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بغداد/ الزوراء:
 توقع�ت دائرة صح�ة بغ�داد/ الرصافة 
حصول طف�رة بإصاب�ات كورونا خالل 
الشهرين املقبلني نظرا للتوقعات بحصول 
موجة وبائية بس�بب التغيريات املناخية. 
وفيما أوضحت ال�وزارة فعالية اللقاحني 
املس�ميني }ال�رويس واالمريكي{ يف عالج 
مرىض فريوس كورونا املتفيش يف العراق، 
أكدت انه ال يوج�د يف قائمة املصطلحات 
الدوائية الصيدالنية ما يسمى ب� }العالج 
ال�رويس{ وإنم�ا ه�و يف حقيقت�ه منتج 
يابان�ي جرى إنتاج�ه يف ع�دة دول ومن 

بينها روسيا، وكذلك الهند ومرص، فصار 
دارج�اً يف الش�ارع وبني الناس بمس�مى 
ال�رويس }افيفافري{”.وق�ال مدير صحة 
الرصافة، الدكتور عبد الغني الس�اعدي، 
يف ترصيح صحف�ي: ان “الوضع الوبائي 
ال ي�زال غ�ري مس�تقر وخطورت�ه تكمن 
خ�الل الش�هرين املقبلني“، عازي�ا زيادة 
االصاب�ات اىل“ ارتفاع ع�دد الفحوصات 
واالستهانة باإلجراءات الوقائية”.واكد ان 
”ارتفاع حاالت الشفاء يعطي قوة كبرية 

وداللة عىل تماسك النظام الصحي“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الرتبية، عيل الدليمي، ان املنصات 
االلكرتونية س�تكون البديل ل�دوام الطلبة 
والتالمي�ذ يف امل�دارس يف الع�ام ال�درايس 
الجدي�د 2020 – 2021 .وق�ال الدليمي، يف 

ترصيح صحف�ي: ان “ال�وزارة تعمل عىل 
توف�ري التعليم االلكرتوني عن بعد باعتماد 
م�ن  االلكرتوني�ة  الوس�ائل  م�ن  العدي�د 

التلفزيون ومنصة }نيوتن{.

بغداد/ الزوراء:
أك�د مدي�ر امل�رور العام�ة، الل�واء زه�ري 
الخفاجي، ام�س االربع�اء: أن “معامالت 
املركب�ات ال تتأخ�ر أكثر من ثالث�ة أيام”، 
فيم�ا اش�ار اىل “أن املركب�ات التي تحمل 
“لوح�ات ورقي�ة” س�يتم حجزها”.وقال 
الخفاج�ي، يف حديث صحفي: إن “العجلة 
تحج�ز  )الورق�ي(  الرق�م  تحم�ل  الت�ي 

باس�تثناء الحاجز الكرتونيا وتسلم رسالة 
من خالل هاتفه يس�مح ل�ه بالتجوال ملدة 
س�بعة ايام اثناء الدوام الرس�مي وخالف 
ذلك تحج�ز املركبة”. مؤك�داً “عدم تأخري 
معامل�ة املركب�ة اكث�ر م�ن ثالث�ة ايام”.
وأض�اف أن “آلية الفردي والزوجي لس�ري 
املركب�ات مس�تمرة لحني انته�اء التجوال 

الصحي”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئي�س األمريكي، دونال�د ترامب، 
أن التوصل إىل لقاح ض�د فريوس كورونا 
ب�ات قريب�ا. وق�ال ترام�ب، خ�الل لقاء 
حرضه ع�دد من الناخبني يف بنس�لفانيا، 
اس�تضافته ش�بكة “إيه.ب�ي.يس نيوز”: 
“نحن قريبون جدا م�ن التوصل للقاح”. 
وأضاف “نحن عىل مس�افة أس�ابيع من 
الحص�ول علي�ه، ربم�ا ثالث�ة أو أربع�ة 
رصح  قليل�ة،  س�اعات  أس�ابيع”.وقبل 

ترامب لفوكس نيوز أن لقاحا بات ممكنا 
يف غضون “أربعة أس�ابيع، ربم�ا ثمانية 
أس�ابيع”.وعرب الديمقراطيون عن القلق 
م�ن أن يك�ون ترام�ب يم�ارس ضغوطا 
ع�ىل الهيئات الصحي�ة الناظمة والعلماء 
للموافق�ة عىل لقاح مترسع، يس�اعده يف 
تعزيز حظوظه للفوز بوالية رئاسية ثانية 
أمام منافس�ه الديمقراط�ي جو بايدن يف 

انتخابات 3 نوفمرب/ترشين الثاني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بل�غ إجم�ايل إصاب�ات كورون�ا يف أنحاء 
العال�م أكثر م�ن 29 مليون�ا و600 ألف 
إصابة، وفيما وص�ل عدد املتعافني أكثر 
م�ن 20 مليون�ا، تج�اوز ع�دد الوفيات 
935 ألفا.وتتص�در الواليات املتحدة دول 
العال�م من حي�ث عدد ح�االت اإلصابة، 

تليه�ا الهند ث�م الربازيل وروس�يا وبريو 
وكولومبي�ا واملكس�يك وجن�وب أفريقيا 
وإس�بانيا واألرجنتني وتش�ييل وفرنسا 
وإي�ران واململك�ة املتح�دة وبنغالديش.

كما تتص�در الواليات املتحدة دول العالم 
م�ن حيث أعداد الوفي�ات، تليها الربازيل 
املتح�دة  واململك�ة  واملكس�يك  والهن�د 

وإيطاليا وفرنس�ا.وتجدر اإلشارة إىل أن 
هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات 
مجمع�ة إلصابات كورونا ح�ول العالم، 
وق�د يك�ون بينه�ا بع�ض االختالفات.

الصح�ة  بيان�ات م�ن وزارة  وأظه�رت 
اإلندونيسية أن البالد سجلت أكرب ارتفاع 
يومي يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا 

بلغ 3963 حالة، أمس األربعاء، وسجلت 
 228993 ع�ن  اآلن  حت�ى  إندونيس�يا 
إصابة.وأوضحت البيانات تس�جيل 135 
وف�اة جديدة بالف�ريوس لريتف�ع العدد 
اإلجم�ايل إىل 9100، وه�و أك�رب عدد من 
الوفيات يف جنوب رشق آس�يا.ويتصاعد 
انتش�ار فريوس كورونا يف إيران بش�كل 

خط�ري عىل أعت�اب فص�ل الخري�ف، إذ 
س�جلت خالل الس�اعات ال��24 األخرية 
179 وف�اة، وه�و الرق�م األك�رب خ�الل 
الشهرين األخريين، يف حني حذرت وزارة 
الصحة اإليرانية م�ن احتمال بدء موجة 

ثالثة من تفيش الوباء يف إيران.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االربعاء، ان س�وء التخطيط أربك 
العدي�د م�ن املش�اريع يف املحافظ�ات 
وجعلها متلكئة، وفيما وجه باالهتمام 
وتنظي�م  بحماي�ة  املكلف�ة  بالق�وات 
التظاه�رات وتدريبه�ا جيدا، اش�ار اىل 
أنه س�يعلن ع�ن مجل�س الخدمة الذي 
س�ينظم التعيينات يف مؤسسات الدولة 
عىل وفق خطط مرسومة.وذكر املكتب 

االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان رئيس مجلس 
الوزراء وصل امس اىل محافظة ميسان، 
وعق�د اجتماعا موس�عا م�ع محافظ 
ميس�ان ورؤس�اء الدوائ�ر الخدمية يف 
املحافظ�ة، لالط�الع ع�ىل احتياجاتها 
والوقوف عىل املش�اكل الت�ي تواجهها.

وق�ال الكاظم�ي، بحس�ب البي�ان: ان 
ميس�ان تس�تحق من�ا ب�ذل املزيد من 
الجهود االس�تثنائية لتقدي�م الخدمات 

ألهلها، فهي محافظة مضحية وقّدمت 
الكث�ري للع�راق. واض�اف: نحت�اج اىل 
تضافر الجهود من أجل أمن املحافظة، 
وأكثر الخروقات تس�تظل تحت عنوان 
النزاعات العشائرية، وعشائرنا األصيلة 
لن تتأخر يف مس�اعدة الحكومة ببسط 
األم�ن واالس�تقرار. الفتا اىل: ان س�وء 
التخطيط أربك العديد من املش�اريع يف 

املحافظات وجعلها متلكئة.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية ان قان�ون الخدمة 
املدنية االتحادي سيسهم يف إلغاء الفوارق الضخمة 
بني رواتب الدرجات العلي�ا والدنيا ملوظفي الدولة 
ويعي�د تحديدها، وس�ط تأكيد االوس�اط النيابية 
بعرض القانون يف جدول اعمال الجلس�ات املقبلة 

رغ�م وجود خالفات بني اللج�ان الربملانية ادت اىل 
تأجيل التصويت آنذاك .وقال عضو اللجنة، النائب 
حن�ني الق�دو، ل�«ال�زوراء«: ان » قان�ون الخدمة 
املدنية خضع اىل الدراس�ة واملناقشة داخل اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة قبل تقديم�ه اىل رئاس�ة الربملان 
من اج�ل اق�راره«. مبينا ان »القان�ون يركز عىل 

الوظيفة م�ن جانب الضواب�ط االدارية، وتحديث 
الوظائ�ف وتحدي�د املس�ؤوليات والصالحي�ات يف 
جميع الدرج�ات الوظيفية بدوائ�ر الدولة، فضال 
ع�ن تحدي�د العقوب�ات والجزائي�ات فيما يخص 
الغي�اب او االس�اءة ل�الدب، وكذل�ك االحال�ة عىل 
التقاع�د ».واضاف ان » يف الوقت الحارض ال يوجد 

سلم جديد لرواتب املوظفني، ولكن هناك توجهات 
لتحديد رواتب موظفي الدرج�ات العليا والدنيا يف 
دوائر الدول�ة، وبالتايل اقرار هذا القانون س�يعيد 
تحدي�د تل�ك الرواتب ع�ىل وفق درجات ش�اغليها 

بشكل عميل يقيض عىل اية فوارق مالية ». 

الكاظمي من ميسان: سوء التخطيط أربك العديد من املشاريع يف احملافظات وجعلها متلكئة

املالية النيابية لـ          : سلم الرواتب مؤجل حاليا واألولوية إلعادة حتديد رواتب املوظفني 

وجه باالهتمام بالقوات املكلفة حبماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس االربع�اء، املوقف 
الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيما اك�دت تس�جيل4357 اصابة جدي�دة و82 حالة 
وفاة وشفاء 3895 حالة، حددت دائرتا صحة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.

وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت “الزوراء” عىل نسخة 
منه: ان ع�دد الفحوصات املختربية ليوم امس 24558، 
ليصبح ع�دد الفحوصات ال�كيل: 1973089، مبينة انه 
تم تس�جيل4357 اصابة جديدة و82 حالة وفاة وشفاء 
3895 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل: 
237241 )%78.3(، اما عدد االصابات الكيل 303059، 

بينما ع�دد الحاالت التي تحت الع�الج: 57570، يف حني 
عدد ح�االت الراقدة تحت العناية املركزة: 604، وحاالت 
الوفيات الكيل: 8248. من جهته، اعلن مدير عام صحة 
بغداد الرصافة، الدكتور عبد الغني الس�اعدي، تس�جيل 
427 اصابة جديدة بف�ريوس كورونا بينها 227 اصابة 
ش�خصت خالل الرصد الوبائي. وقال الساعدي يف بيان 
تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان “املؤسس�ات الصحية 
يف جانب الرصافة س�جلت 427 اصابة جديدة بفريوس 
كورون�ا موزع�ة كالت�ايل:  227 حال�ة ش�خصت خالل 
الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية:  قط�اع الصدر 6 

حاالت/  قطاع املدائن 20 حالة.

باريس/ متابعة الزوراء:
أعرب�ت الرئاس�ة الفرنس�ية عن أس�فها لعدم 
م�ن  اللبناني�ني  السياس�يني  الزعم�اء  تمك�ن 
االلت�زام بتعهداتهم للرئيس، ايمانويل ماكرون، 
ح�ول تش�كيل حكوم�ة جدي�دة رسيع�اً للبدء 
باإلصالحات.وقال اآلليزيه “لم يفت األوان بعد: 
يج�ب عىل الجميع تحمل مس�ؤولياتهم والعمل 
أخ�ريا ملصلح�ة لبن�ان وحده�ا عرب الس�ماح” 
لرئيس الوزراء مصطفى أديب “بتشكيل حكومة 
بمستوى خطورة الوضع”.وتضغط فرنسا عىل 
السياسيني املنقسمني لتشكيل حكومة جديدة، 
م�ن أجل البدء يف إصالح الدول�ة التي تعاني من 

تفيش الفس�اد، غري أنهم تجاوزوا بالفعل مهلة 
انته�ت أم�س الثالثاء اتفقوا عليه�ا مع باريس 
لتشكيل حكومة جديدة.وكانت مصادر سياسية 
كش�فت ع�ن أن الرئي�س الفرن�ي، إيمانوي�ل 
ماك�رون، أوع�ز إىل الجه�ات املعني�ة بتألي�ف 
الحكومة اللبنانية ب�أن لديه رغبة لتمديد املهلة 
التي حددها سابقا لتشكيلها.وقالت املصادر يف 
ترصيح صحفي: إن ماكرون أبلغ املسؤولني بأن 
تمديدها حتى اليوم الخميس، سيفس�ح املجال 
لتهيئة ظروف تأليف الحكومة. ولفتت املصادر 
إىل أن االتصاالت الفرنسية لم تتوقف مع رئيس 

الوزراء املكلف مصطفى أديب.

وزير الثقافة لـ          : عازمون على تشريع قانون حيدد أيام العطل يف السنة ومت حتديد يوم للعيد الوطين
أكد أن نقابة الصحفيني تعد البنية األساسية اليت جتمع مواهب عراقية متتد لعقود طويلة

الزوراء/ حسني فالح:
أكد وزير الثقافة والس�ياحة واالثار، 
حس�ن ناظ�م، ع�زم وزارت�ه تقدي�م 
م�رشوع قان�ون العطالت الرس�مية 
لتحدي�د ع�دد اي�ام العطل يف الس�نة، 
وفيم�ا اعلن تصوي�ت مجلس الوزراء 
عىل م�رشوع قان�ون العي�د الوطني 
للع�راق والذي ت�م تحدي�ده يف الثالث 
من ترشين االول من كل عام، كش�ف 
نقي�ب الصحفيني العراقي�ني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
ان الوزي�ر ابلغ النقابة ب�أن املكافآت 
التشجيعية للصحفيني ستدرج ضمن 

موازنة وزارة الثقافة يف العام املقبل.
وقال وزير الثقافة والسياحة واالثار، 
حس�ن ناظ�م، يف ترصي�ح خ�اص ل� 
“ال�زوراء”: ان ال�وزارة بعدما انجزت 
قانون العي�د الوطني واقراره من قبل 
مجلس الوزراء بدأت العمل عىل صياغة 
قانون العطالت الرس�مية. مبينا: انه 
عقد اول اجتماع تشاوري ضم خرباء 
ومحللني سياسيني ومثقفني واساتذة 
جامعات ملناقش�ة اي�ام العطل وايام 
املناس�بات.واضاف: انه لم يتم تحديد 

ايام العطل بعينه�ا حتى اآلن، إال بعد 
سلس�لة من االجتماعات التشاورية، 
لكنها ستكون عاجلة وقريبة. مؤكدا 

ع�دم وج�ود صعوب�ات يف تحديد ايام 
اىل  يحت�اج  املوض�وع  ان  إال  العط�ل 
املزيد من النقاش�ات لكي يتم تقديمه 

اىل مجلس ال�وزراء لغرض التصويت.
كم�ا عق�د وزي�ر الثقافة والس�ياحة 
واالثار، حسن ناظم، مؤتمرا صحفيا 

يف مقر نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني 
عقب اجتماع�ه مع نقيب الصحفيني 
النقابة.وق�ال  ومجل�س  العراقي�ني 
ناظ�م، خ�الل املؤتمر ال�ذي حرضته 
الصحفي�ني  نقاب�ة  ان  “ال�زوراء”: 
العراقي�ني تعد البنية االساس�ية التي 
تجم�ع مواه�ب عراقية تمت�د لعقود 
طويل�ة. مضيفا: اننا نتوس�م اليشء 
الكثري من الدع�م للربنامج الحكومي 
وتس�ليط الض�وء علي�ه ومناقش�ته.
واش�ار اىل: ان ال�وزارة تمكن�ت م�ن 
تقدي�م مرشوع قان�ون العيد الوطني 
للع�راق وال�ذي ص�وت علي�ه مجلس 
ال�وزراء يف االول م�ن ايل�ول امل�ايض، 
وارس�ل اىل مجل�س الن�واب لغ�رض 
املناقش�ة والتصويت.وتاب�ع: كان�ت 
هن�اك مح�اوالت يف مجل�س النواب، 
لك�ن كما يبدو بع�د 17 عاما اخفقت 
الحكوم�ات والربملان�ات الس�ابقة يف 
تمرير هذا القانون، واعتقد ان العجز 
يف تمرير مثل هكذا قوانني يشكل ازمة 
ومشكلة كبرية ال تقل اهمية عن ازمة 

الخدمات وغريها.

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(
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بغداد/ متابعة الزوراء:
افاد مصدر امني، امس االربعاء، بأن قوة امنية 
يف  الكردية  العائلة  قتل  جريمة  منفذ  اعتقلت 
ان  صحفي:  حديث  يف  املصدر  املنصور.وقال 
»قوة من وكالة االستخبارات القت القبض عىل 
املنصور«.  الكردية يف  العائلة  منفذ جريمة قتل 
واضاف ان »اعتقال منفذ الجريمة تم بالتنسيق 
اقارب  احد  »اعتقال  اىل  مشريا  االسايش«،  مع 
جريمة  يف  باشرتاكه  يشتبه  عليهم  املجنى 

القتل«.

القبض على منفذ جرمية 
قتل العائلة يف املنصور

الصحة تتوقع “طفرة” بإصابات 
كورونا خالل الشهرين املقبلني

الرتبية: املنصات االلكرتونية ستكون 
البديل لدوام العام الدراسي اجلديد

املرور العامة: معامالت املركبات ال تتأخر 
أكثر من ثالثة أيام

ترامب يعلن التوصل إىل لقاح ضد 
فريوس كورونا يف غضون “أسابيع”

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 303 آالف 
فرنسا تأسف لعدم وفاء سياسيي لبنان 

بتعهداتهم ملاكرون
بعد تسجيل 4357 إصابة جديدة و82 حالة وفاة

النزاهة تكشف عن قيمة األموال املسرتدة من اخلارج وعدد املطلوبني فيها

 iPhone 12 االخريةحمبو أبل غاضبون بعد عدم الكشف عن

ص 5

احللبوسي يصل إىل الكويت يف زيارة رمسية 

وزير اخلارجية يصل إىل بروكسل يف زيارة رمسية

بغداد/ الزوراء:
محم�د   ، الن�واب  مجل�س  رئی�س  وص�ل 
الحلبويس ، والوفد املرافق له ، امس األربعاء 
، إىل الكويت.وذكرت وكالة االنباء الكويتية 
)كون�ا( ان رئی�س مجلس الن�وا ،ب محمد 
الحلبويس ، والوفد املرافق له وصلوا ، امس 

، اىل الكويت يف زیارة رسمیة تستغرق ثالثة 
أی�ام. واضاف�ت: ان رئی�س مجل�س األمة 
م�رزوق عيل الغان�م ، واألمین العام ملجلس 
األم�ة ع�الم الكن�دري ، كان يف اس�تقبال 
الحلب�ويس وكذلك س�فیرجمھوریة العراق 

لدى وصوله دولة الكویت املنھل الصايف.

بغداد/ الزوراء:
وصل وزير الخارجّية، فؤاد حس�ني، امس 
االربعاء، إىل العاصمة البلجيكّية بروكس�ل 
يف زي�ارة رس�مّية.وقال بي�ان للخارجية : 
ان »وزي�ر الخارجّية، فؤاد حس�ني، وصل 
إىل العاصمة البلجيكّية بروكسل«.واش�ار 

البيان اىل: انه من املزمع أن »يلتقي الوزير 
عدداً من املسؤولني يف حلف الناتو، وأعضاء 
يف الربملان األوروب�ّي، ومنهم: رئيس لجنة 
العالقات الخارجّية، ورئيس لجنة العراق، 
كما سيلتقي عدداً من املسؤولني يف االتحاد 

األوروبّي، ومملكة بلجيكا«.

إصابات كورونا تقرتب من الـ30 مليونا عامليا والوفيات تتجاوز الـ935 ألفا
الواليات املتحدة تتصدر دول العامل بعدد اإلصابات

بغداد/ متابعة الزوراء:
الربملان  أمام  خطاب  يف  الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  املفوضية  رئيسة  حذرت 
الغاز  النزاع عىل موارد  إطار  ل�«ترهيب« جريانها، يف  أي محاولة  تركيا من  األوروبي، 
اليونان يف رشق املتوسط.وقالت فون دير اليني يف كلمتها  الذي تتواجه فيه تركيا مع 
السنوية حول حال االتحاد األوروبي أمام الربملان األوروبي »نعم، تقع تركيا يف منطقة 
تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ماليني الالجئني ندفع لها الستقبالهم مساعدة مالية 
كبرية. لكن ال يشء من ذلك يربر محاوالت ترهيب جريانها«.وحذرت من أن أي »موقف 
بينما  ارواحا«  ينقذ  حولها  التعاون  فيما  برشية  ارواحا  يهدد  اللقاحات  بشأن  قومي 
املنافسة يف العالم عىل أشدها إليجاد لقاح لفريوس كورونا املستجد.وأكدت »أمام األزمة 
التي يشهدها العالم، يختار البعض االنطواء عىل الذات«. واضافت أن »التوصل إىل لقاح 

ال يكفي. علينا السهر عىل حصول املواطنني األوروبيني ويف كل أرجاء العالم عليه .

رئيسة املفوضية األوروبية حتذر تركيا 
من ترهيب جريانها

الالمي: الوزير أبلغنا بأن املكافآت التشجيعية للصحفيني ستدرج ضمن موازنة 2021

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص4   



املالية النيابية لـ        : سلم الرواتب مؤجل حاليا إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 303 آالف 
واألولوية إلعادة حتديد رواتب املوظفني 

الزوراء/ حسني فالح:
واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزير  أكد 
تقديم  وزارته  عزم  ناظم،  حسن 
الرسمية  العطالت  قانون  مرشوع 
السنة،  يف  العطل  ايام  عدد  لتحديد 
الوزراء  مجلس  تصويت  اعلن  وفيما 
الوطني  العيد  قانون  مرشوع  عىل 
الثالث  يف  تحديده  تم  والذي  للعراق 
االول من كل عام، كشف  من ترشين 
رئيس  العراقيني،  الصحفيني  نقيب 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
املكافآت  بأن  النقابة  ابلغ  الوزير  ان 
التشجيعية للصحفيني ستدرج ضمن 

موازنة وزارة الثقافة يف العام املقبل.
وقال وزير الثقافة والسياحة واالثار، 
لـ  خاص  ترصيح  يف  ناظم،  حسن 
انجزت  بعدما  الوزارة  ان  »الزوراء«: 
قانون العيد الوطني واقراره من قبل 
مجلس الوزراء بدأت العمل عىل صياغة 
انه  مبينا:  الرسمية.  العطالت  قانون 
عقد اول اجتماع تشاوري ضم خرباء 
ومحللني سياسيني ومثقفني واساتذة 
وايام  العطل  ايام  ملناقشة  جامعات 

املناسبات.
واضاف: انه لم يتم تحديد ايام العطل 
سلسلة  بعد  إال  اآلن،  حتى  بعينها 
لكنها  التشاورية،  االجتماعات  من 

عدم  مؤكدا  وقريبة.  عاجلة  ستكون 
العطل  ايام  وجود صعوبات يف تحديد 
من  املزيد  اىل  يحتاج  املوضوع  ان  إال 
النقاشات لكي يتم تقديمه اىل مجلس 

الوزراء لغرض التصويت.
والسياحة  الثقافة  وزير  عقد  كما 
واالثار، حسن ناظم، مؤتمرا صحفيا 
العراقيني  الصحفيني  نقابة  مقر  يف 
الصحفيني  نقيب  مع  اجتماعه  عقب 

العراقيني ومجلس النقابة.
وقال ناظم، خالل املؤتمر الذي حرضته 
الصحفيني  نقابة  ان  »الزوراء«: 
التي  االساسية  البنية  تعد  العراقيني 
لعقود  تمتد  عراقية  مواهب  تجمع 
اليشء  نتوسم  اننا  مضيفا:  طويلة. 
الحكومي  للربنامج  الدعم  من  الكثري 

وتسليط الضوء عليه ومناقشته.
من  تمكنت  الوزارة  ان  اىل:  واشار 
الوطني  العيد  قانون  مرشوع  تقديم 
مجلس  عليه  صوت  والذي  للعراق 
املايض،  ايلول  من  االول  يف  الوزراء 
لغرض  النواب  مجلس  اىل  وارسل 

املناقشة والتصويت.
يف  محاوالت  هناك  كانت  وتابع: 
مجلس النواب، لكن كما يبدو بعد 17 
والربملانات  الحكومات  اخفقت  عاما 
السابقة يف تمرير هذا القانون، واعتقد 

قوانني  هكذا  مثل  تمرير  يف  العجز  ان 
تقل  ال  كبرية  ومشكلة  ازمة  يشكل 

اهمية عن ازمة الخدمات وغريها.
تبنت  الثقافة  وزارة  ان  اىل:  ولفت 
عليه  وعملت  القانون  هذا  مرشوع 
واستشارت خرباء ومثقفني ومؤرخني 

لكي نصل اىل يوم محدد.

وبني: انه بعد مناقشات استمرت لعدة 
ما  الحقبة  ان  اىل  توصلنا  اجتماعات 
لحظة  اىل   1958 عام  منذ  امللكية  بعد 
سقوط الدكتاتورية 2003، وفيما بعد 
ذلك اىل يومنا هذا ربما هناك ايام فيها 
الوزارة  لكن  عليها،  يتفق  ال  اشكالية 
ان  ووجدت  امللكية  الحقبة  اىل  عادت 

انضمام العراق اىل عصبة االمم املتحدة 
 1932 االول  ترشين  من  الثالث  هو 
االنتداب  وانتهاء  االستقالل  يوم  يعد 
العراق  ان  ايضا  ويعني  الربيطاني، 
ألول مرة اعرتف به دولة مستقلة ذات 

سيادة كاملة.
اليوم  هذا  يف  رأينا  بالقول:  ومىض 

او  لجهة  تابعا  يكون  ان  يمكن  ال  انه 
او عرق معني، وانما يوم لكل  طائفة 
احدا،  يخص  ال  يوم  وهو  العراقيني، 
مبينا:  العراقيني.  جميع  يخص  وانما 
الوزراء  مجلس  اىل  تقديمه  تم  انه 
التصويت  وتم  قانون  مرشوع  ضمن 
واآلن  املايض،  ايلول   1 يوم  عليه 

القانون موجود يف مجلس النواب.
ذكر  التشجيعية،  املكافآت  وبشأن 
االرضية  تهيئة  تم  انه  الثقافة:  وزير 
بني  التشجيعية  املكافآت  لرصف 
الن  والفنانني،  واالدباء  الصحفيني 
هذه املسألة ال تتعلق بالوزارة، وانما 
مجليس  تصويت  واىل  العليا  بالجهات 

الوزراء والنواب.
رئيس  مع  تحدث  انه  اىل:  واشار 
إلطالق  قناعة  هناك  وكانت  الوزراء، 
هذه املنحة، وكذلك تحدثت مع رئيس 
هناك  وكانت  ايضا،  النواب  مجلس 

رغبة وقناعة لتمريرها.
الصحفيني  نقيب  مع  اتفق  انه  واكد: 
عقد  عىل  الالمي،  مؤيد  العراقيني، 
الصحفيني  نقابتي  مع  اجتماع 
اللمسات  لوضع  واالدباء  والفنانني 

النهائية لتمرير هذه املكافآت.
وزير  اوضح  االعالم،  خريجي  وحول 
طلبات  لديها  الوزارة  ان  الثقافة: 

تعيني باالالف. الفتا اىل: ان التعيينات 
واالستحداث،  الحذف  بدرجات  تتعلق 
الخريجني  استيعاب جميع  يمكن  وال 

يف القطاع العام.
رؤية  لديها  الحكومة  ان  واضاف: 
استيعاب  لغرض  االستثمار  لتشجيع 
قانون  حتى  ومراجعة  الخريجني 
مشاريع  انشاء  اجل  من  االستثمار 
الخريجني  تستوعب  استثمارية 

والعاطلني.
الصحفيني  نقيب  رحب  جهته،  من 
الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني، 
الثقافة  بوزير  الالمي،  مؤيد  العرب، 
ناظم،  حسن  واالثار،  والسياحة 
الصحفيني  نقابة  اىل  االوىل  بزيارته 

العراقيني.
التقينا  املؤتمر:  خالل  الالمي،  وقال 
واالثار  والسياحة  الثقافة  وزير 
وتمت  واستشارية،  نقابي  كمجلس 
مباحثة عدة قضايا تخص الصحفيني 
املكافآت  السيما  واالعالميني، 

التشجيعية.
تبنيه  اعلن  الوزير  ان  واضاف: 
بقوة،  التشجيعية  املكافآت  موضوع 
العام  بأن  خري  بوادر  هناك  ان  واكد 
املقبل ستكون املكافآت مدرجة ضمن 

موازنة وزارة الثقافة.

بغداد/ الزوراء:
امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  اكد 
من  العديد  أربك  التخطيط  سوء  ان  االربعاء، 
املشاريع يف املحافظات وجعلها متلكئة، وفيما 
وجه باالهتمام بالقوات املكلفة بحماية وتنظيم 
التظاهرات وتدريبها جيدا، اشار اىل أنه سيعلن 
التعيينات يف  الذي سينظم  عن مجلس الخدمة 

مؤسسات الدولة عىل وفق خطط مرسومة.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان رئيس مجلس 
ميسان،  محافظة  اىل  امس  وصل  الوزراء 
ميسان  محافظ  مع  موسعا  اجتماعا  وعقد 
ورؤساء الدوائر الخدمية يف املحافظة، لالطالع 
التي  املشاكل  عىل  والوقوف  احتياجاتها  عىل 

تواجهها.
ميسان  ان  البيان:  بحسب  الكاظمي،  وقال 
تستحق منا بذل املزيد من الجهود االستثنائية 
محافظة  فهي  ألهلها،  الخدمات  لتقديم 

مضحية وقّدمت الكثري للعراق.
أجل  من  الجهود  تضافر  اىل  نحتاج  واضاف:   
الخروقات تستظل تحت  أمن املحافظة، وأكثر 
عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا األصيلة 
األمن  ببسط  الحكومة  مساعدة  يف  تتأخر  لن 
أربك  التخطيط  سوء  ان  اىل:  الفتا  واالستقرار. 
وجعلها  املحافظات  يف  املشاريع  من  العديد 
عمل  فريق  هناك  يكون  أن  ويجب  متلكئة، 

متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات.
إسرتاتيجيات  لوضع  ماّسة  الحاجة  ان  واكد: 

والبنى  الخدمات  يف  وحضارية  حديثة  وبدائل 
غري  من  انه  مبينا:  أقل.  وبتكاليف  التحتية، 
املعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 
بحق  جريمة  بأنه  يوصف  ما  وأقل  اليوم،  واىل 

املواطن واستحقاقه للخدمات.
القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  ترأس  ذلك،  اىل 
الكاظمي،  مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام 
امس  ميسان،  محافظة  اىل  زيارته  خالل 
االربعاء، اجتماعا للقيادات األمنية يف املحافظة، 
وقيادة عمليات سومر، بحضور وزيري الدفاع 

والداخلية.
وأشاد الكاظمي، بحسب بيان ملكتبه يف مستهل 
محافظة  يف  األمنية  القوات  بجهود  االجتماع، 
ميسان، داعيا اىل بذل املزيد من الجهود لتحقيق 

األمن واالستقرار يف عموم املحافظة.
وأكد عىل: أن القائد األمني يف املحافظة ال يمثل 
نفسه وال عشريته، إنما يمثل الدولة التي هي 
األمر  وهذا  اعتباري،  عنوان  وأعىل  وسام  أعىل 
سيخلق واقعا أمنيا أكثر استقرارا، ويعزز ثقة 

املواطن باألجهزة األمنية.
املكلفة  بالقوات  باالهتمام  الكاظمي،  ووّجه 
جيدا.  وتدريبها  التظاهرات  وتنظيم  بحماية 
عىل  اعتداء  أي  إزاء  التسامح  عدم  عىل  وشدد 
سالح  يكون  أن  اىل  داعيا  الدولة،  مؤسسات 
القوات األمنية يف التظاهرات هو سالح الصرب، 
وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة يف التعامل 

مع التظاهرات السلمية.
يف  ظلمت  مناطق  هناك  أن  الكاظمي:  وأكد 

مصلحتها  يف  ليس  الفوىض  وإشاعة  السابق، 
الوقوف  وشدد عىل  مستقبلها،  مصلحة  يف  وال 

بقوة وحزم إزاء أي تجاوزات أمنية.
الفرصة  إن  األمنية:  القيادات  مخاطبا  وقال   
صعوبات  وستواجهون  للنجاح،  اليوم  سانحة 
يف تنفيذ مهامكم، لكن ما تبذلونه هو ملصلحة 
الناس،  لدى  أمال  نصنع  أن  وألجل  أوالدنا، 

وسنخوض التحدي بال تردد.  
بتلبية  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  ووّجه 
احتياجات القيادات األمنية يف محافظة ميسان، 
وتوفري املستلزمات الحديثة التي تسّهل مهامها 

وتنفيذها واجباتها برسعة وأكثر إتقانا.
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  التقى  كما 
محافظة  اىل  زيارته  هامش  وعىل  الكاظمي، 
وتنسيقية  متظاهري  عن  ممثلني  ميسان، 
اىل  واستمع  ميسان،  محافظة  يف  التظاهرات 
بواقع  النهوض  عىل  تنصب  التي  مطالبهم 

املحافظة وأبنائها.
فيما  مؤلم،  ميسان  محافظة  واقع  إن  وقال: 
تعد من أكثر املحافظات، مثالية للنمو والنجاح، 
من  وتنتظر  املقومات،  كل  فيها  تتوافر  حيث 

يستثمر طاقاتها.
الذي  الخدمة  مجلس  عن  سيعلن  أنه  وبنّي 
وفق  الدولة  مؤسسات  يف  التعيينات  سينظم 
للمتقدمني  العدالة  ويحقق  مرسومة،  خطط 
هذا  استغالل  محاوالت  أمام  الباب  ويغلق 

امللف.
تحديات  تواجه  الحكومة  أن  الكاظمي  وأكد 

تخليد  عىل  حاليا  تعمل  وهي  وضغوطا، 
حقوقهم.  وتثبيت  ترشين  شهداء  تضحيات 
ينفع وال  ال  السالح  العنف واستخدام  أن  وبنّي 
يبني دولة، والحل الجذري هو سيادة القانون 

وتحقيق املساواة والعدل.  
فيما تفقد الكاظمي، وخالل زيارته اىل محافظة 
عىل  واطلع  الحدودي،  الشيب  منفذ  ميسان، 

آليات العمل املّتبعة فيه.
كما اطلع عىل سري اإلجراءات ومراحل الفحص 

وعمل املوازين وانسيابية النقل يف املنفذ.
اىل  ملكتبه،  بيان  بحسب  الكاظمي،  واستمع 
املنفذ  عن  املسؤولون  قّدمه  مفّصل  رشح 
الحدودي، والعقبات التي تواجه العمل، وآليات 

تجاوزها.
الوزراء زيارة اىل ساحة  وأجرى رئيس مجلس 
الحدودي،  الشيب  منفذ  يف  التجاري  التبادل 
فيها،  العمل  وانسيابية  اإلجراءات  عىل  واطلع 
ووعد  هناك  املواطنني  شكاوى  اىل  واستمع 

بمتابعتها.
الجهود  أقىص  بذل  عىل  العاملني  جميع  وحث 
بالتوجيهات  وااللتزام  العمل،  تطوير  أجل  من 
املقّدمة  الخدمات  نوعية  تحسني  يف  الحكومية 
وزيادة  العمل  رسعة  يضمن  بما  املنفذ،  يف 
الضغوطات  مواجهة  جانب  اىل  اإليرادات، 

ومحاربة كل أوجه الفساد.
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  زار  ذلك،  اىل 
الكاظمي، يرافقه عدد من الوزراء منفذ الشيب 

الحدودي يف محافظة ميسان.

