
بغداد/ الزوراء:
نعى نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيني الع�رب، مؤيد الالمي، 
امس االثن�ني، الصحفي قاس�م املالكي 
الذي تويف بعد معاناته مع مرض عضال.

وقال الالم�ي يف تغريدة له عىل “تويرت”، 
تابعته�ا “ال�زوراء”: “انتق�ل اىل رحمة 
الل�ه الصحف�ي القدي�ر قاس�م املالكي 
بع�د معاناته مع مرض عض�ال”. الفتا 
اىل ان “الراح�ل عم�ل يف الصحافة ألكثر 
من خمس�ني عاماً، ويف عدة مؤسس�ات 
اعالمي�ة عراقي�ة، وكان يتصف بالجرأة 
أن  الل�ه  “أدع�و  والش�جاعة”.وتابع: 
يلهم أهله وأصدقاءه الصرب والس�لوان، 

ويسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه 
راجعون”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد الناطق باس�م القائد العام للقوات 
املس�لحة اللواء يحيى رسول أن رئيس 
ي�ويل  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 
اهتماماً كب�راً ملل�ف املختطفني.وقال 
رس�ول يف ترصيح صحفي: إن “رئيس 
الكاظم�ي يتاب�ع  ال�وزراء مصطف�ى 
موض�وع االختطاف بش�كل ش�خيص 
وق�د وّج�ه العمليات املش�رتكة للبحث 
عن الناش�ط س�جاد العراقي املختطف 
أن  وتحريره”.وأض�اف،  ق�ار  ذي  يف 
“عمليات نزع السالح املنلفت ومالحقة 
املطلوب�ني للقض�اء مس�تمرة وجميع 

بعملي�ات  للقي�ام  مرش�حة  املناط�ق 
مماثل�ة مل�ا حص�ل يف بغداد وميس�ان 
والبرصة”.ووّج�ه رئيس الوزراء القائد 
العام للقوات املسلحة، قيادة العمليات 
املش�رتكة بإج�راء ف�وري للبح�ث عن 
الناشط املدني “س�جاد العراقي” الذي 
اختط�ف يف مدين�ة النارصية.وذك�رت 
خلي�ة اإلعالم األمني يف بي�ان : أنه “تم 
تكليف قوة ِمن جهاز مكافحة اإلرهاب 
للتوج�ه إىل محافظة ذي قار مس�نودة 
بط�ران الجيش للبح�ث عن املخطوف 
وتحري�ره وإنفاذ القان�ون بالخاطفني 

وتقديمهم للعدالة”.

غزة/ متابعة الزوراء: 
نائ�ب رئي�س حرك�ة “حم�اس” يف  ح�ذر 
قطاع غ�زة، خليل الحية، م�ن أن “املقاومة 
الفلس�طينية ل�ن تقبل أن تنق�ص القدرات 
االحت�الل  بس�بب  القط�اع  يف  الصحي�ة 
اإلرسائييل”، وذلك بع�د يوم من إعالن وزارة 
الصح�ة يف غزة عن وجود نقص لديها بمواد 
فحص ف�روس كورونا.يأتي ترصيح خليل 
الحية يف وقت وصل فيه إجمايل عدد اإلصابات 
بف�روس كورون�ا يف غ�زة، من�ذ م�ارس/
17 وف�اة،  بينه�ا   ،2.313 إىل  امل�ايض،  آذار 
و516 حال�ة تعاف،  بحس�ب وزارة الصحة 
الفلس�طينية.وجاء ترصي�ح الحي�ة خ�الل 
لق�اء له عرب إذاعة “األقىص” املحلية )تابعة 
لحماس( نرشه املوقع الرسمي للحركة، أكد 
فيه قدرة “املقاومة” الفلسطينية عىل إدخال 
“كل الكي�ان” يف املالجئ. الحية ش�دد أيضاً 
عىل رفض “املقاومة بأن ُيكتب عىل الش�عب 

الفلس�طيني يف غ�زة م�وت جدي�د بجان�ب 
الحصار”، مؤكداً وج�ود نقص يف املتطلبات 
الصحي�ة ملواجه�ة كورون�ا يف القطاع.كما 
حم�ل القيادي البارز يف “حم�اس” إرسائيل 
املس�ؤولية الكامل�ة ع�ن كل الصع�اب التي 
يواجهه�ا الش�عب الفلس�طيني يف القط�اع 
أنه�ا “ق�وة احتالل”.م�ن جانب�ه،  بحك�م 
ق�ال عميد مش�تهى، مدير دائ�رة املختربات 
يف ال�وزارة، إن املس�حات الالزم�ة لفح�ص 
عين�ات كورون�ا من امل�رىض “تكف�ي لعدة 
أي�ام فقط”.كم�ا ح�ذرت وزارة الصحة من 
أزم�ة دوائية “صعب�ة وخط�رة” تؤثر عىل 
جهوده�ا بمواجه�ة كورونا.يذك�ر أنه منذ 
س�نوات، يعان�ي قطاع غزة م�ن نقص حاد 
يف األدوية واملس�تلزمات واألجه�زة الطبية، 
إضاف�ة إىل تصاعد ملع�دالت الفقر والبطالة، 
جراء الحصار اإلرسائييل املفروض عليه منذ 

عام 2006.

موسكو/ متابعة الزوراء:
اعت�رب وزير الخارجية الرويس، س�رغي 
الف�روف، أن املواجه�ة العس�كرية ب�ني 
الحكومة الس�ورية واملعارض�ة يف البالد 
أن هن�اك نقطت�ني  إىل  انته�ت، مش�را 
س�اخنتني فقط يف س�وريا وهم�ا إدلب 
ورشق الفرات.وقال الف�روف، يف مقابلة 
مع قن�اة “العربية”: “ع�دت مؤخرا من 
دمش�ق الت�ي زرته�ا م�ع نائ�ب رئيس 

الحكوم�ة الروس�ية، يوري بوريس�وف، 
الذي أجرى محادثات حول آفاق التعاون 
االقتص�ادي، بينما بحث�ت أنا مع الزمالء 
األوضاع السياس�ية”.وأضاف: “ال أعتقد 
أن ه�ؤالء ال�ذي تحدث�وا م�ع الرئي�س 
السوري، بشار األسد، ومسؤولني آخرين 
يف الدول�ة، يمكنه�م الق�ول إن حكوم�ة 
تع�ول  الس�ورية  العربي�ة  الجمهوري�ة 
فقط عىل حل عس�كري للنزاع. هذا ليس 

حقيقة. املواجهة العسكرية بني حكومة 
الب�الد واملعارض�ة انتهت”.وش�دد وزير 
الخارجي�ة الرويس عىل أن س�وريا بقيت 
فيه�ا نقطت�ان س�اخنتان فق�ط، وهما 
الف�رات. رشق  وأرايض  إدل�ب  منطق�ة 
وأوضح: “تخضع أرايض إدلب لس�يطرة 
تنظي�م هيئ�ة تحري�ر الش�ام )الواجهة 
الجدي�دة لجبه�ة الن�رصة(، لك�ن ه�ذا 
املنطقة يجري تضييقها. يواصل زمالؤنا 

األتراك، بناء عىل املذكرة الروسية الرتكية، 
محارب�ة اإلرهابي�ني وفص�ل املعارض�ة 
املعتدل�ة عنه�م. ونح�ن نؤيده�م يف هذا 
الشأن، وال تجري هناك أعمال قتالية بني 
الحكوم�ة الس�ورية واملعارضة”.وتابع: 
“النقطة الس�اخنة الثاني�ة هي منطقة 
الجان�ب الرشق�ي لنه�ر الف�رات حي�ث 
توح�د هن�اك العس�كريون األمريكي�ون 
الناشطون يف املنطقة بصور غر قانونية 

م�ع الق�وات االنفصالي�ة، ويلعبون مع 
األك�راد بطريق�ة غر مسؤولة”.وش�دد 
الف�روف عىل أن العس�كريني األمريكيني 
“اس�تقدموا إىل املنطق�ة رشكات نفطية 
أمريكية وبدأوا بض�خ النفط ألغراضهم 
الخاصة بهم دون احرتام س�يادة سوريا 
ووح�دة أراضيه�ا، وه�و ما ين�ص عليه 
الق�رار 2254 الصادر ع�ن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة”.  

الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلن ممثل الحكومة يف الربملان طورهان 
املفت�ي ، ع�ن وص�ول قان�ون املوازنة 
العامة 2020 اىل مجلس النواب رسميا 
عرص امس ، فيما شهدت جلسة الربملان 
مناقش�ات عامة ومداخالت عن قانون 
املوازنة اإلتحادي�ة لعام2020 .باملقابل 

اعلن نائب رئيس مجلس النواب حسن 
الكعب�ي ان الربمل�ان س�يكمل ترشي�ع 
قانون انتخابات مجلس النواب، نهاية 
االس�بوع الحايل .وانهى مجلس النواب  
تقرير ومناقشة مرشوع تعديل  قانون 
املحكمة االتحادية العليا رقم ٣0 لسنة 
200٥، فيم�ا قرر تأجيل التصويت عىل 

مق�رتح قانون الضمان الصحي ، حيث 
وجه�ت رئاس�ة الربملان بعق�د اجتماع 
جديد، للجان املعنية مع ممثل الحكومة 
الثالث�اء بش�أن قان�ون  الي�وم  ظه�ر 
الضم�ان الصح�ي .كما دعت رئاس�ة 
الربمل�ان ، اللجان النيابية إىل إس�تمرار 
عق�د اجتماعاته�ا الدوري�ة لإلرساع يف 

تهيئة مشاريع القوانني وفق السياقات 
بم�ا  الداخ�يل،  والنظ�ام  الدس�تورية 
يتناس�ب مع املرحلة الحالية وحاجات 
املواطن�ني لتوفر الخدمات األساس�ية 
، فيم�ا انه�ى مجل�س الن�واب تقري�ر 
ومناقش�ة 8 مش�اريع قوانني .اىل ذلك 
اوصت لجنة الخدمات واالعمار النيابية 

بااللت�زام الت�ام بالتصامي�م االصلي�ة 
والكش�وفات االولي�ة التي ت�م التعاقد 
عليه�ا لتنفي�ذ م�رشوع مين�اء الف�او 
الكب�ر ، مؤكدة عدم الس�ماح باختزال 
او حذف فقرات او الغاء مواصفات من 

اجل تقليل الكلف املالية .

بغداد/ الزوراء:
جددت لجن�ة الرتبية النيابي�ة مطالبتها 
باحتس�اب درجة تعويضية عن االس�ئلة 
التي وضعت خطأ يف االمتحانات الوزارية 
للصف الس�ادس االعدادي، الجارية اآلن. 
وقال�ت الدائ�رة االعالمية ملجل�س النواب 
يف بي�ان تلق�ت » ال�زوراء« نس�خة منه: 
ان لجن�ة الرتبي�ة برئاس�ة النائ�ب قيص 
اعض�اء  وعضوي�ة  الي�ارسي،  محس�ن 

لجنة الرتبي�ة، تابعت »ومن�ذ اليوم االول 
النط�الق االمتحان�ات الوزاري�ة للص�ف 
السادس االعدادي للعام الدرايس 20١٩-
2020، م�ن خ�الل الزي�ارات التفقدي�ة 
للمراكز االمتحاني�ة يف عموم محافظات 
الع�راق والتواص�ل املس�تمر م�ع خلي�ة 
لالمتحان�ات  الدائم�ة  واللجن�ة  االزم�ة 
واملديري�ات العامة للرتبية يف املحافظات، 
وذلك ش�عورا من لجنة الرتبية بالتزامها 

بواجبها التمثييل والرقابي تجاه املواطن 
العراقي ولضم�ان توفر اجواء امتحانية 
صحية مناس�بة«. واردفت ان »هذا ماتم 
إلط�الق  الرتبي�ة  وزارة  ع�ىل  اش�رتاطه 
االمتحان�ات«، منوهة ع�ىل انه »وبالرغم 
من نج�اح عملية االمتحان�ات إال انها لم 
تكتمل، ولالس�ف حيث ت�م تحديد بعض 
والس�لبية،  منه�ا  االيجابي�ة  امل�ؤرشات 
وخصوصا ماحصل س�ابقا من اخطاء يف 

وضع اسئلة مادة العربي وكذلك ماحصل 
امس االثنني من اخطاء يف وضع الس�ؤال 
االول الفرع A من اس�ئلة م�ادة الفيزياء 
للس�ادس االحيائي«. وبينت انه »بالرغم 
من ان لجنة الرتبية قد أكدت س�ابقا عىل 
وزارة الرتبي�ة ب�رورة تح�ري الدقة يف 
وضع االس�ئلة واالبتعاد ع�ن كل ما يربك 
الطلب�ة يف إجابته�م، وم�ع ان م�ا قامت 
به بع�ض املراكز االمتحاني�ة ليس كافيا 

بتنبي�ه الطلب�ة اىل االخط�اء الحاصلة قد 
تس�ببت بإرب�اك الطلبة، ل�ذا ندعو وزارة 
الرتبية بتعويض الطلب�ة ومنحهم درجة 
كامل�ة ع�ىل االس�ئلة الت�ي حص�ل فيها 
الخط�أ ولجمي�ع امل�واد والوق�وف ع�ىل 
اماك�ن الخل�ل ومحاس�بة املقرصي�ن«، 
مزيداً »كما ستقوم لجنة الرتبية النيابية 
يف االيام املقبلة باستضافة اللجنة الدائمة 
لالمتحانات لتقويم عملية االمتحانات«. 

الربملان يعد بإكمال تشريع قانون االنتخابات نهاية االسبوع احلالي

جلنة الرتبية النيابية تطالب باحتساب درجة تعويضية لطلبة السادس اإلعدادي عن »األسئلة اخلطأ«

وصول موازنة 2020  اىل جملس النواب

أعلنت استضافة اللجنة الدائمة لالمتحانات

بغداد/ الزوراء:
اعتقلت األجهزة األمنية، ام�س االثنني، ثالثة “إرهابيني” 
ينتم�ون لتنظي�م “داع�ش” ع�ىل الرشيط الح�دودي مع 
س�وريا، اعرتفوا باملش�اركة يف أغلب املع�ارك ضد القوات 
العراقية، بحس�ب خلي�ة اإلعالم األمني.وقال�ت الخلية يف 
بيان تلقت “ الزوراء” نس�خة منه: “يس�تمر أبطال جهاز 
األم�ن الوطني يف تميزهم وأدائهم النوع�ي، وهذه املرة إىل 
غربي نينوى، حيث الحدود الس�ورية العراقية، وبناًء عىل 
معلومات اس�تخبارية اس�تباقية، رشع فريق استخباري 
ميدان�ي بالتقرب ِم�ن الرشيط الحدودي مع س�وريا وتم 

نص�ب كمائ�ن خاص�ة يف االتجاهات املرج�ح يتم اخرتاق 
الح�دود منه�ا باتجاه العم�ق العراقي”.وأضاف�ت أنه تم 
“إلقاء القبض عىل ثالثة إرهابيني أحدهم سوري الجنسية 
يعمل ما يسمى )مسؤول كفاالت عنارص داعش( جميعهم 
ينتمون اىل داعش/ ديوان الجند، وبعد اس�تنطاقهم األويل 
اعرتفوا أنهم شاركوا يف أغلب املعارك ضد القوات العراقية، 
وج�رى تدوين أقواله�م أصولي�اً، كما اعرتف�وا بدخولهم 
للع�راق بمهمة تش�كيل مفارز عس�كرية جدي�دة لتنفيذ 
عملي�ات إرهابية، وقد تم�ت إحالتهم جميعاً عىل الجهات 

املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تزاي�دت أع�داد اإلصاب�ات بف�روس كورونا 
ح�ول إىل أكثر م�ن 31 مليوًن�ا وأكثر من 93 
أل�ف، وفيما قاربت حاالت الوفاة من املليون، 
بلغ�ت أعداد املتعافني أكث�ر 22 مليون حالة.

وتصدرت الوالي�ات املتحدة أع�داد اإلصابات 
ب�� 6 ماليني و968 ألف�ا و918 إصابة، تليها 
الهن�د 5 مالي�ني و405 آالف و252 إصاب�ة، 
و347  ألف�ا  و528  مالي�ني   4 الربازي�ل  ث�م 
إصابة.وم�ع تواصل انتش�ار الفروس حول 

العال�م تتج�ه العدي�د م�ن ال�دول وخاص�ة 
بالق�ارة األوروبية م�ن عودة ف�رض القيود 
وإع�ادة اإلغالق عقب تس�جيل معدل قيايس 
باإلصابات والوفيات وفرض غرامات باهظة 
ضد من ال يلتزم بإج�راءات الوقاية وخاصة 
وضع الكمامة.ودخل نحو مليون شخص من 
س�كان منطقة مدريد بقيود مشددة جديدة 
عىل حرية التنقل وملدة أسبوعني، بهدف وقف 

املوجة الثانية من انتشار الفروس. 

وزارة التخطيط تكشف لـ          عن تفاصيل االتفاقيات الثالث املربمة مع االحتاد األوروبي
أكدت أن موازنة 2021 سرتكز على تطوير القطاعات االقتصادية غري النفطية

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة التخطيط ع�ن تفاصيل 
االتفاقي�ات الث�الث الت�ي ابرمته�ا مع 
اوضح�ت  وفيم�ا  االوروب�ي،  االتح�اد 
مالمح موازنة 2021، اكدت انها سرتكز 
عىل تطوير القطاع�ات االقتصادية غر 

النفطية لتنويع االيرادات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
الهن�داوي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
وزي�ر التخطيط ابرم ثالث اتفاقيات مع 
االتح�اد االوروبي، اثن�ان منها تتضمن 
تمدي�د العمل التفاقيات س�ابقة ابرمها 
الع�راق م�ع االتح�اد االوروب�ي اىل عام 
االتفاقيتني  ان اح�دى  2022.واوض�ح: 
تعن�ى بتطوير قط�اع الطاقة، الس�يما 
تتضم�ن  واالخ�رى  والغ�از،  الكهرب�اء 
دعم جه�ود الحكومة العراقية يف املجال 
االقتص�ادي، وتوف�ر ف�رص عم�ل من 
خ�الل تنفيذ ع�دد من املش�اريع يف عدد 
م�ن املحافظات منها نين�وى والبرصة.

وبني: انه تم االتفاق مع االتحاد االوربي 
ع�ىل تمدي�د العم�ل باتفاقي�ة الطاق�ة 
الت�ي تتضمن العمل ع�ىل تحديث قطاع 
الطاق�ة، بالتع�اون م�ع البن�ك ال�دويل، 
قطاع�ي  يف  إصالح�ات  اج�راء  به�دف 
الكهرباء والغاز. مشرا إىل: ان االتفاقية 
الثاني�ة التي ج�رى االتفاق ع�ىل تمديد 
العمل بها، كانت يف مجال دعم االقتصاد 

وخل�ق ف�رص العم�ل، ع�رب مس�اهمة 
االتح�اد االوروب�ي م�ن خ�الل منظمة 
اليونسكو، لتنفيذ مرشوع احياء مدينة 
املوص�ل القديم�ة، وتنط�وي االتفاقية 
أيضا عىل تحس�ني سبل العيش للشباب 
يف محافظ�ة الب�رصة، من خ�الل تنفيذ 

باق�ة م�ن املش�اريع  املهمة.واض�اف: 
ام�ا االتفاقي�ة الثالث�ة فكان�ت جديدة 
وتتضمن دعم جهود الحكومة العراقية 
ودع�م  كورون�ا،  جائح�ة  مواجه�ة  يف 
جه�ود التعايف االقتص�ادي واالجتماعي 
واع�ادة النازحني. الفت�ا اىل: ان االتحاد 

كمنح�ة  مبال�غ  خص�ص  االوروب�ي 
مالية للعراق س�ترصف بالتنس�يق مع 
منظمة الصحة العاملية اما عىل ش�كال 
مبال�غ نقدي�ة او مس�اعدات طبي�ة او 
لوجس�تية س�تصل للعراق ع�ن طريق 
املنظم�ة العاملية.وبش�اأن موازن�ة عام 

2021، اش�ار الهنداوي اىل: ان الخطوط 
العريضة ملوازنة العام املقبل ان الجانب 
التش�غييل س�يكون الطاغي عىل اعتبار 
حاكم�ة  تش�غيلية  نفق�ات  هن�اك  ان 
كرواتب املوظفني واملتقاعدين والحماية 
مواجه�ة  وتخصيص�ات  االجتماعي�ة 
كورون�ا وغره�ا. مؤك�دا: ان املوازن�ة 
س�يخصص فيه�ا ج�زء كب�ر ملعالجة 
اشكاالت املوازنات السابقة .واضاف: ان 
املوازنة س�رتكز عىل تطوي�ر القطاعات 
كالصناع�ي  املختلف�ة  االقتصادي�ة 
والزراعي والس�ياحي لتنويع االيرادات، 
ورفد ايرادات جدي�دة للموازنة والتقليل 
تدريجي�ا من االعتماد عىل النفط .ولفت 
اىل: ان هن�اك جهودا تبذل من قبل وزارة 
التخطيط بالتنسيق مع منظمات دولية 
مختص�ة يف مج�ال الزراع�ة والج�دوى 
االقتصادية لتكون احد الروافد االساسية 
واملهم�ة لدعم امل�وازن، وتقليل االعتماد 
عىل النف�ط تدريجي�ا، اىل ان نتمكن من 
النه�وض بالقطاع�ات االخرى.واعلنت 
وزارة املالية البدء بإعداد مرشوع قانون 
موازن�ة 2021 بع�د االنتهاء م�ن اعداد 
موازن�ة ع�ام 2020.وينتظ�ر مجل�س 
الن�واب ارس�ال موازن�ة 2020 من قبل 
الحكومة لغرض مناقش�ها والتصويت 
عليها، ليستعد فيما بعد ملناقشة موازنة 
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بغداد/ الزوراء:
وزارتي  ضباط  شمول  الرشيد  مرصف  قرر 
الوطني من غر  األمن  والداخلية وجهاز  الدفاع 
للموظفني. املمنوحة  بالسلفة  رواتبهم  املوطنة 

إنه   : بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الدفاع  وزارة  ضباط  جميع  شمول  »تقرر 
ووزارة الداخلية واألمن الوطني من غر املوطنة 
للموظفني«.وأشار  املمنوحه  بالسلفة  رواتبهم 
البطويل  لدورهم  جاء  القرار  »هذا  أن  إىل  البيان 
بكفيل  السلفة  »توثق  أن  مؤكداً  وتضحياتهم«، 

مدني أو ضابط من الوزارة نفسها«.

الرشيد: مشول ضباط الدفاع والداخلية 
واألمن الوطين بالسلف والقروض

الالمي ينعى الصحفي قاسم املالكي

الناطق باسم القائد العام: الكاظمي 
يتابع شخصياً ملف املختطفني

محاس: قادرون على إدخال إسرائيل 
كلها يف املالجئ 

اعتقال ثالثة عناصر من “داعش” تسللوا إىل العراق 
من سوريا

إصابات كورونا تتجاوز الـ31 مليونا 
و93 ألف إصابة عامليا

وسائل إعالم مصرية وعربية تقع يف فخ ”الدجاجة ليكسي“

االخريةبرنامج يكتشف احلوادث قبل وقوعها يف سيارات ذاتية القيادة

ص 8

 

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 323 
ألفا ونسبة الشفاء تبلغ 80 %

بعد تسجيل 3821 إصابة جديدة و70 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ني، 
لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل ٣82١ اصابة 
جديدة و70 حالة وفاة وش�فاء 4484 
حالة، ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات 
يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت  حس�ب 
وثيقة حصلت »الزوراء« عىل نس�خة 
منه�ا: ان عدد الفحوص�ات املختربية 
لي�وم ام�س: ١٩7٥6، ليصب�ح العدد 
الفحوصات الكلية: 2076844، مبينة 
انه ت�م تس�جيل ٣82١ اصابة جديدة 
و70 حالة وفاة وش�فاء 4484 حالة.

واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت الش�فاء 
ع�دد  ام�ا   ،)%80(  2٥807٥ ال�كيل: 
االصاب�ات الكيل: ٣228٥6، بينما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: ٥6١٥6، يف 
حني ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية 
املرك�زة: 6١6، وحاالت الوفيات الكيل: 
862٥.م�ن جهت�ه، اعل�ن مدي�ر عام 
صحة بغ�داد الرصاف�ة، الدكتور عبد 
الغني الس�اعدي، تسجيل 4٣2 اصابة 
جديدة بف�روس كورون�ا بينها 284 
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: ان »املؤسسات الصحية 
يف جانب الرصافة سجلت 4٣2 اصابة 
جديدة بفروس كورونا موزعة كالتايل 
: 284 حال�ة ش�خصت خ�الل الرصد 
الوبائ�ي للقطاعات الصحي�ة: قطاع 
الص�در ٥ حاالت/ قطاع النهروان  ٥٥ 
حال�ة / قطاع بلدي�ات االول 4١ حالة 
/ قط�اع البلدي�ات الثان�ي ٩ حاالت/ 
قط�اع االعظمي�ة   ٣ ح�االت/ قطاع 
الش�عب  2٣ حالة / قطاع االستقالل 
8 ح�االت / قط�اع الرصافة ٥4 حالة 
/ قط�اع النه�روان  28 حالة / قطاع 
املدائن ٣٣ حالة  / قطاع بغداد جديدة  
8١ حال�ة. واش�ار اىل ان  ١48 حال�ة 
خالل مراجعتهم للمؤسسات الصحية 
: مدينة الص�در ٩7 حالة محلة ٥4٣, 
 ,٥44  ,٥٣8  ,٥7٥  ,٥١8  ,٥١7  ,٥٥٥
 ,٥١٣  ,٥24  ,٥٥6  ,٥6٥  ,٥٥0  ,٥٣2
 4١ قط�اع   ,٥١٣   ,٥٥7,٥6٩  ,٥40
, قط�اع ٣١ / قط�اع 47 , قط�اع ١0, 
الش�عب 6 ح�االت محل�ة ٣١7, ٣٣7, 
واح�دة   حال�ة  الزراع�ي   ,٣١7  ,٣٣٥
محل�ة . 7٣4 ,   البلدي�ات, ٣07, ٣١١ 

حي القاهرة حالتني محلة , ٥04 .

الفروف: املواجهة العسكرية بني احلكومة السورية واملعارضة انتهت
اكد أن هناك نقطتني ساخنتني فقط “إدلب وشرق الفرات”

بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الصحة والبيئة الجميع إىل »الشعور باملسؤولية« من أجل احتواء اإلصابات 
للصحة والسالمة  العليا  اللجنة  أن تصدر  البالد، يف حني رجحت  بفروس كورونا يف 
املقبلة.وقال  القليلة  األيام  خالل  الجديد  الدرايس  العام  بدء  بشأن  النهائي  قرارها 
املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر: إن »فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات 
الجميع  داعياً  الصحة«،  وزارة  وتعليمات  بتوجيهات  االلتزام  مدى  ستتابع  األمنية 
اإلصابات  الحتواء  الوقائية  بالتعليمات  الحقيقي  وااللتزام  باملسؤولية  »الشعور  إىل 
العليا  أن »اللجنة  البدر، يف حديث لوسائل إعالم حكومية:  بفايروس كورونا«.وتابع 
للصحة والسالمة الوطنية لم تتخذ حتى اآلن قرارها النهائي بشأن بدء العام الدرايس 

الجديد«، مرجحاً »صدور قرارها النهائي خالل األيام القليلة املقبلة«.

الصحة ترجح صدور »قرار نهائي« بشأن 
بدء العام الدراسي اجلديد خالل أيام

أصحاب الشهادات العليا يتظاهرون جمددا ويقطعون ساحة معرض بغداد الدولي امس

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   



إصابات كورونا تتجاوز الـ31 مليونا و93 ألف 
إصابة عامليا واملتعافون يتخطون 22 مليونا

العراق يستورد وقوداً بقيمة 3 تريليونات 
دينار سنويًا

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   3821 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و70 حالة وفاة وشفاء 4484 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
حصلت  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد  ان  منها:  نسخة  عىل  »الزوراء« 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات 
الفحوصات  العدد  ليصبح   ،19756
تم  انه  مبينة   ،2076844 الكلية: 
و70  جديدة  اصابة   3821 تسجيل 

حالة وفاة وشفاء 4484 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
االصابات  عدد  اما   ،)%80(  258075
الحاالت  عدد  بينما   ،322856 الكيل: 
حني  يف   ،56156 العالج:  تحت  التي 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 

616، وحاالت الوفيات الكيل: 8625.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة،  بغداد 
الساعدي، تسجيل 432 اصابة جديدة 

اصابة   284 بينها  كورونا  بفريوس 
شخصت خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
يف جانب الرصافة سجلت 432 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل 
الرصد  خالل  شخصت  حالة   284  :
قطاع  الصحية:  للقطاعات  الوبائي 
الصدر 5 حاالت/ قطاع النهروان  55 
41 حالة  االول  بلديات  / قطاع  حالة 
حاالت/   9 الثاني  البلديات  قطاع   /
قطاع  حاالت/   3 االعظمية    قطاع 
الشعب  23 حالة / قطاع االستقالل 
حالة   54 الرصافة  قطاع   / حاالت   8
/ قطاع  28 حالة  النهروان   / قطاع 
املدائن 33 حالة  / قطاع بغداد جديدة  

81 حالة.
خالل  حالة   148 ان   اىل  واشار 
 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
 ,543 محلة  حالة   97 الصدر  مدينة 
 ,544  ,538  ,575  ,518  ,517  ,555
 ,513  ,524  ,556  ,565  ,550  ,532
 41 قطاع   ,513   ,557,569  ,540
 ,10 قطاع   ,  47 قطاع   /  31 قطاع   ,
 ,337  ,317 محلة  حاالت   6 الشعب 

335, 317, الزراعي حالة واحدة  محلة 
حي   311  ,307 البلديات,     ,  734  .
القاهرة حالتني محلة , 504 ,  شارع 
فلسطني 7 حاالت  محلة 505, 503, 
تجاوز،    ,731 محلة,  حالتني   االمني  
سبع ابكار  حالة واحدة  محلة 338،  

الزعفرانية حالة واحدة   محلة  949، 
 ,906  ,  905  ، واحدة  حالة  بسماية 
 ,905  ,903 محلة  حاالت   7 الكرادة 
االعظمية حالتني محلة, 314، الصليخ 
شارع    ,  324  , محلة  واحدة  حالة 
الحسينية   ، واحدة  حالة  الدورة    60

 ،  223  ،219  ,  220  , محلة  حاالت   4
ام   ,319  , محلة  واحدة  حالة  البنوك 
الكرب حالة واحدة وحي الزهراء حالة 
واحدة، البلديات حالة واحدة واملنصور 
حالة واحدة محلة 611 ، شارع حيفا 
حالة واحدة، وابو سيفني حالة واحدة 

واحدة  حالة  املنصور   ،  127 محلة 
واحدة  حالة  السعدون  611و  محلة 
 , محلة  حالتني  ،الغزالية   101 محلة 
667 و الوزيرية حالتني محلة , 301 ، 

الغدير حالتني محلة ,702 , 706 .
واضاف الساعدي: انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات 
 1233 منهم  تويف   39735 اىل  ارتفع 
  34110 الشفاء  اكتسب  فيما  لالسف 

واملتبقي قيد العالج 4392«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

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

امس.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 

 826 االصابات  عدد  ان  منه:  نسخة 
ابو   /  31 غريب  أبو  كاآلتي:  موزعة 
دشري  2/ االسكان  18/ االعالم   19/ 
البياع  42/ التاجي  3/ الحارثية  1/ 
الحرية  56/ الدورة  71/ الدولعي  8/ 
السيدية  26/ الشالجية  1/ الرشطة 
الخامسة 2/ الشعلة   67 / الصالحية 
 /5 الطوبجي   /23 الطارمية    /3
العامرية  1/ العطيفية 14/ العالوي 
 /6 القادسية   /13 الغزالية     /9
اللطيفية   /3 الكرخ   /65 الكاظمية 
 /  6 املعالف    /67 املحمودية   /12
املكاسب  7/ املنصور  17/ املواصالت 
11/ النرص والسالم  6/ الوشاش 4/ 
جكوك    /6 الريموك     /4 اليوسفية  
4/ حي الرتاث 6/ حي الجامعة  22/ 
 /4 الخرضاء  حي   /55 الجهاد   حي 
حي العامل  52/ حي العدل   13/ حي 
الفرات 7/ سبع البور  1/ سويب  1/ 
شارع حيفا 5/ كرادة مريم 7/ جانب 
 /3 قار  ذي  محافظة   /14 الرصافة  
محافظة  الدين1/  صالح  محافظة 

بابل   1/ محافطة نينوى  1.
 ،611 الشفاء:  عدد  ان  اىل  واشارت 

بينما الوفيات: 7.

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 323 ألفا ونسبة الشفاء تبلغ %80

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعداد اإلصابات بفريوس كورونا حول  تزايدت 
إىل أكثر من 31 مليوًنا وأكثر من 93 ألف، وفيما 
أعداد  بلغت  املليون،  من  الوفاة  حاالت  قاربت 

املتعافني أكثر 22 مليون حالة.
وتصدرت الواليات املتحدة أعداد اإلصابات بـ 6 
ماليني و968 ألفا و918 إصابة، تليها الهند 5 
ماليني و405 آالف و252 إصابة، ثم الربازيل 4 

ماليني و528 ألفا و347 إصابة.
ومع تواصل انتشار الفريوس حول العالم تتجه 
األوروبية  بالقارة  وخاصة  الدول  من  العديد 
عقب  اإلغالق  وإعادة  القيود  فرض  عودة  من 
والوفيات  باإلصابات  قيايس  معدل  تسجيل 
يلتزم  ال  من  ضد  باهظة  غرامات  وفرض 

بإجراءات الوقاية وخاصة وضع الكمامة.
ودخل نحو مليون شخص من سكان منطقة 
التنقل  مدريد بقيود مشددة جديدة عىل حرية 
وملدة أسبوعني، بهدف وقف املوجة الثانية من 

انتشار الفريوس. 
البالغ  املعنية  املناطق  ولن يتمكن سكان هذه 
عددهم 850 ألفا الذين يشكلون 13% من عدد 
من  الخروج  من  العاصمة،  ضواحي  سكان 

أحيائهم إال ألسباب رضورية.
وأصدرت الحكومة األرجنتينية مرسوما بتمديد 
القيود املفروضة بسبب فريوس كورونا، والتي 
كانت البالد فرضتها قبل 6 أشهر لوقف انتشار 

الوباء، حتى 11 أكتوبر املقبل.
العاصمة  منطقة  عىل  القيود  هذه  وتطبق 
تأثرت  التي  األخرى  واملناطق  أيرس  بوينس 
بالوباء، وتمنع سكان هذه املناطق من مغادرة 

منازلهم إال ألسباب محددة.
العارش عامليا يف  املركز  وتحتل األرجنتني حاليا 
عدد اإلصابات وذلك بتسجيلها أكثر من 630 ألف 
حالة، لكنها نجحت يف إبطاء انتشار الفريوس 
بشكل أفضل بكثري من الربازيل املجاورة، بينما 

سجلت  إنها  الصحة  وزارة  قالت  الربازيل،  يف 
16 ألفا و389 إصابة مؤكدة بفريوس كورونا، 

و363 وفاة خالل 24 ساعة.
اإلجمايل  العدد  أن  الوزارة  بيانات  وأظهرت 
الجنوبية تجاوز  بلد بأمريكا  لإلصابات يف أكرب 

4.5 ماليني حالة منذ ظهور الوباء.
عدد  يف  عامليا  الثاني  الرتتيب  يف  الربازيل  وتأتي 
الوفيات جراء الوباء بعد الواليات املتحدة، وذلك 

بنحو 137 ألف وفاة.
ويف أملانيا، شارك بضعة آالف يف مظاهرة مناوئة 
انتشار كورونا يف  للحد من  الحكومية  للتدابري 

مدينة دوسلدورف الواقعة عىل نهر الراين.
وكانت مجموعة محلية تابعة ملبادرة »التفكري 
الجانبي« أخطرت عن املظاهرة املناوئة لتدابري 
املظاهرة  يف  املشاركني  بعض  وحمل  كورونا، 
أعالم قوس قزح ورفعوا صورا مناوئة للرقمنة 
التباعد،  من  بدال  بالعناق  الفتات  يف  وطالبوا 

وشككوا يف وجود جائحة كورونا.
إىل ذلك، أعلنت الحكومة الربيطانية أنها تعتزم 
يرفضون  الذين  األشخاص  عىل  غرامة  فرض 
 10 إىل  تصل  املنزيل  الذاتي  العزل  ألمر  االمتثال 

آالف جنيه إسرتليني )13 ألف دوالر أمريكي(.
بدرجة  اإلصابة  لحاالت  اإلجمايل  العدد  وارتفع 
إىل تشديد  أدى  كبرية يف األسابيع األخرية، مما 
القيود يف مختلف أرجاء البالد وفرض عزل عام 

يف عدة مناطق.
تسجيل  الروسية  الصحية  السلطات  وأعلنت 
الساعات  خالل  بكورونا  جديدة  إصابة   6148
عىل  يومية  حصيلة  ثاني  وهي  املاضية،   24
منذ  إصابة  آالف   6 مستوى  تتجاوز  التوايل 
جديدة  وفاة   79 سجل  كما  شهرين،  نحو 

بالفريوس.
وبلغت حصيلة الوفيات يف روسيا منذ بدء تفيش 
الوباء 19 ألفا و41 حالة، يف حني تجاوز إجمايل 

املصابني مليونا و103 آالف.

بغداد/ الزوراء:
ذكرت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس االثنني، 
أن العراق يستورد وقوداً بقيمة 3 تريليونات دينار 
مصانع  لتشييد  مهيأ  العراق  ان  مبينا  سنوياً، 

البرتوكيماويات نظرا للخامات املتوفرة لديه.
وقال عضو اللجنة، النائب غالب محمد، يف حديث 
ثروات  وفيه  صناعي  بلد  »العراق  ان  صحفي: 
طبيعية كبرية وعنده من االحتياطيات من النفط 
الضعيفة  الحكومات  ان  إال  كبري،  بشكل  والغاز 
التي تعاقبت عىل العراق بعد 2003 فكرت يف كيفية 

جمع األموال بدالً من عملية البناء واالعمار«.
باسترياد  يقوم  اآلن  لغاية  »العراق  ان  واضاف 
الغاز  وزيت  البنزين  من  النفطية  املشتقات 
)الكازويل(، مبينا ان »استرياد العراق السنوي من 

هذه املشتقات تبلغ 3 ترليونات دينار سنويا«.
واشار محمد اىل ان »العراق مهيأ إلنشاء مصانع 
الكبرية  االحتياطيات  وجود  نتيجة  برتوكيماوية 

ويف  واالنبار  ودياىل  كوردستان  اقليم  يف  الغاز  من 
الكميات  عن  فضال  البالد،  من  الجنوبية  املناطق 

االحتياطية الكبرية من النفط«.
أن  املصانع من شأنها  »انشاء هذه  أن  إىل  ولفت 
تشغل االالف من االيدي العاملة من الشباب، كما 
ان املواد املنتجة من هذه املصانع تدر ارباحا كبرية 
قورنت  ما  اذا  االموال  من  اضعاف   10 من  اكثر 
بعملية بيع املرت املكعب من الغاز او الربميل النفط 

الواحد«.
يذكر ان العراق يعاني قدم املصايف النفطية، وهي 
غالبا ما تنتج اقل من طاقتها التصميمية.. ويمتلك 
الدورة والبرصة  العراق ثالثة مصاٍف كبرية وهي 
صغرية  نفطية  مصاٍف   10 عن  فضال  وبيجي، 
اخرى منترشة عىل عدد من املحافظات العراقية، 
وما زال العراق يستورد البنزين عايل االوكتني من 
دول الجوار، كما يستورد الغاز الطبيعي لتشغيل 

محطات الكهرباء العاملة عىل الغاز.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد 
صال�ح بنتن، أنهم س�يعتمدون يف مراحل 
الع�ودة التدريجي�ة للعم�رة والزيارة عىل 
الحل�ول التقني�ة الت�ي تمك�ن الرشكات 
واملؤسسات من تس�ويق الخدمات عامليا 
ومحلي�ا، وذل�ك أثن�اء حديث�ه يف امللتقى 

االفرتايض الثاني إلثراء تجربة املعتمر.
من جهت�ه، بني نائب وزير الحج والعمرة 
أن منظومة الحج والعمرة ال تقترص عىل 
الخدمات األساس�ية الت�ي تقدم لضيوف 
الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من 
الخدم�ات الت�ي يمكن أن تق�دم من قبل 
القط�اع الخاص مثل الخدمات املس�اندة 
واللوجس�تية وغريها، و التي ستكون لها 

دور كبري يف تحقيق مستهدفات الرؤية.
وق�ال: ان االندماجات واالس�تحواذات يف 
قطاع العمرة س�تخفف بش�كل كبري عىل 
التكاليف التش�غيلية وستساهم يف زيادة 
كفاءة التش�غيل وتنوع الخدمات املقدمة 

مع زيادة األصول والقدرات املالية.
كما أكد وزير الحج أن العودة ستكون عرب 
حلول تقنية تمكن الرشكات واملؤسسات 
من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل 

يف تطبيق “اعتمرنا”.
مؤسس�ات  دور  يأت�ي  “وهن�ا  وتاب�ع: 
الربام�ج  لتس�ويق  العم�رة  ورشكات 

خ�ارج  م�ن  القادم�ني  أو  للمواطن�ني 
اململكة”.

أن�ه  إىل  والعم�رة  الح�ج  وزي�ر  وأش�ار 
س�يكون هناك أكثر من 30 رشكة محلية 
وعاملية يمك�ن التعامل معها، مش�ريا إىل 
توفري املس�ار اإللكرتون�ي لهذه الرشكات 
لتتمكن م�ن تقديم الخدم�ات ومتابعتها 
للمعتمري�ن، مبينا أن كارت التحول األول 
يك�ون لخدم�ة زوار املس�جد النبوي من 

الداخل والخارج.
وأك�د الوزير وق�وف وزارة الحج والعمرة 
مع املستثمرين والعاملني يف هذا القطاع، 
خصوص�ا يف ه�ذه املرحل�ة ويف مرحل�ة 
التح�ول املؤس�ي والت�ي س�تجعل م�ن 
كيان�ات  العم�رة  ومؤسس�ات  رشكات 
اقتصادية قوية وذات خدمات تخصصية 

عالية الجودة، بحسب موقع “مبارش”.
وأش�ار إىل أن رشكات العم�رة تخدم نحو 
16 مليون معتمر من الداخل من املواطنني 
واملقيم�ني وم�ن مواطن�ي دول مجل�س 

التعاون الخليجي ومعتمري الخارج.
وأردف الوزي�ر قائ�ا: “نطم�ح بخدم�ة 
30 ملي�ون معتم�ر س�نويا بحل�ول عام 

.”2030
وق�ال س�عد الربيع�ة، مدير ع�ام تطوير 
الس�عودية  العام�ة  بالهيئ�ة  األعم�ال 
للمنشآت الصغرية واملتوسطة )منشآت(: 

“أطلق�ت هيئ�ة منش�آت بالتع�اون مع 
برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطنية 
منت�ج يضم�ن تموي�ل املنش�آت العاملة 
يف قط�اع الح�ج والعم�رة به�دف تحفيز 

الجهات التمويلية عىل تمويل القطاع”.
وكان�ت صحيف�ة “ع�كاظ” الس�عودية 
ق�د نرشت م�ا وصفته بتفاصي�ل العودة 

التدريجية للعمرة.
وقالت الصحيفة السعودية إنه من املقرر 
أن يت�م بن�اء خط�ة الع�ودة التدريجي�ة 
للعمرة ع�رب تطبيق إلكرتون�ي يحدد فيه 
تاريخ األداء وس�اعته، عىل أن يكون لدى 

املعتم�ر تقرير طبي موثق يثبت س�امته 
من فريوس كورونا املستجد.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة، 
ال�وزارة  أن  الرشي�ف،  الدكت�ور حس�ني 
س�تعمل عىل تقيي�م تجربة نج�اح الحج 
االس�تثنائي وتطبي�ق إج�راءات صحي�ة 

وتنظيمية عالية الجودة.
كما س�تعمل الوزارة عىل استلهام تجربة 
النجاح يف موس�م العمرة الق�ادم اعتمادا 
ع�ىل الربوتوك�والت املعتم�دة م�ن وزارة 
الصح�ة وتدابريها الوقائي�ة ضد فريوس 

كورونا.

بامكو/ متابعة الزوراء:

عينت لجنة ش�كلها املجلس العسكري الحاكم 

يف م�ايل، ام�س االثنني، وزي�ر الدفاع الس�ابق 

ب�ا نداو رئيس�ا انتقاليا يف الباد وف�ق ما أعلن 

رئيس املجلس العقيد عاصمي غوتا للتلفزيون 

الوطني.

وعني العقيد غوتا نائب�ا للرئيس االنتقايل، كما 

أعلن يف بيان متلفز مقتضب.

وقال غوتا: “يجري حفل التنصيب الجمعة 25 

سبتمرب/أيلول”.

وانقلب العس�كريون عىل الرئي�س إبراهيم أبو 

بكر كيتا يف 18 أغسطس/آب.

وس�يتوىل الوزير الس�ابق منصب رئيس الدولة 

ملدة أشهر عدة تسبق عودة املدنيني إىل الحكم.

ويأتي ه�ذا اإلعان بعد أس�ابيع من الخافات 

ب�ني املاليني حول طبيع�ة الحكم خال املرحلة 

االنتقالية، تخلله�ا ضغط من جانب املجموعة 

االقتصادي�ة لدول غ�رب أفريقيا ع�ىل املجلس 

العس�كري من أجل تعيني فوري لش�خصيات 

مدنية يف الحكم.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس، 
األم�ن  الجمي�ع يف ف�رض  ع�ىل مس�اهمة 

واالستقرار يف الباد. 
وبحس�ب بي�ان املكت�ب اإلعام�ي لرئي�س 
مجل�س الن�واب :ان الحلب�ويس ق�ال خال 
لقائه عش�ائر الصوي�رة، إن “ماذ املواطنني 

هو الدولة القوية العادلة”. 
وأض�اف، أنه “يج�ب أن يس�اهم الجميع يف 

فرض األمن واالستقرار” .
وتاب�ع الحلب�ويس أن�ه “كلما كان�ت الدولة 
ومؤسس�اتها قوية وعادلة س�ينعكس ذلك 
إيجابا ع�ىل املواطنني ويوفر له�م متطلبات 

الحياة الكريمة”.

بغداد/ الزوراء:
الغانم�ي،  عثم�ان  الداخلي�ة،  وزي�ر  �ه  وجَّ
بتش�كيل لجنة ملتابع�ة مطالب جرحى قوى 

األمن الداخيل.
ونق�ل مكتبه اإلعامي يف بيان قول الغانمي، 
خ�ال لقائه ع�دداً من الجرح�ى: “ال خري يف 
مؤسس�ة ال تراع�ي جرحاه�ا، وأن الرؤوس 
إىل  مش�رياً  تضحياته�م”،  أم�ام  تنحن�ي 
فه�ي  قدم�ت  مهم�ا  الداخلي�ة  “وزارة  أن 

تج�د نفس�ها مق�رصة أم�ام عط�اء هؤالء 
الشجعان”.

ووجه وزير الداخلية “بتشكيل لجنة ملتابعة 
جميع مطال�ب جرحى قوى األمن الداخيل”، 
متعهداً “بالعمل شخصياً عىل تنظيم لقاءات 
دورية مس�تمرة معهم لاستماع إليهم وحلِّ 
جمي�ع املعوق�ات الت�ي تواجههم وتس�هيل 
الس�بل لهم، معتربا هذا املوضوع واجباً عىل 

الوزارة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ش�ددت لجن�ة التعدي�ات الدس�تورية، عىل 

ال�دورات  يف  الن�واب  ع�دد  تثبي�ت  رضورة 

الربملاني�ة املقبل�ة، مؤك�دة  وج�ود 50 مادة 

دس�تورية بحاجة اىل التدخل لرصانة السبك 

اللغوي كي ال تكون حمالة أوجه، مبينة أنها 

ستكمل إنجاز ما تبقى من املواد الدستورية 

خال األسبوعني املقبلني.

وق�ال عضو اللجنة يونادم كنا لوكالة األنباء 

العراقية )واع(: إن “عدد سكان العراق يزداد 

بنحو مليون نس�مة يف كل س�نة ويستدعي 

ذلك زي�ادة 10 نواب، إذ يف كل دورة انتخابية 

يض�اف 40 نائب�اً”، مش�دداً ع�ىل “رضورة 

تثبيت عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد يف 

كل دورة برملانية”. 

50 م�ادة دس�تورية،  أن “هن�اك  وأض�اف 

تس�توجب التدخ�ل لرصانة الس�بك اللغوي، 

كي ال تكون حمالة أوجه”، مبيناً أن “اللجنة 

أنج�زت122 مادة دس�تورية، واملتبقية نحو 

22 إىل 23 مادة، س�يتم االنته�اء منها خال 

األسبوعني املقبلني”.

