الكاظمي خيلد «ثورة تشرين» رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بإقامة نصبني تذكاريني يف
مؤيد الالمي

12
صفحة

بغداد وذي قار

بغداد /الزوراء:
قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس السبت
إقامة نصبني تذكاريني يخلدان االحتجاجات الشعبية
التي أطاحت بسلفه عادل عبد املهدي يف بغداد وذي
قار ويطلق عليها الناشطون «ثورة ترشين».وقال
الكاظمي يف بيان مقتضب أورده مكتبه اإلعالمي،
«سنقيم نصب ترشين يف ساحة التحرير ببغداد،
ونصب الشهداء يف النارصية ،وهما استحقاق العراق
والدماء التي سالت وهي تردد نريد وطن».

التعليم تعلن متديد السقف الزمين لتقديم
طلبات عودة الطلبة املرقنة قيودهم
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي،امس السبت ،تمديد السقف الزمني لتقديم
طلبات عودة الطلبة املرقنة قيودهم يف الدراسات األولية.وقال املتحدث الرسمي
للوزارة حيدر العبودي يف بيان  :إن «وزير التعليم العايل نبيل كاظم عبد الصاحب
وافق عىل تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة املرقنة قيودهم ابتداء من
السنة الدراسية  2010/ 2009ولغاية العام الدرايس .»2018/2019وأضاف
أن «تقديم الطلبات اىل الجامعات يستمر اىل غاية  ،« 2020/11/26الفتا اىل أن
«مبارشة هؤالء الطلبة ستكون يف السنة الدراسية  2020/2021والقرار جاء بهدف
استكمال الطلبة مسريتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم عىل العودة اىل مقاعد
الدراسة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7329 :االحـد  20ايلول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7329 Sun 20 Sep 2020

بعد تشكيل جلنة عليا ملكافحته وبدء حكومة الكاظمي بصولة حملاربته

مراقبون لـ  :محلة مكافحة الفساد أرعبت الفاسدين وأعادت الثقة للمواطنني وستقلل هدر املال العام
الزوراء /حسني فالح:
رأى مراقبون للش�أن العراق�ي ان حملة
مكافحة الفساد س�تؤدي اىل تقليل هدر
امل�ال العام ،الفت�ني اىل انها اع�ادت ثقة
املواطن�ني بالحكوم�ة ،وفيما اس�تبعدوا
تحقي�ق اللجن�ة العليا املش�كلة ملحاربة
الفساد اهدافها املرجوة منها خالل فرتة
وجي�زة ،اش�اروا اىل ان الحمل�ة ارعب�ت
الفاسدين ،الس�يما بعد االطاحة برئيس
هيئ�ة التقاعد الس�ابق احمد عبد الجليل
الساعدي.
وقال النائب الس�ابق ،رحيم الدراجي ،يف
حديث ل�”الزوراء” :ان�ه اىل اآلن ال يوجد
م�ؤرش واضح حول تحقيق اللجنة العليا
املشكلة ملحاربة الفساد اهدافها املرجوة
منها سوى الفوىض من االخبار املفربكة
يف الفيس�بوك.واضاف :ان املواط�ن
اصب�ح ال يمي�ز م�ا ب�ني الخرب ال�كاذب
والصحيح ،الس�يما فيما يتعلق باعتقال
الفاس�دين او ه�روب البع�ض منهم او
صدور مذك�رات القاء القب�ض بحقهم.
مؤك�دا :ان هناك تهوي�ال اعالميا خاصة
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ح�ول
موضوع الفس�اد ومحاربته.واش�ار اىل:
ان أي�ة حكومة تأتي للعراق ال تس�تطيع
مكافح�ة الفس�اد ع�ىل ارض الواقع الن
ليس لديها القدرة ع�ىل مواجهة الطبقة
السياس�ية .مبينا :ان الطبقة السياسية
الت�ي تدير الدولة من�ذ  2003حتى اليوم
م�ا زالت محل ش�بهة واته�ام من خالل
وجودها يف الس�لطة.واكد :ان�ه ال يمكن
لش�خص او مس�ؤول مدع�وم م�ن هذه

الطبق�ة لديه الجرأة يف محاربة الفس�اد،
الن مكافحة الفس�اد س�يؤدي اىل انهيار
الطبقة السياس�ية برمتها.ب�دوره ،ذكر
املحلل السيايس ،نجم القصاب ،يف حديث
ل�”الزوراء” :ان ثق�ة املواطن بالحكومة
بدأت تعود ،الس�يما بعدما بدأت حكومة
الكاظم�ي بصول�ة محارب�ة الفس�اد،
وتش�كيل لجنة علي�ا ملكافحة الفس�اد.
واضاف :ان مقومات واساس�يات الدولة
ب�دأت تتضح للمواط�ن خاصة بعد القاء
القب�ض عىل بعض الفاس�دين واملافيات

التي رسق�ت البالد وس�لبت العباد طيلة
الس�نوات املاضية .الفت�ا اىل :ان املواطن
لم ير أي منجز عىل ارض الواقع من قبل
الق�وى السياس�ية التي حكم�ت البالد.
واش�ار اىل :ان حمالت مكافحة الفس�اد
س�رتعب الفاس�دين وتقلل من هدر املال
العام.م�ن جهته ،قال الخب�ري القانوني،
عي التميمي :ان س�بل مكافحة الفساد
امل�ايل واالداري يف العراق يمكن من خالل
انشاء محكمة متخصصة عىل وفق املادة
 89من الدس�تور تحقيقا ومحاكمة ،الن

الدستور يمنع يف املادة  95انشاء املحاكم
الخاص�ة ويح�اط عملها باالس�تقاللية
التامة والحماي�ة والرسية عىل وفق مبدأ
اس�تقاللية القض�اة ،وان تك�ون ه�ذه
املحكم�ة مرف�دة بأفض�ل القض�اة من
الصنف األول.وتابع :وكذلك إبعاد النفوذ
الس�يايس ع�ن األداء القضائ�ي ومن�ع
أصح�اب النف�وذ م�ن اس�تخدام التأثري
الس�يايس واملايل يف التأثري ع�ىل املحكمة
وف�ق مبدأ ال أحد أق�وى من الحق وال من
القانون.واض�اف :أم�ا االم�وال املهرب�ة

حمبو الكابنت الراحل امحد راضي يقيمون تشييعا رمزيا له امس يف بغداد

للخارج والتي تق�در ب�  500مليار دوالر
أمريك�ي ،فيمكن اس�رتدادها عن طريق
اتفاقي�ة غس�يل األم�وال لع�ام 2005
واملوق�ع عليها الع�راق ،وكذلك بالتعاون
م�ع الجانب األمريكي عىل وفق املادة 27
م�ن االتفاقية العراقية األمريكية لس�نة
. 2008وزاد بالق�ول :وايض�ا وفق املادة
 50م�ن ميث�اق األمم املتح�دة التي تؤكد
ع�ىل حق ال�دول التي تح�ارب تنظيمات
موضوع�ة تح�ت الفصل الس�ابع مليثاق
األم�م املتح�دة طل�ب مس�اعدة األم�م
املتحدة .واش�ار اىل :ان الق�وة التنفيذية
التي تنفذ اوام�ر القبض والتحري ومنع
الس�فر بحق ه�ؤالء األش�خاص يحتاج
ان تكون قوة ضاربة تمثل الش�عب ،واذا
انيط�ت املهمة لجه�از مكافحة اإلرهاب
فه�و االفضل ،وايضا الب�د من الرسية يف
التحقيق.وكش�فت مصادر ع�ن اعتقال
رئيس هيئة التقاعد الس�ابق ،احمد عبد
الجلي�ل الس�اعدي ،االس�بوع امل�ايض يف
ساحة الوثبة وسط بغداد بتهمة الفساد.
وذكرت املصادر ان هناك حملة اعتقاالت
س�تطول كبار املس�ؤولني ،منه�م وزراء
سابقون ونواب حاليون وسابقون بتهم
فس�اد.واكد رئي�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،يف وق�ت س�ابق ،عزم�ه عىل
محارب�ة الفس�اد وتقديم الفاس�دين اىل
العدالة.وتش�كلت اللجنة العليا للتحقيق
يف الفس�اد والجرائ�م الكربى بمش�اركة
االجه�زة االمني�ة مكافح�ة االره�اب
واملخاب�رات واالم�ن الوطن�ي ،فضال عن
النزاهة ومجلس القضاء واالدعاء العام.

مبعنويات عالية  ...الشرطة يسعى للقبض على االستقالل وبطاقة التأهل لدور الـ 16
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تطور علمي مذهل ..أول جهاز يف العامل يعيد البصر للمكفوفني

االخرية

جملس النواب يرفع جلسته إىل يوم
غد االثنني

ما يس�مى ب�(الدولة اإلسالمية يف العراق
والش�ام (داعش)) عىل العراق واملجتمع
الدويل ،وبشاعة الجرائم التي ارتكبت وما
تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت
إىل مصاف الجرائ�م الدولية”.وتابعت أن
“املجل�س أنج�ز الق�راءة األوىل مل�رشوع
قانون الهي�أة الوطنية للرقاب�ة النووية
واإلش�عاعية والكيمياوي�ة والبايلوجية
املقدم من لجنت�ي التعليم العايل والبحث
العلمي والصحة والبيئة لالس�تفادة من
االس�تخدامات السلمية للطاقة الذرية يف
املج�االت الطبية والزراعي�ة والصناعية
والتعليمي�ة وإجراء البح�وث التطبيقية
املتع�ددة ،ول�رورة تجن�ب املخاط�ر
الكامن�ة لإلش�عاع املؤين ع�ىل العاملني
واملجتم�ع والبيئ�ة وبضمنه�ا الترصف
غري املرشوع بامل�واد النووية والكيمائية
والبايولوجية واملصادر املش�عة ولوضع
إطار قانوني للسيطرة عليها”.

بغداد /الزوراء:
رف�ع مجل�س الن�واب ،ام�س الس�بت،
جلسته إىل يوم غد االثنني .وذكرت الدائرة
اإلعالمية للمجل�س يف بيان :أن “املجلس
أنه�ى بجلس�ته الخامس�ة م�ن ال�دورة
النيابية الرابعة للسنة الترشيعية الثالثة
من الفصل الترشيع�ي األول التي عقدت
برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس
بحضور  182نائبا ،القراءة األوىل لثمانية
مرشوع�ات قوانني”.وأضاف�ت أن�ه “يف
مس�تهل الجلس�ة ،أرجأ املجل�س النظر
بالطع�ون املقدمة ح�ول صحة عضوية
بعض السيدات والس�ادة األعضاء لحني
تحق�ق النص�اب القانون�ي البال�غ ثلثي
أعضاء املجلس”.وأشارت إىل أن “املجلس
أت�م القراءة األوىل مل�رشوع قانون تعديل
قان�ون املحكم�ة الجنائي�ة العراقي�ة
العلي�ا رق�م ( )10لس�نة  2005واملقدم
م�ن اللجن�ة القانوني�ة نظ�را للخطورة
اإلجرامية التي يشكلها التنظيم اإلرهابي

تفاصيل ص3

بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة ،ام�س الس�بت،
موع�دا جدي�دا ً المتحانات ال�دور الثاني
للمراحل غ�ري املنتهية.وقال�ت الوزارة يف
بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :إنه
“حصل�ت موافق�ة وزي�ر الرتبي�ة ،ع�ي
حمي�د الدليم�ي ،عىل تحديد ي�وم االثنني
املواف�ق ال� 12م�ن ترشي�ن األول القادم

موعدا ً جديدا ً ألداء امتحانات الدور الثاني
للمراح�ل غ�ري املنتهية بم�ا فيها مرحلة
السادس االبتدائي والثالث املتوسط للعام
ال�درايس  ، 2019-2020وذل�ك بس�بب
الزي�ارة االربعينية”.وكانت وزارة الرتبية
حددت ،س�ابقا ،ال� 10من ش�هر ترشين
األول املقب�ل موع�دا إلج�راء امتحان�ات
الدور الثاني للصفوف غري املنتهية .

واشنطن /متابعة الزوراء:
قررت الواليات املتحدة إرسال تعزيزات
عس�كرية إىل س�وريا بع�د تك�رار
االشتباكات مع القوات الروسية هناك،
وتصاع�د التوت�ر ب�ني البلدين.وق�ال
مس�ؤولون أمريكي�ون إن  6عرب�ات
مقاتل�ة من ن�وع ب�راديل و 100جندي
س�يكونون ضمن تعزيزات يف طريقها
لالنتش�ار ش�مال رشق�ي س�وريا.
وتصاعدت حوادث االشتباك بني القوات
األمريكية والقوات الروسية التي تقوم

بدوريات يف املناطق الشمالية الرشقية
من س�وريا.وأوضح بيل أربن ،املتحدث
باس�م القي�ادة املركزي�ة يف الجي�ش
األمريك�ي :أن هذه الخط�وة تهدف إىل
ضمان “سالمة قوات التحالف الدويل”.
وأض�اف ،يف بيان رس�مي ،الس�بت :أن
الوالي�ات املتح�دة “ال تس�عى إىل أي
مواجه�ة م�ع دول�ة أخرى يف س�وريا،
ولكنها س�تدافع ع�ن ق�وات التحالف
الدويل ،إذا تطلب األمر ذلك”.

حتديد الـ 12من تشرين األول موعدا المتحانات
الدور الثاني للمراحل غري املنتهية

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية
إىل سوريا بعد اشتباكات مع روسيا
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رئيس جملس القضاء :بعض األحزاب خرقت
مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء يف
أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه

بغداد /الزوراء:
اته�م رئيس مجلس القض�اء األعىل ،فائق
زي�دان ،امس الس�بت ،أحزابا ً لم ُيس�مها،
ب�»خرق مبدأ س�يادة القانون واس�تقالل
القض�اء» ،فيم�ا حذر من «حالة ش�اذة»،
قال إنها توقع القضاء يف «فراغ دستوري».
وقال زيدان يف مقال له بعنوان «اس�تقالل
القضاء بني الش�عار والتطبي�ق» ،اطلعت
علي�ه « ال�زوراء»« :يذكرن�ي البعض عند
الحديث عن (اس�تقالل القضاء) ورضورة
الحف�اظ عليه بش�عارات النظام الس�ابق
الت�ي كان يتجم�ل به�ا مث�ل (الوح�دة
والحرية واالش�رتاكية) التي كانت توضع
يف الس�احات العامة واملدارس ومؤسسات
الدولة ،لكن يف الواقع العمي لم يكن هناك

وجود (للوحدة أو الحرية أو االشرتاكية)».
وأض�اف« :ال يختل�ف اثن�ان ع�ىل أن مبدأ
س�يادة القان�ون واس�تقالل القضاء هو
العم�ود األس�اس ال�ذي يرتكز علي�ه بناء
الدول املحرتمة وسبب تقدمها ،لذا حرصت
معظم األحزاب السياسية بعد تغيري النظام
الس�يايس سنة  2003أن تضع هذا املبدأ يف
مقدم�ة برامجها وش�عاراتها االنتخابية،
لكن لألسف ما ملس�ناه من (بعض) هذه
األح�زاب أنها اتخذت من ه�ذا املبدأ مجرد
تجمي�ل لش�عاراتها لكس�ب ود جمه�ور
الناخب�ني لكنه�ا يف الواق�ع العمي خرقت
مبدأ س�يادة القانون واستقالل القضاء يف
أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه.
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خالل حضورها املؤمتر السنوي ملناهضة العنف ضد املرأة

الرئاسات الثالث تدعو إىل متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة حبقوق النساء
بغداد /الزوراء:
ح�رت الرئاس�ات الث�الث املؤتم�ر
الس�نوي الثاني ع�رش ملناهضة العنف
ض�د املراة يف مكتب رئيس تيار الحكمة
الوطن�ي الس�يد عم�ار الحكي�م ،فيما
دعت اىل متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة
بحقوق النس�اء ،مش�ددة عىل رضورة
اقرار قانون الناجيات االيزيديات ،اعلن
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي
عزم�ه تش�كيل مجل�س اع�ىل للم�راة

موقعه الرسمي ،ومساعيه الشخصي ِة،
س�يظل داعم�ا ً
ّ
حق�وق املرأ ِة
لضم�ان
ِ
ِ
ً
كاملة.وشدد الرئيس عىل رضورة العمل
إلع�ادة هيب�ة الدولة وف�رض القانون
ع�ىل الصعد كافة ،وتحقيق اإلصالحات
يتطلب توفري املناخ الس�يايس املس�اند
وه�و أمر ال يمك�ن تحقيق�ه من دون
إرادة سياسية جادة يف اجراء انتخابات
حرة ونزيهة.

برئاس�ته.وأكد رئي�س الجمهوري�ة،
بره�م صال�ح ،يف كلمته ،ع�ىل رضورة
متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة بحقوق
امل�رأة ،ومواصل�ة الترشيع�ات يف ه�ذا
الصدد ،داعيا ً اىل استكمال إقرار ترشيع
قانون الناجيات االيزيديات املرسل من
رئاس�ة الجمهورية اىل مجلس النواب،
وتوسيعه ليشمل الرشائح األخرى.
ولف�ت صال�ح ،يف بي�ان ملكتب�ه تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،اىل :أن�ه ومن

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  3907إصابات جديدة و 4234حالة شفاء

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ  315ألفا والوفيات  8491حالة
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس الس�بت ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيما اكدت تس�جيل  3907اصابات جديدة و4234
حالة ش�فاء و 83حال�ة وفاة ،ح�ددت دائرتا صحة

الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت
«ال�زوراء» عىل نس�خة منه�ا :ان ع�دد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س ،17438 :ليصب�ح مجم�وع
الفحوصات الكي ،2039024 :مبينة انه تم تس�جيل

 3907اصابات جديدة و 4234حالة شفاء و 83حالة
وفاة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكي249539 :
( ،)%79.1بينما ع�دد االصابات الكي ،315597 :اما
ع�دد الحاالت التي تحت العالج ،57567 :يف حني عدد
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،524 :وحاالت

الوفي�ات الكي.8491 :م�ن جهته ،اعل�ن مدير عام
صحة بغداد الرصافة ،الدكتور عبد الغني الساعدي،
تس�جيل  437اصابة جديدة بف�ريوس كورونا بينها
 366اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

اعتقال مدراء املصرف الزراعي يف الفلوجة والرمادي ماكرون لرتكيا :لنعيد فتح حوار مسؤول بعيداً عن السذاجة
وأبو غريب وصالح الدين بتهم فساد مالي

بغداد /الزوراء:
كش�ف مص�در رفي�ع املس�توى يف حكوم�ة
االنب�ار املحلي�ة ،امس الس�بت ،ع�ن اعتقال
مدي�ري املرصف الزراعي يف قضاءي الفلوجة
والرمادي خالل حضورهما اجتماع يف بغداد.
وقال املصدر يف ترصيح :إن “مديري املرصف
الزراع�ي يف قض�اءي الفلوج�ة والرم�ادي،
اعتق�ال اثن�اء حضورهم�ا مؤتم�ر يف بغ�داد
“.واض�اف املص�در ان” االعتقال ط�ال ايضا
مديري املرصف الزراع�ي يف قضاء ابو غريب
ومحافظ�ة ص�الح الدين” ،مبين�ا ان” حملة

االعتق�االت جاءت عىل خلفي�ة اعتقال مدير
امل�رصف الزراعي ع�ادل خضري ع�ىل خلفية
ش�بهات فس�اد مايل واداري يف املصارف التي
ت�م اعتق�ال مدرائها”.وأوض�ح ان “الرواي�ة
الت�ي تحدثت عن قي�ام املعتقل�ني بالتظاهر
عىل تعي�ني مدير جديد للم�رصف الزراعي يف
الرمادي عاري�ة الصحة ،وان عملية االعتقال
جاءت لوجود ش�بهات فس�اد مايل واداري يف
املص�ارف الزراعي�ة التي ش�هدت عام 2014
اك�رب عملي�ات الفس�اد امل�ايل واالداري يف
املحافظة “.

باريس /متابعة الزوراء:
وس�ط التوترات الحاصل�ة بني أنقرة واالتح�اد األوروبي،
بسبب عدد من القضايا ،منها التنقيب عن النفط والغاز يف
رشق املتوس�ط ،دعا الرئيس الفرنيس ،إيمانويل ماكرون،
من أجاكس�يو يف جزيرة كورس�يكا تركيا إىل فتح األبواب
لحوار مس�ؤول وبنوايا حس�نة.وقال ماكرون عىل تويرت:
“يف أجاكسيو بعثنا رسالة واضحة لرتكيا :دعونا نعيد فتح
حوار مس�ؤول ،بحس�ن نية ،دون س�ذاجة”.كما أضاف:
“هذه الدع�وة هي اآلن أيضا ً دعوة الربملان األوروبي .يبدو
أنها ُس�معت .فلنتقدم إىل األمام”.يش�ار إىل أنه من املقرر
أن يناقش االتحاد األوروبي األس�بوع املقبل مسألة فرض
عقوبات عىل تركيا ردا ً عىل إرس�الها سفن تنقيب وسفنا ً
حربي�ة إىل مناطق يف رشق املتوس�ط ،تطال�ب بها كل من
اليونان وقربص.وكان وزير الدفاع الرتكي ،خلويص أكار،
ق�د ش�ن ،الجمعة ،هجوما ً ع�ىل ماكرون بش�أنه انتقاده

للتصعي�د الرتكي من خ�الل عمليات التنقي�ب عن النفط
والغاز يف رشق املتوس�ط.وقال أكار إن “الرئيس الفرنيس
يصب الزيت عىل نار املش�اكل يف منطقة رشق املتوسط”،
مضيف�اً“ :لي�س من صالحي�ات االتح�اد األوروبي وضع
قواعد أو رس�م ح�دود يف منطقة رشق البحر املتوس�ط”.
إىل ذل�ك ،وص�ف الرئيس الرتك�ي ،رجب طي�ب أردوغان،
الخميس ،نظريه الفرنيس بأنه “عديم الكفاءة” ،يف تصعيد
جديد للس�جال الذي ّ
اتخذ طابعا ً ش�خصيا ً بش�كل متزايد
بينهما.وتب�ادل أردوغ�ان وماك�رون اإلهان�ات عىل مدى
ش�هور بعدما اتخذا مواقف متناقض�ة حيال عدة نزاعات
ب�دءا ً من ليبيا ومناطق أخرى يف الرشق األوس�ط ووصوالً
إىل خ�الف تركيا مع اليونان بش�أن الح�دود البحرية.كما
أثار ماكرون حفيظة أنقرة األس�بوع املايض عندما أشار
إىل أن تركيا “تستحق ش�يئا ً مختلفاً” عن طريقة تعاطي
حكومة أردوغان مع الشؤون الخارجية.

اجلائحة تضرب العامل دون هوادة

إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 30مليونا والوفيات تقرتب من املليون حالة
بغداد /متابعة الزوراء:
يس�تمر ف�ريوس كورونا بال�رب دون
هوادة يف العالم مصيبا أكثر من  30مليونا
و 700ألف إنس�ان ،وقد تصدرت الواليات

املتح�دة ع�دد املصاب�ني بنح�و  7ماليني
مص�اب ،تليها الهند بأكث�ر من  5ماليني
مصاب.وتشري األرقام إىل أن عدد املتوفني
بلغ  956ألفا و 881حالة ،وعدد املتعافني

 22مليونا و 353ألفا و  357حالة.وأعلنت
وزارة الصحة يف قطر تسجيل  229إصابة
بالف�ريوس ،إىل جانب تعايف  267مريضا.
ويف اإلمارات أعلنت وزارة الصحة ووقاية

املجتم�ع تس�جيل حال�ة وف�اة جدي�دة
بفريوس كورونا املستجد ،لريتفع إجمايل
الوفيات جراء الف�ريوس يف البالد إىل 404
حاالت.وأش�ارت الوزارة يف بيان صحفي

لتسجيل  809إصابات جديدة بالفريوس،
لريتف�ع إجمايل اإلصاب�ات يف البالد إىل 84
ألفا و 242حالة.
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خالل حضورها املؤمتر السنوي ملناهضة العنف ضد املرأة

الرئاسات الثالث تدعو إىل متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة حبقوق النساء
بغداد /الزوراء:
حرضت الرئاسات الثالث املؤتمر
السنوي الثاني عرش ملناهضة العنف
ضد املراة يف مكتب رئيس تيار الحكمة
الوطني السيد عمار الحكيم ،فيما
دعت اىل متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة
بحقوق النساء ،مشددة عىل رضورة
اقرار قانون الناجيات االيزيديات ،اعلن
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
عزمه تشكيل مجلس اعىل للمراة
برئاسته.
وأكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
يف كلمته ،عىل رضورة متابعة تنفيذ
القوانني املتعلقة بحقوق املرأة،
ومواصلة الترشيعات يف هذا الصدد،
داعيا ً اىل استكمال إقرار ترشيع
قانون الناجيات االيزيديات املرسل من
رئاسة الجمهورية اىل مجلس النواب،
وتوسيعه ليشمل الرشائح األخرى.
ولفت صالح ،يف بيان ملكتبه تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،اىل :أنه ومن
موقعه الرسمي ،ومساعيه الشخصي ِة،
سيظل داعما ً
ّ
حقوق املرأ ِة
لضمان
ِ
ِ
ً
كاملة.
وشدد الرئيس عىل رضورة العمل
إلعادة هيبة الدولة وفرض القانون
عىل الصعد كافة ،وتحقيق اإلصالحات
يتطلب توفري املناخ السيايس املساند
وهو أمر ال يمكن تحقيقه من دون
إرادة سياسية جادة يف اجراء انتخابات
حرة ونزيهة ،بعيدا عن سطوة السالح
والتزوير ويضمن للشعب حقه يف
تقرير مصريه بنفسه ودون قيمومة
او تدخل.
وأضاف صالح :أنه ال مجال للرتاخي
او التهاون يف محاسبة الفاسدين
واملعرقلني لجهود بناء دولة مقتدرة
ذات سيادة كاملة  ،قادرة عىل فرض
القانون وخدمة املواطنني وتسخري
موارد الوطن لهم.
من جهته ،ذكر رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،يف كلمة له خالل
املؤتمر بحسب بيان ملكتبه تلقت
ّ
«ترشف يف هذا
«الزوراء» نسخة منه:
االجتماع املبارك بأن نكون يف موقع
اإلنصاف للمرأة أينما كانت  ،ننحني

أمام عطائها وتفانيها أما ً وأختا ً
وزوجة وابنة ،عاملة يف كل مجاالت
الحياة قامة بقامة مع الرجال ،ومربية
لألجيال  ،ومؤسسة للقيم الروحية
واإلنسانية العليا ،وحامية للمُ ثل
واألخالقيات العليا».
واضاف :عندما نقول «العنف
ضد املرأة» نشعر بالخجل كرجال
وكمسؤولني أيضا ً  ،فمن ذا الذي ّ
يعنف
مَ ْن كرّمها الله بكتبه السماوية ،ومَ نْ
يسمح لنفسه بأن يهني كرامة من
كرّمها تأريخ البرشية واعرتف بأنها
عمود الحياة ومصنعها وعنرص البناء
فيها.
وتابع :انه مع هذا اليمكننا أن ننكر
َّ
املعنفات يف العراق
أن حماية النساء
عىل كل املستويات مهمة غري مكتملة،
مازلنا بحاجة اىل املزيد من اإلنصاف
قبل أن نقول إننا منحنا املرأة ماتستحق
يف مجتمعنا .
ووزاد بالقول :حتى مرشوع قانون
مناهضة العنف األرسي الذي ُق ّدم اخريا ً
اىل الربملان مازال ينال الش ّد والجذب ..
ملاذا؟
ملاذا يقف من يقف عائقا ً تحت أي
مربر أمام إنصاف املرأة ومنحها
ماتستحق والتعاطي معها كنصف
حقيقي يف املجتمع وأكثر؟ ،املرأة
نصف املجتمع يف الخطابات الرنانة و
ليس يف القوانني! ،املرأة نصف املجتمع
يف الترصيحات الصحفية ولكن ليس
يف املمارسة األخالقية! ،املرأة نصف
املجتمع يف قصائد الشعر  ،ولكن ليس
حتى يف منزلها.
ومىض بالقول :ليس من باب التمييز
بل كواقع حال عندما نقول إن املرأة
العراقية صانت مجتمعنا  ..رعتنا يف
الحروب الطاحنة املجنونة  ..وصانت
سقوف منازلنا يف الحصار  .وساندت
الوحدة الوطنية أمام انفالت الطائفية
 .ومازالت تدعم العراق وطنا وبيتا ً
وأرضا تأريخية رغم كل التحديات.
وتابع ،انه ال أشك لحظة أن نسب دعم
الدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة
العراق ورفض السالح املنفلت تشمل
الغالبية العظمى من نساء العراق

وأكثر من الرجال بكثري ..ملاذا؟..
ألن املرأة تعرف جيدا ً ماذا يعني بيت
فتعرف ماذا يعني الوطن ،املرأة تعرف
جيدا ماذا يعني العنف واالنتقام والدم،
فتحمي عائلتها وتتمنى أن تحمي كل
األبناء يف كل مكان.
واشار اىل ان املرأة ال تفرّق ،ال تطغى ،ال
تقتل او تتحارب عشائريا أو طائفيا أو
عنرصيا ً  ..قلبها وتكوينها اليسمحان
لها بذلك ...األمة أنثى  ..ألن األنثى فقط
من بإمكانها أن تكون أما ً وأن تصنع
أمة ...ونحن ننظر اىل العراق كأمة
تحمل كل مواصفات األمومة  ...مع
كل تحدياتنا  .مازلنا نفتخر بمستوى
وعي كبري لدى املرأة العراقية ،نفتخر
بأن بيننا وزيرات ونائبات ومسؤوالت
يف الدولة ،ونفتخر بأي تقدم يتحقق
عىل طريق منح املرأة كامل حقوقها
 .وعلينا أن نعمل جميعا ً كمؤمنني
بهذه الحقوق عىل دفعها ودعمها
يف كل مكان لتصبح جزءا ً من الهوية
العراقية.
واوضح ،الحكومة داعمة لهذا املسعى،
وستكون مع أي جهد يف هذا االتجاه
 ..ونحن متواصلون عىل كل املستويات
من أجل ذلك.
واعلن رئيس الوزراء ،تشكيل املجلس

رئيس جملس القضاء :بعض األحزاب خرقت
مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء يف
أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه
بغداد /الزوراء:
اتهم رئيس مجلس القضاء األعىل،
فائق زيدان ،امس السبت ،أحزابا ً
لم يُسمها ،بـ»خرق مبدأ سيادة
القانون واستقالل القضاء» ،فيما
حذر من «حالة شاذة» ،قال إنها
توقع القضاء يف «فراغ دستوري».
وقال زيدان يف مقال له بعنوان
«استقالل القضاء بني الشعار
والتطبيق» ،اطلعت عليه «
الزوراء»« :يذكرني البعض
عند الحديث عن (استقالل
القضاء) ورضورة الحفاظ عليه
بشعارات النظام السابق التي
كان يتجمل بها مثل (الوحدة
والحرية واالشرتاكية) التي
كانت توضع يف الساحات العامة
واملدارس ومؤسسات الدولة ،لكن
يف الواقع العميل لم يكن هناك
وجود (للوحدة أو الحرية أو
االشرتاكية)».
وأضاف« :ال يختلف اثنان عىل أن
مبدأ سيادة القانون واستقالل
القضاء هو العمود األساس الذي
يرتكز عليه بناء الدول املحرتمة
وسبب تقدمها ،لذا حرصت معظم
األحزاب السياسية بعد تغيري
النظام السيايس سنة  2003أن
تضع هذا املبدأ يف مقدمة برامجها
وشعاراتها االنتخابية ،لكن لألسف
ما ملسناه من (بعض) هذه
األحزاب أنها اتخذت من هذا املبدأ
مجرد تجميل لشعاراتها لكسب ود
جمهور الناخبني لكنها يف الواقع
العميل خرقت مبدأ سيادة القانون
واستقالل القضاء يف أكثر من
مناسبة بقصد أو بدونه ،واليوم
نشهد إحدى صور محاوالت خرق
هذا املبدأ بمناسبة سعي مجلس
النواب إلقرار قانون تعديل األمر
رقم ( )30لسنة ( 2005قانون
املحكمة االتحادية) الذي أصدره
رئيس الوزراء يف حينه (باعتباره
قانونا ً مؤقتاً) لحني إقرار القانون
األصل املنصوص عليه يف املادة
( )92من الدستور الذي تعذر
إقراره بسبب الخالفات السياسية

حول بنود هذا القانون».
وتابع زيدان« :وهنا نبني أن
مجلس القضاء األعىل سبق
أن حذر من حالة (الفراغ
الدستوري) الذي أوجدته املحكمة
االتحادية بقرارها الصادر بالعدد
( 2019/38يف )2019/5/21
الذي قىض بإلغاء املادة ( )3من
األمر رقم ( )30لسنة  2005وهو
النص الوحيد النافذ يف حينه،
وكان معموالً به منذ سنة 2005
لغاية تأريخ  2019/5/21والذي
بموجبه يتم ترشيح وتعيني رئيس
وأعضاء املحكمة االتحادية ،إال
انه ولألسف لم ينتبه الكثري من
املعنيني لهذا التحذير الذي بانت
مصداقيته منذ سبعة أشهر بسبب
إحالة احد أعضاء املحكمة عىل
التقاعد وتعطل عمل املحكمة منذ
ذلك الحني بسبب القرار املذكور».
وأشار إىل أنه «من املتعارف عليه
يف املجال الترشيعي والقانوني
يف حال عدم القناعة بوجود نص
معني ألي سبب كان يصار إىل
مقرتح تعديل أو إلغاء هذا النص
ويستمر العمل بالنص املعرتض
عليه لحني ترشيع ونفاذ النص
البديل إال ان املحكمة االتحادية
اتجهت عكس ذلك ،حيث ألغت
النص النافذ وطلبت من مجلس
النواب ترشيع نص بديل ،وبذلك
وقع القضاء يف حالة (الفراغ
الدستوري) ،والذي يؤسف له
أن هذه الحالة الشاذة دستوريا ً
وقانونيا ً سببها املحكمة االتحادية
نفسها يف حني يفرتض أن هذه
املحكمة هي الرقيب املتصدي
لحاالت خرق الدستور والقانون
سواء من السلطة الترشيعية أم
من السلطة التنفيذية لكن أن
تكون املحكمة االتحادية هي
من يخرق الدستور والقانون
فانه أمر معيب النه فسح املجال
لبعض األحزاب السياسية الن
تستغل حالة (الفراغ الدستوري)
لطرح مقرتحات بحجة معالجة
هذه الحالة بأفكار معظمها

تشكل صورة من صور خرق
مبدأ استقالل القضاء وسيادة
القانون قد نفصح عنها يف الوقت
املناسب».
وأردف زيدان قائالً« :لذا حرصا ً
عىل القضاء الدستوري يف العراق
ندعو السادة أصحاب القرار داخل
وخارج مجلس النواب إىل مالحظة
نص املادة ( )90من الدستور
التي تنص عىل أن (يتوىل مجلس
القضاء األعىل إدارة شؤون الهيئات
القضائية) واملادة (/91اوالً) التي
تنص عىل اختصاص مجلس
القضاء األعىل يف (إدارة شؤون
القضاء واإلرشاف عىل القضاء
االتحادي) لذا نرى من الواجب
إزاء هذه النصوص األخذ بوجهة
نظر مجلس القضاء األعىل يف نظر
االعتبار عند ترشيع قانون تعديل
األمر ( )30لسنة ( 2005قانون
املحكمة االتحادية) باعتبار ان
املادة ( )92من الدستور عرفت
املحكمة بأنها (هيئة قضائية)
مستقلة ماليا ً وإداريا ً وهي فعالً
مستقلة تماما ً عن مجلس القضاء
األعىل».
وزاد« :لكن يبقى األخري هو
املنبع الوحيد لرتشيح قضاة هذه
املحكمة باعتباره الجهة املسؤولة
إداريا ً عن جميع القضاة وهو
األعلم بمن تتوفر فيه الرشوط
املؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه
املحكمة ،وندعو السادة املرشعني
ان يضعوا نصب أعينهم املهنية
واملوضوعية باعتبارها املعيار
الصحيح يف صياغة القوانني ذلك
أن القاعدة القانونية تعرف بأنها
قاعدة عامة مجردة (ال تفصل)
عىل مقياس شخص أو جهة
معينة وان تكون حساباتهم مبنية
عىل أساس أن مصلحة العراق
فوق كل اعتبار ،وان يحافظوا
عىل استقالل القضاء وسيادة
القانون ،وهو الشعار الذي طاملا
يدعون إليه حفاظا ً عىل ما تبقى
من مؤسسات الدولة أال وهو
القضاء».