اللواء  املنافذ،  هيأة  رئيس  استقباله  يف  وكان 
اإلدارية  الدائرة  الوائيل ومدير عام  عمر عدنان 
وممثيل  الضباط  من  وعدد  الهيأة  يف  واملالية 

الدوائر العاملة يف املنفذ الحدودي.
املنفذ واطلع عىل  الكاظمي يف مرافق  وتجول 
قبلهم،  من  املقدمة  والخدمات  الدوائر  عمل 
وشملت زيارته جوازات املنفذ وامليزان الخاص 
التبادل  وساحة  العجالت  حمولة  بقياس 
التجاري واستمع سيادته إىل طروحات بعض 
تعيق  التي  واملشاكل  واملواطنني  العاملني 
يف  لهم  الرضورية  الخدمات  وتقديم  عملهم 

املنفذ.

الحدوية  املنافذ  هيأة  رئيس  الكاظمي  ووجه 
متابعته  خالل  من  واملعوقات  املشاكل  بتذليل 
الشخصية وإيجاد الحلول املناسبه لها، مؤكداً 
أهمية تفعيل التبادل التجاري بما يحقق املنفعة 
التجارية مع دول الجوار وأهمية الحفاظ عىل 
املال العام ومحاربة الفساد واملفسدين وتعظيم 

إاليرادات الداعمة للموازنة االتحادية.
عن  مفصالً  رشحاً  الوائيل  قدم  جهته  ومن 
املنفذ  يف  التجاري  التبادل  عملية  طبيعية 
واالنجازات املتحققة، ومن ضمنها نصب ميزان 
انسيابية  لضمان  حمولة(  قياس   ( جرسي 

العمل التجاري.

وزير الثقافة لـ         : عازمون على تشريع قانون حيدد أيام العطل يف السنة ومت حتديد يوم للعيد الوطين

الكاظمي من ميسان: سوء التخطيط أربك العديد من املشاريع يف احملافظات وجعلها متلكئة

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
اصابة  تسجيل4357  اكدت  وفيما 
وشفاء  وفاة  حالة  و82  جديدة 
صحة  دائرتا  حددت  حالة،   3895
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت 
عدد  ان  منه:  نسخة  عىل  »الزوراء« 
امس  ليوم  املختربية  الفحوصات 
الفحوصات  عدد  ليصبح   ،24558
تم  انه  مبينة   ،1973089 الكيل: 
و82  جديدة  اصابة  تسجيل4357 

حالة وفاة وشفاء 3895 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،)%78.3(  237241 الكيل: 
بينما   ،303059 الكيل  االصابات 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد 
57570، يف حني عدد حاالت الراقدة 
تحت العناية املركزة: 604، وحاالت 

الوفيات الكيل: 8248.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من   
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة،  بغداد 
اصابة   427 تسجيل  الساعدي، 
بينها  كورونا  بفريوس  جديدة 
الرصد  خالل  شخصت  اصابة   227

الوبائي.
تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»الزوراء« نسخة منه: ان »املؤسسات 

سجلت  الرصافة  جانب  يف  الصحية 
427 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
موزعة كالتايل:  227 حالة شخصت 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 
حاالت/    6 الصدر  قطاع  الصحية:  
قطاع   / حالة   20 املدائن  قطاع 
بغداد  قطاع    / حالة   59 النهروان 
الجديدة 37 حالة /  قطاع البلديات 
الثاني 74 حالة /  قطاع الشعب 31 

حالة .
خالل  حالة   200 ان  واضاف: 
  : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
مدينة الصدر 138 حالة محلة 543, 
 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517 ,555
 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532
حالتني  الكرخ    /561  ,557  ,540
حالة  الدورة  التالية,  املناطق  ضمن 
  / واحدة,  حالة  الغزالية  واحدة, 
الشعب 17 حالة محلة 339, 337, 
البنوك,  اور,  حي   ,319  ,336  ,325
حاالت   6 البلديات  البساتني/   حي 
املشتل    /  ,738  ,727  ,738 محلة 
العبيدي    /721 محلة  واحدة  حالة 
 5 فلسطني  شارع    / واحدة  حالة 
االمني    /  ,503  ,505 محلة  حاالت 
  /741  ,747  ,783 محلة  حاالت   3
  /702 محلة  واحدة  حالة  الغدير 
جرس دياىل حالة واحدة/  الزعفرانية 
حي    /954  ,960 محلة  حالتني 
 4 الكرادة    / واحدة  حالة  االساتذة 
الكرب  /ام  حاالت محلة 903, 925, 

والغزالن حالتني محلة 345, التجاوز 
/ سبع قصور 3 حاالت قرب جامع 
االعظمية    / والزراعي  عيل  االمام 
حالتني محلة 360, 310/  محافظة 
  / النارصية  واحدة  حالة  قار  ذي 
محلة  واحدة  حالة  القاهرة  حي 
311/ بغداد الجديدة 4 حاالت محلة 
واحدة  حالة  زيونة    /  ,921  ,709
محلة 716, /  شارع املغرب حالتني 
حالة  الزهراء  حي    /  ,304 محلة 
حالة  املعامل    /755 محلة  واحدة 

واحدة 799.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل«، 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف   37544 اىل  ارتفع  لإلصابات 
الشفاء  اكتسب  فيما   1211 منهم 
العالج  قيد  واملتبقي   31755

.»4578
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

وتقليل تفيش الوباء«.
الكرخ،  دائرة صحة  ذلك، حددت  اىل 
و  اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين 
كورونا  فريوس  بمرض  مخترباتها 
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات 
ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية 

الثالثاء واملعلن عنها، امس االربعاء.
تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
عدد  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
أبو  كاآلتي:  موزعة   715 االصابات 
غريب 43 /ابو دشري  11 / االسكان  
 /29 البياع     /23 االعالم     /10
الحارثية    /4 الرتاث    /6 التاجي  
 /1 الخطيب    /30 الحرية    /1
الدورة  67/ الدولعي 3/ الرحمانية 
 /1 الشالجية    /35 السيدية     /5
الرشطة   /6 الخامسة  الرشطة 
الرابعة 3/ الشعلة  27/ الصالحية 
 /7 الطوبجي   /18 الطارمية    /1
 /14 العطيفية   /11 العامرية  
العالوي  2/ الغزالية  28/ القادسية 
اللطيفية    /33 الكاظمية   /10
 /3 املعالف     /71 املحمودية    /8
املنصور  13/ املواصالت 1/ النرص 
والسالم  9/ الوشاش 2/ اليوسفية  
4/ الريموك  4/ حي الجامعة  17/ 
الخرضاء 1/  الجهاد 27/ حي  حي 
 /37 العدل   حي   /28 العامل   حي 
 /1 البور   سبع   /1 الفرات  حي 
سويب   3/ شارع حيفا 6/ كرادة 
الرشيد  3/ جانب  ناحية   /1 مريم 
الرصافة  29/ محافظة ذي قار 5/ 
دياىل  محافظة   /4 بابل  محافظة 
البرصة  1/ محافظة  1/ محافطة 

واسط. 1/ محافظة االنبار  1.
واضاف: ان عدد الشفاء: 300، بينما 

الوفيات: 3.

الزوراء / يوسف سلمـان:

قانون  ان  النيابية  املالية  اللجنة  اكدت 

يف  سيسهم  االتحادي  املدنية  الخدمة 

رواتب  بني  الضخمة  الفوارق  إلغاء 

الدولة  ملوظفي  والدنيا  العليا  الدرجات 

ويعيد تحديدها، وسط تأكيد االوساط 

النيابية بعرض القانون يف جدول اعمال 

خالفات  وجود  رغم  املقبلة  الجلسات 

تأجيل  اىل  ادت  الربملانية  اللجان  بني 

التصويت آنذاك .

وقال عضو اللجنة، النائب حنني القدو، 

الخدمة  قانون   « ان  لـ«الزوراء«: 

واملناقشة  الدراسة  اىل  خضع  املدنية 

قبل  النيابية  املالية  اللجنة  داخل 

اجل  من  الربملان  رئاسة  اىل  تقديمه 

عىل  يركز  »القانون  ان  مبينا  اقراره«. 

االدارية،  الضوابط  الوظيفة من جانب 

وتحديث الوظائف وتحديد املسؤوليات 

الدرجات  جميع  يف  والصالحيات 

عن  فضال  الدولة،  بدوائر  الوظيفية 

فيما  والجزائيات  العقوبات  تحديد 

يخص الغياب او االساءة لالدب، وكذلك 

االحالة عىل التقاعد ».

واضاف ان » يف الوقت الحارض ال يوجد 

ولكن  املوظفني،  لرواتب  جديد  سلم 

هناك توجهات لتحديد رواتب موظفي 

الدرجات العليا والدنيا يف دوائر الدولة، 

سيعيد  القانون  هذا  اقرار  وبالتايل 

درجات  وفق  عىل  الرواتب  تلك  تحديد 

اية  عىل  يقيض  عميل  بشكل  شاغليها 

فوارق مالية ». مبينا ان »اللجنة املالية 

عاتق  عىل  املوضوع  هذا  ألقت  النيابية 

الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم 

بالحكومة  ويفرتض  للرواتب،  جديد 

رواتب  ملراجعة  شاملة  دراسة  اجراء 

وتعديل  الفوارق  وتقليل  املوظفني، 

الوضع  مع  يتالءم  بما  الرواتب  بعض 

االقتصادي العام للبلد ».

باملقابل، اكدت اللجنة القانونية النيابية 

االتحادي  املدنية  الخدمة  قانون  ان 

الجلسات  اعمال  جدول  يف  سيعرض 

املقبلة، واشارت اىل وجود خالفات بني 

اللجان الربملانية وراء تأجيل التصويت 

عىل القانون  .

حسني  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

»تم  انه  مؤخرا:  لـ«الزوراء«  العقابي، 

القانون، واعرتضنا عىل عرضه  سحب 

للتصويت النهائي، الن القانون موجود 

املالية  اللجنة  الدورة السابقة لدى  منذ 

اختصاصها«.  خارج  وهو  النيابية 

طلبت  القانونية  »اللجنة  ان  اىل  مشريا 

اللجان  جميع  من  القانون  سحب 

إلعادة  بعهدتها  وحرصه  االخرى 

النهائي  للتصويت  وتقديمه  دراسته 

الحقا ».

بتنظيم  يتعلق  »القانون  ان  واضاف 

مراكز قانونية إلدارة الهيكل التنظيمي 

حقوق  يوجز  كما  العراقية  للدولة 

وواجبات املوظف، وهي مسائل قانونية 

القانونية  اللجنة  اختصاص  من  بحتة 

ينظم  »القانون  ان  مبينا  غريها«.  ال 

القطاع  وادارة  العامة  الوظائف  عمل 

الحكومي، بوجود خربات ادارية عمرها 

اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة 

بما  صقلها  اعادة  من  والبد  العراقية، 

الجديد  الدستوري  النظام  يتناسب مع 

.«

التصويت  تأجيل  النواب  مجلس  وقرر 

املدنية  الخدمة  قانون  مرشوع  عىل 

االول  كانون  شهر  اواخر  االتحادي 

وعرضه  انضاجه  لغرض  املايض، 

حيث  اخرى،  مرة  الحقا  للتصويت 

تواصل اللجان النيابية املعنيـة التحقق 

دون  لتمريره  القانون  صياغات  من 

عقبات مستقبال.

قانون اخلدمة املدنية سيسهم يف إلغاء الفوارق بني رواتب الدرجات العليا والدنيا بعد تسجيل 4357 إصابة جديدة و82 حالة وفاة

أكد أن نقابة الصحفيني تعد البنية األساسية اليت جتمع مواهب عراقية متتد لعقود طويلة

وجه باالهتمام بالقوات املكلفة حبماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعل�ن الرئي�س األمريك�ي، دونالد 

ترام�ب، أن التوص�ل إىل لقاح ضد 

فريوس كورونا بات قريبا. 

وق�ال ترامب، خ�ال لقاء حرضه 

ع�دد م�ن الناخبني يف بنس�لفانيا، 

اس�تضافته ش�بكة “إيه.ب�ي.يس 

ني�وز”: “نح�ن قريبون ج�دا من 

التوص�ل للقاح”. وأض�اف “نحن 

عىل مسافة أس�ابيع من الحصول 

أربع�ة  أو  ثاث�ة  ربم�ا  علي�ه، 

أسابيع”.

وقبل ساعات قليلة، رصح ترامب 

لفوكس نيوز أن لقاحا بات ممكنا 

يف غض�ون “أربعة أس�ابيع، ربما 

ثمانية أسابيع”.

وع�ر الديمقراطي�ون ع�ن القلق 

يم�ارس  ترام�ب  يك�ون  أن  م�ن 

الهيئ�ات الصحية  ضغوط�ا ع�ىل 

الناظم�ة والعلم�اء للموافقة عىل 

لق�اح مترسع، يس�اعده يف تعزيز 

حظوظ�ه للف�وز بوالية رئاس�ية 

ثاني�ة أمام منافس�ه الديمقراطي 

جو بايدن يف انتخابات 3 نوفمر/

ترشين الثاني.

ويق�ول علم�اء من بينه�م الخبري 

الكبري يف األمراض املعدية الطبيب، 

أنطوني فاوت�ي، إن املوافقة عىل 

اللقاح ستصدر عىل األرجح قرابة 

نهاية العام.

ويف اللقاء االنتخابي الذي بثته إيه.

بي.يس س�أل أحد الناخبني ترامب 

ع�ن س�بب تقليل�ه م�ن خطورة 

كوفي�د19- ال�ذي أودى حتى اآلن 

بما يقرب من 200 ألف شخص يف 

الرئيس  املتح�دة. وأجاب  الواليات 

األمريك�ي: “لم أقلل من خطورته، 

إنني يف الواقع وبعدة طرق ضّخمته 

فيما يتعلق بالتدابري” ملواجهته.

لك�ن ترامب نفس�ه كان ق�د قال 

خ�ال  وودورد،  ب�وب  للصح�ايف، 

مقابات لكتابه “ريج” )الغضب(، 

إنه قرر عمدا “التقليل من ش�أنه” 

لتجنب إثارة خوف األمريكيني.

وكرر رأيه األكثر إثارة للجدل حول 

الف�ريوس ال�ذي أنه�ك االقتصاد، 

الحكومي�ون  الخ�راء  ويق�ول 

م�ن  لف�رة  س�يبقى  خط�ره  إن 

الزمن، مش�ددا ع�ىل أن الفريوس 

الرئي�س  وق�ال  “س�يختفي”. 

األمريك�ي: “س�ينحرس م�ن دون 

لقاح، لكنه سينحرس برسعة أكر 

معه”.

كي�ف  ح�ول  س�ؤال  ع�ىل  وردا 

س�يختفي الف�ريوس م�ن تلق�اء 

نفس�ه، أش�ار ترام�ب إىل املناع�ة 

الجماعي�ة التي تتطور لدى الناس 

وتتي�ح مقاومة امل�رض والحد من 

تفشيه.

أن  ال�رأي  اس�تطاعات  وتظه�ر 

يوافق�ون  ال  األمريكي�ني  غالبي�ة 

ع�ىل تعاط�ي ترام�ب م�ع األزمة 

الصحية.

“إن. لش�بكة  اس�تطاع  وأظه�ر 

س�وريف  ومرك�ز  ني�وز”  ب�ي.يس 

مونكي أن 52 باملئة من األشخاص 

ال يثقون بترصيحات ترامب بشأن 

لقاح مرتق�ب لكورونا، مقابل 26 

باملئة يثقون بها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغ إجمايل إصاب�ات كورونا يف أنحاء العالم 
أكثر من 29 مليونا و600 ألف إصابة، وفيما 
وصل ع�دد املتعاف�ني أكثر م�ن 20 مليونا، 

تجاوز عدد الوفيات 935 ألفا.
وتتص�در الوالي�ات املتح�دة دول العالم من 
حي�ث عدد ح�االت اإلصابة، تليه�ا الهند ثم 
الرازيل وروسيا وبريو وكولومبيا واملكسيك 
واألرجنت�ني  وإس�بانيا  أفريقي�ا  وجن�وب 
وتش�ييل وفرنس�ا وإيران واململك�ة املتحدة 

وبنغاديش.
كم�ا تتص�در الوالي�ات املتح�دة دول العالم 
م�ن حي�ث أع�داد الوفي�ات، تليه�ا الرازيل 
والهند واملكس�يك واململكة املتحدة وإيطاليا 

وفرنسا.
أن هن�اك ع�ددا م�ن  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة إلصابات 
كورون�ا حول العالم، وقد يكون بينها بعض 

االختافات.
الصح�ة  وزارة  م�ن  بيان�ات  وأظه�رت 
اإلندونيس�ية أن الباد س�جلت أك�ر ارتفاع 
يوم�ي يف ح�االت اإلصابة بف�ريوس كورونا 
بل�غ 3963 حال�ة، أمس األربعاء، وس�جلت 

إندونيسيا حتى اآلن عن 228993 إصابة.
وأوضحت البيانات تسجيل 135 وفاة جديدة 
بالفريوس لريتف�ع العدد اإلجمايل إىل 9100، 
وه�و أكر عدد من الوفي�ات يف جنوب رشق 

آسيا.
ويتصاعد انتش�ار ف�ريوس كورونا يف إيران 
بش�كل خطري عىل أعتاب فصل الخريف، إذ 
سجلت خال الس�اعات ال�24 األخرية 179 
وف�اة، وه�و الرقم األك�ر خال الش�هرين 
األخريي�ن، يف ح�ني ح�ذرت وزارة الصح�ة 
اإليراني�ة م�ن احتمال بدء موج�ة ثالثة من 

تفي الوباء يف إيران.
الصح�ة  وزارة  باس�م  املتحدث�ة  وقال�ت 
اإليرانية، سيما سادات الري، أمس األربعاء، 
خ�ال مؤتمرها الصحايف اليومي عر خدمة 
“الفيدي�و كونفرانس”، إن الوزارة س�جلت 
خال الس�اعات املاضية 179 وفاة و2981 
إصابة جديدة بفريوس كورونا، مش�رية إىل 
أن األرق�ام الجدي�دة رفع�ت الع�دد اإلجمايل 
للوفيات إىل 23 ألفا و632، وعدد املصابني إىل 
410 آالف و334 ش�خصا، من بينهم 3827 

شخصا بحالة حرجة.
وأضاف�ت الري: أن عدد املتعافني من املرض 
352 ألف�ا و19 مريض�ا.  ارتف�ع إىل  أيض�اً 
مش�رية إىل إجراء بادها ثاثة مايني و641 
ألفا و581 فحصا خاصا بتشخيص كورونا 
منذ التاسع عرش من فراير/شباط املايض، 
عندما أعلنت السلطات اإليرانية تسجيل أوىل 

اإلصابات بالفريوس.
 15 الفلس�طينية  الصح�ة  وس�جلت وزارة 
وفاة بف�ريوس كورونا خال ال�24 س�اعة 
املاضي�ة، فض�ًا ع�ن 963 إصاب�ة جديدة، 
وه�ي املرة األوىل التي يتم فيها تس�جيل هذا 
الع�دد الكبري من الوفيات و اإلصابات يف يوم 
واحد منذ ظهور الوباء يف فلس�طني، يف حني 

تم تسجيل 552 حالة تعاٍف جديدة.
وسّجلت إصابات “كورونا” يف الوطن العربي 
قفزة قياس�ية جديدة، حيث أعلنت 22 دولة 
عربية اليوم عن 40 ألَفا و89 إصابة مؤكدة 
إجم�ايل  ليص�ل  19”؛   - بفريوس”كوفي�د 
اإلصابات عربًي�ا إىل مليون و454ألًفا و904 
حال�ة، بينما تويف أم�س 231 حالة، ليصبح 

إجمايل الوفيات 26 ألًفا و 589 حالة.
ول�م تعلن كل م�ن جيبوت�ي والصومال عن 

إصابات مؤكدة امس.

 القاهرة/د ب أ:
ح�ذر الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس، 
امس األربعاء، من حمات تشكيك تستهدف 

إسقاط الوطن.
خ�ال  ام�س  كلم�ة  يف  الس�ييس،  وأك�د 
الياباني�ة  املرصي�ة  الجامع�ة  افتتاح�ه 
للعل�وم والتكنولوجي�ا بمدينة ب�رج العرب 
باإلس�كندرية وبثه�ا التلفزي�ون امل�رصي، 
وج�ود املش�ككني يف كل إج�راء تق�وم ب�ه 
الدولة املرصي�ة رغم أن الهدف هو املصلحة 

الوطنية.
وأض�اف أن التوصي�ف الخاط�ئ ملش�كات 
الدول�ة ي�ؤدي إىل ع�اج خاطئ، قائ�ا  “إن 
هناك جدية يف اتخاذ القرار لتحس�ني واقعنا 

الحايل”.
وتابع “نحن دولة ذات طبيعية ديموجرافية 
خاص�ة بمعنى أننا ال نس�تطيع العيش عىل 

كل مساحة دولتنا “.
وأش�ار الس�ييس إىل وج�ود تراكم�ات م�ن 
س�نوات ماضي�ة طويلة، لم يك�ن لها عاج 

وتوصيف مناسب.

وأضاف أن “مرص ش�هدت تحسنا ملحوظا 
يف منظوم�ة التعلي�م رغ�م أنن�ا مازلن�ا يف 
مراح�ل التطوي�ر األوىل للمنظومة”، محذرا 
الش�عب امل�رصي م�ن كل املح�اوالت الت�ي 
تس�تهدف االس�اءة والتش�كيك فيما يجري 

من انجازات.
وأك�د أن “أي اج�راء تقوم ب�ه الدولة يكون 
يف مصلح�ة الش�عب والدول�ة ولي�س هدفه 
الضغ�ط ع�ىل املواطنني”، مش�ددا يف الوقت 
نفس�ه عىل أن خط�ط تطوي�ر التعليم نتاج 

دراسات وليست وليدة الصدفة.
وأش�ار الس�ييس إىل أن “التحدي األكر أمام 
الدولة هو رضورة التوس�ع وعدم اس�تمرار 
التك�دس الس�كاني يف ال�وادي الضيق الذي 
نعيش فيه، حيث تعمل الدولة عىل مضاعفة 
الزي�ادة  الس�تيعاب  وامل�وارد  الخدم�ات 

السكانية خال ال�30 عاما املقبلة”.
وأك�د الس�ييس أن مع�دالت العم�ل الجارية 
يف املرشوع�ات الوطني�ة الج�اري تنفيذه�ا 
متوافق�ة م�ع املطل�وب انج�ازه ملواجه�ة 

التحديات املستقبلية.

ترامب يعلن التوصل إىل لقاح ضد فريوس كورونا يف غضون “أسابيع”

إصابات كورونا تقرتب من الـ30 مليونا 
عامليا والوفيات تتجاوز الـ935 ألفا

السيسي: جادون باختاذ قرار حتسني 
الواقع احلالي ملصلحة الشعب

الواليات املتحدة تتصدر دول العامل بعدد اإلصابات

حذر من محالت تشكيك تستهدف إسقاط مصر

بغداد/ الزوراء:

 توقع�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد/ الرصافة 

حصول طف�رة بإصاب�ات كورون�ا خال 

الشهرين املقبلني نظرا للتوقعات بحصول 

موجة وبائية بس�بب التغي�ريات املناخية. 

وفيم�ا أوضحت ال�وزارة فعالية اللقاحني 

املس�ميني }ال�رويس واالمريك�ي{ يف عاج 

مرىض ف�ريوس كورونا املتفي يف العراق، 

أكدت ان�ه ال يوجد يف قائم�ة املصطلحات 

الدوائية الصيدالنية ما يس�مى ب� }العاج 

ال�رويس{ وإنم�ا ه�و يف حقيقت�ه منت�ج 

ياباني جرى إنتاجه يف عدة دول ومن بينها 

روس�يا، وكذلك الهند ومرص، فصار دارجاً 

يف الش�ارع وب�ني الناس بمس�مى الرويس 

}افيفافري{”.

وق�ال مدير صحة الرصاف�ة، الدكتور عبد 

الغن�ي الس�اعدي، يف ترصي�ح صحف�ي: 

ان “الوض�ع الوبائي ال يزال غري مس�تقر 

وخطورته تكمن خال الشهرين املقبلني“، 

عازي�ا زي�ادة االصاب�ات اىل“ ارتف�اع عدد 

باإلج�راءات  واالس�تهانة  الفحوص�ات 

الوقائية”.

واكد ان ”ارتفاع حاالت الشفاء يعطي قوة 

كبرية وداللة عىل تماسك النظام الصحي“، 

مش�ددا عىل ”اهمية االستعداد بشكل اكر 

واوس�ع نظرا للتوقع�ات املتعلقة بموجة 

وبائي�ة جديدة بس�بب التقلب�ات املناخية 

التي من املرجح ان تؤدي اىل زيادة معدالت 

االصابة”.

ولف�ت الس�اعدي اىل ”اتخاذ ق�رار يقيض 

بأخذ املسحات املخترية يف املراكز الصحية 

خال مدت�ني صباحية ومس�ائية“، داعيا 

اىل ”تدري�ب امل�اكات الجدي�دة وااللت�زام 

بإج�راءات التعف�ري، فضا عن اس�تمرار 

حم�ات التوعي�ة والتأكي�د ع�ىل رضورة 

االلتزام بالوقاية الصحية”.

وب�ني ان “الدائرة تعمل عىل انش�اء معمل 

لاوكس�جني بعد متابعة أموره املالية مع 

الجه�ات املعنية وتوفري الس�يولة لتحقيق 

االكتف�اء الذات�ي م�ن ه�ذه امل�ادة، م�ع 

االس�تمرار باملتابعة الدورية ملوقف مراكز 

الع�زل ورده�ات االنعاش الرئ�وي وتوفري 

االحتياطي الكايف تحسبا ألي طارئ“.

من جان�ب متصل، أوضحت وزارة الصحة 

}ال�رويس  املس�ميني  اللقاح�ني  فعالي�ة 

واالمريكي{ يف عاج مرىض فريوس كورونا 

املتفي يف العراق.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجمييل، 

يف ترصي�ح صحف�ي: “يف حقيق�ة األم�ر 

ال يوج�د يف قائم�ة املصطلح�ات الدوائية 

الصيدالنية ما يس�مى ب� }العاج الرويس{ 

وإنم�ا هو يف حقيقته منت�ج ياباني جرى 

إنتاج�ه يف ع�دة دول وم�ن بينها روس�يا، 

وكذل�ك الهن�د وم�رص، فص�ار دارج�اً يف 

الش�ارع وب�ني الن�اس بمس�مى ال�رويس 

}افيفافري{”.

وأض�اف “كم�ا أن مصانع أدوي�ة محلية 

تقوم بإنت�اج هذا العاج أيض�اً، وهو يعد 

أح�د األدوية التي تس�تعمل ضم�ن قائمة 

عاج�ات وأدوية يف الروتوكوالت العاجية 

يف العراق، وهو متوفر يف جميع املؤسسات 

التابعة ل�وزارة الصحة، ول�م تجز الوزارة 

ألي�ة صيدلية أهلية اس�ترياد أو اس�تخدام 

أي عاج م�ن تلك الروتوك�والت العاجية 

املعتمدة، ال }افيفافري{ وال غريه”.

وبني الجمييل أن “أحد األدوية التي تستخدم 

ضم�ن الروتك�والت العاجي�ة للمري�ض 

هو عقار }افيفاف�ري{، إضافة إىل عاجات 

أخرى كمكملة للعاج الرويس الذي لم ينتج 

بوج�ه الخصوص لعاج ف�ريوس كورونا، 

وإنما للفريوس�ات األخرى، إال أنه وجد له 

تأث�ري من خال التج�ارب الرسيرية، وهو 

لي�س مدرجا إىل اآلن بش�كل نهائي كعاج 

لكورونا”. مؤكداً “ان هذا األمر ينطبق عىل 

ما يسمى باللقاح االمريكي”.

التميم�ي،  الصح�ة، حس�ن  وكان وزي�ر 

ق�ام منذ مدة بتعميم كت�اب لجميع دوائر 

الصحة برصف العاج الرويس ”أفيفافري“ 

يف  س�واء  يعالج�ون  الذي�ن  للم�رىض 

مستشفيات الوزارة أو العيادات الخاصة.

وطال�ب مدي�ر الصح�ة العام�ة يف وزارة 

ترصي�ح  يف  الحلف�ي،  ري�اض  الصح�ة، 

صحف�ي “املواطنني بتقديم ش�كوى بحق 

الصيدليات والعيادات الخاصة التي تتعامل 

بالعاج الرويس حتى يتم اتخاذ اإلجراءات 

“انتش�اره إىل  الازم�ة بحقه�م”، عازي�اً 

ضع�ف الس�يطرة عىل املخالف�ات، وكذلك 

ضعف الرقابة عىل املنافذ الحدودية”.

ومن�ذ ظه�ور وانتش�ار ف�ريوس كورونا 

يف الع�راق، يف آذار م�ن الع�ام الح�ايل، وما 

تبع�ه من تط�ورات تتصل مؤخ�راً بإنتاج 

أش�كال متعددة من العقاق�ري والعاجات 

للمصابني، استغل بعض أصحاب النفوس 

الضعيفة م�ن “تجار املوت” حاجة الناس 

إىل العاج، فقاموا باملتاجرة بأنواع متعددة 

م�ن العقاق�ري خ�ارج إط�ار بروتوكوالت 

وزارة الصحة، فكانت ساحة املتاجرة هذه 

امل�رة بصحة املواطنني مرفقة بمس�ميات 

و“رمديس�يفري“  ال�رويس  ”افيفاف�ري“ 

األمريك�ي وغريه�ا، ه�ذه العقاق�ري التي 

ترسب�ت خ�ارج مي�دان الرقاب�ة، ويجري 

بيعه�ا بط�رق ”غ�ري قانوني�ة“ مختلف�ة 

وتراوح أسعارها بني 300 دوالر إىل 1200 

دوالر.

الصحة تتوقع “طفرة” بإصابات كورونا خالل الشهرين املقبلني
أوضحت فعالية اللقاحين الروسي واألمريكي  

     

النهضة تتنصل من فشل عقد من احلكم
تونس/ميدل ايست اوناين:

 تم�ارس حركة النهضة سياس�ة االبتزاز 
أو  بخصومه�ا  يتعل�ق  فيم�ا  الس�يايس 
منافس�يها أو حت�ى املقرب�ني منه�ا عىل 
الس�احة السياس�ية، وذل�ك ع�ر إطاق 
ترصيحات تتنصل من ال�دور الذي لعبته 
يف إفشال الحكومات السابقة ودفع الباد 
نحو حافة اإلفاس االقتصادي واالنفجار 

االجتماعي.
اغل�ب  يف  ش�اركت  الحرك�ة  أن  ورغ�م 
الحكومات الس�ابقة بعد الث�ورة بخاف 
حكوم�ة مه�دي جمع�ة املس�تقلة والتي 
التكنوق�راط او  الغال�ب م�ن  تتك�ون يف 
الحكوم�ة الحالي�ة التي يقودها هش�ام 
املش�يي )وهما مدعومت�ان من الحركة 
كان  الحكوم�ات  بقي�ة  لك�ن   ،  ) كذل�ك 
للنهض�ة الي�د الط�وىل فيه�ا بطريقة او 

بأخرى.
وقال القيادي يف النهضة والوزير األسبق، 
رفي�ق عبد الس�ام، يف حوار ب�ث يف إذاعة 
“ش�مس اف ام” الخاص�ة، الثاث�اء: ان 
الحكوم�ات املتعاقب�ة ليس�ت حكوم�ات 
النهض�ة وأنه�ا مرتبطة س�واء بالرئيس 
الراح�ل الباجي قائد الس�بيس او الرئيس 

الحايل قيس سعيد.
وسياس�ة النهضة يف التنص�ل من تحمل 
مس�ؤلياتها يف فش�ل املنظومة السياسية 
ليس�ت بالجديدة حيث تستعمل الخطاب 
نفس�ه م�ع س�قوط كل حكوم�ة او مع 

اقراب اي استحقاق انتخابي.
وأض�اف رفيق عبد الس�ام يف اط�ار هذا 
التنص�ل” ان حكوم�ة الي�اس الفخف�اخ 

الس�ابقة ه�ي حكوم�ة الرئي�س واالمر 
نفسه مع الحكومة الحالية”.