وأش�ار إىل “وج�ود نقاط خافي�ة بني الكتل 

السياس�ية ح�ول طبيعة النظ�ام، هل يبقى 

برملانياً أم رئاس�ياً أم مختلطاً، وعدد أعضاء 

مجل�س النواب، والكتلة الفائزة باالنتخابات 

أو الكتلة الربملانية األكرب ستشكل الحكومة، 

الس�لطات  اختصاص�ات  إىل  باإلضاف�ة 

االتحادية الحرصية واالختصاصات املشرتكة 

بني االتحادية واألقاليم”.

بالنظ�ام  ليس�ت  “املش�كلة  أن  وأوض�ح، 

الربملاني، بل يف الفس�اد املس�ترشي وفش�ل 

اإلدارة”، مش�ريا إىل أن “الشارع انتفض بناء 

ع�ىل الب�اب الثاني من الدس�تور ال�ذي كفل 

الحقوق والحري�ات، فهناك 23 مادة تضمن 

الحقوق و10 مواد تضمن الحريات”.

وتاب�ع، أن “املتظاهري�ن طالب�وا بحقوقهم 

الدس�تورية الت�ي ضمن�ت له�م، الحق�وق 

واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة  السياس�ية 

والثقافية، وحق الس�كن، والعي�ش الكريم، 

والتعليم، والدراس�ة، والصح�ة، والرعاية”، 

الدس�تورية  الحق�وق  أنه�ا “ه�ذه  مؤك�دا 

الت�ي خرج م�ن أجلها الش�ارع، ولم يطالب 

الحكومة بأن تدار برملانياً أم رئاسياً”.

ويف وقت س�ابق، كشفت رئاسة الجمهورية 

عن مقرتح�ات التعديات الدس�تورية، فيما 

أش�ارت إىل أن الرئيس صالح داعٌم لخطوات 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وق�ال رئي�س هيئ�ة املستش�ارين برئاس�ة 

الجمهوري�ة عيل الش�كري يف مقابلة خاصة 

م�ع وكالة األنباء العراقي�ة )واع(: إن “هيأة 

املستشارين يف الرئاسة قامت بتشكيل لجنة 

للتعدي�ات الدس�تورية ،وأن تركيز رئاس�ة 

الجمهورية ب�أن تكون التعديات ذات طابع 

موضوعي، بعيداً عن التوافقات السياسية”، 

الفت�ًا إىل أن “اللجن�ة ضم�ت )23( أكاديمياً 

من أس�اتذة جامعي�ني، وثاث�ة ممثلني عن 

املتظاهري�ن ،فضاً ع�ن ممثلني ع�ن األمم 

املتحدة واالتح�اد األوروب�ي، وبالتعاون مع 

معه�د الحوكم�ة الكن�دي، وال يوج�د فيه�ا 

سيايس”.

السعودية تكشف عن تفاصيل اعتماد عودة العمرة تدرجييا

تعيني وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا يف مالي

احللبوسي: جيب مساهمة اجلميع 
يف فرض األمن واالستقرار

الغامني يوجه بتشكيل جلنة ملتابعة 
مطالب جرحى قوى األمن الداخلي

جلنة التعديالت الدستورية: إنهاء مجيع 
املواد الدستورية خالل األسبوعني املقبلني

الزوراء/ يوسف سلمان:

اعلن ممثل الحكوم�ة يف الربملان 

طوره�ان املفت�ي ، ع�ن وصول 

قانون املوازن�ة العامة 2020 اىل 

مجلس النواب رسميا عرص امس 

، فيم�ا ش�هدت جلس�ة الربملان 

ومداخ�ات  عام�ة  مناقش�ات 

املوازن�ة اإلتحادية  ع�ن قان�ون 

لعام2020 .

باملقابل اعلن نائب رئيس مجلس 

النواب حس�ن الكعبي ان الربملان 

سيكمل ترشيع قانون انتخابات 

مجل�س النواب، نهاية االس�بوع 

الحايل .

وانه�ى مجل�س الن�واب  تقرير 

ومناقشة مرشوع تعديل  قانون 

املحكمة االتحادية العليا رقم ٣٠ 

لس�نة ٢٠٠٥، فيما ق�رر تأجيل 

التصوي�ت ع�ىل مق�رتح قانون 

الضمان الصح�ي ، حيث وجهت 

رئاس�ة الربمل�ان بعق�د اجتم�اع 

جدي�د، للجان املعني�ة مع ممثل 

الثاثاء  الي�وم  الحكوم�ة ظه�ر 

بشأن قانون الضمان الصحي .

 ، الربمل�ان  رئاس�ة  دع�ت  كم�ا 

اللجان النيابية إىل إس�تمرار عقد 

اجتماعاته�ا الدورية لإلرساع يف 

تهيئ�ة مش�اريع القوان�ني وفق 

الس�ياقات الدس�تورية والنظام 

الداخيل، بما يتناسب مع املرحلة 

املواطن�ني  وحاج�ات  الحالي�ة 

 ، األساس�ية  الخدم�ات  لتوف�ري 

فيم�ا انهى مجلس النواب تقرير 

ومناقشة 8 مشاريع قوانني .

اىل ذل�ك اوص�ت لجن�ة الخدمات 

واالعمار النيابي�ة بااللتزام التام 

والكشوفات  االصلية  بالتصاميم 

االولي�ة التي ت�م التعاق�د عليها 

الف�او  لتنفي�ذ م�رشوع مين�اء 

الكب�ري ، مؤك�دة ع�دم الس�ماح 

باختزال او حذف فقرات او الغاء 

مواصفات من اجل تقليل الكلف 

املالية .

وقال عضو اللجنة النائب برهان 

صحف�ي  مؤتم�ر  يف  املعم�وري 

ال�زوراء”،  تابعت�ه”  مش�رتك 

تنفي�ذ  االع�ان ع�ن  “ من�ذ  ان 

م�رشوع مين�اء الف�او الكب�ري ، 

العراقيون بم�ردودات  اس�تبرش 

اقتصادية ايجابية وس�يادية ويف 

، وذل�ك لحاجتن�ا  الجوان�ب  كل 

املاس�ة لهكذا مرشوع يرفع من 

مستويات العراق مع اغلب طرق 

تجارة العالم “.

واوض�ح ان “ التأخ�ري املس�تمر 

يف تنفيذ مراح�ل املرشوع جعلنا 

نتساءل عن االسباب التي تعرقل 

املتداول�ة  التنفي�ذ واملس�تجدات 

ل�دى الكثري م�ن املعني�ني حول 

تغيري بع�ض فق�رات التصاميم 

، م�ن اجل توفري املبال�غ الازمة 

لتعجيل انج�ازه ، ماقد يؤدي اىل 

قل�ة فاعليته وقلة االس�تيعابية 

املتوقعة ، خاص�ة ما يدور حول 

االعم�اق التصحيحي�ة واط�وال 

االرصفة وغريها “.

وت�ا املعموري جمل�ة توصيات 

، منه�ا “ تزوي�د مجل�س النواب 

لجنة الخدم�ات ، بتقرير مفصل 

يؤكد ع�دم التاع�ب بالتصاميم 

االولية مع مائمة جميع فقرات 

املين�اء  ومراف�ق  ومقرتح�ات 

للمعاي�ري الدولية التي تؤهله الن 

يكون من اهم املوانئ يف املنطقة 

ليكون قادرا عىل الربط التجاري 

التصميمي�ة  الس�عات  وحس�ب 

الت�ي انش�ئ من اجله�ا “، مبينا 

ان “ اللجن�ة بص�دد اس�تضافة 

وزير النقل ومدير املوانئ ودائرة 

للت�داول حول  املقي�م  املهن�دس 

مات�م منه ، انس�جاما م�ع مبدأ 

الش�فافية لقطع الش�ك باليقني 

، م�ن اج�ل انجاح ه�ذا املرشوع 

العم�اق ال�ذي س�يجعل العراق 

قبلة العالم التجارية “.

الربملان يعد بإكمال تشريع قانون االنتخابات نهاية االسبوع احلالي
وصول موازنة 2020  الى مجلس النواب

     

وزير الثقافة يبحث مع اليونسكو إعادة تأهيل مدينيت البصرة 
واملوصل القدميتني

بغداد/ الزوراء:
عق�د وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة 
ام�س  ناظ�م،  حس�ن  واآلث�ار، 
االثنني، اجتماعاً مع سفري االتحاد 
األوروب�ي يف بغ�داد مارت�ن هوث 
ومدي�ر منظمة الرتبي�ة والثقافة 
والعل�وم “اليونس�كو” يف بغ�داد 
باول�و فونتاني، بحض�ور خرباء 
م�ن هيئ�ة اآلثار وال�رتاث، لبحث 
آخ�ر تط�ورات العمل ع�ىل إعادة 
تأهي�ل مدينتي الب�رصة واملوصل 

القديمتني.
وذكر بي�ان ل�وزارة الثقاف�ة: ان 
االجتم�اع اس�تعرض ماحظ�ات 
فريق�ا  أجراه�ا  الت�ي  الجول�ة 
اليونس�كو واالتح�اد األوروبي يف 

مواق�ع العم�ل، وتقدي�م ع�رض 
تفصي�يل ع�ن املبان�ي الرتاثية يف 
الب�رصة القديم�ة البال�غ عددها 
400 بي�ت، فض�ًا ع�ن القصور 
الرتاثي�ة كقرص الش�يخ خزعل يف 

منطقة نظران.
وأش�ار املجتمع�ون إىل أن املباني 
الرتاثي�ة يف الب�رصة، ال س�يما يف 
منطق�ة النظ�ران، ق�د تعرض�ت 
الح�روب  إث�ر  كب�رية  ألرضار 
واإلهم�ال، وفاقم�ت التج�اوزات 
السكانية من هذه األرضار، فضاً 
ع�ن اإلش�ارة إىل أهمي�ة تأهي�ل 
قناة العش�ار لتأثريه�ا الجوهري 
ع�ىل تأهيل باقي البي�وت الرتاثية 

القريبة منها.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحادية 
عن تنفيذ ثالث عمليات ضبٍط يف منفذي الشالمچة 
وبوابة البرصة، مبينًة أن تلك العمليات أسفرت عن 
العاملني يف مكتب إخراج  املتهمني  ضبط عدٍد من 
گمرگي و )6( حاوياٍت تحتوي عىل مواد ممنوعة 

من االسترياد.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
ان “فريق عمل من مديريَّة تحقيق البرصة انتقل 
إىل منفذ الشالمچة، وتمكن بعد التحري والتفتيش، 
من ضبط  )5( متهمني يعملون يف مكتب لإلخراج 
الگمرگي وبحوزتهم أختام مزورة مشابهة ألختام 

الهيئة العامة للگمارك وأوليات گمرگية متنوعة”
بعمليتي  قامت  املديريَّة  مالكات   ” إن  وأضافت 
البرصة  بوابة  منفذ  گمرگ  يف  منفصلتني  ضبٍط 
تحتوي  حاوياٍت   )6( ضبط  من  خاللهما  تمكنت 

املوديل ممنوعة  دون  بأنواع مختلفة  عىل عجالت 
من دخول العراق، فضالً عن مواد غذائيَّة منتهية 
الصالحية وأخرى ممنوعة من االسترياد، ودراجات 
موافقاٍت  دون  إدخالها  تم  مستخدمة  مائيٍة  

أصوليٍة ”
محارض  تنظيم  ”تمَّ  أنه  الدائرة  وأوضحت 
بموجب  َذت  ُنفِّ التي  بالعمليات  أصوليَّة  ضبط 
األوليات  رفقة  وعرضها  قضائيٍَّة،  راٍت  ُمذكَّ
قـايض  السّيد  عىل  األوىل  العمليَّة  يف  واملتهمني 
ة بقـضايا النـزاهة  محـكمة التحـقيق املُختصَّ
القانونيَّـة  اإلجراءات  التخاذ  ؛  البـصـرة  يف 

املناسبة”.
النيابية،  النزاهة  لجنة  عضو  وجه  جهته،  من 
سعد امليايل، كتاباً اىل وزارة الكهرباء طالباً تزويده 
الكهرباء  خصصخة  بعقود  املتعلقة  باالوليات 

املربمة بني الوزارة والرشكات املنفذة يف بغداد.

بغداد/ الزوراء:

االمريكية  إلكرتيك{  }جنرال  رشكة  أعلنت 

طراز  من  الغازية  التوربينات  من  اثنني  ربط 

البرصة  محافظة  يف  الزبري  محطة  يف   GT13E2

الوطنية،  الشبكة  الكهربائية مع  الطاقة  لتوليد 

الطاقة  الجاد واملستمر بتزويد  التزامها  يف إطار 

االقتصادي  النمو  لتفعيل  الكهربائية الرضورية 

يف البالد واالرتقاء باملعايري املعيشية لشعبها.

التنفيذي  واملدير  الرئيس  انيس،  جوزيف  وقال، 

الطاقة  وأنظمة  الطاقة  خدمات  أعمال  لوحدة 

الغازية لدى }جنرال إلكرتيك{ يف الرشق األوسط 

إضافة  »ان  آسيا:  وجنوب  أفريقيا  وشمال 

الطاقة الكهربائية إىل الشبكة الوطنية يف العراق 

يعد أمراً يف غاية األهمية للتخلص من انقطاعات 

التيار الكهربائي التي تواجه شعب العراق، لذلك 

ما  توليد  من  معاً  سيتمكنان  التوربينان  فأن 

يصل إىل 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، 

ومن املتوقع استكمال أعمال البناء والتشييد يف 

املحطة يف عام 2021، وستكون مجهزة بأربعة 

واملرجح   ،GT13E2 طراز  من  غازية  توربينات 

أن تولد مجتمعة ما يصل إىل 700 ميجاواط عند 

اكتمالها«.

وأضاف ان »}جنرال إلكرتيك{ تفخر باستمرارها 

العراق،  يف  الكهربائية  الطاقة  قطاع  بتطوير 

تمكنت  اذ   ،2019 عام  من  ديسمرب  شهر  ومنذ 

لتعزيز  إىل 1675 ميجاواط  من إضافة ما يصل 

وقدمنا  البالد،  يف  الكهربائية  الطاقة  استطاعة 

العديد  إىل  والصيانة  التحديث واإلصالح  خدمات 

محطات  توليد  لضمان  واملحطات  املرافق  من 

ميجاواط   4325 إىل  يصل  ملا  الحالية  الطاقة 

فرق  وتواصل  املوثوقة،  الكهربائية  الطاقة  من 

يف  املمكنة  الدعم  سبل  بكل  القطاع  مد  عملنا 

بما  أصعبها،  يف  حتى  العراق،  مناطق  مختلف 

التي  الرصاعات  التي ترضرت من  املناطق  فيها 

جرت يف البالد عىل غرار املوصل ودياىل، محققة 

إنجازات يومية، بما يمكننا من الوفاء بالتزامنا 

املتمثل يف دعم نمو وازدهار الجميع يف العراق«.

واختتم أنيس قوله : »عىل الرغم من التقدم الذي 

أحرزناه حتى اليوم، ندرك حاجتنا لبذل املزيد من 

الطاقة  عىل  املتنامية  االحتياجات  لتلبية  الجهد 

الكهربائية يف العراق، لذلك نجد فرق عملنا عىل 

األطراف  مع  التعاون  ملواصلة  االستعداد  أهبة 

لتطوير  والخاص  العام  القطاعني  من  املعنية 

احتياجات  تلبية  من  وتمكينه  الطاقة،  قطاع 

أجيال اليوم واملستقبل يف العراق، مع استمرارنا 

بتبني أرقى معايري الجودة والسالمة«.

لتوليد  الدائمة  الزبري  ان ملكية محطة  اىل  يشار 

الطاقة الكهربائية تعود إىل رشكة نفط البرصة، 

النفطي، عىل بعد نحو 20  الزبري  وتقع يف حقل 

 ENI Iraq رشكة  وتتوىل  البرصة،  عن  كيلومرتاً 

النفطي، ومنحت  الحقل  B.V مسؤولية تطوير 

خدمات  لتقدم  عقداً  إلكرتيك{  }جنرال  رشكة 

الهندسة واملشرتيات والرتكيب والتكليف ملحطة 

الطاقة الكهربائية. 

بغداد/ الزوراء:
للحشد  نينوى  عمليات  قيادة  نفذت 
الشعبي، امس االثنني، عملية لتطهري 

جزيرة كنعوص جنوب املوصل.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
للحشد  نينوى  عمليات  “قيادة 
أمنية  عملية  عىل  أرشفت  الشعبي 
بمشاركة  امس،  صباح  انطلقت 
املدفعية  االلوية 30 و33  ومديريات 

واالتصاالت  واالستخبارات  والطبابة 
فضال  واإلعالم،  الدروع  ومقاتلة 
الحشد  هيئة  يف  املرية  معاونية  عن 
جنوب  كنعوص  جزيرة  يف  الشعبي 

املوصل”.
تهدف  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
تلك  يف  داعش  فلول  عىل  للقضاء 

املنطقة”.
وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش 
عنارص  خمسة  السبت،  قتلت، 

إثر  االٕرهابي  داعش”   “ فلول  من 
اشتباكات التي حدثت جنوب املوصل، 
كما استشهد مقاتل بالحشد الشعبي، 

وجرح ثالثة آخرين باالشتباكات.
مكافحة  من  مفرزة  فككت  بينما 
بالحشد   30 اللواء  يف  املتفجرات 
ناسفة  عبوة  االثنني،  امس  الشعبي، 

يف جزيرة كنعوص جنوب املوصل.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

يف  املتفجرات  مكافحة  من  “مفرزة 
فككت  الشعبي  بالحشد   30 اللواء 
البدء بنصب جرس  عبوة ناسفة قبل 
جنوب  كنعوص  جزيرة  يف  عائم 

املوصل”.
وكذلك دكت مدفعية الحشد الشعبي 
كنعوص  جزيرة  يف  داعش”   “ أوكار 

جنوب املوصل.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

“مدفعية الحشد الشعبي دكت صباح 
جزيرة  يف  داعش”   “ اوكار  امس، 

كنعوص جنوب املوصل”.
وأضاف البيان أن “القصف أسفر عن 
يف  ودقيقة  مبارشة  إصابات  وقوع 

صفوف العدو”.
ونفذت قيادة عمليات نينوى للحشد 
الشعبي، صباح امس اإلثنني، عملية 
أمنية لتطهري جزيرة كنعوص جنوب 

املوصل. 

بغداد/ الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي 
يف محافظة واسط من ضبط عجلتني محملتني بمادة 
)السرياميك( بوزن إجمايل )103 اطنان و760كغم( 
كمرك  مركز  قبل  من  الكمركية  معامالتها  واملنجزة 

املنفذ الحدودي.
واضافت يف بيان ان »عملية ضبط العجلتني تمت يف 
بوابة الخروج عند سيطرة البحث والتحري لهيأتنا، 
البضاعة  الكمركية ومعاينة  تدقيق معامالتها  وبعد 
من قبلهم تبني أن هنالك تجاوز عىل الكمية املقررة 
لالسترياد واملقررة من الهيئة العامة للكمارك واملعفاة 
من قبلهم، مما سبب هدرا وتجاوزاً عىل املال العام«.

محرض  وفق  ضبطه  ماتم  إحالة  »تمت  انه  وبينت 
التخاذ  بدرة  محكمة  تحقيق  قايض  إىل  أصويل 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.
الحدودي يف  الشيب  السياق نفسه »تمكن منفذ  ويف 
محملة  األوىل  عجلتني  ضبط  من  ميسان  محافظة 
بمادة  محملة  الثانية  والعجلة  )الجص(  بمادة 
التجارية  بالعالمة  التالعب  تم  )البسكت والجكليت( 
للمواد املذكورة، ويرعد ذلك تالعبأ يف وصف البضاعة 
واشارت   . التجارية«  عالماتها  تغيري  خالل  من 
إىل  أصويل  محرض  وفق  املخالفة  إحالة  »تم  انه  اىل 
قايض التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة«.

بغداد/ الزوراء:
عدد  القبض عىل مزور وبحوزته  أمنية  قوة  ألقت 
والتخاويل يف محافظة  والوثائق  االختام  كبري من 

البرصة.
»الزوراء«  تلقت  الحدود  حرس  لقيادة  بيان  وذكر 
استخبارات  قسم  من  قوة  »تمكنت  منه:  نسخة 
وبالتعاون مع شعبة  القسم،  بإمرة مدير  القيادة 
الرابعة  املنطقة  الكمارك  رشطة  مديرية  مخدرات 
ختما   70 وبحوزته  متهم  عىل  القبض  إلقاء  من 

تستخدم  األجهزة  من  العديد  مع  األنواع  مختلف 
املعامالت مع منفيسات كمركية وهويات  لتزوير 
وعقود  مهمة  تسهيل  وكتب  تخرج  وشهادات 

عجالت وتخاويل متعددة مع لوحة عجلة«.
معلومات  ورود  بعد  جاءت  »العملية  ان  وبني 
استخبارية عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير 
البرصة«.  محافظة  داخل  باملخدرات  ومتاجرة 
مشرياً اىل »اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقه 

وتسليمهم اىل الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس االثنني، تحرير 
مختطف والقاء القبض عىل الخاطف جنوب رشقي 

بغداد.
وذكر بيان للقيادة ان »قوة من الفرقة االوىل بالرشطة 
يف  املختطفني  أحد  تحرير  من  تمكنت  االتحادية، 
بغداد  العاصمة  )الزعفرانية( جنوب رشقي  منطقة 

مع  بالتنسيق  الثالث  اللواء  مسؤولية  قاطع  ضمن 
نجدة  من  ومفرزة  الثالث  اللواء  استخبارات  شعبة 

الزعفرانية«.
منفذ  )ع.ع.س(  عىل  القبض  القاء  »تم  انه  وأضاف 
عملية الخطف بعد ساعات قليلة من اختطافه ألحد 
أنه »قد جرى تسليم الطرفني اىل  االشخاص«، مبيناً 

جهة املختصة اصولياً إلكمال االجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء: 
تنفيذ  يف  املستمر  التأخري  من  استغرابها  عن  االثنني،  امس  النيابية،  الخدمات  لجنة  اعربت 
الكبري، فيما شددت عىل رضورة تزويدها بتقرير مفصل يؤكد عىل عدم  الفاو  مرشوع ميناء 

التالعب بالتصاميم االولية.
أعلن  أن  منذ  انه  صحفي:  مؤتمر  يف  املعموري،  برهان  الربملانية،  الخدمات  لجنة  عضو  وقال 
العراقيون من  استبرش  الفاعلة،  العراق  رئة  يعد  والذي  الكبري  الفاو  ميناء  تنفيذ مرشوع  عن 
مردودات اقتصادية إيجابية وسيادية يف كل الجوانب، وذلك لحاجتنا املاسة لهكذا مرشوع يرفع 

من مستويات العراق مع اغلب طرق التجارة العاملية.
واضاف: أن التأخري املستمر يف تنفيذ مراحله جعلنا نتساءل عن األسباب التي تعرقل التنفيذ، 
تغيري بعض  املعنيني حول  اإلعالم، وبعض  املتداولة يف كثري من وسائل  املستجدات  ناهيك عن 
فقرات التصاميم من اجل توفري املبالغ الالزمة لتعجيل إنجازه، األمر الذي يؤدي إىل قلة فاعليته 
وأطوال  التصحيحية  األعماق،  حول  يدور  ما  وخاصة  املتوقعة،  املحوالت  االستيعابية  وقلة 

األرصفة وغريها.
تم  التي  االولية  والكشوفات  االصلية  بالتصاميم  التام  االلتزام  رضورة  عىل:  املعموري  وشدد   
التعاقد عليها، وعدم السماح يف اختزال أو حذف فقرات أو إلغاء مواصفات من اجل تقليل الكلف، 
وتزويد مجلس النواب لجنة الخدمات بتقرير مفصل يؤكد عدم التالعب بالتصاميم االولية مع 
أن  الفاو  ميناء  تؤهل  التي  الدولية  للمعايري  امليناء  ومرافق  ومقرتحات  فقرات  جميع  مالئمة 
يكون من اهم املوانئ يف املنطقة، ليكون قادرا عىل الربط التجاري وحسب السعات التصميمية 

التي أنشئ من أجلها.
 واشار املعموري اىل رضورة استضافة وزير النقل ومدير املوانئ ودائرة املهندس املقيم للتداول 
حول ماتم منه وتمكني أعضاء مجلس النواب انسجاما مع مبدأ الشفافية لقطع الشك باليقني 

من اجل إنجاح هذا املرشوع العمالق الذي سيجعل العراق قبلة العالم التجارية.

