجهز بامل�اء والكهرباء ومسقف 

بالكونكريت املسلح.
2- مساحة  637 م .

3- القيم�ة املقدرة للعق�ار ارضا وبناءا مبلغ وقدره ثمانمائة وسبع�ة وثالثون مليون دينار عراقي 
فقط.

4- الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد البيع.
العقار الثاني تسلسل  90/39 شامية:

1- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.
2- مساحة 612 م.

3- القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ وقدره ستمائة واثنا عر مليون دينار عراقي فقط.
العقار الثالث تسلسل 63 السويج:

1- العق�ار عب�ارة عن محل مستغل لبيع املالبس الرياضية مجهز بامل�اء والكهرباء ودرجة العمران 
متوسطة.

2- مساحة 16 م2.
3- القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ وقدره سبعون مليون دينار عراقي فقط.

4- املحل غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق.
العقار الرابع 275/110 جزيرة:

العق�ار مؤل�ف من طابقن الطابق االريض يتكون من عدد من املح�الت مجموعها اربعة عر محل 
متقابلة عىل شكل صفن. اما الطابق االول عبارة عن شقة سكنية تتكون من غرفتن وهول ومطبخ 
وصحي�ات وسطح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح 

ودرجة العمران متوسطة.
1- مساحة 173,45 م2.

2- القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ وقدره ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
3- العقار مشغول من قبل الريك احمد عبد الرضا ويرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع.

القايض االول 
عادل خلف جاسم



الدوحة /متابعة الزوراء :

التأهل  السعودي  األهيل  نادي  ضمن   

الرشطة  عىل  فوزه  بعد  الثاني  للدور 

عىل  االثنني  امس  يوم   0-1 العراقي 

ستاد خليفة الدويل يف الدوحة، ضمن 

الجولة الثالثة من منافسات املجموعة 

األوىل يف دوري أبطال آسيا 2020.

نتيجة  عىل  السلبي  التعادل  وسيطر 

املباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف 

بواسطة  الثمني  الفوز  هدف  األهيل 

ماركو مارين.

وأكمل الرشطة املباراة بعرشة العبني 

يف  مهاوي  عالء  املدافع  طرد  عقب 

األول  الشوط  الضائع من  بدل  الوقت 

نتيجة حصوله عىل اإلنذار الثاني.

ترتيب  صدارة  يف  األهيل  وابتعد 

من  نقاط   3 برصيد  املجموعة 

من  لكل  نقطة  مقابل  مباراتني، 

االستقالل والرشطة.

لفايروس  الفرعية  اللجنة  وكانت 

ملنطقة  آسيا  أبطال  دوري  يف  كورونا 

الوحدة  نادي  اعتبار  الغرب قد قررت 

البطولة  من  منسحباً  اإلماراتي 

العاصمة  إىل  السفر  يف  إخفاقه  بعد 

خوض  أجل  من  الدوحة  القطرية 

املباريات املتبقية يف املجموعة، وإلغاء 

األوىل  الجولتني  يف  نتائجه  جميع 

والثانية.

عن  الفريقان  بحث  املباراة  بداية  يف 

فرص  أوىل  وكانت  مبكراً،  التسجيل 

رأسية  كرة  عرب  األهيل  لفريق  اللقاء 

الحارس  وجدت  التي  السومة  عمر 

أحمد باسل لها باملرصاد )4(.

الرشطة  بواسطة  رسيعاً  الرد  وجاء 

لكرة  ارتقى  الذي  عامر  كرار  عرب 

قادمة من ركلة ركنية وحولها برأسه 

العويس  محمد  األهيل  حارس  لكن 

أنقذ املوقف يف اللحظة األخرية )6(.

اللعب للهدوء  البداية الرسيعة مال  بعد 

منتصف  يف  األلعاب  وانحرصت  قليالً 

امليدان، وخرس األهيل جهود العبه حسن 

القيد بعد أن تعرض لإلصابة يف الدقيقة 

21 ليحل بديالً له هيثم عسريي.

ثم تألق محمد العويس بإنقاذ مرماه 

من هدف محقق حينما تهادت الكرة 

أمام كرار عامر داخل منطقة الجزاء 

أبعدها  األول  لكن  بقوة  وسددها 

بنجاح )34(.

بعرشة  للعب  الرشطة  فريق  واضطر 

نواف  الحكم  أشهر  أن  بعد  العبني 

الثانية  الصفراء  البطاقة  شكرالله 

يف  مهاوي  عالء  لالعب  الحمراء  ثم 

الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع 

من زمن الشوط األول.

الرشطة  أن  إال  العددي  النقص  ورغم 

الثاني  الشوط  بداية  يف  األخطر  كان 

التسجيل  أن يفتتح  وكاد سعد ناطق 

ارتدت  الرأسية  كرته  لكن  لفريقه 

محمد  عن  نابت  التي  العارضة  من 

العويس حارس األهيل يف إبعاد الخطر 

.)56(

ومرت الدقائق دون أي خطورة ُتذكر 

عىل املرميني حتى جاءت الدقيقة 87 

عبدالرحمن  البديل  فيها  راوغ  التي 

منطقة  داخل  الرشطة  دفاع  غريب 

الجزاء ومرر الكرة عىل طبق من ذهب 

الذي سددها  مارين  ماركو  زميله  إىل 

الفوز  هدف  الشباك  يف  بسهولة 

الثمني.

دور  من  املتبقية  املباريات  وتقام 

املجموعات إىل جانب األدوار اإلقصائية 

التجمع  بنظام  آسيا  غرب  ملنطقة 

وذلك  الدوحة،  القطرية  العاصمة  يف 

صحية  وإجراءات  بروتوكوالت  وفق 

وسالمة  صحة  لضمان  صارمة 

جميع املشاركني من أجل الوقاية من 

فايروس كورونا املستجد.

منافسات  من  الرابعة  الجولة  وتقام 

املجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي 

الرشطة مع األهيل.

منافسات  من  األوىل  الجولة  وكانت 

الرشطة  تعادل  شهدت  املجموعة 

والوحدة  اإليراني 1-1  االستقالل  مع 

حني  يف   ،1-1 األهيل  مع  اإلمارات 

شهدت الجولة الثانية فوز األهيل عىل 

االستقالل 2-1 والوحدة عىل الرشطة 

.0-1

بغداد / متابعة الزوراء
أشاد مدرب منتخب شباب العراق قحطان جثري بقرار االتحاد االسيوي يف تأجيل نهائيات 

أمم آسيا للشباب.  
وقال جثري: »إن منتخب الشباب وبالرغم من خوضه معسكر داخيل يف محافظة كربالء، 

اىل انه ما زال بحاجة اىل إعداد أفضل للمشاركة يف التصفيات«.
وأوضح: »ان قرار تأجيل التصفيات اآلسيوية، قرار صائب وسيوفر وقت إضايف لالعداد 
جائحة  بسبب  جيدة  معسكرات  يخوضوا  لم  آسيا  قارة  منتخبات  أغلب  وان  خاصة 

كورونا«.
خالل  تنطلق  أن  املقرر  من  كان  التي  التصفيات  تأجيل  قرر  قد  االسيوي  االتحاد  وكان 

الشهر املقبل اىل اشعار آخر.

بغداد / متابعة الزوراء
الريايض،  الحسني  نادي  رئيس  أكد 
يجب  العراقية  األندية  ان  زغري،  كامل 

أن تخرج من عباءة السلطة.
العراقية يجب  وقال زغري: »إن األندية 
وال  نفسها  عىل  تعتمد  وأن  تتطور  أن 
تكون  كي  التمويل،  عملية  يف  سميا 

قادرة عىل إدارة نفسها بنفسها«.
من  الكثري  يتطلب  األمر  »ان  وأوضح: 
العمل، فاألندية يجب أن تكون مستقلة 
وهي لن تكون كذلك ان لم تخرج من 
بمؤسسات  وارتباطها  السلطة  عباءة 

الدولة«.
أندية  أغلبها  العراقية  األندية  أن  يذكر 
عىل  تمويلها  يف  تعتمد  مؤسساتية 

الوزارات.

جثري يشيد بالقرار اآلسيوي

زغري يطالب األندية باالعتماد 
على نفسها

االسماعيلية / متابعة الزوراء

العراقي  الوطني  منتخبنا  العب  قال 

همام  االسماعييل  بنادي  واملحرتف 

دائما،  لألفضل  يتطلع  أنه  طارق 

وطموحه االحرتاف يف أوروبا.

مدرب  كاتانيتش  السلوفيني  وعن 

اىل  همام  أشار  الوطني  املنتخب 

نسخة  يقدم  أن  يريد  املدرب  »ان 

معه  الالعبني  وبتكاتف  نموذجية، 

سنتأهل  املحرتفني  أو  املحليني  سواء 

اىل كأس العالم.

الصعب  من  انه  عىل  همام  وشدد 

ونظريه  املحيل  املدرب  بني  املقارنة 

األجنبي.

االسماعييل  نادي  أن  بالذكر  جدير 

 30 برصيد  العارش  املركز  صاحب 

اليوم  يلتقي  مباراة،   25 من  نقطة 

الثالثاء فريق املقاولون العرب املتألق 

صاحب املركز الثالث برصيد 47 نقطة 

الساعة  بتمام  وذلك  مباراة   26 من 

السابعة مساء بتوقيت بغداد. 

دياىل / متابعة الزوراء
العب  مع  الريايض  دياىل  نادي  تعاقد 
عبيد  حيدر  السابق  العراقي  املنتخب 
لتدريب فريقه الكروي استعدادا للموسم 

الكروي القادم.
دياىل  فريق  تدريب  مهمة  سيتوىل  عبيد 
الكروي للموسم 2020 - 2021 استعدادا 
املؤهلة  األوىل  الدرجة  تصفيات  لخوض 
قرار  بعد  القدم  بكرة  املمتاز  للدوري 
اعادة األنشطة والفعاليات الرياضية يف 

العراق.
ضعف  من  يعاني  دياىل  نادي  أن  يذكر 
بحاجة  وهي  للنادي  املادية  االمكانية 
اىل دعم حكومي لكي يتمكن النادي من 
مشواره  واكمال  قدميه  عىل  الوقوف 

الريايض.

بغداد / متابعة الزوراء
يف  والشاطئية  الصاالت  لجنة  أعلنت 
الفني  املؤتمر  عقد  التطبيعية  الهيأة 
األربعاء  غدا  املمتاز  الدوري  ألندية 
النطالق  وآلية  موعد  تحديد  أجل  من 

الدوري. 
الفني  املؤتمر  عقد  عىل  االتفاق  وتم 
لكرة  املمتاز  الدوري  أندية  ممثيل  مع 
يف  ما  لطرح  األربعاء،  غدا  الصاالت 
أهمها  عدة،  نقاط  من  االتحاد  أجندة 
عن  فضال  املسابقة،  انطالق  تحديد 

كون  الفرق،  بها  ستعلب  التي  اآللية 
به  يمر  ملا  استثنائيا  يعد  املوسم  هذا 
البلد من ظروف صعبة بسبب جائحة 

كورونا.
من  اللجنة  طلبت  نفسه،  السياق  ويف 
أندية كرة الشاطئية الراغبة باملشاركة 
له  الذي حدد  دوري 2021/2020،  يف 
املقبل  الثاني  ترشين  شهر  منتصف 
علم  عىل  تكون  ان  إلنطالقه،  موعدا 
ستكون  التي  املسابقة  بداية  بموعد 

مختلفة عن املواسم السابقة.

النجف / متابعة الزوراء
مثواه  إىل  هادي  عىل  الكابتن  جثمان  األرشف  النجف  جماهري  شيَّعت 

األخري يف مقربة وادي السالم القديمة وسط هتافات وأهازيج حزينة.
جثمان  نقل  »مراسم  أن  )واع(،  العراقية  األنباء  وكالة  مراسل  وذكر 
أهايل  من  كبرياً  جماهريياً  حضوراً  شهدت  هادي  عيل  الراحل  املدرب 

محافظة النجف األرشف«.

بغداد / متابعة الزوراء
أعلن املدرب الكروي ثائر أحمد 
فريوس  عىل  التام  انتصاره 
مؤكدا  املستجد،  كورونا 

استقرار حالته الصحية.
وذكرت وكالة األنباء العراقية 
أحمد  ثائر  املدرب  »ان  )واع(: 
تعاىف بشكل كامل من فريوس 
بصحة  اآلن  وهو  كورونا 

جيدة«. 

أجرى  املدرب  »ان  مبينا: 
والتي  املخربية،  التحليالت 
أشارت نتائجها اىل شفائة من 

الوباء بشكل تام ».
وأضاف: »ان ما تم تداوله عىل 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
الصحية  الحالة  تدهور  من 
الصحة،  عن  عار  هو  للمدرب 
بصحة  يتمتع  اآلن  وهو 

جيدة«.

بابل / متابعة الزوراء
أعلن نادي القاسم الريايض، فتح أبوابه أمام الالعبني الراغبني 
القاسم  نادي  املمتاز.ووجه  بالدوري  الكروي  فريقه  بتمثيل 
عامة  القاسم  ومدينة  بابل  محافظة  العبي  لجميع  الدعوة 
ممن مثلوا دوري الدرجة األوىل ودوري الشباب والرديف خاصة 
من يجد بنفسه الكفاءة لتمثيل النادين لكرة القدم يف الدوري 
املمتاز للموسم 2020/2021، الحضور اىل مقر النادي.وكشفت 
االدارة اىل أن الحضور سيكون يف تمام الساعة الثالثة مساء من 
اليوم الثالثاء املصادف 15/9 وملدة ثالث أيام من أجل االختبار 
واختيار األفضل لتمثيل النادي املشارك بالدوري املمتاز.وممن 
املقرر أن ينطلق الدوري املمتاز يف الخامس والعرشين من شهر 

ترشين األول املقبل.

الشرطة خيسر امام االهلي السعودي ويهديه بطاقة التأهل
دوري ابطال آسيا 

العب االمساعيلي همام طارق: أطمح لألفضل دائما نقل علي هادي إىل مقربة وادي 
السالم القدمية

ثائر أمحد يعلن انتصاره على 
فريوس كورونا

مبادرة طيبة من نادي القاسم

حيدر عبيد مدربا لنادي دياىل

غدا موعد حتديد آلية دوري الصاالت

6الرياضيالرياضي احالة مهندسي وزارة الشباب 
إىل النزاهة 

بغداد / متابعة الزوراء
وجه وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال، بإحالة عدد من مهنديس الوزارة إىل هيئة النزاهة 

بسبب )تهم الفساد(.
وقال مصدر ب وزارة الشباب والرياضة: »إن عدداً من مهنديس الدائرة الهندسية يف وزارة الشباب 

والرياضة، شابت حولهم شبهات فساد خالل تسلمهم عدداً من املشاريع التابعة للوزارة«.
وأوضح املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه: »ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 

تابع األمر بنفسه وقرر إحالتهم إىل هيئة النزاهة بتهم فساد«.

أصفر وأمحر
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أعلَن نادي روما اإليطايل لكرة القدم أّن العبه نيكولو زانيولو خضع لعملية 
جراحية يف النمس�ا بعد تعرضه إلصابة يف الرباط الصليبي لركبته اليرسى 

خالل مباراة إيطاليا وهولندا ضمن دوري األمم األوروبية.
وعاد زانيولو للمالعب بعد قرابة س�بعة أش�هر من االبتع�اد جراء إصابة 

مشابهة لكنه سيجرب عىل الخلود مرة جديدة للراحة حتى تعافيه.
وذك�ر ن�ادي العاصم�ة يف بيان ل�ه أن: “نيكول�و زانيولو خض�ع لعملية 
جراحي�ة يف الرباط الصليبي األمامي للركبة اليرسى من قبل الربوفس�ور 

فينك يف عيادة هوروم يف انسربيك” يف النمسا، مضيفاً أن العملية 
كانت “ناجحة” وس�يبقى الالعب يف املستش�فى “يف األيام الثالثة 

أو األربعة املقبلة”.
وغ�رّد روما عىل حس�ابه ع�ىل تويرت داعم�اً العبه 

“فورزا نيكولو” أي “إىل األمام يا نيكولو”.
من جانبه قال زانيولو الذي يعترب 

لروم�ا  رئيس�ة  دعام�ة 
إيطالي�ا  ومنتخ�ب 

“كوريري  لصحيفة 
ديللو سبورت” بعد 

هولن�دا  مب�اراة 
اإلصاب�ة:  ع�ن 
البداي�ة،  “يف 
ل�م يك�ن لدي 
للتفكري،  وقت 

لك�ن الحق�اً قلت 
لنف�ي: ال ليس م�رة أخرى”. مش�دداً عىل 

أنه س�يعود قريباً وأقوى: “لقد بدأت بالعد 
التن�ازيل بالفع�ل، تلقيت م�ا يكفي من 

سوء الحظ”.

تّوَج النمس�اوي دومينيك تيي�م بلقب بطولة الوالي�ات املتحدة املفتوحة، 
إحدى البطوالت األربع الكربى، واملقامة عىل مالعب فالشينغ ميدوز للمرة 

األوىل يف مسريته بفوزه الصعب عىل األملاني ألكسندر زفرييف يف النهائي.
واحتاج تييم، املصنف ثالثاً عاملياً والثاني يف املنافس�ات، لنحو 4 س�اعات 
لحسم املواجهة أمام زفرييف، السابع عاملياً والخامس يف البطولة، بنتيجة 

6-2 و6-4 و4-6 و6-3 7-6 )8 – 6(. 
وبعد أن خرس النمس�اوي يف 3 نهائيات يف الغراند س�الم )بطولة أسرتاليا 
2020 وروالن غاروس يف مناس�بتني 2018 و2019( وبلوغه يف مناسبتني 
نص�ف نهائ�ي البطولة الفرنس�ية املقام�ة ع�ىل األرايض الرتابية )2016 

و2017( تمك�ن م�ن اح�راز 
باكورة ألقاب�ه يف بطوالت 
بطولة الغران�د س�الم م�ن بوابة 
املتح�دة  املفتوحة.الوالي�ات 
الطموح�ات  ية وكان�ت  و متس�ا
للظف�ر  الالعب�نينْ  ب�أول ألقابهم�ا يف ب�ني 
زفريي�ف كان يف مهم�ة البط�والت الكربى، لكن 

تيي�م ال�ذي يخ�وض ثاني صعب�ة للتف�وق ع�ىل 
الغراند سالم هذا املوسم بعد نهائي له يف بطوالت 

أس�رتاليا  النج�م نهائ�ي  أن  علم�اً  املفتوح�ة، 
بل�غ النهائي آنذاك بع�د تجاوزه النمساوي كان قد 
الذهبي.لألملان�ي يف املرب�ع 
يمل�ك  تيي�م )27 عام�اً( األس�بقية عىل تاريخي�اً، 
 23( عام�اً( بعد فوزه بس�بع مباريات زفريي�ف 
ب�ل  انتصارين للنجم األملاني.مقا
نص�ف  تخلف�ه ويف  زفريي�ف  قل�ب  النهائ�ي، 
كارينيو بوستا املصنف 20 يف الدورة، بمجموعتني أمام 
املب�اراة  بنتيجة 6-3 و6-2 و3-6 و4-6 و3-6 فحس�م 
دقيقة.يف 3 ساعات و23 

تييم منافسه الرويس دانييل مدفيديف، يف املقاب�ل، تخطى 
يف  كان�ت الثال�ث  مجموع�ات  بث�الث  البطول�ة، 

صيله�ا  2-6 و6-7 )7-9( و6-7 )5-7(. تفا

عاَد إيفرتون بالفوز 0-1 من أرض توتنهام 
يف املرحل�ة األوىل م�ن ال�دوري اإلنكلي�زي 

املمتاز لكرة القدم.
وس�جل ه�دف املب�اراة الوحي�د دومينيك 
كالف�ريت ليوي�ن 55 مانحاً فري�ق املدرب 

اإليطايل كارلو أنشيلوتي النقاط الثالث.
واستهل توتنهام هوتس�رب املوسم الجديد 
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم بسقوط 

أول أمام إيفرتون منذ 2012.
وبع�د أن أنه�ى املوس�م امل�ايض يف املرك�ز 
الس�ادس وفشل بالتايل يف التأهل اىل دوري 
األبطال، كان فريق املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيو يمني النفس باالعالن عن نفس�ه 
باكراً كمرش�ح للمنافس�ة أقله عىل إحدى 
املس�ابقة  اىل  املؤهل�ة  األرب�ع  البطاق�ات 

القارية األم.
لك�ن الفريق اللندني لم يقدم ش�يئاً يذكر، 
وانتهى به األمر بهزيمة أوىل أمام منافسه 
منذ 9 كانون األول/ديسمرب 2012 )1-2 يف 
غوديسون بارك(، واألوىل ضده ال�”توفيز” 
يف ملعب�ه منذ 30 ترشي�ن الثاني/نوفمرب 

2008 )1-0 أيضاً(.
وكان�ت الفرص�ة األوىل يف اللق�اء الح�ادي 
عرش ب�ني الفريقني يف املرحل�ة االفتتاحية 
)أك�رب عدد م�ن املواجهات ب�ني فريقني يف 
افتت�اح املوس�م إن كان يف ال�دوري املمتاز 
أو دوري الدرج�ة األوىل س�ابقاً(، لصال�ح 

إيفرتون عرب الربازييل ريتشارليسون الذي 
اعرتض تمريرة خاطئ�ة باتجاه البلجيكي 
توبي ألديرفريلد، فتوغل يف املنطقة وتخطى 
الحارس الفرني هوغو لوريس لكنه قرر 
التس�ديد من زاوية ضيقة جداً، ففوت عىل 
فريقه فرصة افتتاح التسجيل والسيما أن 
زميله دومينيك كالفريت-لوين كان وحيداً 

بدون مراقبة )16(.
بالتس�ديدة  ورد س�بريز بتمري�رة أش�به 
من الك�وري الجنوبي س�ون هيونغ مني، 
فوصل�ت الكرة إىل هاري كاين الذي حولها 

برأسه لكنها المس�ت القائم األيرس ملرمى 
جوردن بيكفورد وواصلت طريقها خارج 

امللعب )24(.
وأتبعه�ا دي�يل آيل بمحاولة تأل�ق بيكفورد 
يف صده�ا )33(، ثم جاء الخطر من الجهة 
املقابلة بتسديدة من خارج املنطقة للوافد 
الجدي�د من ري�ال مدريد اإلس�باني صانع 
األلع�اب الكولومب�ي خامي�س رودريغيز 
لك�ن الك�رة م�رت قريبة من قائ�م مرمى 

لوريس )33(.
واختت�م فريق مورينيو فرصه يف الش�وط 

األول بمحاولة مل�ات دوهريتي بعد تمريرة 
م�ن كاي�ن، إال أن بيكف�ورد كان يف املكان 
املناسب إلنقاذ فريقه )42(، ثم رد الضيف 
بتس�ديدة بعي�دة لريتشارليس�ون أنقذها 

لوريس برباعة )43(.
ووجد توتنهام نفس�ه متخلفاً يف مس�تهل 
الش�وط الثاني بك�رة رأس�ية لكالفريت-

لوي�ن إث�ر ركلة ح�رة من الجه�ة اليرسى 
نفذها الفرني لوكا دينّي )55(.