وكان�ت حرك�ة النهضة التي ش�اركت يف 
حكومة الفخفاخ بست وزارات قد صوتت 
لصالح سحب الثقة منه يف الرملان بحجة 
تورط�ه يف مل�ف لتض�ارب املصالح لكن 
يبدو ان املصلح�ة الحزبية الضيقة كانت 

وراء القرار.
ول�م يس�لم رشكاء النهض�ة يف حكوم�ة 
التي�ار  ح�زب  غ�رار  ع�ىل  الفخف�اخ 
الديمقراطي وحركة الشعب من انتقادات 

اإلس�اميني والتي وصل�ت اىل حد التكفري 
واالهانة ما يش�ري إىل األخاق السياس�ية 

لقادة ورموز اإلسام السيايس يف تونس.
وعم�دت النهضة اىل دعم رئيس الحكومة 
األسبق يوسف الشاهد يف مواجهة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبيس لتحملهما يف 
النهاية مس�ؤولية األزمة الت�ي مرت بها 
الباد يف تلك الفرة وهي السياسة املتبعة 

ككل مرة.
ورغم أن الحركة فشلت يف معالجة امللفات 
االقتصادية العالقة من�ذ الثورة اىل اليوم، 

لكن رفيق عبد الس�ام افاد بأن “الحركة 
لو بقيت يف الحكم لكان لديها القدرة عىل 

حل مشاكل تونس”.
وه�ذا الترصيح مثري لاس�تغراب خاصة 
وان النهضة كانت املحرك األسايس للحكم 
يف تون�س بع�د الث�ورة بل س�يطرت عىل 
مفاص�ل الدول�ة بتعي�ني والة ومعتمدين 
وعمد تابعني وموالني لها بشهادة املقربني 

منها.
كم�ا تمكن�ت الحركة من اخ�راق اإلدارة 
التونسية عر تعيني عدد هام من أتباعها 

يف املراكز الحساس�ة يف الدول�ة وهي تهم 
توجهه�ا املعارض�ة للحرك�ة اإلس�امية 
يف دع�وة لتطه�ري اإلدارة التونس�ية التي 
تحملت ثقل التعيينات العش�وائية ما اثر 

كثريا عىل مردودها.
كما تتهم أح�زاب معارضة الحركة بربط 
عاق�ات مع لوبيات الفس�اد م�ا اثر عىل 
الوضع االقتص�ادي التونيس لكن كل تلك 
الته�م تنفيه�ا حرك�ة النهض�ة كعادتها 
وتتمس�ك ب�دور الضحية إلقن�اع قواعده 

وناخبيه.
وذك�ر رفي�ق عب�د الس�ام بف�رة حكم 
الروي�كا العصيب�ة يف 2012 باعتباره�ا 
ف�رة وردية حيث افاد ان الس�نوات التي 
حكمت فيها الرويكا حققت نس�بة نمو 
2 باملئة رغم التضليل وعدم إعان األرقام 

وفق تعبريه.
وأض�اف “لو بقيت حكوم�ة الرويكا كنا 
سنحقق نسبة نمو 5 و6 باملائة واملشكلة 
الرئيس�ية أن الحرك�ة ال تحك�م “ متابعا 
“أن الحرك�ة لديه�ا 10 س�نوات خرة يف 

الحكم”.
لكن تلك الفرة ال يتذكر منها التونس�يون 
والجماع�ات  التط�رف  انتش�ار  س�وى 
التكفريي�ة وعملي�ات االغتيال الس�يايس 
وس�يطرة اإلس�اميني ع�ىل كل نواح�ي 
الحي�اة م�ع تده�ور الوض�ع االقتصادي 
الهب�ات  م�ن  امللي�ارات  مئ�ات  وإه�دار 
والق�روض واس�تنزاف املخ�زون الوطني 
من العملة الصعبة والتي تركها نظام بن 

عيل قبل سقوطه.
وق�د أك�د رشكاء الحرك�ة يف الس�لطة يف 

تل�ك الفرة ان الوضع ل�م يكن ورديا كما 
تص�وره أطراف م�ن النهضة حي�ث أفاد 
عدن�ان منرص مدي�ر الدي�وان الرئايس يف 
عهد الرئيس األس�بق املنصف املرزوقي يف 
تدوينة عر صفحته الرس�مية ان الحركة 
أرضت باملصلح�ة الوطني�ة وتغولت عىل 
الحك�م زم�ن الروي�كا وان م�ا توص�ل 
اليه أع�داء الحركة بالغري�زة وصلنا إليه 

بالتجربة الواقعية.
وحاول رفيق عبد الس�ام تحميل النظام 
السيايس مس�ؤولية ما وصلت اليه الباد 
من أوض�اع كارثي�ة يف مختل�ف املجاالت 
اآلن  تحك�م  ال  األح�زاب  أن   “ مضيف�ا 

واملشهد السيايس مشوه”.
لكن النهضة نفسها ال تريد تغيري النظام 
الس�يايس لكون�ه يحف�ظ له�ا بقائها يف 
الحكم الن خروجها من السلطة سيجعلها 
يف موقع املحاسبة يف عدة ملفات من بينها 

ملف االرهاب.
وام�ام الحصيلة الكارثي�ة لاطراف التي 
ش�اركت النهض�ة الحكم ق�ررت مختلف 
التيارات السياس�ية االبتع�اد عن الحركة 
والتيار االسامي ككل لكن يبدو ان رئيس 
حزب قلب تونس نبيل القروي سيس�قط 
يف نف�س خط�ا االح�زاب الس�ابقة وذلك 

بقبوله تشكيل تحالف برملاني واسع.
ان تصاع�د ش�عبية  كم�ا يظه�ر جلي�ا 
رئيسة الحزب الدس�توري عبري مويس يف 
اس�تطاعات ال�راي هي نتيج�ة ملواقفها 
املبدئية بعدم التعامل مع تيارات االس�ام 
الس�يايس وتحميلهم تبع�ات ما مرت بها 

الباد من سنوات عجاف. 

No: 7328    Thu    17     Sep    2020العدد:   7328    الخميس   17   ايلول     2020



بغداد/ الزوراء:
املنصات  ان  الدليمي،  عيل  الرتبية،  وزير  أكد 
االلكرتونية ستكون البديل لدوام الطلبة والتالميذ 
يف املدارس يف العام الدرايس الجديد 2020 – 2021 

.
»الوزارة  ان  صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي،  وقال 
تعمل عىل توفري التعليم االلكرتوني عن بعد باعتماد 
التلفزيون  من  االلكرتونية  الوسائل  من  العديد 
املدرسني  بني  املبارش  والتواصل  }نيوتن{،  ومنصة 
أخرى  ناحية  من  وطالبهم  ناحية  من  واملعلمني 
اىل  الهادف  االجتماعي  التواصل  اساليب  باعتماد 
تمكني الطلبة من التعليم عىل وفق أحدث االساليب 
حال  يف  املبارش  التعليم  ساعات  عن  وتعويضهم 

استمرت جائحة كورونا -ال سمح الله-«.
بعض  يخص  بما  الرتبية  وزارة  »خطة  ان  وبني 
ستشمل  املقبل،  الدرايس  العام  مناهج  تغيريات 
االبتدائي،  السادس  للصف  الرياضيات  كتاب 
 -  1( الصف  يف  التالميذ  مع  بدأت  سلسلة  لكونه 
من  بد  وال  بمعلومات وطريقة عرض جديدة،   )5
كتاب  وكذلك  االبتدائية،  املرحلة  لكل  استكمالها 
)املنقح(،  االبتدائي  االول  للصف  االنكليزية  اللغة 
التكييف  لجنة  قرار  اىل  استناداً  تنقيحه  تم  الذي 
أكدت  التي  امليدانية  والزيارات  الراجعة  والتغذية 
رضورة )التنقيح( بعد اعتماده يف امليدان اكثر من 

خمس سنوات«.
من جانب اخر، علقت وزارة الرتبية، امس االربعاء، 
والدور  املتوسطة  للدراسة  العبور  مقرتحي  عىل 

الثالث للدراسة االعدادية.
وقال متحدث وزارة الرتبية، حيدر فاروق، يف حديث 
موعد  أي  تعلن  لم  الوزارة  اآلن  »اىل  إنه  صحفي: 
لبدء العام الدرايس الجديد، ولنا تواصل مع وزارة 
بفريوس  الخاصة  املتسجدات  كل  ملعرفة  الصحة 

كورونا وتطوراته«.
واضاف أن »هذا االسبوع سيتم تحديد امتحانات 
الخيارات  وكل  املتوسطة،  للمرحلة  الثاني  الدور 
متاحة اذا ما كانت هناك ازمة ومعطيات مختلفة، 
وكل املقرتحات متاحة ايضا، ووضعها عىل ارض 

الواقع والعمل بها«.
الثالث  الدور  امتحانات  »موضوع  ان  واوضح 
الدور  نتائج  بعد  سيبحث  االعدادية  للدراسة 

الثاني«.
عن  األربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت  وايضا 
تحديد الـ10 من شهر ترشين األول املقبل موعدا 
غري  للصفوف  الثاني  الدور  امتحانات  إلجراء 

املنتهية للعام الدرايس 2019 – 2020 .
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
وجهت  واالمتحانات  للتقويم  العامة  »املديرية  أن 
املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة/ عدا 
املصادف  السبت  يوم  باعتماد  كردستان،  اقليم 
إلجراء  موعداً  املقبل،  االول  ترشين  من  الـ10 
املنتهية  غري  للصفوف  الثاني  الدور  امتحانات 
ومن  اإلعدادية(،  املتوسطة،  )االبتدائية،  للمرحلة 
الثالث  ضمنها )الصف السادس االبتدائي والصف 

املتوسط( للعام الدرايس الحايل«.
بتحديد  املدارس  ادارات  »إلزام  اىل  البيان  وأشار 
من  السبت  يوم  ويكون  االمتحانية،  الجداول 
االجتماعي  التباعد  مراعاة  فيها  تجب  إذ  ضمنها، 
سواء كان يف القاعات االمتحانية او انتشار التالميذ 
والطلبة يف ساحات املدارس، مع التأكيد عىل اتباع 
الوقائية الصادرة من الجهات الصحية  االجراءات 

املختصة بهذا األمر«.
كل  »أكملت  انها  اىل  الرتبية  وزارة  ونوهت 
إلنجاح  الالزمة  واللوجستية  الفنية  االستعدادات 

العملية اإلمتحانية«.

بغداد/ الزوراء:

اكدت قيادة عمليات كربالء تقسيم املحافظة عىل 

التي ستبدأ  اربعة محاور يف خطة زيارة االربعني 

يف االول من شهر صفر وتستمر حتى الـ21 منه. 

الخطة  ان  الجيش  اركان  رئاسة  اكدت  وفيما 

محكمة ومتكاملة وذات تنسيق وتعاون عال بني 

الشعبي  الحشد  أن  بينت  األمنية،  القوات  صنوف 

له دور كبري وفعال فيها.

عيل  الركن  اللواء  كربالء،  عمليات  قائد  اكد  وقال 

عقد،  الذي  املوسع  االمني  املؤتمر  يف  الهاشمي، 

وتابعته  الحسينية،  العتبة  يف  االربعاء،  امس 

وضعتها  التي  االمنية  “الخطة  ان  »الزوراء«: 

قيادة عمليات كربالء وقيادة  االمنية يف  القيادات 

الرشطة وطريان الجيش والحشد الشعبي قسمت 

املحافظة عىل اربعة محاور تتمثل باملحور الشمايل 

واملحور الجنوبي واملحور الغربي واملحور الرشقي 

بغية جعل الخطة ذات مرونة وانسيابية عالية”.

واضاف الهاشمي ان “الخطة ستبدأ يف االول من 

الـ21 منه، حيث ستدخل  شهر صفر وتنتهي يف 

لتشرتك  صفر  شهر  حلول  مع  االضافية  القوات 

بخطة الزيارة”.

بنصب  الجيش  اركان  رئاسة  الهاشمي  وطالب 

جرس عائم يف املسيب لتسهيل مرور الزائرين نحو 

كربالء وتسيري عملية تنقل القطعات عىل الجرس 

الكونكريتي.

من جهته، اكد رئيس اركان الجيش، الفريق الركن 

األربعاء،  امس  يارالله،  االمري  عبد  خاصة  قوات 

محكمة  كربالء  يف  االربعينية  الزيارة  خطة  ان 

ومتكاملة وذات تنسيق وتعاون عال بني صنوف 

بدور  الشعبي  الحشد  أن  مبينا  األمنية،  القوات 

كبري وفعال يف الخطة.

وقال يار الله، يف املؤتمر االمني الذي عقد يف العتبة 

كقيادة  “اننا  »الزوراء«:  وتابعته  الحسينية، 

ألركان الجيش سنقدم جميع االحتياجات االمنية 

والطبية والهندسية إلنجاح خطة زيارة االربعني، 

كربالء  عمليات  قيادة  تحتاجه  ما  كل  وسنوفر 

روح  ملسنا  اننا  السيما  اضايف،  وعدد  عدة  من 

العمل الواحد بني قيادة العمليات وقيادة الرشطة 

وطريان الجيش والحشد الشعبي”.

واضاف يارالله ان “قيادة عمليات الفرات االوسط 

للحشد الشعبي تقوم بدور كبري وفعال من خالل 

بجميع  االمنية  القوات  مع  وتعاونها  مسكها 

املحاور لتأمني زيارة االربعني”.

واشار اىل ان “كوادر وزارة الدفاع هيأت عجالتها 

للمشاركة يف خطة النقل عىل غرار ما تم يف زيارة 

العارش من املحرم”. 

بغداد/ الزوراء:
نت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس  تمكَّ
األربعاء، من تنفيذ أمر القبض الصادر 
املرشوع؛  ؤ  بتلكُّ املُتسبِّبني  بحق  
من   )340( املادَّة  أحكام  إىل  استناداً 
لخرب  تتبُّعها  بعد  العقوبات،  قانون 
جرَّاء  القائم؛  مدينة  يف  مواطن  وفاة 
ة  الخاصَّ الحفريَّات  يف  سقوطه 
للمدينة  الصحيِّ  الرصف  بمرشوع 

وعرض نتائج تحرياتها عىل القضاء.
الهيئة،  يف  التحقيقات  دائرة  وأفادت 
ويف معرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ 
تلقت  لها  بيان  بحسب  القبض،  أمر 

»الزوراء« نسخة منه: »بانتقال فريٍق 
من مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة 
األنبار وبإرشاف جهات إنفاذ القانون، 
للهيئة خرب  اإلعالمي  املركز  بعد رصد 
وفاة املُواطن، إىل موقع الحدث وإجراء 
وضبط  والتحرّي،  التقّص  عمليَّات 

األوليَّات املُتّعلقة باملرشوع كافة«.
وجود  إىل  ل  توصَّ »الفريق  أن  وتابعت 
إجراءات  اتخاذ  وعدم  وإهمال  ؤ  تلكُّ
تنفيذ  يف  املُواطنني  لحماية  السالمة 
مبالغ  رصف  عن  فضالً  املرشوع، 
مع  تتناسب  ال  ذة  املُنفِّ للرشكة  ماليٍَّة 

نسبة اإلنجاز الفعيلِّ للمرشوع«.

ونوَّهت »بتنظيم املكتب محرض ضبٍط 
رفقة  وعرضها  باألوليَّات،  أصولياً 
قايض  عىل  األوليَّة  التحقيقيَّة  األوراق 
إصدار  قرَّر  الذي  املُختصِّ  التحقيق 
املُفّوض  املدير  بحق  وتحرٍّ  قبٍض  أمر 
منهم  ُمهندسني،  وثالثة  للرشكة 
وفقاً  املرشوع  عىل  واملرشف  املقيم 
ن  تمكَّ إذ  الحكميَّة،  املادة  ملقتضيات 
الهيئة  تحقيق  مكتب  عمل  فريق 
القبض  أمر  تنفيذ  من  املحافظة  يف 
الصادر بحق املتهمني بإرشاف جهات 

إنفاذ القانون«.
دائرة  أعلنت  اخر،  جانب  من 

امس  النزاهة،  هيئة  يف  التحقيقات 
األربعاء، ضبط مواد تستخدم للفحص 
كورونا  وباء  عن  للكشف  الرسيع 
بحوزة مسؤولة مخترب أهيل، مبينة أن 

تلك املواد تعود لدائرة صحة البرصة.
من  عمل  »فريق  إن  الدائرة  وقالت 
إىل  انتقل  البرصة  تحقيق  مديرية 
منطقة العشار، وقام بضبط مسؤولة 
 rapid( املخترب األهيل وبحوزتها مواد
أنبوالت  عن  عبارة  وهي   )test
تستخدم للفحص الرسيع؛ لتشخيص 
الفتة  كورونا«،  بوباء  اإلصابة  حاالت 
إىل أن »تلك املواد تعود إىل دائرة صحة 

يف  استخدامها  منع  تم  إذ  املحافظة، 
من  الرغم  وعىل  األهلية،  املختربات 
ذلك قام املخترب األهيل باستخدامها يف 

الفحص«.
تلقت  بيان  يف  الدائرة،  وأضافت 
»تنظيم  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
باملضبوطات  أصويل  ضبط  محرض 
التي تمت بناًء عىل مذكرة  يف العملية 
ضبط قضائية، وعرضه رفقة املتهمة 
عىل قايض محكمة التحقيق املختصة 
البرصة؛  النزاهة يف محافظة  بقضايا 
أحكام  وفق  عىل  توقيفها  قرر  الذي 

املادة )315( من قانون العقوبات«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت امانة بغداد، امس االربعاء، انجاز العمل 

يف شارع الدفلة جنوبي العاصمة.

وقالت االمانة يف بيان صحفي: ان »مالكاتها 

انجاز  نسب  حققت  املشاريع  دائرة  يف 

الدفلة  شارع  واكساء  تطوير  يف  متقدمة 

جنوبي بغداد ».

عىل  شارفت  املذكورة  »الدائرة  ان  واضافت 

يفصل  الذي  الدفلة  شارع  يف  العمل  انجاز 

املحلتني 848 و 828 ضمن قاطع بلدية الدورة 

تضمن  حيث  واياباً،  ذهاباً  الجانبني  ولكال 

العمل قشط الشارع مع تكسري ورفع االرصفة 

وصب القالب الجانبي بواسطة ماكنة )البور 

كريبر(، باالضافة اىل تعلية املنهوالت ومن ثم 

االكساء بطبقتني من االسفلت بواقع 46 الف 

مرت مربع للطبقتني التعديلية والسطحية ».

واشارت االمانة اىل ان »املكالت قامت بإنشاء 

مختلفة،  اخرى  واعمال  االمطار  مشبكات 

االيام  خالل  الخدمة  الشارع  ادخال  وسيتم 

القليلة املقبلة«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، 
جريمة  منفذي  عىل  القبض  إلقاء  األربعاء،  امس 

قتل أحد الصيادلة يف بغداد.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
واالجهزة  الوزير  اىل  مناشدة  ورود  »بعد  إنه  منه: 
التواصل  االمنية )االستخبارية( عن طريق مواقع 
االجتماعي عن حدوث عملية سطو مسلح وقتل احد 
 20/٧/2020 بتاريخ  الصيدلية  ورسقة  الصيادلة 
البلديات ببغداد، تم تشكيل فريق عمل  يف منطقة 

والتحقيقات  االستخبارات  وكيل  بإرشاف  مختص 
االتحادية  الرشطة  استخبارات  ومفارز  االتحادية 

يف وزارة الداخلية«.
االستخباري  الجهد  تكثيف  »بعد  أنه  وأضافت 
الجريمة،  القبض عىل مرتكبي  وبكمني محكم تم 
وهما متهمان اثنان يف الحي الزراعي التابع ملنطقة 
معهما  األولية  التحقيقات  خالل  ومن  البلديات، 
اعرتفا بقيامهما بجريمتهما النكراء والغرض من 
التوقيف  إيداعهما  تم  حيث  الرسقة،  بدافع  القتل 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما«.

بغداد/ الزوراء:

شمولهم  بعد  بغداد  يف  التظاهرات  ضحايا  معامالت  من  االوىل  الدفعة  الشهداء  مؤسسة  أنهت 

بقانون ضحايا االرهاب.

وقال مدير دائرة ضحايا االرهاب والعمليات العسكرية يف املؤسسة، طارق املندالوي، يف ترصيح 

الدائرة  وبارشت  معاملة،   80 بالكامل  منها  انجز  معامالت   106 شملت  »الدفعة  ان  صحفي: 

اصدار الهويات التقاعدية وتوزيعها بني املشمولني«.

ونوه بأن »االسبوع املقبل سيشهد انجاز اكثر من 40 هوية تقاعدية وبطاقة ذكية، فضال عن 

ان الدائرة بصدد انجاز معامالت اخرى سيتم االعالن عنها قريبا«.

ولفت املندالوي اىل »ان الدائرة ستبارش انجاز معامالت بقية املحافظات قريبا، السيما محافظة 

ذي قار التي تعد االكثر عددا بالضحايا الذين وصلوا اىل 135 شهيدا، وقد تم اكمال 60 معاملة 

وارسلت االسماء اىل لجنة تعويض املترضرين يف ذي قار، السيما بعد ان تم فرز املوظفني منهم 

وارسال اسمائهم اىل اللجان الفرعية يف الوزارات من اجل املصادقة عىل معامالتهم«.

وافاد »ان محافظة البرصة شهدت املصادقة عىل 10 معامالت من اصل 41 معاملة«، مشريا اىل 

»ان الدائرة ستفتتح قريبا استمارات تخص االموال املنقولة وغري املنقولة واالرضار املادية«.

لضحايا  االلكرتوني  بالتقديم  خاصة  استمارة  مؤخرا  اعدت  املؤسسة  »ان  املندالوي  واوضح 

التظاهرات مؤلفة من اربع فئات، هي }الشهيد واملصاب واملخطوف واملفقود{، وقد بدأت عملية 

التقديم عىل موقع خاص باملؤسسة لتسهيل عملية انجاز املعامالت«. مؤكدا ان »عملية التقديم 

ستبقى مفتوحة لحني انهاء عملية تسلم جميع الطلبات«.

بغداد/ الزوراء:

االربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 

محافظة  يف  إرهابيني   10 عىل  القبض 

نينوى.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

املتابعة  خالل  »من  إنه  منه:  نسخة 

اإلرهابية  داعش  لعصابات  املستمرة 

وكالة  مفارز  القت  نينوى  محافظة  يف 

االستخبارات املتمثلة باستخبارات نينوى 

بمناطق  إرهابيني   )10( عىل  القبض 

عىل  مطلوبني  املحافظة  من  متفرقة 

النتمائهم  ارهاب   4 املادة  احكام  وفق 

يف  عملوا  اإلرهابية  داعش  لعصابات 

مايسمى ديوان الجند ووالية دجلة ووالية 

نينوى وعسكر يف جيش دابق تحت كنى 

وأسماء مختلفة«.

واضافت ان »من بينهم احد االنغماسني، 

معهم  األولية  التحقيقات  خالل  ومن 

العصابات  لتلك  بأنتمائهم  اعرتفوا 

اإلجرامية واشرتكوا بعدة عمليات إرهابية 

أثناء  واملواطنني  األمنية  القوات  ضد 

بالفرتات  املحافظة  عىل  داعش  سيطرة 

املاضية«.

وإحالتهم  أقوالهم  تدوين  »تم  وتابعت: 

التحقيقية  أوراقهم  إلكمال  للقضاء 

لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الكهرباء،  وزارة  أكدت 
معدالت  لزيادة  برنامج،  يف  مبارشتها 

االنتاج استعداداً للصيف املقبل.
أحمد  الوزارة،  يف  اإلعالمي  الناطق  وقال 
»الوزارة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  موىس، 
ماضية اآلن يف برنامج يستلزم الصيانات 
إضافة  عن  فضالً  االضطرارية،  الدورية 
وحدات توليدية مركبة إىل محطات اإلنتاج 
للوصول  اإلنتاج  معدالت  من  يعزز  بما 
الوزارة  طموح  تلبي  مستويات  إىل  بها 

استعدادا للصيف املقبل«.
األعمال  من  جملة  »هناك  أن  وأضاف 

أعمال  الوزارة منها  تنفذها مالكات  التي 
الصيانة، إضافة إىل بعض األعمال املؤجلة 

نتيجة لتداعيات الوضع االقتصادي«.
الكاظمي  الوزراء مصطفى  ووّجه رئيس 
الصيانة  بعمليات  الفوري  بـ«االهتمام 
السكنية،  األحياء  للشبكة، وعىل مستوى 
وعرب خطوات استثنائية رسيعة للتخفيف 
تسخري  عن  فضال  املواطنني،  كاهل  عن 
كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه األزمة، 
واتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، 
من  البريوقراطية،  اإلجراءات  ويتخطى 
أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم 

الخدمة األمثل للمواطن العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية عن خطة شاملة لفرض األمن يف جميع مناطق البالد.وقال مدير العالقات 
العامة يف الوزارة، اللواء سعد معن: انه بتوجيه من القائد العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية، 
عىل  تعمل  الحكومة  أن«  العراق.واضاف  مناطق  جميع  يف  األمن  لفرض  شاملة  خطة  هناك 
تحقيق األمن العام يف البلد من خالل عملية الوعد الصادق بصفحتها الخامسة وسحب األسلحة 
غري املرخصة، وكذلك تنشيط الجهد االستخباري. مؤكداً أن »األمن العام عندما يتحقق يؤدي 
اىل نتائج ايجابية عىل أمن االفراد«.وأكد اللواء معن »االستمرار بعملية األمن غري املنظور لتوفري 

األمن للشخصيات املعروفة واملواطنني بطريقة غري مكشوفة وبجهد استخباري عاٍل«.

بغداد/ الزوراء:
عمليات  استخبارات  يف  امني  مصدر  افاد 
بأن  االربعاء،  امس  االنبار،  محافظة 
عىل  العثور  من  تمكنت  االمنية  القوات 
كدس للعتاد بالقرب من الرشيط الحدودي 

مع سوريا غربي االنبار .
ان”  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وقال 
قوة امنية من مفارز شعبة االستخبارات 
واستخبارات  االوىل  الفرقة  يف  العسكرية 
منه،  الثاني  والفوج  الرابع  اللواء 
وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات 
االنبار، شنت حملة دهم وتفتيش عىل وفق 
معلومات استخبارية افادت بوجود كدس 
للعتاد واملتفجرات مدفون تحت االرض يف 
منطقة ناحية الوليد بقضاء القائم غربي 

االنبار، القريبة من الرشيط الحدودي مع 
املستهدفة  املنطقة  تطويق  وبعد  سوريا، 
تم العثور عىل كدس للعتاد يعود للعنارص 
ابان سيطرته  االجرامية  داعش  عصابات 

عىل القضاء “.
الكشف  الذي فضل عدم  املصدر،  واضاف 
 300 عىل  يحوي  الكدس  »ان  هويته  عن 
و  ملم   14  /5 ورشاشة  احادية  اطالقة 
والدروع  الدبابات  ضد  وقاذفة  رمانات   4
و  قاذفة  حشوة   2 و  احادية  رشيط   3 و 
علبة  اىل  باالضافة  مختلفة،  اطالقة   20
عتاد ٧/ 12 ملم ورمانة ضد االشخاص«، 
مبينا ان” فرقة معالجة املتفجرات ابطلت 
مفعول االسلحة املضبوطة دون وقوع أية 

اصابات برشية او مادية “. 

الرتبية: املنصات االلكرتونية ستكون البديل لدوام العام الدراسي اجلديد
علقت على مقرتحي العبور والدور الثالث وحددت موعد الدور الثاني

عمليات كربالء: خطة زيارة األربعني تبدأ يف األول من شهر صفر

شارع الدفلة جنوبي العاصمة يدخل اخلدمة

القبض على منفذي جرمية قتل أحد الصيادلة 
يف بغداد

مؤسسة الشهداء تنهي الدفعة األوىل 
من معامالت ضحايا التظاهرات

اإلطاحة بـ10 دواعش يف »جيش دابق« 
يف نينوى 

النزاهة: اعتقال املتسببني بتلّكؤ مشروع صرف صحي يف القائم
ضبطت مواد لفحص كورونا مبخترب أهلي يف البصرة

احلشد يقوم بدور كبري وفعال فيها الكهرباء تعد خطة لزيادة معدالت اإلنتاج 
استعداداً للصيف املقبل

الداخلية: خطة شاملة لفرض األمن يف 
مجيع املناطق

العثور على كدس للعتاد بالقرب من 
احلدود مع سوريا 
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دعت إىل سن قانون مينع تسنم مزدوجي اجلنسية للمناصب العليا

عجزها يقرتب من النصف وأمواهلا للرواتب وكورونا اخنفاض أسعار الدوالر يف األسواق 
احمللية

الرافدين يدفع وجبة جديدة من 
سلف املوظفني ومنتسيب الداخلية

املركزي يبيع 203 ماليني دوالر يف 
مزاد العملة

النزاهة تكشف عن قيمة األموال املسرتدة من اخلارج وعدد املطلوبني فيها

بغداد/ نينا :
 دعا الخبري يف الشان االقتصادي رعد تويج 
، الحكوم�ة اىل مد قناة بحري�ة من الخليج 
العرب�ي اىل داخ�ل الع�راق تك�ون رديف�ة 
للقناة الجافة للمساهم�ة يف تغيري البيءة 
الجغرافية املائية للعراق مع تنفيذ املرشوع 

السرتاتيجي مليناء الفاو الكبري.
وق�ال توي�ج يف ترصي�ح للوكال�ة الوطنية 
العراقي�ة لالنب�اء / نينا / ان�ه : عىل الرغم 
من وقوع الع�راق يف الطرف االخري الخليج 

العرب�ي وامتداداته للبح�ر العربي واملحيط 
الهندي ومن اجل ان يع�م الرخاء االقتصاد 
العراق�ي مع تنفي�ذ امل�رشوع السرتاتيجي 
مليناء الفاو الكبري يجب مد قناة بحرية من 
الخليج العربي اىل داخل العراق تكون رديفة 
للقناة الجاف�ة مما سيسهم يف تغيري البيئة 
الجغرافي�ة املائية للع�راق والتي بقيت عىل 

حالها منذ تاسيس بالد وادي الرافدين ».
واض�اف :ان الع�راق يمتل�ك اليابسة ويقع 
يف مقدمة الخلي�ج العربي وقادر عىل وضع 

نم�وذج بحري جديد، مشريا اىل ان دوال عىل 
الخليج مثل قطر التمتل�ك اليابسة فعملت 
عىل تحويل ج�زء من سواحلها عىل الخليج 
اىل يابسة وعملت االمارات عىل ادخال مياه 

الخليج العربي اىل داخل اماراتها ».
واش�ار اىل ان للع�راق املرون�ة االكرب يف مثل 
هذا التغي�ري والذي يكون عام�ال اقتصاديا 
وسياحي�ا وتتك�ون في�ه ش�بكات التق�اء 
متنوع�ة وتسه�م يف احي�اء قن�اة بحري�ة 

وجافة.

بغداد/ الزوراء:
انتقدت اللجنة املالي�ة النيابية اجراءات 
الحكوم�ة بشأن موازن�ة 2020 واآللية 
التي احتسبت وفقه�ا، اضافة اىل موعد 
تقديمها، مبينة ان املوازنة كان ينبغي ان 
تقدم قبل اكثر من شهر. وفيما كشفت 
لجن�ة االقتص�اد واالستثم�ار النيابي�ة 
عن حجم عجز املوازن�ة االتحادية لعام 
2020، اش�ارت إىل أنها تركز عىل تأمني 
الروات�ب وتموي�ل البطاق�ة التموينية، 

فضالً عن مواجهة جائحة كورونا.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، 
جم�ال كوج�ر، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“الحكومة قامت بإع�داد موازنة 2020 
لسن�ة كامل�ة، وش�ملت االش�هر الت�ي 
رصفت لها موازنة 1 عىل 12، وهذا االمر 
غ�ري جائز، حيث قدمتها وكأنها موازنة 

مخصصة”.
الج�اري  الع�ام  “موازن�ة  ان  واض�اف 
تأخرت كثريا، حيث طالبت اللجنة املالية 
الحكومة يف شهر تموز بتقديم املوازنة، 

ولكنها تأخرت يف اعدادها”.
وب�ني ان “الحكوم�ة، وعن�د مطالبته�ا 
يف تم�وز املايض بتسلي�م موازنة 2020، 
اعلن�ت انه�ا منشغل�ة بإع�داد موازنة 
ارسل�ت  الحكوم�ة  ان  2021، يف ح�ني 
موازنة العام الج�اري اىل الربملان يف هذا 
التوقي�ت، وبالت�ايل ال يج�وز ترشيع اي 
قان�ون قبل مدة اسبوعني إلنجاز قانون 

املوازنة داخل الربملان”. 
واض�اف ان ” حكوم�ة الكاظمي بعدما 
استنف�ذت الق�رض ال�ذي حصلت عليه 
من البنوك الداخلية، حيث شعرت بأنها 
ام�ام موق�ف ح�رج سارع�ت اىل إقرار 

املوازن�ة وارساله�ا اىل مجل�س الن�واب 
للمصادقة عليه”.

وأوض�ح أن “اإلرساع بإقرار املوازنة من 
قب�ل الحكوم�ة هدفه حص�ول موافقة 
الربملان للسماح لها باقرتاض جديد من 

الداخل والخارج ” .
قدم�ت  “الحكوم�ة  أن  كوج�ر:  وب�ني 
املوازن�ة حت�ى تك�ون هن�اك حسابات 
ختامي�ة لالش�هر السابق�ة ملعرفة اين 

رصفت األموال”.

وأضاف كوج�ر أن “مجل�س النواب لن 
يم�ي بترشي�ع موازن�ة 2020 مال�م 
لالش�هر  ختامي�ة  حساب�ات  تتضم�ن 

التسعة املاضية”.
وأوضح أن “النفقات الرضورية لالشهر 
الثالث�ة املتبقية م�ن السن�ة املالية هي 
عبارة عن موازنة عامة تقشفية تفتقد 
ألي�ة درج�ات وظيفية باستثن�اء تأمني 

رواتب املوظفني”. 
م�ن جهته�ا، كشف�ت لجن�ة االقتصاد 
واالستثم�ار النيابي�ة، ام�س االربع�اء، 
عن حجم عجز املوازن�ة االتحادية لعام 
2020، مشرية إىل أنه�ا تركز عىل تأمني 
الروات�ب وتموي�ل البطاق�ة التموينية، 

فضالً عن مواجهة جائحة كورونا.
وق�ال عض�و اللجن�ة، ع�ي الالم�ي، يف 
ترصيح صحفي: إن »م�رشوع املوازنة 
العامة للسن�ة 2020 ال تحتوي عىل أية 
مخصصات استثماري�ة، وتركزت فقط 
عىل تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين 
التمويني�ة وتوف�ري  البطاق�ة  وتموي�ل 
الصح�ة  لل�وزارة  مالي�ة  مخصص�ات 

ملواجهة جائحة كورونا«.
وأضاف أن »العجز املايل يف موازنة 2020 
»تموي�ل  أن  إىل  مش�رياً   ،»45% يبل�غ 
املوازن�ة يعتم�د عىل اإلي�رادات النفطية 
وغري النفطي�ة، باإلضاف�ة إىل القروض 
املالية الت�ي اتجهت لها الحكومة ضمن 

قانون االقرتاض املايل للسنة 2020«.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار رصف الدوالر 
الرئيسي�ة  البورص�ة  أس�واق  يف 
واألسواق املحلية، امس األربعاء.. 
الكف�اح  بورص�ة  وسجل�ت 
123.100 دينار مقابل 100 دوالر 
أمريك�ي، فيم�ا سجل�ت الثالثاء 

123.350 ديناراً لكل 100 دوالر.
وك�ات أسع�ار البي�ع يف مح�الت 
يف  املحلي�ة  باألس�واق  الصريف�ة 
 123.500 البي�ع:  بغ�داد: سع�ر 
دين�ار ل�كل 100 دوالر. اما سعر 
الرشاء: 122.500 دينار لكل 100 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ام�س 
األربعاء، عن دفع وجبة جديدة من 
سلف املوظف�ني ومنتسبي وزارة 
الداخلي�ة. وق�ال املكتب االعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة منه: انه “ت�م رفع وجبة 

جديدة م�ن سلف موظفي الدولة 
ومنتسب�ي الداخلي�ة ع�ن طريق 
املاس�رت ك�ارد”. وأضاف  بطاقة 
البي�ان أن “من�ح ه�ذه السلف�ة 
يك�ون بواسط�ة التقدي�م عليها 
الراب�ط  خ�الل  وم�ن  الكرتوني�ا 

.“https://qi.iq/loans

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، 
ام�س االربعاء، عن بيعه أكثر من 
203 ماليني دوالر، وبمشاركة 36 
مرصف�ا. وبلغت مبيع�ات البنك، 
ي�وم ام�س، 203 مالي�ني واكث�ر 
من 661 ال�ف دوالر غطاها البنك 
بسع�ر رصف اس�اس بلغ 1190 
دينار ل�كل دوالر. وكانت مبيعات 
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج 
عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات، 

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل 
بسع�ر رصف بل�غ 1190 دين�ار 
ل�كل دوالر واحد، ق�د بلغت اكثر 
من 192 مليون دوالر. أما اجمايل 
البيع النقدي فك�ان اكثر من 11 
مليون دوالر. فيم�ا بلغت اجمايل 

املبيعات الكلية 203.661.500.
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 36 مرصفا املشاركة يف 
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

خبري اقتصادي يدعو ملد قناة حبرية من اخلليج 
العربي اىل داخل العراق

انتقادات نيابية بشأن موازنة 2020 وحتذيرات من قروض جديدة

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن عضو الغرفة التجارية االيرانية العراقية 
املشرتك�ة ع�ن تواص�ل تصدي�ر 29 منتج�ا 
زراعي�ا للع�راق، باستثناء منت�ج الطماطم.
وأشار، حميد حسيني، يف ترصيح للتلفزيون 
االيراني، امس االربع�اء، اىل: أن ايران صدرت 
1.1 ملي�ون طن م�ن الخ�رضوات والفواكه 
الصيفي�ة يف 5 ش�هور فرتة 20 م�ارس/آذار 
حتى 20 اغسطس/آب 2020، حيث توجهت 
نسب�ة 40 باملئ�ة م�ن ه�ذا الحج�م للسوق 
العراقية.واستطرد: أن يوم األمس تم تصدير 
200 ش�احنة محملة بالخرضوات والفواكه 

للع�راق عرب مع�رب »برويزخ�ان«، ونحو الف 
طن من ه�ذه املنتجات عرب منفذ »خرسوي« 
الواقع�ني غرب�ي البالد.من جه�ة ثانية، بنينّ 
حسين�ي: أن صادرات الغ�از االيراني سجلت 
ملي�ون   75 الفائ�ت  م�ارس/آذار   20 من�ذ 
مرتمكعب، 25 مليون ل رتكيا و50 مليون مرت 
مكعب للع�راق، وذل�ك لالفادة من�ه يف توليد 

الكهرباء.
ولفت اىل: أن االحصائيات يف الشهور الخمسة 
املذكورة تشري اىل استحواذ الصادرات االيرانية 
بنسب�ة 22 باملئة عىل الس�وق العراقية التي 

التزال ثاني أكرب سوق تصديرية إليران.