بغداد/ الزوراء:
امس  املهجرين،  و  الهجرة  وزارة  وزعت 
املساعدات  من  حصة   )18,295( االثنني، 
العائدة  واالرس  النازحة  األرس  بني  االغاثية 
)االنبار  محافظات  يف  االصلية  ملناطقها 
وصالح  بغداد  العاصمة  و  املقدسة  وكربالء 
)سالت  التوزيع  وتضمن   ) البرصة  و  الدين 

غذأيية و اخرى صحية و كسوة مالبس(.
يف  الفروع  شٔوون  دائرة  عام  مدير  وذكر 
تلقت  بيان  يف  جهاكري،  عباس  عيل  الوزارة 
»الزوراء« نسخة منه: أن »  كادر فرع الوزارة 
االنبار وزع )7,720( حصة من  يف محافظة 
املساعدات االغاثية بني االرس العائدة ملناطقها 
الكرمة،   ، القائم  الرمادي،   ( اقضية  يف 
الخالدية و الرمانة(، وتوزيع )4,109( حصة 
الفلوجة  عامرية  مخميات  يف  النازحني  بني 

الوزارة  فرع  كادر  توزيع  اىل  اضافة  وبزيبز، 
حصة   )1,000( املقدسة  كربالء  محافظة  يف 
خارج  و  داخل  النازحة  االرس  بني  اغاثية 

املخيم«.
يف  الوزارة  »كوادر فرعي  أن    وتابع جهاكري: 
والرصافة  الكرخ  بجانبيها  بغداد  العاصمة 
 )3,210( الشهرية  الحصة  ضمن  وزعت 
األرس  بني  االغاثية  املساعدات  من  حصة 
والنبي  العذراء  مريم  مجمعي  يف  النازحة 
الرقعة  ضمن  اخرى  ومناطق  )ع(  يونس 

الجغرافية بجانبيها«. 
يف  الوزارة  فرع  كادر  »توزيع  أن  إىل  مشريا 
بني  حصة   )2,116( الدين  صالح  محافظة 
االرس النازحة يف قضاء الطوز، وتوزيع كادر 
الوزارة يف محافظة البرصة )140( حصة بني 

النازحني يف املحافظة«.

بغداد/ الزوراء: 
الرتبية عن موعد إعالنها بدء  كشفت وزارة 
ظل  يف   2021-  2020 الجديد  الدرايس  العام 
يف مواجهة جائحة  وقائية  واجراءات  تدابري 

كورونا.
فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
يف ترصيح صحفي: ان »وزارة الرتبية أنهت 
بالعام  الخاصة  واملقرتحات  االليات  كافة 
عىل  عرضها  هو  تبقى  وما  الجديد  الدرايس 
هيأة الرأي يف الوزارة والتصويت عليها ومن 
الوزراء،  العامة ملجلس  االمانة  اىل  ثم رفعها 
للعام  كآلية جديد  إقرارها ستؤخذ  ويف حال 

الدرايس الجديد«.
وأضاف »خالل االسبوع املقبل سنعلن موعد 
الخاصة  واآلليات  الدرايس  العام  بدء  اعالن 
هناك  ان  سنعلن  ما  »متى  انه  مؤكداً  به«. 
الكتب  بتوزيع  سنقوم  جديدا  دراسيا  عاما 
عجلة  بعدها  وستنطلق  فيها  اشكال  وال 

التعليم«.
وبشأن نتائج السادس االعدادي، قال »حتى 
فاروق  وأشار  بشأن«.  موعد  يوجد  ال  اآلن 
اىل »اآلن ال يوجد منهج درايس محدد يخص 
فريوس كورونا والتثقيف به وبيان مخاطره، 

ولكن االجراءات الوقائية مستمرة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل/ الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية، امس االثنني، استكمالها 
جميع االجراءات املتعلقة بإطالق خدمة نظام التصنيفات السعرية يف نظام الحجز االيل 

الذي ستعتمده الرشكة يف قطع تذاكر السفر.
وقال مدير عام الرشكة، الكابتن كفاح حسن، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
“اطالق هذه الخدمة يندرج ضمن توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسني الشبيل 
عىل رضورة تحسني وتطوير الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني والتي ستدخل حيز 
التنفيذ بدءا من تاريخ 2020/9/25 وستشمل الحجز عىل رحالت القطاعات الداخلية 

كمرحلة اوىل تمهيداً لتطبيقها عىل رحالت القطاعات الخارجية”.
اضافية  خيارات  الكرام  للمسافرين  ستتيح  السعرية  “التصنيفات  ان  حسن  واضاف 

وبأسعار تنافسية مقارنة مع باقي النواقل األخرى”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن جهاز االمن الوطني العراقي، امس االثنني، عن تمكنه من اعتقال ثالثة دواعش بينهم قيادي 
خالل محاولتهم انشاء “مفارز جديدة” داخل االرايض العراقية.وقال الجهاز يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان “فريقا استخباريا ميدانيا رشع بالتقرب ِمن الرشيط الحدودي مع سوريا وتم نصب 
ان  العراقي”.واضاف  العمق  باتجاه  الحدود منها  اخرتاق  يتم  املرجح  االتجاهات  كمائن خاصة يف 
الجنسية يعمل ما يسمى )  إرهابيني احدهم سوري  القبض عىل ثالثة  إلقاء  ِمن  الفريق تمكن    ”
استنطاقهم  وبعد  الجند،  ديوان  داعش/  اىل  ينتمون  وجميعهم   ،) داعش  عنارص  كفاالت  مسؤول 
االويل اعرتفوا انهم شاركوا يف اغلب املعارك ضد القوات العراقية “.وأوضح البيان انه »جرى تدوين 
أقوالهم أصولًيا، كما اعرتفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل  مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات 

ارهابية، وقد تمت إحالتهم جميعا اىل الجهات املختصة التخاذ االجراءات القانونية بحقهم “.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
خمسة  قرابة  اسرتداد  عن  االثنني،  امس 
إعانة  عىل  املتجاوزين  من  دينار  مليارات 

الحماية االجتماعية.
الحماية  صندوق  عام  مدير  وقال 
جاكلني  العمل،  وزارة  يف  االجتماعية 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  صليوا، 
منه: إن »الصندوق وبمتابعة مبارشة من 
اسرتداد  استطاع  الركابي  عادل  الوزير 

خمسة مليارات و)452( مليون دينار منذ 
بداية العام ولغاية منتصف ايلول الجاري 
رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال 
الصحي وتوقف الدوام يف بعض االوقات«.

وأضاف صليوا أن »مالكات اقسام الحماية 
جهودها  كثفت  والصندوق  االجتماعية 
بمتابعة  القايض  الوزير  توجيه  لتنفيذ 
املتجاوز عليها، واسرتدادها  الدولة  اموال 
منطلق  من  الدولة  خزينة  اىل  واعادتها 

الحفاظ عىل املال العام«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االثنني، 
إرهابيني وضبط كدس   10 القبض عىل 

للعتاد يف صالح الدين.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وقالت 
املستمرة  املتابعة  خالل  »من  إنه  منه: 
الجهد  وتسخري  املسؤولية  لقواطع 
وكالة  مفارز  القت  االستخباري، 
بأستخبارات  املتمثلة  االستخبارات 
صالح الدين القبض عىل )10( إرهابيني 
ارهاب   4 املادة  احكام  وفق  مطلوبني 
اإلرهابية،  داعش  لعصابات  النتمائهم 

صالح  محافظة  من  متفرقة  مناطق  يف 
الدين«.

القبض  تم  منهم  »اثنني  ان  واضافت 
يف  االمنية  القوات  بالتنسيق مع  عليهما 
السليمانية، خالل محاولتهما  محافظة 
تم  فيما  الجوار،  دول  احدى  اىل  الهرب 
للعتاد من مخلفات داعش  ضبط كدس 
بداخله  مكيشيفة  جزيرة  يف  اإلرهابية 
الدروع  ضد  صواريخ  تفجري   مساطر 
وصواريخ قاذفة«، مبينة انه »تم تدوين 
أقوال اإلرهابيني واحالتهم للقضاء ورفع 

املخلفات، دون حادث«.

النزاهة تضبط مواد منتهية الصالحية وممنوعة يف منافذ البصرة
اللجنة النيابية تطالب الكهرباء بأوليات عقود أبرمتها سابقا

»إلكرتيك« تربط توربينات غازية يف حمطة الزبري بطاقة 300 ميكاواط 

ضبط خمالفات يف الكميات وتغيري العالمات يف 
زرباطية والشيب

القبض على مزور حبوزته 70 ختماً وختاويل 
يف البصرة

حترير خمتطف واعتقال اخلاطف يف الزعفرانية 

اخلدمات النيابية تشدد على االلتزام 
بالتصاميم األصلية ملشروع الفاو

توزيع حنو 18 ألف حصة إغاثية 
للنازحني والعائدين يف عدة حمافظات

احلشد ينفذ عملية أمنية لتطهري جزيرة كنعوص يف املوصل
دك أوكار التنظيم اإلرهابي جنوب احملافظة

الرتبية تكشف عن موعد إعالن بدء العام 
الدراسي اجلديد

النقل: إطالق خدمة التصنيفات السعرية 
يف نظام احلجز اآللي قريبا 

إحباط حماولة “داعشية” إلنشاء مفارز 
جديدة يف العراق

اسرتداد قرابة 5 مليارات دينار من 
املتجاوزين على احلماية االجتماعية

اإلطاحة بـ 10 إرهابيني وضبط كدس للعتاد 
يف صالح الدين
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اقرتحت ثالث خطوات تزامناً مع االقرتاض وحذرت من »عجز مهول«

اللجنة النيابية تدعو لتصدير الفائض من املنتج احمللي الرافدين يسرتد نصف مليار دينار 
من املتلكئني

األنبار تعلن إجناز %90 من 
مشاريع تأهيل السدود املتضررة

مصرف النهرين اإلسالمي يطلق 
مراحبيت الزواج والوديعة

املالية النيابية: احلكومة ستلجأ إىل االقرتاض مرة أخرى يف موازنة 2021

بغداد/ الزوراء:
وس�ام  االقتص�ادي،  الخب�ر  ح�ذر 
التميم�ي، من خيار م�ايل يتعلق برفع 
قيمة ال�دوالر ام�ام الدين�ار لتقليص 
االزمة املالية، الفتا اىل ان هذا االسلوب 
سرفع قيمة السلع والبضائع وجميع 

املواد االستهالكية.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحفي: 
ان “الحكومة، ويف ح�ال لم تجد بدائل 
لتج�اوز االزمة املالية، فأنه�ا قد تلجأ 
اىل خط�ة تخفيض قيم�ة الدينار امام 
ال�دوالر، وهو خي�ار يزيد م�ن معاناة 
املواط�ن ويرف�ع سع�ر جمي�ع املواد 

الغذائية والبضائع”.

واضاف ان “روات�ب املوظفني ستتأثر 
ه�ي االخرى يف ح�ال رفع سعر رصف 
ال�دوالر امام الدينار، عىل الرغم من ان 
املوظف لن يحدث اي تغير عىل مرتبه 
قيمت�ه ستنخف�ض  لك�ن  الشه�ري، 

كثراً”.
وب�ني ان “لج�وء الحكوم�ة اىل هك�ذا 
خيار سيعد رسقة للشعب لكن بشكل 
قانون�ي، واالفض�ل هو اتب�اع اسلوب 
البدائل ودعم املنتج الوطني وفتح باب 
االستثم�ار يف البنى التحتي�ة، واطالق 
االرايض واملساحات الفارغة لالستثمار 
وبيعها للمواطنني من اجل توفر املال 

الالزم لتجاوز االزمة”. 

بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعية، امس االثنني، عن وضع آلية 
جدي�دة إلصدار بطاق�ات )املاسرت كارد( 

للمستفيدين من ذوي االعاقة.
االعاق�ة  ذوي  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
واالحتياجات الخاص�ة بالوزارة، عصام 
ترصي�ح  يف  التميم�ي،  اللطي�ف  عب�د 
صحف�ي: ان “االلي�ة ستك�ون بحس�ب 
اختي�ار املستفي�د للمرصف ال�ذي يروم 

االنتم�اء ل�ه«، داعيا »املواطن�ني اىل عدم 
مراجع�ة الهيئة إلص�دار )املاسرت كارد( 
لحني اكمال التعاق�د مع املصارف خالل 
الشه�ر الح�ايل إلتمام اص�دار البطاقات 
اجراءاته�ا  للمستفيدي�ن م�ع تسهي�ل 

لهم”.
وأض�اف التميم�ي ان�ه “تم�ت مناقشة 
التحديات والصعوبات مع لجنة ش�كلت 
من أقس�ام الهيئ�ة يف املحافظات لبحث 
املعوق�ات الت�ي تواجه عم�ل الهيئة منذ 

بداي�ة الع�ام، ومن ضمنه�ا توقف عمل 
االقس�ام بسب�ب االج�راءات الصحي�ة، 
فض�ال ع�ن االيع�از لقس�م تكنولوجي�ا 
املعلومات بتحديث متغرات راتب املعني 
مبارشة ع�ىل واجهة النظام االلكرتوني، 
اضاف�ة اىل اط�الق كل القي�ود املتوقف�ة 
للذين تبينت سالم�ة موقفهم القانوني، 
وكذلك ايقاف قي�ود من لديهم ازدواجية 
يف الرواتب بحسب مقاطعة بيانات مركز 

الوزارة”.

بغداد/ الزوراء:
حق�ق العراق االكتفاء الذاتي من 26 
منتج�اً زراعياً وحيواني�ا وقرر منع 
استرادها. وفيما دعت لجنة الزراعة 
واملي�اه واالهوار النيابي�ة اىل تصدير 
الفائض من املنت�ج املحيل، أكدت ان 
نجاح الخط�ط الحكومية باملجاالت 
كاف�ة يعتم�د بش�كل اس�اس ع�ىل 

التعاون مع لجان الربملان املعنية.
وأعلن�ت وزارة الزراعة يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: »منع استراد 
)21( منتجا ومحصوال زراعيا نباتيا 
وحيوانيا م�ن كافة املنافذ الحدودية 
نظ�را لوفرته�ا يف االس�واق املحلي�ة 
ووفق�ا للروزنام�ة الزراعي�ة الت�ي 

وضعتها الوزارة«.
اىل  ان�ه »وإش�ارة  البي�ان  وأض�اف 
كتاب الوزارة وقراري لجنة الشؤون 
االقتصادي�ة، ف�إن قائم�ة املنتجات 
م�ن  املمنوع�ة  النباتي�ة  الزراعي�ة 
االستراد تشمل }الخيار، الباذنجان، 
النبق،  القرنابيط، الج�زر،  اللهان�ة، 
البطاط�ا، الخ�س، الث�وم، الشج�ر، 
الفلفل، التم�ور، الطماطة، الشلغم، 
والباق�الء  العس�ل،  الشون�در، 
الخ�راء{، فيما تتضم�ن املنتجات 
الحيوانية املمنوعة من االستراد كل 
م�ن }بيض املائ�دة، الدج�اج الحي، 
الدج�اج املجزور الكام�ل، واالسماك 

البحرية والنهرية املجمدة واملربدة{«. 
وأك�دت الزراعة: ان »قرار املنع يأتي 
استن�ادا اىل م�ا جاء يف ق�راري لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة والت�ي نصت 

ع�ىل }منع دخ�ول السل�ع املشمولة 
باملن�ع وفق الروزنام�ة الزراعية من 
جمي�ع املناف�ذ الحدودي�ة بانواعها 
كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذية 

اج�ازة االست�راد من عدم�ه، وعىل 
وزارة الزراع�ة االعالن ع�ن ذلك قبل 
اسب�وع م�ن ي�وم التنفي�ذ، ومن�ح 
م�دة 10 أيام بعد اص�دار كتاب املنع 

للمستوردين الحاصلني عىل موافقة 
مسبق�ة والذين قام�وا بإدخال جزء 
م�ن االرسالية، وذل�ك ملنحهم الوقت 
الك�ايف الستكم�ال م�ا تبق�ى م�ن 

االرسالية{«.
م�ن جهته�ا، دع�ت لجن�ة الزراعة 
ام�س  النيابي�ة،  وااله�وار  واملي�اه 
الفائ�ض م�ن  االثن�ني، اىل تصدي�ر 
املنت�ج املحيل، فيما أك�دت ان نجاح 
الخط�ط الحكومية باملج�االت كافة 
يعتم�د بش�كل اساس ع�ىل التعاون 
م�ع لج�ان الربمل�ان املعني�ة. وق�ال 
رئي�س اللجنة، س�الم الشم�ري، يف 
بي�ان صحف�ي: ان »النج�اح بشكل 
خاص يف خطط االستصالح الزراعية 
واالنت�اج الحيوان�ي دليل واضح عىل 
التعاون املستمر بني اللجنة والجهات 
الحكومي�ة املعني�ة والت�ي ساهمت 
بشكل كبر بهذه الوفرة واالكتفاء«.

واض�اف ان »اع�الن وزارة الزراع�ة 
املستم�ر ع�ن االكتف�اء الذات�ي من 
والحيواني�ة  الزراعي�ة  املنتج�ات 
ووفرتها املحلية امر مهم، وسيسهم 
م�ن  كب�ر،  وبش�كل  التقلي�ل،  يف 
خ�روج العمل�ة الصعب�ة«.  مشدداً 
عىل »أهمية الب�دء الفعيل بالتصدير 
للفائ�ض من املنت�ج املحيل ملا له من 
كس�ب كبر لل�واردات املالي�ة ورافد 

جديد للموازنة«.

بغداد/ الزوراء:
الرافدي�ن  م�رصف  اعل�ن 
حصيل�ة املبالغ الكلية التي تم 
اسرتداده�ا من قب�ل املتلكئني 
امتنع�وا ع�ن تسدي�د  الذي�ن 
م�ا بذمته�م من ام�وال خالل 
ش�هر اب املايض.وقال املكتب 
االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان 
تلق�ت »ال�زوراء« نسخة منه: 
بلغ�ت  االم�وال  “حصيل�ة  ان 
 540,799,475 مجموعه�ا 

مليونا  واربع�ني  )خمسمائ�ة 
وسبعمائ�ة وتسع�ة وتسعني 
وخمس�ة  واربعمائ�ة  الف�ا 
وسبعني دينارا فقط”. واشار 
يف  مستم�ر  “امل�رصف  ان  اىل 
اجراءات�ه الحثيثة يف اسرتجاع 
ام�وال املرصف م�ن املتلكئني 
الذين تخلفوا عن سداد االموال 
م�ن سل�ف وق�روض، واتخاذ 
كافة االساليب القانونية بحق 

كل من يمتنع عن ذلك”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مدير دائرة املوارد املائية 
يف قض�اء الفلوج�ة بمحافظة 
االنبار، رائ�د مظهر املحمدي، 
امس االثنني، عن انجاز نسبة 
%90 من اعادة اعمار وتأهيل 
ج�راء  املت�ررة  الس�دور 

العمليات االرهابية .
ترصي�ح  يف  املحم�دي  وق�ال 
امل�وارد  ”وزارة  ان  صحف�ي: 
املائية وبالتنسيق مع دوائرها 
يف االنب�ار انج�زت %90 م�ن 
مشاري�ع اعادة اعمار وتأهيل 
الس�دود املتررة ج�راء قيام 
ارهاب�ي داع�ش بالعب�ث بها 
ابان سيطرته ع�ىل مساحات 

واسعة من مدن االنبار “.
االنب�ار  س�دود  ان”  واض�اف 
تعرض�ت اىل عمليات تخريبية 

خاص�ة س�د الفلوج�ة املائي، 
ارهاب�ي  قي�ام  اىل  باإلضاف�ة 
داع�ش برمي نفاي�ات يف نهر 
الف�رات، االمر ال�ذي تسبب يف 
اعاق�ة مج�رى املي�اه، ما دعا 
كوادر امل�وارد املائية اىل اطالق 
اكرب حملة لك�ري نهر الفرات 
وال ت�زال مستم�رة لح�د اآلن 
لتنظي�ف النهر واعطاء جرياء 
ارضار  م�ن  ناهي�ك  افض�ل، 
كب�رة لحقت بالبن�ى التحتية 
املائية ورسقة  امل�وارد  للدوائر 

معداتها”.
وأوض�ح املحم�دي أن “دوائر 
املائية مازال�ت تعالج  امل�وارد 
االرضار الناجم�ة من عمليات 
الت�ي طالت  ارهاب�ي داع�ش 
التج�اوزات ع�ىل حرم�ة نهر 

الفرات “. 

بغداد/ الزوراء:
النهري�ن  م�رصف  أعل�ن 
االثن�ني،  ام�س  اإلسالم�ي، 
عن اط�الق تموييليَ “مرابحة 
الطل�ب”  تح�ت  الوديع�ة 
بمبلغ  ال�زواج”  و”مرابح�ة 

خمسة ماليني دينار.
ونقل ع�ن مصدر مسؤول يف 
امل�رصف قول�ه: إن “تمويل 
تح�ت  الوديع�ة  “مرابح�ة 
الطل�ب” تضم�ن ان يك�ون 
الح�د األدنى لالي�داع 50 الف 
دين�ار، ولن يسمح له بزيادة 
مبلغ وديعته وتسجيل حركة 
االيداع يف دفرته، بينما سيحق 
له بع�د ثالثة اش�هر تحويل 
استثماري�ة  اىل  الوديع�ة 
له�ا  االرب�اح  وتحتس�ب 
والخسائ�ر عليه�ا ابتداًء من 
بداي�ة الشهر الذي ييل تقديم 
الطلب، ويف ه�ذه الحالة عىل 
الزبون تسلي�م دفرته وتسلم 
دف�رت الودائ�ع االستثماري�ة 
ب�دال عنه م�ع تحمل�ه كلفة 

الدفرت الجديد”.
مرابح�ة  تموي�ل  وبش�أن 
ال�زواج، اوض�ح: ان “مبلغه 
يصل اىل خمسة ماليني دينار 
بمق�دار رب�ح ع�رة باملئة 
سنوي�ا مل�دة ثالثة اع�وام«، 
ضواب�ط  »ان  إىل  مش�را 
التمويل شملت تقديم كفيل 
موظف حكومي ال يقل عمره 
عن 59 عاما، وان يكون الحد 
االدنى لصايف راتبه 400 الف 

دينار”.
“امل�رصف  ان  اىل  واش�ار 
اش�رتط ايض�ا أال يق�ل عمر 
طالب التموي�ل عن ١٨ عاما 
ويقدم طلبا يذك�ر فيه املواد 
موضح�ا  رشاؤه�ا،  امل�راد 
به�ا الكمي�ة والنوعي�ة م�ع 
واملستمسكات  ال�زواج  عقد 
أن  اىل  مش�را  الثبوتي�ة”، 
الزواج”  “مرابح�ة  “تموي�ل 
يشمل االثاث املنزيل واالجهزة 
رشاء  ويمن�ع  الكهربائي�ة، 

املصوغات الذهبية«.

اقتصادي: احلكومة قد ترفع قيمة الدوالر أمام الدينار لتجاوز أزمتها

الزراعة حتقق االكتفاء من 26 منتجاً زراعياً وحيوانياً ومتنع استريادها

بغداد/ الزوراء:
بين�ت اللجنة املالي�ة النيابي�ة ان الحكومة 
قدم�ت موازن�ة 2020 يف ه�ذا التوقيت من 
اجل طل�ب االقرتاض مرة أخ�رى يف موازنة 
2021، الفت�ة اىل ان موازن�ة الع�ام املقب�ل 
يج�ب ان تق�دم اىل الربملان قب�ل 15 ترين 
األول املقبل م�ن اجل التصويت عليها داخل 
الربمل�ان. وفيم�ا اقرتح�ت ع�ىل الحكوم�ة 
اتباع ثالث خط�وات بالتزامن مع االقرتاض 
الخارج�ي ال�ذي »تن�وي« الحص�ول عليه، 
رجح�ت تمري�ر طلبها الخ�اص بذلك داخل 
قّبة الربملان لتوف�ر الرواتب، فيما حّذر من 

»عجز مهول« يف موازنة 2020.
وق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية، جمال 
ان “تأخ�ر  احم�د، يف ترصي�ح صحف�ي: 

تسلي�م موازن�ة 2020 اىل الربملان غر مربر 
من قبل الحكومة، اذ كان يفرتض تقديمها 
قبل الشه�ر الحايل من اج�ل إنجازها داخل 

الربملان والتصويت عليها”.
وأضاف ان “موازن�ة 2021 مازالت يف طور 
االع�داد ل�دى الحكومة ويف�رتض ان تسلم 
اىل الربمل�ان قبل 15 تري�ن الثاني من اجل 

مناقشتها وقراءتها ومن ثم التصويت”.
وب�ني ان “الحكوم�ة قدم�ت موازنة 2020 
يف هذا الوقت حت�ى تستطيع طلب اقرتاض 
اخ�ر ملوازنة 2021، اذ ك�ان مقرراً طلب 15 
تريليونا و5 مليارات للموازنة، إضافة اىل ان 
طلب االق�رتاض كان مق�ررا ان ينتهي عند 

تقديم املوازنة”.
م�ن جانب�ه، اق�رتح عض�و اللجن�ة املالية 

النيابية، جم�ال كوجر، ام�س االثنني، عىل 
الحكومة اتباع ثالث خط�وات بالتزامن مع 
االق�رتاض الخارجي الذي »تنوي« الحصول 
عليه، مرجح�اً تمرير طلبه�ا الخاص بذلك 
داخل قّبة الربملان لتوفر الرواتب، فيما حّذر 

من »عجز مهول« يف موازنة 2020.
إن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  كوج�ر  وق�ال 
»الحكوم�ة، وبع�د تصوي�ت الربمل�ان ع�ىل 
قان�ون االق�رتاض، ك�ان من املف�رتض أن 
ترس�ل املوازنة قب�ل نهاية ش�هر حزيران، 
لكنها لم ترسلها«، مبيناً أن »الحكومة حني 
عجزت عن الحصول ع�ىل اقرتاض خارجي 
واستوف�ت الق�روض الداخلي�ة البالغة 15 
تريليون دين�ار، فإنها اصبح�ت بحاجة اىل 
قانون اق�رتاض جديد، وهو م�ا لم يتحقق 

دون تمرير املوازنة، ما جعلها ترسل موازنة 
جديدة للعام الحايل«.