وعىل رغم س�عيه للع�ودة اىل اللقاء، عجز 
توتنهام عن تهديد مرمى بيكفورد بل كان 
إيفرت�ون األخط�ر وكاد أن يخطف الهدف 
الثان�ي عرب ريتشارليس�ون لك�ن محاولة 
الربازييل مرت بجوار القائم األيرس )73( ثم 
أتبعها اإليرلندي شيموس كوملان بتسديدة 
بعيدة “عىل الطاير” صدها لوريس )74(.

وعرف رجال أنش�يلوتي كيف يسريون بعد 
ذلك باملباراة اىل بر األمان والعودة إىل مدينة 

ليفربول ويف جعبتهم النقاط الثالث.
الوق�وع يف ف�خ  وتجن�ب ليس�رت س�يتي 
مضيف�ه وس�ت بروميتش وانت�ر عليه 
ال�دوري  األوىل م�ن  املرحل�ة  0-3 ضم�ن 

اإلنكليزي املمتاز.
وصمد وس�ت بروميتش العائد ملنافس�ات 
الدوري املمتاز طوال الش�وط األول قبل أن 
يرتجم ليسرت فرصه الخطرية إىل أهداف يف 

الثاني.

كاس�تاجني  البلجيك�ي  املداف�ع  وافتت�ح 
التس�جيل لصالح الضي�وف )56( قبل أن 
يضيف فاردي ثنائية من ركلتي جزاء )74 

و84(.
وبه�ذه الهزيمة القاس�ية املش�ابهة لتلك 
التي تع�رض لها يف مواجهت�ه األخرية مع 
ليس�رت يف آذار/م�ارس 2018 )4-1 ع�ىل 
أرضه أيضاً(، اخترب وست بروميتش نفس 
س�يناريو ما حصل م�ع العائدين اآلخرين 
فولهام ولي�دز يونايتد اللذي�ن خرسا أمام 
أرس�نال 3-0 وليفربول حامل اللقب 3-4 
ع�ىل التوايل. وإن كان لي�دز أكثرهم إقناعاً 

من حيث األداء.
وهي املرة األوىل منذ موس�م 2013-2014 
الت�ي تخرس فيه�ا جمي�ع الف�رق الثالثة 
الصاع�دة اىل ال�دوري املمت�از يف املرحل�ة 
االفتتاحي�ة بحس�ب “أوبت�ا” لالحصاءات 
)كريس�تال باالس وهال س�يتي وكارديف 

سيتي يف حينها(.
ويأمل ليس�رت ه�ذا املوس�م أن يعوض ما 
فاته يف املوسم املنرم الذي توقف ألشهر 
بس�بب تفيش فريوس كورونا املستجد، إذ 
خرس بطاقته املؤهل�ة اىل دوري األبطال يف 
املرحلة األخرية لصالح تشيلي ومانشسرت 
يونايتد بخس�ارته يف املرحلت�ني األخريتني 
أمام توتنهام )صف�ر3-( ويونايتد بالذات 

)صفر2-(.

نج�َح دنف�ر ناغتس يف العودة م�ن بعيد مرة أخرى وفرض مباراة س�ابعة 
حاسمة عىل لوس أنجليس كليربز بالفوز عليه -111 98 يف اللقاء السادس 
بينهما يف الدور نصف النهائ�ي للمنطقة الغربية، وذلك ضمن “بالي أوف” 

دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وبع�د أن بدا يف طريقه لتودي�ع األدوار اإلقصائية عند ال�دور األول بتخلفه 
أمام يوتا جاز 3-1، عاد ناغتس من بعيد وحس�م السلسلة 3-4 ويبدو اآلن 
أمام سيناريو مماثل تماماً بعدما أبقى عىل آماله يف اللحاق بلوس أنجليس 
ليك�رز والتأه�ل اىل نهائي املنطق�ة للمرة األوىل منذ موس�م -2008 2009 
)خ�رس أمام ليكرز( بفوزه باملباراة السادس�ة وتأجيله الحس�م اىل مباراة 

سابعة مقررة اليوم الثالثاء، بفوزه باملباراتني األخريتني.
وكان الفوز باملباراة السادس�ة بعيداً ع�ن متناول فريق ملدرب مايك مالون 
بعد تخلفه بفارق 19 نقطة يف مستهل الربع الثالث نتيجة خسارته الربعني 
األولني 34-26 و29-21، منهيا الش�وط األول متخلفا 63-47 بعدما سجل 

نقطتني فقط يف أواخر الشوط مقابل 16 ملنافسه.
لكنه انتفض بعد ذلك بقيادة العب االرتكاز الربي نيكوال يوكيتش وجمال 
م�وراي اللذين س�جال 34 و21 نقطة توالي�ا مع 14 متابع�ة و7 تمريرات 
حاسمة لألول و5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة للثاني، وعاد من بعيد 
بحسمه الربع الثالث 16-30 ثم وصل الفارق بني الفريقني حتى 16 نقطة 
بعدما هيمن أيضا عىل الربع األخري الذي أنهاه 19-34 بمساهمة من غاري 

هاريس )16 نقطة( والبديل مايكل بورتر جونيور )13 مع 7 متابعات(.
وأش�اد مالون بجهود فريقه والسيما يف الربع الثالث الذي “كان أفضل ربع 
ثال�ث نخوضه خالل أعوامي الخمس�ة )مع الفريق( بحس�ب م�ا أتذكر... 
لدين�ا الكثري من اإليمان والثق�ة بما نحن عليه، بالطريق�ة التي نلعب بها 
ومس�توى موهبتنا”.وبرغ�م جهود أفض�ل العب يف نهائي املوس�م املايض 

م�ع البطل تورونت�و رابتورز كواهي لينارد )25 نقط�ة مع 8 متابعات و5 
تمريرات حاس�مة( وبول جورج )33 نقطة مع 6 متابعات(، نجح ناغتس 
يف فرض مباراة س�ابعة للسلس�لة الرابعة توالياً خالل املوسمني األخريين، 
ع�ىل أمل التمك�ن هذه املرة من الذهاب حتى النهاي�ة والفوز باللقب للمرة 
األوىل يف تاريخه.وأك�د يوكيتش أن فريقه س�يخوض املباراة الس�ابعة أمام 
كليربز الس�اعي للتأه�ل اىل نهائي املنطقة للم�رة األوىل خالل 50 عاما من 
تاريخه يف الدوري: “من دون أي ضغوط. كل الضغط عليهم. علينا أن نلعب 

بأعىل مستوى ممكن وأن نقدم أفضل ما لدينا”.
وكش�ف: “نحن نس�تمتع بذلك... لكن لدين�ا الكثري من العم�ل الذي يجب 
القيام به. مررنا بذلك سابقاً، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سنخرج 

أنفسنا منه”.

ويف املقلب اآلخر، لم يكن مدرب كليربز دوك ريفرز راضياً عما قدمه فريقه 
يف الش�وط الثاني، موضحا: “لعبنا بش�كل جميل ثم توقفنا عن نقل الكرة، 
توقفن�ا عن اللعب. هذا ما س�مح لهم بالعودة اىل املب�اراة. من الواضح أننا 

نملك الرتكيبة الصحيحة، لكننا فقدناها. لقد فقدنا رسعتنا”.
ويأم�ل دنفر تكرار س�يناريو ال�دور األول حني تخلف أم�ام يوتا جاز 1-3  
قبل أن يعود من بعيد ويفوز بالسلس�لة 3-4، ويف حال نجح يف تحقيق ذلك 
سيكون أول فريق يتمكن من هذا اإلنجاز يف سلسلتني خالل املوسم ذاته يف 

تاريخ األدوار االقصائية.
ورأى يوكيت�ش أن ق�وة فريقه هذا املوس�م تعود اىل األداء الدفاعي بش�كل 
خ�اص، موضح�ا: “عندم�ا ننجح يف من�ع املناف�س من التس�جيل بضعة 
مرات، نحلق بعد ذلك والكرة تتحرك بش�كل أفض�ل. عندما نفرض وتريتنا 

الهجومية، نصبح فريقا جيداً جداً”.
وع�ىل غ�رار مدربه ريفرز، لم يك�ن لينارد راضياً عن أداء الفريق والس�يما 
يف الرب�ع الثالث، مضيفاً: “لقد دخلوا وس�جلوا أو انتزعوا األخطاء يف الربع 
الثال�ث ول�م نكن قادرين ع�ىل الوصول اىل الس�لة. يتوجب علين�ا أن نقدم 
كل م�ا لدينا عىل أرضي�ة امللعب، أن نتواصل ونلعب بجه�د كبري يف الناحية 

الدفاعية”.
وأصب�ح ناغت�س أول فريق منذ ل�وس أنجليس ليكرز ع�ام 1970 يفرض 

مباراة سابعة يف أكثر من سلسلة خالل نفس املوسم.
وانتظ�ر ناغتس حتى الدقيقة األوىل من الرب�ع األخري ليتقدم ألول مرة منذ 
الس�الت األوىل م�ن الربع االفتتاح�ي )7-8(، وذلك بس�لة ثالثية من توري 
غري�غ الذي وضع فري�ق مالون يف املقدمة 79-82، ثم س�جل يوكيتش 11 
نقطة، بينها ثالث ثالثيات، ليقود فريقه اىل توسيع الفارق حتى 109-93، 

وكان ذلك كافيا للسري باملباراة اىل بر األمان.

عبارات  بالقاء  بقيامه  ألفارو  اىل  االتهام  نيمار  وجَه 
التواصل  مواقع  لتشتعل  ينفي،  واألخري  عنرية 
أمام  جريمان  سان  باريس  مباراة  بعد  االجتماعي 
الدوري  كالسيكو  يف  مرسيليا  غريمه 

الفرني لكرة القدم.وبحسب مشاهد بثتها 
نصف  بعد  نيمار  اشتكى  “تيليفوت”،  شبكة 
التحكيمي،  الجهاز  إىل  املباراة  بداية  عىل  ساعة 
مكرراً يف عدة مناسبات “العنرية، ال!”، يف إشارة 
أحد  نيمار  مراقبته.وكان  املكلّف  مرسيليا  مدافع  إىل 
إثر  اللقاء،  نهاية  يف  للطرد  يتعرضون  العبني  خمسة 
مؤخرة  عىل  غونساليس  لرضبه  جماعية،  مشاجرة 
رأسه.قال نيمار للحكم الرابع وهو يرتك مستطيل ملعب 
العنري! لهذا رضبته!”. إىل  بارك دي برانس: “انظروا 

غرّد نجم برشلونة اإلسباني السابق وأغىل العب يف العالم 
بعد ساعة من نهاية املباراة: “أسفي الوحيد عدم رضب 
“من  أخرى:  تغريدة  يف  وجهه”.تابع  يف  األحمق  هذا 
السهل أن يظهر فار )تقنية الفيديو ملساعدة الحكام( 
+عدائيتي+، اآلن أرغب يف أن تظهر مشاهد العنري 
الذي وصفني ب�+القرد ابن العاهرة+، أرغب برؤية 
مذلّة  )مراوغة  ب�+كاّريتيليا+  قمت  إذا  ذلك! 
للمدافعني( تعاقبونني. لصفعة، أنا أُطرد، وهم؟ 
ماذا يف ذلك؟”.وبحسب “تيليفوت”، رّد ألفارو: 

موقع  عىل  حسابه  يف  صوره  آخر  حصدت  ذلك،  بعد  عنرية؟”،  “أية 
املرات.بعد  آالف  عرشات  وأُعجبت  وتهديد،  إهانة  رسائل  “انستاغرام” 
ساعة من التغريدة األخرية لنيمار، نرش ألفارو )30 عاماً( رسالة عىل 
موقع تويرت قال فيها: “ال مكان للعنرية، مسرية نظيفة مع الكثري 
من الزمالء يومياً، يجب 
أحياناً  الخسارة  تقبل 
امللعب،  يف  بها  واالقرار 
ثالث نقاط رائعة اليوم، شكرا 

. ” ئلة وفياريال للعا اسبانيول  العب  وأرفق 
السابق الذي يخوض موسمه الثاني مع مرسيليا، رسالته بصورة أمام 
طائرة مع تسعة من زمالئه، من بينهم قائد مرسيليا وحارسه ستيف 
مانداندا، ديميرتي باييت، جوردان أمايف وبونا سار، والالعبون التسعة 
من أصول ليست بأوروبية.تغريدة أثارت حنق نيمار مجدداً فرّد عليها: 
الرياضة، لكن اإلهانة  لإلقرار بخطئك، الخسارة جزء من  “لست رجالً 
لديك  ليس  أحرتمك!  ال  متفقاً،  لست  ال،  حياتنا  إىل  العنرية  وجلب 

شخصية! اعرتف بما تنطق أيها العجوز.. كن رجالً! عنري”.
من جهته، قال مدرب سان جريمان توماس توخل يف املؤتمر الصحفي 
لم  لكنني  عنرية،  إهانة  كانت  إنها  يل  “قال  نيمار:  إن  املباراة  عقب 
أسمعها يف امللعب”.أما املدير الريايض لنادي العاصمة الربازييل ليوناردو، 
الربتغايل  عليها”.وعلّق  الحكم  سيتم  التلفزيون،  مشاهد  “هناك  فقال: 
أندريه فيالش بواش مدرب مرسيليا عىل الحادثة: “كان نيمار غاضباً 
بعض اليشء، آمل أال تكون لنا عالقة بذلك، آمل يف عدم تشويه هذا األمر 
دي  من  أيضاً  بصق  هناك  القدم...  كرة  يف  للعنرية  مكان  ال  فوزنا، 
ماريا، هذا كالسيكو”.وشهد الكالسيكو توتراً كبرياً بني العبي الفريقني 
أرغم الحكم عىل اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات يف الشوط األول، 
وتسع يف الثاني.وخرس سان جريمان، حامل اللقب ووصيف بطل أوروبا، 
املسابقة  املتأخرة من  ثالثة مؤجلة بعد عودته  اآلن وله  مباراتيه حتى 

األوروبية، فيما حقق مرسيليا فوزين من مباراتني.

7الرياضي
فالنسيا حيسم دربي املدينة

اعالم الكرتوني إيفرتون يظفر بالنقاط من أرض توتنهام

ناغتس يفعلها جمدداً ويفرض مباراة سابعة على كليربز

حس�َم فالنس�يا نتيج�ة ديربي مدينة فالنس�يا أم�ام جاره 
ليفانت�ي 2-4 يف الجول�ة األوىل م�ن الدوري اإلس�باني لكرة 

القدم.
وتق�دم ليفانت�ي من�ذ الدقيق�ة األوىل ع�رب خوس�يه لويس 
مورالي�س الذي أضاف الهدف الثان�ي يف الدقيقة 36 بعد أن 
ع�ادل الربازييل غابريال باوليس�تا لفري�ق “الخفافيش” يف 
الدقيقة 12. ثم دخل الفريقان إىل اس�رتاحة الشوطني وهما 
عىل املسافة ذاتها بعد أن أدرك األوروغوياني ماكسيميليانو 
غومي�ز التع�ادل يف الدقيق�ة 39 بع�د تمريرة م�ن الكوري 

الجنوبي يل كانغ-إين.
وبقي�ت النتيج�ة عىل حالها حت�ى الدقيق�ة 75 حني أهدى 
مانوي�ل فاييخ�و هدف التقدم لفالنس�يا بع�د أقل من ثالث 
دقائق عىل دخوله أرضية امللعب بتمريرة أخرى من يل كانغ-

إين الذي أصبح بحس�ب “أوبتا” لإلحصاءات أصغر العب يف 
فالنس�يا )19 عاماً و207 أيام( يحقق تمريرتني حاس�متني 
خالل مباراة واحدة خالل القرن الحادي والعرشين، متفوقاً 
ع�ىل خوان مات�ا الذي كان يبل�غ 20 عام�اً و150 يوم حني 

حقق ذلك عام 2008.
وحسم فاييخو النقاط الثالث بشكل نهائي ألصحاب األرض 
بهدفه الش�خيص الثاني الذي س�جله يف الدقيقة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع.                 
وتع�ادل فياري�ال يف افتتاح املوس�م الجديد ع�ىل أرضه، مع 

هويسكا 1-1. 
وفش�ل فريق “الغواصة الصفراء” يف تحقيق الفوز بل حتى 
كان رج�ال املدرب أون�اي إيمري قريبني جداً من الس�قوط 
أمام ضيفهم العائد مجدداً إىل دوري األضواء لوال ركلة جزاء 

.VAR احتسبت لهم بعد االحتكام إىل حكم الفيديو املساعد
ووجد فياريال نفس�ه متخلفاً يف أواخر الش�وط األول بهدف 
س�جله بابل�و مافي�و )42(، ث�م انتظ�ر حت�ى الدقيقة 68 
لتحقيق التع�ادل بعد نيله ركلة جزاء احتس�بت باللجوء إىل 
VAR للتأك�د من ملس�ة يد داخ�ل املنطقة لصاح�ب الهدف 

مافيو، فانربى لها جريار مورينو بنجاح.  
ول�م تكن ح�ال ري�ال سوس�ييداد، أفضل م�ن فياريال ألنه 
تعادل بدوره مع مضيفه بلد الوليد يف س�يناريو مش�ابه، إذ 
أنهى األخري الش�وط األول متقدماً بهدف ميش�ل ألفونس�و 
هريي�رو )39(، قبل أن يعادل الضيف الباس�كي يف الش�وط 

الثاني بواسطة روبرتو لوبيز )60(.
وخ�رج ريال بيتيس منت�راً من املرحل�ة االفتتاحية وذلك 
بف�وزه عىل مضيفه أالفي�س بهدف وحيد س�جله يف الوقت 

القاتل كريستيان تيلو )4+90(.