طهران: استمرار 
تصدير 29 

منتجاً زراعياً إىل 
العراق

بغداد/ الزوراء:
دع�ت هيئ�ة النزاه�ة اىل رضورة س�ن 
قانون يمنع تسن�م مزدوجي الجنسية 
وبينم�ا  الدول�ة،  يف  العلي�ا  للمناص�ب 
كشفت عن اعدادها 479 ملف اسرتداد 
دويل بحق مدان�ني هاربني خارج البالد، 
اك�دت نجاحه�ا باستع�ادة ومنع هدر 

أربع�ة ترليون�ات دينار خ�الل العامني 
املاضيني.

وقال مدي�ر دائرة االس�رتداد يف الهيئة، 
محمد عي مفت�ن، يف ترصيح صحفي: 
ان »الدائ�رة أع�دت 479 مل�ف اسرتداد 
دويل بح�قِّ مدانني هارب�ني خارج البالد 
بلغ عددهم 194 مدان�اً، الفتاً إىل أنه تمَّ 

إلقاء القبض عىل 54 مداناً«، مبينا »ان 
السلط�ات القضائيَّ�ة األجنبيَّة رفضت 
تسليم 43 منه�م إىل نظريتها العراقيَّة، 
وهن�اك ثالثة آخرون ما زالت قضاياهم 
منظ�ورة أمام املحاك�م األجنبيَّة، بينما 
اس�رتدَّت السلط�ات العراقيَّ�ة ثماني�ة 

مدانني بينهم وزيٌر ومن بدرجته«.
واضاف: ان جه�ود الدائرة أسفرت عن 
اللبنانيَّ�ة  قي�ام السلط�ات القضائيَّ�ة 
بالقاء القبض عىل وزير التجارة األسبق 
السلط�ات  وتسلمت�ه   ،2017 الع�ام 
القضائيَّ�ة العراقيَّة الع�ام 2018 ، كما 
اس�رتدت األمني الع�ام األسب�ق لوزارة 
�ات  الدف�اع بع�د تنظي�م ع�رشات ملفَّ
منه�ا  ملف�اً   49 وإرس�ال  االس�رتداد 
للسلط�ة القضائيَّ�ة األردنيَّ�ة، إذ بل�غ 
ه 650  مجم�وع األحكام الص�ادرة بحقِّ
سن�ة سجن، واقي�ام األم�وال اُلمطالب 

بإعادتها 800 مليون دوالر«.
االس�رتداد  ان »ملف�ات  واردف مفت�ن 
الدوليَّة ش�ملت ايضا محاف�ظ كركوك 
وأم�ني بغداد األسبق�ني، وألقت القبض 

عليهما العام املايض السلطتان اللبنانيَّة 
والسوريَّة، بي�د انهما رفضا تسليمهما 
دائرت�ه  »استم�رار  مؤك�دا  للع�راق«، 
باجراءات اس�رتداد اُلمدانني الذين يقيم 
الكثري منهم يف األردن وتركيا واإلمارات 

وسوريا«.
وافصح عن نج�اح دائرته باسرتداد 12 
مليون ي�ورو م�ن إسبانيا ُتمثِّ�ُل قيمة 
�زٍة م�ن وزارة  ش�حناٍت نفطي�ٍة ُمجهَّ
النفط إلحدى الرشكات اإلسبانيَّة العام 
1988 ، كما اسرتد الفريق الفني الساند 
أمواال لهيئة التصنيع العسكريِّ املنحلة 
كان�ت مودعة بأحد املص�ارف االردنية، 
م�ع اس�رتداد 500 ال�ف دوالر مودع�ة 
بحس�اب ش�خص وزوجته ك�ان مديرا 
لرشكة للتصنيع العسكريِّ املنحلة بأحد 

املصارف اللبنانية.
وتابع مدير دائرة االس�رتداد يف النزاهة 
»أن دائرت�ه اس�رتدت مليون�ني و 300 
الف جنيه اسرتليني بع�د متابعة املدان 
األول بقضيَّة أجه�زة كشف املتفجرات 
الربيطان�يِّ )جي�م ماكرومي�ك(، كم�ا 

اسرتجعت 23 مليارا و516 مليون ديناٍر 
و500 ال�ف دوالر من مدانني محكومني 
غيابياً، وحجزت األم�وال املنقولة وغري 
املنقولة ملدانني خارج البالد ومنعهم من 
ف بها لحني مثولهم أمام القضاء  الترصُّ
العراق�ي، معلن�ا نج�اح الهيئ�ة خالل 
العام�ني املنرصم�ني، يف استعادة ومنع 

هدر أكثر من أربعة ترليونات دينار«.
وكش�ف ع�ن وج�ود ُمعوِّق�ات بمجال 
ابرزه�ا ازدواج الجنسيَّ�ة،  االس�رتداد، 
داعي�اً إىل »س�ن قان�ون يمن�ع تسن�م 
مزدوج�ي الجنسي�ة للمناص�ب العلي�ا 
يف الدول�ة تنفي�ذاً للم�ادَّة )18(/ رابعاً 
م�ن الدست�ور، التي تنصُّ ع�ىل وجوب 
ان يتخ�ىل م�ن يتوىل منصب�اً سيادياً أو 
أمني�اً رفيع�اً، عن أي�ة جنسيَّ�ٍة أخرى 
مكتسب�ٍة، اضافة اىل عدم وج�ود إلزاٍم 
وعقوب�اٍت للدول الت�ي تحتضن األموال 
اُلمهرَّبة واُلمتَّهم�ني«، الفتا اىل »اهمية 
عق�د اتفاقات دوليَّة ب�ني العراق وبقية 
الدول، ما سيكفل التغلب عىل بعض تلك 

املعوقات«.
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إطالق مستحقات مسوقي الشعري يف 
نينوى وصالح الدين ملوسم 2014

املوارد املائية تعلن استعدادها 
الستئناف العمل بسد مكحول

بغداد/ متابعة الزوراء:
أن  تركي�ة  احصائي�ة  بيان�ات  اظه�رت 
العراقيني جاؤوا باملرتبة الثانية من حيث 
رشاء األجان�ب للعق�ارات يف تركيا خالل 
البيان�ات،  2020. وأوضح�ت  ش�هر اب 
التي أصدرتها مؤسسة االحصاء الرتكية، 
واطلعت عليه�ا »الزوراء«: ان »االيرانيني 
ج�اؤوا باملرتب�ة االوىل م�ن جي�ث رشاء 
العق�ارات الرتكي�ة يف ش�هر اب وبواق�ع 
650 منزال، فيما جاء العراقيون باملرتبة 
الثاني�ة وبواق�ع 592 من�زال، وم�ن ث�م 
ج�اءت روسي�ا ب�� 366 من�زال ومن ثم 

افغانستان ب� 156 منزال، ومن ثم جاءت 
اذربيجان ب�رشاء 154 منزال«. واضافت 
ان »مبيع�ات العق�ارات لألجان�ب خالل 
أغسط�س 2020، زادت بنسب�ة 8 باملئة 
مقارنة بالشهر نفس�ه العام املايض، إال 
انه�ا انخفضت خ�الل األش�هر الثمانية 
األوىل بنسب�ة 25 باملئ�ة، مقارنة بالفرتة 
نفسها من 2109، بسبب تفيش فريوس 
»إسطنب�ول  ان  اىل  واش�ارت  كورون�ا«. 
تصدرت قائمة امل�دن الرتكية األكثر بيعا 
للعقارات لألجانب خالل اب املايض، تلتها 

أنطاليا ثم أنقرة ومرسني ويالوفا«.

العراق ثانيا بشراء العقارات الرتكية 
يف شهر آب

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية 

جمهورية العراق                 العدد : 5140                      

وزارة العدل                      التاريخ : 2020/9/16               

دائرة الكاتب العدل يف/                                  

م / اعالن

) مجهول محل االقامة (

نرف�ُق لكم طيا االن�ذار املرق�م )10328( بالسجل )52( 

يف 2020/8/11 والخ�اص باملن�ذر السيد )حكيم حسني 

س�وادي( والصادر م�ن دائرتنا املطل�وب تبليغه السيد ) 

رائد عبد الله مسلم ( بعد تعذر تبليغه باالنذار املرقم اعاله 

وبالطرق القانونية لذا تقرر تبليغكم بواسطة الجريدتني 

الرسميتني لحضور ه�ذه الدائرة خالل خمسة عرش يوم 

وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا 

... مع التقدير

املرفقات :

•انذار املرقم 10328 يف 2020/8/11

عي عبد الرزاق صالح الطائي

الكاتب العدل االول يف النارصية

مع تنفيذ ميناء الفاو الكبري 

بغداد/ الزوراء:
أطلق�ت وزارة الزراعة املستحقات املالية ملسوقي محصول 
الشع�ري العلفي ملحافظت�ي نينوى وص�الح الدين للموسم 
الزراع�ي 2014 ، مم�ن سوق�وا محصوله�م ملواقع استالم 
رشك�ة مابني النهري�ن العامة للب�ذور . وقالت ال�وزارة يف 
بيان تلق�ت /املعلوم�ة/ نسخة منه انه�ا ” تواصل اطالق 
مستحق�ات الفالحني واملزارع�ني خدمًة للقط�اع الزراعي 
واستدامة العملية الزراعية فض�اًل عن زيادة اإلنتاج املحي 
وسد حاجة الس�وق باعتماد افضل الطرق العلمية للزراعة 
ان ” أسم�اء املشمول�ني  ال�وزارة  الحديث�ة “؟ واضاف�ت 
بال�رصف والبال�غ عدده�م ) 29( مسوق�اً ، الذي�ن لم ترد 
بحقهم م�ؤرشات أمنية سلبية بموج�ب املعلومات الواردة 
م�ن مجلس األم�ن الوطن�ي وفق�اً للضواب�ط والتعليمات 
املعم�ول بها ، فيما تربط قوائ�م باسماء املسوقني ليتسنى 
لهم مراجعة مواقع الرشكة الستالم مستحقاتهم املالية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة استعدادها الستئن�اف العمل 
بس�د مكح�ول ال�ذي توق�ف العم�ل به من�ذ ع�ام 2003. 
وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: انها 
»تتهي�أ الستئن�اف العمل مرة أخرى يف س�د مكحول والذي 
توقفت عجلته عن الدوران من�ذ العام 2003«.واضافت أن 
»سد مكحول عن�د اكتماله سيؤمن خزيناً إضافياً ملنظومة 
الس�دود العراقية من ثالثة مليارات م�رت مكعب، وسيؤمن 
حماي�ة أفضل ملنظومة سامراء ومدين�ة بغداد من مخاطر 
الفيضان«.واشارت اىل أنه »سريفد الشبكة الوطنية بطاقة 
كهربائية قدرها 250 ميكا واط يف الساعة، كما انه سيوفر 
مي�اه الري ملاليني الدونمات م�ن األرايض الزراعية الخصبة 
من خالل مشاريع اروائي�ة ستقام عليه الحقاً«.واوضحت 
أن »امل�رشوع سيوفر أثناء تنفي�ذه اآلالف من فرص العمل 
للشب�اب والخريجني، ويسارع من عملية النمو االقتصادي 

يف البالد، السيما املحافظات التي يقع السد يف أراضيها«.

بغداد/ الزوراء:
 اغلق سوق العراق ل�الوراق املالية، امس 
االربع�اء، مرتفع�ا بنسب�ة %0.69 ع�ن 

الجلسة السابقة.
وج�اءت م�ؤرشات ت�داول س�وق العراق 
ل�ألوراق املالي�ة لي�وم امس ع�ىل الشكل 
التايل: الرشكات املدرجة: - 105. الرشكات 

املتداولة: - 30.
املتداول�ة  االسه�م  ع�دد  وبل�غ 
)765,835,896( سهم�ا، بينم�ا بلغ�ت 

قيمة االسهم )856,464,748( دينارا.
واغلق مؤرش االسع�ار ISX 60 يف جلسة 
ام�س ع�ىل )482.90( نقط�ة مرتفع�اً 
بنسب�ة )%0.69( ع�ن إغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )479.57( نقطة.
وتم ت�داول أسهم )30( رشك�ة من اصل 
)105( رشك�ة مدرجة يف الس�وق، ليبلغ 
ع�دد الرشكات املوقوفة بق�رار من هيئة 
االوراق املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غري العراقيني يف السوق النظامي )169( 
مليون سهم بقيم�ة بلغت )119( مليون 
دين�ار من خالل تنفي�ذ )61( صفقة عىل 

أسهم )6( رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباع�ة م�ن 
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف الس�وق 
النظام�ي )45( مليون سهم بقيمة بلغت 
)32( ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ )6( 

صفقة عىل أسهم رشكتني .



محمد مأمون / خاص للزوراء
تقام مساء هذا اليوم الخميس جولة 
جديدة من مباريات دوري أبطال آسيا 
االستثنائية، والتي تستكمل مبارياتها 

يف دولة قطر.
يحتل  والذي  العراقي  الرشطة  نادي 
واحدة،  نقطة  برصيد  الثالث  املركز 
يواجه مجددا األهيل السعودي املتصدر 
برصيد )6( نقاط والذي ضمن التأهل 
عن املجموعة األوىل وهو أول املتأهلني 
ملعب  اللقاء  ويحتضن  البطولة.  يف 
أحد  وهو  بالدوحة  الدويل  خليفة 
كأس  ملباريات  املخصصة  املالعب 

العالم 2022.
األوىل  املجموعة  أندية  واستفادت 
االماراتي  الوحدة  فريق  انسحاب  من 
داخل  كورونا  فريوس  تفيش  نتيجة 
صفوفه، خصوصا نادي الرشطة الذي 
خرس أمامه بهدف وحيد يف أربيل، لكن 
النتيجة تم شطبها من سجالت  هذه 

البطولة اآلسيوية.
بتأكيد  مطالب  الرشطة  فان  وعليه 
املستوى الجيد الذي ظهر به من خالل 
مباراته األخرية أمام األهيل السعودي 
سجله  وحيد  بهدف  خرسها  والتي 
الدويل األملاني السابق ماركو مارين يف 
السادسة والثمانني من عمر  الدقيقة 

املباراة.
وعىل الرشطة استغالل معاناة األهيل 
النشاط  عودة  بعد  مشاكل  عدة  من 
الريايض، كان آخرها إصابة البوسني 
إلفيس ساريتش ويارس املسيليم قبل 
قبل  معدودة،  بأيام  البطولة  انطالق 
القيد  الجديد حسن  أن يتعرض العبه 

إلصابة يف املباراة املاضية.
نقاط  اتضحت  الفني،  املستوى  وعىل 
حيث  الفريقني،  لدى  والضعف  القوة 
عىل  كثريا  السعودي  الفريق  يعتمد 
جانب  اىل  التوغل،  يف  مارين  مهارات 

الكرات التي تصل لرأس السومة.
البدني  االندفاع  فيجيد  الرشطة  أما 
األخطاء  عىل  الحصول  ومحاولة 
الخطر  التي شكلت  الركنية  والركالت 
األكرب عىل دفاع أهيل جدة بسبب اجادة 

أكثر من العب للرضبات الرأسية.

واليكم ترتيب املجموعة األوىل:
1 ـ األهيل السعودي 6 نقاط.

2 ـ استقالل طهران 1 نقطة. 
3 ـ الرشطة العراقي 1 نقطة.

شاهر  يلعب  الثانية،  املجموعة  ويف 
األهيل  شباب  مع  اإليراني  خودرو 
دبي االماراتي، وفاز الفريق االماراتي 
بهدف وحيد يف املباراة املاضية ويملك 
فرصة للتفوق مجددا، وتبدو حظوظ 
املشوار  مواصلة  يف  االيراني  الفريق 

ضئيلة.
ويف مباراة أخرى ضمن ذات املجموعة، 
باختاكو  مع  السعودي  الهالل  يلتقي 
األوزبكي عىل ملعب الجنوب بالوكرة، 

وكان الهالل قد حقق الفوز يف مباراته 
مقابل  بهدفني  باختاكور  مع  األوىل 

هدف.
ورغم ظروف الغيابات التي أثرت عىل 
العبيه  من  خمسة  إصابة  بعد  الهالل 
بفريوس كورونا املستجد، قدم حامل 
بختاكور  أمام  كبرية  مباراة  اللقب 
الوقت  يف  الفوز  خطف  يف  ونجح 
القاتل، وهو يتطلع اليوم الخميس إىل 
تكرار الفوز وضمان تأهله للدور ثمن 

النهائي.
الفريق  اللقب هو  الهالل حامل  ويعد 
الذي نجح  الحالية  البطولة  الوحيد يف 
نقاط   )9( الكاملة  العالمة  يف تحقيق 

من )3( مباريات.
ترتيب املجموعة الثانية:

1 ـ الهالل السعودي 9 نقاط.
2 ـ باختاكور األوزبكي 6 نقاط.

 3 االماراتي  دبي  األهيل  شباب  ـ   3
نقاط.

بدون   0 اإليراني  خودرو  شاهر  ـ   4
نقاط.

مباريات  تقام  الجمعة  غد  ويوم 
يلتقي كل  الثالثة  املجموعة  أخرى، يف 
الدحيل  مع  االماراتي  الشارقة  من 
مع  االيراني  وبیرسبولیس  القطري 

التعاون السعودي.
ترتيب املجموعة الثالثة:

1 ـ التعاون السعودي 6 نقاط.
2 ـ الدحيل القطري 6.

3 ـ  بیرسبولیس االيراني 4.
4 ـ الشارقة االماراتي 1.

غدا  يلعب  الرابعة،  املجموعة  ويف 
مع  القطري  السد  من  كل  الجمعة 
النرص  يلتقي  فيما  االماراتي،  العني 
اصفهان  سباهان  مع   السعودي 

االيراني.
ترتيب املجموعة الرابعة: 

1 ـ النرص السعودي 7 نقاط.
2 ـ السد القطري 5.

3 ـ سباهان اصفهان 3.
4 ـ العني االماراتي 1.

الدوحة / متابعة الزوراء
أكد عبد الغني شهد مدرب فريق الرشطة 
العراقي أن فريقه جاهز ملواجهة األهيل 
السعودي مساء اليوم الخميس يف الجولة 
الرابعة من دور املجموعات بدوري أبطال 

آسيا.
وقال شهد يف املؤتمر الصحفي للمباراة: 
جيدة،  بصورة  االستشفاء  عملية  »تمت 
ووجود 5 تغيريات يف املباريات تساعدنا، 
الفوز والحصول  املباراة من أجل  ونلعب 

عىل النقاط الثالث«.
القادم  بعد  االستقالل  »لقاء  وأضاف: 
هو الفيصل بالنسبة لنا من أجل التأهل 

للدور الثاني من البطولة«.
وعن املشاركات العراقية يف البطولة قال: 
»أتذكر يف عام 2007 كانت هناك مشاركة 
أداء  وقدما  والزوراء  النجف  لفريقي 
جيدا، ونحن حتى اآلن ما زلنا نبحث عن 

التأهل، ونحتاج أن نفوز عىل األهيل«.
أن  إىل  العراقي  الرشطة  مدرب  وأشار 
فريقه رغم خسارته يف مباراته السابقة 

أمام األهيل السعودي، فقد نال استحسان 
بعد  البطولة  يف  له  واملتابعني  الجماهري 

األداء الجيد الذي قدمه حتى اآلن.
واختتم مدرب الرشطة ترصيحاته قائال: 
األخرى،  تلو  مباراة  البطولة  »نخوض 
وما نفكر فيه اآلن هو الفوز عىل األهيل، 
وقادرون عىل تحقيق األفضل، ونؤمن أن 

حظوظنا ما تزال قائمة يف التأهل«.
العراقي،  الفريق  العب  قال  جانبه  من 
طاقتهم  بكل  يسعون  أنهم  ناطق  سعد 
اليوم،  جدة  أهيل  عىل  االنتصار  لتحقيق 
أمام  يومني  قبل  خسارتهم  وتعويض 

الفريق نفسه.
أهمية  يعرفون  الالعبني  »جميع  وتابع: 
اللقاء، سواء أصحاب الخربة أو الشباب، 
والجميع متحفز لتقديم مستوى جيد، يف 

هذه املباراة«.
»إن  الصحفي:  باملؤتمر  حديثه  وأتم 
الجميع  ظن  حسن  عند  نكون  الله  شاء 
يف املباراتني ونفوز ونتأهل لدور الـ 16، 

وهو أمر مهم بالنسبة لنا«.

بغداد / متابعة الزوراء  
املنتخبات  مدرب  الرياضية  األوساط  نعت 
الحسن،  عبد  محمد  القوى  أللعاب  الوطنية 
هذا أمس األربعاء متأثراً بمضاعفات صحية 

الصابته بفريوس كورونا.
املدرب  وفاة  الريايض،  الزوراء  نادي  ونعى 
بيان:  يف  النادي  وذكر  الحسن،  عبد  محمد 
االدارية  الهيئة  تنعى  واألىس  الحزن  »ببالغ 
محمد  الكابتن  وفاة  الريايض  الزوراء  ل نادي 
عبد الحسن مدرب املنتخبات الوطنية للساحة 
وامليدان، اثر اصابته بفايروس كورونا نسئل 
ويسكنه  الواسعة  برحمته  يتغمده  أن  الله 

فسيح جناته«.
وقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
الرياضية،  واألرسة  الفقيد  عائلة  اىل  تعازيه 
االجتماعي،  للتواصل  فيسبوك  موقع  عرب 
تعرضه  بعد  تويف  الحسـن  عبد  »ان  مبينا: 
بفايروس  اصابته  نتيجة  قلبية  لنوبة 

كورونا. 

الدوحة / متابعة الزوراء
العراقي بشار رسن،  الدويل  أكد 
اإليراني،  بريسبوليس  العب 
عىل  فريقه  انتصار  أهمية 
ضمن  نظيف،  بهدف  التعاون، 
دوري أبطال آسيا يف ترصيحات 
سبورت.وقال  ان  بي  لشبكة 
هذا  عىل  لله  »الحمد  رسن: 

نقاط   3 عىل  حصلنا  االنتصار، 
صعبة  كانت  واملباراة  مهمة، 
وأمام فريق قوي، مثل التعاون 
لنجاحنا  سعيد  وأنا  السعودي، 
»تنتظرنا  الفوز«.وأضاف:  يف 
التعاون  مع  ثانية  مباراة 
يف  نكون  أن  علينا  أيام،   3 بعد 
هذه  لعب  قبل  وضعية  أفضل 

املباراة؛ من أجل تكرار االنتصار 
املنافسة  دائرة  يف  والدخول 
ما  »املشوار  التأهل«.وأتم:  عىل 
املواصلة  ويمكننا  طويال،  زال 
املقبلة  املرحلة  بصورة جيدة يف 
ثم  التعاون،  عىل  الفوز  برشط 
الدحيل؛ من أجل ضمان التأهل 

لثمن النهائي القاري«.

الدوحة / متابعة الزوراء
الرشطة  ونادي  الوطني  منتخبنا  العب  استعاد 
محمد قاسم عافيته بعد اصابة تعرض لها خالل 
غيبه  الذي  األمر  الدوحة،  يف  الفريق  تدريبات 
والتي  السعودي  أهيل جدة  األول ضد  اللقاء  عن 
الالعب  عودة  وحيد.ان  بهدف  الرشطة  خرسها 
الدويل املتألق محمد قاسم لفريق الرشطة، يمثل 

ورقة رابحة يف يد املدرب عبد الغني شهد.وتدرب 
محمد قاسم يوم أمس األربعاء مع الفريق، بينما 
املاضيني.ويجب  اليومني  يف  الراحة  عىل  حصل 
لخدمة صناعة  املميز،  املدرب، العبه  يستغل  أن 
وأن  خاصة  األمامي،  الخط  ومساندة  اللعب 
والقدرة  الذكية  بالتمريرات  يمتاز  قاسم  محمد 

عىل التسجيل من خارج املنطقة. 

بغداد / متابعة الزوراء
أكد املدرب الكروي سعد حافظ، ان الفرق السعودية وثقافتها تفوق 
عىل  الفريق  تكريم  أن  اىل  أشار  فيما  اآلسيوية،  البطوالت  يف  الرشطة 

الرغم من الخسارة يعد رسالة ايجابية.
الرشطة«، مبيناً:  تفوق  السعودية وثقافتها  الفرق  »ان  وقال حافظ: 
أحرزت  من  هي  وتحديهم  املباراة  عىل  وصربهم  الالعبني  ثقافة  »ان 

الفوز عىل الرشطة«.
لم  وهو  بالفوز  يفكر  أن  الرشطة  فريق  عىل  »كان  حافظ:  وأضاف 
األول  الشوط  يف  الهجومي  للعمق  أفتقد  لكنه  الخسارة  يستحق  يكن 
وكان  الهجومي  بالجانب  حسني  مروان  ظلم  الرشطة  تكتيك  ان  كما 
بعد خسارته مع  الفريق  تكريم  »ان  العالية«.وبني:  الكرات  الحل هو 
األهيل السعودي هي رسالة تعكس التفاف اإلدارة عىل الفريق ودعمها 
الغني  عبد  املدرب  بعد ترصيحات  يف محلها السيما  وكانت رسالة  له 
مهاوي  عالء  الالعب  طرد  »ان  اىل:  املباراة«.وأشار  من  أيام  قبل  شهد 
كان مستحقاً ولالسف كان طرداً مجانياً وبترصف غري مسؤول وأرعن 
الدفاعية  املنظومة  »ان  اىل:  الفريق«.ولفت  أداء  عىل  سلباً  وانعكس 
بهذه  واخرتاقها  السعودي  األهيل  هدف  مسؤولية  تتحمل  للرشطة 

السهولة وهو خطأ جماعي لالعبي الدفاع بسبب غياب الرتكيز«.

بغداد / متابعة الزوراء
استأنفت أغلب األندية العراقية، 
دام ملدة 6  تدريباتها بعد توقف 

أشهر بسبب جائحة كورونا.
للصحة  العليا  اللجنة  وكانت 
عىل  وافقت  قد  والسالمة، 
الريايض،  النشاط  استئناف 
الحايل،  أيلول   12 من  ابتداًء 
يف  التجوال  حظر  فرض  بعدما 

17 آذار املايض.
العراقية  األندية  أغلب  وتأخرت 
بعدما  التدريبات،  استئناف  يف 

بسبب  أيام  ثالثة  الحداد  أعلنت 
الدويل  والالعب  املدرب  وفاة 
الحادي  يف  شاكر  ناظم  السابق 

عرش من أيلول الحايل.
وفقاً  التدريبات  وأجريت 
إلجراءآت طبية وصحية للحماية 
كذلك  كورونا،  فايروس  من 
للفحوصات  الالعبون  خضع 

قبل اجراء التمرينات.
دوري  ينطلق  أن  املقرر  ومن 
الكرة املمتاز يف الـ25 من شهر 

ترشين األول املقبل.

فرصة جديدة للشرطة العراقي أمام األهلي السعودي مساء اليوم 
دوري أبطال آسيا

شهد: جاهزون ملواجهة األهلي ونلنا استحسان اجلمهور حافظ يشيد بادارة الشرطة

عودة األندية اىل التدريبات

بشار رسن: عازمون على التأهلالزوراء ينعى وفاة حممد عبد احلسن

حممد قاسم يستعيد عافيته

6الرياضيالرياضي الضباب حييط مبباريات منتخبنا الودية 
بغداد / خاص للزوراء

بعـد أن تم تحديـد )3( مباريات وديـة ملنتخبنا الوطنـي كان يفرتض أن تلعب، تـم تأجيلها أو 
الغائها جميعا، ألسباب مختلفة، سواء كان بطلب من الجانب العراقي أو الجانب اآلخر.

اآلن توجد فرتة توقف للدوريات يف الشهر املقبل، وهذه الفرتة ستكون مخصصة )للفيفا داي(، 
لكن لم تعلن الهيئة التطبيعية أي شيئ عن مباريات منتخبنا الوطني الودية املقبلة.

لقد نجحت الهيئة التطبيعية يف تجديد عقد السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش ولكن متى يخوض 
املـدرب أول مباراة بعد التجديد؟صحيـح أن تصفيات كأس العالم )قطـر 2022( تأجلت لغاية 
شـهر آذار )مارس( 2021، ولكـن ملاذا نجعل الوقت يمر بدون فائـدة ونضع العبينا واملدرب يف 
عنق الزجاجة؟نتمنى من التطبيعية أن تسارع يف تأمني املباريات الودية املناسبة ملنهاج املدرب 

وازالة هذا الضباب املحيط باالستحقاقات الدولية. 

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء
عىل  والرياضة  الشباب  وزارة  صادقت 
التأسيس  إجازة  وتجديد  منح  ضوابط 
دائرة  ستكون  فيما  الرياضية،  لألندية 
عن  مسؤولة  والرياضة  البدنية  الرتبية 

تطبيق قانون األندية. 
البدنية  الرتبية  دائرة  عام  مدير  وقال 
تلقت  بيان  يف  عودة  أحمد  والرياضة 
السومرية نيوز نسخة منه: »قمنا بإكمال 
التأسيس  إجازة  وتجديد  منح  ضوابط 
لألندية الرياضية وتم مصادقتها من قبل 

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال«.
وأشار إىل أنه سيكون »املسؤول األول أمام 
اإلعالم  وأمام  والرياضة  الشباب  وزير 
تأسيس  إجازة  منح  حال  يف  والجماهري 
والضوابط،  القانون  خارج  ناٍد  ألي 
والتعامل مع جميع األندية سيكون وفق 

القانون«.
وأكد عودة: »ان أبواب دائرة الرتبية البدنية 
والرياضة ستكون مفتوحة أمام الجميع 
ال سيما الجهات الرقابية ووسائل اإلعالم 

ملتابعة هذا املوضوع«.

بغداد / متابعة الزوراء
تنطلق يوم السبت املقبل، مراسم تشييع رمزي لجثمان اسطورة الكرة العراقية 

أحمد رايض. 
مما  كورونا،  بفايروس  اصابته  مضاعفات  بسبب  حزيران   21 يف  رايض  وتويف 
واملنتخبات  النوارس  نجم  ملحبي  كبرية  وعاملية  وعربية  عراقية  صدمة  سبب 

الوطنية السابق.
وستطلق شبكة اإلعالم العراقي - القناة العراقية الرياضية بالتعاون مع نقابة 
الراحل  العراقية  الكرة  لنجم  مهيب  رمزي  تشييع  مبادرة  العراقيني  الرياضيني 
وتخليداً  تكريماً  ورسمي  جماهريي  وبحضور  املقبل  السبت  يوم  رايض  أحمد 

للفقيد الراحل يف منطقة )األربع شوارع( يف الريموك بالعاصمة بغداد.
وُدفن جثمان الراحل أحمد رايض يف مقربة الكرخ يف بغداد، يف مراسم تشييع لم 

تكن باملستوى الذي يليق بشخصية كروية قّدمت الكثري لبالدها.

درجال يصادق على ضوابط وتعليمات 
إجازات تأسيس األندية

تشييع رمزي ألسطورة الكرة 
العراقية أمحد راضي



علق البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، نجم بايرن ميونيخ، عىل قرار إلغاء جائزة 
الكرة الذهبية، ألفضل العب يف العالم هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا.

وقال ليفاندوفسكي، يف ترصيح لشبكة  “ESPN”: بالنسبة للموسم املقبل، لكل 

ناٍد وكل العب كرة قدم، ربما يكون أصعب موسم يف حياتنا، لدينا 
مباراة كل 3 أيام تقريًبا، بدون راحة، سيكون األمر صعًبا”.

وأض�اف: “يج�ب أن نك�ون مس�تعدين لي�س فقط لك�رة القدم 
واملهارات والجودة، ولكن أيًضا للياقتنا وجسدنا”.

وزاد: “بالنس�بة للجميع يف كرة القدم، سيكون هذا شيًئا لم نحققه 
أب�ًدا، يج�ب أن نك�ون مس�تعدين، ال أعرف م�ا هي أه�دايف لهذا 

املوس�م”.وتابع: “أريد أن أبذل قصارى جهدي، وأن أسجل أكرب 
عدد ممكن من األه�داف، ولكن بالطبع املركز األول دائًما 

هو هدف الفريق”.
وبس�ؤاله عن إلغاء الك�رة الذهبية، علق: “العام لم 

ينته بعد، آمل أن يتغري يشء ما يف األش�هر القليلة 
املقبل�ة، لق�د كان موس�ًما رائًعا بالنس�بة لنا، 
ولكن م�ن يدري ما س�يحدث يف الش�هرين أو 
الثالثة أشهر املقبلة، أظل مركزًا عىل وظيفتي 

وسوف نرى ما سيحدث”.