األعىل للمرأة يف العراق الذي سيكون
برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
ويضم نخباً ،نماذج مضيئة من
النساء العراقيات ،ليتصدى بدوره اىل
مهمة إنصاف املرأة العراقية عىل كل
املستويات وحمايتها من االضطهاد
والعنف والتمييز .
وتابع :يف هذا اليوم ..اليسعني اال
أن أشكر القائمني عىل هذا املؤتمر،
وأخص بالذكر سماحة السيد عمار
الحكيم ،وأشد عىل أيدي الجميع من
أجل أن تكون املرأة العراقية يف املكانة
التأريخية التي تستحقها .
اىل ذلك ،قال رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،يف كلمة له خالل
املؤتمر بحسب بيان ملكتبه تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه يف البدء
بالشكر الجزيل إىل سماحة
أتقدم
ِ
عمار الحكيم وإىل جميع الحارضين
الكرام املساهمني يف إنجاح هذا اللقاء
َّ
والبناء ،لتوحيد الرؤى واألفكار
الهادف
ِ
بخصوص الجهو ِد التشاركية ملواجهة
خطر العنف ضد املرأة ،وتأكي ِد كرام ِتها
ِ
ومناصف ِتها ألخيها الرجل يف إدارة
الحيا ِة ومسؤولي ِتها املتكافئ ِة معه يف
مرشوع التقدم الحضاري وصياغ ِة
مستقبل األمم والشعوب.

َ
املبادرة لتفعيل هذا
واضاف :إن هذه
التوجه ليست بجديدة من سماح ِة
تيار الحكمة
السيد عمار الحكيم وال من ِ
ُ
سماحته عىل
ومؤسسا ِته ،فقد عوَّدنا
رعاية هذا التوجه لتأسيس الفكرةِ،
وتصويب
التجرب ِة ،ومراقب ِة
وإنضاج
ِ
ِ
ِ
الجه ِد التنفيذي يف مجاالت حقوق
وربط التعاليم اإلسالمية
اإلنسان،
ِ
بهذه القيمة اإلنسانية السامية.
َ
املرأة
وتابع :لقد كرَّم إسالمُ نا الحنيف
َ
حقوقها املدنية
أيَّما تكريم ،ومنحها
كواحد من أرقى الترشيعات التي
ُ
اإلنسان عىل مدى التاريخ
تعاطى معها
يف مجاالت العمل والعلم والحقوق
الزوجية واملدنية وأحقي ِتها يف رشاكة
الرجل لقيادة شؤون الدول ِة وتدبري
شؤون املجتمع يف شتى املجاالت ،وقد
َّ
تمثل ذلك واضحا يف مسرية نسا ِء أهل
َّ
وأمهات املؤمنني عليهن السالم،
البيت
ِ
الصحابيات الجليالت والنسا ِء
ويف
ِ
ً
الالتي ق َّد َ
متميزة عىل
إنجازات
من
ٍ
َّ
شتى
مدى تاريخ األم ِة اإلسالمية يف
العلوم واملعارف واملجاالت التنفيذية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية،
بل وحتى العسكرية.
واوضح يف كلمته :انه يف الوقتِ الذي
تحاول فيه قوى الظالم والفساد

َ
بمقدرات هذا البلد
العبث
والجريمة
ِ
َ
َّ
وأهلِه ،فإن الخريين أمثالكم يشحذون
بعضهم
هممَهم ويتكاتفون مع
ِ
خطط جديد ٍة وفاعل ٍة وواقعي ٍة
لصياغ ِة
ٍ
تتالءمُ مع املرحلة ،وتدفع بعجلة
االقتصاد والتنمية واألمن والسالم
واالستقرار والتعايش إىل األمام ،وتو ِق ُف
ً
وخصوصا ما
لالغتياالت
حما َم الدم
ِ
ُ
ُ
تتعرض له الناشطات املدنيات من
جرائ َم وحشي ٍة بشع ٍة يندى لها جب ُ
ني
ُ
يحمل ه َّم الوطن واملواطن،
رشيف
ك ِل
ٍ
كل ذلك صار لزاما عىل كلِّ
وألجل ِّ
والشعب،
قطاعات الدول ِة
الفاعلني يف
ِ
ِ
ُ
والتعاون من
االتحا ُد بشك ٍل تاريخي،
أجل عبور هذا املنعطف من خالل
تمكني املخلصني القادرين واألخ ِذ
ِ
بيدِهم لرضب الفاسدين واملجرمني
ومنصف
عادل
وطني
سياق
وفق
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
َّ
كل حدو ِد املايض
وشجاع يتجاوز
ٍ
وترددا ِته ،ويؤسس ملرحل ٍة واعد ٍة
وطامح ٍة تبدأ
بانتخابات نزيه ٍة مبكرة
ٍ
تزامنا مع حمل ِة محاسب ِة ومعاقب ِة
السالح بي ِد الدولة.
وحرص
الفاسدين
ِ
ِ
ومىض بالقول :اسمحوا يل سماحة
السيد وفخامة رئيس الجمهورية
ودولة رئيس الوزراء واإلخوة واألخوات
الحارضين أن أشري إىل وجود عنف
واضح يف مجتمعاتنا ضد املرأة ،ويمكن
أن ألخصها يف ثالثة محاور :إهمال
أمهات وزوجات الشهداء الذين قدموا
تضحياتهم ،وعدم إنصافهن بالحصول
عىل حقوقهم الكريمة ،وهذا بحد
ذاته عنف رسمي ضد املرأة ،ونتحمل
مسؤوليته جميعا ،ابتدا ًء من املتحدث.
إهمال ملف ذوي املفقودين الذين
فقدوا أزواجهم وأشقاءهم وأبناءهم،
ويتطلعون منذ سنني ملعرفة مصري
ذويهم ،هذا أيضا يعد تقصريا وعنفا
ممنهجا ضد املرأة.
وتابع :أمهاتنا وأخواتنا النازحات
املوجودات يف مخيمات النزوح للسنة
السادسة ،هل ما يتعرضن له ال
يصنف كعنف ضد املرأة ،حينما ال
تتمكن من قوت يومها وسرت نفسها
وعائلتها أسوة مع أي عائلة عراقية
تبحث عن سقف ،وتبحث عن وطن.

إن هذه األصناف يجب تركيز جهد
الدولة الترشيعي والتنفيذي والسيايس
ملعالجة هذه الظواهر ،وأيضا توفري
متطلبات الحياة الكريمة ،هذه
التصنيفات الراعي األول لها وويل
أمرها هي الدولة بكل مؤسساتها.
وزاد :أرغب بالتعريج عىل موضوع
االنتخابات وقانون االنتخابات الذي
تحدث به السيد عمار الحكيم ،وأشار
اليه رئيس الجمهورية و رئيس
الوزراء ،أرجو من القوى السياسية
ِّ
املشكلة ملجلس النواب أن
جميعا
تتحمل مسؤولياتها يف إكمال قانون
االنتخابات ،يمكن أن تكون لديهم
مالحظات تتعلق ببعض الجزئيات هنا
وهناك ،يجب أن نفكر يف اطار الوطن
ككل واعادة الثقة بالعملية السياسية،
وأن ال نبحث بجزئية انتخابية تتعلق
بكتل معينة ،متى ما تمكنا من تغليب
املصلحة الوطنية ستعاد الثقة حتى
باألحزاب السياسية نفسها ،وتتمكن
من إعادة مخاطبة جمهورها وطرح
برنامجها بشكل واضح ،فهناك هوة
بني القوى السياسية وتوجهات
وتطلعات املواطنني ،نحتاج برصاحة
أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا كقوى
سياسية يف إكمال متطلبات هذا
القانون.
واضاف :وأيضا يتطلب من الحكومة
العراقية متمثلة باألخ رئيس
الوزراء توفري األجواء املالئمة إلجراء
االنتخابات ،ونشد عىل يد الحكومة
يف مالحقة الخارجني عن القانون
ومحاوالتها يف حرص السالح بيد الدولة،
والذي يحتاج إىل جهد أكرب ،أيضا يحتاج
املواطن أن يعيش أجواء حرة كريمة
تمكنه من اإلدالء بصوته دون تهديد
ووعيد ،ودون استخدام املال العام،
كذلك نشد عىل يد الحكومة والقضاء يف
مالحقة الفاسدين والفساد ،هذا اآلفة
الخطرة التي ال تقل عن خطر اإلرهاب،
يجب أن يكون لنا موقف وخطوات
عملية ،ويجب أن ال تكون هذه املرحلة
كسابقتها فقط امليض بهذا امللف دون
إجراءات ملموسة تنعكس عىل واقع
املواطنني.

بعد تسجيل  3907إصابات جديدة و 4234حالة شفاء

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ  315ألفا والوفيات  8491حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  3907اصابات جديدة و4234
حالة شفاء و 83حالة وفاة ،حددت
دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت
«الزوراء» عىل نسخة منها :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ،17438ليصبح مجموع الفحوصات
الكيل ،2039024 :مبينة انه تم تسجيل
 3907اصابات جديدة و 4234حالة
شفاء و 83حالة وفاة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%79.1( 249539 :بينما عدد
االصابات الكيل ،315597 :اما عدد
الحاالت التي تحت العالج،57567 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،524 :وحاالت الوفيات الكيل:
.8491
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،الدكتور عبد الغني الساعدي،
تسجيل  437اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  366اصابة شخصت
خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت  437اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
 366حالة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع
الصدر  22حالة /قطاع املدائن 18
حالة  /قطاع بلديات االول  16حالة /
قطاع البلديات الثاني  43حالة  /قطاع
االستقالل  28حالة /قطاع االعظمية
 11حالة /قطاع الشعب  49حالة /
قطاع بغداد جديدة  11حالة  /قطاع
النهروان  142حالة  /قطاع الرصافة
 26حالة ،الفتا اىل ان 71حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل

العناية املركزة الخاصة بالعزل» ،مشريا
اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  38892تويف منهم  1227لالسف
فيما اكتسب الشفاء  33166واملتبقي
قيد العالج .»4499
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء»
واشار اىل ان «صحة الرصافة سجلت
اكتساب  441حالة شفاء جديدة من
االصابة بفريوس كورونا» وكانت
موزعة يف املناطق التالية مدينة الصدر
 221حالة شفاء توزعت عىل محالتها
وقطاعاتها .اما بقية حاالت الشفاء
فتوزعت كما ييل  23 :حالة شفاء يف
منطقة الحبيبية 19 ،حالة شفاء يف
منطقة الحسينية ،و 18حالة شفاء يف
منطقة حي البتول ،و 17حالة شفاء يف
منطقة حي الصحة ،و 15حالة شفاء
يف منطقة النهروان ،و 14حالة شفاء
يف منطقة بسماية ،و  13حالة شفاء
يف منطقة حي تونس ومثلها يف املدائن،
و  12حالة شفاء يف منطقة الراشدية،
و  11حالة شفاء يف منطقة املعامل
ومثلها يف جرس دياىل ،و  9حاالت شفاء

يف منطقة سبع قصور ،و  8حاالت
شفاء يف منطقة بغداد جديدة ،و 7
حاالت شفاء يف منطقة الغدير ،و 6
حاالت شفاء يف صحة بابل ،و  5حاالت
شفاء يف منطقة زيونة .
واضاف املدير العام ان «الحاالت بدت
عليهما عالمات الشفاء ،وتم اجراء
لهم مجددا مسحات مختربية وجاءت
النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء
واخرجوا من املستشفى».
واوضح ان «شفاء الحاالت جاء بعد
عناية خاصة وبروتكول عالجي استمر
لعدة ايام فضال عن املتابعة الدورية
من قبل مالكات الصحة والخدمات
والفندقية عىل مدار
العالجية
الساعة».
وافاد ان «العدد الرتاكمي للحاالت التي
اكتسبت الشفاء ارتفع اىل 33166
حالة شفاء» .مبينا ان شفاء الحاالت
يعود للجهود الكبرية التي تبذل من قبل
املالكات الصحية».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة

العارشة من ليلة الجمعة واملعلن عنها
امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 683
موزعة كاآلتي :أبو غريب  /45ابو
دشري  /14االسكان  /4االعالم /28
البياع  /20التاجي  /6الحارثية /5
الحرية  /43الخطيب  /10الدورة
 /42الدولعي  /9الرحمانية /10
السيدية  /9الرشطة الخامسة /8
الرشطة الرابعة  /7الشعلة /45
الصالحية  /3الطارمية  /14العامرية
 /9العطيفية  /18العالوي  /2الغزالية
 /17القادسية  /5الكاظمية /49
الكرخ  /1اللطيفية  /9املحمودية /36
املعالف  /7املنصور  /23املواصالت
 /13النرص والسالم  /1الوشاش /5
اليوسفية  /1الريموك  /25جكوك /6
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الكاظمي وبالسخارت يبحثان إجراء االنتخابات املبكرة

رئيسا الوزراء والنواب يؤكدان أهمية تكامل
العمل بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

بغداد /الزوراء:
اك�د رئيس�ا ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي
والرمل�ان محم�د الحلبويس ،امس الس�بت،
اهمية تكامل العمل بني السلطتني التنفيذية
والترشيعية ،فيما بحث الكاظمي ،مع املمثلة
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق،
جينني بالس�خارت التعاون املشرتك يف مجال
التنسيق إلجراء االنتخابات املبكرة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لئي�س ال�وزراء يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،استقبل
رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د الحلبويس،
وبحثا مستجدات األوضاع يف البالد ،سياسيا
وأمني�ا واقتصاديا ،والتحدي�ات التي تواجه
البلد ،وأهمي�ة تكامل العمل بني الس�لطتني
التنفيذي�ة والترشيعي�ة ،وال�ذي م�ن شأنه
اإلرساع يف ترشي�ع القوان�ني الت�ي تخ�دم
مختلف رشائح املجتمع.
وتابع :كما بحث الجانبان قانون االنتخابات

وأهمي�ة االنتهاء منه رسيع�ا ،للميض قدما
ّ
املبكرة يف حزيران املقبل،
بإجراء االنتخابات
وتنسيق الدور الرقابي ملجلس النواب ،ودعم
الجهود الحكومية يف مكافحة الفساد .
ويف سياق اخر ،ذكر املكتب االعالمي لرئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة
منه :ان رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،اس�تقبل املمثل�ة الخاصة لألمني
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق ،جين�ني
بالس�خارت ،وج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث
التعاون املشرتك مع البعثة األممية يف مجال
التنس�يق إلج�راء االنتخاب�ات الترشيعي�ة
ّ
املبكرة ،واملقرر إجراؤها يف حزيران من العام
املقبل ،ودورها يف املراقبة لضمان انتخابات
حرة ونزيهة.
واضاف :كما تمت مناقش�ة دور بعثة األمم
املتح�دة فيما يخص مل�ف النازحني ،وبحث
الجهود الحكومية التي تنصب يف حس�م هذا
امللف بأرسع وقت ممكن.

جلنة الصحة والسالمة تقرر عدم
استقبال الزائرين من أي دولة
بالعامل وفتح املساجد واملتنزهات

بغداد /الزوراء:
اص�درت لجنة الصحة والس�المة ،الس�بت،
عددا من القرارات املهمة.
ومن ضمن القرارات “عدم استقبال الزائرين
م�ن أي دول�ة بالعال�م ،وفت�ح املس�اجد مع
االلت�زام بالوقاية والتباعد،وفت�ح املتنزهات
ومدن االلعاب مع االلتزام بالوقاية والتباعد.

ورضورة االرساع بدف�ع الوجب�ة االوىل م�ن
املبال�غ ل�رشاء  ٪٢٠من اول لق�اح مضمون
ومعتمد بحس�ب توجيه�ات منظمة الصحة
العاملية.
كما قررت ميض العراق بالرشاكة مع الصني
االمارات بتطوير اللقاح الصيني واالستفادة
منه.

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية
إىل سوريا بعد اشتباكات مع روسيا
واشنطن /متابعة الزوراء:
ق�ررت الوالي�ات املتح�دة إرس�ال تعزي�زات
عس�كرية إىل سوريا بعد تكرار االشتباكات مع
القوات الروس�ية هن�اك ،وتصاع�د التوتر بني
البلدين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن  6عربات مقاتلة
من نوع براديل و 100جندي س�يكونون ضمن
تعزي�زات يف طريقه�ا لالنتش�ار شمال رشقي
سوريا.
وتصاع�دت ح�وادث االشتب�اك ب�ني الق�وات
األمريكية والقوات الروسية التي تقوم بدوريات
يف املناطق الشمالية الرشقية من سوريا.
وأوض�ح بي�ل أرب�ن ،املتح�دث باس�م القيادة
املركزية يف الجي�ش األمريكي :أن هذه الخطوة
ته�دف إىل ضم�ان “س�المة ق�وات التحال�ف
الدويل”.
وأضاف ،يف بيان رس�مي ،الس�بت :أن الواليات
املتح�دة “ال تس�عى إىل أي مواجه�ة م�ع دولة
أخ�رى يف س�وريا ،ولكنها س�تدافع عن قوات
التحالف الدويل ،إذا تطلب األمر ذلك”.
ولم يذكر أربن روس�يا باالس�م ولكن مسؤوال
أمريكيا آخر أش�ار إليها يف ترصيح نقلته قناة
أن بي يس اإلخبارية األمريكية.
وقال املس�ؤول ،الذي لم يذكر اس�مه :إن “هذه
التعزيزات رس�الة واضح�ة إىل روس�يا لتلتزم
بقواع�د إزالة التوتر املتفق عليها بني الطرفني،
وإىل روس�يا وأطراف أخرى لتتجنب الترصفات
غ�ري االحرتافية وغ�ري اآلمنة واالس�تفزازية يف
شمال رشقي سوريا”.
ونقلت أن بي يس عن املسؤول األمريكي قوله:
إن التعزيزات العس�كرية أرس�لت من أجل ردع
الق�وات الروس�ية ومنعها من دخ�ول منطقة

أمنية تنش�ط فيها القوات األمريكية ومليشيا
كردية.
ووقعت عىل م�دار أعوام مواجهات بني القوات
األمريكية والروسية يف س�وريا .ولكنها أخذت
طابع�ا أكثر عنف�ا يف األس�ابيع األخرية شمال
رشقي البالد.
فق�د أصيب  7جن�ود أمريكيني يف أغس�طس/
آب امل�ايض بعد اصط�دام مع عربة عس�كرية
روسية .وتبادل األمريكيون والروس االتهامات
بالتس�بب يف الح�ادث ال�ذي ص�ور ونرش عىل
موقع تويرت.
وقال�ت الوالي�ات املتح�دة إن ال�روس دخل�وا
منطق�ة أمنية وافق�وا عىل ع�دم دخولها ،أما
روس�يا فتقول إنه�ا أخطرت الوالي�ات املتحدة
مس�بقا ب�أن قواتها س�تقوم بدوري�ات يف تلك
املنطقة.
وتن�رش الوالي�ات املتح�دة اآلن  500جن�دي يف
املنطق�ة من أجل تأمينها م�ن هجمات تنظيم
الدول�ة اإلس�المية ،وهو ع�دد أق�ل بكثري مما
كانت عليه القوات األمريكية يف سوريا.
وتدعم روس�يا ق�وات الحكومة الس�ورية ،أما
الوالي�ات املتح�دة فتس�اعد املليش�يا الكردية
منذ بدء النزاع املس�لح يف الب�الد إثر االنتفاضة
الشعبية عام .2011
وتعرتض روسيا ،التي تدعم نظام حكم الرئيس
بشار األسد ،عىل الوجود العسكري األمريكي يف
سوريا.
وك�ان الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،قرر يف
 2019س�حب قوات قوامه�ا  1000جندي من
سوريا كانوا يدعمون املليشيا الكردية.
وق�ال بعدها إنه س�يبقي عىل عدد م�ن قواته
هناك لحماية آبار النفط.
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جملس النواب يرفع جلسته إىل يوم غد االثنني
بغداد /الزوراء:
رفع مجلس النواب ،امس السبت ،جلسته إىل
يوم غد االثنني.
وذكرت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان :أن
“املجلس أنهى بجلسته الخامسة من الدورة
النيابية الرابعة للسنة الترشيعية الثالثة من
الفصل الترشيعي األول التي عقدت برئاس�ة
رئي�س املجل�س محمد الحلب�ويس بحضور
 182نائب�ا ،القراءة األوىل لثمانية مرشوعات
قوانني”.
وأضاف�ت أن�ه “يف مس�تهل الجلس�ة ،أرجأ
املجلس النظر بالطعون املقدمة حول صحة
عضوية بعض الس�يدات والس�ادة األعضاء
لحني تحق�ق النصاب القانون�ي البالغ ثلثي
أعضاء املجلس”.
وأش�ارت إىل أن “املجل�س أتم الق�راءة األوىل
مل�رشوع قان�ون تعدي�ل قان�ون املحكم�ة
الجنائي�ة العراقي�ة العليا رقم ( )10لس�نة
 2005واملق�دم م�ن اللجن�ة القانونية نظرا
للخط�ورة اإلجرامية التي يش�كلها التنظيم
اإلرهاب�ي م�ا يس�مى ب�(الدولة اإلس�المية
يف الع�راق والش�ام (داع�ش)) ع�ىل العراق
واملجتم�ع ال�دويل ،وبش�اعة الجرائ�م الت�ي
ارتكب�ت وم�ا تمخ�ض عنه�ا م�ن مج�ازر
وحشية ارتقت إىل مصاف الجرائم الدولية”.
وتابع�ت أن “املجل�س أنج�ز الق�راءة األوىل
مل�رشوع قان�ون الهي�أة الوطني�ة للرقاب�ة
النووي�ة واإلشعاعي�ة والكيمياوي�ة
والبايلوجي�ة املقدم من لجنتي التعليم العايل
والبحث العلمي والصحة والبيئة لالس�تفادة
من االس�تخدامات الس�لمية للطاقة الذرية
يف املج�االت الطبي�ة والزراعي�ة والصناعية
والتعليمي�ة وإج�راء البح�وث التطبيقي�ة
املتعددة ،ولرضورة تجن�ب املخاطر الكامنة
لإلشع�اع املؤي�ن ع�ىل العامل�ني واملجتم�ع
والبيئ�ة وبضمنه�ا الت�رصف غ�ري املرشوع
بامل�واد النووي�ة والكيمائي�ة والبايولوجي�ة
واملص�ادر املش�عة ولوض�ع إط�ار قانون�ي
للسيطرة عليها”.

ولفتت إىل أن “املجلس أنهى خالل الجلس�ة
التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب
األول لرئي�س مجلس الن�واب ،القراءة األوىل
مل�رشوع قانون انضمام العراق اىل االتفاقية
الدولي�ة لخط�وط التحمي�ل لع�ام 1966
والروتوك�ول املعدل لها لع�ام  1988املعدل
يف ع�ام  2003واملقدم م�ن لجنتي العالقات
الخارجية والخدمات واإلعمار بغية االلتزام
بمبادئ وقواعد موحدة يف شأن حدود تحميل
السفن العاملة يف الرحالت الدولية ولحماية
األرواح واملمتلك�ات يف البح�ار ولغ�رض
انضم�ام جمهوري�ة الع�راق اىل االتفاقي�ة
الدولي�ة لخط�وط التحمي�ل لع�ام 1966
الت�ي دخل�ت حي�ز النف�اذ يف 21/7/1968
والروتكول املع�دل لها لعام  1988املعدل يف
عام .”2003
وتابع�ت أن “املجل�س أت�م الق�راءة األوىل
مل�رشوع قان�ون تصدي�ق التعدي�الت الت�ي
أجري�ت عام�ي  1999و 2003ع�ىل اتفاقية
إنش�اء املنظم�ة العاملي�ة للملكي�ة الفكرية
املوقعة يف ستوكهولم عام  1967واملقدم من
لجنة العالقات الخارجي�ة ملواكبة التغيريات

التي تطرأ عىل عمل املنظمة العاملية للملكية
الفكرية كون العراق عضوا فيها”.
وأشارت إىل أن “املجل�س أكمل القراءة األوىل
مل�رشوع قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق
اىل بروتوك�ول بش�أن االس�تعداد والتص�دي
والتع�اون يف مي�دان أح�داث التل�وث بمواد
خطرية وضارة لعام  2000واملقدم من لجنة
العالقات الخارجية للتعاون يف ميدان أحداث
التلوث باملواد الخطرة واالس�تعداد والتصدي
والتع�اون يف أح�داث التلوث بم�واد خطرية
وض�ارة وإعداد خطط الط�وارئ لجمهورية
العراق”.
ونوه�ت الدائ�رة ،بحس�ب البي�ان ،ع�ن أن
“املجلس أنه�ى القراءة األوىل ملرشوع قانون
انضم�ام جمهوري�ة الع�راق اىل االتفاقي�ة
الدولية لس�المة الحاويات لع�ام csc 1972
واملقدم من لجنة العالقات الخارجية للحفاظ
عىل مستوى عال من سالمة األرواح البرشية
أثناء تحميل ونقل الحاويات املس�تخدمة يف
النقل البحرية”.
وأضاف�ت أن “املجل�س أنجز الق�راءة األوىل
مل�رشوع قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق
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اىل االتفاقي�ة الدولي�ة يف ش�أن املس�ؤولية
املدنية عن أرضار التلوث بالزيت لعام 1992
واملقدم�ة م�ن لحن�ة العالق�ات الخارجي�ة
إلرس�اء مبدأ املس�ؤولية التامة ع�ن مالكي
الس�فن وإيج�اد نظام تأم�ني إلزامي يخول
مالك الس�فينة للحد من مس�ؤوليته بمقدار
مرتبط بحمولة السفينة”.
وتابع�ت أن “املجل�س اختتم الق�راءة األوىل
مل�رشوع قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق
اىل تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عر الحدود
واملق�دم من لجنة العالقات الخارجية لحظر
نقل النفايات الخطرة ع�ر الحدود وخاصة
اىل البلدان النامية”.
ويف س�ياق املناقش�ات العامة خالل الجلسة
الت�ي ترأس جانبا منها بش�ري ح�داد ،طالب
النواب باالكتف�اء بمعيار الق�راءة والكتابة
للمتقدم�ني بالتط�وع يف األجه�زة األمني�ة
ورصف روات�ب ل�� 323موظف�ا يف وزارة
العدل بس�بب عدم رصفها منذ تسعة أشهر،
والدعوة للحكومة للنظر اىل املطالب الخدمية
ملناطق أط�راف بغ�داد ،واملطالبة بتخفيض
األجور الدراس�ية يف التعليم املوازي لتخفيف
العبء عن الطلبة وبسبب الظروف الصحية
ومعالج�ة أوض�اع رواتب قارئ�ي املقاييس،
واإلرساع يف بي�ان نتائ�ج التحقي�ق بجريمة
مقتل صيدالنية مع والديها يف بغداد ،والدعوة
اىل استضافة مجلس النواب لرؤساء األجهزة
األمنية ملناقش�ة اس�تهداف مقرات البعثات
الدبلوماس�ية يف العاصم�ة بغ�داد ملعرف�ة
إمكانياتها يف فرض األمن وس�يادة القانون،
إضاف�ة اىل املطالبة برضورة إرس�ال قانون
املوازنة للعام .”2020
من جانبه ،أوضح ممثل الحكومة يف مجلس
الن�واب أن الجهة التنفيذي�ة عازمة عىل حل
املش�اكل املطروحة بضمنها إرسال مرشوع
قان�ون املوازنة العام�ة للع�ام  2020خالل
األس�بوع الحايل فور انته�اء مجلس الوزراء
منه”.

اجلائحة تضرب العامل دون هوادة

إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 30مليونا والوفيات تقرتب من املليون حالة
بغداد /متابعة الزوراء:
يستمر فريوس كورونا بالرضب
دون هوادة يف العالم مصيبا أكثر
من  30مليونا و 700ألف إنسان،
وق�د تص�درت الوالي�ات املتحدة
ع�دد املصاب�ني بنح�و  7ماليني
مصاب ،تليه�ا الهند بأكثر من 5
ماليني مصاب.
وتشري األرقام إىل أن عدد املتوفني
بل�غ  956ألفا و 881حالة ،وعدد
املتعافني  22مليونا و 353ألفا و
 357حالة.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة يف قط�ر
تس�جيل  229إصابة بالفريوس،
إىل جانب تعايف  267مريضا.
ويف اإلمارات أعلنت وزارة الصحة
ووقاي�ة املجتمع تس�جيل حالة
وف�اة جدي�دة بف�ريوس كورونا
املستجد ،لريتفع إجمايل الوفيات
جراء الف�ريوس يف البالد إىل 404
حاالت.
وأشارت الوزارة يف بيان صحفي
لتس�جيل  809إصاب�ات جديدة
بالف�ريوس ،لريتف�ع إجم�ايل
اإلصاب�ات يف الب�الد إىل  84ألف�ا
و 242حالة.
كما سجلت بولندا امس ارتفاعا
قياس�يا يف ح�االت اإلصاب�ة
بف�ريوس كورون�ا ،حيث وصلت
إىل  1002يف ي�وم واح�د ،وه�و
مستوى لم تشهده البالد منذ بدء
التف�ي .وس�جلت بولن�دا حتى
اآلن  78ألف�ا و 330حالة إصابة

بالفريوس ،و 2282حالة وفاة.
كم�ا س�جلت إندونيس�يا 4168
حال�ة إصاب�ة جدي�دة بفريوس
كورون�ا ،وه�و أك�ر ع�دد م�ن
اإلصاب�ات من�ذ ب�دء التف�ي،
لرتتف�ع بذلك اإلصاب�ات إىل 240
ألفا و 687حالة .وس�جلت 112
حالة وفاة ،لريتفع إجمايل حاالت
الوفاة إىل  9آالف و 448حالة.
وأحصت وزارة الصحة التونسية
 540إصاب�ة بف�ريوس كورون�ا
املس�تجد يف ي�وم واحد ،مش�رية
إىل تسجيل  5حاالت وفاة .وألول
م�رة يتخط�ى ع�دد االصاب�ات
بالف�ريوس عتب�ة  500يف ي�وم
واحد يف تونس ،يف وقت يتس�ارع
في�ه تف�ي الف�ريوس يف أغل�ب
أنحاء البالد.
وأظهرت األرقام الصادرة يف الهند
تع�ايف  95ألفا و 880شخصا من
امل�رض خالل ف�رتة  24س�اعة،
فيم�ا بلغ�ت ح�االت اإلصاب�ة
الجدي�دة رقما قياس�يا وهو 93
ألف�ا و 337خ�الل تل�ك الف�رتة،
وبتلك اإلصابات الجديدة ،يرتفع
ع�دد اإلصاب�ات إىل  5مالي�ني
و 308آالف و 14حال�ة ،وع�دد
ح�االت الش�فاء  4ماليني و208
آالف و 431حالة يف الهند.
وتص�درت الوالي�ات املتحدة عدد
املصابني ب� 6مالي�ني و 925ألفا
و 941حال�ة ،تليه�ا الهن�د ب�5
مالي�ني و 308آالف و 14حال�ة،

فالرازي�ل ب� 4ماليني و 497ألفا
و 434حالة.
وس�جلت الفلب�ني  3962إصابة
جديدة بفريوس كورونا ،لريتفع
إجم�ايل اإلصاب�ات إىل  283ألف�ا
و.460
كما أعلنت روسيا تسجيل 6065
إصابة جديدة بف�ريوس كورونا
املس�تجد ،يف أول م�رة تزيد فيها
األع�داد اليومية املس�جلة عىل 6
آالف من�ذ شهري�ن ،مم�ا يرف�ع
إجم�ايل اإلصابات إىل مليون و97

ألفا و 251حالة.
وق�ال املرك�ز املعن�ي بمكافحة
كورون�ا يف روس�يا ،إن 144
مريض�ا توف�وا ج�راء الفريوس
خالل الس�اعات ال�� 24املاضية
ليصل اإلجمايل الرسمي للوفيات
إىل  19ألفا و 339حالة.
وظلت اإلصابات بفريوس كورونا
املس�تجد يف كوري�ا الجنوبي�ة يف
مس�توى أك�ر م�ن  100إصابة
للي�وم ال� 17ع�ىل التوايل،امس ،
مع استمرار اإلصابات املحلية يف

منطقة سول الكرى.
وقالت وزارة الصحة املكس�يكية
إنها سجلت  4841إصابة جديدة
مؤك�دة بف�ريوس كورونا و624
وفاة ،مشرية إىل أن العدد اإلجمايل
بالبالد وص�ل إىل  688ألفا و954
إصابة و 72ألفا و 803وفيات.
وأعلنت اللجن�ة الوطنية للصحة
يف الص�ني ،ام�س ،تس�جيل 14
إصابة جديدة بف�ريوس كورونا
يوم  18سبتمر/أيلول نزوال من
 32حالة يف اليوم السابق.