واضاف كوجر، ان »العجز املوجود يف موازنة 
2020 مهول ووصل اىل 81 تريليون دينار«، 
الفت�ا اىل ان »العجز مخط�ط، ولم يكن من 
املفرتض ع�ىل الحكومة إرسال هذا الرقم يف 
املوازنة عىل اعتبار اننا تجاوزنا شهر آب ويف 
اواخر شهر ايلول، وبالتايل فإن جميع املبالغ 
التي ت�م رصفها يف الف�رتة السابقة بنسبة 
1/12 من موازنة العام املايض، وبالتايل كان 
يف�رتض بالحكوم�ة ارسالها ع�ىل جزأين، 
األول يضم مخططاً لألشهر الثالثة املتبقية 
من العام الحايل، والجزء اآلخر يضم االنفاق 
الحقيقي لألش�هر التي مض�ت«. وتابع أن 
»الحكوم�ة طالبت لالش�هر الثالثة املتبقية 

يف مسودة املوازنة بحوايل 27 تريليون دينار 
وهو رقم كب�ر، وال نعلم هل سيوافق عليه 
أم ال«، مرجحا ان »يوافق الربملان يف النهاية 
ع�ىل سق�ف مع�ني لالق�رتاض الن�ه ملزم 
ب�أن يراعي روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين 
الحماي�ة والرعاي�ة االجتماعية  وش�بكات 
مضط�رون  فنح�ن  وبالت�ايل  والشه�داء، 
للسماح للحكومة باالقرتاض«.  واكد كوجر 
ان »الحكوم�ة مع قانون االقرتاض مطالبة 
بالبدء يف ثالث خطوات اولها اصالح حقيقي 
وش�امل وواسع والثانية ايقاف الهدر باملال 
الع�ام وتوسي�ع مج�ال مكافح�ة الفساد، 
والثالثة ينبغي ان تكون كل وزارة مؤسسة 
مالية منتجة بعدما كانت مستهلكة لتعظيم 

موارد الدولة«.
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دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/ املنفذ عليه رائد عبدالله مسلم
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة تنفي�ذ النارصية ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لديك موطن دائ�م او مؤقت او مختار، 
يمك�ن اج�راء التبلي�غ ع�يل ، واستن�اداً للم�ادة ) 27 ( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالصحف الرسمية خالل 
خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر، ويف حالة عدم 
حض�ورك ستبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
منفذ عدل النارصية
هند سلمان

اوصاف املحرر:
ق�رار محكمة ب�داءة النارصية للع�دد /١27/ب/2020 يف 

 2020/2/3

جمهورية العراق                        العدد : 270/ش/2020                           
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ : 2020/9/20

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية             
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

اعالن 
املدعي / عامر طاهر حويل

املدعى عليها / رسمية حسني طوبان
بالنظ�ر اىل مجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار يف الدعوى الرعية 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  ع�ىل  270/ش/2020  املرقم�ة 
2020/١0/١4 الساعة التاسع�ة صباحا واملقامة من قبل 
املدعي ) عامر طاهر حويل ( عليه اقتىض حضورك امام هذه 
املحكمة او من ينوب عنك يف املوعد املحدد للمرافعة وبعكسه 

ستجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.  
                                                                  القايض

                                                           مازن عاكول خضر

جمهورية العراق                        العدد : 270/ش/2020               
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ : 2020/9/20                  

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية             
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

اعالن
املدعي / عامر طاهر حويل

املدعى عليها / رسمية حسني طوبان
بالنظ�ر اىل مجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار يف الدعوى الرعية 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  ع�ىل  270/ش/2020  املرقم�ة 
2020/١0/١4 الساعة التاسع�ة صباحا واملقامة من قبل 
املدع�ي )عام�ر طاهر ح�ويل( عليه اقتىض حض�ورك امام 
مكت�ب البحث االجتماعي يف هذه املحكمة او من ينوب عنك 
قانون�ا يف املوعد املحدد للمرافعة وبعكسه ستجرى املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.  
                                                                       القايض

                                                            مازن عاكول خضر

جمهورية العراق         رقم الدعوى : 32/ش/2020
محكمة االحوال الشخصية يف الفهود         التاريخ : ١5/2020/9

مجلس القضاء االعىل  
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

اىل املدعى عليه / صاحب مهدي جويد
م/ تبليغ

بن�اء ع�ىل دع�وى املدعية ) رب�اب محم�د مكطوف ( 
يف الدع�وة الرعي�ة املرقم�ة بالع�دد 32/ش/2020 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك عن 
طري�ق الن�ر بصحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام 
محكم�ة االحوال الشخصية يف الفهود بتاريخ املرافعة 
ي�وم 2020/١0/5 وعند عدم حض�ورك سوف تجرى 

املرافعة بحقك غيابيا.
م ق                                                      القايض                                            

عيل حسني طاهر                  محمد ضيول خليف

جمهورية العراق                   العدد : 2١١9 / ش / 2020  
التاريخ: 2020/9/2١  مجلس القضاء االعىل     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ال�ن�ارصية

 اعالن 
قام املدع�ي ) ازهار حسني محمد ( الدع�وى املرقمة اعاله 
ض�د املدعى عليه مدير رعاية القارصين اضافة اىل وظيفته 
يطل�ب فيها الحك�م بتثبيت وف�اة املفقود ) نج�م عبد الله 
يارس ( الذي فقد بتاري�خ 2006/١١/١4 واستنادا ألحكام 
امل�واد 94/٨7/٨6 م�ن قان�ون رعاية القارصي�ن رقم 7٨ 
لسن�ة ١9٨0 تقرر النر بصحيفتني محليتني بنية التحقق 
من حياة املفقود ) نجم عبد الله يارس ( من عدمه ويف حال 
كون�ه حي�ا ينبغي علي�ه مراجعة محكمتنا لسم�اع دفاعه 
خ�الل م�دة التأجي�ل وبعكس�ه تم�ي املحكم�ة يف السر 
بالدعوى واص�دار القرار وفق القانون وعينت املحكمة يوم 

2020/١0/١١ موعدا للمرافعة.
القايض

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق 
العراق ل�الوراق املالية، امس 
بنسب�ة  منخفض�ا  االثن�ني، 

.)0.45%(
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول 
ل�ألوراق  الع�راق  لس�وق 
املالي�ة لي�وم ام�س كما ييل: 
بل�غ ع�دد االسه�م املتداولة 
سه�م،   )7.172.043.109(
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االسهم 

)6.837.327.860( دينارا. 
 ISX واغل�ق مؤرش االسع�ار
ع�ىل  ام�س  جلس�ة  يف   60
)477.30( نقط�ة منخفضا 
بنسبة )%0.45( عن اغالقه 
يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ 

)479.44( نقطة.
وتم تداول اسهم )32( رشكة 
رشك�ة   )105( اص�ل  م�ن 
مدرج�ة يف الس�وق، واصبح 
عدد الركات املوقوفة بقرار 

من هيئة االوراق املالية لعدم 
التزامه�ا بتعليمات االفصاح 

املايل )23( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
العراقيني  غ�ر  املستثمري�ن 
يف الس�وق النظام�ي )322( 
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغت 
م�ن  دين�ار  ملي�ون   )216(
خ�الل تنفي�ذ )56( صفق�ة 

عىل اسهم ست رشكات.
االسه�م  ع�دد  بل�غ  بينم�ا 
املباعة م�ن املستثمرين غر 
العراقيني يف السوق النظامي 
)45( ملي�ون سه�م بقيم�ة 
بلغت )19( مليون دينار من 
خالل تنفي�ذ 8 صفقات عىل 

اسهم خمس رشكتني.
متقاب�ل  أم�ر  تنفي�ذ  وت�م 
مقص�ود عىل اسه�م رشكة 
م�رصف الراج�ح االسالم�ي 
ملي�ارات   6 اسه�م  بع�دد 

وبقيمة 6 مليارات دينار.

اخنفاض مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

العمل تعتزم إصدار )املاسرت كارد( ملستفيدي ذوي اإلعاقة



الدوحة / متابعة الزوراء

نادي  مدرب  شهد  الغني  عبد  اعترب 

تأثر  فريقه  أن  العراقي  الرشطة 

معترباً  متتالية  مباريات  ثالث  بخوض 

التقدم  األمر كان سبب فقدان  أن هذا 

 1-1 اإليراني  االستقالل  مع  والتعادل 

الدوحة،  يف  الدويل  خليفة  ستاد  عىل 

ضمن الجولة الخامسة من منافسات 

آسيا  أبطال  دوري  يف  األوىل  املجموعة 

.2020

عرب  األول  الشوط  يف  الرشطة  وتقدم 

هدف مازن فياض )26(، قبل أن يدرك 

االستقالل التعادل بواسطة البديل أمري 

أرسالن مهطري )68(.

صدارة  عىل  السعودي  األهيل  وحافظ 

من  نقاط   6 برصيد  املجموعة  ترتيب 

ثالث مباريات، مقابل 5 نقاط للرشطة 

ضمن  حيث  لالستقالل،  ونقطتني 

األهيل التأهل إىل دور الـ16.

من  واألخرية  السادسة  الجولة  وتقام 

األربعاء،  غد  يوم  املجموعة  منافسات 

حيث يلتقي االستقالل مع األهيل عىل 

ستاد الجنوب.

وفيما ييل ترصيحات مدربي الفريقني 

يف املؤتمر الصحفي بعد نهاية املباراة:

الرشطة  مدرب  شهد  الغني  عبد   -

العراقي:

املوقف،  هذا  يف  نصبح  أال  نأمل  »كنا 

ولكن ما تسبب بما حصل هو أننا لعبنا 

3 مباريات يف غضون ستة أيام، يف حني 

اإلطالق،  عىل  يلعب  لم  االستقالل  أن 

وهذا ظهر يف الشوط الثاني حيث كان 

االستقالل يف حالة بدنية جيدة«.

عىل  فاز  وقد  كبري  فريق  »األهيل 

االستقالل يف املباراة األوىل، ونحن نؤمن 

أن كل يشء ممكن يف كرة القدم، وليس 

االستقالل  أن  نقول  أن  الصواب  من 

ضمن التأهل«.

التي  الفرص  نستغل  أن  يجب  »كان 

سنحت لنا يف الشوط األول كي نحسم 

بني  الالعبني  مع  تحدثت  الفوز، 

الشوطني، وقد عانى عيل فايز ومازن 

فياش من شد عضيل، ولم يكن البدالء 

يمتلكون الخربة الكافية، ولكنهم بذلوا 

جهداً كبرياً وحاولوا ما بوسعهم«.

»االستقالل كان أفضل يف الشوط الثاني 

بعدما كنا األفضل يف الشوط األول، ويف 

النهاية انتهت املباراة بالتعادل«.

مدرب  موتالغ  نامجو  مجيد   -

االستقالل:

»لم نتمكن من السيطرة خالل الشوط 

األول ألننا لم نخض أي مباراة رسمية 

يف  ألسبوع  تدربنا  وفقط  فرتة  منذ 

الناحية  من  جيد  الرشطة  الدوحة.. 

البدنية وهم فريق جيد للغاية«.

»يف الشوط الثاني قمنا ببعض التبديالت 

وتمكنا من السيطرة عىل الكرة بصورة 

كان  ولكن  هدف،  وسجلنا  أفضل، 

األهداف،  من  املزيد  تسجيل  بإمكاننا 

عدنا للمباراة يف الشوط الثاني وقدمنا 

نحقق  أن  يمكن  وكان  أفضل  مستوى 

الفوز يف املباراة«.

يف  واألهيل  الرشطة  بتحليل  »قمنا 

خيار  ال  واآلن  السابقة،  املباريات 

يف  األهيل  عىل  الفوز  سوى  أمامنا 

املباراة املقبلة من أجل التأهل، وسوف 

يف  مستوانا  الفوز..  تحقيق  عىل  نركز 

الشوط الثاني يجعلني متفائل للمباراة 

املقبلة«.

املباراة،  يف  جيدة  خطة  لدينا  »كان 

الكرات  يف  جيد  الرشطة  أن  نعرف  كنا 

خطورة  تشكيل  عىل  وقادر  الثابتة، 

بأداء  سعيد  وأنا  الركنية،  الركالت  من 

الالعبني يف الشوط الثاني حيث سيطرنا 

عىل املجريات«.

الدوحة / متابعة الزوراء
حجر  الريايض،  الرشطة  نادي  أعلن 
محمد،  كرار  الكروي  فريقه  مدافع 

لالشتباه باصابته بفريوس كورونا. 
انه:  مقتضب  بيان  يف  النادي  وذكر 
محمد  كرار  الرشطة  العب  حجر  »تم 
بفايروس  باصابته  لشكوك  احرتازياً 

كورونا«.

وأضاف النادي:انه »سيتم اعادة فحص 
الالعب للتأكد من حالته الصحية«.

وتعادل الرشطة أمام استقالل طهران 
بهدف ملثله يف دوري ابطال اسيا.

الغني  وأعلن مدرب نادي الرشطة عبد 
مدرب  ان  صحفي،  ترصيح  يف  شهد 
رودريغيز  غونزالو  االسباني  اللياقة 

أصيب بفريوس كورونا.

بغداد / متابعة الزوراء
أعلن نجم القوة الجوية حمادي أحمد عن طموحات الفريق يف املوسم املقبل بعد 

االنتهاء من االنتخابات التي أفرزت هيئة إدارية جديدة.
االنتخابات  »بعد فوزه يف  لألنباء:  العراقية  الوطنية  للوكالة  أحمد  وقال حمادي 
وتحقيق  بالنادي  لالرتقاء  املنتخب  املجلس  لدى  رغبة  هناك  اإلدارة  بعضوية 
يف  مختلفة  بحالة  الجوية  القوة  سيكون  حيث  العاشقة  الجماهري  طموحات 

السنوات املقبلة وسيشهد نهضة كبرية عىل مستوى العمران األمور الفنية.
وبني أن املنافسة عىل اللقب أمر مسلم له ومن البديهيات أن يكون القوة الجوية 
من الفرق املنافسة عىل اللقب وإلغاء املوسم املايض أرض بفريقنا كنا قد خططنا 
للظفر بالبطولة لكن قرار إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا فوت علينا الفرصة 

ونطمح لتعويضها يف املوسم الجديد.
وأشار إىل أن اإلدارة الجديدة سيكون من بني األهداف التي ستعمل عليها بالفرتة 
املقبلة هو املنافسة بقوة عىل لقب دوري أبطال أسيا حيث سبق للفريق وأن توج 
بكأس االتحاد اآلسيوي لثالث بطوالت والفرتة املقبلة نطمح لتحقيق حلم التتويج 

بدوري األبطال.
اللعب مع  يشار إىل أن حمادي أحمد رغم فوزه بعضوية اإلدارة لكنه سيواصل 

الفريق يف املوسم املقبل.

حجر كرار حممد يف الدوحة

طموحات كبرية حلمادي أمحد

الربتغال / متابعة الزوراء

رشيد  أسامة  العراقي  الدويل  خاض 

قائد سانتا كالرا املباراة األوىل لفريقه 

هذا  املمتاز  الربتغايل  الدوري  يف 

املوسم.

عىل  الفوز  من  كالرا  سانتا  وتمكن 

ال  مقابل  بهدفني  ماريتيمو  ضيفه 

شيئ يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 

بونتا  مدينة  يف  ميجيل(  ساو  )دي 

ديلجادو.

تياجو  كالرا،  سانتا  هديف  وسجل 

و72.   57 الدقيقتني  يف  سانتانا، 

ليتصدر ترتيب هداف الدوري الربتغايل 

املمتاز.

ثالث  أول  بذلك  كالرا  سانتا  وحصد 

نقاط يف املسابقة، هذا املوسم.  

كالرا  سانتا  احتل  النتيجة  وبهذه 

بفارق  نقاط   3 برصيد  الثالث  املركز 

وحامل  الوصيف  بورتو  عن  هدف 

املتصدر  عن  هدفني  وبفارق  اللقب، 

نادي بنفيكا.

أنهى  رشيد  أسامة  أن  بالذكر  جدير 

باحتالله  فريقه  مع  املايض  املوسم 

املركز العارش برصيد 43 نقطة. 

ويف مباراة ثانية، فاز موريرينيس عىل 

سجلهما  نظيفني،  بهدفني  فارنزي 

فابيو أبرو وبيدرو نونو، يف الدقيقتني 

الثانية و55.

وشهدت املباراة طرد رافاييل ديفيندي، 

العب فارنزي، يف الدقيقة 49.

وحصد موريرينيس أول ثالث نقاط له 

يف البطولة، هذا املوسم.

بغداد / متابعة الزوراء
يعد الحارس أحمد باسل من الحراس 
خصوصا  األخرية  الفرتة  يف  الجيدين 
آسيا  أبطال  دوري  بطولة  يف  تألقه 
املدرب  أن  مع فريقه الرشطة، ويبدو 
بقدراته  مقتنع  شهد  عبدالغني 

ويفضله عىل الحارس محمد حميد.
ورغم أن أحمد باسل يعاني من ضعف 
يف  ذلك  وتأكد  العالية،  الكرات  حسم 
سنة   23 تحت  آسيا  كأس  بطولة 
تسبب  حيث  األخرية،  القبل  األوملبية 
األمر  هدفني  فيتنام  منتخب  باهداء 
الذي أدى للخروج وقتها من البطولة.

بهذا  الثقة  بوضع  شهد  واستمر 

الرشطة  لنادي  أتى  عندما  الحارس 
يعد  الذي  حميد  محمد  حساب  عىل 
الوطني  املنتخب  يف  الثاني  الحارس 
رؤية  بحسب  حسن  جالل  خلف 
مدرب منتخبنا السلوفيني سرتيشكو 

كاتانيتش.
املنتخب  مرمى  حراس  مدرب  وأكد 
ان  حميد،  صالح  السابق  الوطني 
أحمد  الرشطة  نادي  مرمى  حارس 
صفوف  اىل  االنضمام  يستحق  باسل 

املنتخب الوطني.
الوطني  املنتخب  »إن  حميد:  وقال 
الشابة  العنارص  إلضافة  يحتاج 
يف  ألننا  مميزة  بدنية  بمواصفات 

بالنسبة  وحساسة  مهمة  مرحلة 
للحراس”.

وأوضح: »ان حارس املنتخب الوطني 
يجب أن تتوفر فيه املميزات األساسية 
العضيل  والبناء  الطول  مثل  للحارس 
التجديد يف  أن يتم  أنه يجب  لذلك أرى 
هذا املركز وخاصة باستخدام الحراس 

الشباب ليكونوا نواة املستقبل”.
هؤالء  أحد  باسل  “أحمد  قائالً:  وأكد 
يستحقون  والذين  املميزين  الحراس 

االستدعاء لصفوف أسود الرافدين”.
يذكر ان باسل أختري أفضل حارس يف 
مسابقة دوري أبطال آسيا عن الجولة 

القبل املاضية. 

الدوحة / متابعة الزوراء
أبدى جناح الرشطة املتألق مازن فياض رضاه عن املستوى الذي قدمه 
آسيا  أبطال  دوري  بمسابقة  املجموعات  الرشطة خالل مرحلة  فريق 

عقب استئنافها، وذلك يف ترصيحات ل قنوات )الكأس( القطرية.
وقال الدويل العراقي: »توقفنا عن خوض مباريات كرة القدم ملدة )6( 
أشهر، وبعدها عدنا للتدريبات يف بغداد، ثم السفر اىل معسكر يف مرص، 

وبعدها جئنا اىل هنا ولنقدم هذا املستوى الطيب«.
يف  اللعب  مقارنة  يمكن  »ال  البطولة:  يف  الرشطة  هداف  وأضاف 
الدوري املحيل واللعب هنا يف بطولة بحجم دوري أبطال آسيا، دورينا 
دوري  يف  املشاركة  األندية  مع  االمكانات  بفارق  قياسا  ضعيف  يعترب 

األبطال«.
أمر  وهذا  تقريبا،  أيام   )6( خالل  كبرية  مباريات   )3( »لعبنا  وتابع: 
صعب علينا، لم نتعود عليه محليا، فكيف قاريا؟، لذلك نحن راضون 

عن األداء املقدم خالل البطولة«.
يف  كثرية  فرصا  أهدر  الرشطة  »ان  السابق:  النفط  نادي  العب  وبنينّ 
الكرة  املباراة، وعاقبتنا  بها  أن نحسم  املمكن  األول وكان من  الشوط 

عىل الفرص الضائعة بهدف التعادل لفريق االستقالل«.
وأشار إىل: »ان الرشطة رغم كل الظروف قدم مباريات كبرية والجهاز 
للبطولة وكنا  الفريق ومواجهة فرق جاهزة  تنظيم  الفني تمكن من 

األفضل يف املباريات الـ 3 التي خاضها الفريق«.
يف  السعودي  األهيل  شباك  هز  يف  نجح  فياض  مازن  أن  بالذكر  جدير 
أمس  أول  مباراة  يف  وهدف   )2-1( الرشطة  بفوز  انتهت  التي  املباراة 

األحد أمام االستقالل.
تاريخي  انجاز  وتحقيق  التأهل  يف  قائمة  الرشطة  حظوظ  زالت  وما 
العراقية بالتأهل ألول مرة اىل دور ال 16 بنظام دوري أبطال  لألندية 

آسيا الجديد الذي اعتمد عام 2003.
ويتمنى أن الرشطة أن يسدي أهيل جدة السعودي خدمة اىل الرشطة، 
شاكلة  عىل  بهدف  خسارة  أو  هدفني،  بفارق  الخسارة  بعدم  وذلك 
أحرز  قد  االستقالل  سيكون  الحالة  هذه  يف  ألنه   ،)3-4( أو   ،)2-3(
أهدافا أكثر من الرشطة يف البطولة، أما التعادل أو فوز األهيل فيعني 

تأهل الرشطة.

شهد يؤكد تأثر االخضر خبوض ثالث مباريات بفرتة قصرية وموتالغ سعيد بالنقطة
دوري ابطال آسيا

أسامة رشيد يقود سانتا كالرا للفوز يف اوىل مبارياته بالدوري الربتغالي فياض: بذلنا ما بوسعنا

هل يتم استدعاء أمحد باسل للمنتخب الوطين ؟  

6الرياضيالرياضي معاناة فريق سيدات القوة اجلوية
بغداد / متابعة الزوراء

يفتقد فريق سـيدات القوة الجويـة اىل ملعب خاص به، وأكدت ذلك عضو الهيئة اإلدارية رشـا 
طالب: »إن الفريق النسـوي بنادي القوة الجوية يفتقـد اىل ملعب خاص بالتدريبات وهذا األمر 

هو أبرز مشكلة منذ السنوات املاضية«.
وأوضحت: »ان إدارة النادي تحاول توفري كل احتياجات الفريق النسـوي باإلمكانات املوجودة، 
فاملالعـب تحتضـن تدريبات ومباريـات الالعبـات، نوفرها بحسـب الظروف اإلداريـة واملالية 

للنادي«.
يذكـر أن الهيئـة العامة للقوة الجويـة، انتخبت هيئة إدارية جديدة للنـادي يف انتخابات جديدة 
أقيمت السـبت املـايض، ونتمنى مـن االدارة الجديدة أن تجـد حل لهذا املوضـوع، خصوصا أن 

الجوية يملك أحد أفضل الفرق النسوية العراقية عىل مستوى كرة القدم.

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء
الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  أعلنت 
التطبيعة التحاد الكرة، مواعيد تسليم 
الكشوفات الخاصة لألندية املشاركة 

يف بطوالتها للموسم الجديد 2020 / 
.2021

تلقته  التطبيعية  للهيأة  بيان  وذكر 
»ان   :) واع   ( العراقية  االنباء  وكالة 

من  الثامن  حددت  املسابقات  لجنة 
لتسلم  موعد  آخر  املقبل  الشهر 
دوري  يف  املشاركة  األندية  كشوفات 
الشباب  دوري  وكذلك  املمتاز،  الكرة 

كأس  بطولة  يف  املشاركة  واألندية 
العراق«. 