نيمار الغاضب من العنصرية يشعل وسائل التواصل االجتماعي بعد طرده

مفكرة الزوراء

زانيولو خيضع لعملية جراحية يف ركبته اليسرى

تييم يتوج بطال يف فالشينغ ميدوز 
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حظر وسائل اإلعالم الروسية في أوكرانيا يمتد إلى أبل

تعيين أحد المناهضين لإلخوان على رأس المؤسسة الليبية لإلعالم يثير فزعهم

 بغداد/نينا:
 اعل�َن نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي عن ش�فاء 

نجله من فريوس كورونا.
وقال الالمي يف تغريدة عىل “تويرت”: “منذ اس�بوعني اصيب ولدي األعز آخر العنقود أحمد 
بف�ريوس كورونا، وصربت خالل تلك الفرتة برجاء للباري الكريم ان يش�فيه، والحمد لله 

ابلغت اليوم) امس( ان آخر مسحة له كانت سلبية أي تعافيه”.
واض�اف “ اللهم ارحم كل املصابني..  عش�ت أياماً يف غاي�ة الصعوبة لكنني تمالكت نفيس 

وعزيمتي.. ربي ارحم كل املرىض وشافيهم”.

أنقرة / متابعة الزوراء: 
ُتويف أحد رموز اإلعالم الفلس�طيني، الكاتب الصحفي حس�ن الكاش�ف، يف تركيا عن عمر 
يناه�ز ال�75 عاما. ونع�ت عدة كتل صحفي�ة، الكاتب الصحفي الكاش�ف باعتباره رمزًا 
لإلعالم الفلسطيني.يش�ار إىل أن “الكاش�ف” يقيم منذ عدة س�نوات يف تركيا، حيث غادر 
غزة بعد أن عاد إليها مع قدوم الس�لطة الفلس�طينية إىل القطاع عام 1994.ويعد الراحل 
من أعالم الصحافة الفلس�طينية والعربية وعمل وكيال لوزارة االعالم الفلسطينية ومقدم 

برامج يف تلفزيون فلسطني ومراسال لراديو مونت كاروا يف العراق.

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
دعِت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
رشك�ة أبل األمريكية، إىل عدم إزالة تطبيقات وس�ائل اإلعالم 

الروسية من متجرها فرع أوكرانيا.
واعت�ربت زاخاروف�ا، مطالبة جهاز األم�ن األوكراني رشكة 
“أبل” بإزال�ة التطبيقات التابعة لوس�ائل اإلعالم الروس�ية 
م�ن متجر “أبل س�تور” يف أوكراني�ا، “دليال آخ�ر عىل اتباع 

السلطات األوكرانية سياسة قمعية تجاه وسائل اإلعالم”.
وأضافت أن “كييف بقرارها هذا املتناقض مع الديمقراطية 
إىل  والوص�ول  بحري�ة  البح�ث  يف  األوكراني�ني  ح�ق  تقي�د 
املعلومات، وتحرم املواطنني الناطقني بالروس�ية من فرصة 

تلقي املعلومات املوثوقة بلغتهم األم”.
وتابعت أن هذا القرار – يف حال وافقت عليه أبل – “سيحّول 

يف الواق�ع عمالق تكنولوجيا املعلومات األمريكي إىل رشيك يف 
جرائم كييف ضد حرية التعبري”.

ويأت�ي ذل�ك بع�د أن أبلغت رشكة “أب�ل” األمريكي�ة، وكالة 
“روسيا سيفودنيا” يف رس�الة إلكرتونية بقرار حذف جميع 
تطبيقاته�ا م�ن الف�رع األوكراني ملتج�ر “أبل”، اس�تجابة 
لطلب تقدمت به الس�لطات األمنية يف كييف، وفق ما ذكرته 

الوكالة.
ومن�ذ 2014، حظ�رت الس�لطات األوكراني�ة ب�ث ع�دد من 
القن�وات الروس�ية، بم�ا فيه�ا القن�وات الخاص�ة بالرتفيه 
واألطف�ال والرياضة. وقالت موس�كو إن ه�ذه القيود “غري 

مقبولة”، وتمس بحرية اإلعالم والتعبري.
كم�ا تته�م روس�يا ال�دول الغربي�ة بإط�الق حمل�ة عدائية 
تضليلية ضد وس�ائل اإلعالم الروسية، ومنها اعتماد الربملان 

األوروبي عام 2016 قرارا غري ملزم حمل طابع توصية حول 
ما أسماه “مواجهة وسائل اإلعالم الروسية”.

من جهتها، تقوم روس�يا بحجب وس�ائل إع�الم أوكرانية يف 
كل من ش�به جزي�رة القرم وإقلي�م الدونب�اس. كما قامت 
الس�لطات بمنع صح�ايف أوكران�ي من دخول ش�به جزيرة 

القرم ملدة 34 عاما.
ومنع جهاز األم�ن الفيدرايل الرويس تاراس إبراغيموف الذي 
يغطي أخبار جزيرة القرم يف راديو أوروبا الحرة من الدخول 
إليها، وسلمته إشعارا بحظر دخوله لروسيا واملناطق التابعة 

لها حتى 2054 من دون إبداء األسباب.
وقال�ت غولن�وزا س�عيد، من لجن�ة حماي�ة الصحافيني إن 
“الس�لطات يف الق�رم، ع�ىل ما يب�دو، تس�تحرض التعامالت 

القاسية التي تتبعها روسيا تجاه الصحفيني”.

اخلارجية الروسية تتهم السلطات األوكرانية باتباع “سياسة قمعية” جتاه اإلعالم الروسي

نقيب الصحفيني مؤيد الالمي يعلن عن 
شفاء جنله من فريوس كورونا

وفاة الصحفي حسن الكاشف عن 
عمر ناهز الـ75 عاما

ليبيا / متابعة الزوراء:
عمَق اختيار رئيس املجلس الرئايس 
الليب�ي فاي�ز ال�راج للصحف�ي 
محمد عمر بعيو رئيسا للمؤسسة 
االنقس�ام  م�ن  لإلع�الم  الليبي�ة 
والتوتر داخل حكومة الوفاق، إذ إن 
اإلعالم م�ن القطاعات املهمة جدا 
لجماعة اإلخوان لتكريس نفوذهم 
يف مفاص�ل الدول�ة، وخروجه من 
س�يطرتهم يعني رضب�ة موجعة 

لهم.
وهّدد إعالمي�ون ومدونون ليبيون 
موالون لإلخوان ب�”عصيان مدني 
يقف�ل الشاش�ات واإلذاع�ات” يف 
حال اس�تمر قرار رئي�س املجلس 
بتعي�ني  ال�راج  فاي�ز  الرئ�ايس 
بعي�و  عم�ر  محم�د  الصحف�ي 
رئيس�ا للمؤسس�ة الليبية لإلعالم 
الت�ي تضم املؤسس�ات الحكومية 

الورقية أو املسموعة أو املرئية.
وستتوىل املؤسس�ة الليبية لإلعالم 
جمي�ع  إدارة  الق�رار،  بموج�ب 
القنوات والصحف اململوكة للدولة، 
وس�تكون مدين�ة طرابل�س مقرا 
للمؤسسة التي تتمتع بالشخصية 
االعتبارية والذمة املالية املستقلة، 

وتضم 16 مؤسسة إعالمية.
وشن التيار اإلخواني داخل حكومة 
الوف�اق حمل�ة ضد ق�رار الراج 
الحكوم�ي  اإلع�الم  يض�ع  ال�ذي 
الليب�ي تح�ت س�يطرته، يف ف�رتة 
تش�هد توترات داخل الحكومة، إذ 
يعت�رب ه�ذا التيار أن تعي�ني بعيو 
بق�رار فردي من ال�راج، بمثابة 
تهديد بإزاحة سلطتهم عن اإلعالم 

الليبي.
ويعت�رب اإلخوان أن قط�اع اإلعالم 
من أه�م قطاعات ”التمكني” التي 
يج�ب التغلغ�ل فيه�ا والس�يطرة 

عليه�ا، إىل جان�ب قطاعات أخرى 
هام�ة مثل االقتص�اد واالتصاالت 
للحفاظ عىل  املختلفة،  والخدمات 

نفوذهم يف طرابلس.
ودع�ا محم�د عماري زاي�د عضو 
املجلس الرئ�ايس لحكومة الوفاق 
والقيادي املحس�وب عىل ما يعرف 
ب�“تي�ار املفتي” )نس�بة للمفتي 
املعزول الصادق الغرياني املعروف 
بفتاويه املتطرف�ة(، الراج لعقد 
اجتماع عاجل إلعادة النظر يف قرار 
تكلي�ف محم�د عمر بعيو رئيس�ا 
للمؤسسة الليبية لإلعالم، وتبعاته 

عىل قطاع اإلعالم والرأي العام.
وأض�اف زاي�د، يف بي�ان إعالم�ي، 
أن�ه “بعد التضحي�ات التي قّدمها 
)األبط�ال( يف حماية الدولة والذود 
عن العاصمة؛ وما تكبده س�كانها 
وضي�اع  لعمرانه�م  ه�دم  م�ن 
ملمتلكاته�م، والكل ص�رب وصابر 
رافعني شعار إقامة دولة حقيقية 
تقيم الع�دل، ويقودها مصلحون، 
ص�در ق�رار موّقع باس�م املجلس 
الرئ�ايس بتكليف ش�خص مارس 

اإلعالم�ي  واإلره�اب  التحري�ض 
القت�ل  آل�ة  وس�اند  والفك�ري 
والتنكيل ضد الليبيني يف كّل مراحل 
نضالهم، بمهام رئاس�ة واحد من 
أهم وأخط�ر املناصب، وهو قطاع 
اإلع�الم والصحافة، ال�ذي أُعيدت 
هيكلت�ه كذلك بقرار آخر بضّم 16 
مؤسس�ة إعالمي�ة مختلفة تحت 

اسم املؤسسة الليبية لإلعالم”.
وتاب�ع أّن “ص�دور ق�رار التكليف 
ج�اء مخالفا آللي�ة وطبيعة عمل 
املجل�س خ�الل األس�ابيع القليلة 
عم�ال  ش�هدت  الت�ي  املاضي�ة، 
تضامني�ا ب�ني أعضائ�ه للخروج 
من األزم�ات الراهنة التي تمّر بها 

البالد”.
ودعت قيادات محسوبة عىل التيار 
اإلخواني املتطرف، من بينهم سهيل 
الغريان�ي، نج�ل املفت�ي املعزول، 
مظاه�رة  يف  للخ�روج  أنصاره�م 
حاش�دة األحد أمام مق�ر املجلس 
الرئ�ايس احتجاجا عىل قرار تعيني 
بعي�و، واصفين�ه بأنه أح�د ”أزالم 
النظام الس�ابق واللج�ان الثورية 

وم�ن داعم�ي حف�رت”، يف إش�ارة 
إىل وص�ف بعي�و للقوات املس�لحة 
قبل س�نوات بأنها الجي�ش الليبي 
الرشع�ي عندم�ا كان�ت تخ�وض 

املعارك ضد املتطرفني ببنغازي.
وقب�ل إع�الن تعي�ني بعي�و، جرى 
تداول أس�ماء بعض الش�خصيات 
املحسوبة عىل اإلخوان كمرشحني 
له�ذا املنص�ب، وذك�رت مص�ادر 
مطلع�ة أن�ه ت�م ترش�يح بع�ض 
األس�ماء الت�ي قام�ت بمهم�ة يف 
تصاع�د  م�ع  اإلعالمي�ة  الح�رب 
معارك طرابل�س بغض النظر عن 
مؤهالته�م وخربتهم لتويل منصب 
املؤسس�ات  رأس  ع�ىل  قي�ادي 

اإلعالمية يف الدولة.
وس�بق أن ش�غل بعيو مناصب يف 
قطاع الصحافة خالل عهد الرئيس 
السابق معمر القذايف، وهو الناطق 
باس�م آخر حكومة للقذايف وعرف 
الداعي�ة  اإلعالمي�ة  بترصيحات�ه 
اإلخ�وان  م�ع  التصال�ح  لع�دم 
املس�لمني، ودعم القوات املس�لحة 
بقيادة املش�ري خليفة حفرت، وهو 
م�ا يفر موقف اإلخ�وان الرشس 
ض�ده. حت�ى أن املناب�ر اإلعالمية 
التابع�ة لإلخوان اس�تقبلت القرار 
بصدم�ة، حي�ث عنون�ت إحداه�ا 
مقاال ب�”ال�راج يطلق رصاصته 

األخرية عىل اإلعالم الليبي”.
وهاج�م أرشف الش�ح املستش�ار 
“مجل�س  يف  الس�ابق  الس�يايّس 
الذي سيطر  االستش�ارّي”  الدولة 
اإلخوان عليه، الراج بس�بب هذا 
الق�رار قائ�ال إن�ه س�يغرق ليبيا 
والش�عب، ولن يصدر عنه أّي حّل 

لألزمة الليبية.
وأط�ل الش�ح ع�ىل قن�اة “ليبي�ا 
األح�رار” الت�ي تب�ثُّ م�ن تركي�ا 

وتمولها قطر قائ�ال “قرار تكليف 
محم�د بعي�و إهان�ة لي�س فقط 
لإلعالم�ني واملدونيني؛ بل للمتلّقني 
كلّهم، ويعد إجراء خاطئا وصفعة 
لكل م�ن دافع عن ال�راج وأدائه 

السيئ حتى بعد العدوان”.
ووص�ف بعي�و بأن�ه “أح�د ملوك 
خط�اب الكراهية”، مش�ريا إىل أّن 
قرار الراج أثبت أّنه إنس�ان غري 
صادق، وفاقد ألهلية القيادة وغري 

موثوق به وبكلماته ووعوده.
يف املقابل، يرى عدد من اإلعالميني 
والصحفيني أنه يحس�ب لبعيو أنه 
ليس دخيال عىل قطاع اإلعالم الذي 
س�ادته الفوىض بعد سنة 2011، 
ويمتلك خربات إعالمية تؤهله لهذا 

املنصب.
واعت�رب املحل�ل الس�يايس الليب�ي 
ع�ىل  تدوين�ة  يف  الح�داد  ف�وزي 
صفحته بموقع فيسبوك، أن “هذه 
الت�ي يقوده�ا اإلخوان،  الهجمة” 
تؤكد “الرعب املس�بق الذي تش�عر 
ب�ه الجماعة، خصوص�ا وهم منذ 
سنوات يرتعون ويعبثون يف اإلعالم 
الليب�ي مثلما ش�اؤوا”، مضيفا أن 
كل م�ا يح�دث “يثب�ت أن محم�د 
بعيو هو الرجل املناس�ب يف مكانه 

املناسب”.
يذكر أن عددا م�ن قيادات اإلخوان 
تول�وا مناصب ومه�ام إعالمية يف 
الدولة الليبية خ�الل الفرتة ما بني 
2009 و2011 وم�ن ب�ني ه�ؤالء 
س�ليمان دوغ�ة ال�ذي يدي�ر قناة 
“ليبيا األحرار” ويش�ن من خاللها 
حملة ضد بعيو، وكذلك قناة فرباير 
بزعام�ة عبدالحكيم بلحاج وتحت 
إرشاف مب�ارش من ع�ي الصالبي 
وغريها من منصات دعاة التصالح 

مع الجماهريية يف ذلك الوقت.

الصراع حيتدم بني السراج واإلخوان للسيطرة على اإلعالم اللييب احلكومي

قصص مراسلني ومصورين لبنانيني بّدلت اإلنسانية مسار مهمتهم
بريوت/ فيفيان حداد:

يِف اللحظ�ة الت�ي حصل فيه�ا انفجار ب�ريوت، يف 
السادس�ة وخم�س دقائق، من بعد ظه�ر الثالثاء 
4 أغس�طس )آب( الح�ايل، قل�ة م�ن البريوتي�ني 
اس�تطاعت متابعة الحدث عرب الشاشة الصغرية؛ 
فغالبيته�م كان�وا يف صدم�ة، ول�م يس�توعبوا ما 
يحص�ل عىل األرض، وانش�غلوا بأم�ور كثرية غري 
التلفزي�ون. يف هذه اللحظات بال�ذات، كان بينهم 
م�ن يرك�ض يف منزل�ه يس�تطلع األرضار الت�ي 
أصابت�ه. وآخ�رون، وهم كثر كان وق�ع االنفجار 
كب�رياً عليهم، وهم يش�اهدون الدمار الذي يحيط 
به�م. فهرع�وا إىل أجه�زة التليفون يس�ألون عن 
أحبائهم ويتأكدون من س�المتهم. فيما كان عدد 
منه�م يتفرجون عىل ه�ول الكارثة وم�ا أحدثته 
من دم�ار وتحطيم زجاج حولهم وهم يش�عرون 

بالصدمة.
ومن كان يتابع شاشة قناة »إل بي يس آي«. يف تلك 
اآلونة ال بد أن يكون قد وصل إليه صوت مراس�لة 
ن�رشات األخب�ار هدى ش�ديد وهي تذك�ر بصوت 
متهدّج أن »انفجاراً اس�تهدف بيت الوس�ط« وقد 
تملكها الرعب والخوف؛ فهي كانت يف تلك الساعة 
تغطي االجتماع�ات التي يعقدها رئيس الحكومة 
السابق س�عد الحريري يف مقره ببيت الوسط مع 
ع�دد من النواب األرم�ن. وكغريها م�ن اللبنانيني 
ولقوة صوت االنفجار ال�ذي فاجأهم اعتقدوا أنه 

أصاب املكان املوجودين فيه.
مراس�لون ومص�ّورون كحس�ان الرفاع�ي م�ن 
»الجديد«، وعدنان الحاج عي من »وكالة الصحافة 
الفرنسية«، كانوا يف طليعة اإلعالميني الواصلني إىل 
م�كان االنفجار. بينما غريه�م، أمثال جورج عيد 
من تلفزيون »إم تي يف«. هرعوا إىل مكان االنفجار 
ال ش�عورياً ملّب�ني متطلبات مهن�ة املتاعب. عيد 
ترك كل يشء وغادر مبنى املحطة نحو املرفأ، وقد 
اختلطت عليه مش�اعر إنس�انية مختلفة ال سيما 
أن وال�ده وخالتيه كانوا موجودين بمحاذاة مكان 

االنفجار.
قصص وحكاي�ات تعبق باأللم والوجع واألش�الء 
والجرحى والضحايا يرويه�ا كل منهم ل�»الرشق 
األوسط« مستذكرين لحظات حفرت يف ذاكرتهم. 
كلهم أجمعوا عىل القول إن هذه التجربة ال تش�به 

غريها طيلة مشوارهم اإلعالمي.

ميكروفوناته�م  ع�ن  تخل�وا  منه�م  كث�ريون 
وكامرياتهم وتحولوا إىل العمل اإلنس�اني؛ فالسبق 
الصحف�ي يف ه�ذه اللحظات تبّخر من رؤوس�هم. 
ومهمته�م كإعالمي�ني ينقلون الح�دث من أرض 
الواقع حّولتهم إىل مسعفني ومنقذين. ومنهم من 
لم يت�واَن عن قطع الب�ث املبارش ال�ذي يقوم به، 

ليلبي نداًء إنسانياً صادفه.
التجربة كانت قاس�ية عليهم وال سيما أنها كانت 
مغطاة بالدماء، وبأشالء ضحايا ضاعت بني تربة 

رمادية ودخان أسود يخيم عىل موقع االنفجار.
كان�وا أبطاالً من ن�وع آخر. هجم�وا إىل الخطوط 
األمامي�ة م�ن دون ت�ردد. ولعب�وا دوراً ب�ارزاً يف 
نقل مش�هدية االنفج�ار، وكل ما تحمل�ه من ألم 
إىل العال�م أجمع. وبرع ه�ؤالء وغريهم يف تغطية 
أح�داث كثرية يف اآلون�ة األخرية، فاس�تحقوا ثقة 
الن�اس. وم�ع حادثة انفج�ار مرفأ ب�ريوت، نقل 
بعضهم إىل املستشفيات، بعدما تعرّضوا إلصابات 

مبارشة من جراء االنفجار.
البداية مع هدى ش�ديد التي تسببت إطاللتها من 
أم�ام »بيت الوس�ط« املصاب مب�ارشة باالنفجار 
بإح�داث ف�وىض ح�ول تحدي�د م�كان االنفجار. 
وتقول هدى يف حديث ل�»الرشق األوسط«: »كنت 
يومذاك أقوم بتغطية اجتماعات الرئيس الحريري 
يف منزله بيت الوسط. وكانت كامريا زميي املصور 
سابا مخلوف مفتوحة تنقل الوقائع مبارشة عىل 
اله�واء، عندما حص�ل االنفجار. للوهل�ة األوىل لم 
نس�توعب ما حصل، وظننا أن االنفجار استهدف 
بيت الوسط، ال س�يما أن أرضاراً أصابت املكان«. 
وتتاب�ع: »عادة أكون متماس�كة يف هذا النوع من 
الح�االت، ولك�ن عندم�ا تطايرت األش�ياء أمامنا 
أُصب�ُت بالهلع، واختلطت األمور علينا جميعاً، وال 
سيما أن قوة االنفجار دفعتنا لالعتقاد أنه أصابنا 

مبارشة”.
وتش�ري ش�ديد إىل أنها عندما س�ألت أح�د النواب 
املجتمع�ني بالرئي�س الحري�ري ع�ن رّد فعله�م 
إث�ر س�ماعهم االنفجار أجابه�ا: »لق�د انبطحنا 
ثالثتن�ا عىل األرض، واعتقدنا أن بيت الوس�ط هو 
املستهدف من االنفجار«. وتتابع شديد أن زميلها 
س�ابا مخل�وف تلقى اتص�االً من محط�ة »إل بي 
يس«. قب�ل دقائ�ق للتوج�ه إىل املرفأ حي�ث هناك 
حري�ق يندل�ع. إال أنه�ا طلبت منه أن يس�جل لها 

رسالتها قبل أن يغادر. و»هذا الوقت القصري أنقذ 
حياته«، كما تقول.