أش�ارْت تقاري�ر صحافي�ة ب�أن نادي 
توتنهام اإلنكليزي يفاوض ريال مدريد 
اإلسباني الستعارة العبه السابق غاريث 
باي�ل.وال يدخل باي�ل ضمن مخططات 
مدرب ريال مدري�د الفرنيس زين الدين 
زيدان ووجد نفسه أسري مقاعد الالعبني 
االحتياطي�ني أو حتى خارج التش�كيلة 
نهائيا يف بعض األحيان.وكان بايل )31 

عاما( انتقل إىل ريال مدريد من توتنهام 
بالتحدي�د ع�ام 2013 ونج�ح يف إحراز 
دوري أبط�ال أوروبا يف أربع مناس�بات 
ضمن صفوف الفريق امللكي باإلضافة 
إىل لقب بطل الدوري اإلس�باني مرتني.

وذكرت تقارير أخرى بأن توتنهام دخل 
يف مفاوض�ات مع ري�ال مدريد للتنازل 
عن ظه�ريه األيرس س�ريخيو ريغيلون 

الذي أعاره نادي العاصمة املوس�م 
امل�ايض إىل إش�بيلية وس�ط رغب�ة 
مانشس�ر يونايتد يف الحصول عىل 
خدماته أيضا.وس�بق لنادي ش�مال 

لن�دن أن حص�ل عىل خدم�ات العب 
الوسط الدنماركي بيار إميل هويربغ 

من س�اوثمبتون والظهري األيمن مات 
دوهريتي من ولفرهامبتون.

تج�رَع أوملبي�ك لي�ون الهزيم�ة األوىل له 
هذا املوس�م وذلك عندما سقط عىل أرض 
منافس�ه مونبلييه 1-2 يف مباراة مؤجلة 

من املرحلة األوىل للدوري الفرنيس.
وس�جل تيجي س�افينييه هديف مونبلييه 
يف الدقيقت�ني 38 م�ن ركل�ة ج�زاء و59، 
والهولن�دي ممفيس ديباي )82 من ركلة 

جزاء( هدف ليون.
وارتق�ى مونبليي�ه يف املقاب�ل إىل املرك�ز 
الخامس برصي�د 6 نقاط مقابل 4 لليون 

صاحب املركز الحادي عرش.
وتتصدر أندية رين وموناكو وليل برصيد 

7 نقاط لكل منها.
وكان�ت املفاج�أة يف صفوف لي�ون قرار 
مدربه رودي غارس�يا يف ب�دء املباراة من 
دون هداف�ه الهولن�دي ممفي�س ديباي 

يف ظ�ل تقارير تش�ري إىل رغبة برش�لونة 
يف التعاق�د مع�ه ليلعب ب�إرشاف مدربه 

السابق يف منتخب بالده رونالد كومان.
وكان ديب�اي س�جل 3 أه�داف حتى اآلن 
جميعه�ا يف مرم�ى ديجون يتص�در بها 
ترتي�ب الهدافني قبل أن يع�زز رصيده إىل 

4 هذا املساء.
جاء الش�وط األول متكافئ�ا بني الالعبني 
وكان�ت نقط�ة التح�ول عندما احتس�ب 
الحكم ركلة ج�زاء لصال�ح مونبلييه إثر 
إعاقة تعرض لها تيجي س�افانييه داخل 
املنطقة من قبل ليو دوبوا س�ددها األول 
بطريقة “بانينكا” مانحا التقدم لفريقه 

.)38(
وزادت مهم�ة لي�ون صعوب�ة يف الع�ودة 
يف املباراة إثر طرد العب وس�طه حس�ام 

ع�وار لتلقي�ه بطاقتني صفراوي�ن تواليا 
يف الدقيقت�ني 43 ث�م 45، ليكم�ل فريقه 

الشوط الثاني بأكلمه بعرشة العبني.
وأض�اف س�افانييه الهدف الثان�ي أيضا 
عرضي�ة  ك�رة  اس�تثمر  عن�دا  لفريق�ه 
فأودعها ش�باك الربتغايل أنطوني لوبيس 

.)59(
احتس�ب  عندم�ا  لي�ون  إىل  األم�ل  والح 
ل�ه الحك�م ركلة ج�زاء إث�ر عرقلة العب 
مونبليي�ه هيلت�ون لريان ش�كري داخل 
املنطق�ة ادت اىل ط�رد االول، فانربى لها 
ديب�اي ال�ذي ش�ارك يف الش�وط الثان�ي 

بنجاح )82(.
وضغط ليون بقوة يف الدقائق االخرية عىل 
مرمى مونبلييه يف محاولة الدراك التعادل 

لكن من دون طائل.

أكم�ل دنف�ر ناغنت�س إنج�ازه التاريخ�ي 
وعودت�ه من بعيد عقب تأخره )3-1( وفاز 
ع�ىل ل�وس أنجلي�س كلي�ربز يف املواجه�ة 
السابعة 89-104 فصعد إىل نهائي املنطقة 

الغربية.
بعد أن أصبح أول فريق يف تاريخ دوري كرة 
السلة األمريكي للمحرفني ينجح يف تحويل 
تخلفه 3-1 يف سلسلتني من ال�”بالي أوف” 
خ�الل موس�م واح�د، أكمل دنف�ر ناغتس 
اإلنجاز وبل�غ نهائي املنطقة الغربية للمرة 
األوىل منذ 2009، فيما كانت بداية سلس�لة 
نهائي املنطقة الرشقية مثرية بفوز ميامي 
هيت عىل بوس�طن س�لتيكس بعد ش�وط 

إضايف.
يف أورالندو، حيث يس�تكمل املوس�م خلف 
أب�واب موصدة بس�بب ف�ريوس “كوفيد-

19”، حس�م ناغتس سلس�لة نصف نهائي 
املنطق�ة الغربي�ة 3-4 بعد ف�وزه باملباراة 
السابعة عىل لوس أنجليس كليربز 104-89 
بفضل جهود الثنائي الكندي جمال موراي 

و”الجوكر” الرصبي نيكوال يوكيتش.
وع�ىل غرار ما حصل يف الدور األول من ضد 
يوت�ا جاز حني تخلف 3-1 قبل الفوز 4-3، 
لعب م�وراي ويوكيتش الدور األس�ايس يف 
عودة فري�ق املدرب مايك مالون خالل هذه 
السلسلة ضد كليربز الذي فرط بتقدمه 3-1 
ُحرَِم من بلوغ نهائ�ي املنطقة للمرة األوىل 

خالل 50 عاماً من تاريخه يف الدوري.
وتألق موراي ويوكيتش يف املباراة الحاسمة 
وقدما ملدربهم�ا مالون أفضل هدية يف عيد 
مي�الده التاس�ع واألربعني، بعد أن س�جل 
األول 40 نقطة مع 5 متابعات، فيما حقق 
الثان�ي “تريبل دابل” بتس�جيله 16 نقطة 
م�ع 22 متابع�ة و13 تمري�رة حاس�مة، 
وأض�اف كل م�ن جريامي غران�ت وغاري 

هاريس 14 نقطة.
وعل�ق يوكيتش عىل رشاكت�ه الناجحة مع 
موراي بالق�ول: “نحن نتحس�ن، نتحدث، 
ثنائ�ي  بمثاب�ة  نح�ن  يشء.  كل  نتقات�ل، 

تربطهما عالقة”.
وب�ات دنف�ر ثال�ث فري�ق فق�ط يف تاريخ 
الرياض�ة األمريكية املحرف�ة الذي يعوض 
تخلف�ه 3-1 مرت�ني يف األدوار االقصائي�ة 
خالل نفس املوس�م، بعد كانس�اس سيتي 
روييلز عام 1985 )بيس�بول( ومينيس�وتا 

وايلد عام 2003 )هوكي(.
وكما كانت الحال يف الدورين األول ضد جاز 
والثاني ضد كليربز، سيكون ناغتس الفريق 
“األقل ش�أنا” عىل الورق حني يبدأ سلسلة 
نهائ�ي املنطق�ة الغربية غ�دا الجمعة ضد 
ليربون وجيمس ورفاق�ه يف لوس أنجليس 
ليكرز يف إع�ادة إعادة لنهائ�ي 2009 حني 
خ�رس ممثل عاصمة والي�ة كولورادو 2-4 

وُحرَِم من اللقب األول يف تاريخه.
وُي�درك يوكيت�ش أن فريق�ه كان وال يزال 
خارج الحس�ابات، وهو أق�ر بذلك بالقول: 
“ال أح�د يري�د وجودن�ا هن�ا”، فيما فضل 
موراي تحذير من يعتقد بأن ليكرز س�يمر 
عىل فريقه مرور الكرام، قائال: “عليهم أن 

يخشونا أيضا”.
وبنفس املقاربة التي اعتمدها منذ انطالق 
ال�”بالي أوف”، ش�دد يوكيتش الذي أطلق 
عليه لقب “الجوكر” م�ن قبل زميله مايك 
ميلر، عىل “أننا سندخل اىل هناك ضد ليكرز 
من أجل االس�تمتاع. األمر بس�يط بالنسبة 

لنا، أن نبذل املجهود والطاقة”.
وكما حصل يف معظم مباريات السلس�لتني 
ض�د يوت�ا وكلي�ربز، ب�دا الفوز بعي�دا عن 
متن�اول ناغت�س إذ وج�د نفس�ه متخلفاً 
بفارق 12 نقطة يف الشوط األول ثم 54-61 

بع�د دقيقة و10 ثوان عىل انطالق الش�وط 
الثاني، قبل أن ينتفض بتسجيله 35 نقطة 
مقاب�ل 13 فقط لفريق املدرب دوك ريفرز، 
ما س�مح له باالبتعاد عن منافس�ه بفارق 
15 نقط�ة يف الربع األخ�ري، ووصل الفارق 
حتى 20 قبل أن يس�تقر عن�د 16 يف نهاية 

املطاف.
وتأث�ر كلي�ربز كث�ريا باملس�توى املتواضع 
ال�ذي قدمه نجم�اه كواهي لين�ارد، الفائز 
بلق�ب ال�دوري املوس�م امل�ايض بقمي�ص 
تورونت�و رابت�ورز، وبول ج�ورج، إذ نجح 
األول يف 6 فقط من محاوالته ال�22 وأنهى 
اللقاء ب�14 نقط�ة، فيما نجح الثاني يف 4 
من محاوالته ال��16 واكتفى ب�14 نقطة، 
يف وق�ت كان مونري�زل هاري�س األفضل 
بتس�جيله 20 نقطة يف غض�ون 26 دقيقة 

)7 محاوالت ناجحة من أصل 10(.
ويف املنطقة الرشقية، انطلق الدور النهائي 

بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز املثري الذي 
حققه ميامي عىل بوسطن 114-117 بعد 
التمديد، بفضل ثالث نقاط لجيمي باتلر يف 
آخر 12 ثانية من الشوط اإلضايف، واعراض 
دفاعي “بلوك” لبام أديبايو عىل جايس�ون 

تاتوم يف آخر استحواذ لسلتيكس.
وأش�اد م�درب هي�ت إيري�ك سبويلس�را 
بأديباي�و بع�د الف�وز التاس�ع لفريقه من 
أصل 10 مباريات خاضها حتى اآلن يف هذه 
األدوار االقصائي�ة، قائ�اًل: “عندم�ا تواجه 
منافساً رائعاً مثل سلتيكس، يتوجب عليك 
القي�ام بأم�ور تعجز حتى عن تفس�ريها. 

وهذا كان بام أديبايو الليلة”.
وكان هي�ت ال�ذي يخوض نهائ�ي املنطقة 
للم�رة األوىل منذ ع�ام 2014 حني فاز عىل 
إنديانا بيرسز وبل�غ نهائي الدوري قبل أن 
يتن�ازل ع�ن اللقب ال�ذي أحرزه ملوس�مني 
توالياً بخس�ارته أمام سان أنتونيو سبريز، 

متخلفاً بفارق 13 نقط�ة يف الدقائق األوىل 
م�ن اللقاء أم�ام س�لتيكس، و14 يف الربع 
الرابع وبفارق نقطة يف آخر 23,2 ثانية من 

الشوط اإلضايف بعد سلة لكمبا ووكر.
لكن�ه حافظ عىل رباطة جأش�ه يف كل مرة 
وبق�ي يف أج�واء اللق�اء حتى س�جل باتلر 
نقطت�ني مع رمي�ة حرة بعد خط�أ ارتكب 
علي�ه خالل التس�ديد م�ن تات�وم، واضعا 
فريق�ه يف املقدمة 114-117 قبل 12 ثانية 

عىل صافرة النهاية.
إىل  اللق�اء  يج�ر  أن  س�لتيكس  وح�اول 
ش�وط إضايف ثان لكن أديباي�و قال كلمته 
باع�راض محاولة تاتوم ال�ذي كان أفضل 
العبي الفريق األخرض األس�طوري الباحث 
عن لقبه الثامن عرش، وذلك بتس�جيله 30 
نقطة مع 14 متابعة و5 تمريرات حاسمة، 
مقاب�ل 26 نقطة ملاركوس س�مارت و19 

لووكر.
ورغ�م أن�ه كان صاح�ب س�لة التق�دم يف 
الثوان�ي القاتل�ة، اعت�رب باتل�ر أن أديبابو 
“حس�م املباراة لصالحن�ا. أحب كيف ينفذ 
ويق�وم ب�كل يشء ُيطل�ب من�ه. إذا طلبت 
من�ه تمري�ر الكرة، يفع�ل ذل�ك. إذا طلبت 
منه التس�جيل، يفعل ذلك. أن يقوم بحركة 
دفاعية هائلة، أن يق�وم باعراض دفاعي 
)بل�وك(، يفع�ل ذل�ك. يلع�ب دورا كبريا يف 
انتصاراتن�ا. رددت هذا األم�ر طيلة العام، 

وسأقوله مجددا”.
وكان السلوفيني غوران دراغيتش األفضل 
م�ن ناحي�ة التس�جيل يف صف�وف ميامي 
ب��29 نقط�ة م�ع 7 متابع�ات، وأض�اف 
جاي كراودر 22، فيما س�اهم باتلر ب� 20 

وأديبايو ب� 18.
وتقام املباراة الثانية يف هذه السلسلة اليوم 

الخميس.

جّدَد املهاجم الغابوني لنادي أرسنال 
أوباميانغ  إيمرييك  بيري  اإلنكليزي 
عقده مع فريقه اللندني لثالثة أعوام 

إضافية، كما أعلن بنفسه عن ذلك.
عىل  مبارشة  أوباميانغ  وكشف 
اإلمارات  ملعب  من  انستاغرام 
مع  باق  بأنه  لندن  شمال  يف 
الثالث  السنوات  يف  “املدفعجية” 
املقبلة بقوله متوجها إىل أنصار فريقه 

“أنصار أرسنال، أخريا وكما تعلمون وَقعت 
للتو )العقد(”.

النادي املميز لم  وأضاف: “التوقيع مع هذا 
يكن موضع شك إطالقا”.

تحقيق  نستطيع  بأرسنال.  “أؤمن  وتابع: 
أشياء كبرية. لدينا مرشوع مثري هنا وأعتقد 

بأن األفضل آت بالنسبة إىل أرسنال”.
اإلنكليزي  االتحاد  كأس  بطل  أرسنال  وأكد 
بيان  يف  بقوله  هدافه  مع  العقد  تجديد  نبأ 

بيري  “وَقع  الرسمي:  موقعه  عىل  نرشه 
إيمرييك أوباميانغ عقدا مدته ثالث سنوات 

معنا!”
ميكيل  اإلسباني  الفريق  مدرب  به  وأشاد 
أرتيتا بقوله: “كان من املهم جدا بقاء بيري 
ذهنية  مع  رائع  العب  إنه  معنا.  إيمرييك 
سجل  الذي  األرسع  الالعب  كونه  مدهشة. 
أهميته  عىل  يدل  النادي  تاريخ  يف  هدفا   50

والطريقة التي يعمل بها”.

7الرياضي
إيفانوفيتش يعود إلنكلرتا من 

بوابة وست بروميتش

جريزمان باق يف برشلونة

اعالم الكرتوني ليون يتجرع اهلزمية األوىل على يد مونبلييه

دنفر ناغتس ُيكِمل اإلجناز ويتأهل إىل نهائي املنطقة الغربية
أعلَن نادي وست بروميتش ألبيون اإلنكليزي تعاقده مع مدافع 
تشيليس الس�ابق الرصبي برانيس�الف إيفانوفيتش، بعقد حر 

قادما من زينيت سان بطرسربغ الرويس.
وأح�رز الرصب�ي ثالثة ألق�اب يف ال�دوري مع تش�يليس ولقب 
دوري أبطال أوروبا يف تس�ع سنوات مع فريق غرب لندن حتى 
عام 2017.واس�تهل وس�ت بروميتش عودته إىل “بريمريليغ” 
بخس�ارة أمام ليس�ر صفر3- األحد املايض.ق�ال إيفانوفيتش 
)36 عام�ا( ملوقع الن�ادي الرس�مي: “الربيمريلي�غ هو أفضل 
دوري يف العالم”.تاب�ع: “أن�ا بحاجة لتحدي نف�يس وأنا جاهز 
لهذا التحدي. أنا س�عيد جدا للع�ودة إىل الدوري االنكليزي”.من 
جهته، قال مدرب وس�ت بروميتش الكرواتي س�الفن بيليتش: 
“ه�و إضافة كبرية لنا، كفريق صاعد إىل الربيمريليغ. يس�تويف 
جميع الرشوط بالنس�بة إلينا”.أض�اف: “لقد حقق كل يشء يف 
مس�ريته. كان رائعا. نحن س�عداء. يضيف الخربة والنوعية إىل 

فريقنا داخل وخارج أرض امللعب”.

ق�ال تقري�ر صحف�ي كتالون�ي، إن أنط�وان جريزم�ان، نجم 
برش�لونة، حاول الرحيل عن كامب نو خالل املريكاتو الصيفي 
الجاري.وفش�ل جريزم�ان يف تقديم ذات املس�توى الذي اعتاد 
الظهور به مع أتلتيكو مدريد، منذ انضمامه لربشلونة، بحسب 

آراء الكثري من املتابعني.
ووفقا إلذاعة “راك1” الكتالونية، فإن ممثيل جريزمان تواصلوا 
مع مس�ؤويل مانشس�ر س�يتي، وعرضوا عليهم إمكانية ضم 
املهاجم الفرنيس، وذلك قبل معرفة قرار ليونيل مييس بالرحيل 
ع�ن البارس�ا.لكن مس�ؤويل الس�يتي رفضوا حت�ى التفكري يف 
ه�ذا االقراح.وأش�ارت اإلذاع�ة إىل أن كل يشء تغري بالنس�بة 
لجريزم�ان، بعد الفاكس الذي أرس�له مييس للنادي، واملحادثة 
الت�ي أجراها م�ع امل�درب الجديد، رونال�د كوم�ان، حيث آمن 

بحظوظه مع برشلونة، وإمكانية استعادة توهجه من جديد.
لكن يف النهاية، قرر مييس البقاء مع البلوجرانا.

أرسنال ميّدد عقد جنمه ا لغابوني أوباميانغ

مفكرة الزوراء

ليفاندوفسكي: أمل الكرة الذهبية ما زال قائما

توتنهام يفاوض ريال مدريد الستعارة بايل

No: 7328 Thu 17 Sep 2020العدد: 7328 الخميس - 17 ايلول 2020

كومان  كينغسيل  الفرنيس  ميونيخ  بايرن  جناح  يخضع 
األشخاص  أحد  مخالطته  بعد  منزله،  يف  الصحي  للحجر 
أعلن  كما  املستجد  كورونا  بفريوس  املصاب  إليه  املقربني 
الوحيد  الهدف  مسجل  كومان  البافاري.وسيغيب  النادي 
لفريقه يف نهائي دوري أبطال أوروبا يف مرمى باريس 
سان جريمان، عن مباراة فريقه االفتتاحية ضد شالكه 

غدا الجمعة يف الدوري األملاني.
وأعلن بايرن بأن كومان خضع لفحص األحد املايض 

الوقت  إىل  يشري  أن  دون  من  سلبية  نتيجته  جاءت 
كومان  الحجر.وسيتبع  يف  الفرنيس  سيمضيه  الذي 
والربوتوكول  الصحي  كوخ  روبرت  تعليمات معهد  بالتايل 
أملانيا  يف  القدم  كرة  رابطة  قبل  من  املعتمد  الصارم  الصحي 
لدى استئناف الدوري منتصف أيار/مايو خالل املوسم املايض.
كومان  سيتابع  الصحي  الحجر  فرة  “خالل  النادي:  وأضاف 

برنامجا تدريبيا خاصا”.

الفرنسي كومان يف احلجر بعد خمالطته مصابا بفريوس كورونا
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محاكمته تأتي في سياق من القمع المتزايد ضد ناشطي الحراك

مانيال/ متابعة الزوراء: 
تعرض معلق إخباري عىل اإلنرتنت للقتل بالرصاص يف رشق الفلبني، بعد س�اعة فقط من 

تقديمه شكوى بشأن ما تردد أنه عمليات غري قانونية يف املحاجر. 
وُيعتق�د أن جوبريت بريكاس�يو )39 عاما(، كان يف طريقه إىل منزل�ه عىل دراجته النارية 
عندما هاجمه مس�لحون مجهولون يف مدينة سورس�وجون، عىل بعد نحو 370 كيلومرتا 

جنوب مانيال.
وذكر تقرير للرشطة أنه أصيب بأربع طلقات نارية ولقي حتفه عىل الفور، مضيفا أنه لم 

يتم تحديد هوية أي مشتبه بهم حتى اآلن.
وقال االتحاد الوطني للصحفيني يف الفلبني إن بريكاسيو كان “معلقا شديد اللهجة” تناول 
العديد من القضايا، بما يف ذلك ما يوصف بأنه عمليات قطع أش�جار غري قانونية وغريها 

من القضايا البيئية.
وقبل ساعة من مقتله، اشتكى بريكاسيو يف منشور عىل فيسبوك بشأن “شاحنات قادمة 
م�ن منطق�ة محجر يف بلدة ب�والن )القريبة( قال إنه�ا تفتقر إىل الوثائ�ق الالزمة”. وقال 
االتح�اد أيضا إن بريكاس�يو هو الصحفي الس�ابع عرش الذي ُيقت�ل يف الفلبني خالل والية 

الرئيس رودريجو دوتريتي، وهو الصحفي رقم 189 الذي ُيقتل منذ عام 1986.
وت�م تصنيف الفلب�ني كواحدة من أخطر األماكن يف العالم بالنس�بة للصحفيني من جانب 

منظمات حرية الصحافة، بما يف ذلك لجنة حماية الصحفيني ومقرها نيويورك.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
تس�بَب الصحفي األمريكي الش�هري وولف بوليتزر يف إحراج جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
دونالد ترامب، ومبعوثه للس�الم يف الرشق األوس�ط، بعد أن س�أله عن تغريدة أس�اء فيها 
ترام�ب ملنافس�ه يف االنتخاب�ات، جو بايدن، اتهم�ه فيها بالش�ذوذ.وكان الصحفي وولف 
بوليتزر يف حوار مع كوش�نر عىل قناة “يس إن إن” األمريكية، للحديث عن اتفاق التطبيع 
بني االحتالل اإلرسائييل ودولتي اإلمارات والبحرين، حني استغل وجود صهر ترامب ليسأله 
عن تغريدة لحماه، يتهم فيها بايدن بالشذوذ تجاه األطفال، بينما تملص كوشنر من الرد.
ويع�د باي�دن الديمقراطي أبرز منافيس الرئي�س الحايل دونالد ترام�ب، املنتمي إىل الحزب 
الجمه�وري، ال�ذي يطمع يف الفوز بفرتة رئاس�ية جدي�دة ملدة 4 س�نوات.ويتبادل ترامب 

الرئيس الحايل وبايدن، نائب الرئيس السابق، االتهامات من حني إىل آخر.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلن الصحفي اللبناني، سالم زهران، يف تغريدة 
عىل حس�ابه الش�خيص عىل “تويرت” أن الرئيس 
املكل�ف لتش�كيل الحكوم�ة اللبناني�ة الجدي�دة 
مصطفى أديب بات عىل موعد مع تقديم اعتذاره 
عن التكليف بهذه املهمة.وقال زهران يف تغريدته: 
“الرئيس املكلّف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب 
كتب بيان االعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل، 
إذا مش األربعاء، الخميس”.وأضاف زهران: “إال 
إذا حصل�ت “معجزة سياس�ية” ونعتقد أن زمن 
املعجزات ق�د انتهى..!”.وختم قائال: “حمى الله 
لبن�ان الواقع عىل خ�ط الزلزال ال�دويل اإلقليمي 
بانتظار هوية ساكن البيت األبيض وما سيحمله 

من مواجهات أو تسويات!”.

اليمن/ متابعة الزوراء: 
ينظم موق�ع البعد الرابع بالرشاكة مع مؤسس�ة الصحافة 
االنسانية يف اليمن وبدعم وتمويل مؤسسة فريدريش ايربت 
األملاني�ة، الورش�ة التدريبية الخاصة بتدري�ب الصحفيني و 
الصحفيات حول اساس�يات الصحافة االس�تقصائية وهي 
أول دورة تدريبي�ة من هذا النوع يس�تفيد منها 15 صحفيا 

وصحفية من محافظتي لحج والضالع.
ويواصل موقع البعد الرابع ومؤسس�ة الصحافة اإلنسانية، 
تدري�ب نخبة من الصحفيني الذي�ن يمثلون محافظتي لحج 
و الضالع يف مهارات الصحافة االستقصائية والذين يتلقون 
الكث�ري من املع�ارف واملعلوم�ات الصحفية املهم�ة .وخالل 
الدورة التدريبية التي تستمر السبوع كامل، يتلقى املتدربني 
الكثري من املعارف واملعلومات الصحفية التي س�تمكنهم يف 
املس�تقبل من انتاج تحقيقات استقصائية احرتافية بفضل 

ما تلقوه من مهارات ومعلومات خالل الدورة التدريبية.
ال�دورة التدريبية التي انطلقت حت�ى اليوم الخميس، يجري 

تأهي�ل املش�اركني فيها عىل كثري م�ن امله�ارات الصحفية، 
أهمه�ا ع�ىل اإلط�الق كيفي�ة انت�اج تحقيق�ات صحفي�ة 
استقصائية وفقا للمعايري املتعارف عليه دوليا والتفريق بني 

الصحافة العادية وصحافة االستقصاء.
كم�ا يتلقى املش�اركون يف الدورة التدريبي�ة معلومات حول 
آلية اختيار افكار التحقيقات االس�تقصائية وطرق كتابتها 
وكذلك كيفية تطبيقها عمليا، ويف األثناء يتم اختيار مواضيع 
للكتابة عنها ومناقشتها يف قاعة التدريب وطرح املالحظات 
عنها حتى يتمكن املتدربني م�ن االنتقال مبارشة إىل ميادين 
العمل للتطبيق.وحرصت مؤسس�ة فري�درش ايربت األملانية 
وموق�ع البع�د الراب�ع وبالرشاكة م�ع مؤسس�ة الصحافة 
االنس�انية عىل تأهيل كل املش�اركني يف الدورة تأهيال عمليا 
يمكنهم يف قادم األيام من تطبيق ما تلقوه من مهارات عملية 
عىل أرض الواقع، وهو ما سينعكس عىل دورهم كصحفيني 
ومراسلني وينقلهم إىل مصاف الصحافة االحرتافية واملهنية 
يف ظل ما تش�هده الس�احة اإلعالمية من عج�ز يف نقل املواد 

اإلخبارية للمتلقيني بقوالب صحفية سلسلة ومهنية.
ويهتم موقع البعد الرابع باعتباره موقع يمني متخصص يف 
صحافة التحليل والصحافة االستقصائية عىل تمكني وتعليم 
الصحفي�ني يف البالد وتأهيلهم تأهي�ال علمي عىل الكثري من 
املهارات واملعارف املهنية التي س�تمكنهم باملس�تقبل من أن 
يصبحوا اس�ماء صحفية المعة من خالل ما يجري أعدادهم 
عليه يف أثناء الدورة وما سينتقلون إليه باملستقبل القريب .

ويعرف موقع البعد الرابع نفسه عىل أنه احد املواقع اليمنية 
الت�ي تهت�م يف الصحافة االس�تقصائية والتحليل�ة وهو أول 

موقع متخصص بهذا الشأن.
وتطم�ح إدارة املوقع أن يصبح اس�م البعد الرابع مس�تقبال 
كأهم املواقع املحلية التي يشار إليها بالبنان، ليس باعتباره 
موقعا خربيا فحس�ب بل باعتباره موقع يهتم بشكل رئيس 
ع�ىل تحليل واس�تقصاء م�ا وراء كل االحداث واملس�تجدات 
املتس�ارعة يف البالد، بغية تعمي�ق األداء الصحفي واملهني يف 

البالد.

اجلزائر/ متابعة الزوراء:
 أص�در القضاء الجزائري حكما عىل 
الصحف�ي خال�د درارني، بالس�جن 
الناف�ذ مل�دة عام�ني، وتغريمه نحو 
“التحري�ض  بتهمت�ي  1600 دوالر، 
املس�لح”،  غ�ري  التجمه�ر  ع�ىل 
و”املس�اس بالوح�دة الوطني�ة”، يف 
محاكم�ة لقيت صدى دوليا واس�عا 
منذ أش�هر تحول خاللها درارني إىل 

رمز لحرية الصحافة يف الجزائر.
يأم�ل  الصحف�ي  الوس�ط  وكان 
الجزائري�ة  الس�لطات  باس�تجابة 
ملناشدات املنظمات والهيئات الدولية 
املعني�ة باإلفراج ع�ن درارني، حيث 
ينظ�ر إىل الته�م املوجه�ة ضده عىل 
أنها ذريعة ملعاقبة الصحفيني الذين 
دعم�وا االحتجاج�ات الش�عبية عرب 

تغطيتهم الصحفية.
ويلقى درارني تضامنا غري مس�بوق 
يف الجزائ�ر وجميع أنحاء العالم، من 

نيويورك إىل باريس إىل جنيف.
الصحفي�ني  م�ن  ع�دد  وتجم�ع 
والنشطاء أمام مقر املحكمة للتعبري 
عن تضامنهم مع درارني الذي كانت 

الجزائري�ة  العاصم�ة  يف  محكم�ة 
أدانته يف محاكم�ة أوىل بثالثة أعوام 
حبس�ا ودف�ع غرامة تبلغ خمس�ني 
ألف دينار )330 يورو( يف العارش من 
أغسطس. ونددت منظمة “مراسلون 
بال ح�دود” يف بي�ان ب�”الضغوطات 

واملساومات التي استهدفته”.
وفاج�أ الحك�م الق�ايس ع�ىل مدير 
موق�ع “قصب�ة تريب�ون” اإلخباري 
ومراس�ل قن�اة “ت�ي يف5- مون�د” 

الفرنس�ّية ومنّظمة “مراس�لون بال 
حدود” يف الجزائر، زمالءه الصحفيني 

يف الجزائر والخارج.
وخالل جلس�ة االس�تئناف يف الحكم 
بالس�جن ثالث س�نوات الصادر عىل 
درارن�ي، ع�اودت النياب�ة – كم�ا يف 
املحاكم�ة األوىل – طل�ب الس�جن 4 
سنوات وغرامة مالّية بقيمة 50 ألف 

دينار )330 يورو(.
ويف الجلس�ة ظه�ر درارن�ي نحي�ال 

للغاية وضعيفا جدا، ونفى كل التهم 
املوجه�ة إلي�ه، وق�ال “أن�ا صحفي 
ولست مجرما ولم أقم سوى بعميل”.
وأوقف الصحفي البالغ من العمر 40 
عاما عق�ب تغطيته تظاهرة للحراك 
الش�عبي ض�د الس�لطة يف الس�ابع 
من م�ارس يف العاصمة. وهو متهم 
أيضا بانتقاد الس�ل طة السياس�ية 
عرب صفحته عىل “فيس�بوك” ونرش 
بي�ان لتحالف أحزاب م�ن املعارضة 
يدع�و إىل اإلرضاب الع�ام، بحس�ب 

“مراسلون بال حدود”.
واتهم�ه وزي�ر االتص�ال واملتح�دث 
الرس�مي باسم الحكومة الجزائرية، 
عم�ار بلحيم�ر، بالعم�ل م�ن دون 
الصحف�ي  بطاق�ة  ع�ىل  الحص�ول 

املحرتف التي تسلمها السلطات.
وتم�ت محاكمة درارني مع س�مري 
بلعربي وسليمان حميطوش، وهما 
اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي 
هز الجزائ�ر ألكثر من ع�ام وتوقف 

بسبب انتشار وباء كوفيد – 19.
بلعرب�ي وحميط�وش  إىل  ووجه�ت 
الته�م نفس�ها املوجه�ة إىل درارني، 

لكنهما اس�تفادا من إفراج مرشوط 
يف الثاني من يولي�و. وطلبت النيابة 
العامة لهما السجن أربع سنوات مع 
النفاذ.وج�اءت محاكم�ة درارني يف 
سياق من القمع املتزايد ضد ناشطي 
الح�راك، م�ن مدون�ني وصحفي�ني 
ومعارضني سياس�يني. واتهم بعض 
الصحفي�ني ب�زرع الفتن�ة وتهدي�د 
الوح�دة الوطني�ة وأكث�ر م�ن ذل�ك 

“خدمة مصالح جهات أجنبية”.
ويوجد العديد منهم يف السجن، بينما 
تج�ري يومي�ا محاكمات لناش�طي 
الح�راك. ورصح حكي�م ع�داد أح�د 
ناشطي الحراك، خالل تجمع االثنني 
“م�ن امله�م املحافظة ع�ىل التعبئة 
ومواصل�ة الضغ�ط اإلعالم�ي ع�ىل 
الس�لطات القضائي�ة ولك�ن أيض�ا 
السياس�ية حت�ى يفهم�وا أنن�ا ل�ن 

نرتاجع”.
وضعت�ه  ال�ذي  الرتتي�ب  وبحس�ب 
منظمة “مراس�لون بال حدود” حول 
احرتام حرية الصحافة لسنة 2020، 
تحتل الجزائ�ر املرتبة 146 )من بني 

180 دولة(. 

مؤسسة “فريدريش ايربت” األملانية تدعم تدريب صحفيني عرب على الصحافة االستقصائية

احلكم بسجن الصحفي خالد درارني ملدة عامني غايته تكميم أفواه اجلزائريني

مقتل صحفي بالرصاص بعد فضحه 
لعمليات غري قانونية يف الفلبني 

صحفي شهري حيرج صهر ترامب بسؤال 
جريء وجيعله يتملص من اإلجابة 

تغريدة لصحفي لبناني حتسم مصري الرئيس 
املكلف لتشكيل احلكومة اجلديدة

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
قضْت محكمة النقض املرصية برفض طعن 
وزير اإلعالم األس�بق صف�وت الرشيف عىل 
حكم بسجنه ثالث سنوات يف قضية الكسب 
غري املرشوع، وهو ما يعني أن الحكم أصبح 
نهائي�ا وباتا بالنظ�ر إىل أن محكمة النقض 

تمثل آخر درجات التقايض يف مرص.
وكان صف�وت الرشيف الذي ش�غل منصب 
وزي�ر اإلع�الم خ�الل عه�د الرئي�س الراحل 
حس�ني مبارك، س�لّم نفس�ه خالل الجلسة 
املاضية “يف 7 يوليو/تموز املايض” إىل قوات 
أمن املحكم�ة كإجراء وجوبي لقبول الطعن 
املق�دم منه ش�كال، حس�بما أف�ادت مواقع 

إخبارية حكومية.
وكان�ت محكم�ة أول درجة قضت بس�جن 
الرشيف خمس سنوات وغرامة 209 ماليني 
جنيه بتهمة اس�تغالل النفوذ والكس�ب غري 

امل�رشوع، ثم ق�ررت محكمة النق�ض إلغاء 
الحكم وإع�ادة املحاكمة أم�ام دائرة أخرى 
قررت بدورها حبس الرشيف ثالث س�نوات 

مع غرام�ة 99 مليون جنيه، وبرأت ابنه من 
التهم نفسها.