وأضاف: »ان لجنة املسابقات طالبت 
هذه  يف  املشاركة  األندية  جميع 

إضافية  صورة  بإرسال  املنافسات 
لغرض  التدريبية  واملالكات  لالعبيها 
الخاصة  التعريفية  الباجات  إصدار 

بهذه البطوالت«.

األندية مطالبة بتسليم كشوفاتها الحتاد الكرة 



كش�َف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كواليس 
رحيل العب الوس�ط اإلسباني تياجو ألكانتارا إىل ليفربول، بعدما أمىض 7 
س�نوات بالقميص البافاري.وقال رومينيجه لشبكة “سكاي سبورتس”: 
“الصفق�ة تمت يوم الخميس املايض بعد توصل حس�ن صالح حميديتش 

)املدير الريايض( التفاق مع مسؤويل ليفربول”.
وأكم�ل: “بعد 10 دقائق من هذا االتف�اق، دخلت إىل املرأب لقيادة 
س�يارتي، حيثما أوقفه�ا دائًما، لكني رأيت تياج�و هناك، وقلت 

لنفيس )ماذا يفعل هنا اآلن؟(.
واس�تطرد: “جاء إيلّ وعانقني مل�دة 5 دقائق، ثم بدأ يف البكاء، وهو 

ما جعلني أبكي أيًضا، وشكر بايرن عىل إتمام الصفقة”.
وب�رر رومينيجه دموعه، بقوله: “لقد كانت تربطني به عالقة 

قوي�ة، كما أن�ه كان يعيش بالقرب م�ن منزيل، ولهذا 
كن�ا نلتقي باس�تمرار ونتناول العش�اء مًعا.. 

كان�ت أش�به بعالق�ة عائلي�ة”.ويف ختام 
ترصيحاته، أكد أسطورة الكرة األملانية 

أن رحي�ل ألكانت�ارا خس�ارة كب�رة 
“إن�ه  مضيًف�ا:  لباي�رن،  بالنس�بة 

ش�خص رائ�ع والعب م�ن الطراز 
الرفي�ع، لكنن�ا احرتمنا رغبته يف 

خوض تجربة جديدة”.

عرَب أندريا برلو، املدير الفني ليوفنتوس  عن 
رضاه بالفوز )0-3( عىل سامبدوريا، ضمن 

الجولة األوىل من الدوري اإليطايل.
وقال برلو، يف ترصيحات لش�بكة “س�كاي 
س�بورتس إيطاليا”: “من املهم إجراء حوار 
مع الالعبني، ألنني كنت العًبا حتى س�نوات 
قليلة مضت، م�ن املهم أن يعرف الجميع ما 

يريدون ويفكرون فيه”.
وأضاف: “لعبنا جيدا يف الش�وط األول، ومن 
املؤس�ف أنن�ا ل�م نس�جل أكثر م�ن هدف.. 
انخفض�ت مس�تويات اللياق�ة م�ع اقرتاب 
النهاية، لكننا س�يطرنا عىل جميع املواقف، 

بما يف ذلك هجمات سامبدوريا املرتدة”.
وتاب�ع: “فرابوتا ق�دم مباراة جي�دة، بعدما 
أعت�رب  ول�م  لإلصاب�ة،  س�اندرو  تع�رض 

استخدامه مخاطرة عىل اإلطالق”.
وعن ماكيني، قال: “لقد شارك يف التدريبات 
التمهيدية، لذا كان يف حالة أفضل من بعض 
الالعب�ني اآلخري�ن.. ارتكب بع�ض األخطاء 
يف تمريرات�ه، لكنه�ا كان�ت مبارات�ه األوىل، 

ويمكننا أن نغفر له”.
واسرتس�ل نجم اليويف السابق: “سيستغرق 
األمر وقًتا.. ال أرغب يف نسخ أفكار أي مدرب 

آخر ولصقها فقط، لدي أفكاري الخاصة”.
وواصل: “إراحة رونالدو؟ نحن نفكر يف هذا 
األم�ر وتحدثنا عنه.. إنه لم يتعب بعد، حيث 

بدأنا املوسم للتو”.
واس�تدرك برلو: “لكن عندما نأتي ملباريات 

أق�ل أهمي�ة، س�نحاول منح�ه قس�ًطا من 
الراح�ة.. إنه ذك�ي للغاية، ويعرف جس�ده 
جيًدا، ل�ذا هو ع�ىل دراية بموع�د الراحة أو 

غرها”.
واختت�م: “س�نقدم أفضل م�ا لدين�ا، األمر 
يتعل�ق بإيج�اد الت�وازن الصحي�ح.. نرحب 
دائًم�ا بالالعب�ني املتميزين، طامل�ا أن لديهم 
للفري�ق،  الت�وازن  لتحقي�ق  الخصائ�ص 
لكنن�ا نريد اس�تخدام أكرب ق�در ممكن من 

املواهب”.

م�ن جهت�ه، أب�دى 
دي�ان  الس�ويدي 

كولوسيفس�كي، العب 
يوفنتوس، س�عادته بهز 
ظه�ور  أول  يف  الش�باك 

رس�مي ل�ه م�ع الفري�ق 
اإليطايل.

يف  كولوسيفس�كي  وق�ال 
ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة 

توتو سبورت: “كانت أمسية رائعة، 
ل�م يكن األمر س�هاًل، أمر جيد أنني 

سجلت، لم أفكر يف ذلك”.
وأض�اف: “أتوق�ع الكث�ر، لدين�ا 
الكث�ر م�ن امل�رح يف التدريبات، 
نري�د أن نحقق الف�وز يف جميع 
س�امبدوريا  أم�ام  املباري�ات، 
قدمنا أداء جيًدا ولكننا سنظهر 

بشكل أفضل يف املستقبل”.
وعن مدربه الجديد أندريا برلو، 

رصح ديان: “برلو هادئ، يؤمن 
كث�ًرا ب�كل الالعب�ني ويمنحني 

الكثر من الثقة”.
الس�ويدي:  الالع�ب  وأختت�م 
أن�ا  عظي�م،  إن�ه  “رونال�دو؟ 
محظ�وظ لوج�وده كزميل يل، 
عندم�ا كن�ا نتق�دم 0-2 عىل 
س�امبدوريا، قال يل إن�ه يريد 

املزيد”.

تع�ادَل ريال سوس�ييداد م�ع ضيفه ري�ال مدريد، 
حامل اللق�ب، من دون أهداف يف الجولة الثانية من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ولم يش�ارك فريق املدرب الفرنيس زين الدين زيدان 
يف افتتاح املوس�م األس�بوع امل�ايض نتيجة خوضه 
ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا حي�ث خرس أمام 
آب/أغس�طس  يف  اإلنكلي�زي  س�يتي  مانشس�رت 

املايض.
وبدأ زيدان املباراة بمش�اركة “حرسه” القديم الذي 
يع�ول علي�ه مرة جدي�دة وال س�يما القائ�د األبدي 
س�رخيو راموس واملهاجم الفرن�يس كريم بنزيمة 
واألملاني طوني ك�روس والكرواتي لوكا مودريتش، 
اضافة إىل النروجي املوهوب الشاب مارتني أوديغارد 
أمام فريقه السابق بعد أن عاد إىل النادي امللكي بعد 

موسم اعارة مع سوسييداد.
ول�م يجر زي�دان أي تعاق�د حت�ى اآلن، لكنه تخىل 
عن صان�ع األلعاب الكولومب�ي خاميس رودريغيز 
إليفرتون اإلنكليزي بع�د أن لعب بنظام اإلعارة مع 
باي�رن ميونيخ األملان�ي فيما عاد الجن�اح الويلزي 
غاري�ث بايل إىل ناديه الس�ابق توتنه�ام االنكليزي 
ال�ذي التح�ق به أيض�اً الظهر س�رخيو ريغيلون، 
واملدافع األيم�ن املغربي أرشف حكيمي لصالح إنرت 
ميالن اإليطايل بعدما كان معاراً لبوروسيا دورتموند 

األملاني.
وهدد بنزيمة هداف الفريق املوسم املايض يف الدوري 
أواًل بتس�ديدة من خارج املنطقة استقرت بسهولة 

بني يدي الحارس أليكس ريمرو )14(.
وأتيحت فرص�ة للقائد راموس عندما وصلته الكرة 
داخل املنطقة إثر ركلة ركنية، س�ددها بقوة ارتدت 
من املدافع آيني مونيوز، حيث طالب راموس بركلة 

جزاء للمسة يد عىل األخر )36(.
وأه�در بنزيمة فرصة هدف محق�ق عندما اقتنص 
الربازييل فينيس�يوس جونيور تش�تيت خاطئ من 
ريمرو، فمرر ك�رة خالصة إىل الفرنيس املتمركز يف 
موقع جيد أم�ام املرمى، إال أنه ح�اول التمرير ولم 

يج�د أح�داً )38(.
أم�ا أبرز ف�رص فريق امل�درب إيمانويل ألغواس�يل 

فأتت عن طريق السويدي ألكسندر أيزاك الذي سدد 
كرة من داخل املنطقة تصدى لها الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا برجله )43(.
وب�دأ سوس�ييداد، ال�ذي تمرك�ز يف املراك�ز املؤهلة 
لدوري االبطال بداية املوس�م الفائ�ت قبل أن ينهار 
بعد اس�تئناف املنافسات يف حزيران/يونيو ليكتفي 
بمركز س�ادس مؤهل لل�دوري األوروبي، الش�وط 
الثان�ي من حي�ث أنه�ى األول حيث وصل�ت الكرة 
إىل أندر يارينيتش�يا داخل املنطقة س�ددها بيرساه 

بجانب القائم )47(.
وتص�دى مينرو ملحاولة بنزيم�ة القوية من خارج 

املنطقة )62(.
وش�هدت املب�اراة يف الدقيق�ة 63 دخ�ول املخرضم 
دافي�د س�يلفا الذي وص�ل إىل النادي الباس�كي من 
مانشس�رت س�يتي االنكليزي ملدة عامني، يف صفقة 
ش�كلت مفاج�أة يف س�وق االنتقاالت بع�د أن كان 

انتقاله إىل التسيو االيطايل شبه مؤكد.
واكتف�ى ري�ال بنقطة يتيم�ة عىل أن يب�دأ كل من 
برشلونة وأتلتيكو مدريد موسمهما األحد املقبل 27 
أيلول/س�بتمرب الحايل ح�ني يلتقي األول مع ضيفه 
فياري�ال والثاني مع ضيف�ه غرناطة، بعد أن منحا 
قس�طاً م�ن الراح�ة بعد وصولهم�ا إىل ال�دور ربع 

النهائي ملسابقة دوري األبطال. 

قاَد العمالق أنطوني ديفيس فريقه لوس 
أنجليس ليكرز إىل تعزيز تقدمه عىل دنفر 
ناغتس يف الدور النهائي للمنطقة الغربية 
بتس�جيله ثالثية يف الثانية االخرة -105

103، يف أورالندو يف املباراة الثانية بينهما 
يف الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة 

األمركي للمحرتفني.
وس�جل العب االرت�كاز ديفي�س الثالثية 
لينق�ذ فريق�ه م�ن  الثاني�ة األخ�رة  يف 
“ريمونت�ادا” ناغت�س يف الدقائق الس�بع 
األخرة ويمنحه فوزه الثاني توالياً معززاً 

حظوظه يف بلوغ الدور النهائي للدوري.
وق�ال ديفيس: “أنا مس�تعد للتعامل مع 
ه�ذا النوع م�ن الضغط، أري�د أن أتحمل 
مس�ؤولية هذا النوع من الرمي�ات، أريد 
أن أعيش هذه اللحظات، ولهذا السبب تم 
التعاقد معي” يف إش�ارة إىل ضمه الصيف 
امل�ايض من نيو أورليان�ز بيليكانز مقابل 
ثالثة العبني محوريني يف مس�تقبل ليكرز 
ه�م لونزو بول وبراندون إينغرام وجوش 

هارت.
وف�رض ليك�رز ال�ذي ض�م ديفي�س اىل 
“امللك” ليربون جيمس يف سعيه إىل الظفر 
باللق�ب الس�ابع عرش يف تاريخ�ه واألول 
من�ذ ع�ام 2010، أفضليت�ه ع�ىل أغل�ب 
ف�رتات املباراة حتى أنه وس�ع الفارق إىل 

16 نقط�ة يف الربع الثال�ث، لكن ناغتس 
ل�م يستس�لم ونجح يف تذوي�ب الفارق يف 
الدقائق الس�بع األخرة حت�ى أنه كان يف 
طريقه إىل الفوز ل�وال ثالثية ديفيس مع 

الصفارة النهائية.
رون�دو  لراج�ون  ثالثي�ات  ث�الث  وبع�د 
وكنتافي�وس كالدوي�ل ب�وب وديفي�س، 
تقدم ليكرز 92-99، لك�ن دنفر رد بقوة 
بفضل عمالقه الرصب�ي نيكوال يوكيتش 
ال�ذي س�جل 11 نقط�ة متتالي�ة ليضع 

فريقه يف املقدمة 103-102.
وأه�در البدي�ل أليك�س كاروس�و رمي�ة 
ثالثي�ة قبل ثمان ثوان م�ن نهاية املباراة 
وحاول جيمس التقاطها يف منافس�ة مع 
بول ميلساب لكنها ارتدت منهما اىل داني 
غري�ن الذي ح�اول ايداعها الس�لة، لكن 
جم�ال م�وراي تدخل يف توقيت مناس�ب 
وأخرجه�ا ع�ن امللع�ب قب�ل ثانيتني من 

النهاية.
وخ�الل اس�تئناف اللعب بالتم�اس، مرر 

رون�دو الك�رة إىل ديفيس خ�ارج القوس 
فلعبها مبارشة داخل السلة مع الصفارة 
النهائية مسجال ثالثية الفوز رغم ارتقاء 

العمالق يوكيتش أمامه لقطعها.
وأش�اد “املل�ك” جيمس بزميل�ه ديفيس 
قائال: “إن�ه العب اس�تثنائي، األمر بهذه 
البساطة. لقد أثبت أنه أحد أفضل الالعبني 

يف العالم”.
وف�رض ديفيس نفس�ه نجم�ا يف املباراة 
كونه كان أبرز مس�جل برصيد 31 نقطة 
مع تسع متابعات وتمريرتني حاسمتني، 
وأضاف جيمس “دابل دابل” بتسجيله 26 
نقطة بينها النقاط ال�12 األوىل يف املباراة 

مع 11 متابعة بينها تسع دفاعية.
وتابع ديفيس تألقه الالفت بعدما س�جل 
37 نقطة يف املباراة األوىل، وأخرج كل ما يف 
جعبته يف الش�وط الثاني عندما سجل 22 
نقط�ة معوضا الظه�ور الباهت لجيمس 
الذي اكتفى بالتألق يف الشوط االول فقط 

بتسجيله 20 نقطة.
يف املقاب�ل، كان العم�الق يوكيتش افضل 
مس�جل يف صفوف دنف�ر ناغتس برصيد 
30 نقط�ة مع تس�ع تمريرات حاس�مة، 

وأضاف موراي 25 نقطة.
وأعرب مدرب ناغت�س مايكل مالون عن 
خيب�ة أمله عقب الخس�ارة وقال: “رمية 

)ثالثي�ة( رائعة، نجح يف تس�جيلها العب 
اللحظات الحاسمة. نحن يف الدور النهائي 
للمنطقة الغربية ... ال يوجد فوز معنوي، 
وال ميدالي�ة فضي�ة. الرس�الة هي: نحن 
متخلف�ون يف النتيجة صف�ر2-، لنميض 

قدما ونفوز باملباراة الثالثة”.
من جهته، ق�ال يوكيتش: “لديهم العبان 
يف  األفض�ل  ربم�ا  لي�ربون،  عظيم�ان، 
الدوري، وديفيس، أحد أفضل الهدافني. ال 
يمكننا سوى أن نجعل األمر أكثر صعوبة 
وأكث�ر إزعاجا له�م. لقد كن�ا يف املعركة. 
وإذا خرسنا، فقد لعبنا بشكل جيد معظم 
الوق�ت. علينا أن نبقي رؤوس�نا مرفوعة 

نستعد جيدا للمباراة املقبلة”.
وتق�ام املب�اراة الثالث�ة الي�وم الثالث�اء، 
وس�تكون حاس�مة بالنس�بة اىل ناغتس 
الس�اعي غىل الثأر من ليك�رز الذي أطاح 
ب�ه من ال�دور ذات�ه )2-4( ع�ام 2009، 
علما بأنه يف ست مواجهات بني الطرفني، 

أقىص ليكرز دوما دنفر.
وكان دنف�ر ناغت�س حق�ق “ريمونتادا” 
رهيبة يف نص�ف نهائي املنطق�ة الغربية 
أم�ام ل�وس أنجليس كلي�ربز عندما قلب 
تأخ�ره 3-1 إىل فوز 3-4، مك�رراً إنجازه 
يف ال�دور األول بالطريق�ة ذاتها أمام يوتا 

جاز.

من  برشلونة،  وسط  نجم  فيدال،  أرتورو  التشييل  اقرتَب 
إنهاء الفحوصات الطبية، تمهيًدا لتوقيع عقود انضمامه 

مع إنرت ميالن، هذا الصيف.
إىل عيادة  فيدال وصل  أن  “توتو مركاتو”،  وذكر موقع 
الفحوصات  من  األول  الجزء  وأجرى  الطبية،   ”CONI“

الطبية.
سيوقع  بينما  االختبارات،  بقية  سيجري  الالعب  أن  وأضاف 
عىل عقود انضمامه لإلنرت بعد نهاية الكشف الطبي 
مدينة  إىل  وصل  قد  فيدال  بالكامل.وكان 

ميالنو، إلجراء الكشف الطبي واالنضمام لإلنرت بعد خروجه من 
خطط رونالد كومان، املدير الفني للبارسا.

وتشر تقارير صحفية إىل أن إنرت اتفق مع برشلونة عىل ضم 
فيدال مقابل مليون يورو فقط.

وكتب سواريز عرب حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي 
“تويرت” عن فيدال: “كان وجودك كمنافس أمرًا ال ُيطاق نظرًا 
ومعرفتك  وصديق  كرشيك  وجودك  لكن  كالعب،  روعتك  ملدى 
كشخص هي أروع”.وأضاف: “يسعدني أنني قد تشاركت مع 

العب ونجم مثلك، أتمنى لك كل التوفيق يف مرحلتك الجديدة”. 

واصل ليسرت سيتي عزف نغمة 
الربيميرلي�ج  يف  االنتص�ارات 
للجولة الثانية عىل التوايل إثر 
الكاس�ح ع�ىل ضيفه  فوزه 
 )4-2( بنتيج�ة  برن�يل 
ع�ىل ملع�ب )كين�ج باور 
س�تاديوم( يف ثاني جوالت 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وبعد أن وجد نفسه متأخرا 
به�دف مبكر من�ذ الدقيقة 
املهاج�م  طري�ق  ع�ن   10
وود،  كري�س  املخ�رضم 
وتمكنوا  “الثعالب”  انتفض 
يف  أوال  التع�ادل  إدارك  م�ن 
الدقيقة 20 بتوقيع العب الوس�ط الشاب هاريف 

بارنيس، لينتهي الشوط بهدف يف كل شبكة.
ويف الش�وط الثان�ي، وضعت الن�ران الصديقة 
ليس�رت يف املقدم�ة يف الدقيقة 50 به�دف إيريك 

بييرتز بالخطأ يف مرماه.
اس�تمر تفوق ليس�رت يف اللقاء ليسجل الهدف 
الثال�ث يف الدقيق�ة 61 ع�ن طري�ق جيم�س 

جاستن.

ويف الدقيقة 73 ذلل جيمي دون الفارق لبرنيل، قبل أن ينهي 
البلجيكي دينيس برايت املباراة ألصحاب الضيافة بتسجيل 

الهدف الرابع يف الدقيقة 79.
واقتن�ص “الثعال�ب” الف�وز الثان�ي لهم يف املوس�م الجديد 
ليتصدروا الرتتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق األهداف أمام كل 

من إيفرتون وآرسنال وليفربول وكريستال باالس.
بينم�ا اس�تهل برنيل موس�مه بالخس�ارة بع�د أن تأجلت 
مبارات�ه يف الجول�ة األوىل أم�ام مانشس�رت يونايت�د، ليبقى 

الفريق من دون رصيد يف املركز 14 مؤقتا.

7الرياضي
مارسيليا يفشل أمام ليل

جرونينجني حيقق فوزه األول يف 
الدوري اهلولندي

فولر يستبعد ضم غوتسه

اعالم الكرتوني الريال يتعثر يف بداية مشوار الدفاع عن لقبه

ديفيس يقود ليكرز لتعزيز تقدمه على ناغتس

تعادل فريق مارسيليا أمام ضيفه ليل، بهدف ملثله، يف اللقاء الذي 
جمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنيس.

وعىل ملعب )فيلودروم(، تقدم الضيوف أوال عن طريق املهاجم 
الربازي�يل لويز أراوخ�و يف الدقيقة 47، قب�ل أن يتمكن املهاجم 
فال�ري جرماين من إدراك هدف التع�ادل ألصحاب األرض، يف 
الدقيقة 85.بهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إىل 8 نقاط يف املركز 

الخامس، ومارسيليا إىل 7 يف املركز السابع.

تغلَب جرونينجني عىل مضيفه إدو دين هاج 1 /صفر، يف املرحلة 
الثاني�ة من ال�دوري الهولندي.وجاء هدف لف�وز لجرونينجني 
بنران صديقة وس�جله ش�اكيل بيناس الع�ب أصحاب األرض 
بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة 23.وحقق جرونينجني فوزه األول 
هذا املوس�م ليحصد أول ثالث نقاط له ويتقدم للمركز التاسع 

وظل ادو دين هاج بدون رصيد.

استبعَد رودي فولر، املدير الريايض 
التنفيذي لباير ليفركوزن األملاني، 
ضم نجم املانشافت السابق، ماريو 
غوتس�ه.وقال فولر يف مقابلة مع 
محطة )س�كاي(: “إن جوتزه لم 
يكن أبدا قضية مطروحة للنقاش 
لدينا”.وكشف أن النادي سيواصل 
تعزيز صفوفه، يف املوس�م الحايل، 
لكنه ل�ن يض�م خليف�ة مبارشة 

لكاي هافرتز، الراحل إىل تش�يليس.
وأضاف: “نس�تطيع تعويض رحيل هافرتز بالعبينا اآلخرين، 
وربما نقوم بصفقة أو أخرى.. لكن مع تقدير دقيق للتكاليف، 

فهذه أوقات صعبة، وكلنا سجلنا خسائر يف اإليرادات”.

فيدال جيري الكشف الطيب يف إنرت ميالن

ليسرت سييت يرتبع على صدارة الدوري االجنليزي املمتاز

مفكرة الزوراء

رومينيجه حيكي قصة بكاء ألكانتارا

بريلو: لن أنسخ أفكار املدربني
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غالبيتها تعتمد على أموال اإلعالنات لتغطية نفقاتها

كربالء / نينا:
 قاَم فرع نقابة الصحفيني العراقيني 
يف محافظة كربالء املقدس�ة بتسليم 
الوجب�ة االوىل م�ن هوي�ات النقاب�ة 

لخريجي كليات االعالم .
وق�ال رئيس الف�رع الزمي�ل توفيق 
الوطني�ة  الوكال�ة  ملراس�ل  الحب�ايل 
العراقي�ة لالنب�اء / نين�ا / ان الفرع 
س�لم 92 هوي�ة ص�ادرة م�ن نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني املرك�ز العام 
للذين تم ترويج معام�الت انتمائهم 
للنقابة م�ن الحاصلني عىل ش�هادة 

البكالوريوس يف االعالم .
واضاف بان هن�اك وجبة ثانية تضم 

73 هوية يف طور االصدار سيتم تسليمها للمستحقني حال ورودها للفرع .
واوض�ح ان الف�رع مس�تمر يف تروي�ج معام�الت االنتم�اء لخريجي االعالم بحس�ب 

توجيهات نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي.

املغرب/ متابعة الزوراء: 
تعرَض مدير جريدة اخبار سوس الصحفي الحسني النارصي العتداء وصف بالهمجي 

من طرف اشخاص بجماعة يلفاع باقليم اشتوكة ايت باها يف املغرب. 
وق�ال الصحف�ي، إن�ه تعرض لتهش�يم زجاج س�يارته ق�رب قيادة بلف�اع من طرف 

مجهولني باملنطقة املذكورة يف غياب ألية حماية او تدخل للسلطات. 
اثر هذا االعتداء نرش بالغا للرأي العام يندد فيه ما وقع مطالبا بتوقيف املهاجمني من 
طرف املس�ؤولني واالقدام عىل اتخاد املس�طرة القانونية لدى القضاء كما اس�تنكرت 

جميع الفعاليات الحقوقية باإلقليم.
وأوضح الصحفي: أن هذا االعتداء الجبان، ياتي انتقاميا من الخط التحريري للجريدة، 

التي تتناول القضايا املحلية بجرأة ومهنية عالية.