روسيا تقر بيع عالج كورونا يف الصيدليات
موسكو /متابعة الزوراء:
وافقت روس�يا ع�ىل اس�تخدام عقار
كوروناف�ري من إنتاج رشك�ة آر-فارم
يف ع�الج املرىض بالعي�ادات الخارجية
الذي�ن يعانون م�ن إصاب�ات خفيفة
إىل متوس�طة بم�رض كوفي�د،-19
م�ع إمكاني�ة توف�ري ال�دواء املض�اد
للفريوسات يف الصيدليات بأنحاء البالد
األسبوع القادم عىل أقرب تقدير.
وتأت�ي املوافق�ة ع�ىل اس�تخدام
كوروناف�ري كعالج بوصف�ة طبية بعد
إجازة دواء رويس آخر ،وهو أفيفافري،
يف مايو أيار.
ويس�تند العق�اران إىل أس�اس عق�ار
فافيبريافري الذي تم تطويره يف اليابان،
ويس�تخدم هن�اك ع�ىل نطاق واس�ع
باعتباره األس�اس للعالج�ات املضادة
للفريوسات.

من جانب آخر ،رج�ح املدير التنفيذي
لرشك�ة “موديرنا” أن تتوف�ر بيانات
كافي�ة م�ن تج�ارب لق�اح ف�ريوس
“كورون�ا” املس�تجد؛ ملعرف�ة م�دى
نجاح�ه بالتج�ارب بحل�ول شه�ر
نوفمر/ترشي�ن الثاني الق�ادم ،وفقا ً
ملا نقلت رويرتز.
وق�ال املدي�ر التنفي�ذي للرشك�ة،
ستيفان بانسل :إن “موديرنا” تخطط
للحص�ول ع�ىل ترخي�ص اس�تخدام
طارئ للفئات املعرض�ة للخطر ،فيما
ل�و ثبت أن اللقاح ف ّعال بنس�بة  70يف
املئة عىل األقل .وبات لقاح “موديرنا”
املرشح يقرتب أكثر من خط النهاية يف
مساعيه لتس�جيل  30ألف شخص يف
مرحلة متأخرة م�ن التجارب .وابتدا ًء
م�ن مس�اء األربعاء ،س�جلت الرشكة
 25296مش�اركا ً يف تج�ارب اللق�اح

األخرية ،بحسب صحيفة الخليج.
ومن املحتمل أن تعلن الرشكة نجاحها
يف وقت مبك�ر ،إذا ما كانت قادرة عىل
إثب�ات أن األشخ�اص الذي�ن حصل�وا
ع�ىل اللقاح أب�دوا حال�ة أفضل ضمن

التج�ارب ،مقارن�ة بمن ل�م يحصلوا
علي�ه ..ويتعني ع�ىل اللق�اح أن يثبت
أنه أكثر فاعلية بنسبة  50يف املئة عىل
األقل م�ن العالج البديل املس�تخدم يف
التجارب ،ليتم النظر باملوافقة عليه.
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النقل :شحنة املساعدات العراقية ستنطلق
من ميناء ام قصر اجلنوبي اىل لبنان
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل ،امس السبت ،ان املساعدات
العراقية بصدد االنطالق من ميناء ام قرص
الجنوبي اىل لبنان ،مشرية اىل انه تم شحن
الباخرة بنحو  10االف طن من الطحني
كمساعدة للشعب اللبناني.
وقالت الوزارة يف بيان  :انها «تواصل عمليات
شحن وتحميل الباخرة ( البرصة ) الراسية عىل
الرصيف رقم ( )4يف ميناء ام قرص الجنوبي
بمادة الطحني كجزء من املساعدات التي
يقدمها الشعب العراقي اىل الشعب اللبناني

الشقيق» ،مبينة ان «املساعدات العراقية بصدد
االنطالق من ميناء ام قرص الجنوبي».
واضافت انه «تم شحن الباخرة بنحو  10االف
طن من الطحني كمساعدة للشعب اللبناني
الشقيق والوقوف معه يف الظرف الراهن»،
مشرية اىل ان «امليناء استقبل نحو  45شاحنة
من اسطول النقل الربي محملة بمادة الطحني
كوجبة اوىل من اصل  250شاحنة ليصل العدد
الكيل نحو  200الف كيس من الطحني وتقوم
مالكات امليناء بشحن الباخرة بوقت قيايس
لتنطلق باتجاه مرفأ بريوت».

الشرطة اجملتمعية تدعو املواطنني لنصب
كامريات مراقبة حلمايتهم

بغداد /الزوراء:
دعت مديرية الرشطة املجتمعية يف وزارة الداخلية،امس السبت ،املواطنني
وأصحاب املحال التجارية إىل نصب كامريات املراقبة لحماية مناطقهم
وممتلكاتهم.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :ندعو املواطنني وأصحاب
املحال التجارية لنصب كامريات املراقبة عىل جدران بيوتهم ويف مداخل ازقتهم
ومحالهم ،وإدامة وصيانة املوجود واملنصوب منها».
واضافت ان االجراء يأتي «حفاظا عىل أمن مناطقهم وممتلكاتهم ،فضال عن
مساعدة األجهزة األمنية يف عمليات حفظ األمن وتتبع املجرمني ،ويف الوصول إىل
الجناة والرساق واالرهابيني».

حمافظ البصرة يبحث مع قائمقام قضاء
الزبري حسم املرحلة الثانية ملشروع البنى
التحتية املتكامل يف القضاء
البرصة  /نينا:
بحث محافظ البرصة املهندس اسعد عبد
االمري العيداني مع قائمقام قضاء الزبري
عباس ماهر عدة مواضيع تتعلق بالجانب
الخدمي يف القضاء وحسم املرحلة الثانية
ملرشوع البنى التحتية املتكامل يف قضاء الزبري
بحضور مدير بلدية قضاء الزبري عيل حبيب.
وقال « العيداني يف بيان صحفي  :ناقشنا
مع قائمقام قضاء الزبري مواضيع مهمة
من بينها تخصيص معمل لألوكسجني يف
مستشفى قضاء الزبري ،اضافة اىل موضوع
توزيع قطع االرايض للمستحقني من ابناء
املحافظة يف القضاء .

من جهته» قال قائمقام قضاء الزبري عباس
ماهر ان اللقاء مع محافظ البرصة تناول
موضوع رضورة حسم املرحلة الثانية
ملرشوع البنى التحتية املتكامل يف قضاء
الزبري ،الفتا ً اىل ان املوضوع سيتم عرضه عىل
مجلس الوزراء.
واضاف» ان محافظ البرصة لديه اتصال
ومتابعة باملوضوع مع وزيرة البلديات
واالشغال العامة مؤكدة انه سيتم االسبوع
املقبل عرض االمر عىل اللجنة الوزارية
للخدمات لغرض البت باملوضوع او املصادقة
خالل خطة موازنة عام  2020وتحويله اىل
املحافظة.

العثور على نفق حيوي  36صاروخا موجها
غربي الرمادي

بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات العسكرية ،امس السبت ،باالستيالء
عىل نفق يحوي عىل  36صاروخ موجه بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق
صحراء مناطق ﻏربي مدينة الرمادي .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن “قوة امنية من شعبة االستخبارات العسكرية
السابعة واستخبارات الفوج االول منه نفذت حملة امنية استباقية استهدفت
صحراء جزيرة قضاء هيت ﻏربي مدينة الرمادي ،تمكنت من خالله من االستيالء
عىل نفق رسي لعصابات داعش االجرامية “.
واضاف املصدر ان” القوات االمنية عثرت بداخل النفق عىل  36صاروخا موجها،
فضال عن العثور عىل عدة لحفر االنفاق شملت مطارق واقالم حفر ،باإلضافة اىل
مالبس قندهارية تعود لبقايا خاليا داعش”.
وأشار إىل أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات االمنية من االستيالء عىل النفق
فيما قامت فرقة معالجة املتفجرات بإبطال مفعول الصواريخ املضبوطة دون
وقوع اية اصابات تذكر “.
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الصحة تنفي وجود أدلة علمية بإصابة األشخاص بكورونا عن طريق العني
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،عدم
وجود أي أدلة علمية حتى اآلن تفيد بإصابة
االشخاص بكورونا عن طريق العني ،ولكنها
دعت إىل حمايتها باستخدام النظارات الطبية
والعناية بالنظافة الشخصية خصوصا اليدين
خشية تعرضها آلثار الفريوس.
وقال املتخصص يف طب وجراحة العيون،
الدكتور محمد خرض الخالدي :إنه «ال يوجد اي
دليل علمي حتى اآلن النتقال فريوس كورونا
عن طريق العني ،ولكن هناك فرضيات تتلخص
بإمكانية عبوره القنوات الدمعية ووصوله اىل
الحنجرة ثم املعدة او الرئتني».
واضاف ان «كورونا يصيب االٔسطح املخاطية
كالعينني واالٔنف والفم التي تفرز املخاط
املانع ملرور االٔوساخ عند دخولها ا ٕىل الجسم
مما تسبب مختلف االمراض» ،مبينا ان
«البعض من الخرباء اكد ان ملس اليدين للعني
والفم واالٔنف تعد احدى الطرق النتقال عدوى
الفريوس ،وخصوصا العني خالل ملسها
مبارشة قبل تنظيف اليدين باملاء والصابون
ملدة  20ثانية عىل االقل ،او انتقاله عرب
مالمسة االٔيدي لالٔسطح امللوثة بكورونا ،أو
اثناء العطاس وتطاير الرذاذ عرب الهواء من
املصاب اىل الشخص السليم ما تسبب بالتهاب

واحمرار العني عند وصوله يف املرحلة املتوسطة
من العدوى وتجمع االفرازات نتيجة تساقط
الدموع ،ويف حاالت اخرى تكون العني وردية
اللون نتيجة التهاب االٔنسجة الشفافة فوق
بياض العني وداخل االجفان ،وعادة ما ي ٔودي
ا ٕىل حدوث الورم واالحمرار».
واشار الخالدي اىل ان «املالكات الصحية
باملستشفيات تستخدم النظارات الواقية عند
التعامل مع املصابني خشية انتقال العدوى التي
تضم طريقتني ،احداهما احتمالية انتقاله بشكل

مبارش من خالل الرذاذ املتطاير من املريض أثناء
السعال أو العطس ،واالخرى من خالل انتقاله
ﻏري املبارش عرب ملس االٔسطح واالٔدوات امللوثة،
ثم ملس الفم أو االٔنف أو العني ،او احتمال انتقال
العدوى من العينني ا ٕذا المسها رذاذ املريض عند
السعال».
وشدد عىل «حماية العني بالنظارات الواقية عىل
الرﻏم من عدم وجود اي دليل من انها تقلل من
خطر العدوى ،او استخدام درع الوجه يف االماكن
العامة ،وتجنب استعمال العدسات الالصقة

خصوصا اذا كانت االيدي ملوثة ،حيث يفرتض
استخدام النظارات الطبية بدال عنها ،وعدم
ملس العني او فركها اذا كان اي شخص خارج
املنزل».
من جانب متصل ،تتفاوض وزارة الصحة
الستحصال املوافقات الرسمية والتمويل الكايف
من أجل استرياد اللقاح الصيني الذي انتجته
رشكة «سينو فارم» وجرى اإلعالن عنه منتصف
آب املايض ،إضافة إىل استمرارها بالتفاوض مع
دول أخرى انتجت لقاحات أخرى.
وأكدت مقررة لجنة الصحة والبيئة النيابية،
صفاء مسلم التميمي ،يف ترصيح صحفي أن
«استضافة اللجنة وزير الصحة حسن التميمي،
الجمعة ،تناولت قضية اللقاح الصيني والتواصل
مع بكني بشأنه ،وان هناك مساعي جادة من
وزارة الصحة ملفاتحة رئاسة الوزراء من أجل
توفري ﻏطاء مايل للتعاقد من أجل هذا اللقاح».
وأضافت التميمي أن «اللقاح الصيني استخدم
وفق تجارب ودراسة طويلة ،كون الوباء انطلق
من الصني ومن بعدها روسيا وأمريكا» ،ولم
تغفل املتحدثة عن جنبة الرصاعات السياسية
املالزمة إلنتاج اللقاحات يف العالم ،وآخرها ما
أعلن عنه الرئيس األمريكي دونالد ترامب بأن
األيام املقبلة ستشهد تجهيز اللقاح الخاص
بكورونا.

الكهرباء تعلن صرف صكوك رواتب األجور والعقود اليوم
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
امس السبت ،حاجتها اىل اكثر من
 54مليار دينار لدفع رواتب أكثر
من  100الف موظف يعملون بصفة
عقود وجراء يوميني.
وقال وزير الكهرباء ،ماجد حنتوش،
يف مؤتمر صحفي :إن «عدد العقود
يف الوزارة  91127موظفا ،و22261
أجر يومي» ،موضحا أن «الوزارة
تحتاج إىل  54مليار دينار كرواتب

العقود واألجور يف الوزارة».
وأضاف أن «رصف رواتبهم سيكون
من الجباية املركزية عن طريق وزارة
املالية» ،الفتا إىل أن «املشكلة كانت
تحويل عقودهم من االستثمارية إىل
التشغيلية ،وحصلنا عىل قرار رقم
 ،100وتم تحويلهم ،وسيتم رصف
رواتبهم لغاية شهر آذار املايض
حسب مستحقات الرشكات».
من جانبه ،قال مدير الدائرة
االقتصادية ،رعد قاسم :إن

واألجور
العقود
«املوظفني
املتعاقدين مع الوزارة عىل
املوازنة االستثمارية ،تم رصف
رواتب بعض الرشكات ،وتم البدء
باإلجراءات وإرسال كتاب إىل األمني
العام ملجلس الوزراء ودائرة املوازنة
يف وزارة املالية من خالل تحويل
عقودهم إىل تشغيلية».
وأوضح «بدأنا مع وزارة املالية من
بداية العام الحايل إىل شهر آب ،من
أجل تضمني رواتب العقود واألجور

اإلطاحة بداعشي ضمن «والية اجلنوب»
يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة،
يحيى رسول ،امس السبت ،القبض عىل احد
عنارص داعش ضمن ما يسمى «والية الجنوب»
جنوبي بغداد.
وقال رسول يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إنه «وفقا ً ملعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة

مستمرة ،تمكن جهاز مكافحة اإلرهاب من القاء
القبض عىل احد عنارص عصابات داعش ضمن ما
يسمى «والية الجنوب» ،حيث كان ينشط ضمن ما
تسمى» كتيبة القعقاع».
واضاف« :تمت عملية إلقاء القبض يف منطقة عرب
جبور جنوبي العاصمة بغداد ،وتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقه».

لغاية نهاية شهر حزيران املايض»،
مؤكدا أن «اليوم األحد ستصدر
صكوك من الدائرة اإلدارية واملالية
بقرار هيئة الرأي يف وزارة الكهرباء
إىل الرشكات العامة يف الوزارة من
أجل رصف رواتب مستحقات
العقود واألجور يف الوزارة».
بدوره ،قال مدير الدائرة اإلدارية،
فالح جرمط :إن «املبلغ املوجود
حاليا من الجباية املركزية 124
مليار دينار» ،مضيفا «تم تدقيق

وجداول املستحقات العقود واألجور
وسترصف لغاية اذار».
وتابع أن «هناك رشكات يف الوزارة
لم تتسلم مستحقات ستة أشهر
وأخرى شهر أو شهرين» ،موضحا
أن «األشهر األخرى  4و 5و 6و7
و 8سترصف بعد إقرار قانون
املوازنة من قبل مجلس النواب،
وأن املستحقات سترصف عىل
السلم القديم عىل وفق قرار مجلس
الوزراء».

ذي قار تكشف عن خطة مرورية لسري
الزائرين واملركبات

عمليات دياىل تبدأ عمليات مداهمة وتفتيش يف احملافظة

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية االعالم األمني ،امس السبت ،انطالق عملية مداهمة وتفتيش يف محافظة دياىل.وذكرت الخلية يف
بيان انه «قيادة عمليات دياىل من خالل قوات مشرتكة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير
قيادة عمليات دياىل ،رشعت بمداهمة وتفتيش ،زور نهر دياىل وقرى ومناطق « الدكات  -ربع حبيب  -مال
طيب  -زور الكبيه  -شريك  -تل منجل  -القايه  -عيل سباهي  -شيخ جراد».واضافت ان «العملية جاءت
بهدف تعزيز األمن واالستقرار ومالحقة بقايا عصابات داعش االرهابية وتدمري اوكارهم».

القبض على إرهابيني يعمالن آمرين يف داعش

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،عن القاء
القبض عىل «آمرين لداعش» يعمالن ملا يسمى
قاطع الرمادي يف األنبار.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
«ألقت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات األنبار يف وزارة الداخلية القبض عىل
إرهابيني اثنني مطلوبني وفق أحكام املادة  4إرهاب
النتمائهما لعصابات داعش اإلرهابية».
واضافت أن «اإلرهابيني يعمالن آمرين يف ما يسمى

قاطع الرمادي والية األنبار تحت كنى ابو عز
الدين ،وابو محمود ،واشرتكا بعدة عمليات إرهابية
ضد القوات األمنية واملواطنني أثناء سيطرة داعش
اإلرهابية عىل املحافظة آنذاك».
واوضح أن «من خالل التحقيقات األولية معهما
اعرتفا يف نيتهم تنفيذ عمليات إرهابية داخل
املحافظة بعد أن كانا قد هربا اىل إحدى دول
الجوار أثناء عمليات التحرير ،ليتم تدوين أقوالهما
وإحالتهما للقضاء إلكمال أوراقهما التحقيقية
ليناال جزاءهما العادل».

احلشد يعلن إجهاض الوالدة الثانية لـ”داعش” يف دياىل

انطالق عمليات أمنية يف نينوى وحاوي العظيم وجنوب الضلوعية
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي يف نينوى،
امس السبت ،عن انطالق عملية أمنية جنوب
املوصل .فيما اكد الحشد الشعبي فشل تنظيم
“ داعش” االرهابي يف والدة ما يسمى بالجيل
الثاني يف محافظة دياىل.
وقال قائد عمليات الحـشد الشعبي يف نينوى،
خضري املطروحي ،يف بيان تلقت»الزوراء»
نسخة منه :ان “قوة من اللواء  30بالحشد
الشعبي والجيش العراقي وبإسناد جوي من
قبل طريان الجيش العراقي انطلقا ،ظهر امس،
بتنفيذ عملية أمنية لتطهري جنوب املوصل من
فلول داعش اإلرهابي”.
وأضاف املطروحي ان ” العملية ما زالت
مستمرة وابطال اللواء  30للحشد الشعبي
مستمرون يف تحقيق أهداف العملية بنجاح،
وبإرشاف مبارش من آمر اللواء”.
بينما نفذت قوة من اللواء التاسع بالحشد
الشعبي والقوات األمنية ،امس السبت ،عملية
دهم وتفتيش يف حاوي العظيم وجنوب
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الضلوعية.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “قوة مشرتكة من
اللواء التاسع يف الحشد الشعبي والرشطة

االتحادية وفوج مغاوير سامراء نفذت عملية
دهم وتفتيش يف حاوي العظيم وجنوب
الضلوعية واملناطق والقرى املجاورة”.
وأضاف البيان أن “العملية تأتي للبحث عن

الزمر االرهابية وعن مناطق مضافاتهم”.
من جانب متصل ،اكد الحشد الشعبي ،امس
السبت ،فشل تنظيم “ داعش” االرهابي يف والدة
ما يسمى بالجيل الثاني يف محافظة دياىل.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد صادق
الحسيني ،يف ترصيح صحفي ان” داعش
االرهابي حاول بعد كرس شوكته وتحرير كل
مدن وقصبات دياىل يف كانون االول  2015من
خلق ما يسمى بالجيل الثاني معتمدا عىل ادوات
التجنيد االلكرتوني إال انه فشل يف مبتغاه”.
واضاف الحسيني ان “التجنيد االلكرتوني
لداعش االرهابي صفر” ،مؤكدا أن “كل
من يجري اعتقالهم حاليا من عنارصه
هم باالساس هاربة ومختبئة إال ان الجهد
االستخباري يكشف خالياهم النائمة بني فرتة
واخرى وليس هناك اي تجنيد جديد”.
وأشار الحسيني إىل ان “الحرب مع تنظيم
داعش االجرامي مستمرة واالخرية ليس
بمقدوره فرض سيطرته عىل شرب واحد من
دياىل”.

بغداد /الزوراء:
كشفت مديرية مرور محافظة ذي قار عن وضع خطة مرورية لتأمني سالمة سري زائري
اربعينية االمام الحسني (ع) من خالل تحديد مسارات للزائرين مشيا عىل االقدام ،واخرى لسري
املركبات عىل الطرق الخارجية والداخلية.
وقال مدير الدائرة ،العميد فاضل الزركاني ،يف ترصيح صحفي :ان الدائرة ستعمل عىل نرش
مفارزها ودورياتها ضمن الخطة االمنية العامة يف اطار حماية الزائرين وتأمني سالمتهم،
وكذلك اصحاب املواكب الحسينية.
مشريا اىل :ان الظروف الصحية الحالية تستوجب من الجميع التعاون مع االجهزة االمنية
واملرورية من خالل االلتزام بالتوجيهات الصحية وارتداء مستلزمات الوقاية من اجل سالمة
الجميع.
ويف وقت سابق أفادت قيادة رشطة محافظة ذي قار بمبارشة  21الف عنرص امني يف تنفيذ
خطة امن حماية الزيارة االربعينية بدعم واسناد من االجهزة االستخبارية واالمنية الساندة.

اعتقال متهمني باالبتزاز االلكرتوني
والسرقة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت مكافحة إجرام ،امس السبت ،القبض
عىل متهم باالبتزاز االلكرتوني واثنني آخرين
بالرسقة.
واضافت يف بيان أن «مكتب مكافحة إجرام
(الدورة) يف العاصمة بغداد تمكن من استدراج
متهم وإلقاء القبض عليه بالجرم املشهود
بعد قيامه بابتزاز إحدى الفتيات من خالل
رسقة هاتفها وتهديدها بطلب مبلغ  4اآلف
دوالر مقابل عدم نرش صورها الخاصة عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،ليتم توقيفه عىل

وفق أحكام املادة  446ق.ع».
واضافت« :من جانب آخر تمكنت قوة من
مكتب مكافحة إجرام (الغزالية) من إلقاء
القبض عىل متهم بالرسقة وفق املادة 446
ق.ع بعد متابعته ورصد تحركاته ،حيث قام
برسقة مبلغ  2000دوالر امريكي مع أجهزة
موبايل عدد  ،2اىل ذلك قامت قوة من مكتب
مكافحة إجرام (الكرامة) بإلقاء القبض عىل
متهم آخر بالرسقة بعد قيامه برسقة مبلغ
قيمته  6000دوالر امريكي من أحد األشخاص
رشقي العاصمة وفق املادة  442ق.ع».

ضبط أكرب كمية خمدرات مكتشفة
يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،ضبط اكرب كمية مخدرات مكتشفة يف العراق ،والقبض عىل
املهربني يف محافظة االنبار.وذكر بيان للوزارة انه «تم القاء القبض عىل املهربني يف محافظة
االنبار وبحوزتهم ( )55كيلوﻏراما ً من الحشيشة و ( )40الف حبة مخدرة».
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بـ  152ألف برميل يوميا

الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
استق�رت اسعار رصف الدوالر يف
االس�واق املحلية ،ام�س السبت،
وسجلت بورصة الكفاح املركزية
يف بغ�داد ،ام�س 123000 ،ال�ف
دينار مقابل  100دوالر امريكي،
وسجلت بورصة الحارثية ببغداد

أوبك :العراق األكثر ختفيضاً إلنتاجه النفطي يف شهر آب

 123000الف دين�ار مقابل 100
دوالر .وكان�ت اسع�ار البي�ع يف
محالت الصريفة باألسواق املحلية
كما ي�ي :بلغ البيع  123500الف
دين�ار ،بينما كانت اسعار الراء
 122500دين�ار ل�كل  100دوالر
امريكي.

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة اوب�ك ان العراق جاء
باملرتبة االوىل يف اكثر الدول تخفيضا
لالنتاج النفطي داخل املنظمة لشهر
اب املايض.
وقال�ت املنظم�ة يف وثيق�ة داخلية،
اطلعت عليها «الزوراء» :ان «العراق
كان اكث�ر ال�دول املنتج�ة للنفط يف
منظم�ة اوب�ك تخفيضا لش�هر اب،
حيث بلغ�ت متوس�ط التخفيضات
 152ال�ف برمي�ل يومي�ا ،تلي�ه
السعودية وبمقدار متوسط  93الف
برميل يوميا ،وج�اءت نيجرييا ثالثا
وبمتوس�ط تخفي�ض بل�غ  32الف
برميل يومي�ا ،ومن ثم جاءت انغوال
رابعا وبمتوس�ط تخفي�ض بلغ 31
ال�ف برمي�ل يوميا ،ومن ث�م جاءت
الكويت خامسا وبمتوسط تخفيض
بل�غ  12الف برميل يومي�ا ،ومن ثم
ج�اءت الجزائر سادس�ا بمتوس�ط
تخفيض بلغ  8االف برميل يوميا».
واضاف�ت ان «ال�دول الت�ي رفع�ت
انتاجه�ا ضمن منظم�ة اوبك خالل
ش�هر اب ج�اءت االم�ارات اوال
وبمتوس�ط ارتف�اع بل�غ  182ال�ف
برميل تالها الغابون ثانيا وبمتوسط

جلنة االقتصاد :األمور ال تزال
غامضة بني بغداد وأربيل
بغداد /الزوراء:
قال�ت عض�و لجن�ة االقتص�اد
النيابي�ة ،ن�دى ش�اكر ج�ودت،
ام�س السبت ،أن لديها معلومات
مؤكدة بأنه ل�م يتم االتفاق حتى
اآلن ب�ن بغ�داد وأربي�ل بش�أن
تسلي�م واردات النفط واملنافذ إىل
الحكوم�ة املركزية ،الفت�ة إىل أن
االم�ور ال ت�زال غامض�ة .وقالت
ج�ودت يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«زيارة رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي إىل كردستان لم تضع
النق�اط ع�ىل الح�روف بش�أن
اإلي�رادات الت�ي تستحصل عليها
كردستنا العراق ،ولم يتم الكشف
عن حقيقة ما جرى ،وما إذا كانت
حكومة اربيل ستف�ي بتعهداتها
التي قطعتها يف املفاوضات».

وأضافت ان «الحكومة االتحادية
وحكوم�ة إقلي�م كردست�ان ل�م
يتوص�ال إىل أي اتف�اق بش�أن
اإليرادات النفطية وغري النفطية،
ول�م يكش�ف عما حققت�ه زيارة
رئي�س مجل�س ال�وزراء األخرية
إىل كردست�ان بش�أن امللف�ات
العالق�ة بن الطرفن» .موضحة
أن «املعلوم�ات لدين�ا تق�ول إنه
ال يوج�د اتف�اق ب�ن الطرف�ن
بشأن تسليم اإلي�رادات النفطية
واملناف�ذ الحدودي�ة واملطارات إىل
خزين�ة الحكوم�ة االتحادي�ة».
وش�ددت ج�ودت ع�ىل «رضورة
التوزي�ع الع�ادل للث�روات ب�ن
أبناء الشعب العراق�ي ،واخضاع
ايرادات كردستان لخزينة الدولة
االتحادية».

بغداد /الزوراء:
توزع حكومة املثنى املحلية خالل
االسبوع الح�ايل  350دارا واطئة
الكلفة ب�ن الرائ�ح املستحقة
ضم�ن مدين�ة السم�اوة وقضاء
الخرض.وق�ال محاف�ظ املثن�ى،
أحمد منفي جودة ،يف بيان اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :ان “اللجن�ة
الخاص�ة بالدور واطئ�ة الكلفة،
ست�وزع خ�الل االسب�وع الحايل
 350دارا ب�ن الفئ�ات املستحقة
يف املحافظة ،بواقع  150يف مدينة

السم�اوة ،و  200يف قض�اءي
الخرض والرميثة”.وأضاف جودة
أن “الدور يف قضاء الرميثة تواجه
مشكل�ة تتعلق بشغله�ا من قبل
أش�خاص غري مستحق�ن لها”،
مبينا ان “عدد املتقدمن عىل تلك
ال�دور وص�ل إىل  45أل�ف متقدم
م�ن مختل�ف الرائ�ح ،حيث ان
اللجن�ة قام�ت بف�رز األسم�اء
وفق�ا للضواب�ط املق�رة سابقا،
والت�ي تشمل املطلق�ات واألرامل
وغريها”.
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ارتف�اع بل�غ  29الف برمي�ل يوميا،
تاله�ا الكونغ�و ثالث�ا وبمتوس�ط
ارتف�اع بل�غ  15ال�ف برمي�ل يوميا

وم�ن ث�م ج�اءت غينيا االس�توائية
رابعا وبمتوس�ط انت�اج بلغ  12الف
برميل يوميا».

واش�ارت املنظم�ة اىل ان «متوس�ط
التخفيض من جمي�ع منظمة اوبك
بلغ  90الف برميل يوميا».

املالية النيابية :موازنة  2020مل تصل إىل الربملان حلد اآلن

املثنى توزع  350داراً واطئة الكلفة
بني املستحقني

بغداد /الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،امس
السب�ت ،أن الحكومة ل�م ترسل حتى
اآلن م�روع قانون املوازنة االتحادية
لع�ام  ،2020إىل مجلس النواب ،داعية
إياه�ا إىل اإلرساع بإرساله�ا لغ�رض
التصويت عليها.
وق�ال بي�ان للجنة تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه :إش�ارة إىل الجلس�ة
االستثنائي�ة ملجل�س ال�وزراء االثن�ن
املوافق  2020 /9 /14التي تمت فيها
املصادقة عىل م�روع قانون املوازنة
العامة االتحادية لسنة  ،2020إذ تؤكد

أعلن أن نسبة فائدة قروض البناء تصل لـ %٥

اللجنة املالية ع�ىل عدم إرسال مجلس
الوزراء للموازنة لغاية اآلن.
وأض�اف البيان :تح�ث اللجن�ة املالية
الحكوم�ة ع�ي اإلرساع يف إرساله�ا
لغ�رض التصوي�ت عليها مل�ا فيها من
فقرات تخدم رشائح الشعب كافة.
ويف وق�ت سابق ،ق�ال املتحدث باسم
رئيس الوزراء ،احمد مال طالل ،الثالثاء
 8ايلول « ،2020ان مجلس الوزراء أقر
ً
مقرتح�ا سيستوعب أكث�ر من 2500
ش�خص من حمل�ة الشه�ادات العليا،
ومن خالل الجامعات واملعاهد األهلية».
وأش�ار مال طالل اىل «أن هناك قروضا

الرافدين يصدر حتذيرا ملنتسيب الداخلية واملوظفني بشأن السلف
بغداد /الزوراء:
ح�ذ َر م�رصف الرافدي�ن املوظف�ن
ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيالتها
من مكاتب أهلية وجمعيات ورشكات
ومكات�ب املناف�ذ الخاص�ة التي تزعم
منحها سلف  ٢٥مليونا لقاء ضمانات
بطاق�ة املاس�رت ك�ارد .فيم�ا اعل�ن
امل�رصف ان نسب�ة فائدة ق�روض ٥٠
مليونا للبناء يف قطع�ة ارض تصل اىل
 ٥باملئة.
وق�ال مدي�ر إعالم م�رصف الرافدين،
وسام محم�د ،امس السب�ت ،يف بيان
اطلعت عليه «الزوراء» :إن “ش�كاوى
عدة تصل بشكل يومي لإلدارة العامة
للمص�ارف ،وش�كاوى تص�ل ملرصف
الرافدين عن طري�ق الهاتف ،ووسائل

التواصل االجتماع�ي للمرصف بشأن
جه�ات تدع�ي ارتباطه�ا بن�ا لرصف
السلف”.
وأض�اف محم�د أن�ه “من�ذ انط�الق
سل�ف املوظف�ن أو املتقاعدي�ن أو
أي�ة خدم�ة أطلقه�ا امل�رصف ،بدأت
جمعي�ات ومكات�ب أهلي�ة ومناف�ذ
يزعم�ون وجود تع�اون بينه�م وبن
املرصف الستغالله�م ،وهذا األمر عار
ع�ن الصحة يف من�ح املكات�ب السلف
أو الق�روض” .ون�وه محم�د ب�أن
“امل�رصف ال يرتبط بأية جهة” .داعيا
املواطن�ن إىل “التع�اون والتعامل مع
الجهة الرسمي�ة والقانونية للمرصف
وفروع�ه ،إذ أن هن�اك  170فرع�ا
منترا يف بغ�داد واملحافظات ،إضافة

اىل الراب�ط االلكرتون�ي ال�ذي خصص
للموظف�ن واملتقاعدي�ن للتقديم عىل
السلف�ة ،وإج�راء جمي�ع التسهيالت
الحكومي�ة الت�ي وضعه�ا امل�رصف
لتذلي�ل العقبات وحماي�ة املواطن من
االستغ�الل م�ن قب�ل بع�ض أصحاب
النف�وس الضعيفة” .م�ن جانب اخر،
اعلن م�رصف الرافدين ،امس السبت،
ان نسب�ة فائ�دة ق�روض  ٥٠مليون�ا
للبن�اء يف قطعة ارض تصل اىل  ٥باملئة
 .وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة منه:
ان “م�دة تسديد ق�روض البناء تكون
بف�رتة  ١٠سنوات” .وأضاف البيان أن
“التقدي�م ع�ىل القرض يك�ون حسب
الرقعة الجغرافية لسكن املقرتض”.