يذكر أن الرشيف “87 عاما” كان من أعمدة 

نظ�ام الرئيس الراحل حس�ني مب�ارك الذي 
أطاحت ب�ه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 

بعد ثالثة عقود قضاها يف السلطة.
وش�غل الرشيف منص�ب أمني ع�ام الحزب 
الوطني الحاك�م كما عمل لس�نوات طويلة 
وزي�را لإلع�الم، ث�م ت�وىل رئاس�ة مجل�س 
الش�ورى ال�ذي كان يمث�ل الغرف�ة الثاني�ة 
للربمل�ان. وعق�ب ثورة يناي�ر واجه الرشيف 
وعدد من مس�ؤويل عهد مبارك وحتى مبارك 
نفسه اتهامات بالفس�اد وقتل املتظاهرين، 
لكن األمر انته�ى بتربئة معظمهم أو صدور 
أح�كام مخففة وهو م�ا انتقدته املعارضة، 
علم�ا بأن الرئي�س محمد م�ريس الذي كان 
أول رئي�س مدني منتخب عق�ب ثورة يناير 
تم عزله بعد عام واحد إثر انقالب عس�كري 
ق�اده الرئي�س الح�ايل عبد الفتاح الس�ييس 

عندما كان وزيرا للدفاع أواسط 2013.

حمكمة النقض املصرية تقضي برفض طعن وزير اإلعالم األسبق على حكم بسجنه 

موجة استقاالت من القنوات اللبنانية بتأثري األزمة االقتصادية والسياسية
بريوت/ متابعة الزوراء:

تش�هُد القن�وات اللبناني�ة تغريات يف 
أب�رز وجوهه�ا اإلعالمية بع�د موجة 
اس�تقاالت متتالية، أغلبه�ا من قناة 
“أو.تي.يف” التي يعاني العاملون فيها 
من ضائقة صعبة بس�بب تقاضيهم 
نص�ف رواتبه�م، وأضيف له�ا تقييد 
يف عمله�م ع�رب رف�ض إدارة القن�اة 
لربامج أو استضافة شخصيات توجه 
انتقادات لقادة التيار الوطني الحر أو 

رئيس الجمهورية.
وتتواىل استقاالت املذيعني البارزين يف 
القنوات الفضائية اللبنانية يف خطوة 
ليس�ت مفاجئ�ة إذ أعل�ن الكثري من 
اإلعالمي�ني مؤخ�را عزمه�م الهجرة 
بعد أن يئس�وا م�ن محاوالت اإلصالح 
الس�يايس بع�د كارث�ة انفج�ار مرفأ 

بريوت.
العربي�ة  الفضائي�ة  القن�وات  وتع�ّد 
الوجه�ة املفضلة لغالبي�ة اإلعالميني 
اللبناني�ني، لكن�ه ليس خي�ارا متاحا 
دائم�ا لهم، لذل�ك كان الخي�ار الثاني 
االنتقال إىل محطة لبنانية تؤمن قدرا 

أعىل من حرية التعبري.
وجاءت غالبية االس�تقاالت من قناة 
“أو.ت�ي.يف” التابع�ة للتي�ار الوطني 
الحر واملوالية للرئيس ميش�ال عون، 
بع�د العديد م�ن التوترات واملش�اكل 
داخل القناة بس�بب خطها الس�يايس 
أو  لربام�ج  القن�اة  إدارة  ورف�ض 
استضافة شخصيات توجه انتقادات 

لقادة التيار أو الرئيس عون، وهو ما 
حدث مع اإلعالمي رواد ضاهر.

وتقدم ضاهر باس�تقالته من محطة 
“أو.تي.يف” بسبب إلغاء اإلدارة ضيوفا 
قبيل حلقات برنامجه، وذلك انسجاما 
م�ع سياس�ة املحط�ة الت�ي تميل إىل 
إرض�اء جمهور التي�ار الوطني الحر، 
ال�ذي بدأ يتململ م�ن بعض الضيوف 
ويرف�ض وجودهم عىل الشاش�ة، ما 
تسبب بالتضييق عىل مقدمي الربامج 
يف مس�ألة اختيار ضيوفهم حسب ما 

ذكرت مصادر من داخل القناة.
وكتب ضاهر عرب حس�ابه الشخيص 

عىل فيسبوك:
ول�م يس�لم ضاه�ر كم�ا غ�ريه م�ن 
الصحفيني واإلعالميني من االتهامات 
بالتخوي�ن والتنكر للقن�اة التي عمل 
فيها س�نوات م�ن قبل أنص�ار التيار 

العوني.
أت�ت  “اس�تقالتي  ضاه�ر  وأوض�ح 
ألس�باب ق�د أتح�دث عنه�ا الحق�اً، 
لكنه�ا بعيدة ع�ن تعليق�ات البعض 
م�ن مح�رتيف لغ�ة التخوين والش�تم 
والتجريح ال غري.. ونصيحتي لهؤالء، 
ش�غلوا عقلكم ب�دل غريزتك�م، علنا 
نحظ�ى ببلد يلي�ق بأحالمن�ا، بدل أن 
يبق�ى حلب�ة لرصاعات يف م�ا بينكم، 
وم�ع طواحني الهواء، ومع أنفس�كم 
أوالً!!!”.وعمل ضاهر يف القناة منسقاً 
لألخبار ورئيس تحرير قبل أن يستقيل 
من املنصب األخري عام 2016 ويتفّرغ 

لتقديم الربامج السياسية.

ول�ن ينتق�ل ضاه�ر إىل قن�اة أخرى، 
وسيتخذ من قناته عىل يوتيوب منصة 
ل�ه للتح�دث يف السياس�ة، وق�د يحل 
ضيفاً عىل القن�وات ككاتب ومتحدث 
يف الشؤون السياسية، بحسب ما ذكر 

يف ترصيحات صحفية.
واتخذ عدد من الصحفيني واإلعالميني 
اللبنانيني والعرب يف السنوات األخرية 
م�ن يوتي�وب منص�ة له�م، بس�بب 

الضغوطات والقيود التي يعانون منها 
مستفيدين من كونهم وجوه معروفة 
عىل الشاش�ة الصغرية ويعولون عىل 
اس�تقطاب الجمهور عرب قناتهم عىل 

يوتيوب.
وتحدثت مص�ادر محلية عن تدخالت 
متك�ّررة باختي�ار ضي�وف برنام�ج 
ضاه�ر “باملب�ارش” م�ن قب�ل التّيار 
الوطن�ي الح�ر، وتحدي�داً مستش�ار 

رئي�س “التّيار” أنطوان قس�طنطني، 
ع�رب مدي�ر األخب�ار يف املحط�ة جاد 
أبوج�ودة. حيث يفرض قس�طنطني 
بعض الضيوف، ويضع “خطا أحمر” 
ع�ىل آخري�ن أطلق�وا بع�ض املواقف 
املنتق�دة لرئي�س الجمهورّية ولزعيم 
التيار ووزير الخارجية السابق جربان 

باسيل.
وأضاف�ت املص�ادر أن التضيي�ق عىل 

مقدم�ي الربام�ج يف القن�اة وصل إىل 
اإلعالمّية جوزيفني ديب، التي تسعى 
إىل إيص�ال الصوت اآلخ�ر، األمر الذي 
يزع�ج قس�طنطني ال�ذي كان أيض�اً 
وراء بيان مقاطعة قن�اة “أم.تي.يف” 
من قب�ل التّيار الوطني الحر، علماً أّن 
باسيل، الذي كان يؤّيد القرار، لم يكن 
متحّمساً كثرياً لصدور بيان ُتعلن فيه 

املقاطعة.
وتحول�ت قن�اة “أو.ت�ي.يف” إىل قناة 
إخباري�ة قبل ع�ام تقريب�اً وتوقفت 
غالبي�ة الربام�ج الفني�ة والرتفيهية، 
لكنه�ا ل�م تس�تطع إثب�ات نفس�ها 
كمحط�ة إخبارية بع�د. إذ تعرتضها 
مش�اكل ع�دة، وع�ىل رأس�ها األزمة 
املالي�ة التي أجربتها ع�ىل دفع نصف 
رات�ب للموظفني. رغ�م أن موظفيها 
ال يتقاضون معاشات مرتفعة أصال، 
مقارن�ة بزمالئه�م يف بقي�ة القنوات 
اللبناني�ة. ما جع�ل املوظفني يعانون 
م�ن أزم�ات مالية بس�بب اس�تمرار 

القناة يف دفع نصف راتب.
وبعد اس�تقالة ضاه�ر تلته اإلعالمية 
الرا الهاش�م الت�ي أك�دت انتقالها إىل 
محط�ة “إل.ب�ي.يس”، وم�ا لبثت أن 
أعلن�ت اإلعالمية جوزيفني ديب طلب 
اس�تقالتها م�ن “أو.ت�ي.يف” بع�د أن 

عملت فيها عىل مدى 11 عاما.
وكشفت جوزيفني يف تغريدة لها أنها 
س�تنضم إىل فريق محط�ة “الجديد” 
التي انطلقت منها يف بداية مس�ريتها 
اإلعالمية: “أودع هذا األس�بوع ال�’أو.

ت�ي.يف’ وأع�ود إىل قن�اة الجدي�د التي 
بدأت فيها مسريتي”.

ورغ�م ع�دم إفصاحه�ا عن الس�بب 
ال�ذي دفعها لالس�تقالة وتأكيدها أن 
عالقته�ا مازالت طيبة مع العاملني يف 
املحطة، إال أن مص�ادر أخرى تحدثت 
ع�ن خالف�ات يف وجه�ات النظ�ر بني 
املذيعة وإدارة قناة “أو.تي.يف”، بسبب 
مواقف نقدية من التيار الذي تعرّب عنه 
املحطة، واستقبالها ضيوفاً يهاجمون 
برنامجه�ا  يف  التي�ار  ه�ذا  رئي�س 
الس�يايس. ووج�دت قن�اة “الجديد” 
الت�ي غادره�ا ع�دد م�ن مراس�ليها 
ومراسالتها يف اآلونة األخرية، الفرصة 
مالئمة لتقديم عرض لديب. وأضافت 
املص�ادر أن  قناة “الجدي�د” اململوكة 
آلل الخّياط تخطط لربنامج س�يايس 
جديد من املتوّقع بّثه قريباً، وقد يكون 

لجوزيفني ديب دور فيه.
م�ن جهته، وبع�د أكثر م�ن 30 عاماً 
قضاها اإلعالمي اللبناني بسام أبوزيد 
اللبنانية لإلرس�ال  ضم�ن املؤسس�ة 
“إل.بي.يس”، كمراسل ومقدم برامج 
الرئيس�ة،  ومقدم للن�رشة اإلخبارية 
“الح�دث”  قن�اة  إىل  انتقال�ه  أعل�ن 
التابع�ة ل�”العربي�ة”. وق�ال أبوزيد 
يف ترصيح�ات صحفي�ة “يف الس�ابق 
عندم�ا كانت األم�ور طبيعية، تلقيت 
الكثري م�ن العروض ولم أقبل بها، بل 
بقيت يف ‘إل.بي.يس’، وكنت مرتاحاً يف 
العمل يف املحطة، ولكن لألسف يف هذا 

البلد أعادونا كثرياً إىل الوراء”.

عدد من الصحفيني واإلعالميني يتخذون من يوتيوب منصة هلم
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شوقي كريم
*سؤال يظل يطرق الرؤوس كلما، رحنا 
نش�اهد او تقرأ خطاباً جمالياً موجه اىل 
الطفولة، التي لم نجد لها تقاسيم كتابية 
حتى لحظتنا الراهنة، اىل من من الفئات 
العمرية تقدم هذه الجماليات الرسدية، 

ولكل فئة مس�تويات تلق خاصة بها؟
خل�ط  الجمالي�ات  له�ذه  يمك�ن  ه�ل 
الخطابات وتقديمها داخل نسق انساني 

واحد؟
ه�ل يمكن ان يحقق نجاح�اً، وتأثراً لدى 
فئ�ات التلق�ي بكاف�ة عمرياته�ا؟ م�ع 
اش�كالية مهم�ة، ان جمالي�ات م�رسح 
الطف�ل يف العراق، غري راس�خة وماتزال 
الن،  حت�ى  االنتاجي�ة  الص�دف  تعتم�د 
تغيب طويالً ثم تأت�ي تحت الحاح رغبة 

ما لتق�دم خطاباً جمالي�اً ال يصل اىل 
التكامل قط، ولنس�تثني تجربتني 

مهمتني، اولهم�ا تجربة الراحل 
قاس�م محمد، الذي حدد الفئة 
العمري�ة ووس�ائل  االتصال 
امل�راد منه�ا تقديم ش�فرات 
ودالالت معرفية ظلت راسخة 
يف ذهنيات متلقيها، والتجربة 
االخرى تجربة املخرج حسني 

عيل صالح، ال�ذي حاول احياء 
قوى التأثري داخ�ل هذا الخطاب 

وان كان يف ح�دود معينة ومحدودة 
يعيش�ها  الت�ي  االنتكاس�ية  بحك�م 

الخط�اب املرسحي العراقي، الولد الحيي 
الذي بدأ من شوارع الطني واالحزان، كان 
بهدوئه الرص�ني، رغم ضجيج مجايليه، 
يبحث عن فرص تعبري تقدمه باختالف، 
يعّد التمثي�ل اداة فهم مل�رسات وجدانية 
تطهريية، لكنه وان درس الفن، ظل عند 
حافة املصادف�ة، حتى اكتش�ف ان ثمة 
طاقة ايجابية، تكمن ب�ني ثناياه، فراح 
يج�رب قياة الص�ور االخراجية، عروض 
مهمة ولكنها ل�م تثر جدالً وظلت ضمن 
راودت  لحظ�ة،  وذات  املمك�ن،  الس�ائد 
الرأس الحائر زخات من االسئلة، تبدأ ما 

الذي 
من  بقي 
م�رسح الطفل يف الع�راق، وان كنا نقول 
انه مرسح طفل حقاً، ملحدودية التجارب 
وع�دم تركه�ا لصم�ات داخ�ل التلق�ي 

الجمعي؟
وكيف يمكن ايجاد وش�ائج جديدة، بني 
ه�ذا الخطاب الجم�ايل والطفولة، ونحن 
نع�رف ان الفض�اء ق�د امتأل بم�ا يعذي 
معارف الطف�ل اينما كان، ثمة وس�ائل 
جذب سحرية وساحرة، ال يمكن الفكاك 
منها، لهذا تتعلق الطفولة بقوة لتصل اىل 
الغايات املش�هدية واغراض التلقي، فهل 

يس�تطيع الخطاب املرسحي سحب 
فئ�ات عمري�ة معين�ة م�ن اماكن 
اعت�ادت الجل�وس عنده�ا وتأمل 
الحكاي�ات والقصص باس�رخاء 
مش�اهدة  اىل  واالنحي�از  ت�ام 
مرسحي�ة يظ�ل خالله�ا الطف�ل 
مشدوداً اىل فوىض املكان وعصبيته، 
ولربما فش�ل الخطاب الرسدي املراد 
ايصاله؟ هذه املعضلة واجهت حس�ني 
عيل صالح، ال�ذي وجد يف اعماقه رغبات 
يف البح�ث ع�ن حيثيات خط�اب مغاير، 
ل�م يألف املتلق�ي العراقي بع�د وال اظنه 
يألف يف ايامنا القادمة، بأن يزور مرسح 
الطف�ل مع االوالد تاركاً اياهم يعيش�ون 
تفاصي�ل املش�هدية املرسحي�ة بكام�ل 
مواجهاته�ا، قاع�ات ه�ذه العروض لم 
تتخل�ص من زحمة التفاصيل، مع ضيق 
اليمن�ح الطفل حرية الحرك�ة واالنتماء 
اىل مكون�ات العرض، هذا غري الس�قوط 
يف الحط�اب العمري، وه�ذه واحدة من 
اس�باب تراجع�ات ه�ذا الخط�اب، لكن 
حس�ني عيل صالح، الذي غ�اص عميقاً 
يف تفاصيل الرس�الة الجمالية، من ايجاد 

بع�ض الرم�وز ول�دالالت الت�ي ابع�دت 
العمرية وصارت تنتمي اىل الكم العمري 
بكاملة، مع تمس�ك بالرسدية الحكائية 
التي كثرياً ما تعتمد الرسديات االرثية التي 
صيغت للتفق ومعالم العرض املرسحي، 
اس�تطاع املخ�رج صالح، تنمي�ة ادواته 
الخطابية، مع اهتمام ملحوظ باالضاءة 
الفاعل�ة، والركي�ز ع�ى االداء التمثييل، 
وتخليصه من عقد املبارشة والخطابية، 
م�ع ركائز تمن�ح الطفل  فس�حة تلقي 
تاخ�ذه ولب االحداث، وتجعله مش�اركاً 
فيه�ا، وتل�ك خصيص�ة تش�ري اىل نجاح 
عروض حسني عيل صالح، الذي ماكانت 
املطلوب�ة  املس�احات  تأخ�ذ  عروض�ه 
م�رسح  تج�ارب  وخ�ارج  وزمنيته�ا، 
الطفل، ظل حس�ني، الراغ�ب بان يكون 
ممثالً مختلفاً اس�ري رغب�ات وتوجهات 
املخرج�ني، فلقد تأرجح�ت روحه داخل 
االدوار التكميلي�ة املس�اعدة رغم قدراته 
التجس�يدية املمتازة، القلق الذي يعيشه 
جعله يقب�ل الوقوف داخ�ل مربع اليثري 
االنتباه كث�رياً والننا نعيش االعتيادية يف 
الفن واالدب والحياة، سيظل حسني عيل 
صالح، مطيعاً راضخ�اً لهذه االعتيادية 
الت�ي هيمن�ت ع�ى مكونات تفس�رياته 
للشخوص املقدمة ويف معظمها التحتاج 
اىل تفس�ري او تفح�ص لوجوده�ا غ�ري 
الفاعل ربما، وهذا ما يمكن ان نس�مية، 
نمطي�ات التجس�يد و س�طحيته، ه�ل 
يس�تطيع حس�ني ع�يل صال�ح البح�ث 
ع�ن طريقة خالص وس�ط ه�ذا الركود، 

وكيف؟
االجابة تبدو صعبة وغري واضحة املعالم 
م�ا دامت الحياة قد وصل�ت اىل هذا الحد 

املحزن من األرتباك؟
املح�اوالت  رغ�م ه�ذا س�تكون  ولك�ن 
التخليصي�ة واجب�ه، والب�د م�ن لحظ�ة 
اكتشاف تشبه تلك اللحظة التي اكتشف 
فيه�ا حس�ني ع�يل صال�ح، خصائ�ص 
ومهم�ات م�رسح الطف�ل وان تش�ظت 
وابدع فيها، ليكون ثاني اثنني يشار لهما 

بالنجاح والجرأة وصدق التجربة.!!

جودت هوشيار
يف عام 1914 تأسست يف العاصمة الروسية القديمة 
»بروغراد » تجمع أدبي تحت اس�م »جمعية اللغة 
الش�عرية« يقودها نّقاد أدب المع�ون ويف املقدمة 
منهم )شكلوفس�كي، وايهنباوم، وتينيانوف( وقد 
ع�رف ه�ذا التجمع باس�م » الش�كالنيون الروس 
» الذي�ن كان له�م نفوذ ق�وي يف الحي�اة الثقافية 
الروسية يف العرشينيات من القرن املايض. ويمكن 
الق�ول ان معظ�م نّق�اد األدب ال�روس الكب�ار قد 

خرجوا من رحم هذه الجمعية .
كان الش�كالنيون الروس يقول�ون : » نحن ندرس 
النص األدبي الذي امامنا، وال عالقة لنا ال بشخصية 
الكات�ب، وال بتفاصيل حيات�ه، وال يهمنا ان كانت 
للظروف التي ع�اش فيها أو التجارب التي مر بها 

لها تأثري يف نتاجاته. ألننا لن نعرف ذلك أبدا . لذا 
ينبغي تحليل النص ودراس�ته عى نحو مستقل 
أو منفصال عن كل ما عداه .أي تحليل الكلمات 

وشعرية النص وليس اي يشء آخر.
الناق�د الش�كيل ال يع�ري اهتماما أو لي�س لديه 
تص�ور عن س�رية املؤلف الحياتي�ة واألدبية وال 

عن عرصه . النص معلق يف الفراغ .
وقد ازدهرت هذه املدرس�ة يف الغ�رب يف الوقت 
ال�ذي حاربه�ا البالش�فة واختفت من املش�هد 
األدبي الرويس بحلول نهاية العرشينيات. وكان 
لفيكت�ور شكلوفس�كي )1893-1984( الدور 
الب�ارز يف تطوير املنهج الش�كيل. ومن مقاالته 
املهم�ة يف هذا الصدد » »الفن م�ن أجل الفن » ، 

التي نرشها يف عام 1919.
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ثقافية

حسني علي صاحل...  سرديات الطفولة املتشظية

الشكالنيون الروس

يف هلوسة الليل
تثور براكني،  داخنة

يمأل الضباب أكف املكان
 الطفل   بي  تمرد
يغيض اآلء الظالم

بْعدِّ ما تبقى من نجوم عالقة
كي يصبح عمر الساعة لحظة... !!

تسقط الصور الواقفة
تتموج األرض، تحتي

والحلم يباغت  املجرة...
يصل اىل سماء ذاكرة  صفراء

  تفكُّ رموزه غرقاً،  يف زحام  دون  رقاد
يتل�وى  الجس�د  دون�ي،  ع�ى مصطبة  

الرجاء
متسائالً   هل ينهي الليل حداده؟

 هذيانه.  يخلع  نعليه
يف وادي رأيس املقدس

يأخذن�ي  اىل بح�ر  عقي�م  ألق�ي » اليه 
تحيتي »

 فُتنِبُت  »ذريته«  عى صوِت موجة 
تذروا عى وجهي ذرات من  رمٍل  وماء

تحمل عبق الُغّياب
يف بعٍض من دهشة  تأز القلب

   فيقبضه الرسور

)هذيان مباح(
اسراء خليل

حممد احلديين
سقوط إجباري 

أسقطتني السماء.. كنت خفيفا جدا.. يف رحلتي 
إىل أس�فل، لم يلتفت يل أحد م�ن قادة الطائرات 
الخالي�ة من الركاب، رغ�م تلويحي لهم.. وقبل 
أن يصب�ح االرتطام وش�يكا، انفتحت األرض.. 
نزل�ت واقفا عى قدمي وبدأت يف تعلم امليش مع 

آخرين يتعثرون كثريا.
نهاية مقدرة

خط�وات قليل�ة تفصل الس�لحفاة ع�ن نهاية 
الطري�ق املرس�وم له�ا بعناي�ة.. عن�د الحائط 
الضخم، لم تس�مع صيحات التشجيع والتهليل 
املنتظ�رة، فقط أصوات خربش�ات أظافر تأتي 

من الجهة األخرى. 
باب البحر

تكاث�ر الصيادون...ال�كل يبحث ع�ن املفتاح.. 
عاندهم البحر.. مللم ماءه, فتعرت ش�باكهم.

بطولة مشركة
ُرفع الس�تار.. الحارضون الذين ت�م انتقاؤهم 
بعناية يتابعون بركيز.. عندما أوش�ك العرض 
ع�ى النهاي�ة، أخرج�وا جميع�ا مسدس�اتهم 
وأفرغوها يف جس�د البطل األوحد.. خيم الظالم 

وارتجت جنبات املرسح بقهقهاتهم.
تشبث

دون إرادتي، بعت منزيل.. عندما بدأ املالك الجديد 
يف وض�ع بصمته، أرسعت متلصص�ا بالخروج 
من إط�ار صورت�ي املعلق عى أح�د الحوائط.. 
زحفت أبحث عن ش�ق يخبئني قبل أن تطالني 

فرشة الطالء.
فرار

عى لوحته رس�م حديق�ة غناء زاهي�ة األلوان 
ص�وب  ملون�ة..  طي�ور  تس�كنها  وأش�جار 
عصفوره القابع يف قفصه عينيه عليها مطلقا 
زقزقات مدوية، ارتجت اللوحة مخلفة ريشات 

مألت سماءها.
تقري�ر مص�ري

ع�ى رقعة الش�طرنج، اختلف املل�كان األبيض 
واألس�ود عى من يب�دأ اللعب.. احتكم�ا للنرد.. 
رم�ى كل منهما ن�رده.. تدحرج�ا إىل الخارج.. 
لحقهم�ا املل�كان وم�ن ورائهم�ا كل القط�ع  
الكبرية.. برسعة، طوى الجنود  الرقعة  وأغلقوا 
الصندوق.. تعارفوا غري عابئني بقرعات مدوية 

من خارجه.
الصيد األغى

نظ�رات خيبة تتج�دد يف عيني الصي�اد العجوز 
وه�و يف�رغ ش�بكته م�ن حمولته�ا.. نظرات 
دهش�ة واس�تغراب تمأل أعني سمكات تعود إىل 
الحياة ثاني�ة.. وحده يعرف الس�بب، كل هذه 
الس�نني م�رت دون أن يصط�اد ح�ذاء يصل�ح 

للسري عى املاء.
استجمام

عى رصيف منزو يف ش�ارع مظلم، رسم رسيرا 
وث�ريا.. عى حائ�ط املبنى املتهدم، أكمل رس�م 
باقي محتويات الغرفة.. اس�تلقى مس�تمتعا.. 
بع�د لحظات، ب�دا عليه التأف�ف.. الوقت يطول 
وقد ضغ�ط عى ال�زر ولم يأت�ه موظف خدمة 

الغرف بإفطاره الشهي.
فرار

 لحظات و يبدأ العرض.. ُفتح الستار.. انهالت 
عى الشاش�ة مش�اهد مفزع�ة انخلع�ت لها 

قلوب املش�اهدين.. تعال�ت رصخات الرعب يف 
أرجاء القاع�ة.. حاولوا إغم�اض عيونهم، لم 
يس�تطيعوا.. فقؤوها.. باب الخروج موصد.. 
تزاحموا و تدافعوا إىل الخارج محطمني إياه.. 
وهناك كانت عيونهم عالقة يف الهواء.. امتدت 
أياديه�م إليه�ا.. أمس�ك كل منه�م بعيني�ه.. 
أعادهم�ا إىل محجريهم�ا.. م�ى يف طري�ق 

العودة، لكنه كان طريقاً آخر تلك املرة.
نشوء

عدوُت ورائي  ولم أُْدركني إال عى حافة الهاوية، 
امتزجنا، وصعدنا معاً.

إدراك متأخر
يف رحلتي إىل أعى، م�ررت بغرفة يتصاعد منها 
دخان وأصوات اصطدام أقداح وتكرس زجاج.. 

فتح�ت الباب بهدوء.. كانت ليلة رأس الس�نة.. 
آله�ة كثرية ترتدي مالبس رجال دين وساس�ة، 
رأيتهم ُيطرّيون بالوناٍت مرس�وماً عليها صوٌر 

ُمضِحكٌة يل.
يحدث أحيانا

يف صبيح�ة ي�وم، جلس�ت أتصف�ح الجري�دة 
اليومية كعادتي.. لف�ت نظري خرب عن تفجري 
أودى بحي�اة كل املوجودي�ن يف فندق رخيص يف 

إحدى الدولة األجنبية.. فغرت فاهي متعجباً، 
 كنت نائماً هناك تلك الليلة«
وصية 

كن�ت بعيداً عندم�ا كان أبي مم�دداً عى فراش 
امل�وت.. عدت بعد ف�وات األوان.. انه�رت تماماً 
وأنا أنظر إىل رسيره الخايل.. قال يل أحدهم وهو 
يرّبت عى كتفي، إنه كان دائم النظر إىل صورتي 
املعلقة عى الحائط.. قررت الذهاب إىل س�احة 
املقابر.. وبينما كنت واقفاً أمام مقربته، جاءني 
حارس املكان يتكئ عى عصاه, وبادرني قائالً 
وهو يمد يده بمفتاح يتدىل من سلسلة: »تركها 

لك ويريدك أن تعلقها يف رقبتك«.
استدعاء

 نق�رات متتابع�ة أس�معها ع�ى زج�اج نافذة 
غرفتي.. فتحُت ألجد غراباً أخرض الريش، يحمل 
رسالة.. فككتها وقرأت ما فيها بإمعان.. غبُت 
يف الداخ�ل للحظ�اٍت ثم ع�دت.. يف إحدى قدمي 
الغ�راب، تأكدت من تثبت الوريق�ة التي تحمل 

ردي:
إحي�اء  الحارضي�ن يف حف�ل  أول    »س�أكون 

املوتى«.
أدوار

م�ات الس�لطان.. ل�م يش�عر أف�راد حاش�يته 
باالرتي�اح وهم يضعونه داخل ق�ربه؛ العبوس 
ال يف�ارق وجهه.. فهم أحده�م األمر.. برسعة 
اصطح�ب بعضه�م.. ذهب�وا وع�ادوا بجثمان 
مهرج�ه مكفن�اً يف ثيابه امللون�ة.. أغلقوا القرب 
عليهما.. بعد حني، انبعث�ت اهتزازات ودبدبات 

تعالت عى وقعها قهقهات مدوية.

حسام حممود
يظ�ُن بع�ض الكت�اب يف م�رص والعال�م العربي أن 
الواقعية السحرية ليس�ت أكثر من الدخول يف عالم 
الج�ن والعفاريت وما إىل ذلك مما نس�ميه بالجانب 
العجائبى يف حياة اإلنس�ان والذي تمثله خري تمثيل 
قصص “ألف ليلة وليلة” الشهرية وحواديت الجدات. 
لكن الحقيقة أن املس�ألة أعمق من ذلك بكثري سواء 
فيم�ا يتعلق براثن�ا القصيص واإلبداع�ات القائمة 
عى روايات األخب�ار والحكايات وغري ذلك وبعضها 
يدخل يف الكتابات التاريخية نفس�ها بوصفها كذلك 
أو فيما يتعلق بالواقعية الس�حرية كتيارات جديدة 
تحظ�ي من�ذ النص�ف الثاني م�ن الق�رن العرشين 

بانتشار عاملي ال مثيل له.
الواقع والخيال

إن الواقعي�ة الس�حرية تي�ار ل�م ينش�أ فج�أة أو 
باملصادف�ة أو انبث�ق ملج�رد أن كاتب�ا م�ا أن أدخل 
يف رواي�ة أو مجموع�ة رواي�ات أو أعم�ال قصصية 
بعض ه�ذه العوالم الغريبة التي نطلق عليها صفة 
العجائبية لكن الواقعية الس�حرية عى العكس من 
ذل�ك ظهرت نتيج�ة ملجموعة من العوام�ل الفاعلة 
واملؤثرة من بينها عامل التطور االبداعي. وقد تحدث 
ع�ن ذلك الناق�د )خواك�ني مارك�و( يف كتابه “أدب 
أمريكا الالتيني�ة من الحداث�ة إىل أيامنا” حيث رأى 
النقاد أنه من املفاجآت العديدة التي امتدت حتى إىل 
م�ا انطوت عليه رواية “مائ�ة عام من العزلة” التي 

أحدثت ضجة ملا هو سحري وما هو عجائبي .
إن الواقعي�ة الس�حرية يف أم�ريكا الالتيني�ة جاءت 
نتيج�ة ألمري�ن ال يمكن فص�ل أحدهما ع�ن اآلخر 
وهما أن كت�اب هذه القارة خ�الل القرن العرشين 
كانوا ش�ديدي االهتمام بمالحق�ة التطور اإلبداعي 
يف العالم وخاصة يف الق�ارة األوروبية بل وىف أمريكا 
الش�مالية أيض�ا وقد كان�ت لهم إس�هامات فعالة 
يف الح�ركات الطليعي�ة الت�ي ظهرت خ�الل العقود 
الثالث�ة األوىل من الق�رن العرشين مثل املس�تقبلية 
والدادئي�ة  والتكعيبي�ة  والتعبريي�ة  واالنطباعي�ة 
والس�رييالية وغريها بل إن بعضه�م تزعموا بعض 
ه�ذه الحركات مثل )بيثينتى أويدوبرو( رائد حركة 
االبتداعية و)خورخي لوي�س بورخيس( فضال عن 

رائ�د حركة الحداث�ة يف العالم املتحدث باالس�بانية 
وهو الشاعر النيكاراجوي )روبن داريو (.

كما ش�هد القرن العرشون عودة قصص األساطري 
كبداية يف األدب الحكوات�ي املعتمد عى الحكاية وىف 
منتهاه ألن الواقعية الس�حرية بمفهومها الحديث 
تقوم ع�ى ثالثة ارتباطات أساس�ية هي العجائبي 
واألس�طوري والس�رييايل وهذه االرتباطات الثالثة 
له�ا نفس�ها ارتباط أق�وى وأهم هو التط�ور الذي 

حدث يف الفن الحديث.
فال�ذي يس�تطيع دخ�ول عال�م العجائ�ب يجب أن 
يكون متدف�ق الخيال وليس مج�رد وضع حكايات 
للعفاري�ت والج�ن واألش�باح ولك�ن رب�ط الخيال 
بالواق�ع فالكتاب�ة غري الجيدة يف ه�ذا املجال تجعل 
الجمهور يبحث عن األخطاء الروائية فيها ويرفضها 
وال تستحق االهتمام من الناس بينما الدقة والتميز 
ت�زداد بريقه�ا يف عقول الن�اس باملزج ب�ني الواقع 

والخيال.
روايات سحرية

إن الفن حياة ووعى وقدرة عى التوصيل للمعلومات 
والتواص�ل بمتعة يمكن أن يح�س بها القارئ وهو 
يق�رأ أكثر األعمال عمقا وتأث�ريا ودخوال يف مجاالت 

التحديث مث�ل روايات الكات�ب األرجنتيني )خوليو 
كورتاثار( والربتغايل )خوسيه ساراماجو( والركي 

)أورهان باموق( وغريهم.
وال ش�ك أن كتاب الواقعية السحرية كانوا هم أيضا 
من أكثر الكتاب عمقا وقدرة عى بناء كتابة حديثة 
معقدة لكن يف نفس الوقت هناك س�هولة يف التناول 
وقد أدى هذا يف العالم الغربي إىل جذب ماليني القراء 
من ش�تى بقاع العالم. فالواقعية الس�حرية نموذج 
أدب�ي فريد جمع بني القديم والحديث، القديم ممثل 
يف العجائ�ب والحديث متمثل يف األس�اطري باملفهوم 
االدب�ى والفني والثقايف الذي تبل�ور يف كتب وأعمال 

كثرية خالل النصف األول من القرن العرشين.
ولع�ل ه�ذه الواقعي�ة التي تخف�ى وراءه�ا خياال 
خصبا ما كانت لتنش�أ س�وى مع تطور األبحاث يف 
علم النف�س واهتمامها بالجوانب الباطنية يف حياة 
الب�رش وعقولهم كذلك الرؤية النافذة لإلنس�ان من 
خ�الل طموحاته ملعرف�ة العوالم الخفي�ة يف حياته 

وتأثريها عى وجوده .
فالواقعي�ة الس�حرية تجددت أوارصها مع ش�يوع 
أفالم الرعب والخيال العلمي يف الغرب بعدما خرجت 
مفاهيمها للنور عن طري�ق أدباء أمريكا الالتينية . 