ستوكهومل/ متابعة الزوراء: 
تلق�ت مقدمة الربامج يف التلفزيون الس�ويدي نيك�ي نيالندر تهدي�دات بالقتل طالت 
أطفاله�ا أيض�ا، بعد مقابل�ة أجرتها مع جيمي أوكيس�ون رئيس ح�زب ديمقراطيي 
الس�ويد املتطرف.فيما علق أوكيسون عىل التهديدات بالقول “هؤالء حمقى وفاقدون 

لإلحساس”، وفق ما نقلت أفتونبالدت.
وكان سعال أوكيسون خالل مناظرة األحزاب يف الربملان األسبوع املايض أثار انتقادات 
لحضوره الجلسة رغم مرضه، يف حني قال هو إنه خال من األعراض ملدة يومني حسب 

تعليمات هيئة الصحة العامة.
املذيعة سألت أوكيسون عن سعاله خالل مقابلة يف برنامج Aktuellt، كما سألته عن 
فضيحة املحادثة الرسية التي كش�فتها اكسربيس�ن ألحد القيادي�ني يف حزبه وتورط 

فيها بتعبريات عنرصية ونازية فجة.
وبعد انتهاء املقابلة تلقت املذيعة س�يال م�ن تعليقات الكراهية، وصلت إىل حد التهديد 
بالقتل. وقال أحد املعلقني “أش�عر بالحزن تجاه أطفالك حني يزداد أنصار SD”، فيما 
قال آخر “هناك عمود مخصص لك”، يف إش�ارة إىل التهديد بالش�نق. وقال ثالث “قد ال 

يكون لديك أطفال تخافني عليهم لكني سأكون بالتأكيد داخل مالبسك”. 
ونرش مسؤول يف التلفزيون السويدي التعليقات أمس وقال إن “التهديدات غري مقبولة 
إطالقا. األمر الذي اضطر أوكيسون إىل التعليق اليوم”، يف حني قالت نيالندر إنها تكون 

مستعدة دائما لردود أفعال عىل مقابالتها، لكن هذا كان أسوأ ما واجهته حتى اآلن.
وأضاف�ت، “كان هن�اك العديد م�ن الهجمات الش�خصية، لكن هذه امل�رة كانت أكثر 
ق�وة واحتقاراوعدواني�ة. لقد كتبت ش�ارلوتا فريبوري النص، لكني اس�همت ببعض 

االقتباسات ألنني أعتقد بأن الناس بحاجة إىل معرفة ما يدور حولهم”.
وتابع�ت “للجميع الحرية الكاملة يف االعتقاد بأن األس�ئلة كان�ت خاطئة، لكن هذا ال 
يربر التنمر عيّل كصحفية بهذه الطريقة”.وقالت رئيس�ة Aktuelltإنها وراء األس�ئلة 
التي طرحت عىل أوكيسون يوم، وأضافت “رأينا أن األسئلة كانت ذات صلة بالصحافة، 
ويمك�ن بالطب�ع توق�ع آراء متعددة ح�ول الخيارات الت�ي اتخذناها، كما س�ألنا عن 
العالقة مع املحافظني والديمقراطيني املس�يحيني، لكن ه�ؤالء الغاضبني لم يرغبوا يف 
س�ماع ذلك”، فيما علق اوكيسون عىل ذلك متوجها ألنصاره بالقول “أتفهم أنك يمكن 
أن تكون مس�تاء وغاضبا عندما تعتقد أن التلفزيون الحكومي يركز عىل التفاهات يف 
حني أن البالد تشتعل. مع ذلك، أتساءل، الحمقى الذين يسيئون إىل الصحفية ويهددون 

أطفالها؟ انتقد بالتأكيد ولكن يا عزيزي، حافظ عىل االحرتام واملوضوعية”.
وعلقت مقدمة الربامج نيالندر عىل حديث أوكيس�ون بالقول “الناس الذين ال يسيطر 
عليه�م ه�م الذين حرضوا ضدي، لكنهم من األش�خاص الذين يتابعون�ه كثريا، أعتقد 
بأنه أمر رائ�ع أن يصنفهم”.وأبلغت املذيعة الرشطة بالتهديدات وواصلت اس�تضافة 

السياسيني يف برنامجها.

غزة/ متابعة الزوراء:
الصحفي�ة  املؤسس�ات  وجه�ِت 
غ�زة،  قط�اع  يف  الفلس�طينية 
الرس�مية  املؤسس�ات  إىل  ن�داًء 
االتص�االت  ورشكات  والوطني�ة 
االقتصادية  وال�رشكات  والبنوك 
الفلسطيني وإنقاذ  لدعم اإلعالم 
مؤسساته املهددة باإلغالق بسبب 

تداعيات األزمة االقتصادية.
وقال�ت املؤسس�ات الصحفية يف 
بيان مش�رتك إن وس�ائل اإلعالم 
املحلية تعان�ي من ضائقة مالية 
كبرية تعصف بها وتهدد استمرار 
عملها نتيجة األوضاع االقتصادية 
التي  الصعبة وتراج�ع اإلعالنات 
تعّد مصدًرا أساسًيا لتشغيل هذه 

املؤسسات.
وتعتم�د الكث�ري من املؤسس�ات 
املحلي�ة يف عائداته�ا املالي�ة عىل 
أم�وال اإلعالن�ات م�ن الرشكات 
لتغطي�ة جان�ب م�ن  واألف�راد، 
نفقاته�ا، غ�ري أن الفرتة األخرية 
يف  ملموس�اً  تراجع�اً  ش�هدت 
حجم اإلعالن�ات ورعاية الربامج 
واملواق�ع اإللكرتوني�ة. وأغلق�ت 
العديد من املؤسس�ات اإلعالمية 
الع�ام امل�ايض، وبعضه�ا تاب�ع 
لحركة حماس، مثل قناة القدس 
الفلس�طيني  واملركز  الفضائي�ة 

لإلعالم.
وتتبع حوايل 14 مؤسسة صحفية 
م�ن  تتك�ون  حم�اس  لحرك�ة 

صحيفتني )فلسطني والرسالة(، 
وإذاعت�ا  )الس�عادة(،  ومجل�ة 
مب�ارش(،  واألق�ى  )األق�ى 
وثالث قن�وات فضائية )األقى، 
وأخ�رى  والكت�اب(  الق�دس 
مرئية )األق�ى(، وثالثة مواقع 
إلكرتونية )صفا، فلس�طني اآلن 
وموق�ع الرس�الة(، ووكالة أنباء 
)شهاب(، ومركز إعالمي )املركز 

الفلسطيني لإلعالم(.
املؤسس�ات  البي�ان  وطال�ب 
الظ�روف  ه�ذه  يف  االقتصادي�ة 
الصعبة بالقي�ام بواجبها املهني 
والوطني والتوع�وي يف مواجهة 
الجائحة والتهديدات االقتصادية 

باملؤسس�ات.  تعص�ف  الت�ي 
وأض�اف أن رشكات االتص�االت 
الفلس�طينية الوطني�ة والبن�وك 
الفلس�طينية املختلف�ة مطالب�ة 
اليوم أكثر من أي وقت مىض بأن 
تقف وتساند اإلعالم الفلسطيني 
الذي تأثر بشكل كبري من جائحة 

كورونا ومن الحصار.
الصحفية  املؤسس�ات  وأش�ارت 
إىل أن هذا البي�ان بمثابة رصخة 
ون�داء إلنق�اذ ه�ذه املؤسس�ات 
أو  اإلذاع�ات  س�واء  املحلي�ة 
الصح�ف أو املواق�ع اإللكرتونية 
والفضائيات الفلسطينية املحلية 
األهلية،  اإلعالمي�ة  واملؤسس�ات 

حي�ث تراج�ع عمل الكث�ري منها 
مم�ا أصب�ح يش�كل خط�رًا عىل 

عملها ورسالتها اإلعالمية.
وطالب�ت ع�ىل وج�ه الخصوص 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اش�تية ووزيري اإلع�الم والعمل 
برضورة دعم اإلعالم الفلسطيني 

املحيل يف غزة والضفة الغربية.
ويؤك�د صحفيون فلس�طينيون 
أن وسائل اإلعالم املستقلة تعاني 
أكثر م�ن غريها كما ه�و الحال 
العربي�ة  العال�م  دول  أغل�ب  يف 
منه�ا والغربي�ة، م�ا ل�م تتخ�ذ 
إجراءات فوري�ة لتجاري العرص 
يتوج�ه  حي�ث  والتكنولوجي�ا، 

الجمه�ور إىل اإلعالم االجتماعي. 
وخرست مختلف وس�ائل اإلعالم 
العائدات املادية حتى من املحتوى 
ال�ذي يلق�ى ت�داوال ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ألن النفع 

يعود عىل املنصات اإلجتماعية.
وأش�ار الصحفي�ون إىل أن هناك 
عوامل داخلي�ة وخارجية أخرى 
املؤسس�ات  بأزم�ة  تس�ببت 
اإلعالمي�ة وتتمث�ل بتوقف الدعم 
املانح�ني  قب�ل  م�ن  والتموي�ل 
الدوليني الذي�ن ثبت أن غالبيتهم 
سياس�ية  بجه�ات  مرتبط�ون 
يف بلدانه�م وه�ي الجه�ات التي 
التموي�ل ونتيجة  تتحك�م به�ذا 
انغالق األف�ق الس�يايس توقفت 

برامج الدعم املختلفة.
ويرى مختصون بالشأن اإلعالمي 
الفلس�طيني أن األزمة املتفاقمة 
ستتس�بب بغياب اإلع�الم املهني 
واملس�تقل عن الساحة اإلعالمية 
الفلس�طينية ما سيشكل رضبة 
الوس�ائل  ه�ذه  ألن  للمجتم�ع، 
ه�ي ص�وت الن�اس واألداة التي 
يستخدمونها للتعبري عن أنفسهم 
وقضاياهم املجتمعية وهمومهم 
القضاي�ا  جان�ب  إىل  اليومي�ة 
السياسية يف ظل االنقسام حيث 
الحكومية  تعمل وس�ائل اإلعالم 
والحزبية عىل الرتويج الس�يايس 
بحاج�ات  االهتم�ام  من�ةدون 

املواطن وهمومه.

تونس/ متابعة الزوراء: 
العلي�ا  الهيئ�ة  رئي�س  أك�د 
الس�معي  لالتص�ال  املس�تقلة 
الن�وري  “الهاي�كا”  الب�رصي 
األح�زاب  بع�ض  أن  اللجم�ي، 
التحكم  السياس�ية تس�عى إىل 
يف وسائل اإلعالم وتغيري املسار 
انتهجت�ه  ال�ذي  الديمقراط�ي 
تون�س بع�د الث�ورة، والقضاء 
عىل أهم مكاس�بها وهي حرية 

التعبري.
وأش�ار اللجمي، خ�الل انطالق 
الخام�س  املؤتم�ر  أش�غال 
إىل  الصحفي�ني،  لنقاب�ة 
مب�ادرة كتل�ة ائت�الف الكرامة 
بالربمل�ان والقاضي�ة بتحوي�ر 
املرس�وم 116 وبالت�ايل نس�ف 
حري�ة اإلع�الم. وح�ث مختلف 
العمومية والدستورية  الهيئات 
الوطنية،  واملنظمات  املس�تقلة 
ع�ىل الوقوف صف�ا واحدا أمام 
مثل ه�ذه املمارس�ات التي من 
شأنها أن تعود بتونس وبقطاع 
االس�تبداد  زم�ن  إىل  اإلع�الم 

والدكتاتورية.
وشهدت أعمال املؤتمر الخامس 
للنقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني 
التونسيني تحت شعار “حقوق 
حري�ة  أس�اس  الصحفي�ني 
الصحاف�ة” ع�ىل م�دى يومني 
انتخاب مكتب رئاس�ة  كاملني 
املؤتمر وانتخ�اب كل من لجنة 
صياغة الالئح�ة العامة ولجنة 
الالئحة املهنية ولجنة اإلرشاف 
عىل االنتخابات والفرز إىل جانب 
انتخاب لجنة الطعون والتثبت.

كما تمت املصادقة عىل النظام 

أعض�اء  وانتخ�ب  الداخ�يل 
نقابة الصحفي�ني ممثليهم )9 
أعض�اء( يف املكت�ب التنفي�ذي 
الجدي�د وذل�ك للم�دة النيابي�ة 
القادم�ة )2023/2020( م�ن 
ومص�ورا  صحفي�ا   33 ب�ني 

صحفيا مرشحا.
وتح�دث املش�اركون يف املؤتمر 
التون�ي  اإلع�الم  واق�ع  ع�ن 
تواجه�ه،  الت�ي  والتحدي�ات 
وق�ال نقي�ب الصحفيني ناجي 
البغ�وري، إن مختلف محاوالت 
تدم�ري قط�اع اإلعالم م�ن قبل 
لوبي�ات امل�ال والسياس�ة ق�د 
باءت جميعها بالفش�ل، مؤكدا 
أنه ل�ن يتم أبدا الرجوع بتونس 
إىل الوراء، واالس�تغناء عن أهم 
مكاس�ب الث�ورة وه�و حري�ة 

التعبري.
الدول�ة ق�د تخل�ت  واع�ّد “أن 
بالكامل عن دعم قطاع اإلعالم 
والعامل�ني فيه، يف ه�ذا الظرف 
الصعب الذي تميز بشن حمالت 
وإفشال  والش�يطنة  التش�ويه 
بالجمه�ور”،  اإلع�الم  عالق�ة 
مؤكدا يف املقابل، أن بعث مجلس 
الصحافة س�يكون اآللية املثىل 
من أجل ضمان صحافة الجودة 
وحماي�ة الجمه�ور ومس�اءلة 

العاملني يف حقل اإلعالم.
رئي�س  البغ�وري  دع�ا  كم�ا 
إىل  املش�ييش  الحكومة هش�ام 
رضورة “اإلفراج” عن االتفاقية 
اإلطارية املش�رتكة للصحفيني 
التونس�يني املربم�ة يف 9 يناي�ر 

.2019
اإلطارية  االتفاقي�ة  وتتضم�ن 

تتعل�ق  فص�ال،   36 املش�رتكة 
بالخص�وص بتنظي�م القط�اع 
والحق�وق  االنت�داب  ورشوط 
املادي�ة واملعنوي�ة للصحفيني، 
إىل جان�ب أصن�اف التعاقد مع 
املؤسس�ة اإلعالمي�ة، وتنظي�م 
العم�ل واإلج�راءات التأديبي�ة، 
الضم�ري  حري�ة  وضمان�ات 
وأخالقي�ات املهن�ة. كم�ا تلزم 
اإلعالمية  املؤسس�ة  االتفاقي�ة 
باحرتام الح�ق النقابي وتجنب 
للتأثري  الجانبي�ة  الضغوط�ات 
عىل حرية الصحف�ي، وتضبط 
أص�ول العم�ل النقاب�ي داخ�ل 

املؤسسة.
من جهته، تطرق رئيس املجلس 
األعىل للقضاء يوس�ف بوزاخر 
إىل ترابط العالقة بني الصحافة 
والقض�اء، باعتب�ار أن القضاء 

يس�هر ع�ىل توف�ري املحاكم�ة 
العادلة والصحافة تراقب عدالة 

املحاكم.
وقال يف هذا الصدد “إن للقضاء 
دورا فع�اال يف حماي�ة الحقوق 
املس�ؤول  وه�و  والحري�ات، 
ع�ن ضم�ان حري�ة الصحافة 
وتكريس املب�ادئ املتفق عليها 
يف س�ائر ال�دول الديمقراطية، 
وتغلي�ب منط�ق التعدي�ل عىل 
منط�ق التق�ايض”، مؤك�دا أن 
“حري�ة الصحافة والتعبري هي 
الوجه اآلخر للحق يف املعلومة”.
الوطني�ة  الغرف�ة  أم�ا رئي�س 
التلفزي�ة  للقن�وات  النقابي�ة 
الخاصة األسعد خرض، فقد أبرز 
رضورة النهوض بقطاع اإلعالم 
خاص�ة يف هذه الف�رتة الصعبة 
التي ش�هدت تدهورا يف الوضع 

امل�ادي واالجتماعي للصحفيني 
نتيجة  واملؤسس�ات اإلعالمي�ة 
التون�ي،  االقتص�اد  انهي�ار 
معت�ربا أن وضعي�ة القط�اع ال 
تقل هشاش�ة عن وضع قطاع 

السياحة يف تونس.
من ناحيته، أكد رئيس الرابطة 
التونس�ية للدف�اع ع�ن حقوق 
أن  مس�لم،  جم�ال  اإلنس�ان 
الرشاكة التي تجمع بني الرابطة 
إىل  تع�ود  الصحفي�ني  ونقاب�ة 
زم�ن االس�تبداد والدكتاتورية، 
وأصبحت اليوم أكثر قوة بفضل 
االلتزام بمبدأ أسايس هو “إعالم 
حر وصحفيون أحرار”، الفتا إىل 
إمكانية رف�ع جميع التحديات 
الراهنة واملزيد من ترسيخ قيم 
حقوق اإلنسان الكونية بفضل 

تضافر مختلف الجهود.

مؤسسات اإلعالم يف غزة توجه نداًء اىل الشركات االقتصادية لدعمها وإنقاذها من اإلغالق

رئيس اهليئة لالتصال السمعي: أحزاب سياسية تسعى إىل التحكم يف اإلعالم التونسي

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يسلم الوجبة 
األوىل من هويات النقابة خلرجيي كليات اإلعالم

صحفي مغربي: تعرضت العتداء همجي 
بسبب اخلط التحريري لصحيفيت

مذيعة سويدية تتلقى تهديدات بالقتل بعد 
أسئلة وجهتها لرئيس حزب متطرف 

وسائل إعالم مصرية وعربية  تقع يف فخ “الدجاجة ليكسي”
القاهرة/ متابعة الزوراء:

 أث�ار وق�وع وس�ائل إع�الم مرصي�ة 
وعربي�ة يف ف�خ الحديث ع�ن دجاجة 
ليست موجودة، س�خرية واسعة عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي يف مرص 

والعالم العربي.
وفتح األمر الباب للحديث عن صحافة 
التحرّي يف ما ينرش عىل وسائل التواصل 
االجتماعي الت�ي ال تزال نادرة، إذ بات 
معظ�م الصحفي�ني يف قبض�ة مواقع 
التواص�ل االجتماعي يتناقلون األخبار 

دون التأكد من مدى صحتها.
ويف األي�ام املاضي�ة، ش�غلت دجاج�ة 
تدع�ى ليك�ي املرصيني ع�ىل مواقع 
التواصل االجتماعي بعد انتش�ار أنباء 
زعم�ت أن طبيبا بيطري�ا مرصيا قام 
بإجراء عملية جراحية لتلك الدجاجة، 

بع�د س�قوطها م�ن مبنى ع�ال، وقد 
بلغت كلفة العملية 7 آالف جنيه )500 

دوالر تقريبا(.
واضط�رت وس�ائل اإلع�الم املحلية إىل 
إبراز خرب العملي�ة كخرب رئيس بعض 
اليشء، فورد ذكرها عىل ألسنة مشاهري 
اإلعالميني يف برامج تلفزيونية رئيسة، 
كما طغى الحديث عن الدجاجة يف عدة 
وسائل عربية لكن تبنّي يف النهاية أنه ال 
وج�ود لتلك الدجاجة الوهمية يف مرص 
عىل اإلطالق، بل اخرتع قصتها بيطري 
مرصي، خ�دع بها اإلعالم واإلعالميني، 

ثم انقطعت أخباره.
وين�درج نقل هذا الخ�رب، وفق خرباء، 
ضمن أخطاء صحفي�ة غري مقصودة 
بس�بب قلة الكفاءة املتأتية من ضعف 
التكوي�ن، س�واء األكاديم�ّي أو داخل 

املؤسسة اإلعالمية نفسها، وعدم توّفر 
ال�رشوط الالزم�ة للتح�رّي يف حقيقة 

األمور.
ويقول مغردون إن ما يجري يف الساحة 
اإلعالمي�ة العربية ه�ّز كثريا مبدأ نرش 
الحقائ�ق، خاصة يف ع�رص الصحافة 
الرقمي�ة، إذ ب�ات الزائر يتس�اءل بعد 
مطالعت�ه ألّي خ�رب: هل ه�و صحيح 
أم إن�ه مجرّد إش�اعة جديدة مصدرها 

مواقع التواصل االجتماعي؟
وأط�وار الحادث�ة ج�رت بعد انتش�ار 
خرب يف وس�ائل اإلعالم عن “إنسانية” 
رجل س�ويرسي، تعرضت “دجاجته” 
لكرس خط�ري، فأنقذها طبيب بيطري 
بمدينة س�فاجا املرصية، يف محافظة 
البح�ر األحمر التي تبعد ع�ن القاهرة 
550 كيلومرتا، حي�ث قام بأول عملية 

جراحي�ة لدجاج�ة يف م�رص والرشق 
األوس�ط، بلغت تكلفتها املادية 7 آالف 

جنيه مرصي.
الطبي�ب  أحم�د،  محم�د  وزع�م 
للدجاجة ليكي،  املعال�ج  البيطري 
خ�الل مداخلت�ه الهاتفي�ة بربنامج 
“90 دقيق�ة” ع�ىل قن�اة “املحور” 
التلفزيوني�ة الذي يقدم�ه اإلعالمي 
معت�ز الدم�رداش إن�ه ع�رض عىل 
العدي�د م�ن  الس�ويرسي  الس�ائح 
العملي�ة  إج�راء  قب�ل  االختي�ارات 
للدجاجة، لكنه رفض كل االختيارات 
وتمس�ك بإجراء العملي�ة لها، وبناء 
عىل هذا تواصل الطبيب املرصي مع 
بعض األطب�اء بالخلي�ج للتأكد من 
إجراء العملية م�ن عدمها وبالفعل 

قام بها.

بعد نقل خرب كاذب عن سقوطها من مبنى عال

No: 7331 Tue 22 Sep 2020العدد: 7331 الثالثاء - 22 ايلول 2020



إبراهيم األعاجييب
ألٌم.. وُحّب.. 