نفت أخبار هروب مديرها إىل خارج العراق

«كي كارد» :نتمتع برأس مال جيد وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا التجارية
بغداد /الزوراء:
أصدرت رشكة «كي» للبطاقة الذكية ،امس
الس�بت ،بيان�ا ً أكدت فيه أنه�ا تتمتع برأس
مال «جيد» وتعمل بش�كل طبيعي ،متعهدة
بمواصل�ة «الوف�اء» بالتزاماته�ا التجارية
تج�اه الزبائ�ن وال�ركاء .وفيم�ا نف�ت
الركة هروب مديرها العام ،اش�ارت اىل ان
توجده باملطار من اجل س�فرياته املنتظمة
واملستمرة.
وق�ال البيان ال�ذي تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه« :تتمت�ع الرك�ة العاملي�ة للبطاق�ة
الذكية (كي) برأس مال جيد وتعمل بش�كل
طبيع�ي ،وتنفذ جميع العملي�ات عىل نظام
املدفوعات».

العدد/٤٢١ :ب٢٠٢٠/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢٠/9/١٦ :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدع�ى عليه  ( :مظفر نارص حاذور ) بناءا عىل الدعوى
البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدك من قبل املدي ( حسن
خالوي كلهام ) بخص�وص ( بيع سيارة ) وملجهولية محل
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك اعالنا بواسط�ة صحيفتن محليتن
ع�ىل موع�د املرافع�ة املواف�ق  ٢٠٢٠/9/٢٧ويف حالة عدم
حضورك او ارسال من ين�وب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق االصول.

جمهورية العراق

العدد / ٢9١ :س٢٠١9 /

مجلس القضاء االعىل

التاريخ٢٠٢٠/9/١٧ :

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
الهيأة االستئنافية
اىل املستأنف عليها /املدعى عليها /طيبه حميد رزاق
م /إعالن
بن�اءا ع�ىل الدع�وى البدائية املرقم�ة  / ٣٧٣ب  ٢٠١9 /املقامة امام محكمة ب�داءة الشطرة ضدك من قبل
املدع�ي (ام�ري ريسان بديوي) بخصوص املطالبة بإلزامك وبقية املدع�ى عليهم عن الرضر الناتج عن ايقاف
تجهي�ز ساح�ة غاز حي الصناع�ي الكائنة يف قضاء الشط�رة وللفرتة من  ٢٠١٨/٤/٣ولغاي�ة تاريخ اقامة
الدع�وى ولغرض الرسم أقام الدعوى بمبل�غ مليوني دينار واحتفظ بحقه بإقامة دعوى منظمة او مستقلة
وفق ما يقدره الخرباء وطلب دعوتك للمرافعة وبقية املدعى عليهم وإلزامك باملبلغ املذكور اعاله وبعد سلسلة
م�ن االجراءات التي اتخذته�ا املحكمة املذكورة اصدرت محكمة بداءة الشط�رة بتاريخ  ٢٠١9/٦/٢٣وبعدد
 / ٣٧٣ب  ٢٠١9 /حكم�ا ق�ىض ب�رد دعوى املدعي اع�اله وتحميله الرسوم واملصاريف وق�د استانف املدعي
الحك�م املذكور امام ه�ذه املحكمة وسجل الطعن االستئنايف بالعدد اعاله ،اص�درت هذه املحكمة حكما بعدد
 / ٢9١س ٢٠١9 /يف  ٢٠١9/١١/٢٨والذي قىض بتأييد الحكم البدائي املذكور اعاله ،ولعدم قناعة املستأنف
بالحك�م املذك�ور فقد طعن به تميي�زا بالئحته املؤرخ�ة  ١٠١9/١٢/٢٢اصدرت محكم�ة التمييز االتحادية
قراره�ا املرقم بالع�دد  /٣٤٠الهي�أة االستئنافية منق�ول ٢٠٢٠ /يف  ٢٠٢٠/١/٢9وملجهولي�ة محل اقامتك
تق�رر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عن�ك قانونا يف موعد املرافعة املوافق
 ٢٠٢٠/١٠/٦الساعة التاسعة صباحا وستجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا ووفق االصول.

املعاون القضائي
سحر عبد الله الزم

القايض
عادل خلف جاسم

مق
خالد كريم هداب

واوضح�ت ان «ال�دول التي خفضت
انتاجه�ا م�ن خ�ارج منظم�ة اوبك
ش�ملت ماليزيا وبمتوسط تخفيض
بل�غ  37ال�ف برمي�ل يومي�ا ،تالها
كازخستان ثانيا وبمتوسط بلغ 22
الف برميل يوميا تالها البحرين ثالثا
وبمتوسط بلغ  15الف برميل يوميا،
ومن ثم جاءت عمان رابعا وبمتوسط
تخفيض بل�غ  2الف برمي�ل يوميا،
وم�ن ثم ج�اءت اذربيجان خامس�ا
وبمتوس�ط تخفيض بلغ الف برميل
يوميا ،ومن ثم جاءت اخريا السودان
سادسا وبمتوسط تخفيض بلغ الف
برميل يوميا».
ولفت�ت اىل ان «ال�دول الت�ي رفع�ت
انتاجها النفط�ي من خارج منظمة
اوب�ك لش�هر اب ش�ملت روس�يا
وبمتوس�ط ارتف�اع بل�غ  45ال�ف
برميل يوميا ،تالها جنوب الس�ودان
ثانيا وبمتوس�ط ارتفاع بلغ  39الف
برميل يومي�ا ،ومن ثم جاءت بعدها
بروناي ثالثا وبمتوس�ط ارتفاع بلغ
 8االف برميل يوميا».
واشارت اىل «ان متوسط التخفيضات
من الدول العر من خارج اوبك بلغ
 15الف برميل يوميا».

القايض
حسن عي صيهود
رئيس الهيأة االستئنافية يف ذي قار

وأض�اف« :ل�ن يك�ون هن�اك أي تأث�ري عىل
بطاقة كي أو اي منتج من منتجات الركة
العاملي�ة للبطاقة الذكية ،وس�نواصل الوفاء
بجمي�ع التزاماتن�ا التجارية تج�اه الزبائن
والركاء».
من جانب اخر ،نفت رشكة كي كارد هروب
مديرها العام ،مشرية اىل ان تواجده باملطار
من اجل سفرياته املنتظمة واملستمرة ،داعية
اىل حماي�ة رجال االٔعمال وقط�اع االقتصاد
من شبكات الفساد واالعتقاالت التعسفية.
وقالت الركة يف بي�ان «ننفي هروب املدير
العام بهاء عبد الحس�ن ب�ل يأتي تواجده يف
املطار من أجل السفر ،حيث يرتبط بربنامج
س�فر منظم كل نهاية اسبوع يعد جزءا من

اعالن
فق�د الوص�ل املرق�م
 ١9٦٠٦٣بتاري�����خ
 ٢٠١9/٥/٢٦باس�م
سجاد سعد امطري فعىل
من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة اصداره.

برنامجه الحياتي والعمي».
وتابع�ت «أن الفرتة املاضية ش�هدت تطورا
كبريا بآليات عمل الرك�ة العاملية للبطاقة
الذكي�ة ،وتع�ددت املنتج�ات الت�ي قدمتها
لجمه�ور املس�تفيدين ،مم�ا اث�ار حفيظة
الركات املنافسة».
واك�دت ع�ىل «أن ام�ر االعتقال ب�ات يرض
بس�معة االقتص�اد العراق�ي ويمن�ع رجال
االٔعمال واالس�تثمارات الدولية من الحضور
اىل الع�راق ،الس�يما ان اس�باب االعتق�ال
مجهول�ة ول�م ترد أي�ة مذك�رة اعتقال من
القض�اء ،لذا ندعو الجهات املس� ٔوولة اىل ان
تحم�ي رجال االٔعمال وقط�اع االقتصاد من
شبكات الفساد واالعتقاالت التعسفية».

اعالن
فق�د الوص�ل املرق�م
 ١9٦٠٤١بتاري����خ
باس�م
٢٠١9/٥/٢٦
طالب سلمان عذوب فعىل
من يعثر عليه تسليمه إىل
جهة اصداره .

للشب�اب من أجل فتح مشاريع تحاول
تحري�ك اإلقتص�اد وتقلي�ل البطالة»،
مبين�ا «أن هن�اك منح�ة م�ن البن�ك
املرك�زي توزع ب�ن املص�ارف األهلية
تقدم كقروض للشباب» ،موضحا «أنه
سيب�دأ تنفيذ مروع لجباية الكهرباء
يعتمد عىل التكنولوجيا الحديثة».
ولف�ت اىل «أن رئيس ال�وزراء والوزراء
مستع�دون لتنفيذ ِّ
أي ق�رار دستوري
يص�در م�ن الربمل�ان» .وق�ال املتحدث
باسم رئيس الوزراء «إن موازنة 2021
ستعالج قضي�ة املتعاقدي�ن عىل وفق
قرار .»315

انطالق املوسم األكرب لصيد
الصقور النادرة يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس السبت ،عن انطالق
موسم صيد الصق�ور الربية رشق املحافظة وهو االكرب
عىل مستوى العراق.
وق�ال مدير ناحية قزانية (94ك�م رشق بعقوبة) مازن
اك�رم ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان” موسم صي�د الصقور
الربية يف بادية قزانية انطلق وسيتم لبداية لنهاية ترين
االول وه�و يجم�ع صيادين م�ن مختل�ف املحافظات
العراقية”.
واض�اف اك�رم ان “صي�د الصقور الربية م�ن الهوايات
املشه�ورة يف بادي�ة قزاني�ة وه�ي االكرب ع�ىل مستوى
الع�راق» .الفت�ا اىل «ان البادي�ة خ�ط ومس�ار هج�رة
الصقور الربية وخاصة النادرة منها والتي تسمى بالحر
او الشاهن وانوعها كثر”.
واش�ار مدي�ر ناحي�ة قزاني�ة اىل ان”البادي�ة يمكن ان
تشكل لوحة بيئية كبرية وجاذبة للسياحة او استثمرت
بالش�كل الصحي�ح ،خاصة وانه�ا تنف�رد بكونها اهم
مناطق البالد يف صيد الصقور الربية النادرة والتي تصل
اسعارها اىل مبالغ كبرية”.
وتمت�د هواي�ة صي�د الصق�ور الربية اىل عق�ود خلت يف
مناطق قزانية رشق دياىل ،ويقوم بها اناس ذو اختصاص
وخربة واسعة يف تتبع مسارات هجرة الصقور.
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ

رقم االضبارة ٢٠١9/٣١٧٦ /
التأريخ٢٠٢٠/9/١٦ /

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلسل /٣١٦9/٣٠ش�اميه
الواقع يف الشموخ العائ�د للمدين منترص مهلهل حموده املحجوز
لق�اء طل�ب الدائن ايمان عيدان نك�اد البال�غ  ٨,٨٠٠,٠٠٠ثمانية
مالي�ن وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�راء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثن يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنر
مستصحب�ا معه التأمينات القانوني�ة البالغة عرة من املائة من
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنسي�ة العراقية وان رس�م التسجيل
والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عي عودة حنيحن
املواصفات :
 -١موقعه ورقمه  -:الشموخ قرب دائرة الكهرباء .
 -٢جنسه ونوعه /٣١٦9/٣٠ -:شاميه

تنويه
نرت جري�دة الزوراء بالعدد
 ٧٣٦٢يف  ١٥أيل�ول ٢٠٢٠
الدع�وى املرقم�ة /١٨٧٦
ب ٢٠١٧/يف  ١٤أيل�ول ٢٠٢٠
الص�ادرة من محكم�ة بداءة
النارصي�ة ،حي�ث ذكرت رقم
العق�ار  ١١٠/٢٧٥خط�أ،
والصحي�ح  ..١١٠/٣٧٥ل�ذا
اقتىض التنويه.

الرياضي

أصفر وأمحر

حماوالت لتأجيل الدوري جمددا

بغداد  /متابعة الزوراء
طالب عدد من أندية الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم ،تأجيل انطالق املوسم الجديد.
وحـرض عـدد من ممثيل أندية الـدوري املمتاز اىل مقر اتحـاد الكرة وعقـدوا اجتماعا ً مع لجنة
املسابقات من أجل اقناعها عىل تأجيل انطالق املوسم.
األندية طالبت تأجيل االنطالق ملدة خمسـة أيام ،من أجل االعداد بشـكل أفضل للمسابقة ،لكن
لجنة املسـابقات رفضـت اقرتاحاتهم عىل الفور كون القرار قد تم اتخاذه بشـكل رسـمي وال
رجعة فيه.
يذكر ان املسابقات سبق وأن حددت الـ 25من شهر ترشين األول املقبل.
جديـر بالذكر ،ان مطالبة األنديـة بالتأجيل غري مربرة خصوصا أن املوعد املحدد هو مطبق عىل
جميع األندية املشاركة.
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دوري أبطال آسيا

مبعنويات عالية  ...الشرطة يسعى للقبض على االستقالل وبطاقة التأهل لدور الـ 16
محمد مأمون  /خاص للزوراء
تنطلق اليوم األحد جولة جديدة من
املباريات الخاصة بمسابقة دوري
أبطال آسيا االستثنائية لعام ،2020
والتي ستكون حاسمة ملمثل الكرة
العراقية نادي الرشطة عندما يلتقي
استقالل طهران االيراني يف تمام
الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد
عىل ستاد (خليفة) الدويل يف العاصمة
القطرية الدوحة.
ان الفوز عىل االستقالل االيراني
يعني تأهل الرشطة بنسبة ،% 100
أما التعادل فيجعله ينتظر خدمة من
األهيل السعودي لعرقلة الفريق القادم
من طهران.
بهكذا دخول رسيع للمباراة يتوضح
لنا حسابات التأهل يف املجموعة األوىل
التي ضمن من خاللها األهيل السعودي
التأهل قبل الجولة املاضية عندما
فاز عىل الرشطة بهدف الدويل األملاني
السابق ماركو مارين د (.)86
ولكن الرشطة أحيا آماله عندما رد
الدين ألهيل جدة يوم الخميس املايض
( ،)1-2مما أدى المكانية انهاء
الرشطة املجموعة وهو يف املركز األول
يف حالة فوزه اليوم ومن ثم خسارة
األهيل أمام االستقالل ،لذلك يثق
الرشطة يف امكاناته بتحقيق انجاز
للكرة العراقية والتأهل لدور ال 16
ألول مرة يف تاريخ األندية العراقية يف
عرص املسمى الجديد للبطولة (دوري
أبطال آسيا) الذي أطلق عام .2003
ويفتقد الرشطة خدمات نجمه محمد
قاسم بسبب االصابة ،بينما تبدو
صفوف االستقالل مكتملة.
والتقى الفريقان عىل ملعب (فرانسو
حريري) يف أربيل لحساب الجولة األوىل
وانتهت املباراة بالتعادل االيجابي
( ،)1-1سجل االستقالل أوال عن طريق
حسام كاظم جرب بالخطأ يف مرماه
د ( ،)24وعادل عيل فائز د ( )48من
ركلة جزاء.
التقى الفريقان أيضا عام  1971ضمن
نصف نهائي أندية آسيا أبطال الدوري
يف بانكوك وانتهت املباراة لصالح

شهد :نسعى لالجناز

الدوحة  /متابعة الزوراء
أكد عبد الغني شهد ،مدرب الرشطة العراقي،
أن فريقه سيكون عىل موعد مع مواجهة
غاية يف الصعوبة أمام االستقالل اإليراني،
بدوري أبطال آسيا ،اليوم األحد.وقال شهد،
يف املؤتمر الصحفي الخاص باملباراة« :هذه
مواجهة فاصلة بالنسبة لنا ،وعلينا أن نفوز
بها؛ لتفادي الدخول يف دوامة الحسابات
واألرقام».وأضاف« :يجب علينا أن نكون
يف أفضل وضعية ،وأن نلعب بكل قوة من
أجل الفوز».وزاد« :ال نفكر إال يف االنتصار،
ونعرف أهمية املباراة وقوة املنافس ،ويجب

الرشطة بهدفني نظيفني.
ترتيب املجموعة األوىل:
 1ـ األهيل  6نقاط من  3مباريات.
 2ـ الرشطة  4نقاط من  3مباريات.
 3ـ استقالل طهران  1نقطة من
مباراتني.
يف املجموعة الثانية ،يلتقي شاهر
خودرو االيراني مع الهالل السعودي
عىل استاد (الجنوب) يف الساعة
السادسة بتوقيت بغداد ،ويلعب شباب
األهيل دبي االماراتي مع باختاكور
األوزبكي عىل ستاد (الجنوب) أيضا
لكن يف الساعة التاسعة مساء بتوقيت
بغداد.
ترتيب املجموعة الثانية:
 1ـ الهالل  10نقاط.
 2ـ باختاكور .7

بشار رسن :نأمل بتكرار
مشوار 2018

الدوحة  /متابعة الزوراء
أعرب العراقي بشار رسن العب بريسيبوليس اإليراني عن أمله يف أن
يساهم الفوز الذي حققه فريقه عىل التعاون نقطة إنطالقة للفريق
من أجل تكرار املشوار الذي تحقق يف العام  2018بالوصول إىل املباراة
النهائية للمسابقة التي خرسها آنذاك أمام كاشيما انتلرز الياباني.
وفاز بريسيبوليس عىل التعاون السعودي بهدف دون رد سجله رسن
يف الدقيقة  49من رضبة جزاء يف اللقاء الذي جمعهما عىل ستاد املدينة
التعليمية ضمن منافسات الجولة الرابعة من املجموعة الثالثة لدوري
أبطال آسيا لكرة القدم.
وتصدر بريسيبوليس ترتيب املجموعة برصيد  7نقاط يليه التعاون بـ
 6نقاط وبفارق املواجهات املبارشة مع الدحيل القطري ،ثم الشارقة
رابعا ً ولديه  4نقاط.
وقال رسن يف ترصيح له بعد اللقاء« :حصلنا عىل  6نقاط من لقائني
وهذه نتائج رائعة للغاية ال سيما مع خسارة الدحيل التي أشعلت من
التنافس يف املجموعة ،الكرة اإليرانية تتميز بالقوة البدنية عكس الكرة
السعودية التي تتميز بالتكتيك وتفوقنا يف هذا الجانب عىل التعاون».
وأضاف« :طموحاتنا أن نكرر املشوار املميز الذي حققناه يف العام
 ،2018لكن لدينا مباريات مهمة يف دور املجموعات وعلينا الرتكيز أكثر
عليها قبل التفكري بما هو أبعد من ذلك ،ونتمنى إسعاد جماهرينا».
وعن تجربته الشخصية باللعب يف إيران قال رسن« :لدي عدة سنوات
هنا وجددت عقدي مع الفريق ،حققت إنجازات كبرية عىل مستوى
البطوالت املحلية ،إنها تجربة مفيدة وأضافت يل الكثري عىل املستوى
الشخيص وأتطلع للمزيد مع الفريق».
وتقام الجولة الخامسة من منافسات املجموعة يوم غد االثنني ،حيث
يلتقي التعاون مع الشارقة ،وبريسيبوليس مع الدحيل.
وكانت الجولة األوىل شهدت فوز الدحيل عىل بريسيبوليس 0-2
والتعاون عىل الشارقة  ،0-1يف حني شهدت الجولة الثانية فوز
التعاون عىل الدحيل  0-2وتعادل الشارقة مع بريسيبوليس ،2-2
وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل عىل الشارقة  1-2وبريسيبوليس
عىل التعاون .0-1

 3ـ شباب األهيل دبي .6
 4ـ شاهر خودرو .0
ويف املجموعة الثالثة ،فاز بیرسبولیس
اإليراني عىل التعاون السعودي -1صفر
يف الجولة الرابعة.
وسجل الالعب الدويل العراقي بشار
رسن بنيان هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة  49من ركلة جزاء.
وحقق فريق الشارقة اإلماراتي الفوز
عىل حساب الدحيل القطري .2-4
وسجل كل من خالد باوزير ()18
وماجد رسور ( )62والربازييل إيغور
كورونادو من ركلة جزاء ()75
ومواطنه كايو ( )91رباعية فريق
الشارقة فيما دون عبد الله عبد السالم
األحرق ( )12واملعز عيل ( )70ثنائية
فريق الدحيل.

وكانت نقطة التحول يف املباراة طرد
مدافع الدحيل بن عطية لرضبه
الربازييل ايغور كورنادو بالكوع ،ليشهر
الحكم البطاقة الحمراء املبارشة،
وسط احتجاج العب يوفنتوس االيطايل
وبايرن ميونيخ األملاني السابق بحجة
أن حركة يده لم تكن مقصودة (.)59
ترتيب املجموعة الثالثة:
 1ـ بیرسبولیس  7نقاط.
 2ـ التعاون .6
 3ـ الدحيل .6
 4ـ الشارقة .4
يف املجموعة الرابعة ،فاز السد القطري
عىل حساب العني اإلماراتي -4صفر يف
الجولة الرابعة عىل استاد جاسم بن
حمد بنادي السد.
وسجل كل من الجزائري بغداد

بونجاح ( 26و )70وأكرم عفيف ()56
ورودريغو تاباتا ( )86رباعية أبناء
املدرب اإلسباني تشايف.
وكرّر النرص الفوز عىل سباهان
بنتيجة  0-2ضمن الجولة الرابعة بعد
أن هزمه منذ أيام بذات النتيجة.
وسجّ ل عبد الله مادو الهدف األول
لصالح النرص ( )32مستفيدا ً من
تمريرة جميلة للنجم املغربي عبد
الرزاق حمد الله نجم الفريق.
وعاد حمد الله ليؤمن فوز فريقه قبل
نهاية الشوط األول بأربع دقائق.
ترتيب املجموعة الرابعة:
 1ـ النرص  10نقاط.
 2ـ السد .8
 3ـ سباهان أصفهان .3
 4ـ العني .1

أن نقاتل من أجل تحقيق ذلك ،والالعبون
يف جاهزية كبرية لخوض املواجهة».وتابع:
«حسابات املجموعة معقدة ،واملقعد الثاني
لدور الـ 16بيننا وبني االستقالل ،والبد من
الفوز عليهم ،وهذا يحتاج إىل جهد كبري من
الالعبني ،وثقتي كبرية يف قدرتهم عىل تحقيق
الغاية ،لنكون أول فريق عراقي يصل لهذا
الدور».عن موقف عالء مهاو من املشاركة يف
لقاء اليوم ،ختم« :هو العب ممتاز ،وفريقي
جاهز بكل الالعبني ،وسوف نرى من
نحتاج أن يلعب هذه املباراة ،ويقدم املردود
املطلوب».

خضر علي :تنتظرنا مباراة مصريية
الدوحة  /متابعة الزوراء
أكد خرض عيل ،العب الرشطة العراقي ،أن مواجهة االستقالل اإليراني ،اليوم األحد ،يف
دوري أبطال آسيا ،ال تقبل القسمة عىل اثنني.وقال خرض يف املؤتمر الصحفي« :ظهرنا
بشكل جيد يف مباراتي أهيل جدة ،وحتى اللقاء األول الذي خرسناه ،كنا الطرف
األفضل رغم حالة الطرد».وأضاف« :مباراة االستقالل مصريية ،ال بد من الفوز،
تطلعاتنا كبرية يف البطولة اآلسيوية ،لكن ال بد من حسم هذه املباراة ،من أجل التقدم
يف املسابقة».وأشار العب الرشطة إىل أن الثقة يف زمالئه ،كبرية من أجل تقديم األفضل
أمام االستقالل.وشدد« :نثق يف قدراتنا عىل تقديم األفضل ،هذا األمر يتطلب أن نكون
يف أفضل وضعية للمباراة ،واستثمار الفرص التي تتاح لنا».وأردف« :نسعى وبكل
قوة لترشيف الكرة العراقية وإسعاد الجماهري ،سنقاتل من أجل تحقيق االنتصار
يف اللقاء».أما مدرب اللياقة البدنية للرشطة ،اإلسباني جونزالو رودريجز ،أوضح أن
الرشطة جاهز بدن ًيا ونفس ًيا لخوض مباراة اليوم الحاسمة أمام االستقالل.وقال
جونزالو« :العبو الرشطة سيخوضون مباراة الحسم أمام االستقالل بروح عالية،
هناك عزيمة واضحة لتحقيق النتيجة التي تضمن لنا التأهل لدور الـ .»16ونوه أنه
يلتمس إشارات واضحة بتطور مستوى الالعبني البدني منذ استالمه املهمة ،وهذا
التطور ال يعود الفضل فقط له ،بل لالعبني ً
أيضا الذين يقدمون مجهودات قوية.

مشاركة مميزة لألكادميية األوملبية العراقية يف مؤمتر األكادمييات السادس عشر

بغداد  /اعالم األوملبية
أختتم مؤتمر األكاديميات األوملبية
الوطنية السادس عرش الذي أقامته
األكاديمية األوملبية الدولية بتقنية
الفيديو واستمر من الحادي عرش من
أيلول الجاري وحتى السابع عرش منه
تحت شعار (األوملبية واالنسانية) وهو
الشعار الذي دارت حوله كل املحارضات
واملداخالت يف املؤتمر.
بدأ املؤتمر بكملة لرئيس األكاديمية
األوملبية الدولية السيد (اسيدورز
كوفيلوس) سلط الضوء من خاللها
عىل أبرز املواضيع التي سيتم تناولها
انطالقا من قاعدة املوضوع الرئيس
(األوملبية واالنسانية).
كما تحدث عن (حقوق االنسان يف
التعليم األوملبي) وكذلك عن جائحة
كورونا وكيفية تخطي هذه األزمة
من دون أن تتأثر بها سلبيا الرياضة

خصوصا والحياة عموما.
بعد كلمة رئيس األكاديمية توىل مستشار
األكاديمية الدولية السيد (ديونيسيس
جانجاس) مع عميد كلية األكاديميات
(كونستانتينوس
السيد
الدولية
جيورديداس) مهمة ادارة املؤتمر من
حيث تقديم املحارضين وضبط عملية
املداخالت وتقديم األسئلة.
بدأ املؤتمر أعماله بالتعرف عىل
املشاركني وصفة عملهم يف أكاديميات
بلدانهم حيث تكلمت اآلنسة هنادي
محمد باللغة الفرنسية وهي اللغة
الرسمية للمؤتمر عن مشاركة
األكاديمية األوملبية العراقية فيما
يخص مواضيع املؤتمر لهذه السنة اذ
نقلت رسائل مدير األكاديمية الدكتور
هادي عبدالله يف ما يتعلق بالظروف
الصعبة التي تواجهها الرياضية
العراقية والعمل الجاد ملواجهة كل

التحديات من قبل اللجنة األوملبية
ووزارة الشباب والرياضة لتجاوز
كل الصعوبات الناجمة عن جائحة
كورونا.
أما أبرز مفردات املؤتمر فقد توزعت
عىل أيامه السبعة ففي اليوم األول
كانت محارضة الدكتور ألكسندر
ميسرتي وهو محام ريايض ومحارض
يف قانون الرياضة وعضو مستقل
يف لجنة الحوكمة واالمتثال التابعة
لالتحاد األوروبي لكرة القدم اذ تكلم
عن «دور الحركة األوملبية يف تعزيز
حقوق اإلنسان».
ويف اليوم الثاني كانت محارضة
للدكتورة دكايا تشاتز ييفستاتيو
متخصصة يف الدراسات األوملبية
والتحليل االجتماعي للرياضة ،ومديرة
بيئة البحث ،كلية علم النفس وعلوم
الحياة ،جامعة كانرتبري كريست

تشريش ،كينت ،اململكة املتحدة
وقد تكلمت عن مؤسس الحركة
األوملبية الحديثة «بيري دي كوبرتان
ً
حقا من
وحقوق اإلنسان :الرياضة
حقوق اإلنسان».
ويف اليوم الثالث كانت محارضة
الدكتورة غابرييال آي تيموسكي-
جيونيت (كندا)
استاذ مساعد يف كلية علم الحركة /
جامعة نيو برونزويك وقد تكلمت عن
«حماية األطفال والشباب الرياضيني يف
الرياضة».
ويف اليوم الرابع كانت محارضة الدكتور
ألربتو كاريو سامبيدرو وهو مدرس
فلسفة القانون يف قسم القانون ،جامعة
بومبيو فابرا وتكلم عن «تأثريات الذكاء
االصطناعي يف الرياضة».
ويف اليوم الخامس كانت محارضة
السيدة ميكي ماثيسون عضو لجنة
التعليم األوملبية باللجنة األوملبية
الدولية وعضو لجنة التعليم  IPCومدير
مرشوع ،مركز دعم األلعاب الباراملبية
ملؤسسة نيبون يف اليابان وقد تكلمت
عن «مجموعة األدوات التعليمية

الباراملبية «.»I’mPOSSIBLE
ويف اليوم نفسه كانت جولة افرتاضية
يف متحف تاريخ األلعاب األوملبية
يف العصور القديمة من قبل السيد
كونستانتينوس يف أنتونوبولوس.
ويف اليوم السادس كانت محارضة
الدكتور ايان بريتان استاذ مساعد يف
مركز األعمال يف املجتمع يف جامعة
كوفنرتي  /بريطانيا وتكلم عن «إعاقة
الشباب وإمكانية استخدام الرياضة
ملساعدتهم».
ويف اليوم السابع كانت محارضة
الدكتور فيتايل ميلنيكوف نائب رئيس
األكاديمية األوملبية الوطنية من روسيا
وتكلم عن «حقوق اإلنسان ورياضة
الشباب».
وقد كانت ملمثلة العراق يف املؤتمر
اآلنسة هنادي محمد مداخالت سلطت
الضوء فيها عىل تاريخ وواقع الرياضة
العراقية يف جانبها الثقايف واملجتمعي
وتطلعات األكاديمية األوملبية العراقية
لنرش الثقافة الرياضية وهو املرشوع
الذي بدأته منذ سنوات عرب اصداراتها
وبرامجها.
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يوفنتوس يتأهب إلمتام عقد كامل من اهليمنة على الدوري اإليطالي
ُ
يتطلع يوفنتوس إىل اس�تكمال عقد
فيما
م�ن الهيمن�ة التامة ع�ى لق�ب الدوري
اإليطايل ،تسعى عدة فرق إىل كرس احتكار
الس�يدة العجوز للقب البطولة من خالل
املوس�م الجديد ال�ذي انطلق�ت فعالياته
أمس السبت.
وكاملعتاد ،يدخل يوفنتوس املوسم الجديد
وهو املرشح األقوى للفوز باللقب ،بعدما
نال�ه يف املواس�م التس�عة املاضي�ة ع�ى
التوايل.
ولك�ن عددا من الفرق املنافس�ة تس�عى
لإلطاحة بيوفنتوس من عرش�ه املحيل يف
هذا املوس�م الذي ينطلق وس�ط إجراءات
مش�ددة ،للح�د م�ن تف�ي اإلصاب�ات
بفروس كورونا.
ويف ظل اس�تمرار أزم�ة كورونا ،يتواصل
غي�اب املش�جعني ع�ن املدرج�ات ،كم�ا
س�يخضع الالعب�ون ،الختب�ارات طبي�ة
متك�ررة مع الحجر الصحي اإللزامي ملدة
أسبوعني إذا جاءت إيجابية.
وذك�ر جابريي�ل جرافينا رئي�س االتحاد
اإليطايل لكرة القدم ي�وم الثالثاء املايض:
“أصب�ح إج�راء مس�حة كل  4أي�ام غر
مس�تدام ...نطل�ب اتخ�اذ تداب�ر أكث�ر
استدامة عى الفور”.
لك�ن اللجن�ة العلمي�ة الحكومي�ة أكدت
يف نف�س اليوم الق�رارات املتخ�ذة عندما
اس�تؤنفت فعالي�ات ال�دوري للموس�م
امل�ايض يف يونيو /حزيران ،بع�د انقطاع
دام  3أشهر ونصف الشهر.
وق�ال جرافين�ا“ :إذا كانت له�ذه الخطة
نتائج إيجابية ،ومع الش�عور باملسؤولية
الت�ي أظهرتها ك�رة الق�دم بالفعل ،فإن