تحّول إىل مسعف
مصور »وكالة الصحافة الفرنسية« عدنان الحاج 
ع�ي يروي قصته مع االنفج�ار، فيقول: »كنُت يف 
منطقة رأس النبع عندما س�معت دوي االنفجار. 
هرع�ت إىل املرفأ وم�َررت بمنطقة وس�ط بريوت 
وبي�ت الكتائ�ب يف منطق�ة الصيف�ي. الجرح�ى 
والقت�ىل كان�وا بالع�رشات. عندما وصل�ت املرفأ 
رأيت مجموعات عىل بعض البواخر الراس�ية عىل 
األرصفة تحمل جرحاها وش�هداءها. ويف كل مرة 
كنت أقرتب ملس�اعدة أحدهم، ظان�ًا للوهلة األوىل 
أنه ح�ي يرزق، كنت أكتش�ف أن جس�ده مخلوع 

ومكسور وأنه ميت”.
ويضي�ف عدن�ان بتأث�ر: »يف غياب وج�ود أي من 
األوىل  اللحظ�ات  املدن�ي خ�الل  الدف�اع  عن�ارص 
لالنفج�ار، كان عن�ارص م�ن الجي�ش اللبنان�ي 
يساعدون الجرحى. لم أفكر ولو لربهة بالتصوير، 
وفاتن�ي أخ�ذ لقط�ات كث�رية مؤملة. كن�ت أحمل 
كامريتي تارة، ألعود وأتركها تارة أخرى. ونسيت 
طبيعة مهمت�ي وتحّولت إىل منقذ أحمل الجرحى، 

وأبحث بني واملصابني عّمن ال يزال يتنفس”.
تجربة عدنان املؤثرة، التي لم يس�تطع أن ينساها 
منذ ذلك اليوم، عاش ما يشبهها مراسل األخبار يف 

محط�ة »إم تي يف«. جورج عيد، الذي قال يف لقائه 
مع »الرشق األوس�ط«، إن »التجربة كانت قاسية 
ج�داً. كن�ت أول الواصل�ني إىل املرف�أ بعدما تركت 

مبنى املحطة وتوجهت نحو موقع االنفجار”.
كان عي�د كلما اقرتب من املوقع ي�رى تزايد أعداد 
الجرحى. أطفال وش�بان ومس�ّنون كانوا يف حالة 
يرثى لها منهم م�ن اقتلعت عينه وتكرت قدمه 

وآخرون يغطيهم الدم.
“سبق يل أن غطيت أحداثا كثرية مؤملة يف مشواري 
اإلعالمي - يقول جورج - لكنني لم أشهد مثل هذا 
االنفج�ار. ثم إن األمر هنا طالني ش�خصياً، طال 
مدينت�ي التي أعش�قها. كان داخي ينزف ويبكي، 
وال سيما أن عقي كان مشوشاً ومشغوالً بأوضاع 
وال�دي وخالت�ي املوجوَدْي�ن يف مواق�ع قريبة من 
االنفج�ار. وعىل مدى نح�و 40 دقيقة كنت أصف 
مشاهداتي عىل الهواء مبارشة وكأنني يف كابوس 
ال أس�تطيع االس�تيقاظ من�ه. كل ما ح�ويل كان 
مؤملاً، وكن�ت أردد نداءات مس�تعجلة ل�)الصليب 
األحم�ر اللبناني(، ورجال الدفاع املدني أدلّهم عىل 
أماكن الجرحى الذين أراه�م من موقعي. حاولت 
مس�اعدة رجل مس�ّن مج�روح وأه�دئ من روع 
مراسلة وكالة أجنبية. املشهد برمته كان رهيباً”.

ومن بني اإلعالميني الذين فصلهم عن املوت لحظة 
مراس�ل تلفزي�ون »الجدي�د«، حس�ان الرفاعي. 

»كن�ُت يومها أغطي التح�ركات االحتجاجية أمام 
وزارة الطاق�ة يف منطق�ة محاذي�ة للمرفأ. وكنت 
أح�رّض تقريري ح�ول املوضوع، عندما س�معت 
دوي االنفج�ار األول. وبع�د اتص�ال م�ع إدارت�ي 
عرف�ت أن حريق�اً اندل�ع يف املرف�أ، وتوّجه�ت إىل 
هناك«. يحمد الرفاع�ي رب العاملني، ألنه كان هو 
املوجود هن�اك، وليس واحدة من زميالته... »بنية 
الرج�ل قد تخّول�ه احتم�ال األرضار بصورة أكرب، 

وهو ما عزّاني”.
يروي حس�ان ال�ذي ما إن وص�ل إىل نقطة مقابل 
مرفأ بريوت قرب تمثال املغرتبني حتى ثّبت كامريا 
التصوير مع زميل�ه املصور جهاد زهري، فيقول: 
»يف ه�ذا الوق�ت كان الحريق قد تطّور، وس�معنا 
صوت انفجار مفرقعات نارية. وفجأة رأيُت دخاناً 
عىل ش�اكلة ِفْطر يتصاعد يف األج�واء. فأيقنت أن 
انفج�اراً ما س�يحصل، وقّررت تنبي�ه زميي. ويف 
لحظة س�معت دوي انفجار هائ�ل، ورأيت زميي 
يطري فوق رأيس. تمس�كت بقاطع حديدي أمامي 
مثّبتاً قدمي عىل األرض. ارتعبت وخفت وسقطت 
ع�ىل األرض غائباً عن الوعي، بعدما أصبت إصابة 

مبارشة يف رأيس”.
ويتاب�ع: »ع�دُت إىل وعي�ي للحظ�ات، م�ن خالل 
أحده�م كان يح�اول مس�اعدتي، ورحت أرصخ: 
)س�اعدوا زميي... س�اعدوا زميي(. ورأيت جهاد 
يتق�دم مني والدم�اء تغطي�ه وراح يطمئنني أنه 
بخ�ري”.كان الرفاع�ي وزميله املص�ور جهاد عىل 
بعد أمت�ار قليلة من موقع االنفج�ار، ولم يتوقعا 
الخطر ال�ذي يحارصهم�ا. إال أنه يق�ول: »أتذكر 
كمية املصابني واألعداد الهائلة من الجرحى حويل. 
ص�ورة واحدة ُحِف�رت يف ذهني؛ الدم�اء املتناثرة 
يف كل م�كان. ال أذكر كيف وصلُت إىل املستش�فى 
وتم إس�عايف. مع قوة عصف االنفجار لم أس�تطع 
املقاوم�ة كثرياً بعدم�ا أُصبُت بكس�ور صغرية يف 
جمجمتي وارتج�اج يف الدماغ... قالوا يل إنه جرى 
حمي إىل املستش�فى، وأنا غائب ع�ن الوعي. إنها 

فعالً أصعب التجارب املهنية التي مررت بها”.
تط�ول الئحة قصص املراس�لني واملصورين الذين 
تزدح�م  وجميعه�ا  االنفج�ار،  تجرب�ة  عايش�وا 
بمواقف إنس�انية مؤثرة. وحكاية مذيع ومراسل 
ن�رشات األخبار يف محطة »إل ب�ي يس آي«. مالك 
رشيف واحدة منها. فه�و من اإلعالميني الذين لم 

يتوانوا عن ترك الهواء للحظات طويلة كي يس�هم 
يف البحث عن حمد العطار.

روى الرشي�ف ل�»الرشق األوس�ط« تلك اللحظات 
قائ�اًل: »عندما رأيت والدت�ه تجول يمنة ويرة يف 
املستش�فى ضائعة ال تعرف مصري ولدها شعرت 
للحظ�ة وكأنها أم�ي تبحث عن�ي... كانت هائمة 
تحبس دموعها وال تعرف إىل أين تتجه، وَمن تسأل 
عن ابنها وه�ي تردد: )ابني حل�و ومليح وعيونو 
عسلية حدا ش�افوا(«. عبارتها الشهرية تلك التي 
تحولت فيما بعد إىل أغنية حزينة بصوت الش�اعر 
فارس إسكندر كانت كافية لتحريك مشاعر مالك 
الرشيف. الذي يتاب�ع: »عندما يتخطى األمر قدرة 
اإلنس�ان، ين�ى مهنته، وتأخ�ذ طبيع�ة مهمته 
منح�ى مغايراً. لق�د كان يف حوزت�ي ورقة كتبُت 
عليه�ا أس�ماء الجرحى يف املستش�فيات. وعندما 
ش�اهدُت وال�دة الش�هيد حمد قررت مس�اعدتها 
من دون ت�ردد. تركُت الهواء ورافقُتها للبحث عن 
ولدها يف أروقة املستش�فى. كنت أن�ا أيضا مدمراً 
ومكس�وراً أبكي كلما ابتعدت ع�ن الكامريا. كنت 
أتمن�ى أن تطم�ن جمي�ع األمهات ع�ن أبنائهن، 
فأعيد قراءة الورقة مائة مرة، لعييِّ أرى اس�م ابن 
مفقود يبحث أهله عنه... هذه التجربة كرتني، 
رغ�م أنن�ي س�بق أن عش�ُت غريها، مم�ا زودني 

بالقوة وتعلمت منه الكثري”.
أم�ا صورة كارل�ن حتي املفجوع�ة بمقتل زوجها 
وش�قيقها واب�ن عمها، الت�ي تم تداوله�ا بكثافة 
عىل وس�ائل التواصل االجتماع�ي فوّقعها املصور 
ج�وزف عيد يف وكالة الصحافة الفرنس�ية. يقول 
عي�د ل�»الرشق األوس�ط« بتأث�ر: »أُصبت بصمت 
ت�ام لحظة التقاطي هذه الصورة املوجعة يف أثناء 
تش�ييع جثامني الش�هداء الثالثة يف بل�دة قرطبا. 
اس�توعبت حينه�ا أنني ال أق�وم بمهمتي من باب 
مهنت�ي، بل وكأن�ي واحد م�ن أه�ايل املفقودين. 
املشهد بكل حزنه ومآسيه عنى يل الكثري، فلمسني 

شخصياً، فكانت هذه الصورة املؤثرة”.
جميع املراس�لني من دون اس�تثناء تلم�س حزناً 
دفين�اً يف أصواتهم ويف طريقة رسدهم لقصصهم. 
كلّه�م قال�وا إن ما مروا به ت�رك عندهم مرارة لن 
ينس�وها. لق�د تناس�وا لبع�ض الوق�ت مهامهم 
اإلعالمية، فأنقذوا وأس�عفوا وساعدوا وتفانوا إىل 

حّد الذوبان.

إثر انفجار بريوت ختلوا عن امليكروفون والكامريا وحتولوا إىل مسعفني
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رجعنا من س�فرٍة قضيناها عىل مش�ارف أطراف 
املدينة, ُكنا مجموعًة من الُش�باِن الذين يأنس�ون 
يف الصخ�ِب ويمرح�ون يف العبِث وكث�راً ما تنتهي 
جلساتنا  بعراٍك بني اثنني أو أكثر حسب شدة املزاح 
وتجاوز اللياقة األدبية يف الحواِر, كان الوقُت عرصاً 
حينم�ا قررنا العودة إىل بيوتن�ا, ألححُت عليهم أن 
تك�ون عودتنا به�ذا الوقت لكي نتجن�ب الليل وما 
يخفيه, رجعنا ع�ىل الطريق الزراعي, وبينما نحن 
يف الطريق إذ هب�ط علينا الظالم وألقى الليُل بثوبِه 
علين�ا, ال يس�تطيع أن يرى أحدنا اآلخ�ر, فتح كلٌّ 
منا ضوء هاتفه, ومضت الس�يارة برسعٍة لتجتاز 
ه�ذا الطريق الذي بدأ يث�ر قلقي وخويف, أنا أخىش 
الظ�الم حتى وإن كنت مع ألِف ش�خٍص, املخاوف 
ب�دأت تتس�لل إىل قلبي, ل�م أصارحهم بما أش�عر 
إال إن�ي اكتفي�ُت بالصمت والصمت ال�ذي جعلني 
فريسة للوساوس أن تنال مني, طلبُت من السائق 
أن يزيد رسعة السيارة أكثر, ولكن الطريق الرتابي 
كان وعراً ومليئاً بالحفر مما جعلنا نتأرجح ألكثر 
من مرة , وكثراً ما اهتزت أجس�ادنا, بدأ السكون 
يل�ُف امل�كان ويطغى عليه, ل�م نعد نتكل�م, لجأنا 
إىل الهمس, رصن�ا نخىش صوت الش�هيق والزفر 
الذي يخرج من أحدنا, أصواٌت نس�معها وال نعرف 
كنهه�ا, ح�ركاٌت تصدر ون�كاد نلمحه�ا إال إننا ال 
نراها, كنا خمسة أفراد, اثنان يف املقدمة, وثالثة يف 
الخلف, من س�وء حظي أني كنُت وحيداً يف الكريس 
األمام�ي, التفُت إىل الخلف فوج�دُت أن الثالثة بدو 
متالصقني كأنهم ش�خٌص واحد, قررت أن أقفز إىل 

الخلف ألكون معهم حتى أحتمي بالتصاق جسدي 
بجس�دهم, إال إن الس�ائق رفض وق�ال ال ترتكني 
وحي�داً وإال س�أضطر أن أوق�ف الس�يارة وأجلس 
معكم,  وبينما الس�يارة مرسع�ة برسعة جنونية, 
إذ نب�رص يف الطري�ق جذع نخلٍة وض�ع عىل قارعة 
الطريق, فأراد أن يغر اتجاه املركبة فلم يس�يطر 

ع�ىل التحك�م, حاول أن يغ�ر اتجاه الس�يارة, إال 
أنه لم يس�يطر عىل القيادة حتى اصطدمنا بجداٍر 
لغرفٍة محاطة باألش�جار, أبرصت السائق فإذا بي 
أراه بال حركة  وال س�كنة, نظ�رت إىل أصدقائي يف 
الخل�ف فوجدتهم قد فقدوا الوعي والدماء تس�يل 
من رؤوس�هم, الزجاج تهشم يف وجهم, حاولت أن 

أحرك أحد منهم فلم أستطع, بقيُت لوحدي ال أجرؤ 
عىل الخروج وال أتمكن من البقاء وحيداً, كأنهم قد 
ماتوا, فلم أعد أشعر بيشء سوى إني أريد أن أهرب 
من هذا املكان املوحش, خرجت مرسعاً, أكاد أطوي 
األرض طوي�ًا, ال أع�رف أين أذه�ب وإىل أي طريق 
يكون خروج�ي من هذا املكان, أخ�ذت أدور حول 
نف�ي يف نفس امل�كان, أعياني الركض, س�قطُت 
بقرب نخلٍة أحاول أن أدخل كمية من األوكس�جني 
إىل صدري, أخذت الهث وأنا أنظر ذات اليمني وذات 
اليس�ار ونظرة لألع�ىل وأخرى لألرض, الس�كون, 
الظالم, القلق, املوت, األشباح, أصوات غر مميزة, 
ذعر, فجأة, دون أن أش�عر وإذ بأحدهم يضع يده 
عىل متني, تحول�تُ إىل صخرٍة صماء, كانوا أربعة, 
يرتدون مالبس سوداء, لم أتبني مالمحهم جميعاً, 
إال إني رأيت قائدهم, كان أس�مر اللون ذو نظرات 
قاسية, شاربه طويل بال لحية, أخربني ماذا تفعل 
هن�ا بنربٍة عالية ك�دُت أموت من ش�دِة رعبها, أنا 
عب�ارة عن حجارة صغ�رة بأيديه�م, ال أتكلم وال 
أكاد أبلع ريقي, أوعز لهم إن اقتلوه هناك, وأش�ار 
إليهم إىل ناحي�ٍة , بينما يقود بي أحدهم افلُت يدي 
منه  ورصخت بأعىل صوتي وهربت, اخذوا ينادون 
ويركض�ون ورائي, لم أملح من وجههم إال أش�باح 
أجسادهم, هم يركضون إثري وأنا أركض, ألهرب, 
أخ�ذت أركض لك�ن رسعان م�ا انصدم�ت بجداٍر 
قريب أس�قطني أرضاً, ف�إذ بي أرى أه�ي ُيبللون 
وجهي باملاء ألفيق من هذا الكابوس الذي عبث بي 

طوال ليلتي التي نمتها بقرِب أربعة من أخوتي .
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ثقافية

رحلة إىل الرب

كريُم الَسجايا طاهُر الروِح باسُل
يفوز به حٌق وُيزَهق باطُل
تملَّكه ما يمنُح اللُه للوَرى

من النور يف الظلماء والليُل قاِحُل
وسار َحثيثا ال تُهّز ركاَبه

سوى ما يهُز الصافناِت املُقاِتل
إىل هدٍف أسَمى كما كان فعُلُه

مدى العمِر ال َيثنيه يف الفكر جاهل
بهّيا كنور الفجِر والصبح والضحى

وترنو به يف الداجيات الرواِحل
ويسأُل عنه البدُر ُمْذ هّل نوُره

ه يف َحْرة الِتيه سائُل وقد أمَّ
بأي َمسار يسُلك الخطُو درَبه

ُييضء لَِما يرجوه يف العمر آِمُل

هو العراق
ناهض اخلياط

ثقافية الزوراء
قبل الحديث عن رواية )صهر البابا( البد من التنويه 
ان القاص والروائي طامي هراطة عباس قد أصدر 
مجموعته القصصية االوىل ) حاضن االس�ئلة ( عن 
وزارة الثقاف�ة ع�ام 2009 ، واملجموعة القصصية 
الثانية ) االشياء الناقصة ( عن دار الينابيع بدمشق 
ع�ام 2010 ، وع�ن دار تم�وز ص�درت املجموع�ة 
الثالث�ة ) دورة الس�بات القصرة ( عام 2011 ، اّما 
مجموعت�ه القصصي�ة الرابعة ) ما بع�د الهطول ( 

فقد صدرت عام 2013 .
يف ع�ام 2015 ص�درت روايت�ه االوىل ) رسي�ر يف 

مومباي ( عن دار ميزوبوتاميا .
أمام روايته األخرة ) صهر البابا ( نقف عىل براعة 
الكاتب يف توظيف ثيم�ات رسدية مختلفة تداخلت 
ع�رب املتوالي�ات الرسدي�ة لتش�كل وح�دات نصية 
تآلفت فيما بينها وأخرجت معمارية جميلة لرواية 

استطاعت ان تشق طريقها اىل عالم النجاح .
) كان محرك السيارة يرتج ويهدر عىل نحو متقطع 
دوت ان يتمك�ن من التقاط ايقاع حركته املنتظم .. 
ص7 ( . هكذا كان االس�تهالل ، وصل الينا بطريقة 
سلسة ، وبعيدا عن وجود مسافة طويلة بينه وبني 
الدخول اىل الحدث ومهد اىل الربط املريح بني البطل 
) ع�ي ش�اكر ( الذي ظل يدير دف�ة االحداث ، وهو 
اس�تهالل ابتع�د عن املقدم�ات التقليدي�ة يف البناء 

الروائي .
) كان�ت هناك عتمة طاغية ، عتمة أول أيام ش�هر 

محرم الح�رام .. ص8 ( من هنا كانت االش�ارة اىل 
الزمن الذي ت�دور فيه احداث الرواية والذي ش�كل 
حاضن�ة لب�ؤر التنوي�ر والتثوي�ر ، مناطق خصبة 
لخلق ح�االت الت�أزم واالنفتاح ، مناخ�ات مالئمة 
لخروج موضع االثارة بني ) عي شاكر ( وزوجته ) 
حياة النج�ار ( من جهة ، وبينه وبني ) منال حامد 
( م�ن جه�ة أخ�رى وعرب رصاع�ات اعتم�دت عىل 
الترصي�ح والتلميح ، وتخللته�ا منولوجات داخلية 

س�اخنة احتضن�ت الكثر من االنس�اق املضمرة يف 
الداللة الشمولية للرواية .