ولعل مما ال شك فيه أن كبار الكتاب الذين عارصوا 
الرؤية الالتينية للخيال والعجائب يرون ما قال عنه 
)جارثيا ماركي�ز( إن الواقع مق�در من خالل إطار 
املت�اح لكنه ينط�وي أيضا عى غرائ�ب وتناقضات 
وأش�ياء مثرية للدهش�ة فهذا الواق�ع بغرابته أكثر 
ق�درة عى اإلثارة من مخيل�ة الكتاب. فقال ماركيز 
إن كتاب أم�ريكا الالتينية والكاريب�ي عرفوا الواقع 
األفضل وق�دروه ومجدوه وكتبوا عنه ليقلدوه بما 
هو متاح لكن تبقي العجائب بأرسارها مثرية حتى 

ل�و كتب�ت ع�ى ورق بأق�الم الكت�اب.
من األش�ياء املهمة عند مناقضة رواي�ات الواقعية 
السحرية اإلشارة إىل اعراف كبار األدباء أن قصص 
وحكايات العرب كانت البداية ملا وصلوا له من خيال 
متدفق نحو عجائب الزمان واملكان وغرائب األشياء 
والبلدان والعصور حت�ى أن أول كتاب عرفه األديب 
الكبري “ماركيز” يف بداية حياته كان ألف ليله وليلة 
. ولك�ن “ماركيز” حاول دائم�ا التمييز بني الحرية 
والف�وىض يف الكتاب�ة والحي�اة عامة حت�ى أنه قال 
إن األدي�ب ليس م�ن املمكن أن ي�رك ليحلق بخيال 
الف�وىض دون تمييز وب�دون ضواب�ط وإال تحولت 

الروايات إىل أكاذيب.
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 املقادير
- عجينة اللقيمات :

طحني : 3 اكواب
حليب بودرة : 3 مالعق كبرية

سكر : 3 مالعق كبرية
خمرية : ملعقة كبرية

بيكنج بودر : ملعقة صغرية
لبن زبادي : 4 مالعق كبرية

الزيت النباتي : ربع كوب
ماء دافئ : كوب )للعجن(

- للتغطية :
حليب : كوب )سائل(

)ش�عريية  كي�س   : ش�عريية 
تكس�ري  مك�رة   / باكس�تانية 

صغري(
- جبن�ة : 12 حبة )جبن مربعات 

/ للحيش(
- الزيت : غزير )للقيل(

- الحليب املكّثف : علبة )محىل / 
للتقديم(

طريقة التحضري
اللقيم�ات: يف  لتحض�ري عجين�ة 
وع�اء الخل�ط، ضع�ي الطح�ني، 
الب�ودرة،  الحلي�ب  وأضيف�ي 
والس�كر، والخم�رية، والبيكن�ج 
ب�اودر، واللب�ن الزب�ادي، والزيت 
النبات�ي، ثم أضيفي امل�اء الدافئ 
بالتدريج م�ع التحريك ثم العجن 
بالي�د حتى يتش�كل لديك عجينة 
ادهنيه�ا  الق�وام،  متماس�كة 
بالقلي�ل م�ن الزيت، ث�م غطيها 
واتركيه�ا ترت�اح وتخمر مدة 30 

دقيقة.
قسمي العجينة إىل كرات صغرية، 

وافرديها باليد.
اح�يش العجينة بمربع صغري من 

الجبنة.
ش�كيل العجين�ة املحش�ية ع�ىل 
شكل كرات، ثم غمسيها بالحليب 

السائل، والشعريية الباكستانية.
الس�ابقة حتى  ك�رري الخط�وة 

نفاد كمية العجينة.
اق�يل اللقيمات املحش�ية بالزيت 
الغزي�ر الس�اخن حت�ى يصب�ح 

لونها ذهبياً.
ضعيها يف طب�ق التقديم، وصبي 
الحلي�ب املكث�ف املح�ىل عليه�ا، 

وقدميها. 

يخلّف القيام ببعض املش�اريع املنزلي�ة أو اإلصالحات بعض اآلثار أو 
البقع، كبقع اإلس�منت عىل الس�رياميك أو ب�الط األرضيات، إذ يمكن 
لإلس�منت أو غريه من املواد تلطي�خ األرضيات، يف أثناء تركيب بعض 

الديكورات املنزلية، باإلضافة اىل تصلّبه وترك بعض اآلثار املزعجة.
الجدير ذك�ره أن تنظيف البقع قد يصعب، عندما تهمل طوياًل. وعند 
الرغب�ة يف اس�تخدام امل�واد الطبيعية يف التخلّص من اإلس�منت، فإن 

الخلطات املنزلية اآلتية ناجعة.
1. محلول املاء والس�كر: ُيضاف جزء من السكر، يف مقابل 10 أجزاء 

من املاء الساخن، مع التحريك حتى يذوب السكر. 
يوض�ع املحل�ول ع�ىل اإلس�منت الصل�ب، ويرتك لس�اعة، ث�ّم ُيفرك 
اإلس�منت بأداة مناس�بة لكش�ط الكمية األكرب منه. يوضع املحلول 
مجّدًدا عىل اإلسمنت لتسهيل عملية النزع، وتريعها. من شأن هذه 
الطريقة أن تنظف الس�رياميك وتلمعه، باإلضافة إىل أنها لطيفة عىل 

البالط أو الرخام.
2. منّظف اإلس�منت والطوب: هو فّعال يف تفكيك اإلس�منت الصلب، 
وتقلي�ل تماس�كه وارتباطه بالس�رياميك، م�ع الحرص ع�ىل اّتخاذ 
التداب�ري الوقائية كون هذه األنواع من املنّظفات تحتوي عىل أحماض 
ذات تأث�ري قوي. وم�ن املمكن رشاء هذا املنظف م�ن أي متجر، وهو 

يتوافر بأحجام مختلفة. 
خطوات إزالة بقع اإلسمنت الخفيفة عن السرياميك

إلزالة بقع اإلسمنت الخفيفة عن السرياميك، يمكن االستعانة بالخل 
األبيض الذي يفكك الروابط بني اإلس�منت والب�الط، وذلك عن طريق 

تغطية املنطقة امللوثة بكم وافر من الخل األبيض، وذلك لساعتني.
يكش�ط اإلس�منت، ويفرك الس�رياميك باس�تخدام فرش�اة أس�نان 

قديمة.
تكّرر الخطوات، إذا بقي بعض البقع الصغرية. 

يغسل الس�رياميك باملاء، فبالصابون واملاء ملرات، وذلك لضمان إزالة 
أثر الحمض عن السرياميك. 

هنالك العديد من املنتجات التجارية املستخدمة يف تنظيف السرياميك 
والفواصل اإلسمنت، لكن يجب الحذر عند استخدام بعضها، وأهمها 
املبّيض، إذ يجب الحرص عىل توفري التهوية املناسبة واملسافة اآلمنة 
بني املبيض النقي وبالط الس�رياميك، بخاّصة السرياميك غري املطيّل. 
غالًب�ا م�ا تنتج البقع خ�الل محاولة تنظيف األرضي�ات نتيجة مزج 
املبي�ض وامل�اء عىل البالط أو م�زج كمية زائدة م�ن املبيض مع املاء، 
فاملزي�ج األفض�ل هو ذل�ك املكّون من ج�زء من املبي�ض يف مقابل 3 
حصص من املاء، مع الحرص عىل وضع املناديل الورقية أو املناش�ف 

حول األوعية املستخدمة ملزج املكوّنات.

ال ري�َب ب�أّن الخالف والش�جار أمام 
األطف�ال هو أكث�ر ترصف�ات األهل 
حماقًة وتهّوراً ومرّد ذلك إىل املخاطر 
العديدة التي يمكن أن تتأتى عن مثل 
هذه املواقف وانعكاس�اتها السلبية 
ع�ىل ش�خصية األطف�ال وصحتهم 
النفس�ية، دعينا نتع�رّف عليها معاً 

فيما يأتي:
الخوف

يمكن لش�جار األهل أمام األطفال أن 
ُيولّد يف أنفس�هم الخ�وف. فاألطفال 
يعجزون عن فهم األس�باب الكامنة 
وراء الج�دال ولكّنهم يفهمون تماماً 
بأّن األمور ال تجري عىل خري ما يرام 
ب�ني والديهم. وهذا ما قد يثري قلقهم 

ويسّبب لهم العقد النفسية.
القدوة السيئة

يمك�ن لش�جار األهل أم�ام األطفال 
إذ  أن يك�ون ق�دوة س�يئة له�ؤالء، 
سيحاولون التمّثل به وتقليد حركات 
الوالدين وترصفاتهما عندما يكربون. 

وم�ن بني أكث�ر الترصفات ش�ناعًة، 
العدائية التي يمكن أن تتخذ أش�كاالً 

غري مستحّبة.
تفضيل أحد الوالدين عىل اآلخر

يمك�ن لش�جار األهل أم�ام األطفال 
أن ُيظه�ر الوالدين بمظه�ر األعداء، 
تكوي�ن  إىل  باألطف�ال  ُيضط�ر  م�ا 
آراء مختلف�ة عن الطرف�ني والتحّيز 
ألحدهما أو تفضيله عىل اآلخر، وهذا 

أمر خطري جداً.
ذكريات طفولة مزعجة

يمك�ن لش�جار األهل املس�تمر أمام 
األطف�ال أن يرتك لدى هؤالء ذكريات 
طفولة س�يئة تحّضهم عىل الشعور 

بالخزي واإلحراج من والديهم.
فع�ل  وكل  ت�رّصف  كل  أّن  بم�ا 
يص�در ع�ن األه�ل ينطب�ع يف أذهان 
األطفال ويرس�م خطى س�لوكياتهم 
املستقبلية، فسيكون من األفضل أن 
تتجّنبي كأم الشجار مع زوجِك أمام 

األطفال 

10واحة
خماطر شجار األهل أمام األطفال

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ ..

لقيمات بالشعريية الباكستانية

هل س�معُتم من قبل ب�»هسهس�ة« 
القلب، أو رنينه الذي يش�ري ملش�كلة 
»لغط القل�ب«؟ إنها ظاهرة مرتبطة 
بص�وت رضبات القل�ب التي تختلف 
ع�ن ص�وت رضبات�ه الطبيعية »الب 
– داب«، وباإلم�كان التع�رف عليه�ا 
يف  املتواف�رة  الس�ماعة  باس�تخدام 

صيدلية املنزل.
يطم�ن أطب�اء القل�ب مراجعيهم يف 
بعض األحيان بأن »لغط القلب« ليس 
بمش�كلة خط�رة تس�تدعي الخوف، 
وع�ىل الرغم من ذل�ك، فحاالت »لغط 
القلب« تنقسم لنوعني، »لغط القلب« 
غري الضار الذي يحدث بس�بب القيام 
بنش�اط بدني أو الحمل أو السخونة، 
ويأتي بش�كل منفرد غ�ري مصحوب 

بأية أعراض.
الن�وع اآلخر هو »لغط القلب« الضار 
ال�ذي يس�توجب مراجع�ة الطبي�ب، 
ويتم التعرف عليه من خالل األعراض 

املرافقة له، وتأتي عىل الشكل اآلتي:

املظه�ر  ع�ىل  تنعك�س  أع�راض   •
الش�خص  معان�اة  مث�ل  الخارج�ي 
من ش�فتني ورؤوس أصاب�ع زرقاء، 

وتوسع عروق الرقبة.
• أعراض داخلية مثل ضيق التنفس، 
أل�م يف الصدر، س�عال مزمن، تضخم 

الكبد، ضعف الشهية.
• أعراض فجائية: دوار، إغماء.

يف حال التأكد من ارتباط هذه األعراض 

بمشكلة »لغط القلب« يحاول الطبيب 
املختص معرفة األسباب للبدء باتخاذ 
اإلج�راءات الالزم�ة وأهمه�ا إج�راء 
تخطيط »صدى القلب«، الذي يكشف 
عن وجود أي ش�وائب في�ه، وباآلتي 

الكشف عن املسبب.
أسباب لغط القلب الضار

يف ه�ذا املق�ال بع�ض املعلومات عن 
أسباب “ لغط القلب الضار” ومنها:

من�ذ  القل�ب  صمام�ات  مش�اكل   •
الوالدة:

تنش�أ هذه الحالة مع والدة اإلنسان؛ 
إذ يعان�ي من مش�كلة تتعل�ق بفتح 
وغلق صمامات القلب، فإما أن تفتح 
وتغلق بصعوبة مما ي�ؤدي للحد من 
مس�توى الدم املتدفق، أو أنها ال تغلق 
بش�كل صحي�ح؛ مما ي�ؤدي لترب 

املزيد من الدم.
• حدوث ثقب يف القلب:

تختلف خط�ورة هذه الحالة حس�ب 
م�كان تمرك�ز الثقب، وقد ت�ؤدي إىل 
حدوث مجزأ يف القل�ب إذ يتدفق الدم 
بشكل غري طبيعي بني حجرات القلب 

أو أوعيته.
• العدوى واملرض:

سببها العدوى أو األمراض التي تدمر 
هي�كل القلب، والت�ي تصيب الصغار 
والكبار، ومن ه�ذه األعراض الحمى 
الروماتيزمي�ة، التهاب بطانة القلب، 

تكلس الصمام.

نصائح طبية

متى ختربك ضربات قلبك عن وجود مشكلة »لغط القلب«؟

يخلُط البعض بني مصطلحني، هما: االتيكيت 
مرتادف�ان،  أنهم�ا  يظ�ن  أو  والربوتوك�ول، 
ويرج�ع ذل�ك إىل أن كالاًّ منهم�ا منظم لآلداب 
والس�لوكيات، ويحفظ الذوقيات وأخالقيات 
التعامل بني البرش. يف اآلتي، ملحة عن الفروق 

بني الربوتوكول واالتيكيت.
االتيكي�ت، ه�و نمط س�لوكي منظ�م لحياة 
الب�رش يف مختل�ف املجاالت، ومنه�ا املجاالت 
والدولية،  الشخصية والرسمية واالجتماعية 
فلكل دولة عاداتها الخاصة التي قد تتعارض 
أو تتف�ق مع املبادئ العام�ة لالتيكيت، والتي 
من الهام احرتامها ودراستها قبل زيارة البلد. 
مثاًل: مل�س رأس األطفال يع�ّد إهانة بجنوب 
أفريقي�ا، بينم�ا ال يمنع�ه االتيكي�ت، وي�راه 
مناس�ًبا. من جهة أخرى، من س�وء األدب يف 
ال�دول العربي�ة رف�ع القدمني ع�ىل الطاولة، 
األم�ر ال�ذي يعّد مقب�واًل ومعت�اًدا يف أمريكا، 

كطريقة ملشاهدة التلفزيون.
الربوتوكول

إال  أيًض�ا،  األخالقي�ات  ُينّظ�م  الربوتوك�ول 
أن�ه نظام دويل، يح�دد كيف تق�ام املؤتمرات 
وتنظ�م  لل�دول  الرس�ميون  ويس�تقبل 
املفاوض�ات، علًما أن اإلخ�الل يف الربوتوكول 
يتس�ّبب بعواقب سياس�ية ودولية. ويختّص 
الربوتوكول بالتعامل مع املؤسسات الكربى يف 
ما بينها كذلك، يف أثناء تبادل الخربات واملوارد 
وإقام�ة العق�ود امللزمة، وه�و واضح وثابت 
وال يختل�ف من دولة ألخ�رى، ليوحد اللغة يف 

االحرتام بني العالم ورؤساءه ومنظماته.
هل يغني الربوتوكول عن االتيكيت؟

إىل الربوتوك�ول، يحتاج السياس�ون أيًضا إىل 
تعل�م االتيكي�ت للت�رصف ب�ذوق وتهذيب يف 
املناسبات غري الرسمية، ويف أثناء االسرتاحات، 
ويف الحفالت الكربى. وهم يحتاجون إىل تعلم 
االتيكيت الخ�اص بكل دول�ة: اتيكيت تناول 
الطع�ام واالعت�ذار ع�ن الحض�ور متأخ�رًا، 
باإلضافة إىل اتيكيت الزيارات املنزلية ومواعيد 
االتص�االت الهاتفي�ة، أي مجموع�ة القواعد 
الواس�عة التي تخ�ص الجوان�ب االجتماعية 
من حياة السياس�ني، والتي تس�هم يف الحكم 
ع�ىل الدولة التي يمثلها الس�يايس، وقد تعيق 
عمله إن لم يكن ملًما يف مجتمعات متشددة، 

كالفرنسية واألملانية واإلنجليزية، مثاًل.
يحتاج الس�يايس إىل دراس�ة عادات كل دولة 
واتيكيت التعامل مع س�كانها، ليس�هل عليه 
كس�ب مودة ضيوفه، وإيجاد أرض مشرتكة، 

حتى ال يخل بأحدها عن غري قصد.
يمك�ن لالف�راد تلبي�ة بروتوك�والت الضيافة 
واللباق�ة، إلظه�ار الرق�ي والتح�ر أم�ام 
املجتمع، إال أنه ليس إلزامًيا إال يف املؤسس�ات 
الك�ربى، أي يف م�ا يخ�ّص ال�زي الرس�مي، 
وقوان�ني العم�ل الداخلية. باملقاب�ل، يكتفى 
باتب�اع قواع�د االتيكيت غري امللزم�ة يف أمور 

الحياة اليومية.

كل يوم معلومة

الفرق بني االتيكيت والربوتوكول

تدبري منزلي

طرق إزالة اإلمسنت من السرياميك

 تش�كو الكثري م�ن األمهات من 
الكس�ل والخم�ول ال�ذي يصيب 
أطفاله�ا يف املنزل، كم�ا يصيب 
كل  ويش�عر  ايض�ًا،  واألم  األب 
أف�راد األرسة بحالة م�ن االعياء 
املجهول السبب، ولذلك فقد تلجأ 
األم للمكم�الت الغذائي�ة، أو قد 
تنشأ املشاكل مع زوجها، ولكن 
عل�م الطاق�ة الصين�ي” الفينج 
ش�وي” ومن خالل خب�رية علم 
طاقة املكان املدربة مليس س�عيد 
تق�دم ل�ك أه�م النصائ�ح لنرش 
والحيوي�ة يف منزل�ك،  النش�اط 
والتخلص من الكس�ل والخمول 

كاآلتي.
ال تفتح�ي ش�بابيك البي�ت عىل 

مدار الساعة
فعلم طاق�ة املكان يح�ذرك من 

تهوية البيت كل الوقت.
فذلك يعني أن تهدري طاقة أفراد 

البيت وتترب إىل الخارج.
 قومي بتهوية البيت يف س�اعات 
الصباح األوىل، ثم أغلقي النوافذ 
وأس�ديل الس�تائر للحف�اظ عىل 

خصوصية بيتك.
*موعد التخلص من القمامة

يف  القمام�ة  م�ن  تتخل�ي  ال 

الصباح الباكر.
وال تفع�يل ذل�ك يف النصف األول 
من النه�ار، فأنت بذلك تحكمني 

عىل أفراد ارستك بالكسل.
يج�ب أن تفع�يل ذل�ك يف نهاي�ة 
اليوم، ويج�ب وضعها بعيداً عن 

باب البيت الرئيس.
وال يحمله�ا أي ش�خص ين�وى 
ال  لك�ي  مهم�ة  ألداء  الخ�روج 
يفشل بها، بل يحملها األب مثالً 
ث�م يع�ود للبي�ت ليكم�ل ارتداء 
مالبس�ه ث�م يخرج واله�دف أال 

يصاب بالكسل والخمول.
األليف�ة  الحيوان�ات  *تربي�ة 

وطيور الزينة يف البيت
تعم�ل تربية الحيوانات والطيور 
ع�ىل ن�رش الطاق�ة اإليجابية يف 

البيت.
وتمت�ص الطاقات الس�لبية من 

البيت.
كما أنه�ا تش�يع أج�واء الفرح 

واملحبة بني األطفال.
وتس�اعد ع�ىل زي�ادة حركته�م 
ح�ني  ومرحه�م  ونش�اطهم 
يراقب�ون  أو  يالحقونه�ا، 

ترصفاتها.
إطعام الحيوانات والطيور يجلب 

الربكة والرزق إىل البيت أيضاً.
إخفاء اآلالت الحادة

يجب أن تقوم�ي باخفاء أي آلة 
حادة عن أعني األطفال.

املقص�ات مفتوح�ة  ال تضع�ي 
وال ش�فرات الحالق�ة فهي نذير 

بالرش يف بيتك.
كم�ا أن اآلالت الح�ادة يف املطبخ 
يج�ب أن تك�ون يف أدراج مغلقة 
ومعتمة، لكي تبع�دي الرش عن 

بيتك.
طهي الطعام ورائحة املخبوزات

تعم�ل رائح�ة طه�ي الطعام يف 
البيت عىل نرش الطاقة االيجابية 

يف البيت.
ورائح�ة الطعام تمن�ح الصغار 

وتفت�ح  والحيوي�ة  النش�اط 
شهيتهم لتناوله حني تصدر من 

مطبخ العائلة.
وكذل�ك رائح�ة الخب�ز املحتوي 
عىل الخمرية، فيجب عىل األم أن 
تح�اول إعداد الخب�ز يف البيت لو 

مرة يف األسبوع.
وكذلك إعداد املعجنات والشطائر 

والفطائر.
وال يفض�ل أن تش�رتي الطع�ام 
الخارج�ي والجاه�ز” الفاس�ت 
ف�ود” ألنه يس�بب تباع�د أفراد 
األرسة عن بعضهم، وعدم إعداد 
األم ل�ه يش�عر األوالد بالكس�ل 
والخم�ول نتيجة لت�رب طاقة 

من يعد الطعام غري األم.

طبيبك يف بيتك

علم الطاقة الصيين يقدم لك نصائح لنشر النشاط واحليوية يف منزلك

الزع�رت نب�ات عش�بي ذو فوائ�د عالي�ة. طعم�ه لذي�ذ، 
ورائحته زكية، ويبعث عىل الدفء واالس�رتخاء، ويدخل يف 

استعماالت طبية وجمالية متعّددة.
اختصاصية التغذية جانني عواد الجميل تطلعك عىل فوائد 

الزعرت يف السطور اآلتية:
_ مطّه�ر ق�وي: يفي�د يف ع�الج التهاب�ات الحلق والش�عب 
الهوائي�ة، ويعّزز نظام املناعة. يس�اعد الزعرت الجس�م عىل 
التخل�ص م�ن الفريوس�ات والبكترييا، إذ يلع�ب دور مضاد 
للجراثيم، وال س�يما يف ما يّتصل باملعدة واألمعاء. ويس�اعد 

ع�ىل التخلص من الديدان والطفيليات، خصوصاً لدى 
األطفال.

فوائد بذرة الكتان يف بضعة سطور...
_ يرخ�ي العضالت ويحارب 

غن�ي  الزع�رت  التش�نج: 
الت�ي  بالفالفوني�دات 
تس�اعد يف تخفي�ف آالم 

الظهر والعضالت بعد التمرين، ويسهم 
يف التخفيف من مرض الروماتيزم.

_ يدخل يف تركيبة مس�تحرات 
طبيع�ي  مرّك�ب  التجمي�ل: 
م�ن  كمي�ة  ع�ىل  يحت�وي 
مض�ادات األكس�دة القوي�ة 
يف عالج الش�يخوخة. يساعد 
عىل تنقية البرشة، وال س�يما 
ل�دى املراهقني، الذي�ن يعانون 
من مش�اكل حّب الشباب. يحارب 

بعض االلتهابات الفطرية القوية.
_ مطّه�ر ومضاد للفطري�ات: يخفف من 
التهابات البلعوم، وُيقلّل من إفرازات أو 
سيالن األنف. يحارب تسوس األسنان، 
ويمك�ن اس�تعماله كغس�ول طبيعي 

للفم.

سر االعشاب..؟؟؟

الزعرت: تعريف إىل أبرز فوائده
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مهنياً:  يطلب منك إعداد جداول بيانية، فال تشعر بالتوتر 
ألن كل م�ا علي�ك فعل�ه هو التفك�ر جيداً وتش�غيل عقلك 

فتنجز املطلوب منك أرسع مما تتوقع
عاطفي�اً: بم�ا اّنك مطم�ن البال ومرتاح نفس�ياً تب�ادل الرشيك 
الش�عور الكب�ر ال�ذي يبدي�ه نح�وك وتش�عره بأنه وح�ده محور 
اهتمامك.صحي�اً : ق�د تك�ون عرضة لرضبة ش�مس م�ا يؤدي إىل 
ارتف�اع درجة حرارة جس�مك، لذا عليك أن ت�رشب كمية كبرة من 

السوائل

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم عن تغي�ر وس�فر وتبادل 
ثقافات كما عن أفكار غريبة تناقش�ها وعن حركة غر 

اعتيادية
عاطفي�اً: تعزي�ز العالق�ة مع الرشي�ك رضوري، وه�و يرفع 
منس�وب الثق�ة بينكما ويؤج�ج العواطف كما لو أنكم�ا يف بداية 

عالقتكما
صحياً: مزاجك الس�ّيئ س�ببه اإلرهاق، فحاول أن تجد فس�حة من 

الراحة واالستجمام

مهني�اً: تهت�م بأم�ور حياتي�ة يومي�ة وتعال�ج بعض 
املس�تجدات بواقعية، وتش�ارك الزمالء قراراتك املتعلقة 

بمشاريعك املستقبلية
عاطفي�اً: تفاجئك بعض ترّصفات الرشي�ك ونفوره غر املربر 

منك، لكنك ترتوى عىل أمل أن تعرف األسباب الكامنة وراء ذلك
صحياً: تش�عر بتعب كبر اليوم جراء ضغوط األمور املهنية، فتقّرر 

التخفيف من ساعات العمل لرتتاح

مهنياً: تطرح أفكاراً للمرة األوىل وتخوض نقاشاً مهماً 
تلفت خالله األنظار وتبقي مخططاتك رسية أو مخفية 

قدر املستطاع
عاطفياً: اس�تمع إىل رأي الرشيك وجادل�ه بالحجة واملنطق، ال 

بإطالق األحكام املسبقة
صحياً: اخرت من الئحة طعامك مأكوالت مدروس�ة ومفيدة للصحة 

كما يقتيض نظامك الغذائي

مهني�اً: ال تس�تخف بالنصيح�ة الت�ي قد يقّدمه�ا إليك 
الزم�الء فه�م يضطلع�ون ب�دور يف توجهات�ك، وربم�ا 

تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفياً: الرشيك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك 

لوضع األمور يف نصابها الصحيح
صحياً: تشعر بأن تراكمات املايض بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت يف 

معالجة وضعك الصحي

مهنياً: تكون هذا اليوم مفعماً حماسة كبرة، ويدفعك 
نجاح�ك الالفت إىل اإلقب�ال عىل العمل بش�غف كبر لم 

تعهده من قبل
بالراح�ة  تش�عر  وراء عالق�ة  تس�عى  أن  عاطفي�اً: ح�اول 
والطمأنين�ة فيه�ا، وال تترسع يف قرار االرتب�اط وادرس خطواتك 

بتأن
صحي�اً: ال تدع األح�داث وما يحصل حولك م�ن نزاعات ربما تكون 

طرفاً فيها أن تستفزك أو تثر عصبيتك

مهني�اً: تخرس رهاناً يصيبك بصدم�ة لكنك رسعان ما 
تتغلب عليها، وتقرر خوض غمار مهني جديد تعترب أن 

السوق بحاجة كبرة إليه
عاطفي�اً: تلوح يف األفق أجواء إيجابية للمصالحة مع الرشيك 
فح�اول أال تعقد األمر، وخذ العربة من امل�ايض لتفادي الخالفات 

يف املستقبل
صحياً: تجنب اإلصابة بالكوليسرتول ألنك ستضطر إىل تناول الدواء 

طوال عمرك، وسيكون األمر مزعجاً

مهني�اً: تش�عر بالتقص�ر يف العم�ل وع�دم الرضا عن 
النج�اح الذي حققت�ه بالرغم من رضا مدي�رك عنك، إال 

أنك تطمح أن تكون أفضل دائماً
عاطفياً: رشيكك ش�خصية جادة أكثر من كونها رومانس�ية، 
بالرغم من كونك ش�خصية رومانسية بش�كل كبر، وهو ما يكون 
السبب األكرب يف الخالفات بينكما.صحياً: ال تخش من إجراء فحص 
األش�عة حتى تحصل عىل التش�خيص الس�ليم وتعالج تعبك بدقة، 

بدالً من تناول دواء غر مناسب لك

مهنياً: أنت شخصية محبوبة جداً يف العمل، وهذا 
يساعدك عىل العمل بشكل أفضل وإيجابي أكثر

عاطفياً: تبحث عن الحب منذ مدة طويلة، لذلك تقابل 
رشيك حياة قريباً، ويشاركك كل أوقاتك وآالمك وأفراحك

صحياً: عليك أن تزور صاالت األلعاب الرياضية لتفقد الكثر 
من الوزن الذي اكتسبته يف األشهر القليلة املاضية

مهني�اً: تش�عر بأن عملك مم�ّل وأنك فاش�ل يف مجالك، 
فتس�عى لتغي�ره مهما واجهت من صعوب�ات، وتنجح 

يف ذلك
عاطفي�اً: الرج�وع عن الخط�أ مجموعة فضائل واالنكس�ار 

انتصار، فماذا تنتظر؟ 
صحياً: أنت لس�ت مضطراً للقيام بكل ما يس�بب لك التعب، خفف 

العمل اإلضايف وانتبه لصحتك

مهني�اً: علي�ك أن تقتن�ع بم�ا ُكتب ل�ك، فالعم�ل الذي 
تؤّديه الي�وم هو مصدر رزقك وال بديل عنه أقله يف املدى 

املنظور
عاطفي�اً: تكون ه�ذا اليوم ع�ىل موعد عاطف�ي حميم ومثر 
وأوقات سعيدة، فال تقدم عىل أعمال عشوائية للفت نظر الرشيك

صحياً: ال تثق بما يمكن أن يتحمله جس�دك من مرض، بل س�ارع 
إىل زيارة الطبيب
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مهنياً: تجد نفس�ك فجأة ش�خصاً مرغوباً به كثراً ألن 
كفاءت�ك العالية تلف�ت الجميع ويتنافس�ون للحصول 

عىل خدماتك
عاطفياً: ال توّرط الحبيب يف أمورك املهنية الخاصة، فهذا أمر 

غر الئق بك ويصيب العالقة يف الصميم
صحي�اً: إيالء الش�أن املهني والعاطف�ي االهتمام ال�الزم، يجب أال 

يلهيك عن االهتمام بالشأن الصحي

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1171 - مرص تعود إىل الخالفة العباسية بعد موت 
آخر الخلفاء الفاطميني العاضد لدين الله.

1939 - الق�وات الس�وفيتية تغ�زو رشق بولن�دا 
وتستويل عىل ما تركه األملان من األرايض البولندية 

خالل الحرب العاملية الثانية.
1948 - منظم�ة ش�ترن تغت�ال الكون�ت فول�ك 
برن�ادوت املعني م�ن األم�م املتح�دة للتوفيق بني 

العرب واليھود يف فلسطني.
1961 - إع�دام رئيس وزراء تركيا األس�بق عدنان 

مندريس.
1971 - مرص ُتسقط طائرة تجسس بوينج 377 

سرتاتوكروزر إرسائيلية فوق سيناء.
1974 - انضمام بنغالديش، غرينادا وغينيا بيساو 

إىل األمم املتحدة.
1978 - التوقي�ع ع�ىل اتفاقية كام�ب ديفيد بني 

مرص وإرسائيل.
الجنوبي�ة  وكوري�ا  الش�مالية  كوري�ا   1991-
وإستونيا والتفيا وليتوانيا وجزر املارشال وواليات 

ميكرونيسيا املتحدة تنضم لألمم املتحدة.
1997 - مرصع 11 دبلوماس�يا أجنبيا يف البوسنة 
والھرس�ك بينھ�م نائ�ب املبع�وث ال�دويل »جربو 

فاجنر« لدى تحطم طائرتھم قرب
رساييفو.