إعادة فتح املالعب يمكن أن يكون نتيجة
طبيعية”.
وتنطل�ق فعالي�ات املوس�م الجدي�د بعد
املوعد املعتاد لبداية الدوري اإليطايل ،علما
ب�أن الالعب�ني حصلوا عى ف�رات عطلة
أقل أيضا من املعتاد عقب انتهاء موس�م
 ،2019-2020مطل�ع أغس�طس /آب
املايض.
وكان املوسم أطول أيضا بالنسبة لكل من
انر ميالن وأتاالنتا وكذلك بالنسبة لفريق
س�بيزا الصاعد ل�دوري الدرجة األوىل هذا
املوسم.
وله�ذا ،تم�ت املوافق�ة عى أن تب�دأ فرق
إن�ر وأتاالنتا وس�بيزا موس�مها يف وقت
أكث�ر تأخرا وذلك يف  30س�بتمرب /أيلول
الج�اري ،أمام ف�رق بينيفينتو والتس�يو
وأودينيزي عى الرتيب.
وخرس انر أمام إشبيلية اإلسباني  2-3يف
نهائي الدوري األوروبي يف  21أغسطس/

آب امل�ايض بعد يوم واح�د فقط من فوز
س�بيزا ببطاق�ة الصعود ل�دوري الدرجة
األوىل عرب دور فاصل.
ويف الوق�ت نفس�ه ،ظل أتاالنتا منش�غال
حتى  12أغسطس /آب املايض بمشاركته
األوىل يف دوري أبط�ال أوروب�ا .وكان
يوفنتوس أنهى مسرته يف دوري األبطال
قبلها ب�  5أيام فقط.
ويس�تهل يوفنت�وس حمل�ة الدف�اع عن
لقبه بمواجهة س�هلة نسبيا أمام ضيفه
س�امبدوريا اليوم األحد ،لكنه سيصطدم
بعدها بمواجهة روما ونابويل.
وأقال يوفنتوس مدربه السابق ماوريسيو
س�اري ،وع�ني بدال من�ه نجمه الس�ابق
أندريا برلو.
وكان برلو فاز مع يوفنتوس بالدوري 4
مرات س�ابقة عندما كان صانعا أللعاب
الفريق.
وحص�ل برلو ع�ى رخص�ة التدريب من

االتحاد األوروبي (يويفا) ،اإلثنني املايض،
بعد ي�وم واحد فق�ط من قي�ادة الفريق
للفوز الكبر  5-0عى نوفارا وديا.
وق�ال برلو “ 41عاما” لش�بكة س�كاي
التلفزيوني�ة“ :أن�ا راض .كان�ت حص�ة
تدريب جيدة ج�دا ...حاولنا إيجاد حلول
مختلف�ة .نواجه موس�ما طوي�ال ولدينا
فرصة للعمل معا جميعا”.
وأضاف“ :أنا م�درب يوفنتوس .من يأتي
هنا إىل الفريق ،يجب أن يفوز .فعلت ذلك
كالعب ويجب أن أفعل اليء نفس�ه عى
مقاعد البدالء”.
وم�ا زال الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو
ه�و الالع�ب األب�رز يف يوفنت�وس ،بينما
ينتظ�ر برلو مهاجما جديدا بعدما تعاقد
النادي مع ثنائي الوسط السويدي الواعد
ديان كولوسيفس�كي م�ن بارما اإليطايل
والربازييل آرثر ميلو من برشلونة.
وأبدى نجمي الفريق كريستيانو رونالدو،
وباولو ديباال االحرام التام لبرلو كمدرب
جديد للفريق.
ويب�دو أن برل�و يس�تعد لالعتم�اد عى
املدافع�ني املخرضمني جورجي�و كيليني
وليوناردو بونوتي زميليه الس�ابقني يف
يويف.
ويتطل�ع ميل�و الواف�د إىل العم�ل تح�ت
قي�ادة برل�و ،يف خ�ط الوس�ط إىل جانب
كولوسيفسكي “ 20عاما”.
وق�ال ميلو“ :لس�نا بحاجة ملناقش�ة ما
قدم�ه برلو كالع�ب ،وأعلم أنن�ي أحتاج
لتعلم الكثر ،لكنني فخور”.
وأب�دى الربازي�يل دانيل�و ،ال�ذي يخوض
موس�مه الثان�ي مع يوفنت�وس ،إعجابه

بمهارات برلو الخططية وتفهمه لعقلية
الالعبني.
وأض�اف ملوق�ع الفيف�ا“ :برل�و يع�رف
يوفنت�وس عن ظه�ر قلب ،وكي�ف يمرر
رس�ائله إىل الالعبني ،وكيف يخرج أفضل
ما لديهم”.
وقال دانيلو“ :إنه يتس�م بالوضوح فيما
يتعل�ق بطريق�ة اللع�ب الت�ي يريده�ا،
وأعش�ق هذا األس�لوب .األيام األوىل تحت
قيادة برلو إيجابية حقا”.
ويبدو إنر مرش�حا ليكون املنافس األول
ليوفنتوس يف املوس�م الجدي�د بعدما حل
ثانيا يف املوس�م املايض تحت قيادة املدرب
أنطوني�و كونت�ي الذي س�بق ل�ه تدريب
برلو يف صفوف يوفنتوس  3مواسم حتى
.2014
ويش�ارك إن�ر م�ع يوفنت�وس وأتاالنت�ا
والتس�يو يف دوري أبطال أوروبا باملوسم
الجدي�د فيم�ا يش�ارك روم�ا وناب�ويل
بمس�ابقة ال�دوري األوروبي كم�ا يأمل
ميالن يف املشاركة بالدوري األوروبي عرب
األدوار التأهيلية.
وتغل�ب كونتي ع�ى بعض املش�اكل مع
إدارة ن�ادي إنر ليخوض موس�مه الثاني
مع الفريق.
وتعاق�دت إدارة إنر مع الالع�ب املغربي
الرسيع أرشف حكيمي والالعب املخرضم
ألكس�ندر ك�والروف كما يتطل�ع النادي
الستقطاب التشييل أرتورو فيدال.
وعاد كروتوني ل�دوري الدرجة األوىل بعد
موس�مني يف الدرجة الثاني�ة فيما خاض
بينيفينت�و موس�مه األول بدوري الدرجة
األوىل يف موسم .2017-2018
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أنباء سارة لزيدان قبل مواجهة
سوسييداد

َ
واصل فريق ري�ال مدريد ،تحضراته ،اس�تعدا ًدا ملواجهة ريال
سوس�ييداد ،اليوم األحد املقبل ،يف مس�تهل مش�واره بالدوري
اإلسباني.
وش�هد املران ،تواج�د النرويجي مارت�ن أوديج�ارد ،الذي كان
غائبا خالل األس�بوع املايض ،وبات قري ًبا من التواجد يف قائمة
ً
وأيض�ا املهاج�م الرصبي ل�وكا يوفيتش الذي ش�ارك
املب�اراة،
بشكل طبيعي مع املجموعة.
وواصل هازارد ،وأسينس�يو ،وإيس�كو التدريبات بشكل فردي
ع�ى أرض امللع�ب ،بينم�ا تدرب ل�وكاس فاس�كيز ،وميليتاو،
وماريانو دياز ،يف صالة األلعاب الرياضية للتعايف من اإلصابات
الت�ي لحقت به�م.وأدى الالعبون املتاحون للم�درب زين الدين
ً
عم�ال بدن ًي�ا ،وانتهى امل�ران بتدريبات عى االس�تحواذ
زي�دان
والتسديد ،ومباريات مُ صغرة.

ساني :أشعر باألسف لشالكه

بطل أوروبا يدمر شالكه بثمانية أهداف يف افتتاح الدوري األملاني
َ
اس�تهل بايرن ميونيخ حملة دفاعه عن
لق�ب ال�دوري األملان�ي ،بده�س ضيفه
شالكه ( ،)8-0عى ملعب أليانتس أرينا،
يف الجولة االفتتاحية.
وجاءت أهداف بايرن عن طريق سرجي
جناب�ري “هاتريك” ،ليون جوريتس�كا،
روب�رت ليفاندوفس�كي “ركل�ة جزاء”،
توم�اس مول�ر ،ل�روي س�اني ،جم�ال
موس�ياال ،يف الدقائ�ق (،47 ،31 ،19 ،4
.)81 ،71 ،69 ،59
وأع�اد بط�ل أوروب�ا لألذه�ان انتصاره
الكاس�ح عى برش�لونة ( ،)8-2الش�هر
املايض ،يف ربع نهائي دوري األبطال.
وعقب املب�اراة ،قال فليك م�درب بايرن:
“كانت انطالقة ممتازة لنا ،وقبل املباراة
أردن�ا أن يحدد هذا اللقاء طريقنا يف هذه
املرحل�ة ،ونفذ الالعبون املهم�ة بإتقان،

الناش�ئ اإلنجلي�زي يف صف�وف باي�رن،
جمال موس�ياال ،منذ الدقيقة  ،73حينما
دفع به مدربه هانز فليك ً
بدال من سرجي
جنابري.
وبع�د  8دقائ�ق فقط ع�ى دخوله ،نجح
موس�ياال يف التوقيع عى اله�دف الثامن
للعم�الق الباف�اري ،وأول أهداف�ه يف
البوندسليجا عى اإلطالق.
ً
ووفقا لشبكة “س�كواكا” لإلحصائيات،

وأردنا أن نثبت أننا سننافس بقوة مجددا
هذا املوسم”.
لكن مدرب بايرن ميونيخ ش�دد عى أنها
مج�رد مب�اراة واح�دة يف موس�م طويل
ومزدح�م ،مضيف�ا“ :إنه�ا أول مب�اراة
وسنميض بثبات ،لكن من املهم أن نظهر
أننا يف مسار صحيح”.
وق�ال ديفيد فاجنر مدرب ش�الكه ،الذي
فش�ل فريقه يف الفوز يف آخ�ر  17مباراة
بال�دوري“ :بايرن ميوني�خ كان يف حالة
مذهلة”.
وأت�م“ :يف الوقت الح�ايل بايرن هو أقوى
فري�ق يف العالم عى األرج�ح وأظهر ذلك
اليوم ،ولم نلعب بشكل جيد عى اإلطالق
ونحت�اج اآلن لالنتفاض�ة وأن ن�رد يف
األسبوع املقبل”.
ومن أبرز لحظات املباراة ،هي مش�اركة

فإن موس�ياال أصب�ح أصغر مس�جل يف
تاري�خ باي�رن بالبوندس�ليجا ،وذلك عن
عمر  17عامً ا و 205أيام.
وس�جل موسياال ظهوره األول يف الدوري
األملاني ،املوس�م املايض ،ض�د فرايبورج،
ليصب�ح حينه�ا أصغ�ر الع�ب يف تاريخ
بايرن باملس�ابقة ،بعم�ر  17عامً ا و115
يومً ا.

ميسي يعيش الكابوس األسوء يف برشلونة

حذ َر تقرير صحفي إسباني من تبعات استمرار
األرجنتيني ليونيل مييس مع برشلونة يف املوسم
الحايل.وكان مييس قد طلب الرحيل عن البارسا،
ه�ذا الصي�ف ،قب�ل أن يضط�ر للبق�اء حت�ى
ً
الحايل.ووفقا لصحيفة “ماركا”
نهاية املوس�م
اإلسبانية ،فإن استمرار عالقة مييس وبرشلونة
لي�س بال�يء الجي�د للطرفني ،وق�د يمنحهما
النتيجة األسوء ،وال سيما بعد خالف دام لشهر.
وأش�ارت إىل أن�ه يتعني ع�ى مييس االس�تمرار
رغمً�ا عنه ،وأن يدافع ع�ن مرشوع ال يتعاطف
معه وال يؤمن به ،ليكون هذا السيناريو األسوء
يف مس�رته.وأوضحت أن العالق�ة غائب�ة ب�ني
مييس والرئيس جوس�يب ماريا بارتوميو ،كما

أنه ال يوجد تناغم ب�ني الربغوث واملدرب رونالد
كومان.وش�ددت الصحيفة عى أنه من الناحية
العاطفية ،ال يمكن إيجاد سيناريو أسوء ملييس،
كي يخرج أفضل ما لديه ،مش�رة إىل أنه عندما
يتعرض برش�لونة يف املوس�م الجدي�د للحظات
ً
سهال عى مييس التغلب
سيئة وهزائم ،لن يكون
عليها.وذكرت أن معرفة كيفية إدارة النكس�ات
تصن�ع عقلي�ة الفري�ق الفائز ،وتجعل الس�الم
يس�ود يف برش�لونة.وأضافت أن�ه كان بإمكان
مييس العثور عى نا ٍد أكثر مالءمة ملواصلة صنع
التاري�خ ،واس�تمراره يف برش�لونة كان الخيار
األس�وء بال ش�ك ،وبغض النظر عما قد يعتقده
مجل�س اإلدارة والجماهر ،ف�إن بقاء الربغوث
ً
خ�ربا جي ًدا للن�ادي عى اإلط�الق يف املناخ
ليس
الحايل.ويعان�ي برش�لونة من أزم�ة اقتصادية
متزايدة ،وال يوجد حتى ما يكفي من املال لدفع
تس�وية امل�درب الس�ابق (كيكي س�يتني)،
باإلضاف�ة لحاج�ة الفريق لب�دء ثورة عن
طري�ق التعاقدات.ويحت�اج الكتالوني إىل
رحيل الربغوث ،ملنح برش�لونة مس�احة
للتنف�س اقتصاد ًي�ا ،لك�ن اإلدارة الحالية
لديها تخوف من حقبة ما بعد مييس ،وال
تصدق حقيق�ة أن ذلك اليوم س�يأتي،
لك�ن س�يتعني عليه�م ً
أوال مواجهة
النسخة األضعف بكثر من البارسا

ه�ذا املوس�م.وأتمت“ :إن م�ا ح�دث م�ن إدارة
برش�لونة تجاه مييس خط�أ تاريخي ،يمكن أن
يكل�ف الن�ادي غال ًيا ،رغ�م أن كرة الق�دم لعبة
متقلب�ة ،ويمكن أن ينتهي بها األمر
بالتس�ر ع�ى الهمجية
الت�ي ارتكبه�ا
املسؤولون يف
املكاتب”.

سواريز يرفض عرض أمريكي

ً
َ
عرضا تاريخ ًيا للرحيل
رفض لويس سواريز ،مهاجم برشلونة،
ً
الجاري.ووفقا
عن الن�ادي الكتالوني ،خالل املركاتو الصيفي
لصحيفة “س�بورت” ،فإن سواريز حصل عى عرض لالنتقال
إىل إن�ر ميام�ي األمريك�ي ،والحصول عى راتب س�نوي يبلغ
 8مالي�ني يورو.وأش�ارت إىل أن هذا الرقم ه�و األكرب يف تاريخ

الدوري األمريكي،
أن�ه يف�وق ع�ى
عليه األرجنتيني
هيجواين املنضم
ميامي.
ويعد السويدي
مه�����اج�م
جا ال ك�يس
أع�ى رات�ب يف
األمريك�ي ب� 6
و أ و ضح�ت
أن سواريز رفض
لكن�ه ل�م يغل�ق
ً
إىل
مس�تقبال
ويواصل س�واريز،
ا لر يا ضي�ة
الحس�ابات الفنية
كومان.

كم�ا
سيحصل
جو نز ا ل�و
ً
حديث�ا إلنر
ز ال ت�ا ن
إبراهيموفيتش،
ل�وس أنجل�وس
الس�ابق ،صاحب
تاري�خ ال�دوري
ماليني يورو سنو ًيا.
الصحيفة اإلسبانية
عرض إن�ر ميامي،
الباب أم�ام االنتقال
الدوري األمريكي.
التدري�ب يف املدين�ة
لربش�لونة ،رغ�م خروجه من
للم�درب الهولن�دي رونال�د

أظه� َر ل�روي س�اني ،جن�اح باي�رن ميوني�خ ،ردة فعله بعد
مش�اركته الرس�مية األوىل مع فريقه الجديد أمام ش�الكه ،يف
افتتاح ال�دوري األملاني.الدويل األملاني نجح خالل مباراته األوىل
يف صناع�ة هدفني وتس�جيل آخر ،ليش�ارك يف اكتس�اح فريقه
األسبق (.)8-0وتحدث ساني ،يف ترصيحات تليفزيونية لقناة
“ ”ZDFاألملاني�ةً ،
قائ�ال“ :الفريق ال يزال جائ ًع�ا ،وبداية كهذه
تعد أمرًا رائ ًعا بالطبع”.وعن ظهوره الرسمي األول ،قال“ :أريد
دائمًا املُيض بأقىص رسعة ،لكني لس�ت جاه ًزا بنسبة ،100%
وش�عرت باألسف فقط من أجل شالكه”.ويف ترصيحات أخرى
لتطبي�ق” ،”DAZNأض�اف س�اني“ :كان بداخيل ش�عور رائع
بعدما س�نحت يل الفرصة أخ ً
را للعب مع ه�ؤالء الفتية ،وكان
يومً �ا ومب�اراة ممتازة مليئ�ة باأله�داف الغزي�رة ،إذ لم نرك
ً
ش�يئا يذهب س�دى ،ولهذا أش�عر بس�عادة بالغة”.من جانبه،
قال أوليف�ر كان ،عضو مجلس إدارة النادي“ :من املذهل رؤية
رسع�ة بناء الفريق عى ما وصل إليه املوس�م املايض ..هذا أمر
يدعو للفخر”.

يونايتد حيدد ساعة الصفر خلطف سانشو

ُ
يواصل مانشسر يونايتد سعيه
للحصول عى خدمات الجناح
اإلنجليزي جادون سانشو ،نجم
بوروسيا دورتموند ،خالل املركاتو
ُ
الجاري.ووفقا لصحيفة “ذا
الصيفي
صن” الربيطانية ،فإن مانشسر يونايتد
حاول أكثر من مرة ضم سانشو ،هذا
الصيف ،لكن دورتموند مرص عى تقايض
 108ماليني إسرليني ،دون منح الشياطني

الحمر أي تسهيالت.وأشارت إىل أن يونايتد ينوي تقديم
عرض أخر لسانشو قبل  11ساعة فقط من إغالق باب
املركاتو الصيفي يوم  5أكتوبر/ترشين األول املقبل.
وأوضحت أن مسؤويل الشياطني الحمر يراهنون عى
موافقة دورتموند عى العرض األخر ،رغم أنه سيكون أقل
من  108ماليني إسرليني.وذكرت الصحيفة الربيطانية أن
يونايتد حاول من قبل إقناع دورتموند ببيع سانشو نظر
دفع مقدم بقيمة  60مليون إسرليني ،مع تسديد  48مليون
إسرليني عى أقساط ،لكن النادي األملاني رفض األمر.

مفكرة الزوراء
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نقيب الصحفيني العراقيني يلتقي يف مقر
النقابة وفد جلنة الشباب والرياضة النيابية

بغداد  /نينا :
َ
اس�تقبل نقي�ب الصحفيني العراقيني مؤي�د الالمي وفد لجنة الش�باب والرياضة النيابية
برئاس�ة النائ�ب عب�اس علي�وي ،وجرى الحدي�ث عن تطوي�ر العمل يف مج�ال الصحافة
الرياضي�ة واالع�الم الريايض املرئي ،ومختلف القضايا التي تخ�ص العمل الريايض واقرار
الترشيعات التي ستعرض عىل مجلس النواب ومنها قانون االندية الرياضية .
واتف�ق الطرفان ع�ىل عقد املزيد من اللقاءات والندوات املش�ركة لتفعيل العمل الصحفي
الريايض واثراء ترشيعات القوانني املقدمة باملقرحات البناءة .
وح�ر اللقاء نائب رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية ديار ب�رواري والنائب االول
لنقيب الصحفيني رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد جاس�م ورئيس رابطة
االعالم الريايض املرئي ناظم الربيعي.

صحفيون مصريون يطلقون محلة جلمع
توقيعات ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
القاهرة /متابعة الزوراء:
َ
أطل�ق صحفيون مرصي�ون حملة لجمع توقيع�ات عىل بيان رفض التطبي�ع مع الكيان
الصهيون�ي ،يف الذكرى ال� ٤٢عىل توقيع معاه�دة “كامب ديفيد” ،وتأكيدا عىل التزامهم
بقرارات الجمعي�ات العمومية لنقابة الصحفيني املتتالية بحظر التطبيع النقابي واملهني
والشخيص مع الكيان الصهيوني.
وبحسب الصفحة الشخصية للصحفي محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيني
املرصي�ني ،أكد الصحفيون املوقعون عىل البي�ان ،أن هذه الحملة لجمع التوقيعات هدفها
التأكيد عىل مركزية القضية الفلس�طينية كأولوية تتق�دم قضايا األمة العربية ،وأن دعم
صمود الشعب الفلسطيني هو األساس يف مواجهة االحتالل واملمارسات الالإنسانية وغري
القانونية التي تهدد األمن اإلنساني واملجتمعي لشعب فلسطني.
وأعل�ن الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية املرصية ،اس�تمرار حملة جمع التوقيعات
التي انطلقت قبل ش�هر م�ن اآلن ،حيث توالت ردود الفع�ل اإليجابية يف مبادرة لفيف من
الصحفيني املنتمني ملختلف األجيال النقابية لالنضمام إليها.
وأشار القائمون عىل حملة جمع توقيعات الصحفيني لرفض التطبيع ،إىل أن هذه املبادرة
أثمرت عن التفاف أكثر من  500صحفي ،وتالها انضمام  200صحفي آخرين خالل األيام
التالية إلطالق الحملة.
وطال�ب الصحفيون مجل�س نقابتهم بإصدار بيان من ش�أنه إع�ادة التأكيد عىل موقف
النقاب�ة وجمعياته�ا العمومية املتتابعة من ه�ذه القضية ،ومخاطب�ة اتحاد الصحفيني
الع�رب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف
االتح�اد الرافض للتطبيع وامللزم لهذه الجهات بمحاس�بة أي مخال�ف من أعضائها لهذا
القرار.
ولف�ت الصحفيون املوقعون ع�ىل البيان إىل أن نقابة الصحفي�ني املرصيني كانت من أول
النقابات املهنية التي قررت حظر التطبيع.
ودعا الصحفيون يف بيانهم النقابات املهنية والعمالية إىل تجديد قراراتهم بحظر التطبيع،
ً
دفاعا عن مواقف وق�رارات كانت بمثابة الحاضن�ة الحامية للثقافة
والتش�دد يف الحظ�ر
ً
واتس�اقا م�ع ثوابت الوطني�ة املرصي�ة والعربية وبديه�ات الضمري
والوج�دان امل�رصي
اإلنساني.
وكان�ت كل من اإلمارات والبحرين ،قد وقعا عىل اتفاق التطبيع مع إرسائيل برعاية البيت
األبي�ض ،إلقامة عالقات دبلوماس�ية واقتصادية مع إرسائيل ،وحس�بما ذكرت اإلمارات
فإنها قبلت بإبرام اتفاق س�الم وتطبيع للعالقات م�ع إرسائيل مقابل تراجع األخرية عن
مخطط الضم.
وقب�ل أس�ابيع ،كان نتنياه�و يعتزم إعالن ضم أج�زاء من الضفة الغربي�ة املحتلة وغور
األردن ،إال أن الرفض العربي ،والضغط األوربي ،حال دون هذا اإلعالن.

الالمي يبحث مع حمافظ بغداد اجراءات دعم الصحفيني ومشوهلم بتوزيع األراضي
بغداد /نينا:
َ
بحث نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتح�اد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي
مع محافظ بغ�داد محمدجابرالعطا ،يف
ديوان املحافظ�ة ،اجراءات دعم رشيحة
الصحفي�ني ،وش�مولهم بتوزي�ع قطع
االرايض.
واك�د العطا خ�الل اللق�اء “أهمية دور
الصحفيني واملصاعب التي يتجشمونها
يف س�بيل تأدي�ة ادواره�م” ،الفت�ا اىل
“مناقش�ة مواضيع كث�رية منها كيفية
دع�م القط�اع االعالم�ي والصحفي�ني

ورفع معاناة ه�ذه الرشيحة عن طريق
االرايض او املجمع�ات الس�كنية او بقية
الخدم�ات الت�ي يمكنها النه�وض بهذه
الفئة املهمة”.
م�ن جانب�ه اش�ار نقي�ب الصحفي�ني
اىل “تع�اون محافظ�ة بغ�داد ،متمثل�ة
باملحاف�ظ وطاقمها االعالم�ي املتعاون
مع الصحفيني ووس�ائل االعالم” ،مبينا
 ”:ان اللق�اء تضمن التأكيد عىل ش�مول
الصحفيني بتوزي�ع االرايض يف الدفعات
املقبلة ،س�واء باعداد كب�رية او اقل من
ذلك بحسب ظروف االفراز”.

نادي الصحافة األمريكي يدافع عن قناة اجلزيرة ويشيد مبوقفها من القضايا العربية
واشنطن /متابعة الزوراء:
أص�د َر رئي�س ن�ادي الصحاف�ة
الوطني األمريكي مايكل فريدمان
ورئيس�ة املعهد الوطني للصحافة
أنجيال غريلينغ كني بيانا مشركا،
ردا عىل األمر ال�ذي أصدرته وزارة
العدل األمريكية بحق قناة الجزيرة
يف الوالي�ات املتح�دة بالتس�جيل
بموج�ب قان�ون ال�وكالء األجانب
(.)FARA
وق�ال البي�ان املش�رك“ ،نختل�ف
م�ع ق�رار وزارة الع�دل األمريكية
بمطالب�ة  +AJبالتس�جيل تح�ت
بند الوكالء األجان�ب .إن هذا األمر
ينص عىل أن الحكوم�ة األمريكية
تع ّد قن�اة الجزي�رة ذراع�ا دعائيا
للحكوم�ة القطرية بدالً من كونها
منظمة إخبارية مس�تقلة يعرفها
الصحفيون يف جميع أنحاء العالم،
ال سيما من خالل تغطيتها لحركة
الربيع العربي املؤيدة للديمقراطية.
العقد املايض”.
وأض�اف البيان“ ،ع�الوة عىل ذلك،
فإن توقيت إعالن قانون تس�جيل
ال�وكالء األجان�ب ه�ذا يف الي�وم
الس�ابق لتوقي�ع دول�ة اإلم�ارات

العربية املتحدة رسميا عىل اتفاقية
لتطبيع العالق�ات مع إرسائيل هو
توقي�ت ملحوظ .جعل�ت اإلمارات
م�ن تقوي�ض صحاف�ة الجزي�رة
إحدى أولوياتها منذ فرض حصار
ع�ىل قط�ر ،الت�ي توف�ر التموي�ل
الحكومي للمؤسسة اإلخبارية”.
وتاب�ع البيان“ ،نع�رض عىل هذا
الوص�ف الخاط�ئ ل��  +AJال�ذي
ينت�ج مقاط�ع فيدي�و إخباري�ة
ومحتويات أخرى بلغ�ات متعددة
للتوزي�ع الرقمي ،كوكي�ل أجنبي.

ال يس�عنا إال أن نس�تنتج أن إدارة
ترام�ب تلت�زم بمطال�ب اإلمارات
العربي�ة املتح�دة ،الت�ي تريد قمع
جمع األخبار املس�تقلة يف املنطقة
– وه�ي التقاري�ر الت�ي يمكن أن
تكش�ف ع�دم املس�اواة والفس�اد
وع�دم كف�اءة العدي�د م�ن حكام
املنطقة”.
وأوض�ح البي�ان املش�رك“ ،بينما
تم�ول الحكوم�ة القطري�ة قن�اة
الجزي�رة ،إال أنه�ا ال تتحك�م يف
القرارات التحريرية للشبكة .توجد

أمثل�ة بارزة أخ�رى ملنافذ إخبارية
دولي�ة تتلق�ى تموي�ال حكومي�ا
أجنبيا ،ومع ذلك ال يزال يُنظر إليها
عىل أنه�ا منظم�ات صحفية ذات
مصداقي�ة ال يتع�ني عليه�ا تقديم
مل�ف بموج�ب قان�ون تس�جيل
ال�وكالء األجان�ب ،وتش�مل هذه:
هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة ،هيئة
اإلذاع�ة الكندي�ة ،وكال�ة فران�س
برس”.
وأشار البيان إىل أن “قانون تسجيل
الوكالء األجانب” تم إصداره خالل
الحرب العاملية الثانية ملنع الدعاية
النازية من التأثري عىل األمريكيني.
ووفقه يتطلب من الجهات األجنبية
املعينة الكشف عن مصادر تمويلها
وتقدي�م إفصاحات عامة منتظمة
حول نشاطها.
وأضاف البيان “يبدو تصنيف قناة
الجزي�رة بموجب قانون تس�جيل
الوكالء األجانب سياسيا ً بالكامل.
تتمتع إدارة ترامب بعالقات وثيقة
م�ع اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة
واململك�ة العربية الس�عودية حتى
يف الوقت الذي تشرك فيه الواليات
املتح�دة يف مصال�ح اس�راتيجية
طويل�ة األم�د م�ع قط�ر ،ويتجىل

نيويورك /متابعة الزوراء:
أف�ر َز وب�اء كورون�ا ظروف�ا صعب�ة
عىل الحكومات وال�رشكات ومختلف
الجهات ،كما قي�د وصول الصحفيني
إىل املعلوم�ات ،وه�و م�ا عرّضه�م
للرقابة يف العديد من البلدان ،يف إجراء
تم تربيره ع�ىل أنه ملكافحة املعلومات
املضللة املرتبطة بالوباء.
وقيد فايروس كورونا املس�تجد قدرة
الصحفي�ني ع�ىل الوص�ول إىل العديد
من األح�داث واألخبار املهمة ،كما أنه
شكل فرصة جيدة للجهات الحكومية
وكل من يرغب يف بناء حائط سد أمام
الصحفي�ني ملنعه�م من الوص�ول إىل
املعلومات القيمة ،مما أضعف اإلعالم
املستنزف أساسا.
واسهم الوباء يف تراجع أعداد املؤتمرات
الصحفية الحضورية وفرض إرس�ال
ً
مس�بقا ويف أحي�ان كث�رية
األس�ئلة
اس�تحالة طرح األس�ئلة أو عدم الرد
عىل االستفس�ارات ،فأصبح الوصول
إىل املعلوم�ة أمرا منه�كا للصحفي يف
حال استطاع الحصول عليها.
وم�ن األمثلة ع�ىل ذلك ،قي�ام االتحاد
األوروبي لكرة الق�دم خالل املباريات
الدولية بإزالة املناطق املختلطة ،حيث
كان يسمح للصحفيني بلقاء الالعبني.
وب�ات كذل�ك م�ن الصع�ب مقابل�ة
مصمم�ي األزي�اء ،م�ع ب�دء موس�م
ع�روض األزياء ،س�واء أقي�م العرض
بشكل حضوري أم أقيم عن بعد.
ووصف�ت روال خلف ،رئيس�ة تحرير
صحيف�ة فايننش�يال تايم�ز ،الوضع
الصحف�ي يف أثن�اء وب�اء كورون�ا
ب�“تغريت غرفة األخبار يف فايننشيال
تايمز بني عش�ية وضحاها من مكتب
مزدحم إىل مكان عمل رقمي مش�تت.

ذلك يف اعتم�اد القوات الجوية عىل
قاعدة العديد (يف قطر).
وخت�م البي�ان بالق�ول “ينص�ب
اهتم�ام األمريكي�ني ع�ىل نم�و
وانتش�ار وس�ائل اإلعالم املستقلة
يف جمي�ع أنح�اء الرشق األوس�ط
التي يمكن أن تكون بمثابة فحص
للحكوم�ات الفاس�دة .إن وص�ف
قناة الجزيرة بأنها أداة دعاية بدالً
م�ن مؤسس�ة إخبارية مس�تقلة
يرسل رسالة خاطئة تماما”.
وكان�ت مص�ادر مطلعة كش�فت
أن اللوب�ي اإلمارات�ي الناش�ط يف
واش�نطن ،قدم دفوعات تجاوزت
 60ملي�ون دوالر ،لرشكات دعاية،
من أجل استهداف شبكة الجزيرة،
واالدع�اء أنه�ا تن�ارص القضي�ة
الفلس�طينية ،وتداف�ع عن حركة
حماس واملقاومة.
واظه�رت تقاري�ر خاص�ة ،أن
أبوظب�ي اس�تعانت برشك�ة تقدم
خدمات لوبينغ ،للتأثري يف الساسة
األمريكي�ني ،م�ن أج�ل اإلدع�اء
أن الجزي�رة تداف�ع ع�ن مصال�ح
فلس�طني ،وتن�رش م�واد تؤث�ر يف
الجمهور ،وتنق�ل لهم حقائق عن
الرصاع العربي الفلسطيني.