الروائ�ي طام�ي هراط�ة عب�اس يم�ارس مهارته 
يف دف�ع الحدث باإلش�ارة العاب�رة اول األمر ، يلقي 
حفن�ة من الب�ذور يف البيدر ، يطل�ق عصفوره مع 
رسب العصاف�ر وبعده�ا يوّجه بوصلت�ه ملا يريد ، 
يجعل البذور تنمو وتكرب ، يرعى العصفور ليصبح 
قائدا للرسب . ) وبقيت منال يف مكانها ، كان هناك 

ش�يئا ما يشدها اليه والتمعن بهذه الهيأة ، شاربه 
العريض املش�ذب بعناية ، زاوية فمه التي تمس�ك 
الس�يجارة بش�كل اس�تعرايض .. ص17 ( . ه�ذا 
التمهيد الحاذق ال�ذي يتطور لينتهي بالزواج من ) 
من�ال حامد ( يقابله حالة أخرى بني ) عي ش�اكر 
( وزوجته ) حياة النجار ( ) ش�عر ان تمّنع زوجته 
ه�ذا هو اضافة أخ�رى اىل معاناته .. ص28 ( وبني 
الحالت�ني كان الوجود الدرامي يتمدد عىل صفحات 

الرواية .
رواية ) صهر البابا ( اس�تقت معماريتها من خالل 
املشاهد املرتبطة بوحدة املوضوع ، مشاهد ال تنمو 
عموديا ، وانما تسر باتجاه األفق املمدود ، فبينما 
الرصاع يشتد بني الزوج وزوجته من خالل الطلبات 
املتش�ددة للزوج�ة ، يخرج لنا الروائ�ي بحدث آخر 
ليغ�ّر الالعب ويحافظ عىل أص�ول اللعبة ، وصول 
) عي اك�رب ( فتح فصال جديدا من فصول االحداث 
املتعاقب�ة ) أغ�ا مهدي املحامي .. أن�ا عي اكرب من 
طه�ران ، ابن�ي موقوف يف هذه املدين�ة .. ص36 ( 
. ه�ذا الطراز من البن�اء اعتمد ع�ىل الدايلوج الذي 
تتداخ�ل أش�كاله بعضه مع البعض اآلخر ليش�كل 
يف نهاي�ة االم�ر االوردة والرشاي�ني يف جس�د النص 
مستعينا يف مواقع كثرة تقنية الكوالج . ) تفاصيل 
رضب املدرس املربح لسامر أفزعت والديه .. ص30 
( ثم ينتقل رضب الطالب ) س�امر عي ش�اكر ( اىل 
وس�ائل االعالم عن طريق مراس�ل قناة الس�اعة ، 
وتتدخل بعض االطراف ويس�تمر الحدث بالتصاعد 

، ه�ذه الوحدة النصية وما حملت من حدث وداللة 
تقابله وحدات نصية موازي�ة لها ولكنها لم تخرج 
من االط�ار العام للرواي�ة ، حيث ) حي�اة النجار ( 
تقرر بناء ما تريده يف البيت وسط معارضة شديدة 
، ومع تصاعد املعارضة تكون العقدة قد اتجهت اىل 

الطالق يقابله زواج جديد من ) منال حامد ( .
يف رواية )صهر البابا( توظيف لألس�طورة يف الكثر 
م�ن وح�دات الن�ص ) أفلتت يديه�ا م�ن أكتافهم 
وتحرك�ت بخط�وات مرتنح�ة ص 220 ( ) تش�ق 
الزغاري�د فضاء الخيمة ويتواص�ل التكبر، وعلياء 
م�رصة عىل توثي�ق الح�دث ص 221 ( ) وماذا بعد 

الزيارة ، هل يفارقنا الشيخ ص251 ( .
لق�د ظهرت كف�اءة الروائي طام�ي هراطة عباس 
واضح�ة يف قدرت�ه املدهش�ة ع�ىل جم�ع الخيوط 
الروائية السائبة وعدم تركها منفلتة ) عند الظهرة 
كانت الس�ماء قاحلة ، زرقاء مثل فوالذ صلد، وعىل 
جوان�ب الطري�ق كان أصح�اب املواكب يتوس�لون 

بالزوار لالسرتاحة... 257 ( .
الرواية تناولت أحداث�ا اقرتبت مرة وابتعدت أخرى 
اال انه�ا ل�م تخرج ع�ن معماري�ة الرواي�ة وال عن 
ثيمته�ا الرئيس�ة، ش�أنها ش�أن الش�جرات التي 
تضمه�ا حديقة واحدة خلقت س�ياجها من جذور 
تلك الشجرات، ومثل هذا البناء يتطلب جهدا كبرا 
اس�تطاع الروائي من انجازه بنجاح كبر.. سنعود 
اليها لتوضيح أهمية املكان واالسلوب الرسدي الذي 

اعتمده املؤلف يف كتابتها .

قراءة يف رواية )صهر البابا( للقاص والروائي العراقي طامي هراطة عباس

عبد القادر فيدوح 
َسْيماُء الصورة   

 أول نج�اح يف الحي�اة أن تهزمي رياح نفس�ك هذا ما 
قلته للش�اعرة الواعدة »حمو آمنة«؛ وهي تطلب مني 
- باتص�ال عن بع�د - كتاب�ة تصدير يلي�ق بمقام ما 
جادت به مش�اعرها، وبإعتاق ما طبعت به قريحتها 
الجياش�ة، عىل الرغم م�ن أني ال أع�رف »حمو آمنة« 
إال يف ح�دود تواصله�ا مع�ي ذات م�رة، ت�روم حظوَة 
وصلٍة بزاد من الكتب؛ إلنج�از مرشوع بحثها إلكمال 
متطلب�ات املاس�رت، وبرتغيٍب نابٍه، تس�تدرجني بأنها 
– كم�ا قال�ت - طالبة عن�د ]ُس�ْخَنة عين�ي يف املآل[ 
الدكتورة ياس�مني فيدوح يف جامعة مس�تغانم، وهي 
تعل�م أنني مقيم يف قطر، قريب من الربع الخايل: فأنَّى 
يل بالتع�رف إىل إبداعك؟ ومع إرصاره�ا َمنَّيتها بإنفاذ 
البغية آنذاك، ثم غاب التواصل مدًى؛ إىل أن بلج وجهها 
بمكاملة، فخطرت صورتها عىل بايل أنها تريد مني كتباً   
خرى لتحضر الدكتوراه؛ إذ بها تطلب مني مرة أخرى 
قراءة مجموعتها الشعرية، ولم أكن عىل بيِّنة من أنها 
بص�رة بضوابط الش�عر، لعدم معرفتي به�ا إال بذلك 
التواصل الفريد، كنت س�اعتها عىل أهبة الس�فر قبل 
أن أس�تجيب لطلبها؛ حينها خطر التحررُّ يف داخي بعد 
أن رهنت له�ا نفي بالوْعد، فقلت يف نجوى رسيرتي: 
سوف تعرض عن الفكرة، فإذا بها ترص رغبة يف كتابة 
التقدي�م، حينه�ا ل�م يكن هن�اك بدٌّ من طلب إرس�ال 
مخط�وط الديوان.أخذ مني فض�ول الخاطر أن أطلع 
عىل ما أرسلته إيلَّ عرب جهاز الحاسوب يف أثناء الرحلة، 
حينه�ا ش�دتني قصي�دة »صاحب�ة الس�عادة« الت�ي 
تص�دَّرت الدي�وان، فكان أول ما بدر من�ي عىل البداءة 
أن الصورة الفنية تثر يف املتلقي اإلحس�اس بالفضاء 
العاطف�ي، ال�ذي ي�ؤدي إلىتملك الرؤية؛ وهي تس�تند 
إىل األجواء النفس�ية، ودورها يف تحريك املش�اعر التي 
تكتنف أيَّ امرٍئ، وتلفرُّ بالذائقة اللمعية يف االسرتسال 
ا يف الخفاء من   مع تلقي النص دون ُكلفٍة، وتكشف عمَّ
صور مس�ترتة يف ُبعدها املتواري؛ وبلغة تلقائية تجعل 
املتلق�ي يتواصل مع اس�تثارة املش�اعر، واس�تيقاظ 

امللكة التخييلية، وهي تستميل برقة كلماتها الُوجدان، 
وتجعله يذعن لوْقعه يف داخلك، ويبلغ بك إىل مدى إطالق 
العن�ان للعال�م الباطني، الذي يحقق محور اكتش�اف 
ال�ذات من خ�الل التأم�ل يف املن�اخ الوجدان�ي. كانت 
الرحل�ة عب�ارة عن رحلت�ني، رحلة يف فضاء الس�ماء؛ 
ابتغ�اء للوص�ول إىل املُقام، ورحلة أخ�رى تحلق بي يف 
فضاء الواقع املتعايل Hyperréel  بحس�ب تعبر جان 
بودريار  Jean Baudrillarمع نصوص »نوستالجيات 
عاش�قة«، وهي تص�ور لك عال�م الواقع تح�ت تأثر 
الطاب�ع املع�اش؛ وبم�ا ف�وق الواقع املفع�م بالصور 
العاطفية يف الهمس الوجداني، الذي يليق بذات موزعة 
بني الحبور والش�جو، بني االستبش�ار واالبتئاس، مع 
صاحبة الس�عادة م�رة، ومع ذات الش�قاوة مرات، يف 
ص�ور انبعاثية كتعوي�ض عن الت�أزم النفي، كما يف 
هذه الص�ورة، وهي تلجأ إىل عراف�ة  الكف لكي تزيل 
شكواها، وتستبرشها منها خرًا يف املستقبل: َتَعايَل َيا 
ُبِنيَِّتي أَْنت اَل تحتاجني إىَل َسَماِع األحجيات...َحضنتني 

ِبأَْطَيب البس�مات َقالَت أَْنت ُمْحَصَنة ِبَس�يِّد األس�ياد 
َعاَدة ِمْن  ة بَتاج املَلَكات أَمَسَكت َكِفي َوَدْمع السَّ ُمَتوَجِّ
ك  َعْيِنَه�ا ينحدر ش�الالت َصاَحت .... َيا ُس�ْبَحاَنه َحظَّ
َفَحاِت سيش�هد َع�ىَل حبِّكما َتاِريخ  َمَع�ه ُكِتَب يِف الصَّ
ُيْرَوى يِف الَقَصِص َوالرَِّواَيات . صحيح أن النص من أول 
وهلة يوحي بالتقريري�ة، غر أن بذل قليل من الَجهد، 
ي�درك الق�ارئ أن وراء كل صورة فني�ة - مهما كانت 
طبيعته�ا – تتضمن يف تضاعيفه�ا إمكانية إنتاج عدد 
ال متن�اٍه من ال�دالالت، انطالقا من نوعي�ة اإلجراءات 
التأويلية، الت�ي أصبحت بمثابة الرساج الذي ينر لكل 
متلق متأمل املبادئ التي يس�ر ع�ىل نهجها؛ من أجل 
الوصول إىل نتائج نسبية ال تروي الظمآن فحسب؛ بل 
تدفعه إىل االستمرار يف تذوق هذا النص أو ذاك. ويف كل 
نصوص الش�اعرة »حمو آمن�ة« تحيلك إىل التأمل؛ من 
منظ�ور أنه ال يوجد نص مب�دع ينطلق من الفراغ، وال 
يوجد ن�ٌص مبدع يتيم، فكل نص تاب�ع ومتبوع. فهل 
يكون ضمرا املخاطب ]بالكرس[ واملخاَطب ]بالفتح[ 

يف اقرتانهما بقراءة الكف إش�ارة إىل رس�م الهوية، أيَّا 
كان ن�وع ه�ذه الهوي�ة، أو أن الص�ورة يف هذا النص 
تعن�ي تب�رص املس�تقبل، وبني ه�ذه الرؤي�ة، أو تلك، 
تتوزع دالالت الخطاب يف جميع مستوياته، كما يف هذا 
ح بإش�ارات خفية؛ إما إىل م�ا هو داٍع إىل  املقط�ع امللوِّ
التأمل، أو ما هو نابع من اس�تعادة املدركات الحسية 
الحارضة يف الذهن، ويف هذا َسْمٌت ُيوِعز إىل أن أيَّ نص 
هو نش�اط فاعل ب�ارٌئ، يتعامل م�ع الواقع بطريقة 
مؤث�رة، ويتدخل فيه املتلق�ي بالتأويل، ب�ل قد يفتته 
ليش�كله من جديد عىل نحو خاص، ي�رى فيه رؤيته، 
ولن�ا يف ذلك - مثال - هذا املقطع من قصيدة » أََنا َرُجٌل 
اَل أَْع�ِرُف الُبْخل«اْجَعي ِمنِّي َيا َس�يدِتي َعْب�ًدا َيْخُدُمِك 
أَِنيَسا يِف ُخلوَِتك ِقنديالً ُيِنر ُظلَْمُتِك واْجعِي ِمنِّي ِمْسًكا 
يعانُقِك يف قريحة الش�اعرة الواعدة »حمو آمنة« إثارة 
�ا يف خفاء الص�ورة، عىل  مش�اعر املتلق�ي للبحث عمَّ
غ�ر ما قد يتبادر إىل املتلقي الع�ادي من أن نصوصها 
تقريري�ة؛ إذ الص�ورة الفني�ة يف عالقته�ا بجمالي�ات 
الخيال، تعد وسيلتها للكشف عن مضمرات الشكوى، 
الت�ي ترى العال�م برؤيتها الخاص�ة، وتتمكن بها من 
الولوج إىل داخل كل إنس�ان، ويف ظل هذا التصور فإن 
جمالية الصورة الش�عرية عىل الرغم من أنها قد تبدو 
تقريرية، فإنها تظل مرتبطة بالرؤية التخييلية، وهنا 
تقع الصورة الخيالية يف تماٍس مع الرؤية الكش�فية؛ 
ألنها اس�تبطان لتجرب�ة ذاتية، واقتب�اس من تجارب 

الحياة اليومية.
والح�ال ه�ذه، أن تجربة »حمو آمن�ة« رغم حداثتها، 
فإنه�ا تعد نواة اس�تثمار لغ�رٍس خصي�ب، ومصدًرا 
أساسا لتطلعاتها؛ وهي تمارس نشاطها، وفاعليتها، 
اإلبداعي�ة من خالل ما تحتويه من املضامني املتنوعة، 
فقد كتبْت عن تجربة العاطفية، وعن تجربة املش�اعر 
اإلنس�انية، والتجرب�ة الوطنية، والثوري�ة، والقومية، 
والتجرب�ة الصحي�ة م�ع الجائحة التي روع�ت العالم 
بصور مع�ربة عن تضامنه�ا مع من أصيب�وا بالبالء، 
أو م�ع الجي�ش األبيض املق�اوم بتفاٍن، وقب�ل ذلك لم 
تن�س موضوع الهوي�ة العربية اإلس�المية، باإلضافة 

أو  عرب�ي  كل  روح  يف  الغائ�ر  الج�رح  موض�وع  إىل 
مس�لم برؤيته�ا عن فلس�طني املختَطفة م�ن الكيان 
الصهيون�ي، ويف كل هذه الصور، ويف غرها، تتش�كل 
مالم�ح الص�ورة الفني�ة يف رس�م ملكته�ا الش�عرية 
بحذق ومهارة ذوقية عرب هذه األس�اليب، ومن خالل 
استخدام الدالالت االس�تبصارية التي تدفع املتلقي إىل 
وقف�ة متأملة.وباملجمل فإن كل ما يمكن أن يقال عن 
تقريرية قريحة الشاعرة »حمو آمنة« هو مجرد رأي؛ 
بحاجة إىل إعادة تركيبة تذوقه نصوصها؛ بما تتضمنه 
م�ن أحاس�يَس تدخل ضمن ما يس�مى يف الدراس�ات 
الحديثة بالقوى الشاعرية، بوصفها كياًنا قائًما بذاته 
يف خلق فاعلية الصورة الشعرية، التي تعتمد بالدرجة 
األوىل ع�ىل القوى الحافظ�ة يف قدرته�ا الباطنية، ويف 
ه�ذه الحالة تكون القوى الحافظة يف رأي كل ش�اعر 
هي التي تدير فاعلي�ة اإلبداع.واملتلقي لهذه التجربية 
اليافعة، ليس بحاجة إىل قاموس لغوي يف أثناء قراءته 
ما جادت به قريحة »حمو آمنة«، بقدر ما هو بحاجة 
إىل رصيد عاطفي، واستعداد وجداني يقود صاحبه إىل 
اس�تثمار املشاعر فيما هو أجدى إنس�انيا، أو وطنيا، 
أو قومي�ا، كما أن أكثر ما يش�د ت�ذوق املتلقي يف هذه 
التجربة الواعدة، هو البصمة الرومانس�ية التي تجمع 
ما بني املش�اعر الرصيح�ة والصورة الفني�ة الزاخرة 
باإليحاء، لذلك جاءت نصوص الش�اعرة »حمو آمنة« 
حافل�ة بما يصادف القلب من وجدانيات دون عناء أو 
تكل�ف، أو بما يؤجج العواطف؛ ح�ني تجعل من ذاتها 
منصه�رة بكل م�ا تملك من مش�اعر وأحاس�يس؛ إذ 
تصف نفس�ها بالغارق�ة يف الوجد، والعاش�قة له حد 
الَجهد، والتفاني، يف املش�رتك الداليل بني حبها املفرط، 
س�واء يف امللف�وظ الج�ي، أو من خ�الل مجموعة من 
امللفوظات اإلس�نادية الداللية، بوصفها عبارات تأتي 
يف ش�كل إش�ارات ضمنية غ�ر مبارشة، تش�ر إىل أن 
صورها يف بنيتها الدالة يشكلها السياق بكّل معطياته 
التش�اكلية؛ ومن ثم تتضافر فيها صورة االندماج بني 
امللف�وظ ال�داليل، وامللف�وظ القضوي )ال�ذي يعرب عن 

قضية معينة(؛ للتعبر مشاعرها.

» قراءة يف ديوان شعر »نوستاجليات عاشقة« للشاعرة  امنة مّحو 
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 إليك سيدتي  5 رشوط اساسية لتنجحي 

يف تحض�ر الكيك االس�فنجي يف كل مرة! 

تفقّديها:

- تحّضي جيداً قبل البدء

إب�دأي أوالً بتحمية الفرن، مع التأّكد من 

وض�ع رف يف الوس�ط وادهن�ي الصينية 

الت�ي ستس�تخدمينها بالزب�دة والدقيق 

أو غلّفيه�ا بورق زبدة. امل�واد الرافخة يف 

الكيك تتفاع�ل برسعة، لذا يف حال تركت 

الكيك ب�دون خبز ملدة طويل�ة لن يرتفع 

جي�داً يف أثن�اء الخب�ز. ح�رارة املكّونات 

املس�تخدمة أم�ر أس�ايس أيض�اً، فيجب 

اس�تخدام البي�ض والزب�دة ع�ى حرارة 

الغرفة.

- إمزجي الزبدة والسكر:

ق�ي املزي�ج الكريم�ي بخف�ق الزب�دة 

والس�كر جيداً حتى يفتح لونها وتتشّكل 

فتتشّكل فقاعات من الهواء داخل املزيج. 

هذه الفقاعات باإلضافة إىل ثاني اوكسيد 

الكرب�ون املنبع�ث م�ن االمل�واد الرافخة 

س�تتكاثر عند مزجها لرف�خ الكيك أثناء 

الخبز. يمكنك اس�تخدام ملوق أو ملعقة 

خش�بية يف ه�ذه املرحلة، ولك�ن ألفضل 

الخ�اط  باس�تخدام  ننصح�ك  النتائ�ج 

الكهربائي.

- أضيفي البيض عى مراحل:

إضاف�ة البي�ض ع�ى املزي�ج الكريم�ي 

السابق سيزيد من فقاعات الهواء؛ ولكن 

لتتجّنب�ي انقس�ام املزي�ج، أضيفيه عى 

مراحل مع الخلط جيداً بعد كل إضافة.

- زيدي املكوّنات الجافة:

أضيفي مزيج الدقيق تدريجياً مع الخلط 

بتأن بواس�طة ملوق أو ملعقة خش�بية 

لتحافظي عى فقاع�ات الهواء يف املزيج. 

انتبهي: ال تكثري من الخلط فقط الوقت 

املناسب لتتداخل املكوّنات.