2008 - مرصع 16 مواطنا يمنيا يف ھجوم بسيارة 
مفخخ�ة ع�ىل الس�فارة األمريكي�ة بالعاصم�ة 

صنعاء.
2010 - إرسائي�ل تغتال إياد ش�لباية أحد قياديي 
كتائ�ب عز الدي�ن القس�ام يف منزل�ه بمخيم نور 

شمس يف طولكرم.
- 2016ط�ران التحالف الدويل يقصف أحد مواقع 
الجيش السوري يف جبل الثردة يف محيط مطار دير 
الزور، ما أدى إىل وقوع خسائر باألرواح والعتاد يف 

صفوف قواته.
وق�وع انفجار بس�بب قنبل�ة يف ح�ي مانھاتن يف 
مدين�ة نيوي�ورك يف الوالي�ات املتحدة وأس�فر عن 

إصابة 29 شخصا.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رة، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

أفقي
1بي�ض الس�مك o مجموعة جزر 
يف جنوب املحيط الهادي اس�تقلت 

عن بريطانيا 1970
2القارة التي تحوي اس�رتاليا وما 

حولها من الجزر
أو  القيم�ة  يف  لآلخ�ر  3متس�او 
الفض�ل )معكوس�ة( o ن�وع من 

الشجر القديم الطيب ابرائحة
 o 4حي�وان منقرض يش�به الفيل

متشابهان
5صفح�ات انرتنتي�ة متاح�ة ملن 
خب�ت   o أف�كاره  تدوي�ن  يح�ب 

حماسته أو برد املاء بعد سخونة
 o 6التح�دث باإلش�ارة أو باإليماء

من حاالت البحر
7مصادر التزود باألشياء

8معظم األرايض الروس�ية o اسم 
إشارة

9اسم جائزة سينمائية أمركية
10بان o ش�خص يؤم�ن بالدولة 

التي ال تنتمي لدين معني

رأيس
 o صقلي�ة  1عاصم�ة 
األس�ماء  تس�جل  يف 

واألحداث
2جب�ل عظي�م o عنيف 

فيه إراقة للدم
3سكنوا وقطنوا o ثمار 

النخل
4أجم�ل ف�رتة وأكثرها 

تفتحا o لباس موحد
5نهايات o أخاف

6نقيض نحبا o توجهات 
لعمل يشء نحبه

7ف�م o أوق�ات تتك�رر 
خالل الس�نة يربز فيها 

نشاط معني
8عكس عرس o تضحية 

o نصف كارس
9يف أجس�امنا مسؤولة 
 o عن صفاتن�ا الوراثية

تحد يف موضوع ما
10م�ن أغني�ات فروز 

البديعة

غزل عراقي
*أكو ميك ولكن تشعربعيـــــــــــد 
وأكو بعيد وحتسه بخانة البــــــال 
الفرق ذاك أعله بعده وگلبه وياك 
وهذا وياك بس گلبه أعله ترحال 
أمنني أحتصله أبو گلب اليراويك 

شلل گلبه ويگلك إالينشـــال.!!!!! 
أنا احلصلته صار سنني مشلول 

بحساسه ولكن گلبه خيــــــــــــال
*صعب ترسم خيال بنص حلـم مذبــوح 
وصعب تكتم حزن بجسم كلـه جــروح 
وصعب تلزم قلم وترسم عطر ميفــوح 
وصعب توصف محبة وصوتك متلـوح 
صعب يبقى ألتحبة وعمرة آبـد ميروح 

بـس يبقـى احلزن بني ألـــزوايا أيلـوح

فيما يأتي قائمة بتسعة أنواع 
الش�خصيات  م�ن  مختلف�ة 
ل�كل  األنس�ب  والوظائ�ف 

شخصية :
الشخص االنطوائي

الش�خص   - االنطوائ�ي 
الخجول أو ال�ذي يحافظ عىل 
خصوصية أف�كاره - يميل إىل 
العمل بشكل أفضل بمفرده أو 
يف مجموعات صغ�رة. يمكن 
أن يكون االنطوائيون شديدي 
الرتكي�ز. لديه�م اهتمام كبر 
بالتفاصيل ألنهم يس�تمتعون 
بالرتكيز ع�ىل مهمة واحدة يف 

كل م�رة.
طبي�ب  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
بيط�ري، اخصائ�ي أرش�يف، 
التواص�ل  وس�ائل  مدي�ر 
كمبيوتر،  مربمج  االجتماعي، 
باحث، محاس�ب، محاس�ب، 
رعاي�ة  قانون�ي،  مس�اعد 
املتاح�ف،  أعم�ال  الحي�وان، 

تكنولوجيا املعلومات.
الشخص املنفتح

املنفتح - الشخص الرصيح - 
يستمتع بالعمل يف مجموعات 
كبرة ويفض�ل غالباً مهمات 
الفري�ق. ع�ادة م�ا يكون�ون 
األنشطة  للتحدث يف  مرتاحني 
والقيادية.  العام�ة  الجماعية 
ه�م أيض�اً متع�ددو املهمات 
ويعمل�ون بش�كل أفضل عند 
أداء مجموع�ة متنوع�ة م�ن 

املهمات.
الوظائف املثالية: ممثل املوارد 
العالق�ات  ممث�ل  البرشي�ة، 
العامة، مدي�ر املبيعات، وكيل 
العق�ارات، املعالج الفيزيائي، 
أس�نان،  أخصائ�ي   ،EMT

ممثل.
الشخص املنظم

ه�ي  املنظم�ة  الش�خصية 
نح�و  موجه�ة  ش�خصية 
التفاصيل، وعملية. يس�تمتع 
والبنية  باملجتم�ع  املنظم�ون 

التقليدي�ة والنظ�ام يف الحياة 
يس�تمتعون  إنه�م  اليومي�ة. 
باتب�اع القواع�د واإلج�راءات 
يحب�ون  ولكنه�م  القياس�ية 
مجموع�ات.  يف  املش�اركة 
بالوظائف  املنظمون  يستمتع 
التي يمكنهم من خاللها جمع 
لديه�م  وإدارته�ا.  البيان�ات 
الف�وىض،  إزال�ة  يف  الرغب�ة 
مما يس�مح لهم باالس�تمتاع 
بمهم�ات ترتاوح م�ن تنظيم 

مكتب إىل تحرير مقال.
مح�رر،  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
مح�رر نس�خ، مدي�ر مكتب، 

مساعد إداري، محاسب.
الشخص الفني

يحب الشخص الفني استخدام 
يديه وكذلك عقله. يستمتعون 
باإلب�داع واالبت�كار يف عملهم. 
ال يس�تمتع الفنان�ون ع�ادًة 
بإع�دادات العم�ل التقليدي�ة، 
ولكن بدالً م�ن ذلك، يفضلون 
العم�ل يف وقته�م الخاص مع 
إرشاف مح�دود وجدول زمني 
مرن. يفضلون تنفيذ أفكارهم 
بدالً من إدارة أو متابعة أفكار 

اآلخرين.
مصم�م  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
جرافي�ك،  مصم�م  ديك�ور، 
 / تس�ويق  تنفي�ذي  كات�ب، 
إع�الن، ممثل عالق�ات عامة، 

موس�يقي،  ملح�ن،  ممث�ل، 
طاه.

الشخص املهتم
برؤي�ة  يس�تمتعون  إنه�م 
احتياجات اآلخرين. يس�تمتع 
بالعم�ل جنب�اً إىل جن�ب م�ع 
اآلخري�ن والعم�ل م�ن أج�ل 
إنه�م  اآلخري�ن.  رفاهي�ة 
مس�ؤولون وموثوقون للغاية 
تنظيمي�ة  مه�ارات  ولديه�م 

قوية.
طبي�ب،  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
تغذي�ة،  ممرض�ة، أخصائ�ي 
مربي�ة،  فيزيائ�ي،  معال�ج 
اجتماعي،  أخصائ�ي  مدرس، 
مس�اعد إداري، مدي�ر مكتب، 

متخصص يف املوارد البرشية.
الشخص املغامر

املغام�ر ه�و قائ�د بالفط�رة 
توجي�ه  بمس�ؤولية  يتمت�ع 
م�ن  ف�رق  وبن�اء  اآلخري�ن 
الناس والحف�اظ عليها. غالباً 
يف  األعم�ال  رواد  يرغ�ب  م�ا 
البداية  املش�اريع م�ن  رؤي�ة 
إىل النهاي�ة، لكنه�م يفهمون 
أيضاً كيف ومتى يتم تفويض 
املهام لآلخري�ن. إنهم يميلون 
إىل أن يكون�وا واثقني جداً من 

أنفسهم وطموحني.
الوظائ�ف املثالي�ة: األوس�اط 
واألعم�ال  األكاديمي�ة، 

التجارية، واملالية، والقانونية، 
والحكومية.

الشخص املحلل
بتحلي�ل  املحل�ل  يس�تمتع 
مهارات  واستخدام  النظريات 
التفك�ر املنطق�ي. غالب�اً ما 
بالعم�ل  املحلل�ون  يس�تمتع 
بمفرده�م ويفضل�ون العمل 
عىل حل املشكالت املعقدة حتى 
النهاي�ة. غالب�اً م�ا يلتزمون 
بمعاي�ر عالية وبالت�ايل فهم 

شديدو االهتمام بالتفاصيل.
مهندس،  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
طبيب، باحث، قائد عسكري، 
ق�اٍض،  محق�ق،  مح�ام، 
مدي�ر  رشكات،  اس�رتاتيجي 
كمبيوت�ر،  مربم�ج  أعم�ال، 

محاسب.
الشخص املثايل

يس�تمتع املث�ايل بالعمل لجعل 
إنه�م  أفض�ل.  العال�م مكان�اً 
يعمل�ون بش�كل أفض�ل عن�د 
العم�ل نح�و ه�دف نبي�ل مع 
الرتكيز عىل التقدم االجتماعي. 
املثاليون  غالب�اً م�ا يس�تمتع 

بالعمل يف فريق مع اآلخرين.
أخصائي  املثالي�ة:  الوظائ�ف 
اجتماعي، مستش�ار، مدرس 
، معال�ج طبيع�ي، س�يايس، 

مصور، مصمم، صانع أف�الم.
الشخص الواقعي

الواقع�ي بالعم�ل مع  يتمت�ع 
نتائ�ج  وتحقي�ق  الحقائ�ق 
ملموس�ة. إنه�م يس�تمتعون 
م�ن  ب�دالً  واإلب�داع  بالقي�ام 
التفك�ر والتحلي�ل غالب�اً م�ا 
يس�تمتع الواقعي�ون بالعم�ل 
الواقعية  الش�خصية  بأيديهم. 
عملي�ة ج�داً وغالباً م�ا يكون 
جي�داً يف الحفاظ عىل هدوئه يف 

املواقف الصعبة.
الرياضة  املثالي�ة:  الصناع�ات 
التج�ارة،  البدني�ة،  واللياق�ة 
التصنيع، البناء، النقل، العلوم، 

األعمال الحرة، الزراعة. 

يحكى ان ش�اب قد احب فت�اة جميلة 
عائلت�ي  ب�ني  وكان  ال�الادراك  لغاي�ة 
ه�ذا  وكراهي�ة...  ع�داوة  العاش�قني 
الش�اب ق�د اس�تطاع كس�ب ود فتاته 
الجميل�ه ق�ام بأرس�ال )) املش�ايه (( 
الهلها لكنهم ق�د رفضوا، وماكان منه 
اال ان يواع�د حبيبته خلس�ة بعيدا عن 
انظ�ار الن�اس واهلها حي�ث وجدوا يف 
ظ�الل ش�تالت ))الع�دس(( املحصول 
الش�توي ال�ذي يزرعون�ه يف قريتهم... 
مكانا غر منظ�ور ورائع يقضون فيه 

وقتا رائعا.

ويف يوم من االيام وكالعادة اتو لركنهما 
البعي�د اله�ادئ لك�ن القدر ه�ذه املرة 
كان لهما باملرص�اد اي ان اخوة الفتاة 
ق�د رآهم�ا وانفضح امرهم�ا فما كان 
من الش�اب اال ان الذ بالف�رار لكن هذا 
الش�اب الرائع واملهذب ابى عىل نفسه 
ان يأت�ي بكلم�ة الس�وء ع�ىل حبيبته 
الن الناس بالتأكيد ستس�أل عن سبب 

مطاردة اخوة حبيبته له...
فق�ام بأخ�ذ ))َكضب�ة ع�دس(( م�ن 
محصولهم كي يرتك لهم فرصة جواب 
الغر عند سؤالهم عن سبب املطاردة .

فلما رأوا مافعله حبي�ب ابنتهم وكيف 
وفّ��ر له�م جمي�ل الج�واب وحرص�ه 
البالغ عىل فتات�ه ... تركوه يفر بجلده 

وتباطئوا يف الحاق به ..
ذهبوا فحكوا القصة عىل ابيهم الطاعن 

يف السن فقال:
ي�ا ابنائي ان هذا الش�اب يس�تحق ان 
يك�ون ))نس�يبكم((... وان اختكم قد 
اختارت من يصون كرامتها ورشفكم... 

فأتو به وزوجوها اياه 
الي�ه وجلب�وه وعق�دوا  فع�ال ذهب�وا 

قرانهم

اختبارات شخصية

قصة مثل

كيف ختتارين الوظيفة املناسبة لشخصيتك؟

اليدري يدري واملايدري َكضبة عدس 

No: 7328 Thu 17 Sep 2020العدد: 7328 الخميس - 17 ايلول 2020



األخيـرة
No: 7328  Thu    17     Sep    2020العدد:   7328    الخميس    17    ايلول     2020

نائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي   07810090003هاتف هيئة التحرير

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
بانتظار عصر جديد من 

العالقات الدولية 
نح�ن عىل أبواب عرص جديد من العالقات الدولية، ومن نمط 
جديد بني الحكومات وش�عوبها، عرص خرج عاريا حتى من 
ورقة التوت التي كانت العصور السابقة تتباهى بها، وتضعها 

يف الصدارة لتمارس خلفها كل أنواع املحرمات الدولية .
نحن أم�ام عرص جديد ال يعرف الحي�اء الكاذب وال الخطاب 
ال�ري وال الترصيحات املغلقة، عرص في�ه التهديد والوعيد 
ع�ىل املكش�وف وأم�ام أنظ�ار الجمي�ع ، ع�رص املسدسات 

الكاتمة، واالغتياالت املعلنة، والتصفيات الجسدية .
ونحن نسمع الترصيحات الصادرة من كهنة السياسة الكبار 
وهي تعلن نيتها اغتيال الشخصي�ة الفالنية وتصفية القائد 
الفالن�ي نقف عىل حقيقة واضح�ة ان هذا العرص الذي نقف 
ع�ىل أبوابه نسج�ت خيوطه واكتملت خارطت�ه من العصور 
الحجري�ة، وان كل م�ا قي�ل ع�ن حق�وق االنس�ان والحرية 
والديمقراطية كان�ت بمثابة ذر الرماد يف عيون املساكني من 
الشع�وب املغلوبة عىل أمرها، وخدع�ة كبرية مارستها الدول 

الكبرية عىل الحكومات املستسلمة الضعيفة .
وعندم�ا تجل�س الطلقة عىل عرش القانون يك�ون العالم قد 
غ�ادر كل قيمه وموروثه السي�ايس واستبدله بثوب الفوىض 
ال�ذي ال يعرف القانون وال يح�رم التقاليد املتعارف عليها يف 

العمل السيايس.
الرئي�س االمريك�ي يهدد ويتوعد اي�ران لو انه�ا اقدمت عىل 
اغتيال السفرية االمريكية، والرئيس االمريكي يعلن الفرصة 
التي كان�ت متاحة له باغتيال الرئي�س السوري بشار االسد 
لوال وقوف وزير الدفاع السابق يف وجه تنفيذ خطة االغتيال.. 
والكثري م�ن الدول تمارس االغتي�االت والتصفيات الجسدية 
وتتبجح بما تقوم به علنا، وعرب وسائل اعالمها، والكثري من 
الحكوم�ات تمارس لعب�ة القتل املتعمد مل�ن يقف يف وجهها،  
ومع تصاعد هذه الوترية تزداد التهديدات وكلها تبرش بوالدة 
عال�م جديد قائم ع�ىل رشيعة الغاب، وبعيدا عن كل اش�كال 

التفاهم والحوار .
العال�م الجديد خرج من رحم الرصاعات الدولية، ولعل اعنف 
الرصاعات التي نشهدها اليوم هو الرصاع القائم بني امريكا 
والص�ني من اج�ل الهيمنة ع�ىل العالم اقتصادي�ا وعسكريا 
وسياسي�ا، وم�ا خلف�ه من خل�ق مح�اور وجبه�ات راحت 
الكث�ري من ال�دول تحسب حسابه وفق�ا ملصالحها ومصالح 

شعوبها.
واذا ك�ان ال�رصاع يف السابق يسري عىل عكازت�ني، ويتعثر يف 
خطوات�ه ، فرصاع اليوم خل�ق له أجنحة وراح يطري يف سباق 
م�ع الزمن لتحقيق ما يريد، فال نستبعد نشوب حرب قريبة، 
م�ا دام�ت الح�رب االقتصادية ق�د اندلعت حامل�ة معها كل 

رشاستها وقواها املدمرة وأسلحتها الفتاكة. 
الع�رص الجدي�د ستقلب فيه الكث�ري من املوازي�ن، وسيخلق 

وسيخرج نمطا جديدا م�ن العالقات  الدولي�ة، 
ع�ىل لنا محاور جديدة وكلها  قائم�ة 

والقوة  البط�ش  ة لغة  بعي�د و
تبادل  منط�ق  التهان�ي، عن 

ي وخطاب االعتدال  ل�ذ ا
سائ�دا  يف ك�ان 
ر  لعص�و ا

القديمة.
اىل اللقاء...

وجهت خب�رية التجمي�ل اللبناني�ة، جويل 
وصفته�م  م�ن  إىل  رسال�ة  مرديني�ان، 
بكارهيه�ا، وذلك عرب فيدي�و قامت بنرشه 
ع�رب حسابها بموقع التواص�ل االجتماعي 

إنستغرام .
وقال�ت جويل خالل الفيديو: “بتغاروا مني 
مل�ا كون انا ع�م اش�تغل للساع�ة ثالثة او 
اربعة خمسة الصبح انتم مش غريانني مني 
اقعد بلبنان سبعة اشهر بدون والدي التنني 

قاعدة مع ابني نايثن ناطرة يطلعوا وراقه 
لسف�ره انتوا مش غريان�ني مني ملا كون انا 

عم اعمل املستحيل لخلصله وراقه”.
وتابعت : “انتوا ش�و فكرك�ن انتوا بتعرفوا 
حيات�ي مثل ما ه�ي ع�ىل حقيقتها حطوا 
الستوريز كلها ع�ىل بعضها ما بتطلع ربع 

ساعة من حياتي ال� 24 ساعة”.
وأضاف�ت: “انت�وا عالم بجم انت�وا العالم ” 
ث�م قالت “ان�ا بسامحكم بس ه�الء حابة 

اتس�ىل  حاب�ة  انرشك�م 
فيك�م عىل السوش�يال 
 14 ال��  ع�ىل  ميدي�ا 
مليون ونص اليل عندي 

ياهن الن انت�م ناس بال 
اخ�الق وب�ال تهذي�ب وب�ال 

ضمري انت�وا راكبك�م الشيطان 
انت�م الشيطان بح�د ذاته عىل 

االرض هاي”.

)فيسب�وك(  رشك�ة  أتاح�ت 
جدي�دة  خدم�ة  ملمستخدميه�ا 
تمكنه�م م�ن مشاه�دة مقاطع 
م�ع  اإلنرن�ت  ع�رب  الفيدي�و 
أصدقائهم، األمر ال�ذي يتيح لهم 
رؤي�ة فعله�م الفوري�ة، وذلك يف 

سباق املنافسة املحتدمة.
وقالت فيسب�وك إن مستخدميها 
سيصبح بإمكانهم اآلن مشاهدة 
مقاط�ع الفيديو م�ع أصدقائهم 
عرب اإلنرن�ت باستخ�دام تطبيق 
ماسنجر للراسل مم�ا يتيح لهم 

رؤية ردود فعلهم الفورية.
وستتيح خاصية )واتش توغيذر( 
للمستخ�دم أن يضي�ف م�ا يصل 
إىل ثمانية أش�خاص ع�رب اتصال 
بالفيديو، وما يصل إىل 50 شخصا 
م�ن خ�الل أداة )ماسنجر رومز( 
لالتصال ع�رب الدوائر التلفزيونية 

املغلقة.
وأطلقت الرشكة األمريكية األداة يف 
يوليو مع تطلعها لسحب البساط 
من تطبيق زوم التصاالت الفيديو 
ال�ذي أصب�ح اسم�ا مألوف�ا بعد 
الطف�رة يف الطلب ع�ىل استخدام 
تلك املنصة بسبب جائحة فريوس 
كورونا. وتنض�م رشكة فيسبوك 
إىل تهاف�ت الرشكات للهيمنة عىل 
سوق “البقاء يف املنزل” مع تحول 
املالي�ني إىل املنص�ات اإللكرونية 
للتواص�ل بغرض العم�ل والحياة 
وس�ط  والدراس�ة  االجتماعي�ة 
جائح�ة  م�ن  صحي�ة  مخ�اوف 
رشك�ت  كوفيد19-.وأتاح�ت 
“نتفليك�س أيضا خاصية مماثلة 
اسم)نتفليك�س  عليه�ا  أطلق�ت 
بارتي(، وتتي�ح لعدة مستخدمني 

مشاهدة أي فيلم.

أع�رب محب�و أب�ل ع�ن غضبهم 
 iPhone بعد ع�دم الكش�ف ع�ن
12 يف ح�دث الرشك�ة، الذي حمل 
اس�م Time Flies ه�ذا املساء، إذ 
أش�ارت الشائعات قبل الحدث إىل 
أن أبل قد تعلن عما يصل إىل أربعة 
وم�ن  جدي�دة،   iPhone أجه�زة 
 iPhone املتوق�ع أن يطلق عليه�ا
 iPhone و iPhone 12 Pro 12 و
 ،iPhone 12 Max Pro 12 و Max
ولكن رغ�م اإلعالن عن العديد من 
األجه�زة الجدي�دة األخ�رى، ل�م 
تكشف عن  أب�ل أي هواتف ذكية 

خالل حدث اإلطالق.
وكانت رشكة أبل قد أكدت سابًقا 
الع�ام  له�ذا  أيف�ون  هوات�ف  أن 
ستط�رح للبي�ع يف وق�ت متأخر 
عن اإلص�دارات السابق�ة، بسبب 
جائحة فريوس كورونا، لكن توقع 
الكث�ريون اإلع�الن ع�ن الهواتف 
اليوم وتأخ�ري طرحها يف األسواق 

حت�ى أكتوب�ر، لذا أصي�ب عشاق 
األيفون باإلحب�اط بعد تأجيل أبل 

طرحها هاتفها الجديد.
توج�ه العدي�د م�ن محب�ي أب�ل 
ملناقش�ة  توي�ر  إىل  املحبط�ني 
األم�ر، إذ كتب أح�د املستخدمني: 
“أي�ن iPhone 12؟ أن�ا ضائ�ع”، 
وأضاف آخ�ر: “ أين iPhone 12؟ 
لق�د قررتم ع�دم طرح�ه يف املرة 
الوحي�دة الت�ي أش�اهد بها حدث 

البث الخاص بكم”.
 iPhone  بينم�ا لم يتم اإلعالن عن
12 ، كشف�ت أبل ع�ن العديد من 
املنتج�ات الجديدة األخ�رى، إذ تم 
اإلع�الن ع�ن أب�ل Watch 6 جنًبا 
إىل جن�ب مع ساع�ة ذكية جديدة 
بميزاني�ة مح�دودة تسم�ى أب�ل 
Watch SE.ويف الوق�ت نفسه، تم 
اإلعالن عن جهازي iPad جديدين 
 iPad Air و iPad الجي�ل الثامن -

الجديد.

كشف�ت تقارير صحفي�ة عن أّن 
منصة “إنستغ�رام” تخترب حالياً 
مجموع�ة م�ن األدوات الجديدة، 
والت�ي ستغرّي بص�ورة كبرية من 

طريقة استخدام املنصة.
وأب�رز تل�ك التغي�ريات مرتبط�ة 
املشابه�ة  “رييل�ز”  بخدم�ات 
وخدم�ة  ت�وك”  “تي�ك  لتطبي�ق 

جديدة للتسوق.
ووصف التقرير أن تلك التغيريات 
تعد بمثابة إصالح شامل لتصميم 

منصة “إنستغرام”.
وبدأت “إنستغرام” يف اختبار تلك 
التغيريات عىل نط�اق محدود من 
املستخدمني، تمهيدا لطرحها عىل 
جمي�ع مستخدميها عىل مستوى 

العالم.
وستضي�ف تلك التغي�ريات قسما 

خاصا للتسوق عىل املنصة، والتي 
ستفس�ح املج�ال لدم�ج مي�زات 
اإللكروني�ة،  للتج�ارة  أفض�ل 
وستعزز من جه�ود “إنستغرام” 
التجاري�ة  العالم�ات  لج�ذب 
ورشك�ات البي�ع بالتجزئ�ة لبيع 

منتجاتها عرب املنصة.
أما الخدم�ة الثانية “رييلز” فهي 
الخدم�ة املصمم�ة ملنافسة “تيك 
توك”، وتعتمد ع�ىل نرش مقاطع 
فيدي�و مدته�ا 15 ثاني�ة فق�ط، 
ويمك�ن التقلي�ب بينه�ا بمج�رد 

التمرير ألعىل.
كم�ا تخت�رب “إنستغ�رام” أيض�ا 
ب�زر  “رييل�ز”  خي�ار  استب�دال 
يف  موج�ودا  ليك�ون  “البح�ث” 
الصفح�ة الرئيسي�ة للمنص�ة يف 

رشيط التنقل.

خدمة جديدة من )فيسبوك( 
لمنافسة )نتفلكس( و)زوم(

محبو أبل غاضبون بعد عدم الكشف عن 
 iPhone 12

تغييرات جديدة مرتقبة في انستغرام

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

أمحد اجلنديل

نفت الفنانه انغام شائعة زواجها من املايسرو هاني فرحات 
ش�كالً وموضوعاً حسب االخبار املتداولة عرب مواقع التواصل 
االجتماع�ي، وم�ن املع�روف أن أنغ�ام واملايس�رو تجمعهما 
صداق�ة وزمالة منذ أن كانا يف ال�13 م�ن عمرهما، حيث كانا 
يدرسان املوسيقى يف معهد الكونرفتوار.وكان ناشطون عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي قد أكدوا زواج أنغ�ام من املوزع، 
إضاف�ة اىل قي�ادة فرقة أنغ�ام املوسيقي�ة، دور املنت�ج املُنفذ 
لحفالته�ا خصوصاً التي أقيمت يف اململك�ة العربية السعودية 
وك�ان إىل جانبه�ا دوم�اً، وربما هذا م�ا أوحى ب�أن عالقة ما 
ترتبط الطرفني وأعلن عنها خالل أيام. ُيذكر أن أنغام انفصلت 
قبل حوايل ستة أش�هر عن املوزع املوسيقي أحمد إبراهيم وقد 
أوح�ت العالقة بينهما بأنها ستستم�ر لسنوات، لكن الحظ لم 
يبتسم لصاحبة “اكتبيل تعهد” بسبب املشاكل التي تسبب بها 
بدايًة زواج ابراهيم، إضافة اىل املناوش�ات بني املوزع وبني ابن 
أنغ�ام الذي لم يتقبل فك�رة زواج والدته، ما اضطرها إىل ابعاد 

ابنه�ا وتأمني مسكن له، لكن كل ذل�ك أدى اىل طالق أنغام من 
احم�د ابراهيم بعد اقل من عامني عىل إع�الن هذا الزواج الذي 
صدم الوس�ط الفني .إىل ذلك، تستعد أنغ�ام للسفر إىل اململكه 
العربية السعودية بصحبه فرقتها املوسيقية بقيادة املايسرو 
هان�ي فرح�ات ومدي�رة أعماله�ا ران�دا ري�اض، وذلك ضمن 

احتفاالت اليوم الوطني السعودي.

  

تغريدات

علي الخالدي

شهد الراوي

ثالثة أخرجهم من حياتك :
- من هانت عليه العشرة الطويلة

- ومن اسرتخص مشاعرك ومل يعرف قيمتك
- ومن يتلذذ يف تعكري مزاجك وإحباطك

أبعدهم من حياتك وال تبالي .!

ــرتاك ماليني الناس يف الرذائل ذاتها ال جيعل هذه الرذائل  اش
ــدا ال جيعل األخطاء  ــرتاكهم يف أخطاء كثرية ج ــل، واش فضائ
ــكال ذاتها من املرض  ــرتاك ماليني الناس يف األش ــق، واش حقائ

الذهين ال جيعل هؤالء الناس أسوياء. 

مطر ســـاخن

أنغام تنفي شائعة زواجها من المايسترو هاني 
فرحات

الشاعر كريم العراقي مصاب بالسرطان والشيخ 
محمد بن زايد يتكفل بعالجه   

ريم مصطفى مرشحة لدور أوفيليا حبيبة “هاملت” 

أصيب الشاع�ر، كريم العراق�ي، برطان 
األمع�اء والربوستات، مم�ا جعله ينتقل إىل 
أح�د مستشفي�ات أبو ظبي لتلق�ي العالج 
الكيميائ�ي هن�اك، حيث خض�ع حتى اآلن 

ل�4 جلسات.
وق�ال العراق�ي لوسائل إع�الم مرصية إن 
“الشيخ محمد بن زايد، اطمأن عىل صحته 

وقرر أن يتكفل بعالجه”.
أما عن حالته الصحية، فقا، إن “املرض قد 
يتطلب ش�هورا عديدة للع�الج، وأن العالج 
الحايل سيستمر ملدة ش�هر ونصف، ليتقرر 
بعده�ا إذا م�ا ك�ان هن�اك حاج�ة إلجراء 

عملية أم ال”.

وكانت بداية العراقي يف مجال كتابة األغنية 
عام 1974 يف أغنيتني لألطفال “الشميسة”، 
و”يا خالة يالخياطة” قدمهما وهو طالب 
يف املرحل�ة املتوسط�ة، ثم ق�دم العديد من 
األعم�ال الناجحة، وه�ي “تهانينا يا أيام” 
للمطرب العراقي صالح عبد الغفور، و”دار 
الزم�ان ودارة” للفنان�ة سيت�ا هاكوبيان، 
وأغنية “جن�ة جنة” للفن�ان رضا الخياط 

وألحان عباد عبد الكريم.
وق�دم كلمات ألرب�ع أغان لسف�ري األغنية 
العراقي يف ثمانينيات القرن املايض سعدون 
جابر من ألحان الفنان املرصي بليغ حمدي 

عام 1981.

رشح املخرج عصام السيد الفنانة، ريم مصطفى، لشخصية “أوفيليا” حبيبة هاملت يف املرحية 
الشهرية للكاتب العاملي وليم ش�كسبري، وسيقدم ش�خصية هامل�ت الفنان أحمد السعدني 

واملرحية من إنتاج املرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.
“هامل�ت” مرحية تراجيدية )مأساوية( كتبها وليام ش�كسبري بني عامي 1599 
و 1602 تق�ع أحداثه�ا يف الدنمارك، تدور حول قصة انتقام األمري هاملت من عمه 
كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستوىل عىل العرش، كما تزوج من أرملة 
أخي�ه.. هاملت هي أطول مرحية لشكسبري، وتعد من بني أكثر األعمال األدبية 

قوة وتأثرياً يف العالم.
وهي من أكثر أعمال شكسبري شهرة خالل حياته، وما زالت تحتل املرتبة األوىل 
بني مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء رشكة ش�كسبري امللكية منذ عام 1879 
وألهم�ت العديد من الكت�اب، مثل يوه�ان فولفجانج فون جوت�ه وتشارلز 

ديكنز وجيمس جويس.
قصة املرحية مستمدة من أسطورة “ أميث” التي حفظها املؤرخ ساكسو 
جراماتيك�وس يف الق�رن الثالث ع�رش يف كتابه “جيستا دان�ورام”، كما رواها 
الباح�ث يف القرن الس�ادس عرش فرانسوا دي بلفورست.. قد يكون ش�كسبري قد 
استفاد أيضا من مرحية إليزابيثية سابقة باسم أورهاملت، عىل الرغم من أن بعض 
العلم�اء يعتقدون أن�ه هو نفسه من كت�ب أورهاملت، ثم قام بمراجعته�ا الحقا إلنشاء 

نسخة هاملت.

مطر ســـاخن

جويل ماردينيان توجه رسالة قاسية لكارهيها

يتعاون النجم تامر حسني ألول مرة 
مع الشاع�ر حمادة السيد، يف أغنية 
جديدة ضمن ألبومه الجديد “خليك 
فوالذي”، لم يتم الكشف عن اسمها 
حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهي 

من ألح�ان مديح محسن 
املوسيق�ى  وتوزي�ع 

مح�روس،  أم�ري 
حيث قال مؤلف 
األغنية إن تامر 
ه�ذه  يق�دم 
االٔغنية متناوالً 
موضوعا  فيها 
عي�ا  جتما ا

ح�ول تناقضات 
وش�ك  وأ . ة لحيا ا

ع�ىل  حسن�ي  تام�ر 
االنتهاء من وضع اللمسات 

األخ�رية عىل ألبوم�ه الجديد “خليك 
خ�الل  طرح�ه  املق�رر  ف�والذي”، 
 12 الف�رة املقبل�ة، وال�ذي يض�م 

أغني�ة كامل�ة، حيث ي�درس حالياً 
تقلي�ص عدد األغان�ي لتصل إىل 10 
أغان فقط.يشار إىل أن تامر حسني 
طرح كليبا جديدا بعنوان “اخراع” 
مع املط�رب محمود العسيل، والقى 
وحص�ل  كب�رياً،  نجاح�اً 
عىل مشاه�دة كبرية 
 15 ال��  تخط�ت 
مشاهدة  مليون 
طرح�ه،  من�ذ 
ت  كلم�ا و
غني�ة  أل ا
للشاع�ر أحمد 
راؤول،  حس�ن 
أحم�د  ألح�ان 
توزي�ع  زعي�م، 
وس�ام  ومكس�اج 
عب�د املنع�م، تسجيل هيثم 
رايض، ماسر جالل الحمداوي، كما 
يعد الكليب التجربة األوىل يف اإلخراج 

لتامر حسني.

تامر حسني يقدم أغنية عن تناقضات 
الحياة في ألبومه الجديد

كشف�ت الفنان�ة الكويتي�ة، اله�ام الفضال�ة، يف لقائه�ا مع 
اإلعالم�ي اييل نخله بربنام�ج The insider بالعربي تفاصيل 
مسلسلها الرمضاني الق�ادم  “ أمينة حاف “ الذي ُتقدم فيه 

شخصية مستفزة جديدة من خالل قصة 4 زوجات .  
وأش�ارت الهام إىل أنها ستلعب دور الزوجة الرابعة وستمر يف 
حدث كب�ري يف حياتها سينقلها من حالة إىل حالة وُيدخلها يف 

مشاكل مع الزوجات الثالثة األخريات.  
 إله�ام قالت أنه لم يتم التعاقد حت�ى اآلن مع املمثالت الثالث 
اللوات�ي سيشاركه�ن يف بطولة املسلسل ولكنه�ا كشفت أن 
الفنان ش�هاب جوهر سيلع�ب دور الزوج، وقد ت�م اختياره 
بع�د النجاح الذي حقق�ه العام املايض يف رمض�ان مع سعاد 

العبدالله.  
كم�ا كشفت اله�ام أن تغيريها للون ش�عرها م�ن أيام عائد 

للتحضريات لتقديم دور”أمينة حاف”.
أما يف ما يتعلق بمسلسل “عداني العيب” الذي يعرض حالياً، 
فقالت إلهام أن شخصية “ فطيم” أسعدتها وأتعبتها يف الوقت 
نفسه، خاصة وأنها تتطلبت منها جهد كبري يف املاكياج كون 

تم استخدام الLatex لتغيري شكلها.  
كم�ا وكشفت ع�ن أنها تخلت ع�ن ابتسامته�ا الهولييودية، 

وركبت أسنانا أخرى تتناسب مع الشخصية التي تلعبها .

إلهام الفضالة زوجة رابعة 
وتكشف عن سر اللوك الجديد  

بعد عرض ١٥ حلقة من أصل ٣٠ عىل تطبيق شاهد 
بخاصي�ةVIP ، يحق�ق العمل ال�ذي أنتجته رشكة 
Eagle Films / للمنت�ج جم�ال سن�ان، وه�و من 
إخ�راج املثنى صبح، أعىل نسب�ة مشاهدة متصدراً 
قائم�ة األعم�ال املعروض�ة عرب التطبي�ق، محققاً 
حض�وراً جماهريي�اً الفت�اً وتفاعالً كب�رياً يف لبنان 

والسعودية ودول عربية مختلفة. 

العم�ل ال�ذي يق�دم قصص�اً اجتماعي�ة منوع�ة 
للكاتبت�ني أنجي القاسم وسماء عبد الخالق، تؤدي 
بطولت�ه النجمة سريين عب�د النور والنجم محمود 
ن�رص ويشاركهم�ا البطول�ة كل من سل�وم حداد، 
زين�ة مك�ي، س�ارة أب�ي كنع�ان، تاتيان�ا مرعب، 
نق�وال دانيال، نهلة داوود، وسام فارس، إييل مري 

وغريهم.

“دانتيل” يتصدر 
المشاهدة على 

“شاهد”