الرئيس التونسي :دور الصحافة واألقالم الشريفة مهم يف املعركة الوطنية
تونس /متابعة الزوراء:
اك َد رئيس الجمهورية التونس�ية قيس س�عيّد ،أهمية دور
الصحافة واألقالم الرشيفة وأصحاب الفكر الحر يف خوض
معرك�ة التحري�ر الوطنية للكش�ف ع�ن مح�اوالت العبث
بتونس وبمصالح الشعب التونيس.
وقالت الرئاسة التونسية يف بيان رسمي ،أن سعيّد التقى يف
قرص قرطاج برئيس النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
ناجي البغوري.
وأكد س�عيّد ،أهمية االهتمام الذي يولي�ه لقطاع الصحافة
واإلع�الم ماضيا وحارضا ،وخاصة تط�ور األطر القانونية
يف هذا املجال ،معتربا أن املس�ألة األساسية تتمثل يف ضمان
حري�ة التفك�ري حت�ى تك�ون مقدم�ة لحري�ة التعبري مع
ضمان حقوق الصحفيني وإب�راز دورهم التاريخي يف هذه
املرحل�ة الت�ي تمر بها الب�الد ،وفق بالغ صادر عن رئاس�ة
الجمهورية.
م�ن جهته ،أف�اد نقي�ب الصحفيني التونس�يني يف ترصيح

عق�ب اللقاء ،بأنه أحاط رئيس الدولة علما بإطالق مجلس
الصحافة ،الذي يع ّد إنجازا مهما من شأنه أن يسهم يف دعم

صحافة الجودة وحماية حق املواطن يف إعالم حر وتعددي،
ومواجهة كل وسائل التضليل والتزييف والتالعب بالجمهور،
مؤكدا دعم رئيس الدولة لهذه املبادرة وللصحافة الحرة.
وأض�اف البغ�وري ،أن اللقاء كان فرصة أيض�ا للتطرق إىل
مشاريع القوانني التي يجري إعدادها من عدة أطراف ،حيث
شدد رئيس الدولة يف هذا الصدد ،عىل أن رئاسة الجمهورية
لن تس�مح بمرور أي مرشوع قانون يكون مخالفا ألحكام
الدس�تور وللمكاس�ب التي جاء بها ،ضمان�ا لحرية الرأي
والتعبري والتفكري.
وكان نقيب الصحفيني التونسيني أعلن عن إطالق “مجلس
الصحاف�ة” وتركيبة هيئته الوقتية التي تتكون من تس�عة
أعضاء ،مبينا أن مجلس الصحافة سيعمل بالخصوص عىل
رصد املمارسات الصحفية ومدى مالءمتها للمعايري املهنية
وأخالقي�ات العم�ل الصحفي ،وعىل لعب دور الوس�يط بني
وس�ائل اإلع�الم والجمهور ،إىل جانب ن�رش ثقافة صحافة
الجودة ،وذلك باالعتماد عىل مجموعة من اآلليات.

كورونا قيّد قدرة الصحفيني للوصول إىل مصدر املعلومات
لق�د كان�ت الجائحة اختب�ارًا ال مثيل
ل�ه للمنظمات والحكوم�ات يف جميع
أنحاء العالم ولنا جميعا”.
وأضاف�ت “آمل أن تكون فايننش�يال
تايم�ز ق�د اجت�ازت ه�ذا االختب�ار
من خ�الل تقدي�م األخب�ار والبصرية
والتحلي�ل والتحفي�ز الفك�ري ال�ذي
تحتاج�ه للتنقل يف ه�ذا العالم رسيع
التغري”.
وأكدت أن املحت�وى املتميز للصحيفة
جعله�ا تصمد وازداد عدد املش�ركني
الج�دد بع�رشات اآلالف من�ذ مارس،
موضح�ة “لق�د كان�ت هذه األش�هر
صعب�ة بالنس�بة ألعمال فايننش�يال
تايمز ،لكننا ال نزال يف وضع مايل قوي
بفض�ل والء مش�ركينا .أثبت نموذج
أعمالنا باعتم�اده القوي عىل عائدات
االش�راك الرقمي قيمت�ه ومرونته يف
أوقات األزمات”.
وأم�ام الظ�روف الت�ي فرض�ت ع�ىل
املؤسسات أو الحكومات أو املسؤولني
املنتخب�ني أو ال�رشكات أو الهيئ�ات
أو االتح�ادات الرياضي�ة أن تتكي�ف
م�ع القي�ود الصحي�ة“ ،بتن�ا نش�هد
بانتظ�ام مواقف يس�تغل فيها الناس
وباء كوفي�د –  19إلخفاء املعلومات”
بحس�ب ما قال ديفيد كويلري ،أس�تاذ
اإلعالم يف جامعة أريزونا.
وتش�مل محاوالت إخف�اء املعلومات
بالدرج�ة األوىل البيان�ات املتعلق�ة
بالوباء نفس�ه ،التي ق�د تلقي الضوء
عىل سوء إدارة الحكومة أو السلطات
املحلية لألزم�ة الصحية .فقد رفضت
حاكم�ة كانس�اس ل�ورا كي�ي ه�ذا
األس�بوع طل ًبا من موقع “كانس�اس
ريفلكت�ور” اإلخب�اري للحصول عىل
معلومات تتعل�ق بمتاجر الوالية التي
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ظهرت فيها بؤرة اإلصابات.
ويتحج�ج البع�ض بحماي�ة البيانات
الش�خصية لع�دم تقدي�م معلوم�ات
تتعلق بعدد اإلصابات يف دور املس�نني
أو الجامع�ات ،وإن كان�ت النصوص
املرعي�ة اإلج�راء “ال تطب�ق يف ه�ذه
الحال�ة” ألن املعلوم�ات ال تتضم�ن
هويات األفراد ،بحسب كويلري.
ورأى كويلري ،الرئيس الس�ابق لنقابة
الصحفيني “أس بي جاي” األمريكية،
أن وكاالت حكومي�ة ومجال�س بلدية
ومنظم�ات محلي�ة تتخ�ذ ق�رارات
“بمنأى عن أعني املتطفلني”.
ويف السياس�ة ،يُتهم املرش�ح الرئايس
الديمقراط�ي ج�و بايدن ع�ىل الدوام

بتفادي وس�ائل اإلعالم بحجة الوباء.
ويعزو فريق حملته اقتصار تحركاته
عىل نحو عرشة مراس�لني ومصورين
فقط إىل االحتياطات الصحية.
ولإلجابة عن األس�ئلة ،وهو أمر نادر،
يقوم مسؤولو اإلعالم يف حملته بتعيني
الصحفيني األربعة أو الخمس�ة الذين
س�يلتقونه ،إىل درجة أن الجمهوريني
اتهموه ،دون تقديم دليل ،بأنه يحصل
ً
مسبقا.
عىل األسئلة
باإلضاف�ة إىل مس�ألة الوص�ول إىل
املعلوم�ة ،فق�د تع�رض صحفي�ون
للرقابة يف العديد من البلدان ،يف إجراء
تم تربيره ع�ىل أنه ملكافحة املعلومات
املضللة املرتبطة بالوباء.

ويق�ول ندي�م الناش�ف مدي�ر مركز
حملة املرك�ز العرب�ي لتطوير اإلعالم
االجتماع�ي ،يف تقرير نرشته ش�بكة
الصحفي�ني الدولي�ني“ ،بالنس�بة
للحكوم�ات يف�رض أن يكون دورها
حماي�ة املواطن�ني ولك�ن يف الواق�ع
ما نش�هده عك�س ذلك تمام�ا ،حيث
قامت أغلب الحكومات بأخذ الرشعية
م�ن خ�وف الن�اس ع�ىل صحته�م،
ومن�ه رشعنت اخراق�ات وانتهاكات
لخصوصيته�م والس�يما يف ال�دول
ذات األنظمة القمعي�ة ،حيث طرحت
ّ
وترص�د
تطبيق�ات وبرام�ج رقابي�ة
وتجس�س ،وكل ما تفعله الحكومات
به�ذه الربام�ج والتطبيق�ات إنما هو

استغالل ألزمة كورونا من أجل فرض
سيطرتها عىل املواطنني ومراقبتهم”.
وأض�اف الناش�ف “ل�م تق�م رشكات
مواقع التواصل االجتماعي بإجراءات
حماي�ة س�وى محاربته�ا لألخب�ار
الكاذب�ة واملضلل�ة ،ولألس�ف تتواطأ
بع�ض ال�رشكات م�ع الحكوم�ات
وسياساتها وال تقوم بدورها يف حماية
بيانات املستخدمني وخصوصياتهم”.
وألغت ع�دة دول تأش�ريات دخول أو
أمرت برحيل مراس�لني أجانب ،مثل
الص�ني أو م�رص ،بعد ن�رش مقاالت
تنتق�د طريق�ة إدارة أزم�ة الوب�اء.
وتندرج هذه الصعوبات يف سياق غري
موات بالفع�ل للصحافة التي تعاني،
يف س�ائر أنحاء العال�م ،من انخفاض
يف الدخل تفاقم مع الوباء ،وخصوصا
عىل املستوى املحي.
ورأى كويل�ري أن الصحفي�ني “ل�م
يع�د لديه�م الوق�ت ال�كايف للحصول
ع�ىل مصادرهم والتعم�ق يف البيانات
العام�ة ،بس�بب النق�ص املزم�ن يف
أعداده�م” .وأوض�ح أن�ه نتيجة ذلك
“يت�م تقديم الكثري م�ن املعلومات إىل
الصحفيني بش�كل مستهلك ،من قبل
جهات اتص�ال محرفة ،دون تحقق.
وهذا ليس باألمر الجيد”.
ويف الرياضة أصبحت وس�ائل اإلعالم
املرئية واملسموعة التي غال ًبا ما تدفع
ً
ثمنا ً
باهظا لقاء حقوق البث ،وكانت
تتمتع قبل الوب�اء بامتيازات مقارنة
بالصحفي�ني اآلخري�ن ،أكث�ر أهمية
عىل الرغم من أن هذه العالقات املالية
تمثل تضار ًبا محتمالً يف املصالح.
واعت�ربت كورتن�ي رادش م�ن لجنة
حماي�ة الصحفي�ني “لق�د ازدادت
مناورات السياسيني وغريهم للتحكم

يف الرسائل التي يودون تمريرها خالل
العامني املاضيني” ،مشرية إىل أن ذلك
تعزز إثر ظهور وباء كوفيد – .19
وأصدرت لجن�ة حماية الصحفيني يف
الع�ام  2013تقري�را ً غري م�واتٍ عن
إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق باراك
أوبام�ا ،واس�تمرت الجه�ود للتحكم
يف زم�ام األمور يف عه�د خلفه دونالد
ترام�ب ،الذي يك�ن ع�دا ًء للصحافة،
عىل حد قولها.
ويف جمي�ع املجاالت ،ي�زداد الحصول
ع�ىل املعلومات تعقي ًدا بس�بب انعدام
ثقة الرأي الع�ام املتزايد يف الصحافة.
فف�ي التظاهرات الت�ي أعقبت مقتل
ج�ورج فلوي�د يف الوالي�ات املتح�دة،
تع�رض صحفي�ون للهج�وم م�ن
قب�ل الرشط�ة “ولكن ً
أيض�ا من قبل
املتظاهري�ن الذين ،يف بعض الحاالت،
ال يريدون تغطية إعالمية مستقلة”،
بحسب رادش.
وأع�رب كويل�ري ع�ن قلق�ه قائ�ال
“نح�ن نتج�ه نحو ف�رة مظلم�ة إذا
ل�م يتغري يشء” ،مضيف�ا “قد يفيض
ذل�ك ،يف غض�ون  20إىل  30عامً �ا ،إىل
نهاي�ة الديمقراطي�ة الت�ي نعرفها”.
وأقرت رادش ب�أن الوضع “محفوف
ً
“اعراف�ا
باملخاط�ر” ،لكنه�ا ملس�ت
متزاي� ًدا” من قب�ل البع�ض “بالدور
امله�م ال�ذي لعبت�ه الصحاف�ة أثن�اء
الوباء”.
وقال ج�و ماكلني ،وهو مراس�ل من
فلوريدا حيث غطى عملية إعادة فتح
املدارس خالل الوباء ،قبل فرة قصرية
أمام معهد بوينر للصحافة إن “الثقة
يف وس�ائل اإلعالم املحلية تزداد قوة”
موضح�ا “لق�د أتيح�ت لن�ا الفرصة
إلظهار نزاهتنا ومصداقيتنا”.
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«مبغى»..نصوص مسرحية للكاتب (علي العبادي)
مضمرات النص بني «التحديد»و«املسخ»
عقيل هاشم
شله َد الخطلاب املرسحلي يف نهايلة القلرن
العرشين ،تحديثا لجمللة من املفاهيم الثابتة،
التلي احتلت الصدارة دهرا من الزمن ،مرجحة
كفة القلراءة العمودية املتسلائلة ،املتعمقة يف
أعملاق النص ،عن القلراءة األفقيلة املعيارية
التلي تحتكم إىل خارج النص .لذا كانت القراءة
التحليليلة الرصفة ،تحملل يف طياتها مخاطر
التقنيلة التي ال ترى يف النص سلوى مسلاحة
للتدريلب عى آليات التحليل النصية والرسدية.
وهكذا تحولت القراءة إىل مرتع لخطاب جاهز
ملصق لألثر ،يحرض األول يف تشلكله وتبلوره
املسبق ويغيب الثاني ،كون أن بلوغ درجة من
االسلتقراء لنص ما مرحلة الفهم الكامل ،هو
من باب املستحيل ،فهناك دوما قدر من الضياع
ونسلبة ال متناهيلة ملن الغملوض وامللتوي،
تختللج صلدر اإلبلداع وتحيلله إىل صومعلة
تتمنلع .واما هويلة النص ،تتشلكل من خالل
تأويلل للوجود يف اللغة وعن طريلق اللغة ،ويف
نفس املسلتوى ،توجد منطقة الالتحديد ،وهو
رشط أسلايس للتواصلل ،يتجلى يف املضمرات
والتضمينلات ومظاهلر االسلتهزاء و وكل ما
هو إيحائي ،مشلكلن املعنى املزدوج أو املتعدد
املفتلوح .ويعل اّد االنجلاز املرسحلي أي الكالم
تحقيقلا ملبلادئ الخطاب الضمنلي ،فالعملية
قائمة عى مبدأ البوح والتعبري داخل نسق يحدد
املسار العام لألحداث ،تتورط فيه الشخصيات
من خالل ما يقولون ،كما يتورطون من خالل
ما يفعلون .وكما يتحول الخطاب إىل املسلتوى
الضمنلي حينما تتوسلع الفجلوة التي تجمع
بن ״التحديد״و״املسلخ״ يف املشرك بن إطار
غياب السياق املرسل واملتلقي .نصوص الكاتب
علي العبادي «مبغى» اتسلمت رسد نصوصها
بروح الشعرية والفلسفية املترشبة يف حوارات
الشلخصيات حيلث كانلت نصوصله تعيلش
بامكنلة غلري مألوف وتعايشلت ملع االحداث

وكانت لغة املحاورة باذخة الجمال بالرغم من
التهكم الذي يف النصوص ميزة ابداعية غاية يف
االبداع .اذن الكاتب شكل بإبداعه نقطة تحول
يف املشهد الحداثي املرسحي والذي يجعلك تفكر
بان الشلباب لهم القدرة عى التواصل وبوعي.
نقلف عند البنلاء الذي امتهنله الكاتب كعامل
بنلاء مللم بأدواته وهلو يتعامل ملع مفاصل
املرسحيلة بجزئياتها الفنيلة والتقنية املتمثلة
بالشلخصية والحوار والحدث وقلد اجاد بذلك
فكانت نصوص مبهرة دراميا .استطاع كاتبها
ان يمسلك بزمام االمور من خالل بث كم هائل
من االسلئلة .املفهلوم الفكري وقلدرة الكاتب
يف جعل نصوصه املرسحية تضج بإشلكاليات
وقضايلا اشلكالية الوجلود ،من خلالل املعنى
الفلسلفي ملعنى ومدللول (مبغى) ،ويكشلف
عالقلة هذا املعنلى الفوقلي (الفضلاء) القذر

بشخصيات معا عانت مرارة سلطة هذا املكون
وكيلف احدثت عالقة التصاللح معه ...بمعنى
آخلر فالصورة التجسليدية موظفلة عى نحو
تفصيي يكثف بعمق أبعاد التجربة اإلنسلانية
واتجاهلات عمقهلا نحلو املأسلاة حتلى أن
النصوص املرسحيلة بكافة عنارصها موظفة
يف سياق إنساني موحد مثل الحمام واملبغى...
و الذي يمثلل بداللته الرمزية (املهمل) ليعطي
رضورة الفلكاك منه ،فالخلالص هنا يكمن يف
كشلف ورصد أبعاد املأسلاة البرشيلة ...وفقا ً
لدور وماهية املرسح ...فهو ال يعالج املأساة بل
يعكس هذه املاساة عى املتلقي الحداث تفاعال
«فعلل مقاوملة» وفقلا ملدلوالت امللرسح من
وجهة معرفية فلسفية قائمة عى نقد الحياة/
السلطة بانواعها فقد رسم الكاتب شخصياته
وبلث فيها هلذا االحتجلاج وراح يختبئ داخل

هذا القبلح الهائل املتواجلد يف النفس البرشية
.عن هذا الواقع اإلنسلاني برمته الكاتب اّ
جسد
برباعلة محاوالت احلداث تناصا مع النصوص
وهكلذا كل زاويلة ملن زوايا هلذه النصوص
هنلاك صلور مجازية تفتعلل احداثلا احدثت
تناصلا اما مع اللراث الديني او االسلاطري او
املشلاهد الغرائبية .اما بالنسلبة لكتابة النص
وحركيلة الصورة فهلي بمثابة جوهلر اللعبة
الدراميلة التلي تتجلى يف النلص املرسحلي،
فالكاتلب يعتملد منطلق السلخرية والتهكلم
والغرائبية يف معالجة حوارات شخصياته وهذا
واضلح من خالل رصلد تاثري ذلك على الحالة
النفسلية للشلخصيات وانفعاالتهلا يف عملية
التحلاور ...اقلول نصلوص هلذه املجموعلة
تحملل طاقات شلعورية على قلدر هائل من
املسلؤولية التي توغل يف متاهة العبارات ،وقد

أدرك الكاتب بقدرته الفنية عى اخراق الحالة
من بدايلة نصوصه بأن االنفعلال يف الحوارات
هلو إدراك للنقص وتذمرغريزيلا ً محضاً .ومن
هنلا فالكاتب يعتمد عى مسلألة «املشلهدية»
يف رصلد ماهية االحتجاج حيلث يجرد الكاتب
شلخصياته من مسلتوى العفوية واالبتذال إىل
مسلتوى إبداعي أكثر شلكا ً وإحساسلا بعمق
الحاللة ،صور مفعملة باإلدهاش والتشلويق
وغلرض ذللك إخبارنا بمغزى األللم املوجود يف
جنبلات الحوار االحتجاجلي املتوتر ومن خالل
االمكنلة املهملة هي داللة عى عظمة املأسلاة
إذا ً امللكان يعني الذاكرة التلي تحمل كل أعباء
اإلنسان .هذا االسلوب التهكمي والزائف يضفي
الكاتب عى شلخصياته طابع السخرية والتي
تختزل قيلم النقص والشلعور بالحاجة وهي
بوابة لسرب أغوار الشخصيات املستلبة ،وهذه
اللغة السلاخرة التي دون بها الكاتب نصوصه
ان كانت االمكنة او اللغلة هي بمثابة العنرص
األكثلر حركيلة يف رصلد حالة إنسلانية مليئة
بالعجز والقنوط واليلأس ...فهذه الفضاءات
املكانيلة هلي األنسلب لرصخلة االحتجلاج،
وتعكس ظلمة النفس اإلنسلانية التي يراودها
هاجس االنقالب عى الذات الذي يشعل هاجس
الهذيان املسلتمر .فنالحظ أن الشخصيات لها
طابلع العجز وعدم القدرة على التغري فالعالم
هنا يف النصلوص املرسحية محكوم بحتمية ال
يستطيع أحد االنفالت منها ...شخوص سيطر
عى عقلها الشكوك والهواجس ...بال شك فهو
ليس رصاعا نسويا يف نص حمام النسوان نتج
عن معنلى ماهية امللاء وعالقة ذللك بدرجات
معان والتي تبعث عى
الحرارة ،بل يتضمن عدة
ٍ
القلق الفلسلفي عالقة املاء واشلكالية الطهر
الفلسلفي ...نصه االخر سلاعي الربيد يحاول
الكاتلب اسلقاطه على مابعلد التحلول الذي
حصل من غزو امريكي وضياع الدول بالخراب
السليايس وتعبله خلراب ثقلايف واجتماعلي،

واالسلتياء واالحتجاج لهذا االنسلان والتوجه
اىل الحوار مع االله ...جاء مجسلدا ً عى خلفية
اسلطورية دينية وحلوار االنبياء ملع االله...
وقلد جسلد لنلا الكاتب أبعلاد هذه التعاسلة
وذروتهلا برؤيلة االفكار..النلص مونودراملا
«سلاعي الربيد « الشخص املسلتلب والباحث
علن الخلالص واللذي يجسلد نقلده ملايدركه
واحتجاجله عى واقعه .املا النص االخري فقد
بما معناه تحريق ودالاللته واضحة يف الحريق
العظيلم اللذي يللف العللم من عوملله وخراب
وقلد احلث الكاتلب تناصا ملع حركلة االمام
الحسلن ع يف مجابهة الظلم رغم قلة نارصية
وانتلرص تاريخيلا ...يف رصاعله ملع الشلمر
كمعادل موضوعلي للعدل االلهلي ...كل ذلك
جسلد الكاتب «عي العبادي» مما يجعل هذه
النصوص يف إطار فلسفي تحرري بالرغم من
السلوداوية النفسيية واملليئة بحاالت اإلرهاق
واالسلتالب والتلي شلكلت معماريلة البنلاء
الدراملي ،ومن خلالل طرح عالمات تسلاؤل
الكاتلب ذاتله وقلد جسلدت رغبته الشلعور
بالخالص من مسببات األلم ...و االنعتاق من
قيود (املجتمع/السلطة بانواعها) ومن خالل
تمجيد األلم إذا ً فالكاتب يربط الواقع اإلنساني
بعمومياتله ،أبعلاده وأفكاره ألجلل صياغة
انملوذج مرسحي حلي وجديد ،نلص يخلص
امللرسح الراهن من إرهاصاتله ونمطيته كي
يذهب إىل العمق يف سرب أغوار اإلنسان ونقلها
اىل امللرسح واحيلاء ذاتية التفاعلل والتحاور
ملع املتلقي املفعلم بماهية التاثلر والتاثري...
ختاملا ...مبغى مجموعلة نصوص مرسحية
تتلخص يف مجموعة من الناس تعيش البؤس
واليلاس والترشذم بأخلص معانيها مع عدم
القدرة عى الخالص يف التغيري وعزلة اإلنسان
وانفصامله علن واقعله والعاللم ملن حوله
وشلعوره باإلحباط والضياع والعبثية رصاع
تعيشه الشخصيات لتوثيق الحياة (التاريخ).

حتليل النص األدبي ...وجهة نظر أخرى
د.علي حسني يوسف
يرا ُد من التحليل عامة تقسيم الكل
اىل أجلزاء أو إىل عنلارصه ثم إعادة
تركيبه من جديد فهو ضد الركيب
لكنله ينتهلي عنده وبخلالف ذلك
يصبلح التحليلل عملال ملن دون
جدوى.
والتحليل يتنوع بحسب اليشء املراد
تحليلله ،فهلو عى أشلكال ،منها:
التحليلل الريلايض الذي اسلتعمله
اليونانيلون وأكلد عليله ديلكارت
والتحليلل الكيميائلي والتحليلل
الطبي والتحليل النفيس عند فرويد
ومدرسلته والتحليل القصدي عند
هورسل وتحليلل الظواهر العقلية
أو االسلتبطان الداخلي والتحليلل
النحوي والتحليل املتعايل وهو الذي
استعمله كانت.
وتحليل النص يعني قراءته يف ضوء
إحلدى املناهلج النقدية وبلذا فهو
يلرادف مصطلحلات أخلرى مثل:
النقد والقراءة والدراسة.
والنلص يف العرف املعارص أي يشء
يمكلن قراءته لكننلا نقصد به هنا
النلص اللغوي  ،أملا املنهج النقدي
فهلو وجهلة نظلر تتبنلى رؤيلة

قص

ة
قصرية

محددة.
واملناهلج أملا أن تلويل عنايتهلا
للمؤللف ومحيطله كاملناهلج
السياقية (التاريخي ,واالجتماعي,
والنفليس) أو تلويل عنايتها للنص
نفسله كاملناهلج النصيلة (النقد
الفنلي والنقد البالغي واألسللوبية
والسليميائية والبنيويلة) أو تلويل
عنايتها للقارئ كاملنهج االنطباعي
والتفكيكية ونظريات التلقي ومن
املناهلج ملن يلويل عنايتله للنص
والسلياقات الخارجية معا كالنقد

شراقي
سيد عبد العال سيد

ُ
تفتح بلاب املنزل مبكلرا ً كي تجلس على املصطبة التي
بجلوار البيلت ...تتلفت إىل امللارة وهم يشلرون أرغفة
الخبز من الفرن القريب ...بينما األطفال يلعبون بالكرة
ملن حولها منتظريلن طابور ا لصبلاح ،راجية أن تكون
ْ
سلئمت من الوحلدة يف البيت
لها علقة تسلكن الرحم..
التلي أغرقتهلا يف بحلور األملل البعيد ..رسعلان ماتجر
الجاموسلة إىل الحقلل بخطلوات متثاقللة ..الفالحلون
ينظلرون إليها وهم يتسلاءلون بصوت مهملوس ..قال
أحدهم  :بان البدر ..رد اآلخر :ياريتني مكان ابن مسعود
؟ ..تجاهلتهلم جميعلا ً ترى شليخا ً قادما ً على الطريق
ْ
ْ
..نظرت
ابتسمت
يغنى الشلوق غلبني ..الشوق حريني..
تحت قدميها ياه األرض نشلفت ..تود أن تنبت زرعا ً كي
تسلعد زوجها العقيم ..تمىش عى حافلة الرعة املمتلئة
ْ
..ملسلت ُه دون أن تلدرك وهلو مملدد تحت عرش
بامللاء
البطاطا ..يتطلع إليها بلسلان ُه الرفيلع مطلقا ً صفارتهُ
ْ
ْ
رصخت عندما رأت ُه يتحرك يف
..ارتجفت بشدة ثم
العالية
ْ
ْ
فعادت إىل البيت مرسعة
تركت كل حاجاتها
خط دائري..
الخطلى ،تتناول كوبا ً من املاء حتلى تهدأ ثم ترتمي عى
الرسيلر وهى تبكى ..بينما زوجهلا نائم عى الدكة يغط
يف النعاس .

الثقايف والتداولية.
والبلد ملن التذكلري أن نوعلا ملن
التحليل السليميائي وآخلر بنيوي
يوليان الخلارج اهتماما وعناية يف
التحليل.
وقلد تتقاطلع املناهج فيملا بينها
وقد تتكامل للذا قد تختلف النتائج
التلي تصلل إليهلا ،وليلس هنلاك
منهج يصللح لكل النصوص مثلما
ال يوجلد نص يمكن أن نطبق عليه
كل املناهج ،لذلك نرى أن من أنجع
الطرق يف دراسة النصوص تحليلها

عى وفلق ثنائية الخلارج والداخل
ومن ثم ثنائية الشلكل واملضمون,
وبذلك يمكلن أن نقف عى حيثيات
النص كلها تقريبا.
ونقصلد بالخلارج السلياقات
املحيطلة بالنلص مثلل معرفلة
مناسلبته والتعلرف على صاحبه
ورشح معنلاه العلام بعلد قراءته
وتقسليمه موضوعيا ,أملا الداخل
فيقصلد به عاللم النلص بوصفه
بنيلة لغويلة قائمة بذاتهلا مكونة
من شلكل ومضمون وهي الثنائية

األخلرى املتولدة ملن األوىل ونقصد
بالشلكل األصلوات واأللفلاظ
والراكيلب والجملل والفقلرات
والبنلاء العلام ,وااليقلاع الداخلي
وااليقاع الخارجي.
أملا املضملون فيقصد بله األفكار
واملعاني والعواطف واألخيلة.
الشكل
يدرس الشلكل عى وفق مستويات
تدريجيلة تبدأ من الصلوت لتنتهي
بالداللة العامة للبناء ,وكاآلتي:
املستوى الصوتي ويدرس :الوقف,
والنرب ,والقطلع ,وتكرار األصوات,
واملوسليقى الداخليلة (التكلرار
واملقابللة والطبلاق) واملوسليقى
الخارجية (الوزن) ,والقافية.
املسلتوى الرصيف :دراسة الوحدات
الرصفية وداللتها .
املسلتوى املعجملي :األلفلاظ
ومعانيهلا ونوعهلا ملن ناحيلة
الغرابة واأللفة والسهولة والتعقيد
والحقول املعجمية.
املستوى النحوي :توظيف الحاالت
االعرابيلة ,الجمللة النحويلة ملن
ناحيلة الطلول والقلرص والنلوع,
والعالقلات النحويلة كالصفلة

متى
واملوصلوف واملضلاف واملضلاف
إليله  ,والتذكلري والتأنيلث واملفرد
والجمع والتقديم والتأخري ,والبناء
للمعلوم والبناء للمجهول ,والصيغ
الفعلية.
املسلتوى البالغي :البيلان واملعاني
والبديلع ,والخلرب ودالالتله,
واإلنشلاء وأنواعله (االسلتفهام,
واألمر ,والنداء ,والقسلم ,والدعاء,
والتعجلب ,والنهلي) ,والتشلبيه
واالستعارة واملجاز والبديع.
املسلتوى اللداليل :وهلو ثملرة
املسلتويات املتقدملة فلرادى أو
مجموعة ملن ناحيلة داللتها عى
املعاني املراد توصيلها .
وما تقلدم ليلس أمرا هينا لسلعة
ميلدان التحليلل بهلذا الشلكل
لكننا يجلب أن نلتفلت إىل أن هذه
املسلتويات ال يشلرط أن تكلون
بلارزة وممثللة كلهلا يف النلص
وعليله ال يشلرط أيضلا أن يُللزم
الدارس نفسه بتتبع تفاصيل هذه
املسلتويات جميعا لذا عليه الركيز
عى ما يليء النص ويربز دالالته
ويظهر مكامن الجمال بحسلب ما
تتكشف عنه تلك املستويات.

اصدار كتاب لألديب محيد احلريزي
صلد َر علن االتحلاد العلام لألدبلاء
والكتلاب يف العلراق الجلزء االول ملن
كتاب(صفحات من تاريخ الفن الروائي
العراقلي /دراسلة بيلوغرافيلة نقدية
لإلبداعلات الروائيلة النجفية خالل 90
عاملا))  2003—1930وقلد تضملن
الكتاب باإلضافة اىل املقدمة لألسلتاذة
الدكتورة ايملان السللطاني ،التعريف
بالروايلة وكيفيلة كتاباتهلا وتاريلخ
النجلف وطبيعلة املدينلة االجتماعيلة
واالقتصاديلة والفكريلة التلي مهلدت

لوالدة الفن الروائي ،تضمن االصدارات
الروائيلة ملا قبلل  14تملوز 1958
وخاللها وملا بعدها حتى عام . 2003
حيلث بلغ عدد الروائيلن والروائيات يف
النجلف  17روائيلة وروائلي ابدعوا ما
مجموعه (( ))33رواية.
نأملل ان يتابع اتحادنلا العريق اصدار
الجلزء الثاني ملن الكتلاب البلغ 482
صفحلة ضم الكتابة علن ( )28روائية
وروائية ابدعلوا اكثر من  45رواية يف
الفرة من  2003اىل .. 2020
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نتمنلى ان يحظلى الكتلاب باهتملام
الكتلاب والنقلاد والباحثلن يف الفلن
الروائي العراقي عموملا والنجفي عى
وجه الخصوص.
وكملا وصلف الناقلد الكبلري ياسلن
النصري الكتاب يف مقالة مطولة نرشها
حلول الكتاب يف جريدة طريق الشلعب
((كتاب الحريزي املوسلوعي واحد من
انجلازات ثقافية تؤسلس لعالقة بنية
املدينة باإلنتاج الثقايف ،ليس كانعكاس
لهذه البنية وأنما لتمثيلها فنيا)).