- تأّكدي من نضج الكيك:

بع�د م�رور الوق�ت املذك�ور يف الوصف�ة 

ولتتأّك�دي أن الكيك ناضج تماماً، إغرزي 

سكيناً أو عوداً خشبياً يف الكيك: إذا خرج 

نظيف�اً فه�ذا يعن�ي أن كيكت�ك أصبحت 

جاهزة.

إذا كنت ترغب�ن يف الحصول عى 
إطالة طبيعي�ة وناعمة تتماىش 
م�ع مختلف مناس�باتك اليومية، 
فقد اخرتنا لك ثاث طرق ماكياج 

يمكنك تطبيقها يف البيت.
الطريقة األوىل:

• ضعي كريم أساس خفيف جداً، 
ثم طبقي الكونس�يلر عى محيط 

العينن.
• استخدمي ظال العيون الرتابية 
الفاتح�ة فه�ي تعطي�ك مظه�راً 

طبيعياً جذاباً.
• بواس�طة اآلياين�ر ضع�ي خط 

رفيع فوق العن.
• ضع�ي املاس�كارا عى رموش�ك 
بطبقة واح�دة فقط دون املبالغة 
يف وض�ع طبقات عدي�دة حتى ال 

تفقد رموشك شكلها الطبيعي.
بالب�ودرة  ش�فتيك  جفف�ي   •
ويمكن�ك تركها ع�ى طبيعتها أو 
يمكنك اس�تخدام ملمع الش�فاه 
الش�فاف ب�دون ل�ون أو بالل�ون 

الوردي الفاتح.
الطريقة الثانية:

• بواس�طة خ�ايف العي�وب غطي 
الهاالت السوداء حول عينيك.

• طبق�ي ظ�ال الجف�ون باللون 
األبيض بواسطة ريشة متوسطة 
الحجم ع�ى الجف�ن املتحرك من 

العن.
• طبقي فوق اللون األبيض ظال 
العي�ون بالل�ون البي�ج واجعليه 
يمتد من الجفن املتحرك إىل الجفن 

الثابت من العن.
• ارسمي خطاً رفيعاً بقلم الكحل 
املتح�رك  الجف�ن  ع�ى  األس�ود 
م�ن الع�ن بالقرب م�ن الرموش 
العلوية، عى أن تكون بداية الخط 

من منتصف العن.
املش�طوبة  الريش�ة  بواس�طة   •
األس�ود  الخ�ط  نط�اق  وس�عي 

بطريقة متساوية.
• ضعي طبقة من املاس�كارا عى 

رموشك.
• اختمي إطالتك بوضع الغلوس 

الخفيف عى شفتيك.
الطريقة الثالثة:

• ضعي مصحح شوائب العيون. 
• إلعطاء العن مزيداً من اإلرشاق 
ضع�ي لون�اً أبيض�اً رفيع�اً تحت 

عظمتي الحاجبن. 
• أضيف�ي ظ�ال العي�ون باللون 
الظ�ال  الرتاب�ي وامزجي�ه م�ع 
الوردي فوق كامل الجفن املتحرك 

ومديه قلياً إىل الخارج. 
• اس�تخدمي ظال العيون البني 
الغام�ق لتحدي�د األن�ف والبودرة 
البني�ة لتحدي�د عظم�ة الخ�دود 

والجبن.
• ضع�ي الكح�ل األس�ود داخ�ل 

عينيك. 
• ضع�ي طبق�ة م�ن املاس�كارا 

األسود.
• ح�ددي الش�فاه بقل�م التحديد 
الربونزي ثم ضعي أحمر الش�فاه 

املشميش.

ق�ْد يكون الزواج املث�ايل وهماً أو خياالً 
هذه األيام بسبب الضغوط االجتماعّية 
واالقتصادّية والحياتّية التي نشهدها، 
الهائل�ة يف  التط�ورات  والس�يما م�ع 
التكنولوجي�ا الرقمّي�ة. ل�ذا، يتس�اءل 
العدي�د من�ا ع�ن األرسار الكامنة وراء 
الزيجات الناجحة والطويلة األمد. إليك 

أبرز تلك األرسار...
العاطفة الصادقة

يظن بعض األشخاص أن الزواج الناجح 
ينجم ع�ن التفاهم واالتف�اق الضمني 
عى الركائز الحياتّية األساسّية، بهدف 
تأس�يس عائل�ة ناجح�ة مبني�ة ع�ى 

الحب.
لك�ن هذه الركائ�ز الحياتية ال تقترص 
فق�ط عى االس�تقرار املادي، وحس�ن 
اإلجم�ايل  واإلحس�اس  األوالد،  تربي�ة 
إىل  باالس�تقرار، ب�ل تتعداه�ا لتص�ل 
العاطفة الصادقة والحقيقية، البعيدة 
عن التزلف. فالعافطف�ة هي أحد أهم 
أرسار ال�زواج الناج�ح. وم�ن دونه�ا، 
يصبح الزواج فاشاً، مليئاً باملشكات، 

أشبه بالجحيم اليومي.
وال بد من اإلشارة إىل أن املرأة بطبيعتها 
إنس�انة حساس�ة، ولذلك تبحث دوماً 
عن الحبيب والصدي�ق والزوج يف رجل 
واح�د، ولي�س فقط ع�ن زوج يكملها 

أم�ام املجتم�ع. كم�ا يبح�ث الرج�ل 
من جهت�ه عن ام�رأة يحبها ويش�عر 
باالرتياح معها ليتمكن من إكمال بقية 

حياته معها.
االحرتام املتبادل

ما من زوجن يف هذا العالم ال يتشاجران 
أو يختلف�ان ب�ن الحن واآلخ�ر. إنها 
الطبيعة البرشية. لكن ال بد من التحيل 

بالعقاني�ة، والس�عي إىل تج�اوز تل�ك 
الخاف�ات ب�أرسع م�ا يمك�ن، لتعود 

الحياة الزوجية إىل الوترة الهانئة.
ولع�ل االح�رتام املتبادل هو أح�د أبرز 
الرشوط لكي ينجح الزوجان يف تخطي 
خافاتهما وش�جاراتهما. فعدم جرح 
مش�اعر اآلخر، والحرص ع�ى احرتام 
ع�ن  واالبتع�اد  ومش�اعره،  كيان�ه 

الغطرس�ة والفوقية، وتف�ادي الكذب، 
وع�دم اتخ�اذ املوقف العدائ�ي هي من 
أب�رز األمور الكفيل�ة بتخطي الزوجن 
ملشاكلهما وعودة حياتهما إىل طبيعتها 

بأرسع ما يمكن.
الدعم املادي

ق�د تك�ون الخاف�ات املادّية م�ن أبرز 
يش�هدها  الت�ي  املش�احنات  أس�باب 

األزواج هذه األيام، وهي لس�وء الحظ 
األكثر فتكاً يف العاقة الزوجّية.

فإذا كان الرجل عاطاً عن العمل لسبب 
معن، سيشعر باإلحباط والتوتر لعدم 
قدرت�ه عى تلبي�ة االحتياج�ات املادية 
لعائلت�ه، وق�د يف�ي ذلك إىل نش�وب 

شجارات بينه وبن الزوجة.
يف هذه الحالة، يتوجب عى املرأة التحيل 
بال�ذكاء ال�كايف لدع�م زوجه�ا معنوياً 
ومادياً إذا أمكن. فإذا كان الرجل عاطاً 
عن العمل، فيما الزوجة تعمل وتكسب 
مدخوالً شهرياً جيداً، ال داعي ألن تمنن 
الزوج�ة زوجها باملال ال�ذي تنفقه عى 
عائلته�ا. فف�ي النهاي�ة، تعت�رب امل�رأة 
رشيكة الزوج يف العائلة وال ضر أبداً إذا 

شاركته يف املرصوف املادي.
وإذا كان�ت امل�رأة ال تعم�ل، ق�د تصبح 
املش�كلة أكث�ر خطورة بس�بب الضيق 
امل�ادي املف�روض عى العائل�ة. يف هذه 
الحال�ة، تنصح امل�رأة بالبح�ث عن أي 

عمل محرتم ملساعدة زوجها.
وم�ع التط�ورات التكنولوجية املتوافرة 
هذه األيام، بات بوس�ع املرأة العمل من 
منزلها من دون الحاجة إىل االبتعاد عن 
البيت واألوالد. ويعترب ذلك ميزة إيجابية 
إذ يتي�ح للم�رأة العم�ل وجن�ي امل�ال، 

والبقاء يف الوقت نفسه مع عائلتها.

10واحة
ال زواج ناجح من دون أسرار ثالثة
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املطبخ ..

شروط جناح الكيك االسفنجي

َمىض عى ظهوره ألول مرة ش�هور طوال، 
عانى فيها العالم كث�راً من تداعيات أزمة 
فروس )كورونا( املس�تجد خال تلك املدة 
عى مختل�ف الصع�د، صحي�اً واقتصادياً 

وحتى اجتماعياً.
وعى الرغم من هذه الش�هور طويلة، فإنه 
م�ازال يح�ّر العلماء بس�بب ماهي�ة هذا 
امل�رض، خصوص�اً أن�ه حتى الي�وم عجز 
العال�م ع�ن تطوير ع�اج أو لق�اح ينهي 

املأساة.
ويف جديد األبحاث، حذرت دراس�ة أمركية 
جديدة من ق�درة األطفال عى نقل كورونا 
إىل غره�م حت�ى وإن ل�م تظه�ر عليه�م 

أعراض مرض )كوفيد 19(.
وبحس�ب الدراس�ة الت�ي نرشه�ا املوق�ع 
اإللكرتون�ي ملركز الس�يطرة عى األمراض 
والوقاي�ة منه�ا، فق�د أثبتت األبح�اث أن 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام 

لديهم القدرة عى نقل الفروس التاجي يف 
املدرسة.

ومن خ�ال عملي�ة تتبع يف بع�ض مرافق 
األطفال يف والية يوتا من أبريل إىل يوليو، تم 
رصد إصابة 12 طف�ا بفروس )كورونا( 
املس�تجد، ونقلهم الع�دوى إىل 13 آخرين، 
ومن ث�م إصابة بعض آب�اء أولئك األطفال 

باملرض ونقلهم إىل املستشفيات.
كما أكدت الدراس�ة أن األطفال الذين نقلوا 
الع�دوى لم تظه�ر عليهم أع�راض مرض 
)كوفي�د 19( بش�كل واضح مث�ل ارتفاع 

الحرارة أو اإلسهال والقيء.
أجروا االختبارات

وطالب املرك�ز بضورة إج�راء اختبارات 
فح�ص )كورونا( لألطف�ال قبل التحاقهم 
بامل�دارس حت�ى وإن لم تظه�ر عليهم أي 

أعراض.
إىل ذل�ك، ينص�ح املرك�ز ب�ضورة ارتداء 
األطفال للكمامات، وكذلك األمر بالنس�بة 
للعاملن يف املدرسة، وينبغي أيضا الحفاظ 
عى نظافة األي�دي وتعقيم األماكن، ومنع 
األطف�ال من الذه�اب إىل املدرس�ة يف حال 

الشك بوجود أي عرض مريض لديهم.

نصائح طبية

انتبهوا رجاء.. )كورونا( يتسلل عرب األطفال بال أعراض

نعن�ي  لح�وم  نق�ول  عندَم�ا 
بروت�ن وحديد، وه�ي من أهم 
العنارص الغذائية للجسم، لكن 
هن�اك بدائل عن اللحوم س�واء 
لحمة حمراء او دجاج او سمك   
تراع�ي الوض�ع الصح�ي لكل 
ش�خص وتراعي الوضع املادي 

أيضاً:
البقوليات

أهم قائم�ة يف األطعمة البديلة 
ع�ن اللح�وم ه�ي البقولي�ات 
الع�دس  به�ا  واملقص�ود 

والفاصوليا والحمص.
العدس م�ن أغنى أنواع الطعام 
بالربوتن فه�و الحبة الصغرة 

بمفعول كبر.
فكل كوب من العدس املطبوخ 
م�ن  غ�رام   16 ع�ى  يحت�وي 
م�ن  الن�وع  وه�ذا  الربوت�ن 
الحب�وب غن�ي ج�داً بالحدي�د  
املهم للصّح�ة، واملتواجد بقوّة 
يف اللحوم، ومن أجل امتصاص 
جّي�د للحديد ال بد م�ن إضافة 
الحام�ض إىل وجبة الطعام ألّن 
الجسم  الّنباتي يمتّصه  الحديد 
أفضل عندما يكون مرتافقاً مع 

.c الفيتامن
وكل ش�خص يعان�ي  من فقر 
دم anemia أو نقص يف الحديد 
عليه دوماً أن يضيف الفيتامن 
تحت�وي  الت�ي  الوجب�ة  إىل   c

حديد.
م�ن هنا يمكن تناول الس�لطة  
الت�ي تحت�وي ع�ى الحام�ض 
والفليفلة والبندورة  وجميعها 
خضار غني�ة بالفيتامن c مع 
الع�دس  املطب�وخ عى ش�كل 
حت�ى  او  ش�وربة  او  مج�درة 

مسلوقاً.
ويمك�ن التفّنن يف إع�داد طبق 

من العدس عى شكل سلطة.
والفاصوليا  بكل أنواعها سواء 
البيضاء أو الحمراء أو الزهرية 
غنية ج�داً بالربوتن واأللياف، 
كل كوب من الفاصوليا يحتوي 
ع�ى 14 غ�رام م�ن الربوت�ن 
وه�ي جّيدة ج�داً للحفاظ عى 
مستوى متوازن من األنسولن 

س�واء  والفاصولي�ا  ال�ّدم،  يف 
كانت مطبوخة أو معلّبة غنّية 

بالعنارص الغذائية.
الحم�ص أيضا م�ن البقوليات 
املهم�ة كون�ه غني�اً باأللي�اف 
أو الربوت�ن، ف�كل ك�وب م�ن 
 14 ع�ى  يحت�وي  الحّم�ص 
غرام م�ن الربوت�ن و12 غرام 
م�ن األلي�اف وه�و خ�اٍل م�ن 
الكولسرتول وغني بكافة أنواع 

املعادن والفيتامينات.
ويعترب الحمص من البقوليات 
وجي�دة  الهض�م  الس�هلة 
لألش�خاص الذي�ن يعانون من 

انتفاخ يف األمعاء.
الرسدين والتون�ا بديا اللحمة 

الحمراء
نح�ن يف فص�ل الصي�ف وه�ذا 
موس�م الرسدي�ن ومتواج�د يف 
يف  بكث�رة  اللبناني�ة  األس�واق 
هذا الفص�ل، ويمكن أن يكون 
أفضل وجبة غذائية وغنية جداً، 
وأس�عاره مقبولة، ولكن يبقى 
ايض�اً الرسدين املعل�ب والتونا 

ذات فائدة غذائية كبرة. 
كل علب�ة تون�ا تحت�وي ع�ى 
الربوت�ن، يمكن  20غرام م�ن 
أن نح�ض وجب�ة م�ن علب�ة 
تون�ا أو رسدين مع س�لطة أو 
تناوله�ا م�ع أرز وتكون وجبة 
غنية وصحي�ة وجيدة ملن يريد 
أن يحاف�ظ ع�ى وزن�ه ويأخذ 

طاقة.
البيض

بامتياز  البيض طعام بروتيني 
كل بيضة تحت�وي عى 6 غرام 

من الربوتن. 
ع�ى  بيضت�ن  تن�اول  يمك�ن 
نح�ض  أن  ويمك�ن  الوجب�ة 
البي�ض  قوامه�ا  س�لطة 
والفاصولي�ا او اي ن�وع اخ�ر 
م�ن البقوليات، وتك�ون وجبة 
غني�ة بالحديد والربوتن وفيها 
كل الغ�ذاء والطاقة، وتش�عرنا 
بالش�بع لف�رتة طويل�ة ج�دا 

تضاهي اللحوم كلها.
م�ن  ومش�تقاته  الحلي�ب 
ألب�ان وأجب�ان ه�ي مص�ادر 
أيضاً  جي�دة للربوت�ن وغني�ة 
بالكالسيوم املهم لقوة العظام 

خاصة عند النساء واألطفال.
والشخص الذي يريد أن يحافظ 
عى وزن�ه أنصح�ه باألصناف 
القليلة الدسم وليس بالضورة 

الخالية من الدسم.
املكرسات

ات ه�ي الل�وز والجوز  املك�رسّ
والفستق والبندق بزر اللقطن 
وبزر دوار الشمس وهي أفضل 
النباتي�ة  الربوتين�ات  أن�واع 
والت�ي يمكن تناوله�ا باعتدال 
ويفضل ان تكون نيئة، وتكون 
“س�ناك”، او يمكن رشها عى 
الطع�ام م�ن أرز او س�لطة او 

خضار مسلوقة . 
كل 30 غرام من املكرسات فيها 

8 غرام من الربوتن.
الكينوا

الكينوا باإلضافة إىل كونه خالياً 
م�ن الغلوت�ن، فإّن�ه يحت�وي 
ع�ى ما ال يق�ل ع�ن 14 ٪ من 

الربوتن.
السبانخ

يمكن ان نقول وداعاً للحمة مع 
وجود الس�بانخ  ملا يحتويه من 
الربوتن واملعادن والفيتامينات 
)A و B3 و C( كعنارص غذائية، 
والحدي�د  األلي�اف  إىل  إضاف�ة 
حيث يمكن استخدام السبانخ 

النيئة أو املطبوخة.
ويمكن إضافة أوراق الس�بانخ 
إىل البيتزا. كم�ا أظهرت أبحاث 
غني�ة  الس�بانخ  أن  أخ�رى 
الجي�دة  األكس�دة  بمض�ادات 

للنظر.
يجع�ل  ألن�ه  مفي�د  الس�بانخ 
التهاب  الجسم قلوياً، ويخفف 
وي�رسع  الدقيق�ة  األمع�اء 
عملية الهضم ومفيد لالتهاب 
الرئ�وي، كما أنه ملن ويخفف 

اإلمساك.
بعن�رص  غن�ي  الس�بانخ 
املغنيس�يوم وال�ذي يمك�ن أن 
يس�اعد يف خفض ضغ�ط الدم 
املرتفع وبالتايل حماية الجسم 

من أمراض القلب.

طبيبك يف بيتك

اللحوم مل تعد مبتناول اجلميع… تعرفوا إىل 
البدائل الغذائية األوفر مثنًا

لطلة ابهى....

ثالث طرق لتطبيق املكياج 
يف املنزل

يتمُّ قياس املسافة باألمتار، ودرجة الحرارة 
بالدرج�ة املئوية، أما قوة املحركات فتقاس 
بالحصان، لكن ملاذا تس�مى هكذا؟ حس�ناً، 
اتضح الس�بب بأن الحصان كان يس�تخدم 
يف الجر وسحب اآلالت قديماً، لكن ما عاقة 

ذلك يف املحركات الحديثة؟
يف ع�ام 1781، ق�دم العال�م جيم�س وات 
املح�رك البخ�اري للعالم، وه�و الذي أحدث 
ث�ورة يف عال�م اآلالت يف ذل�ك الوق�ت، حيث 
كان الغالبي�ة العظمى من الناس تس�تخدم 
الخي�ول يف تنفيذ املهمات امليكانيكية، وجاء 
وات بوحدة “الحصان” ملقارنة قوة مرشوع 

الخيول املستخدم.
م�ن خال سلس�لة م�ن التجارب ق�ام وات 
بتقيي�م العمل بقوة الحصان التي تس�اوي 
33,000 باوند-ق�دم )تش�ر إىل رف�ع وزن 
33,000 باوند يف 1 قدم( يف الدقيقة الواحدة. 

وبالتايل نشأت هذه الوحدة الجديدة.
بفضل اس�تخدام الحصان كوح�دة واحدة، 
كان الجمي�ع ق�ادراً ع�ى فهم ق�وة املحرك 
عندما يتقدم املشرتين لرشاء اآللة. كان وات 
لديه مح�رك 5 حص�ان، إذ إن هذا الحصان 

خيول.العبقري�ة   5 الق�وة  يف  يع�ادل  كان 
الحقيق�ة لجيمس وات أعطت العالم محرك 
رفي�ع املس�توى يعمل بالبخ�ار، وإن وحدة 
“الحص�ان” خلقت س�وق كبر ب�ن الناس 
الذي�ن كانوا يعيش�ون يف امل�ايض. ومع ذلك 

ف�إن وحدة الحصان ما زالت مس�تخدمة يف 
العدي�د م�ن الصناعات الي�وم، خصوصاً يف 
قياس الق�درة القصوى ملاكين�ات االحرتاق 
الداخيل للس�يارات والش�احنات والحافات 

والسفن.