أجود جمبل

متى َت ُ
ص َ
مأل األعيا ُد ُ
أز َّق ٍة ؟
بح ِ
كؤوس عن قريب َ
ٌ
ستفر ُُغ
وفيها
ٍ
ً
ً
ُ
األعشاب نخال مُ َجرَّحا ؟
متى تفه ُم
قىض ُع ْمر َُه بن القياماتِ ُي َ
مض ُغ
َ
ُ
مشغولون عن ُه بوهم ِِهم
رعاياه
َ
َ
بؤس مشغولن لم يتفرَّغوا
فيا
َ
ُ
َ
َ
حروفها
الواعظون
خان
مواعظ
ُت َمو َُّه فيه َّن ال ِف ُ
خاخ ُ
وتص َب ُغ
ِ
ليختا َر اّ
َ
ٌ
شعب مُ نوَّمٌ
جالدي ِه
َ
الطائفين ُيل َد ُغ
حر
ومِ ن
ِ
نفس ُج ِ
مات اّ
إذا َ
جال ٌد سيظه ُر غ ُ
ري ُه
ص ما َ
ولو َ
غاب لِ ٌّ
فآخ ُر َين َب ُغ
َّ
َ
غامضن َت َيقنوا
ِبلَ ْغ ِو رُوا ٍة
بغيض َت َمرَّغوا
تأريخ
ويف وح ِل
ٍ
ٍ
َ
يطوفون حولَهُ
لَ ُهم ُ
أصنام
بيت
ٍ
الس ْكر َت َ
لثغُ
وأصنامُ ُهم مِ ن ِ
ش َّد ِة ُّ ِ
بون املعجزاتِ ودائما ً
ينس َ
لها ِ
ألقاب القداس ِة ُتس َبغُ
ُ
يه َّن
علَ ِ
وبقاتٍ عجيب ٍة
كم ارتك َبت مِ ن مُ ِ
ِ
َ َّ
فربرَها حش ُد العبي ِد َ
وسوَّغوا
ً
ُ
ثورة ؟
ترش ُق
شمس هذي
متى
ِ
األرض ِ
َ
فوق العبي ِد سيب ُز ُغ ؟
متى قم ٌر

صالح زنكنه  00كائنات السرد اجلريئة
شوقي كريم
ُ
رأيلت إليه ،وجدتله يتفحص
كلما
مكونلات وجوده التلي تنقلت مثل
عصفور مصلاب من شلدة حرب،
اىل اخرى اكثر قهرا ً وانكسلاراً ،من
أحلالم امللرسح وضجيجله ،اللذي
يثري الدهشلة واالرتباك معاً ،ليحط
عنلد مدينلة رسديلة للم يلجها يف
اللرسد العربي غري نفر قليل ،كانت
رسديلات ناتلي سلاروت ،محفلزا ً
اساسلياً ،وكان زكريلا ثامر املعلم
االمهر الذي فتح الطريق ،فيما اشار
ابراهيلم أحمد وخالد حبيب الراوي
وهو يقدم عربته التي اثارت جدالً،
اىل أن ثملة وسليلة رسدية تخترص
القلول ،وتقلدم الغايلات املطلوبة،
حيلث كانلت الرغبة ،وقلف صالح
زنكنله مراقبلا ً تلك املسلافات بن
الرسد القصري املشحون بالحكاية،
وذاك املراملي األطلراف ،كانلت

الحلرب أرضلا ً خصبلة الختيارات
زنكنله ،شلخوص مأزومة وسلط
نلداءات ملوت وتوابيلت وأوجلاع
أراملل ،واالزملات تللك تحتلاج اىل
ارساليات برقية رسيعة ،الشخوص
التلي يتعامل معهلا زنكنه ،تحتاج
دائملا ً اىل طلوق نجلاة ،وغالبلا ً ما
يكون السلارد هلو اللراوي املوثق
ملا يحدث ،األنلاث اللواتي منحتهن
الحروب شلهادات حرمان بامتياز،
كان صلالح زنكنه ،يقف عند أبواب
مأسليهن ليتحلول اىل موثق يمكن
الركون اليه يف ما يمكن أن نسلميه
وثائق الحلرب االجتماعية ،الوثيقة
الرسدية لدية تأخذ اليرس والسهولة
دون تقعلر لغلوي ،وايهاملات
اشلارية ،كل يشء متحقلق منله،
ومفحلوص بدقلة ،ومخطلط لله،
لهذا تأتي رسديات زنكنه القصرية
جلداً ،وكأنهلا محفلزات ادانيلة،

حتلى تللك التلي كانلت تبتعد عن
الحرب وتشلري اىل األفعال القهرية
السياسية ،الشخوص ترى ،وتقوم
باملهمات الداللية وايصال الرسلالة
اىل متلقيهلا ،فيما يتخذ زنكنه دور
املدون الذي يشارك يف بناء األحداث
مللرات ،واالبتعاد عنه مللرات كثرية،
عن زنكنة شديدة املالحظة ،فاعلة
يف اختيلار الشلخوص التلي تحفز
عى األسئلة ،واملانع بتا ً ألي اجابة،
زنكنه بطبعه االنسلاني ال يتعامل
ملع االجابلات كثرياً ،لهلذا عمد اىل
خيلارات الرسديات القصلرية جداً،
اثلارت هلذه الرسديات كثلريا ً من
اللغلط ،وحدة التعاملل ،واالبعاد يف
أحايلن ،لكنه ظل وفيلا ً الختياراته
حتلى وانموذجله الدفاعلي علن
حريلات االنثلى وكوناتهلا التلي
ال تخلرج ملن انكسلارت الزملن
وقهريلات وجوده ،زنكنله يرى يف

االنثلى أجمل وأرق وسلائل التعبري
الرسدي ،حتى وأن كانت هذه املرأة
تقلف عنلد حافلة االنهيلار ،ينبش
ليكتشلف لب الرسديات الحكائية،
يلمها ببطء ثم يتعملد اختصارها،
واعلادة بنائهلا باختصلار يلؤدي
أغراضه ،من عمق هذا الفهم انتقل
زنكنله ،ليقيلم لله رصحلا ً جماليا ً
مغايلراً ،اختلار وجدانيلات الروح
ليقدم رسدا ً شعرياً ،اوقفه يف مطاف
أولئك الذين مأل الحب قلوبهم باألمل

وعشلق الحيلاة ،يتحرك بسلهولة
ويرس بن همن أساسلين االنسان
املسلتلب ،املأخلوذ االرادة ،واالنثلى
الحبيبة التي تشعل الروح باألماني
وتأخذه اىل بلراري االملان واأللفة
والرقب ،وهذا ما يبحث عنه صالح
زنكنه ،العلارف بكل ارثيات النفس
البرشية واطمارها الكونية ،اهتمت
النقدية العراقية باشلتغاالت زنكنه
الجماليلة ،واشلارت اليله كواحلد
ملن رساد البلالد املهملن ،وهلو

املواظلب على الديموملة والبقلاء
عند مكتشلفاته واناثله الراويات،
الخالقلات للكل ما يمكلن ان يضع
زنكنله عنلد الصلف األول ،إن كان
هناك ثمة صفوف ،وأجيال ،السارد
الفاعلل كملا يقلول كونديلرا ،هو
الذي يتخلص من عقد االيديولوجيا
املبرشة ،وينتمي اىل االنسلانية بكل
فعاليتها ،وهذا ملا هو عليه صالح
زنكنه ،فاعل بصخب ،محتج بهدوء،
مدون بصدق االختيار والتأثري.
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حنو مستقبل افضل ..هلا

نصائح طبية

كيفية التعامل مع الزوج الذي يفشي أسرار العائلة
األرسا ُر املنزلي�ة ومحيط البي�ت يشء خاص بك
أن�ت وزوجك ،وال يح�ق ألحد أن يطل�ع عىل تلك
األرسار العائلية ،لكن املش�كلة إذا كنت تمتلكن
زوجا ً يفيش كافة األرسار واملشاكل العائلية التي
تدور داخ�ل محيط املنزل ،فكي�ف تتعاملن مع
زوج�ك إن توصلتِ إىل أنه يف�يش أرسار املنزل إىل
الخارج ،أي بن محيط عائلته وإخوته؟
نط�رح عليك يف ما يأتي عددا ً م�ن النصائح التي
تساعدك يف حل هذه املشكلة:
• االتفاق فيما بينكما:
اتفق�ي مع زوجك عىل م�ا يمكن أن يق�ال ،وما
ال يصل�ح أن يقال ألي ش�خص آخر ،فعىل الرغم
من أن هناك أش�ياء متفقا ع�ىل أنها ال يجوز أن
تق�ال لآلخرين ،إال أن هن�اك أمورا ً أخرى يختلف
تقديرها من ش�خص إىل آخر ،وترجع إىل االتفاق
ب�ن كل زوجن ،وربما تك�ون أرسارا ً من وجهة
نظرك ،وليست كذلك يف رأيه ،لذا يجب أن تتحدثا
لبعضكم�ا حت�ى يفه�م كل منكما كي�ف يفكر
اآلخر؟ وتتوصا إىل حل يرضيكما أنتما االثنان.
• معرفة مساوئ كثرة الحديث:
ذكريه دائما ً بأرضار إفش�ائه لألرسار ،وساعديه
ع�ىل إدراك أن ه�ذا الس�لوك يرض العاق�ة بينك

وبينه وبينك وبن أهل�ه ،وكيف يؤذي أبناءكما؟
باإلضاف�ة إىل الص�ورة والفك�رة العام�ة الت�ي
ستتغري من قبل اآلخرين عنك.

• أظهري مدى انزعاجك:
أخريه بأنك تتضايقن من هذا الس�لوك ،وعري
عن مش�اعرك تج�اه هذا الفعل ،وأن�ك ال تودين

أن يع�رف أح�د باألمور واملش�كات التي تحصل
بينكم�ا؛ ألن ه�ذا األمر تري�ن أنه يوت�ر العاقة
بينكم�ا ،ويظه�ر أم�ام اآلخري�ن بش�كل نكدي
ومزعج.
• اتخذي قرارات قوية:
هن�اك مواق�ف ال يمك�ن أن تم�ر دون أن تكون
هن�اك وقفة ،وكما اتفقنا ع�ري بهدوء تام عن
ما يزعجك ،واتخذي القرارات الازمة واإلجراءات
املفروض�ة إىل ح�ن أن يتغ�ري زوج�ك م�ن هذه
الخصلة غري الجيدة.
• ساعديه عىل التغيري:
التغيري يتطلب وقتا ً ومحاوالت كثرية ،فلو شعرتِ
ب�أن زوجك يبذل مجهودا ً فعاً ليتغري ،س�اعديه
وش�جعيه ،وتجاوزي عن األخطاء الصغرية التي
يمكن التجاوز عنها ،ولو رأيت أنه يشعر بخطئه،
قفي إىل جانبه ،وأيديه عىل لوم نفسه.
• الجئي إىل أخصائي:
يمكن�ك أن تلجئ�ي إىل ش�خص متخص�ص عند
تطبيقك لكافة الحلول ولم تجدي أنها تبدي معك
أدن�ى نفع أو لم تغ�ري من العادات الس�يئة التي
يفعله�ا زوجك تجاهك وتجاه العائلة يف إفش�اء
أرساركما.

املطبخ ..

ستيك بصلصة الفلفل األسود
املكوّنات
لحم بقر س�تيك  4 -رشائح150 ،
غرام لكل رشيحة
فلفل أسود مطحون طحنا ً خشنا ً
 ملعقتان صغريتانزبدة  -ملعقتان كبريتان
مرق لحم  -كوب
كريمة طبخ  -كوب
ملح  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 تبّ�ي رشائ�ح الس�تيك باملل�حوالقلي�ل م�ن الفلف�ل األس�ود
املطحون.

ّ
س�خني الزب�دة يف مق�اة كبرية
عىل حرارة عالية.
 اضيفي الس�تيك واقي ّكل جهة
مل�دة دقيقت�ن أو  3دقائ�ق حت�ى
تنض�ج .إذا أردت أن تك�ون قطع
اللح�م ناضج�ة كليا ً م�ن الداخل،
خففي النار.
 ارفعي رشائح الس�تيك وضعيهايف م�كان داف�ئ كي ال ت�رد بينما
تحرضين الصلصة.
 يف نف�س املق�اة ،وع�ىل ن�ارمتوس�طة ،اضيف�ي م�رق اللحم
إىل الس�ائل املتبق�ي وحرك�ي .إذا

ش�عرت ّ
أن كمية الس�ائل املتبقية
غ�ري كافي�ة ،يمكن�ك أن تضيفي
القليل من الزبدة بحسب الرغبة.
 اترك�ي املق�اة عىل الن�ار ملدة 4دقائق حتى يجف السائل قلياً.
 اس�كبي كريمة الطبخ وأضيفيامللح وما تبقى من الفلفل األسود
املطح�ون ثم حرك�ي حتى تصبح
الصلصة كثيفة.
 اس�كبي الصلصة فوق الس�تيكيف طب�ق وقدميها ف�وراً ،إىل جانب
البطاط�س املقلي�ة أو الخض�ار
السوتيه.

سلوكيات

كيف تنزعني من طفلك األنانية؟

ُ
نقول إن األرسة هي األس�اس يف كل
دائمًا ما
يشء ،فربي�ة طفلك تكون ناجمة عمّا تفعله
األرسة أمام أبنائها ،باإلضافة إىل أن مقومات
وأس�لوب الربي�ة ه�و م�ا يُش�كل أس�لوب
وش�خصية طفلك ،له�ذا عزيزت�ي األم عليك
ً
وأيضا
أن تكوني حريص�ة يف الكلمة والفعل،
كون�ي حريص�ة يف اختي�ار أس�لوب الربي�ة
السليم الذي يُش�كل شخصية ابنك فيما بعد،
ً
صغ�ريا ،فالربية
وال تق�ويل إن طفل�ك مازال
تبدأ منذ نعومة ُ
الظفر ،ومن “ش�بّ عىل يشء
شاب عليه”.
نقدم لك نصائح من خالها سوف تستطيعن
ن�زع صفة “األنانية” م�ن طفلك  ...إن صفة
األنانية غريزة يُخلق بها كل ش�خص وتوجد
بداخلن�ا جمي ًع�ا ،ولك�ن نس�تطيع تقليله�ا
وانتزاعها من خال عدة أساليب كاآلتي:
 أوالً :إذا وج�دت طفلك ال يرغب يف أن يعطيإخوت�ه أو أصدقائ�ه ألعابه أو الحل�وى التي
يأكله�ا ،ف�ا تعاقبي�ه حت�ى ال يعان�د وإنما
قومي بإعطائه كيس حلوى ليقوم بتوزيعها
ع�ىل إخوت�ه وأصدقائه وكلم�ا يعطي واحدة
صفقي له وامدحيه.
 ثان ًيا :اجعي طفلك يشرك يف لعبة جماعيةوليس�ت فردية مثل كرة الق�دم ،كرة الطائرة
وك�رة الي�د أو أي لعب�ة رياضي�ة تحتويه�ا
روح الفري�ق حت�ى يش�عر بالعط�اء وبروح

الجماعة.
 ًثالث�ا :ال ب�د أن تكون�ي أن�ت س�باقة بم�ا
تفعلينه ،بمعنى أن يراك طفلك وأنت تقومن
بالعطاء لألرسة وللمحيطن من حولك.
 راب ًع�ا :تجنب�ي اإلهم�ال الزائ�د لطفل�ك أوالتدلي�ل الزائ�د ل�ه ،فكاهما يس�بب األنانية
للطفل ،فكوني وسطية.
ً
خامس�ا :ادعم�ي طفل�ك بص�ورة إيجابية
-

سر االعشاب..؟؟؟

نوع شائع من التوابل ميكنه ختفيف آالم الركبة واملفاصل

ْ
وج�دت دراس�ة علمي�ة أن التواب�ل الصفراء ق�د تكون مس�كنا فعاال
اللتهاب املفاصل.
وخلصت تجربة رسيرية عش�وائية إىل أن مس�تخلص الكركم كان أكثر
فعالية من العاج الوهمي يف تقليل آالم الركبة.
ويس�تخدم الكركم عىل نطاق واس�ع كنكهة يف الطبخ يف جنوب آس�يا،
واستخدم كدواء رشقي تقليدي لعدة قرون.
ولك�ن يف الس�نوات األخ�رية فقط بدأ العل�م الحديث يأخ�ذ التوابل عىل
محمل الجد كدواء.
ُ
وجرّب الكركم ،وهو مسحوق مطحون من الجذر املجفف لنبات يسمى
كركم لونغا ،يف السنوات األخرية كعاج ألمراض الرئة ومرض ألزهايمر
وأمراض القلب واالكتئاب.
وتش�ري الدالئل املتزايدة إىل أن له أيضا تأثريا عىل بعض أنواع الرسطان،
ويُعتق�د أن ذل�ك بس�بب توق�ف
الخايا الرسطانية عن االنقسام
واالنتشار.
ويع�د الكركم�ن  -العن�ر
يف
لنش�ط
ا
الكرك�م  -مادة
ا لبو ليفين�و ل
له�ا
الت�ي
خصائ�ص مض�ادة

لألكسدة ومضادة لالتهابات ومطهر.
ويف أحدث تجربة ،قام الخراء يف جامعة “تس�مانيا” بأس�راليا بتعين
 70مريض�ا يعان�ون من الته�اب مفاصل الركبة املصح�وب بأعراض،
وتورم داخل مفصل الركبة ،لتلقي إما كبس�ولتن يوميا من الكركم أو
دواء وهمي ملدة  12أسبوعا.
ووج�دت النتائج أن املرىض الذين تناولوا مكمات الكركم أبلغوا عن ألم
أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي  -وبدون أي آثار جانبية.
كم�ا لجأ أولئك الذين يتناولون الكركم إىل تناول أدوية أخرى لأللم ،أقل
من أولئك الذين يتناولون العاج الوهمي.
ولم تكشف عمليات املسح عن أي اختافات يف السمات الهيكلية ملفصل
الركبة  -ما يشري إىل أن التأثري كان عىل استقبال األلم،
وليس املرض الجسدي.
وق�ال الباحث�ون إنه نظرا لع�دم وجود
عاجات فعالة لهشاش�ة العظام
 وبالكاد تعمل مس�كنات األلم فإن األمر يس�تحق أخذ النتائجعىل محمل الجد.
ودعوا إىل إج�راء تجارب أكر بكثري
إلجراء تقييم نهائي لألهمية
ا لرس ير ي�ة
لنتائجهم.

عالج الدهون الثالثية
من دون عقاقري

تع ُّد نس�بة الدهون الثاثية مهمة لاس�تدالل عىل صح�ة القلب .إذا
كنتِ تراقبن ضغط الدم ومس�تويات الكولس�رول لديكِ  ،فثمة يشء
آخر قد تحتاجن ملراقبته؛ وهو مستوى الدهون الثاثية.
َّ
إن وج�ود مس�توى مرتف�ع من الده�ون الثاثية يمك�ن أن يزيد من
خطورة اإلصابة بأحد أمراض القلب .لكن ُحسن اختيار نمط الحياة،
الذي يعزز الصحة العامة ،يمكن أن يساعد عىل تقليل الدهون الثاثية
أيضا ً.
فم�ا أفض�ل طريق�ة لتقليل الده�ون الثاثي�ة؟ الجواب يف الس�طور
اآلتية:
عاج الدهون الثاثية من دون عقاقري
إن اتباع أسلوب حياة صحي هو الحل املثايل لخفض مستوى الدهون
الثاثية:
 ماريس التمارين الرياضية بانتظام .ضعي هدفا ً ملمارس�ة النشاطالبدني ملدة ال تقل عن  30دقيقة معظم أيام األس�بوع أو كلها .يمكن
أن تقلل ممارس�ة التمارين الرياضية املنتظمة م�ن الدهون الثاثية
وتع�زز مس�توى الكولس�رول الجيد  .HDLح�اويل دم�ج املزيد من
النش�اط البدني يف مهماتك اليومية ،عىل س�بيل املث�ال :الصعود عىل
الس�الم يف العمل ،أو امليش يف أثن�اء فرات الراحة ،أو يف أثناء التحدث
عىل الهاتف.
 َّتجنبي األطعمة الس�كرية واملكررة .الكربوهيدرات البس�يطة ،مثل
السكر واألطعمة املصنوعة من الدقيق األبيض أو الفركتوز ،يمكن أن
تزيد من مستوى الدهون الثاثية يف الدم.
 خسارة الوزن .إذا كنتِ تعانن من فرط الدهون الثاثية املتوسطة إىلاملعتدلةّ ،
فركزي عىل خفض مس�توى السعرات الحرارية؛ فالسعرات
ُ
َّ
الحرارية الزائدة تتحول إىل دهون ثاثية وتخزن يف هيئة دهون.
 اخت�اري الده�ون الصحية .تن�اويل الدهون األحادية غري املش�بعةالصحية واملوجودة يف النباتات ،مثل زيت الزيتون ،وزيت الكانوال.
وب�دالً م�ن الدهون املش�بعة املوج�ودة يف اللح�وم ،تناويل األس�ماك
ذات النس�بة العالية من األحم�اض الدهنية أوميغ�ا  ،3مثل املاكريل
والس�لمونَّ .
تجنب�ي تن�اول الدهون غ�ري املش�بعة أو األطعمة ذات
الزيوت املهدرجة أو الدهون.
 ابتعدي عن م�ن تناول املرشوبات الكحولي�ة ،يحتوي الكحول عىلس�عرات حرارية عالية وكمية كبرية من الس�كر ،وله تأثري قوي عىل
وجه الخصوص عىل الدهون الثاثية ،إذا كنتِ تعانن من فرط شحوم
َّ
فتجنبي رشب أي نوع من املرشوبات الكحولية.
الدم الشديد؛

احذر وامتنع من اخطاء شائعة.....

أطعمة تسبب الصداع املتكرر ..ابتعد عنها
ُ
يص�اب الجمي�ع بالص�داع من حن
آلخر ويمكن أن تكون هذه املش�كلة
متك�ررة لديه�م ،وتك�ون خفيفة أو
ش�ديدة تتزام�ن مع الش�عور باأللم
وعدم الراحة يف الرأس والرقبة.
ون�رش تقريرا صحيا أف�اد بأن هناك
العدي�د من األس�باب الكامن�ة وراء
حالة الص�داع املتك�رر ل�دى غالبية
الناس.قد يكون الس�بب بسيطا مثل
الجف�اف ،اضطرابات الن�وم ،القلق
واإلجه�اد والتوت�ر ،وكذل�ك نتيج�ة
تناول بعض أنواع األطعمة.
هن�اك العديد من األطعم�ة التي يتم
تناولها وتسبب الصداع املتكرر دون
العلم أو الدراية بهذا األمر.
إلي�ك بع�ض األطعم�ة الت�ي يج�ب
إزالتها من قائمة نظامك الغذائي إن

فعندما يق�وم بعمل يشء جي�د وجميل ال بد
أن تمدحي�ه وتكافئي�ه بالهداي�ا أو الحل�وى
املفضلة له.
ً
سادس�ا :ال بد أن ُتنمي داخ�ل طفلك الثقة
بنفسه ،وذلك يتم عندما تمدحينه عىل سلوك
مميز قام به.
 س�اب ًعا :اجع�ي طفل�ك يش�رك يف األعمالالخريية والتطوعية ليتعلم العطاء واإليثار.
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كنت تعاني من هذه الحالة املرضية،
وسوف تاحظ الفرق:
املرشوب�ات الغازي�ة :املحلي�ات
الصناعي�ة املوج�ودة يف املرشوب�ات
الغازي�ة والك�وال مث�ل الس�كارين

والس�كرلوز واألس�رتام والنيوتام،
يمك�ن أن تس�بب الص�داع والدوخة
وفق�دان الذاكرة ،وبالنس�بة لبعض
األش�خاص ،يمك�ن أن تعم�ل ه�ذه
املرشوبات كمحفزات للصداع.

صلص�ة الصوي�ا :غني�ة ج�دا
بالصودي�وم ،لذا ف�إن تناولها بدون
رشب كمي�ات وافرة م�ن املاء يمكن
أن يؤدي إىل الجفاف ،وهذا ما يسبب
الصداع.
األف�وكادو :يحتوي ه�ذا الصنف من
الفاكه�ة عىل م�ادة التريام�ن التي
تس�بب يف تقي�د األوعي�ة الدموي�ة
وتوس�عها ،وه�ذا ق�د يس�بب ل�ك
الصداع.الجب�ن :يحتوي الجبن أيضا
عىل مادة التريامن ،والتي كما ذكرنا
تس�بب صداعا وأملا نابضا مزعجا يف
الرأس.مض�غ العلكة :أحد األس�باب
الكامنة وراء الص�داع املتكرر ،وذلك
ألن ه�ذه الع�ادة تس�بب يف انقباض
عضي وإجه�اد الفك�ن يف الحركة،
وهذا ما يسبب الصداع.

لطلة ابهى........

زيت فيتامني  Eللبشرة والشعر

يع�د فيتامن  Eأح�د أكثر الفيتامين�ات املضادة
لألكسدة ويعرف بفيتامن ه� ويساعد فيتامن
 Eملحارب�ة الج�ذور الحرة والبكتريي�ا الضارة يف
جميع مناطق الجس�م والب�رشة والجلد ،ويعمل
ايض�ا ً ع�ىل تدعيم جه�از املناعة ويف ه�ذا املقال
سنكتب عن زيت فيتامن  Eللبرشة والشعر.
زي�ت فيتام�ن  eوه�و م�ن الزي�وت الت�ي يتم
استخراجها واستخاصها من فيتامن  Eنفسه،
ويحتوي عىل العديد من املواد املضادة لألكس�دة،
والعن�ارص الكاملة التي تعتر مفيدة جدا ً لصحة
اإلنس�ان بش�كل ع�ام صح�ة األعض�اء خاص
لصح�ة الش�عر والب�رشة ،ويحت�وي فيتامن E
عىل األحماض الدهنية غري املش�بعة ،مما يجعله
يف املرتب�ة األوىل للقض�اء عىل أم�راض الرشاين
كتلصلبه�ا ،ويقلل م�ن أمراض القل�ب ،كما أنه
يعمل عىل توفري حماية لألغشية الخلوية وتحت
الخلوي�ة ،ويت�م اس�تخدامه يف تحس�ن صح�ة
أنسجة وخايا الجسم املختلفة.
يع� ّد زيت فيتام�ن  Eرائع�ا ج�دا ً ويحتوي عىل
فوائ�د عدي�دة للجلد والبرشة وفيم�ا يأتي بعضا ً
من فوائده
يس�اعد زيت فيتام�ن  Eعىل حماي�ة الجلد من
اإلصاب�ة بالرسطان�ات ،وذل�ك طبق�ا ً مل�ا أثبتته
الدراس�ات العلمي�ة الت�ي ن�رشت يف ع�ام الفن
وثاثة ع�رش أن املكمات الغذائي�ة التي تحتوي
ع�ىل مقدار كب�ري من زيت فيتامن  Eتس�اعد يف
خف�ض خط�ر اإلصابة بم�رض رسط�ان الجلد
بش�كل كبري ،حت�ى يف حال التعرض ملس�تويات
عالية من األشعة الفوق بنفسجية ،ومن الجدير
بالذكر أن هذه الدراس�ة تمت عىل الفرئان ،فقط
وأن البحث العلمي متواصل بشكل كبري للحصول
عىل أفضل نتيجة مطبقة عىل اإلنسان.

زي�ت فيتامن  Eلعاج األكزيم�ا والصدفية ،يع ّد
زيت فيتام�ن  Eمن الزيوت التي تس�هل عملية
ع�اج الجلد م�ن األكزيم�ا ويعمل ع�ىل ترطيب
الب�رشة ،ومن جهة أخرى حس�ب ما أثبت علميا ً
أن فيتام�ن  Eيلعب دورا ً كبريا ً يف عاج وتخفيف
أع�راض اإلصاب�ة بالصدفي�ة املزعج�ة ،و يزيل
طبق�ات الجلد املحم�رة املغطاة بقش�ور فضية
اللون ،ويس�اعد يف توق�ف حالة الجل�د املتصدع
النازف ويخفف من الحرقة واأللم والحكة الناتج
عن الصدفية.
زيت فيتامن  Eوالتئام الجروح ،بعض الدراسات
العلمية أثبت�ت أن املكمات الغذائية التي تحتوي
ح�د ما يف عملية التئام
ع�ىل فيتامن  Eترسع إىل ٍ
الجروح وعاجها.
زي�ت فيتام�ن  Eويقلل حك�ة الجلد ،يع� ّد زيت
فيتام�ن  Eم�ن الزي�وت التي تعمل ع�ىل تقليل
الحك�ة وذل�ك ألن�ه يتمت�ع بخصائ�ص مذهلة
لرطيب البرشة وبشكل خاص البرشة الجافة.
ً
عادة ما
زي�ت فيتامن  Eلعاج تقصف الش�عر،
تصاب أطراف الش�عر بالتقصف بسبب تعرضها
للجف�اف أو بس�بب كث�رة إس�تعمال منتج�ات
التجمي�ل العدي�دة كالصبغ�ات وغريه�ا،
ويع� ّد زي�ت فيتام�ن  Eهام
لع�اج التقص�ف وذلك
ألن�ه يمتل�ك العديد من
الخصائ�ص التي تعمل
عىل ترطيب الشعر،
كما أن�ه يعمل عىل
زيادة تغذية الشعر
ومنه تلف وتقصف
أطراف�ه ،ويمك�ن
مزج زيت فيتامن

 Eم�ع زيت الزيتون او زيت الل�وز ،أو زيت جوز
الهند.
زي�ت فيتامن  Eلزي�ادة ملعان الش�عر ،يع ّد زيت
فيتام�ن  Eم�ن الزيوت الت�ي تعمل ع�ىل زيادة
ملعان الشعر وتكس�به النضارة وذلك ألنه يتمتع
بالعديد من الخصائص الطبيعية التي تعمل عىل
زيادة تغذية الش�عر والحفاظ ع�ىل ملعانه ،ويتم
ذلك ع�ر وضع كمي�ة من زي�ت فيتامن  Eعىل
ف�روة الرأس وتدليك�ه جيدا ً مم�ا يجعله محفزا ً
عىل إفراز املزيد من املواد املرطبة.
زي�ت فيتام�ن  Eلتحفيز نمو الش�عر ،يع ّد زيت
فيتام�ن  Eم�ن الزي�وت التي تعمل ع�ىل زيادة
معدل نمو الشعر بشكل رسيع ،وذلك ألنه يحسن
من كفاءة الدورة الدموية يف الجس�م ،ويزيد من
كمي�ة ال�دم التي تص�ل إىل فروة ال�رأس وبالتايل
يؤم�ن بذلك بيئة صحي�ة لنمو الش�عر بطريقة
رسيعة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :يلمع نجم�ك وتحكم الس�يطرة عىل معظم
أعمال�ك وتكون اللول�ب يف عملك ،ويدرك املس�ؤولون
أهمي�ة وج�ودك عاطفياً :االعرتاض ع�ىل كل يشء يزعج
الرشيك ويدفع�ه إىل انتقادك حتى لو جرح�ك أحيانا ً صحياً:
تواكب كل جديد عىل الصعيد الطبي بغية االطالع عىل ما يفيد
وضعك الصحي.

الثور

مهنياً :ال تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات
املوجه�ة الي�ك فق�ط ،وال تبتك�ر ما ق�د ييسء اىل
جهودك يف العمل عاطفياً :الحوار الهادئ هو الس�بيل
األفض�ل لتنعم مع الرشيك بحياة هادئة ،فتجد أن األمور
أكثر س�هولة مم�ا كنت تتوقع صحياً :خفف قدر املس�تطاع
من إجهاد نفس�ك بأعمال مرهقة ال تجن�ي منها إال الوضع
الصحي السيئ.
الكلمات األفقية
1من ال�دول اآلس�يوية املصنعة �مغارة.
2ألسنة النريان � ذكرى أليمة (م)� إناء”مبعثرة”.
3ح�رف مك�رر � متش�ابهان �مدينة أسرتالية.
 4انهض (م) � مدينة ايطالية (م)� من الطيور .
5رضوري للحياة � طبل � مضخةالهواء يف الجسم.
 6يغ�وي (م) � للتمن�ي �متشابهان.
7طلي�ق (م) � مخلوق�ات نورانية(م).
8نجم�ة س�ينمائية عربي�ة � مناصابع اليد (م).
9ذك�ر الدجاج � عن يف الجنة (م)� للنصب (م).

الجوزاء

مهنياً :خيبة أمل قد تواجهك يف مجال عملكّ ،
لكن
ذل�ك لن يكون أكثر من تنبيه كي تس�توعب األمور
بجدية أك�ر عاطفياً :الج�رأة يف القرارات الحاس�مة
مطلوبة والترسّ ع مرفوض ،وال س�يما ّ
أن مس�تقبلك مع
ً
ّ
صحي�ا :ال تدع اآلخرين يتالعبون بوضعك
املحك
الرشيك عىل
الصحي من خالل إس�دائك نصائح وإرش�ادات غري مدروسة
طبيا ً.

السرطان

مهنياً :تتأخر بعض االستحقاقات وتبطئ الخطى
وترتب�ك ويولد ج ّو من س�وء التفاه�م وااللتباس
يف حيات�ك املهني�ة عاطفي�اً :مهما بذلت م�ن جهود،
فإنك قد ال تجد من يق ّدرك س�وى الرشيك ،وهذا أمر جيد
صحي�اً :خفف من رفع األش�ياء الثقيلة فق�د تعرض ظهرك
آلالم حادة.

األسد

مهني�اً :احذر التحالفات املش�بوهة وال تترسّ ع يف
َ
بت أم�ورك ،بل كن مرن�ا ً
وتحاش اتخ�اذ مواقف
ِ
قاس�ية وجازمة عاطفياً :تطوّر عالق�ة ما اىل عالقة
عاطفي�ة ،أبق قلبك منفتحاً ،فقد يك�ون الحب متوجّ ها ً
إلي�ك صحي�اً :ح�اول أن تتنق�ل ب�ن العم�ل والبيت مش�يا ً
والتخفيف من استعمال السيارة قدر املستطاع.

العذراء

مهني�اً :بانتظ�ارك عراقي�ل ومطبّ�ات يف مجالك
املهنيّ ،
لكن ذلك لن يحول دون إنجازك مهامك عىل
ً
أكم�ل وجه عاطفيا :كن مس�تعدا ملواجهة الرشيك يف
أمور غريبة نوعا ً ما ،وإن كان بعضها ينم عن استخفاف
يف التعاط�ي صحي�اًّ :أن�ى تح�ل تلف�ت األنظار ،ف�إىل جانب
الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة.

 - 1944االستحواذ عىل جرس وال يف عملية ماركت
جاردن العسكرية يف أثناء الحرب العاملية الثانية.
 1946افتتاح أول دورة ملھرجان كان السينمائيالذي أجل بس�بب الحرب العاملية الثانية حيث كان
االفتتاح مرمجا ً بن  1س�بتمر و  20سبتمر من
عام .1939
 - 1959اعدام عبد الوھاب الشواف و رفعت الحاج
رسي مع اصاحبھم بعد فشل محاولتھم لالطاحة
بعبد الكريم قاسم و تعرف بثورة الشواف..
 - 1979إلغاء حكم إمراطورية أفريقيا الوس�طى
واسرتجاع اسم جمھورية أفريقيا الوسطى .
 1984انفجار س�يارة مفخخة يقودھا انتحارييف مبن�ى الس�فارة األمريكي�ة يف بريوت ي�ؤدي إىل
مقتل اثني عرش شخصا.
جنود مرصيون يطلق�ون النار عىل يخت إرسائييل
تسلل إىل جنوب رأس محمد يف البحر األحمر.
 - 1991الفرنس�يون يوافق�ون يف اس�تفتاء
ع�ىل معاھ�دة ماس�رتيخت والتي مھ�دت للوحدة
األوروبية.
 - 2001الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش يعلن
يف خطاب أمام الكونغرس الحرب عىل اإلرھاب.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان

مهني�اً :تمي�ل الحي�اة إىل اله�دوء والرتابة ،فال
توقع عقدا ً وال تحس�م أمرا ً عاطفياً :توقع خيبة
أو لبس�ا ً يف العالق�ة ،هنال�ك إضاعة للوق�ت فاحذر
املتاعب والجدال صحياً :ال تب ِد تذمرا ً من النهوض باكرا ً
والقيام بس�اعة ميش كل يوم ،فأنت ترتافق مع أش�خاص
أعزاء عليك.

العقرب

مهني�اً :عليك أن تقتنع بم�ا ُكتب لك ،فالعمل الذي
تؤ ّديه الي�وم هو مصدر رزقك وال بديل عنه أقله يف
املدى املنظور
عاطفي�اً :تك�ون ه�ذا اليوم ع�ىل موعد عاطف�ي حميم
ومثري وأوقات س�عيدة ،فال تقدم عىل أعمال عش�وائية للفت
نظر الرشيك.صحياً :ال تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من
مرض ،بل سارع إىل زيارة الطبيب

القوس

مهني�اً :تميل الحياة إىل الرتاب�ة ،ال توقع عقدا ً وال
تحس�م أمراً ،ب�ل توقع خيب�ة أو غموضا ً يف بعض
األمور عاطفياً :تتمتع بش�خصية حساسة وشفافة
ومميزة ويتمنى الرشيك التقرّب منك أكثر فأكثر صحياً:
ال تدع العمل يس�يطر عىل حس�اب االهتم�ام بصحتك ،فلكل
يشء أوانه ،وللرياضة أوقاتها الرضورية

الجدي

مهني�اً :تط�ل ع�ىل ي�وم حاف�ل باالنش�غاالت
واملسؤوليات ،فتش�عر باالرتباك والتوتر ،ال تسمح
لزالت اللسان بإفساد الجو العذب وال تدع أحدا ً يدفعك
إىل الي�أس عاطفي�اً :س�يطر ع�ىل أعصابك ومش�اعرك،
تس�بب لك غريتك م�آزق يصع�ب تخطيها صحياً :ديس�مر
بع�ض التمارين الصباحية قبل التوجه إىل العمل ،هي مفيدة
للصحة.

الدلو

مهنياً :يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبرية ويوسع
اآلفاق وي�رسع الخط�ى ،وقد تقوم باس�تثمارات
جيدة ومهمة وتبدوموعودا ً بجديد عىل الصعيد املهني
عاطفياً :املصداقية شبه مفقودة مع الرشيك بسبب قلة
التفاه�م بينكما والثق�ة املهزوزة صحياً :حدث س�عيد يعيد
إليك العافية وينس�يك مش�اكلك الصحية ويبقيك يف حال من
الحبور ال توصف.

الحوت

مهنياً :عليك أن تكون أكثر حذرا ً يف خياراتك املقبلة،
وقد تكون هنالك مطبّات يف عرض جديد يقدم إليك
يف غضون أي�ام عاطفياً :أي نج�اح للعالقة بالرشيك
يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازالت البس�يطة ،وهذا
لي�س معيبا ً أو مهينا ً صحياً :ال تس�تخف بأي عارض صحي
بسيط واعره كل اهتمامك واسترش طبيبك برسعة

 - 2004وص�ول ع�دد املق�االت يف ويكيبيدي�ا إىل
ملي�ون مق�ال يف كافة لغات املوس�وعة التي وصل
عددھا للمئة لغة.
 2006اطالق ناسا ملسبار س�ترييو من أجل إجراء
قياسات خاصة بالشمس.
 - 2008ح�زب املؤتمر الوطني األفريقي الحاكم يف
جنوب أفريقيا يتھم الرئيس تابو إيمبيكي بالتدخل
السيايس بعمل القضاء يف أثناء النظر بقضية اتھام
جاكوب زوما بقضايا فساد ويدعوه إىل االستقاله،
والرئيس يوافق عليھا.
 - 2010وقوع معركة الحوطة بن الجيش اليمني
واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة.
 - 2011اغتي�ال الرئيس األفغاني الس�ابق رئيس
املجلس األعىل للس�الم برھان الدين رباني بھجوم
انتحاري اس�تھدف منزل�ه يف العاصم�ة األفغانية
كابل.
 - 2018مقتل  224شخصا عىل األقل يف حادث غرق
عبارة إم يف نريير التنزانية يف بحرية فيكتوريا.
 - 2019أح�داث إرضاب عامل�ي من أج�ل املناخ يف
 150بل�دا ،تق�ع يف إط�ار احتجاجات حرك�ة أيام
الجمعة من أجل املستقبل.

اختبارات شخصية

طريقة رفع يدك للكالم تكشف الكثريعنك
ّ
إن الطريق�ة التي ترفعن ي�دك بها لتطلبي
ّ
الص�ف إذا كنت
ال�كالم يف اجتم�اع ما ،أو يف
طالبة ،تكشف الكثري عن صفات شخصيتك
ربمّا تجهلينها .تابعي ما يأتي:
الصورة رق�م  : 1إذا كنت ترفعن يدك بفتح
أصابعك ،أنت:
ذات شخصيّة سعيدة ،وغري كتومة وتكثرين
االبتسام.
تحبّن أفراد عائلتك وأصدقاءك كثريا ً.
يعتم�د ترصّ فك عىل الش�خص الذي يقابلك،
وطريقته يف معاملتك.
يس�عدك ّ
ّ
ت�رصف لطي�ف من الش�خص
أي
اآلخ�ر ،وتعرف�ن كي�ف تر ّدين ل�ه الجميل،
ّ
حتى لو بعد حن.
عندما تحبّن ّ
أي كان ،فهذا الشعور لن ّ
يتغري
أبدا ً تجاهه ،وتخلصن له ّ
حتى املوت.

مشاكل وحلول
أن�ا أعاني من التفك�ري والتخيل
عن املشاكل مثل رؤية أشخاص
يهاجمونن�ي ،أو يس�خرونني يف
أعمال صعبة ،أو يسخرون مني
وأصبح عصبي�ة .أعرف أن هذه
األح�داث لم تق�ع ،ولك�ن كيف
أتخلص منها؟
نصائح وحلول:
 1أن�ت بحاج�ة إىل التنفيس عن
طاقات�ك املختلفة الت�ي تزدحم
يف رأس�ك وتعط�ل قدرت�ك ع�ىل
التفكري الواقعي واملنطقي!
 2يحدث هذا حن يكون اإلنسان
كس�والً يف تحرك�ه الجس�دي،
ويعان�ي من دون أن يش�عر من
امللل أو اإلحباط أو الكآبة !
 3أيض�ا ً تحدث ه�ذه االنفعاالت
ل�دى معظ�م الناس س�واء عن
طريق األح�الم أو التخيل ،وهي
طبع�ا ً تختل�ف من ش�خص إىل
آخر.
 4واض�ح أن�ك ترتك�ن املج�ال
لتخيالت�ك؛ ألنك تملك�ن الوقت

الص�ورة رق�م  :2إذا كنت ترفع�ن يدك مع
لصق أصابعك ببعضها ،أنت:
ذات شخصيّة متفائلة ،شجاعة وهجوميّة.
ّ
الهش
ال تحبّ�ن أبدا ً إظه�ار ضعفك وطبعك
لآلخرين.
كريم�ة ج� ّداً ،إىل درج�ة ّأنك تر ّدي�ن جميل
اآلخرين بنسبة مضاعفة.
يج�دك الناس مص�در ثقة ،وكتف�ا ً ّ
يتكئون
عليها عن�د الحاجة ،ملا لديك م�ن ّ
حس عا ٍل

باملس�ؤوليّة أنت مخلص�ة ألصدقائك وأفراد
عائلتك.
الصورة رقم  :3إذا كنت ترفعن يدك بإغالق
ّ
كفك ،أنت:
باردة ظاهريّاً ،ولكن يف الداخل ،ش�خصيّتك
دافئة ومحبّبة.
ذكيّة ولديك ّ
حس عال باملس�ؤوليّة ،ويمكن
االعتماد عليك يف ّ
أي يشء.
عندما تكونن حزينة أو مجروحة املشاعر،
تخفن ذلك وال تظهرينه لآلخرين.
إذا كان أصدق�اؤك بحاجة إىل مس�اعدتك ،ال
ترفضن أبدا ً م ّد يد العون لهم.
يجدك الناس املقرّبون منك إنس�انة يف غاية
ّ
والحنية ،أمّ ا اآلخرون الذين
الروعة واللطف
ال تربطه�م ب�ك س�وى معرف�ة س�طحيّة،
فيجدون�ك ب�اردة املش�اعر ورس�ميّة ج� ّدا ً
تجاههم.

أخاف من ختيالتي!!

الكايف لها ،فتكر يف رأسك وتأخذ
راحته�ا! وب�دالً م�ن أن تك�ون
ضيفة خفيفة تزور رأس�ك عىل
ش�كل هواج�س عاب�رة فإنه�ا
تس�تويل علي�ه وتصب�ح مقيمة
دائمة به!!
 5م�ن هن�ا يب�دأ الح�ل ،أي أن
تبدئ�ي بطرده�ا بط�رق عملية
أهمه�ا برمج�ة يوم�ك ليصبح
مزدحم�ا ً باملهم�ات والواجبات

واملت�ع الريئة بدالً من التخيالت
والهواجس املخيفة!
 6ضعي مهمات يومية والتزمي
بها وأهمها :التمارين الرياضية
(نص�ف س�اعة قب�ل الظه�ر)
و(نص�ف س�اعة بع�د الظهر).
ق�راءة كت�اب أو مجل�ة (خارج
اإلنرتنت) ساعة يف اليوم أو نصف
س�اعة عىل األقل .تناول وجبات
صحي�ة خفيفة .لقاء بأقارب أو

صديقات ومشاركتهن معلومات
أو أحاديث تناقش خرا ً أو فيلما ً
أو مسلسالً.
 7مثل هذه النشاطات لن تحدث
أث�را ً إذا لم تواظبي عليها .راقبي
نفسك بعد أسبوع من ممارستها
لتبدئ�ي بالش�عور بالف�رق .ويف
أثناء ذلك س�جيل مالحظات عن
التخيالت وراجعيها بعد أس�بوع
وس�رتين أنها أصبح�ت طرائف
مضحكة!
 8إذا كان�ت لدي�ك موهب�ة م�ا
يف الكتاب�ة والتعب�ري ،فح�اويل
أن تس�تفيدي م�ن التخي�الت
وتحوليه�ا إىل قصص أو رس�وم
أو س�يناريو لفيدي�و طري�ف أو
مرعب!!
 9هكذا تواجهن حالة الكس�ل
واملل�ل؛ ألن�ي ال أرى معانات�ك
مش�كلة ب�ل إن نتائجه�ا ه�ي
املش�كلة ،فس�ارعي وابدئ�ي
بتغيري نمط حياتك فالحل سهل
وهو بن يديك بإذن الله.

الكلمات العمودية
1م�ن اإلنبياء (عليهم الس�الم) �بسط يده.
 2صوت الحمار � تمهل.3أبل�ه � ف�اه (م) � آخ�ر العالج(م).
4أشهر موسيقيي األندلس (م).5مق�ر الوكال�ة الدولي�ة للطاقةالذرية � مواعظ.
6تهديد بالعقاب � متشابهان.7دق � أسوة.8س�الح قديم � يعي�ش يف البحر(م).
9تسبق العمل � ماركة سيارات . 10أوشك � عظام امليت البالية.11عاصم�ة آس�يوية � م�نمشتقات الحليب .
12ممثل�ة عربي�ة اعتزل�تالتمثيل .

غزل عراقي
يا كلبي بس بالليل خل روحي تنام
ومن الصبح للظيم أحتزم أحــــزام
*****
كلبي صبح فرهود ولكل تعت بيــــه
وبالباب الف ديان حرت آملن اطيه
*****
ريت الكلب ياهواي ينطر وراويـــــك
جا كلت عفيه عليك دم وحلم بيـــــك
*****
ريت الكلب بي باب ينطر تشوفــــــه
ولو شفت غيرك بيه حك من تعوفــه
*****
كلبي ارد اكصه أمبوس واتالحكه بنار
خافن يحن ويكول للعشره تذكــــــــار
*****
بس جرح بالدالل ينزف فال طـــــاب
خله يظل تذكار ملالكه االحبــــــــاب
*****
كلبي أرد اكصه مبوس وجوي مجانه
دالني عل هيج أدروب كلهن مهانـــه
*****
كلبي ارد اكصه مبوس واكطع وريده
يبجي عل بزر الناس شنهو ليريــــده

من الفيسبوك

F

acebook

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

مطر ســـاخن

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم

تطور علمي مذهل ..أول جهاز في
العالم يعيد البصر للمكفوفين

يج�ري إعداد أول جه�از يف العالم
الس�تعادة الرؤي�ة للمكفوف�ني
إلج�راء تج�ارب إكلينيكي�ة ع�ىل
الب�رش يف ملب�ورن ،تعتم�د ع�ىل
غرس�ات إلكرتوني�ة الس�لكية
مصغرة مثبتة عىل سطح الدماغ،
ولديه�ا الق�درة ع�ىل اس�تعادة
الرؤية .ويمكن أن يساعد التمويل
اإلضايف الباحثني عىل إنشاء منشأة
لتصني�ع األجه�زة (اإللكرتونية)
القابل�ة لل�زرع لدع�م ب�دء ه�ذه
التجرب�ة الرسيرية.كما س�تدعم
املزي�د من األبح�اث عمليات دعم
األط�راف الصناعي�ة التي يتحكم
فيه�ا الدماغ.يعزز ه�ذا املرشوع،
ال�ذي اس�تغرق إع�داده أكثر من
 10س�نوات ،التصنيع املحيل وقد
يس�اعد عىل عالج ح�االت أخرى،

مثل ش�لل األطراف .جهاز الرؤية
القرشي�ة ،ال�ذي ط�وره باحث�و
جامع�ة «موناش» وال�ذي يمكن
أن يس�اعد يومً �ا ما يف اس�تعادة
البر للمكفوفني ،يجري إعداده
ألول تج�ارب إكلينيكي�ة برشي�ة
عىل مس�توى العال�م يف ملبورن.
م�ن خ�الل م�رشوع «كورتيكال
فرونتريز» التابع لجامعة موناش،
حي�ث ط�ور الباحثون غرس�ات
إلكرتونية السلكية مصغرة مثبتة
عىل س�طح الدماغ ولديها القدرة
عىل اس�تعادة الرؤية.وقد أظهرت
املزيد من التحقيقات نتائج واعدة
لهذه التقنية لتقديم نتائج صحية
محس�نة للمرىض الذي�ن يعانون
م�ن ح�االت عصبي�ة ال يمك�ن
عالجها ،مثل شلل األطراف.

تنفق ال�دول املتقدمة أمواال كثرية
لتمويل برام�ج الرعاية الصحية،
الت�ي توف�ر الفحوص�ات الطبية
واألدوي�ة ملواطنيه�ا بأس�عار يف
متن�اول الجميع ،بينم�ا تعد دول
أخ�رى أن الوقاية خري من العالج،
وتبتكر طرقا جديدة لحماية صحة
مواطنيه�ا .لكن دولة س�نغافورة
أطلق�ت برنامج�ا وطني�ا يه�دف
إىل الحفاظ عىل صح�ة مواطنيها
والتقليل من نسب املرض بتشجيع
الرياض�ة ،واتب�اع اإلرش�ادات
الصحية الالزمة يف جميع األنشطة
الحياتية .وقالت وكالة «بلومربغ»
إن الحكومة يف سنغافورة أطلقت
برنامج�ا وطنيا ملكافأة مواطنيها
الذي�ن يتبع�ون إج�راءات الصحة
العام�ة ،ويمارس�ون الرياض�ة
بمع�دالت تجعل صحته�م أفضل،
وتقلل نس�ب إصابتهم باألمراض.
وتابعت« :س�تتم مراقبة الربنامج
ع�ن طري�ق تطبيق�ات إلكرتونية

مث�ل س�اعة «أب�ل» وتطبيق�ات
«آيف�ون» الت�ي يمكنه�ا متابع�ة
األنش�طة اليومي�ة لكل ش�خص
مشرتك يف هذا الربنامج .وستمنح
الحكوم�ة من يتبع�ون اإلجراءات
املثالية يف ممارسة الرياضة يوميا
والحفاظ ع�ىل عادات صحية عىل
م�دار الي�وم وخالل اللي�ل ،جوائز
مادية يتم تقديرها وفقا لربنامج
خطط املكافآت «ريوارد س�كيم»،
ال�ذي يمن�ح كل ش�خص الجائزة
املناس�بة وفق�ا ملس�توى التزامه
اليومي .وتمتد مدة تلك املبادة عىل
مدى عامني ،ويمكن للمش�اركني
فيها من املقيمني يف سنغافورة أن
يحصلوا عىل مكافآت مالية تصل
إىل  280دوالر ،بحس�ب الوكال�ة،
الت�ي أوضح�ت أن ه�ذا الربنامج
س�يحفز املش�اركني في�ه التب�اع
عادات غذائية منضبطة والحفاظ
عىل عادات النوم الس�ليم لحماية
صحتهم.
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«جائزة الشاعر عادل محسن» إكراماً لروح فقيد
العراق
اعلن املرشف العام لحفل جائزة الهالل الذهبي،
الصحف�ي حي�در النعيم�ي ،ع�ىل صفحته عىل
انستغرام ،تس�مية جائزة حقل «أفضل مطرب
أو مطربة غنى تايتل» ،باس�م «جائزة الش�اعر
عادل محس�ن» اكراما ً للراحل الذي فقدناه هذا
االسبوع ،وكونه كان أحد أعضاء لجنة التحكيم
املختارة لهذا الحقل .
كما س�يتم تأجيل طرح البوسرت الرسمي لحفل
جائ�زة الهالل الذهب�ي ،الدورة الثاني�ة « دورة
الفن�ان بهجت الجبوري ملدة ثالثة أيام « ،والذي
كان من املقرر أن يطلق يوم  18من ايلول.
الرحمة واملغفرة للشاعر األخ والصديق والحبيب
االنسان عادل محسن ،والصرب والسلوان لعائلته
الكريمة».

السياحة يف العراق بال
مستقبل

#مكملين_مع_إليسا
يتصدر الترند في العراق
تصد ّر وس�م «مكملني مع إليس�ا»
قائم�ة املواضي�ع الرائج�ة ع�ىل
«توي�رت» يف الع�راق ،وع�دد م�ن
البل�دان العربية األخ�رى .يعود ذلك
اىل الحفل�ة الغنائية االخرية للفنانة
التي أحيتها ليل الخميس  4حزيران
 ،2020وأعادت بثها احدى القنوات
العربي�ة يوم أم�س ،نظ�را للنجاح
الواس�ع والش�هرة العاملي�ة الت�ي
حققته�ا ه�ذه الحفل�ة .وغ�ردت
اليس�ا عرب حس�ابها الرس�مي عىل
توي�رت بالق�ول :أأنت�م مس�تعدون
ملش�اهدة الحفل�ة؟ ...ويف تغري�دة

محمد الشرنوبي يطرح كليب أغنية
دولة تقدم مكافآت مالية لمن يعتني بصحته «قلبي ارتاح» ويهديها لزوجته

«فيسبوك» تتخذ إجراءات ضد المضللين
والمحرضين على العنف

طرح الفنان الشاب ،محمد الرشنوبي ،فيديو كليب أغنية «قلبي
إرتاح» عىل قناته الرس�مية عىل «اليوتيوب» ،وهي األغنية التي
س�جلها خصيصا ً لزوجته ،راندا رياض ،مدي�رة أعمال الفنانة
أنغام.وتعتم�د فكرة كليب األغنية عىل املش�اهد الحقيقية من
حف�ل زفاف»رشنوب�ي» و»راندا» وال�ذي أقيم يف ش�هر يونيو
املايض.وعرب حس�ابه الشخيص عىل انستقرام ،نرش الرشنوبي
مقتطف�ات م�ن األغني�ة وعلّق كاتب�اً« :بعد ح�رب ومحاوالت
عنيف�ة إن األغنية دي ماتنزلش وماتبقاش موجودة ..لقيت إن
ده الڤيدي�و الوحي�د اليل موجود من فرح�ي ودي حاجة أنا من
حقي كإنسان إني أشاركها مع أي حد حابب أشاركه فرحتي».
واس�تكمل« :و أكي�د مفي�ش أهم وال أحس�ن منكوا اش�اركوا
أح�ىل و أهم لحظ�ات يف حياتي».وأض�اف« :الفيدي�و دلوقتي
موج�ود عىل يوتي�وب و اللينك يف ال  BIOو طبعا ً لس�ة هيبقى
و
مح�اوالت إن الفيدي�و يتمس�ح
االغنية ماتبقاش موجودة».
أغنية «قلبي إرتاح» من
كلمات محمد يرسي
والح�ان محم�د
الرشنوبي وتوزيع
مصطف�ي
ا لحلو ا ن�ي
والفيدي�و كليب
من إخ�راج عادل
جمال.

أعلنت ”فيسبوك“ سلسلة إجراءات
ته�دف إىل مكافح�ة املجموع�ات
الخاص�ة التي تحرّض عىل العنف،
أو تل�ك الت�ي تعط�ي نصائ�ح
صحية.وس�يكون ذل�ك القرار من
””فيس�بوك“ متمثال يف حذف تلك
الجه�ات من قائم�ة ”التوصيات“
التي تقرتحها الشبكة االجتماعية
ع�ىل مس�تخدميها.كذلك تتضمن
اإلج�راءات الح� ّد م�ن إمكاني�ة
العث�ور بواس�طة أداة البحث عىل
أية مجموعات ذات طبيعة عنفية،
وسيظهر محتوى هذه املجموعات
بدرج�ة أقل من الس�ابق يف خدمة
األخبار.وسيصل األمر إىل حذف هذه

أخرى أش�ارت اىل انها ستكون املرة
األوىل الت�ي تش�اهد اليس�ا حفلتها
مع مشاهديها عىل الهواء .هاشتاغ
#مكملني_مع_اليس�ا تص� ّدر الرتند
يف الع�راق وعدد من ال�دول العربية
خ�الل اع�ادة الحفلة بعد  3أش�هر
من عرضها األول .وكان الهاش�تاغ
ق�د وص�ل س�ابقا للمرك�ز الراب�ع
عامليا يوم عرض�ت الحفلة مبارشة
عىل منصة ش�اهد .حقق�ت أغنية
«صاحب�ة رأي» ل�� إليس�ا ،نجاحا
كبريا ج ًدا حيث كرست حاجز ال� 8
ماليني مشاهدة ،بعد طرحها.

مادونا تكتب وتخرج فيلما عن قصة
حياتها

أعلنت استديوهات «يونيفرسال بيكرشز» ،أن نجمة موسيقى
البوب مادونا ستقوم بإخراج وتشارك يف كتابة فيلم عن حياتها
لحساب االستديوهات.
وأضاف�ت «يونيفرس�ال بيك�رشز» أن مادون�ا
ستتشارك يف هذا السيناريو مع ديابلو كودي
كاتب س�يناريو فيلم «جونو» الحاصل عىل
جائزة أوسكار.
وتع�د مادون�ا صاحب�ة أكث�ر األغان�ي
مبيعا يف العالم عىل اإلطالق ،حيث بلغ
الحج�م العاملي ملبيعاتها  335مليون
تسجيل.
وش�اركت مادون�ا خالل مس�ريتها
الت�ي امت�دت ألكث�ر م�ن  50عام�ا
يف ع�دة أف�الم م�ن بينه�ا (إيفيت�ا)
و»دوري خ�اص به�ن» (إي�ه ليغ
أوف ذير أون) ،وأخرجت وكتبت
فيل�م (دبليو.ئ�ي) يف  2011عن
التخيل ع�ن العرش يف بريطانيا
يف الثالثينيات.
وقالت مادون�ا يف بيان «أريد
أن أنقل هذه الرحلة الرائعة
يف الحياة كفنانة وموسيقية
وراقص�ة وإنس�انة تحاول
شق طريقها يف هذا العالم».
وأضاف�ت أن تركيز الفيلم «
سيكون دائما موسيقيا».

سعد حمسن خليل

تسعى أغلب دول العالم املتحرض إىل بناء اقتصاد متطور
يسهم يف سد احتياجات البالد املالية ،ويسهم يف تحقيق
الرفاه للمواطنني ،ومن بني أساليب تطوير قدرات البالد
االقتصادية بناء صناعة متطورة تسد حاجة املواطن من
احتياجاته الرضورية ،وعدم التكالب عىل االسترياد من
خارج البالد ،وبناء قطاع زراعي متطور لسد احتياجات
املواطن ،وتوفري سلة غذائية تسد احتياجاته.
ويف ضوء ذلك ،ووسط املعطيات الجديدة بعد زيادة دخل
املواطن العراقي ،يحتاج ه�ذا املواطن إىل أماكن للراحة
واالستمتاع بأجواء هادئة مع عائلته داخل البالد ،وهذه
األج�واء ال يمك�ن توفريه�ا دون االهتمام بالس�ياحة،
خاص�ة ان الع�راق يمتل�ك كل اإلمكاني�ات الطبيعي�ة
إلقام�ة منتجعات س�ياحية ،وان البالد واح�ة متنوعة
مرتعة بأماكن قابلة الن تكون قبلة للس�ياح العراقيني
والع�رب واألجان�ب ،ولن�رتك األماك�ن املقدس�ة جانبا،
ونلتف�ت إىل أماك�ن ه�ي يف كل األحوال قبل�ة الن تكون
منتجعات سياحية تجذب السياح ،ال نقول األجانب ،بل
العراقي�ني الذين يتوجهون ،وباملالي�ني ،خاصة املرتفني
منهم ،إىل دول عربية واجنبية كل عام مع قدوم موس�م
الح�ر ،ويس�تنزفون أمواله�م لقضاء أيام م�ن الراحة
واالس�تجمام هي يف كل األحوال خسارة القتصاد البالد،
ولنأخذ مثال الس�فر اىل تركيا وم�ر وغريها من دول
العالم ..ولنتساءل ماذا يوجد يف تركيا أو مر وغريها
م�ن البالد وال يوج�د مثلها يف الع�راق؟ ..توجد تغيريات
طفيفة تحتاج إىل ملسات جدية من العمل ،والحكومات
يف تل�ك ال�دول اس�تثمرتها لبن�اء منتجعات س�ياحية
لتحقيق راحة ملواطنيها أو من يزور البالد من السياح..
صدقون�ي ان العراق يمتلك إمكانيات هائلة من األماكن
الت�ي تضاه�ي مناطق رشم الش�يخ أو اإلس�كندرية يف
مر أو منتجع�ات املدن الرتكية ،فهل ش�اهد املواطن
س�واحل منطقة ش�ط العرب جنوب العراق ،هل شاهد
الطبيعة الخالبة يف مناطق غرب العراق أو مناطق شارع
الرش�يد ،ومنها منطقة القشلة التي تضاهي منطقة “
السولوتري” يف لبنان؟ ،وهناك الكثري الكثري من األماكن
التي ال يتسع املقال لذكرها ..وتبقى يف القلب حرسة،
أين هي هيئة الس�ياحة من هذه األماكن التي
بقي�ت ع�ىل مر األجي�ال مهملة ب�ال ادنى
اهتمام ،أي�ن هي املفاص�ل التي تدعو
لبناء العراق؟ ..افتون�ا بالله عليكم،
فق�د بلغ الس�يل الزبى ،ووس�ط
هذا اإلهمال والحجج غري املربرة
بات الع�راق ،وخاص�ة يف فصل
الصيف ،أرضا خاوية من البرش
إال م�ن الفقراء ،يعيش�ون عىل
مكب�ات االزبال ،راضني قانعني
ال تق�وى إمكانياته�م املادي�ة
للس�فر خارج العراق لالستمتاع
بالطبيعة ،مستبرشين بغ ٍد ربما
يك�ون اكث�ر إرشاق�ا ،غد م�ا زال
مجهوال.

ريما يوسف تطلق أغنيتها الجديدة
«بوصفلك»

أطلق�ت النجم�ة الش�ابّة ،ريم�ا يوس�ف ،أغنيتها
الجديدة م�ع « »Universal Music MENAبعنوان
«بوصفلك» وهي اإلصدار الثالث مع الرشكة.
أغنية «بوصفل�ك» رومانس�يّة وإيقاعيّة يف الوقت
نفس�ه ،وهي من كلمات وألحان ريما يوس�ف ،أمّ ا
التوزيع وعمليّة املاسرتيتغ فلعبّاس صبّاح.
تص�ف ريم�ا من خ�الل ه�ذه األغنية حال�ة الحبّ
التي تقلب بلحظة حياة اإلنس�ان رأس�ا ً عىل عقب،
وتتملّك قلبه وأحاسيس�ه وترّ فاته ،ليجد نفس�ه
مُ تورّطا ً وتائها ً.
يُذك�ر ّ
أن أغني�ة «بوصفل�ك» ُ
صوّرت ع�ىل طريقة
الفيدي�و كليب يف دب�ي تح�ت إدارة املُخرجني عالء

كريم�د ورودي معربس ،والعمل املُصوّر ينقل
املُش�اهد ضم�ن أج�واء مُ ختلف�ة تظه�ر من
خاللها ريما ببساطتها املعهودة.
هذا ،ووضعت ريما يوس�ف اللمس�ات األخرية
عىل مجموعة من األغنيات التي أنهت كتابتها،
وسيصدر عدد منها يف مرحلة مقبلة مع رشكة
.Universal Music MENA
تجدر اإلش�ارة إىل ّ
أن تاريخ إصدار»بوصفلك»
يتزامن مع عيد ميالد ريما يوس�ف ،واألغنية
مُ ّ
توف�رة عىل جميع التطبيقات املوس�يقيّة
العامليّة ،أمّ ا الفيديو كليب فعىل قناة uYo
.Music Arabia

تغريدات
املجموع�ات فورا؛ يف حال تضمنت
تهدي�دا بتنفي�ذ أعم�ال عنفي�ة،
حتى ل�و كانت هذه التهديدات من
خالل اس�تخدام رم�وز أو عبارات
مسترتة.أما بالنسبة للمجموعات
التي تتناول مواضيع صحية ،فقد
ش�دد نائب رئيس قس�م الهندسة
يف ””فيس�بوك“ ،ت�وم أليس�ون،
يف منش�ور ع�ىل مدوّن�ة ،عىل ”أن
يحص�ل الن�اس ع�ىل املعلوم�ات
الطبية من مصادر مأذون لها“.
وم�ن التداب�ري األخ�رى ،من�ع
املرشفني عىل املجموعات املحذوفة
م�ن إع�ادة فت�ح غريه�ا ”لبعض
الوقت“.

هاتف هيئة التحرير

07810090003

محمد اقبال

املرأة واالقليات
املؤشر احليوي للدميقراطيات يف كل مكان
الدول ال تبنى اال (بالقناعة الكاملة)
وبرتميم ما تهدم من مفهوم وأُطر املواطنة واحلريات
الكالم يكتسب قيمته احلقيقية فقط عندما يتبع بالعمل وباالنفاذ
تدعيم اخلواصر الرخوة ضمان الستدامة البناء
الدولة متثل اجلميع النها للجميع..

اغتصاب وقتل االطفال جرمية تهز البشرية .اين احملاسبة؟
حماسبة شــياطني االرض .علقوا املشانق .ما بقا يف اي حساب
يفشلنا خلقنا وياخد حق املظلومني

ماغي بو غصن

داليا إبراهيم بالحجاب بعد  3أشهر من إعالن
اعتزالها
ظه�رت الفنان�ة ،دالي�ا إبراهي�م ،بالحج�اب من خ�الل صور
نرشتها عىل حس�ابها الشخيص عىل «فيس بوك» ،وذلك بعد 3
ش�هور من إعالن اعتزالها الفن ،وأثنى متابعوها عىل إطاللتها
بالحج�اب داعني له�ا بالتوفيق يف حياتها .كان�ت الفنانة داليا
ابراهي�م قد أعلنت اعتزالها التمثي�ل يف يونيو املايض من خالل
بوس�ت عىل حس�ابها الش�خيص بموقع التواصل االجتماعى
في�س بوك ،حيث كتبت »:قررت االعتزال بعد  40مسلس�ال و7
مرسحي�ات و 5أفالم قصرية و 3أفالم طويلة عدد من الدوبالج
شكرا» ،حيث عملت داليا يف الفن ملدة  20عاما ً تقريبا ً إال أنها يف
الفرتة األخرية اختفت بعض اليشء حتى أعلنت اعتزالها.
وخالل مشوار داليا ابراهيم ،الذي بدأته يف منتصف التسعينات،
ش�اركت يف العديد من األعم�ال الهامة وخاصة عىل مس�توى
الدراما التلفزيونية وعىل رأسها «أهالينا» مع صابرين وهشام
س�ليم وحس�ن حس�ني ،و»بواب�ة الحلوان�ي» الج�زء الثاني،
و»كناري�ا ورشكاه» م�ع ف�اروق الفيش�اوي وس�مية األلفي

ولويس ،و»الليل وآخره» مع يحيى الفخراني و»الست أصيلة»
م�ع فيفي عب�ده ،و»عفري�ت القرش» مع فاروق الفيش�اوى
وبويس وغريها من املسلسالت.