كل يوم معلومة

ما السبب وراء قياس قوة احملركات بـ “احلصان”؟
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تحرض الي�وم عيد ميالد أو حف�ل زفاف تلتقي 
في�ه ببعض األصدق�اء الذين لم تره�م منذ وقت 
طويل. تشعر بتحسن يف حالتك الصحية فور رؤيتهم 
والتحدث معهم. ستعرف بعض األخبار الجديدة منهم. 

هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إيل مساعدتك.

إذا ش�اهدت ش�يئا م�ا نال إعجاب�ك يف بعض 
املحالت أو الورش الفنية ولم تتمكن من رشائه 
لعدم توافر املبلغ الالزم ح�اول أن تقوم بتصنيع 
ه�ذا اليشء بنفس�ك، حت�ى إن كنت تعلم أن لس�ت 
فنانا. س�تنبهر من النتائج إذا حاولت تصنيعه. يمكنك 

االستعانة ببعض نصائح الحرفيني وتعليماتهم.

تش�عر أن األم�ور تس�ر مع�ك من س�يئ اىل 
أس�وأ، وأن كل فع�ل أو خطوة تقوم بها تجعل 
األوض�اع أس�وأ بكثر ل�ذا عليك بالس�كون وعدم 
القي�ام باملبادرات والقرارات. ق�د يحدث نقاش بينك 
وبني رئيس�ك يف العمل يجعل�ك عصبيا، حاول أن تذهب 

للبيت باكرا وذلك لتقليل الخسائر يف هذا اليوم.

ال تخ�ف م�ن املب�ادرة والع�روض. إذا كن�ت 
تتعام�ل بواقعي�ة وموضوعي�ة فق�د تتلق�ى 
م�ؤرشات إيجابية من كل ص�وب، وتعيش أوقاتا 
م�ن والس�عادة وامل�رح وتفك�ر يف ارتب�اط عاطف�ي 
أو تق�دم ع�ى زواج أو تتخذ الق�رار النهائي يف عالقتك 

العاطفية الحالية.

أنت الي�وم تحظ�ى بطاقة كبرة ج�دا ولذلك 
حاول توظيفها يف كل األنشطة التي تقوم بها 
اليوم. احرص عى أن تنجز اليوم األعمال التي لم 
تكمله�ا بعد. اهتم اليوم بتنظي�ف منزلك وتنظيمه. 
تحت�اج الي�وم إىل القي�ام ببعض األنش�طة الرسيعة يف 

املساء إما مع الحبيب أو األصدقاء.

األخب�ار املالي�ة تفرح�ك، فق�د يصل�ك مبلغ مايل 
يحس�ن من أوضاعك املالي�ة املتدهورة، لكن عليك 
بأن تكون نش�يطا أكث�ر يف العمل وال تؤج�ل أعمالك 
فق�د تتفاجأ يف فرتة الظهرة بأعمال كثرة ال تس�تطيع 
الس�يطرة عليه�ا. األمور العاطفية جيدة جدا يف املس�اء وقد 

يحدث تقدم غر متوقع عى عالقتك مع من تحب.

من املروع بالنس�بة لك أن تقوم بأي مغامرة 
أو تقوم بأي يشء خطر. ربما تحاول اليوم أن 
تكون غر مرئي بالنسبة ملن حولك حتى تتجنب 
التعرض ألي انتقادات أو تعليقات. قد تخدمك اليوم 
آليات الدفاع لفرتة ال بأس بها، ولكن ال شك أن االنعزال 
بدافع الخوف أو بس�بب الش�عور بالذنب لن يوصلك إىل 

الغاية التي تسعى إليها.

تت�اح ل�ك ف�رص جي�دة ألعم�ال تحل�م بها، 
وربم�ا تع�رف مفاج�أة س�ارة ع�ى الصعيد 
الشخيص. حاول أن تصغي اىل اآلخرين وأن تفهم 
هواجس�هم. يوم واع�د وحافل باألح�داث اإليجابية 
وباألرب�اح واالنتصارات املهنية، فتصبح أكثر قدرة عى 

تفهم بعض األفكار واملشاركة والتواصل مع اآلخرين.

إذا كنت تملك أسهما يف رشكة ما، فتوقع اليوم 
أن هذه األسهم ستزيد قيمتها وبالتايل ستزيد 
أرباح�ك بش�كل لم تك�ن تتوقعه. ال ش�ك أن هذا 
الخرب الس�ار س�يجعلك تحتفل مع بعض األصدقاء. 
س�يعرب لك الحبيب واألصدقاء عن سعادتهم ويهنئونك 

ويتمنون لك املزيد. ربما تصبح مليونرا يوما ما!

قل�ل من النمطي�ة ورس بتكتم وه�دوء كي ال 
تع�رض صحتك وس�المتك للخط�ر ألنك قد ال 
تكون بمأمن من أزمة أو تراجع صحي أو حادث 
م�روع. ح�اول أن تحمي نفس�ك م�ن كل األخطار، 
وابتع�د عن املجازفات، فالوقت ليس س�انحا للمغامرة 

وال لتحدي األوضاع.

أن�ت اليوم حازم يف مواقفك، وقراراتك ال تقبل 
املناقشة أو التغير. أنت ناجح يف أعمالك اليوم 
وخاص�ة يف إدارتك. تالحظ اإلعج�اب والتقدير يف 
أعني رؤس�ائك. ي�وم جيد لطلب ع�الوة يف الراتب. يف 
فرتة املس�اء عليك بأال تف�رض رأيك عى من تحب وابق 

خفيف الظل كما عهدك الحبيب دائما.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تعيش يوما صعبا تب�دو فيه متوترا ومرتبكا 
ومضغوط�ا. املضايقات واألزمات تزيد وتأتي 
م�ن كل ص�وب. حافظ ع�ى س�معتك، وال تخب 
اآلم�ال املعقودة عليك. ح�اذر رشاكة مزيفة وراجع 
بع�ض العالقات بحكمة وه�دوء. ال داع للتهور ألنك ما 

زلت يف بداية الطريق.

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1864 � توقي�ع اتفاقي�ة س�بتمرب ب�ني الحكوم�ة 
اإليطالية ونابليون الثالث

1882 - الق�وات الربيطانية تحت�ل القاهرة وتنفي 
أحمد عرابي إىل جزيرة سيالن.

هزيم�ة  بالص�ني  يلحق�ون  الياباني�ون   -  1894
عسكرية كبرة يف »معركة بينغ يانغ”.

1928 - الطبيب الربيطاني ألكسندر فلمنج يكتشف 
البنسلني.

1935 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة 
م�ن القوان�ني العنرصي�ة عرف�ت باس�م »قوان�ني 
نورم�ربغ«، وتضمنت حرمان اليهود األملان من حق 
املواطنة وتبني علم الصليب املعقوف ش�عار رسمي 

ألملانيا النازية.
1950 - بدأ معركة إنشون يف أثناء الحرب الكورية.

1952 - األم�م املتح�دة تواف�ق عى ض�م إرتريا إىل 

إثيوبيا بعد انتهاء اإلدارة الربيطانية لها.
1974 - ص�دور مرس�وم إنش�اء وكال�ة املخابرات 

املركزية األمريكية.
1982 - إرسائي�ل تحت�ل العاصم�ة اللبنانية بروت 
بشكل كامل يف أعقاب اغتيال رئيسها املنتخب بشر 

الجمّيل.
1983 - رئي�س ال�وزراء اإلرسائي�ي مناح�م بيجن 

يستقيل من منصبة.
2009 - اإلف�راج ع�ن الصحف�ي العراق�ي منتظ�ر 
الزي�دي الذي اكتس�ب ش�هرة عاملية عندما رش�ق 

الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش بحذائه.
2011 - محكمة جنايات القاهرة تقيض بالس�جن 
م�دة ع�ر س�نوات ع�ى رج�ل األعم�ال امل�رصي 
أحمد ع�ز، وإلغاء ترخيص رشكت�ني إلنتاج الحديد 

مملوكتني له.

=يس�تهلك العال�م نح�و 
ال�ف ملي�ون برميل نفط 

يوميا. 
=يمكن سماع صوت زئر 
االس�د م�ن عى مس�افة 

تصل اىل 10 كيلومرتات. 
=جميع اعالم دول العالم 
مس�تطيلة باستثناء علم 
مرب�ع  فإن�ه  س�ويرسا 

الشكل. 
=ال أحد يع�رف من الذي 

اخرتع النظارة الطبية. 
=أكرب ب�ركان يف املجموعة الشمس�ية يوج�د يف كوكب 
املري�خ حيث يبل�غ عرضه 600 كيلوم�رت وارتفاعه 24 

الف كيلومرت، اي 3 اضعاف ارتفاع جبل ايفرست. 
=حت�ى االن ل�م ينج�ح العلم�اء يف معرف�ة االس�باب 

الحقيقية التي تؤدي اىل مرض الزهايمر. 
=نص�ف س�كان العال�م تق�ل اعمارهم عن الخامس�ة 

والعرين. 

هـــــل تعلم

أفقي
1يمني o الج�زء الذي يؤكل 
م�ن نب�ات قص�ب الس�كر 

)معكوسة(
2بي�ت لي�س في�ه نوافذ أو 

أبواب )كلمتان(
وحرمها  االس�الم  3ألغاه�ا 

قبل 14 قرنا
4حرفان من ش�اة o سقاية 

الزرع
اماراتي�ة  نف�ط  5رشك�ة 

)معكوسة( o خصم
6يف وق�ت متأخ�ر م�ن هذا 

املساء o عضو يف الوجه
7يشء ترمي�ه يف البحر كلما 
 o )احتج�ت إلي�ه )كلمت�ان

نصف ساهر
8إجابة o مهم أو س�ار عى 

غر هدى o نصف مبني
9يوصلك من بيتك إىل عملك 
 o وبالعكس دون أن يتحرك

غى املاء
10نصف فرقة o - أش�رتيه 

بمايل و ال أدخله داري

رأيس
1مي�زان o توه�ج ون�ور يف 

الصباح
اللب�اس   o امل�اء  2في�ض 

التقليدي الغربي
أبو   o 3ظ�الم )معكوس�ة( 

االمراء
4كلمة من 6 حروف ولكنها 
تجمع كل الحروف o نصف 

راشد
5للتمن�ي o الص�وت ال�ذي 

يصدره الحصان
6قشطة o توزيع ماء الرب 

عى الحجاج )معكوسة(.
7علي�ة القوم o س�ائل فيه 

رس الحياة
8نقط�ة ارتب�اط وانفصال 
ال�ة   o وليده�ا  ع�ن  األم 
موسيقية جلدية o يف السلم 

املوسيقي
9يشء ال يسر إال إذا رضبته 

عى رأسه عدة مرات
10إذا س�خنته كث�را تجمد 
o - لها ع�ني واحدة ولكنها 

ال ترى

غزل عراقي
اعيوني دمعت؟اي الحها اتراب..
ماباجي عسه ابهل لحظه تعمه..
دكيت اشوكت ؟ بالغلط دكيت.
مرتني وطلع خارج الخدمه..

من يمهم فتت ؟ اي يعني وشصار...
حرضته املنطقه امسجلهه بسمه!؟

كعدت ابابهم ؟ كلوله غلطان.
وكع مني دمع دنكت امله..
ولو طالع امسلم مااحاجيه

بس ابكلبي اكول الله ايسلمه
تتوقعون اريد اتصالح وياه؟..

ابرفكم تايل عمري اكرسيل كلمه ؟
اشايف روحه ..اتنازل واراضيه
اذا راضيته اكلكم وين اعزمه؟
آنه الخوش زمله ومااطخ راس

 لكن بالعشك موخوش زمله

تمَّ إجراء استبانة عى مجموعة من مستخدمي الهواتف الذكية 
للتع�رف عى نس�بة البطاري�ة بدق�ة ملعرفة ماذا تكش�ف عن 
ش�خصيتهم وكانت نتائ�ج اإلختبار ممتعة عن�د التحقق منها 
خصوص�اً عند معرف�ة هل يمكن فعال ان مس�توى البطارية يف 

هاتفك الذكي أن يكشف عن شخصيتك؟
إذا كان مس�توى البطارية لديك 100 % فأنت ش�خصية دقيقة 
ترغب يف الس�يطرة دائماً ما تفضل أن تكون عى علم بكل يشء 
وال تسمح لبطارية الهاتف الخلوي الخاص بك بأن تفسد عليك 

لحظاتك .
فأن�ت    %  90  –  %  80 الذك�ي  الهات�ف  بطاري�ة  كان�ت  إذا 

حت�ى  علي�ه   اإلعتم�اد  يمك�ن  يف ش�خص 
املقاوم�ة  تح�اول  الظ�روف  ا أصع�ب  ذ إ .

الذك�ي  الهات�ف  بطاري�ة  كن�ت 
70 % – 60 %  فأنت شخص 

األف�كار  طم�وح تح�ب 
والتفك�ر  اإلبداعي�ة 
دائم�اً ح�ول كيفي�ة 
مس�تويات  تحقي�ق 

أعى م�ن النج�اح . يف 
الواق�ع، عقلك منش�غل 

التي  بالتخطي�ط لالم�ور 
تحقق لك اإلنجاز .

الهات�ف  بطاري�ة  كان�ت  إذا 
الذك�ي 50 % – 40 % :  فأن�ت 

ش�خص تأم�ي، تنف�ق الكثر من 
الوق�ت يف التفك�ر وكثراً م�ا تلهيك 

أحالم اليقظة عن الواقع،  تقوم بإختيار كلماتك بعناية والتمتع 
بالخروج لقضاء العطالت بدالً من التواجد يف املنزل .

إذا كانت بطارية الهاتف الذكي 39 % – 20 % :  فأنت ش�خص 
عاطفي، تريد أن يكون كل يشء عى أكمل وجه حتى الس�عادة 
والحزن، يمكنك التمتع بإلتق�اط الصور وإجراء املكاملات حتى 

مع مستوى البطارية املنخفض .
إذا كان�ت بطاري�ة الهاتف الذكي3 % – 19 % :  فأنت ش�خص 
إجتماعي تعمل بجد وتحب اللهو كثراً والرتفيه عن نفسك لديك 
الكثر من األصدقاء. وال تجد وقت لكي تشحن به هاتفك ألنك ال 

تهتم بتصفح مواقع التواصل اإلجتماعي .
إذا كانت بطارية الهاتف 1 % – 2 % :  شخصية مغامرة، تحب 

الحي�اة بعيداً عن الواقع اإلفرتايض، تجد الكثر عي�ش 
م�ن املخاط�رة عند التمت�ع بالتخطيط 
للمستقبل  فقط كن حذراً ألن 
الهاتف سيكون عرضة 
أن  بمج�رد  لإلغ�الق 
يحاول اح�د اإلتصال 

بك .
بطاري�ة  كان�ت  إذا 
  :  0% الذك�ي  الهات�ف 
فأنت تحب الحرية ال تهتم 
بوج�ود الهات�ف الذكي معك 
تكره االنضب�اط ال يوجد لديك 
أي مخاوف بشان الهاتف وتحب 
املغام�رة أو القي�ام باألمور بدون 

التخطيط لها .

برن�رز يل … مخ�رتع  تي�م 
 – لن�دن  يف  ول�د  اإلنرتن�ت 
بريطاني�ا عام 1955م درس 
بجامع�ة امللك�ة يف جامع�ة 
ع�ام  بإنجل�رتا  أكس�فورد 
1973م ، ويف اثن�اء دراس�ته 
يف الجامع�ة تم القبض عليه 
متلبس�ا يف عملي�ة إخ�رتاق 
من داخ�ل أجه�زة موجودة 
الجامعة  بالجامعة فقام�ت 
بتحري�م اس�تخدامه أجهزة 

الجامعة .
ويف ع�ام 1980م عم�ل تي�م 
  CERN برنرز يل … بمعامل
للفزياء املوجودة بس�ويرسا 
مستش�ار للربامج ، ويف عام 
1981 وحتى عام 1984 كان 
تي�م املدير املؤس�س لركة 
 Image Computer Systems
Ltd … وحص�ل عى الزمالة 

من املعامل السويرسية .
ويف عام 1989 أطلق مروعه 
ال�ذي يضم ش�بكة اإلنرتنت 
اول س�رفر ومتصف�ح له ، 
1991 أنش�اء أول  ويف ع�ام 
موقع ع�ى ش�بكة اإلنرتنت 
وق�ام   ،   CERN ملعام�ل 

ويف   ،WWW الرم�ز  بوض�ع 
عام 1994 قام تيم برنرز يل 
إتحاد رشكات  … بتأس�يس 
 1993 ع�ام  ويف   ، اإلنرتن�ت 
اس�تمر تي�م برن�رز يل … يف 
اإلنرتن�ت وترتي�ب  تصمي�م 
املالحظات من املس�تخدمني 

عرب اإلنرتنت .
وانترت بعد ذلك تكنولوجيا 
 1994 ع�ام  ويف  اإلنرتن�ت، 
انضم تي�م إىل مخت�رب علوم 
 Laboratory for الكمبيوت�ر
Computer Science يف معهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا 
MIT كمدير ملنظمة W3C يف 

كل مكان يف العالم ، ويحصل 
تي�م … عى جوائ�ز من عدة 
رشكات ومؤسسات ، ودرجة 
 parsons رشف من مدرس�ة
School of Design للتصميم 
يف نيوي�ورك ، ويس�تلم تي�م 

جائزة مبتكر العالم .
و يق�ال إن تي�م برنرز يل … 
كان اليوج�د لديه وقت فراغ 
فكان يبدأ يومه صباحا دون 
أن يضيع منه وقت بال فائدة 
و أيض�ا مس�اؤه يقضي�ه يف 
ضب�ط أولوي�ات املجموع�ة 
فكان بي�دأ اجتماعه صباحا 
ف�ور وص�ول روهي�ت خر 

ورسيع�ا  دينيس�ون  ودي�ك 
مح�ارضة  إىل  ماتتح�ول 
فيض�ع النق�اط واملواضي�ع 

عى السبورة .
ويحصل تيم برنرز يل … عى 
جائزة األلفي�ة للتكنولوجية 
م�ن  واألك�رب  األوىل  وه�ي 
نوعه�ا وقد تق�دم لنيل هذه 
الجائ�زة 78 مخرتعا من 22 
دولة فكانت الجائزة تش�مل 
املجاالت التي يتس�ابق فيها 
املخرتعون يف ش�تى املجاالت 
، و أقيمت حفلة لتسليم تيم 
برن�رز يل  جائ�زة … مليون 
يورو يف قاع�ة فنلنديا بلقب 
هلس�نكي ي�وم 15 يونيو يف 
احتف�ال كبر تخلل�ه مؤتمر 
أو  املس�تقبل  تكنولوجي�ا 

مجتمع املستقبل .
ويعمل تيم برنرز يل … باحثا 
يف يف معهد ماساتشوس�تس 
يف الواليات املتحدة األمريكية 
، وحص�ل ع�ام 2010 ع�ى 
لقب فارس من ملكة إنجلرتا 
نظ�را مل�ا قدمه م�ن جهد و 
إب�داع يف مج�ال تكنولوجي�ا 

املعلومات . 

اختبارات شخصية

شخصيات من التاريخ

ماذا يكشف وضع البطارية هلاتفك الذكي عن شخصيتك ؟

“تيم برينرز لي” خمرتع االنرتنت
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
وقفة مع طلبتنا ومناشدة إىل 

وزارة الرتبية 
عندم�ا تطلب النج�اح عليك أن توفر العوام�ل التي تساعدك عىل 
توف�ر النجاح، وعندما نتطلع اىل تحقي�ق الصورة املرشقة علينا 
ايجاد السبل الكفيلة لذلك.. العملية الرتبوية اليوم ش�أنها ش�أن 
العملي�ات الحياتية األخرى تمر بظرف غ�ر طبيعي، فالبلد يمر 
بمجمل أزم�ات تتفاوت يف درجة تأثرها، ولعل أهمها هذا الوباء 
ال�ذي بدأ يفرض سطوته عىل الجمي�ع، وبما ان العملية الرتبوية 
ليست جهدا منفردا كان عىل الجميع، ويف مقدمتها وزارة الرتبية 
املوق�رة، أن تب�ذل جهدا مضاعفا، وأن تك�ون قراراتها نابعة من 
الظ�رف ال�ذي نعيشه وم�ا يفرضه م�ن تباعد وارت�داء الكمامة 

وغرها من وسائل الوقاية العامة.
م�ا زاد األمر تعقيدا يف هذا األم�ر هو الوضع النفيس الذي يعيشه 
الطلب�ة نتيج�ة البق�اء يف البي�ت، وم�ا ترت�ب عليه م�ن متابعة 
الدرس، والتحضر ملواجهة االمتحانات بروح تختلف عن الظرف 

االعتيادي الذي كان يتمتع به الطلبة قبل انتشار الجائحة. 
الطلبة اليوم ي�ؤدون امتحاناتهم يف ظرف غر طبيعي، ومن هذا 
املنطلق نناش�د وزارة الرتبية املوق�رة بااللتفات اىل وضع االسئلة 
الت�ي تتناس�ب مع هذه املرحل�ة، وعدم التش�دد واملحاسبة فيما 
يتعلق مع الدرج�ات الحرجة، واملعاملة الشفافة معهم، ودراسة 
أوضاعه�م، وبطريق�ة تشعره�م بالراحة وابعاد مص�ادر القلق 
عنه�م، فض�ا ع�ن مراعاتهم يف تصحي�ح دفاتره�م االمتحانية 
الت�ي ال تتحم�ل الشدة والقس�وة امام ما يمرون ب�ه من ظروف 

عصيبة.
إننا نناش�د ال�وزارة وسي�ادة الوزي�ر بتقديم كل أش�كال العون 

واملساعدة لطلبتنا االعزاء وهم يؤدون امتحاناتهم.
إنن�ا يف الوقت الذي نناش�د الوزارة نسجل فخرن�ا واعتزازنا بكل 
م�ا تقدمه من تسهيات، ونشد عىل اي�دي الطلبة من أجل احراز 
النجاح، اضاف�ة اىل النجاح اآلخر املتمث�ل بالتحدي عىل مواجهة 
الصعاب، ومجابهة ما خلّفه هذا الفايروس من ازعاج ومنغصات 

ومعوقات.
إنه�ا روح التحدي التي يتمتع بها الطلب�ة، والتي تستحق تقديم 
كل أش�كال املساعدة له�م، وتوفر سبل الراح�ة، لكي نحقق ما 

نصبو إليه.
الطلب�ة اليوم يثبتون للجميع انهم القادرون عىل امليض قدما من 
أج�ل رف�ع املستوى العلمي للبل�د، والقادرون ع�ىل احراز النرص 
عىل كل أش�كال التحدي. الثروة الوطنية تبدأ بهم، ووترة التقدم 
تتحقق عىل ايديهم، واملستقبل هم بناته، هؤالء الطلبة هم عماد 

حج�ر الزاوي�ة يف البن�اء والتقدم، الحي�اة وأمل الجميع، وألنهم 
الغ�د  رج�ال  ج�اءت وألنه�م  وفرسان�ه، 
لجن�اب  لسي�د مناش�دتنا  ا

منرب  م�ن  ة الوزي�ر  ي�د جر
وكلنا  يف ال�زوراء،  أمل 
العملي�ة  أن 
تسر  الرتبوية 
أحس�ن  ع�ىل 

وجه.
ع�ىل  نتمن�ى 
األع�زاء  طلبتن�ا 
النج�اح  دوام 
 ، م لتق�د ا و
ي�ؤدون  وه�م 
ت  ن�ا متحا ال ا

م�ن أج�ل تحقي�ق 
اىل  الوص�ول 

اهدافهم.
إىل اللقاء...

أحيل�ت اإلعامية رض�وى الرشبيني للتحقيق، 
إثر دعوتها عرب برنامجها »هي وبس« الفتيات 
الرت�داء الحجاب حيث وجهت رسالة لكل فتاة 
أو سي�دة ترغ�ب يف خلع الحج�اب، يف محاولة 
منه�ا إلقناعها بالع�دول عن قراره�ا. وقالت 
الرشبيني: »لكل واحدة ه�ي املحجبة الوحيدة 

يف ش�لة صحابها أو يف عيلتها أو يف شارعها أو 
يف ش�غلها، أوعي تقلعي الحج�اب أنت أحسن 
مني ومن الفتيات غراملحجبة 100 ألف مرة«. 
وتابعت برسال�ة لكل فتاة تفك�ر بالتخيل عن 
الحج�اب قائلة: »ش�يطان نفسه�ا أقوى من 
إيمانها وقوتها، أنت�ي أحسن عند ربنا«. وعىل 

إثر حديث الرشبيني ق�ررت لجنة الشكاوى 
باملجلس األعىل لتنظيم اإلعام فتح تحقيق 

عاج�ل مع الرشبين�ي يف الشك�اوى التي 
تلقاه�ا املجل�س بشأن م�ا رصحت به 
خ�ال الربنامج بش�أن الفتي�ات الغر 

املحجبات.

األوركس�رتا  قائ�د  رأى  بعدم�ا 
املج�ري إيف�ان في�رش سي�ا من 
الكمامات يف بودابست، أتته فكرة 
تحوي�ل تل�ك األداة الت�ي فرضها 
فروس كورونا املستجد إىل وسيلة 

لاستمتاع باملوسيقى.
كمام�ة  في�رش  صم�م  فق�د 
»موسيقي�ة« له�ا زائدت�ان م�ن 
الباستي�ك ع�ىل هيئة راح�ة اليد 
يجري تثبيتهم�ا بأربطة الكمامة 
خل�ف األذن، مم�ا يسم�ح لرواد 
الحف�ات املوسيقي�ة باالستمتاع 

باملوسيقى بدرجة أفضل.

أوركس�رتا  قائ�د  في�رش  وق�ال 
بودابست فيستيفال خال تدريب 
ع�ىل ألح�ان للمؤلف�ني بيتهوفني 
ويوهان ش�رتاوس »جاءتي فكرة 
أن تكون أش�به بالي�د ألننا عندما 
نض�ع أيدين�ا خل�ف األذن نسمع 
ونفهم اآلخر بدرجة أسهل، وكذلك 

نسمع املوسيقى بدرجة أفضل«.
ب�ني  في�رش  كمام�ة  واش�تهرت 
رواد الحف�ات املوسيقي�ة حي�ث 
ظه�ر بها ع�رشات يف حف�ل أقيم 
الجمعة، حي�ث يبلغ سعرها نحو 

27 دوالرا.

امللحوظ�ة  القي�ود  أح�د  ك�ان 
إنستج�رام  استخ�دام  ع�ىل 
مقارن�ة بباقي مواق�ع التواصل 
أن�ه  ه�و  األخ�رى  االجتماع�ي 
إىل  رواب�ط  بإضاف�ة  ُيسم�ح  ال 
التعليقات  اإلنرتن�ت يف  صفحات 
الاحقة، وق�د كان يتغلب معظم 
املستخدم�ني عىل ه�ذا القيد من 
خ�ال ت�رك تعليق مث�ل »الرابط 
الشخ�ي«،  املل�ف  يف  موج�ود 
ووضع الراب�ط ببساطة يف قسم 
الشخىص.  الذاتية مللفهم  السرة 
لك�ن وفق�ا لتقرير حدي�ث فإن 
إنستجرام يفكر أخرا يف السماح 
ىف  الرواب�ط  بن�رش  ملستخدمي�ه 
سيتوج�ب  لك�ن  املنش�ورات، 
الدف�ع مقابل  ع�ىل املستخدمني 
ذل�ك، فف�ي كل م�رة ق�د يرغب 
فيها ش�خص م�ا بن�رش صورة 
به�ا تعليق يحت�وي ع�ىل رابط، 
يتع�ني عليه دفع رس�وم، ووفقا 

للتقرير فإن املثال الوارد يف براءة 
االخ�رتاع املقدمة م�ن فيس بوك 
للميزة الجدي�دة، تبلغ الرسوم 2 
دوالر ل�كل منش�ور. وسواء كان 
ه�ذا األم�ر يستحق ه�ذا السعر 
أم ال، ف�إن األم�ر م�رتوك ملعظم 
املستخدم�ني التخ�اذ القرار، ويف 
الوقت الح�ايل، حتى املستخدمني 
الذين ت�م التحقق منه�م والذين 
لديه�م عدد كب�ر م�ن املتابعني 
إرف�اق رواب�ط  يمكنه�م فق�ط 
الخاص�ة  إنستج�رام  بقص�ص 
بهم، وال يستطي�ع املستخدمون 
اآلخ�رون القي�ام بذل�ك، وغالًب�ا 
م�ا يعتمدون فق�ط عىل مخطط 

»Link in bio« املذك�ور سابًق�ا.
وإذا قرر فيس ب�وك تطبيق هذه 
امليزة املدفوعة يف انستجرام قريًبا، 
فمن املحتمل أن يغر كيفية عمل 
الرشكات عىل املنصة، لكننا لم نر 
بعد ما إذا كان ذلك ممكًنا ومتى.

يف إط�ار التزامه�ا تج�اه املجتمع 
وبتعزي�ز بيئ�ة إيجابي�ة وآمن�ة، 
أعلن�ت منص�ة تي�ك ت�وك إطاق 
مبادرة جدي�دة ومبتكرة تتمحور 
حول األمان عىل ش�بكة اإلنرتنت، 
ال�ذي أصبح اليوم أكثر أهمية من 

أي وقت مىض.  
ويتضمن برنامج »سفر األمان« 
محت�وى من إعداد بعض من أبرز 
والشخصيات  املحت�وى  صانع�ي 
املنطقة  املشه�ورة واملحبوب�ة يف 
بم�ا يف ذل�ك كريس فيد، ش�رين 
مت�ويل، دين�ا داش و عمر حلمي. 
ويش�كل ه�ذا املحت�وى مص�دراً 
إضافياً ملساعدة املستخدمني عىل 
استخدام ميزات األمان املشددة يف 
تيك ت�وك. ستغط�ي الفيديوهات 
التي يصوره�ا السفراء مجموعة 
واسعة من املوضوعات التعليمية، 
والثق�ة  الرقمي�ة  الصح�ة  مث�ل 

يف  الرئيس�ة  واملي�زات  واألم�ان 
التطبي�ق، مثل خاصي�ة االقرتان 
العائيل التي تسمح لألهايل واألبناء 
بعمر املراهقة بتخصيص إعدادات 
احتياجاته�م  بحس�ب  األم�ان 

الفردية.
سلسلت�ه  في�د  كري�س  وأطل�ق 
الخاصة م�ن املحتوى بفيديو عن 
التنّم�ر عرب اإلنرتنت، حيث تحّدث 
بأسلوبه الخ�اص عن الخاصيات 
املوجودة عىل منصة تيك توك التي 
تتي�ح للمستخدم�ني التعامل مع 

خطاب الكراهية.
ه�ذا وج�رى إط�اق الربنامج يف 
اإلمارات ومرص والسعودية، وهو 
متوفر اآلن ع�ىل منصة تيك توك. 
ملعرف�ة املزي�د عن مص�ادر الثقة 
واألم�ان ع�ىل منص�ة تي�ك توك، 
يمكنكم زيارة مركز األمان يف تيك 

توك.

تصميم كمامة لالستمتاع بالموسيقى

إنستجرام يتيح للمستخدمين إضافة 
روابط للمنشورات مقابل مبلغ مالي

تيك توك تطلق »سفراء األمان« في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

امحد اجلنديل

الفنان�ة،  تتعم�د  كعادته�ا 
ش�رين عبد الوهاب، أن تمازح 
جمهورها، وتحّول كل مناسبة 
بسب�ب  امل�زاح  م�ن  ن�وع  إىل 
وب�دا  وعفويته�ا،  تلقائيته�ا 
ذل�ك واضحاً يف االحتف�ال بعيد 
ميادها ال�� 40. وعرب حسابها 
الشخي ع�ىل »تويرت«، أعلنت 
أنه�ا س�وف  الفنان�ة ش�رين 
تتمم ال� 40 من عامها الجديد، 
طري�ف  بتحذي�ر  وخرج�ت 
لجمهورها مع ق�رب االحتفال 
بعيد مياده�ا، املقرر االحتفال 
ب�ه بع�د ش�هراً واح�داً. وقالت 
ش�رين عب�د الوهاب ع�ن عيد 

مياده�ا: »عيد مي�ادي كمان 
ش�هر، وبقولك�م م�ن دلوقتي 
مي�ادي  عي�د  هيك�ون  ده  إن 
األربع�ني، عني وإنت�وا بتعيدوا 
عليا متجيب�وش سرة رقم 4٠ 
ده خال�ص عش�ان مخ�رش 
حد، أنا بطلت أك�رب بعد ال�٣٩، 
ال�يل هي أصاً كت�ر، بس يا«. 
م�ن جهة أخ�رى، تص�در اسم 
»#رجعي_حساباتك_ هاش�تاغ 

ش�رين« ترند تويرت مؤخراً، يف 
محاولة من محبيها أن يقنعوها 
بالعدول ع�ن قراره�ا والعودة 
مجدداً للتواصل عرب حساباتها 

عىل السوشيال ميديا.

  

تغريدات

عبدالمجيد عبداهلل

اليسا

ــب احلقيقي  ــل يأتي احل ــب األول ال ميوت، ب احل
ليدفنه حياً.

رغم كل األوضاع، بيبقى اإلميان داميا احلافز األول 
ــب، منصلي لكل  ــود. والليلة، بليلة عيد الصلي للصم
ــر  ــور. ولكل مني خس حدا موجوع، أو حمتاج، أو مكس
حياتو، اهلل يعطيه الراحة. يا رب جتي إيام أحلى من 

هاإليام اللي عايشينا #رمحتك_يا_يسوع

مطر ســـاخن

شيرين عبد الوهاب تهدد متابعيها قبل عيد 
ميالدها بشهر

عروس بيروت يعود بموسم جديد في أكتوبر

وعد توجه رسالة لـ نادين نسيب نجيم

وجه�ت الفنان�ة السعودي�ة وع�د رسال�ة 
إىل املمثل�ة اللبناني�ة نادي�ن نسي�ب نجيم، 
لإلطمئن�ان ع�ىل صحته�ا بع�د نجاتها من 
إنفج�ار مرفأ بروت الذي حصل يف ال�4 من 

شهر آب/أغسطس املايض.
وكتبت وعد عرب صفحتها الخاصة عىل أحد 
مواقع التواص�ل اإلجتماعي:«ندين حبيبتي 
ال�ف حمد لله عالسامه حاولت جيب رقمك 
ماق�درت والتوي�رت كان عن�دي فيه مشكله 
امله�م ان�ا زعلتتتت�ت كث�رررر عال�يل صار 
للبنان واللبنانني وربي سلمك ياحبيبتي وانا 
احبك حيل والل�ه يخليكي بصحتك ويخليلك 

اوالدك«.
وبدوره�ا ردت نادين ع�ىل رسالة وعد هذه 
قائل�ًة لها:«حبيبتي وعد محبت�ك واصلة و 
ش�كراً كتر الل�ه يسلمك ان�ا رصت احسن 
الحمدالل�ه ونشك�ر الل�ه ع�ىل كل يش الل�ه 
يخليك�ي بصحت�ك ويحميك�ي .. وأنا احبك 

حيل«.
لتع�ود وت�رّد وع�د عليه�ا بالقول:«يابع�د 
الدني�ا ادري ان�ك رصت�ي منيح�ه الجروح 
تروح بس ج�روح البلد ال�يل مابعرف كيف 
تتكلم�ي  يش  اه�م  تتعافيداللهديعينك�م 

سعودي يازينك«.

يعود مسلسل )ع�روس بروت( بموسم 
ث�اٍن قريًبا ع�رب شاش�ة  )MBC(، حيث 
م�ن املتوقع أن تع�رض أوىل حلقاته يوم 

11 أكتوبر القادم.  
أم�ا الجديد هذه املرة ف�إن العرض األول 
للحلقات الذي سيكون عرب منصة شاهد 
وذل�ك قب�ل 24 ساع�ة م�ن عرضها عىل 

التلفزيون.
واج�ه تصوير الج�زء الثاني الذي كان يف 
تركي�ا العديد م�ن العراقي�ل خاصة بعد 
توق�ف التصوي�ر بسبب تف�ي فروس 
)كورون�ا( واإلج�راءات الوقائي�ة الت�ي 
تبنتها العديد من البلدان بعد ذلك، ومنها 
تعلي�ق رحات الطران، وه�و ما إضطر 
فري�ق العم�ل للعودة إىل ب�روت إىل غاية 

تحسن األوضاع.
يذك�ر أن العمل الذي ش�هد نجاحاً كبراً 
يف موسم�ه األول ه�و النسخ�ة العربية 
للمسلسل الرتكي »ع�روس أسطنبول«، 
وسيتك�ون الجزء الثاني م�ن 85 حلقة، 
وسيحافظ يف موسمه الجديد عىل املمثلني 
أنفسهم، بإستثناء »فادي إبراهيم« الذي 

سيأخذ دوره »رفيق عيل أحمد«.

رضوى الشربيني رهن التحقيق بسبب حديثها عن الحجاب

مطر ســــاخن

بعد الكثر من األخبار التي تّم تداولها مؤخراً عن 
تلقي النجم الرتك�ي كيفانش تاتليتوغ تهديدات 
بالقت�ل من قب�ل ش�خص يدعى سن�ان، وفيما 
أش�ارت معلومات إىل أن ه�ذا الشخص كان عىل 
عاق�ة بزوجت�ه مصمم�ة األزياء باش�اك ديزر 
بحسب زعمه، خرج تاتليتوغ عن صمته ليوضح 
حقيقة املوضوع. وقال يف بيان أن هناك شخصا 
يدع�ى سن�ان من�ذ عامني يرس�ل ل�ه تهديدات 

بالقتل، وهو مريض عقيل يتخيل بعض األمور.
وأض�اف أن ه�ذا الشخ�ص يقول إن�ه كان عىل 
عاقة باملمثلة هازار إيرجوتشلو، وانفصلت عنه 
بسب�ب كيفانش وزوجته، ويدعي أنهما أصدقاء 

مقربون لها وهما السبب يف انفصاله عنها.
وتابع تاتليتوغ يف بيان�ه أن كل هذه األفكار هي 
من خياله، وأنه تقدم بشكوى ضّده، مشددا عىل 
أن زوجت�ه لم تلتق به من قبل، وطالب الصحافة 
بعدم ن�رش روايات غ�ر صحيحة ع�ن الواقعة، 

والزج باسمه يف أمور ليس له بها أي صلة.

كيفانش تاتليتوغ يتلقى 
تهديدات بالقتل 

أعلن�ت الفنان�ة نانيس عج�رم استعداده�ا لتقديم 
حفل غنائي عرب تطبيق التيك توك لصالح مترضري 
لبن�ان وذلك يوم 18سبتمرب /أيل�ول. ويعد هذا اول 
حفل لنانيس عرب هذا التطبيق، وقد حاولت تشويق 
جمهورها لهذا الحفل فنرشت عرب حسابها الرسمي 
بموق�ع التواص�ل االجتماعي إنستغ�رام صورة لها 

مرفقة بكلمة:«مستعدون؟«. 
الجدي�ر بالذك�ر أن نان�يس عج�رم ج�اءت باملركز 
الثان�ي يف قائم�ة أكث�ر الفنان�ني تأث�راً ونجاحاً يف 

الرشق األوس�ط، بحسب مجلة 
العاملي�ة. كما تصّدرت  فوربس 
 Arabian« نانيس عج�رم قوائم
 »Business«، »Newsweek
و«Cosmopolitan« للشخصيات 

العربية األكثر تأثراً وقّوة، ونانيس 
من أكث�ر النجوم نجاح�اً ويتابعها 

عرب مواقع التواصل االجتماعي نحو 
48 مليون شخص.

نانسي عجرم تدعو جمهورها لحفلها األول عبر 
تيك توك

تحول�ت املمثل�ة السورية س�وزان نجم 
الدين إىل شبيهة للنجمة العاملية الراحلة 
مارلني مونرو، إذ نرشت عرب صفحتها 
الخاص�ة ع�ىل أح�د مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي، مقط�ع فيدي�و قص�ر، 
تضمن صورة لها ظهرت فيها بإطالة 
مشابهة إلطالة نجمة اإلغراء الراحلة 

والتي إشتهرت بها.
وب�دت نج�م الدين جالس�ة عىل كريس، 

مرتدي�ًة فستان�اً بالل�ون الربتقايل، مع 
ح�ذاء بالل�ون األس�ود، فيم�ا إعتمدت 
تريحة ش�عر مونرو الشهرة، وعلّقت 
بالقول:«ص�ورة اليوم م�ن زمن الحب، 
سوزان نجم الدين، مارلني مونرو، لوس 

انجلوس، أمريكا«.
وتفاع�ل املتابع�ون م�ع إطالتها هذه 
بش�كل كب�ر، إذ أثن�وا ع�ىل جماله�ا، 

وشبهها الفعيل ملونرو.

سوزان نجم الدين تتحول إلى مارلين مونرو