قص�ٍة  ع�ى  الرواي�ة  س�لطِت 
مأساوية بنوٍع ما, وهي حالة لها 
واق�ٌع معروف يش�هده الجميع, 
املستشفيات تسهل املوت والراحة 
م�ن ه�ذه الدني�ا ولي�س العالج 
والس�المة! تمرض وال�دة البطل 
الذي يدعى جمال فيأخذها فوراً 
إىل املستش�فى, كان الوقُت ليالً, 
أدخلها إىل الطوارئ, وجَد االهمال 
والالأبالي�ة من الكادر الذي تمثل 
بطبيب الخفر واملمرضة البشعة 
نج�اة, لم يك�ن ع�الج والدته إىل 
حقنت�ن واح�دة تدع�ى فاليوم 
وأخ�رى فولتارين لي�س غري, ثم 
كانت معامل�ة نجاة تمثل الحالة 
الالإنسانية التي هي موجدة عن 
املستشفيات,  املوظفن يف  بعض 
نج�اة كان�ت غليظ�ة, حق�رية, 
ال تهت�م ب�أي مري�ض, إذ إنه�ا 
ذهب�ت لغرفة املمرض�ات لتكمل 
نومه�ا بعد أن أعط�ت الحقنتن 
للوال�دة جم�ال, الرقاب�ة مغيبة, 
وعندما تغي�ب الرقابة والقانون 
تصب�ح الفوىض هي الس�ائدة يف 
كل يشء, ه�ذا االس�تهتار بحياة 
وأرواح امل�رىض راجع لعدم وجود 
رقاب�ة تراقب أداء الكادر الصحي 
وترفض عليه العقوبات إن قرص 
يف أداء مهمات�ه, الحال�ة حرج�ة 
والخطر يه�دد حياتها, م�ا زالوا 
ال يعرفوَن عليته�ا, أقبل الصباح 
وأجريت له�ا الفحوصات, أنتهى 
األم�ر إىل رضورِة نقله�ا إىل بغداد 
الصحي�ة, كانت  لس�وء حالته�ا 
الرواية تمث�ُل وجهاً  ش�خصيات 
من الس�لوك, مثال شخصية نجاة 

املمرض�ة املهمل�ة املق�رصة التي 
تعبث بامل�رىض وأفعالها تدُل عى 
خس�ِة أخالقه�ا إذ إنه�ا تع�رف 
لجم�ال بأنه�ا رضب�ت أم�ه عى 
مهبله�ا ودبره�ا لتخ�رج اإلدرار 
فلم يخرج إال القليل, جمال رابَط 
الجأش, متحمالً كل هذا من أجل 
والدته, نجاة موظفة لها س�لوك 
يتمث�ل بالقص�ور يف أداء العم�ل 
وباألخ�ص إنه�ا تعم�ل يف نظام 
الخف�ر ال�ذي يس�تقبُل الح�االت 
الطارئة, وأما ش�خصية  محمود 
الذي  التمساح س�ائق االس�عاف 

ب�دوره ال يقل دناءة وحقارة عن 
نجاة التي تش�رك مع�ه بالخلق 
السيئ والنفس الدنيئة, من خالل 
وص�ف الكاتب ل�ه ال�ذي أعطاه 
أبشع الصفات الَخلقية والُخلقية 
يدُل عى أنه يمثل املوظف الفاسد 
يف املكان الحرج والحس�اس, هذا 
املوظف مس�تهراً ومن سوء حظ 
جم�ال أن والدت�ه تنقُل بس�يارة 
التي يقوده�ا محمود  االس�عاف 
م�ن  وإياب�اً  ذهاب�اً  التمس�اح 
الديوانية, القي�م االخالقية كانت 
معدومة عند هاتن الشخصيتن, 

بق�َي محم�ود يرنح يف الس�يارة 
ألن�ه رشب قنين�ة ع�رق يف أثناء 
يعب�ث  وأخ�ذ  الس�يارة  قيادت�ه 
بأصوات الهورنات ليزيد الصخب 
أكث�ر فأكث�ر, ه�ذه الش�خصية 
كانت مرس�ومة بإتق�اٍن واضٍح, 
ألن س�رية الش�خصية أعربت لنا 
عن القي�م الخلقية لها, يف املقابل 
كان هناك ش�خصيتن تمثل قيم 
الحب والنق�اء واالخالص, تمثلت 
إحداه�ن بمري�م الحبيب�ة الت�ي 
ش�اءت الصدف ان يتعرف عليها 
يف أثن�اء تعرضها لحادثة س�يارة 
والت�ي تصب�ح حبيب�ة ل�ه خالل 
حياتهم الجامعي�ة يف كلية الطب 
جامعة بغداد, وش�خصية كوكب 
ال�ذي اتخ�َذ منه�ا زوج�ًة ل�ه, ال 
يعدم السارد أن يذكر التناقض يف 
ش�خصيات املجتمع فيذكر الخرّي 
والرش, الس�ارُد جع�ل من ورايته 
قس�من, القس�م األول كان م�ع 
والدته ورصاعها مع املرض والذي 
هيمن ع�ى ثلث الرواية, القس�م 
الثان�ي يدخ�ل إىل عمق الش�باب 
ويب�دأ الرسد بمرحل�ٍة جديدة من 
بداية تعرفه عى مريم, شخصية 
جم�ال تمث�ُل الش�اب الطام�ح, 
االصي�ل الذي تج�ذرت قيم الخري 
واالصال�ة في�ه, ه�ذا الش�اُب له 
طموٌح كبري وله إنسانية عظيمة, 
ذات يوم نظم�ت الكلية حفالً قرأ 
جم�ال قصي�دة لش�اعٍر مطلوٍب 
للدولة ألنه من الحزب الش�يوعي 
املحظور بحس�ب رشيعة وقانون 
الحزب الحاكم, ومرًة أخرى ُيتهم 
أيض�اَ, إذ أقبل عليه أش�خاص يف 
منتصف الليل وطلبوا منه إسعاف 
مري�ض بحال�ٍة حرج�ة, يه�رع 

إلسعاف املريض ودرأ الخطر عنه 
فيعود إىل البي�ت لينام, ولكن هذا 
الفع�ل لم يغب عن أنظ�ار الدولة 
إذ رسعان م�ا اعتقلته وتبَن من 
خالل التحقيق أنه متهٌم بإسعاف 
رج�ٍل ينتمي لحزب إس�المي هو 
اآلخر محظور, ث�م يالقي الوجع 
واألل�م وغياب العدال�ة باألنظمة 
الش�مولية التي تتحكم بمقدرات 
العب�اد والبالد, ث�م يتعيش قصة 
ح�ٍب ع�ذري ش�فيف, كان ب�ون 
شاس�ع بينه وبن مريم الحبيبة 
املتح�ررة الغني�ة, لك�ن القل�وب 
كان�ت عن�د بعضه�ا البعض مما 
جعلهما يلتقي�ان يف إتجاٍه واحٍد, 
خ�الل  الص�ادق  الح�ب  يعي�ش 
فرة دراس�ته للطب يف الجامعة, 
وفاجئن�ا  بن�ا  تالع�ب  الق�اص 
ال�رسد بانعطاف�ٍة  ل�م نتوقعها 
وذلك بقضيِة س�جنه سنة ونص 
يف مديري�ة األمن, ليخ�رج باحثاً 
ع�ن حبيبت�ه أو رق�م هاتفه�ا, 
االس�تعالمات  موظ�ف  يس�أل 
يف املستش�فى الت�ي تعم�ل به�ا 
فيخ�ره أنها ذهب�ت قبل عرشة 
أيام إىل أملانيا لتكمل دراستها مع 
زوجه�ا! نتيجة ل�م نتوقعها ولم 
تخطر عى بال املتلقي وهو يقرأ, 
كأنَّ القصة أرادت أن تبث عنرص 
الدهشة يف املتلقي, يرى نفسه أن 
ال بد أن يقرَن بكواكب ابنة خاله, 
الدهشة كانت حارضة بمشهدين 
أم حادثت�ن, الش�خصيات كانت 
لل�رش  صف�ة  صفت�ن,  تحم�ل 
وصف�ة للخري, ال�رسد مىض منذ 
أول وهل�ٍة ل�ه بص�ورٍة متناغمة 
مع حج�م الحدث وص�دى وقعه 
يف نفس�ية الق�اص, الش�خصية 

التي رس�مها أعط�ت إنطباعات 
عدة وتحتم�ُل أوجًه ع�دة أيضاً, 
البط�ل كان طبيب�اً فه�ذه داللة 
موحي�ة إىل نقط�ة إنطالق الرسد 
التي كان يعاني منها البطل أثناء 
تواج�د والدته يف املستش�فى وما 
وج�ده من معان�اة, فهي يداوي 
مريض ويف س�اعٍة متأخ�رٍة من 
اللي�ل آخذاً مع�ه معداته دون ان 
يس�أم أو يطردهم ولم يلتفت إىل 
خلفي�ة املص�اب, كان الهاج�س 
االنس�اني هو ال�ذي غم�َر قلبه, 
الرواي�ُة كتبت بلغة حل�وة كأنها 
تقط�ر عس�اًل, الكات�ب م�ال إىل 
إس�باغ النص بش�اعريٍة طاغية, 
الرسد  أكس�بت  الش�اعرية  هذه 
تناغم موس�يقى شفاف سلسل, 
الشخصيات كانت ترمز إىل سلوٍك 
أثّر يف نفسية القاص وكأنه شاهٌد 
عى سلوك هكذا نوع, فمثالً نرى 
تقلب�ه وتعذب�ه وه�و يف طوارئ 
املستش�فى يف الديواني�ة يف حن 
إن املمرض�ة لم تك�ت لتهتَم أقل 
اهتمام بهذه املريضة, شخصية 
جمال لها براءة وطيبة, التحوالت 
يف شخصية جمال كانت متسمة 
بتطور تصاع�دي, وهي يدُل عى 
نموُّ الشخصية بنحٍو تطوري من 
الطفولة إىل الشباب ثم إىل النضج, 
سلطت الرواية عى واقع حقيقي 
عايش�ه الق�اص فألهم�ه وكان 
مادته التي كان�ت تمده بالرسد, 
لذا حقق الرسد متعة فنية لصدق 
الق�ص واالح�داث في�ه, مما زاد 
الرواي�ة قيم�ة جمالي�ة, الحبكُة 
واضحة املعالم, بصورٍة حزينة يف 
أغلبها إال إنه�ا وصلت إىل ذروتها 

الفنية.

أجمد جنم الزيدي
   تستنُد رواية )عمكا( للروائي سعدي 
املال�ح، ع�ى اس�تلهام تاري�خ مدين�ة 
عينكاوه، وحياة الرسيان يف تلك املدينة، 
وعاداته�م وتقاليده�م، وأهم التغريات 
الت�ي طرأت عى ذل�ك املجتمع املنغلق، 
من خ�الل ش�خصية ال�راوي وتدرجه 
العمري، اما االس�لوب الذي بنيت عليه 
الرواي�ة ف�كان اش�به برواية الس�رية 
الذاتي�ة، حيث ن�رى إن الزمان واملكان 
يتح�دان يف منظ�ور واح�د متواش�ج، 
وهو رؤية الس�ارد العليم، فاالنتقاالت 
الرسدية كانت عبارة عن اس�تذكارات 
ملواقف وأح�داث رتبت كحوادث تنتظم 
ذاكرة السارد، وليس لراتبية زمنية، أو 

بناء شكيل معن.
   ابتدأت الرواية بقصة اطارية، احتوت 
اهمه�ا  كان  ش�خصيات،  ع�دة  ع�ى 

ش�خصيتن رئيس�تن تحم�الن نفس 
االس�م )رشب�ل(، وس�يأتي تفصيلهما 
الحق�ا، ه�ذه القص�ة بنيت ع�ى بنية 
اس�تباقية، تجعلنا نتساءل عن جدوى 
هذا االس�تباق، أو مدى أهمية ما طرح 
في�ه؟ وهل هن�اك ارتب�اط بينها وبن 
املتن؟ حيث تسري هذه التساؤالت معنا 
عى مدار الرواية، وايضا هناك التقديم 
التاريخ�ي والتعريفي بمدينة )عمكا(، 
والتي توحي لنا ب�ان هذه الرواية هي 
اعادة احياء لتلك املدينة بكل تشكالتها 
التاريخي�ة والثقافي�ة، حيث تصبح يف 
الكث�ري م�ن االحي�ان عبارة ع�ن دليل 
س�ياحي، فرغ�م ان الرواي�ة قد ركزت 
ع�ى االح�داث، وتقديم الش�خصيات، 
اال ان امل�كان كان فاع�ال م�ن خ�الل 
رص�د التحوالت التاريخي�ة التي طرأت 
كب�ري  تأث�ري  له�ا  كان  والت�ي  علي�ه، 

ع�ى الش�خصيات واالح�داث بصورة 
مبارشة.

تحم�ل  الت�ي  االطاري�ة  والقص�ة      
توصيف�ا )ب�دال م�ن املقدم�ة(، تتوالد 
منها ال�دوال والعالم�ات، التي هيمنت 
ع�ى البني�ة الرسدية للرواي�ة، ان كان 
بص�ورة مب�ارشة أو ضمني�ة، اخ�ذت 
مس�ارين متوازين، لكنهما رسعان ما 
يتح�دان يف النهاية، والقص�ة االطارية 
تلك، هي عن قس�يس يس�تمع لحكاية 
اح�د االم�وات تنطلق من داخ�ل القر، 
وال�ذي تتصارعه روح�ان هما )رشبل 
االله الوثني(، حامي مدينة )اربائيلو( 
العاصم�ة الديني�ة لألش�ورين، والذي 
مثل املس�ار االول، و)رشب�ل القديس( 
الذي مات شهيداً، ألنه رفض ان يتخى 
عن املس�يحية، ممثال للمس�ار الثاني، 
وب�ؤرة ه�ذا ال�رصاع كما ستتكش�ف 

الحق�ا يف متن الرواية، هو املكان، الذي 
لعب دورا مهما ورئيسا، اذ بنيت حبكة 
الرواية واحداثها حوله، من خالل ابراز 

اهم الهويات الثقافية التي أثرت فيه.
    لذل�ك فقد ارتبط املس�ار االول بهذه 
الحض�ارة والثقاف�ة الت�ي كان ج�زءاً 
منه�ا، أكث�ر م�ن كون�ه مرتبط�ا بإله 
وثن�ي، اي انه أخ�ذ الجانب الحضاري، 
وانتم�اءه الثقايف، بعيداً عن مرجعياته 
الديني�ة، وه�ذا يحيلنا ربما اىل املس�ار 
ال�ذي  القدي�س(،  أي )رشب�ل  االخ�ر، 
ارتب�ط باملس�يحية الت�ي مثلتها هذه 
العالمة، مؤكدا عليه�ا كهوية ثقافية، 
لذلك فهذان املساران مجتمعان يمثالن 
اي  املدين�ة،  له�ذه  الثقافي�ة  الهوي�ة 
اصلها االش�وري ومس�يحيتها، فرغم 
انهم�ا صورا ع�ى انهم�ا منفصالن او 
مس�اران متوازيان لبناء هذه الهوية، 

اال ان هن�اك الكث�ري م�ن املش�ركات 
الت�ي تتقاط�ع بينهم�ا، والذي س�اعد 
يف اث�راء ه�ذه الصل�ة، ه�ي الطبيع�ة 
التكويني�ة التي وصفته�ا الرواية لهذا 
املكان، وللش�خصيات املعجونة بهذين 

املصدرين.
  اذن ف�ان )رشب�ل الوثن�ي( و )رشبل 
القصة االطارية،  القديس( ش�خصيتا 
واسقاطاتهما الداللية قد أخذتا مدين، 
هم�ا: االث�ر ال�ذي تركت�ه الحضارات 
املتعاقبة الت�ي مرت به�ذه املدينة، او 
هذه البقع�ة الرافديني�ة، والتي مثلها 
رشبل االول، وتأثريات الديانة املسيحية 
والكنيسة التي مثلها رشبل الثاني كما 
اسلفنا، والذين قد تمازجا ليشكال هوية 
مدين�ة )عمكا(، حيث نالحظ االش�ارة 
اىل استمرار هذه الهوية، وتعمقها، من 
خالل املشهد الذي يصور تعميد الطفل 

الصغري يف نهاية الرواية، والذي س�مي 
)رشب�ل( تيمن�ا بهم�ا، لذل�ك فيمكننا 
القول ان هذه الرواية هي سرية مدينة، 
بكل تش�كالتها الحياتي�ة والتاريخية، 
الش�خصيات  بحي�اة  منعكس�ة 
وعالقاته�م بالطبيعة وتقلباتها، والتي 
ترشبت بكل مالمح املكان وتش�عباته، 
طرقه وأزقته الضيقة، كل ذلك ممزوج 

بالهوية الحضارية لهذه املدينة، حيث 
املتبادل�ة معه�ا  االنس�جام والعالق�ة 
من خ�الل العادات والطق�وس، وحتى 
اللغة وه�ي )الرسيانية(، التي خرجت 
من رح�م ه�ذه االرض، متعالقة بها، 

وممزوجة بأناسها وطينها.
املال�ح-  س�عدي  )رواي�ة(-  عم�كا   *
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ثقافية

قراءٌة يف روايِة قسطرة للكاتب ناظم جليل املوسوي

أيتها اململوءة بالرغبة 
توسدي ذراعي 

ليايل الشجن 
إمالئي لهفتك

من أنفايس 
عاشق أنا 

لدرجة ان النجوم 
تضبط إيقاعها 
عى نبض قلبي 

دعيني اعرصك بقوة 
كي تذوبي ما بن يدي 

دعينا نلتصق أكثر 
و نلغي املسافات 

دعينا نكون جسدا واحدا 
كلمة أنِت

تبحثن عما بن السطور 
عن مالذ آمن 

عاشقة أنِت
ترتوين من فيض القبل

شهد مصفى
جنية أنِت

أرستني يف جزيرة نائية 
لتطبع عى شفتي 

قبلتها األوىل 
و أنا معصوب العينن

دعوة عاشق 
حسن املوسوي

مشعل العبّادي
مرَّة أخ�رى... الّتقديم لرواي�ات الكاتبة »ليى 

عامر« أشبه بعملّية فتح الهدايا.
»م�رَّة أخ�رى« حوله�ا ي�دور كّل يشء؛ م�رَّة 
أخرى أفوز بقراءة منجز جديد لكاتبة متفرّدة 
-ذات ذائق�ة خاّص�ة -مرَّة أخ�رى أقع يف هذا 
ال�«مأزق« والّذي هو ممتٌع بقدر ما هو ُملزم، 

أال وهو كتابة مقّدمة عن الّرواية...
 م�رَّة أخرى بم�دى عمق اللّحظ�ة، وأنا أحمل 
متعة املستكش�ف، ويحرّكن�ي فضول القارئ 
املتطلّ�ع... مرَّة أخ�رى مع الكاتب�ة والّروائّية 
تواص�ل  وه�ي  عام�ر«،  »لي�ى  والّش�اعرة 
مرشوعها الرّسدي الرّابع املشفوع تحت عنوان 
»نخ�ب األوىل«، و)األوىل( الّت�ي ت�كاد تهيم�ن 
ع�ى األح�داث الرّسدّي�ة، من خ�الل عالقات 
ملتّبسة بالّش�خصّيات األخرى بالّرواية، ومن 
خ�الل تمح�ور الّرواية وإقام�ة مفاصل املتن 
ح�ول تلك العالقات املتش�ابكة، والّتي تدور يف 
عالم »عمر«، هذا العاش�ق وسلوكه الغامض 

وعالقاته بمن حوله وخاّصًة الّنساء...
 وبق�در ما تثري أفعاله الّس�خط، وتس�تدعي 
الكثري من األس�ئلة -االس�تنكارّية -وبقدر ما 
تستدعي االنتباه... إاّل أّن شخصّيته وخصاله 
املتناقض�ة تلك، تالقي أيضاً تقدي�راً واحراماً 
وموّدة من الش�خصّيات األخ�رى، بالرّغم من 
ش�طحاتها الكب�رية، وهّناتها الّصغ�رية الّتي 
تظهر بن الفينة واألخرى، وهذا يتجّى واضحاً 
من بن رسده -املونولوجي-الّذي يسهب فيه 
بغية البحث عن كينونته، كونه فاقداً -للّذاكرة 

-ومفتقداً ألّي معلم لشخصّيته الحقيقّية. 
نّص »نخب األوىل« هو عمٌل روائّي ينتهج لغة 
تعّدد األص�وات، قد أج�ادت الكاتبة اختياره، 
وقد أُخذ ه�ذا املصطلح من معج�م تعريفات 
املوس�يقى، ليتّم نقله إىل حق�ل األدب والّنقد، 
وه�ذا الّنهج ال�رّسدّي ه�و ما عرّف�ه الكاتب 

»ميخائيل باختن« ب�«البوليفونّية«، وإشارة 
ملا ذكرناه آنفاً، من أنَُّه مستقى من مصطلحات 
فنّية -س�معّية- إذ ُيَعّد هو األصدق تعبرياً عن 
َتْش�ِييء اإلنس�ان، واألق�در ع�ى وصف مدى 
صعوبة وتعّقد املعاناة البرشّية، أضف إىل هذا 
الّرؤية اإلنس�انّية لكاتب الّرواية البولوفينّية، 
إذ أنَُّه يرفض -بش�كل قطع�ي- تحويل القيم 

املعنوّية أو الكيفّية إىل قيم مادّية وكّمّية.
كذلك استخدمت الكاتبة تقنّيًة اعتمدت البناء 
الّتسلس�يل -حلقات صغ�رية مفّككة ظاهرّياً 
-ه�ي األق�رب ش�كالً ومضموناً م�ن تكوين 
العم�ل الفّنّي، وه�ي قادرة بامتي�از عى بناء 
العال�م االجتماعي ل�دى »إمي�ل دوركهايم«، 
ُربَّما مرجعها أّن الّذاكرة الفتّية -ذاكرة مرحلة 
الّش�باب والّطفول�ة -تمتاز بالق�درة واملهارة 

عى االستحضار والنسج املعريفّ.
كذا اس�تخدمت »ليى عامر« الرّسائل كتقنّية 

ملح�وظ  اس�تخداٍم  بق�وّة  امت�ازت  رسد، 
وذكاٍء الف�ت؛ فأدب الرّس�ائل كثرياً ما ش�ّدنا 
ع�ى م�دى تاريخه؛ هناك رس�ائل م�ي زيادة 
وغّس�ان كنفان�ي، كذل�ك كاف�كا وميلينا، بل 
واس�تخَدَمْتها بحداث�ة ووعي ينّم�ان عن قلم 

رسدّي واٍع وبارز.
يقول »رينولد نيبور«: )الّتس�امح هو الّشكل 

األخري من أشكال الحّب(
هل بالفعل الّتس�امح هو ظه�ور آخر -بوجه 

جديد -للحب؟!
إذ بع�ده تتجّس�د الحكمة، املنادية -املش�ّددة 
ع�ى قل�وب املحّب�ن وأياديه�م- ب�أّن عليهم 
كمحّبن دائم�ًا أن ُيداووا جراحه�م املتخّثرة، 
تفادياً ملغّبة فساد أرواحهم، وتحقيقاً لحكمة 

املسامحة.
اإله�داء: إىل الجم�ال الّ�ذي أراه يف محّط�ات 
الّتع�ب، ذاك الّن�ور امليضء والعالم يس�بح يف 

العتمة.
م�ن أّول متن الّنّص املوس�وم ب�«نخب األوىل« 
يدلّن�ا العنوان ع�ى املقام�رة -رشب نخبها-

دون أن يدري حّتى، وهو فاقٌد لوعيه وذاكرته 
وانتمائ�ه؛ والبداي�ة تحيلن�ا إىل الخاتم�ة، يف 

استفسار عى لسان »عمر«: 
»س�معت نواًحا من بعي�د، وكأّن املنزل اكتّظ 

بالّناس يعّزون... من؟
 م�ن تراه ف�ارق الحياة يف ه�ذا البيت الّذي لم 

أفهم ألغازه إىل اآلن؟!«
م�ن بداية الّنّص وم�ن خاتمته... ل�م تتواجد 
الحكمة املتعارف عليها، وال تجلّت لنا بصورها 
املعت�ادة -الحكمة يف صورها البس�يطة -بن 
سكنات الحروف، ليس مغزى ذلك انعدامها... 
بل كانت هناك حكمة ما ورائّيات الّصور، تلك 
الحكمة الق�ادرة عى نفي الوقائ�ع، الواحدة 
تلو األخرى، ليتس�ّنى لها أن ترس�م لنا لوحة 
فوضوّي�ة -فوىض منّظم�ة- كفوىض لوحات 
س�لفادور دايل، ما أن تنظ�ر إليها تفصلك عن 
�ل امتداداً  الواق�ع، لكّنه�ا يف ذات الوق�ت تفعَّ

لواقع مختلف، شّيدته األفكار املبعثرة.
ورغ�م اخت�الف املحكّيات الداخلّي�ة، يف رواية 
امتالكه�ا  أثبت�ت  أّنه�ا  إاّل  األوىل«،  »نخ�ب 
لش�عرّيتها الخاّصة، وسالس�ة رسدها، حيث 
تنتق�ل ما ب�ن الح�وار الّداخ�يل »املونولوج« 
وال�ذي يّتص�ف بالعم�ق، وم�ا ب�ن التأّمالت 
الفلسفّية، والّتطّرق إىل قضايا مهّمة كالحّب، 
والّطبيع�ة وش�كل العالق�ات، م�ع اخت�الف 

الّطبائع والبيئات.
 وعى عكس ما يصاحب تلك األعمال الّروائّية 
م�ن تش�ّظي األح�داث، إاّل أّن »نخ�ب األوىل« 
حاف�ظ ع�ى الّتسلس�لّية يف الحك�ي، وراعى 
الّتش�ويق، وأّس�َس للعم�ق من خ�الل قضّيٍة 
مهّمة، مطروحة بن جوانب الرّسد، ومتضّمنة 

مونولوجاتها بقوّة واضحة.
ل الّنّص كان خيط الحكي هو »الّتداعي«...  يف أوَّ

تس�تدعي الكاتب�ة م�ن مخزون وع�ي البطل 
»عمر« بعض الّصور املشّتتة:  

»اس�توقفني الجم�ال ها هنا، نع�م يف عينيها 
الريئت�ن وصوته�ا الحزي�ن، ب�دأت حكايتي 

معها يف ساحة الجامعة«
ومن خالل خيط شاحب لذاكرة »عمر« وفيما 
هو أقرب -شكلّياً -إىل الّسرية الّذاتّية، امللتقطة 
بعناية، واملتأرجحة ما بن خّطي رسده وبن 

خّط )رسدهّن(..
حّت�ى تبدأ معزوف�ة من الّش�عرّية الّدرامّية يف 
ال�رّسد، كّل نغم�ٍة عى ح�دة؛ فتّتضح صورة 
»مري�م« الّناتج�ة ع�ن مخّيلة »عم�ر« وهي 
مح�ور الحديث وم�ؤرّش دالالت كث�رية، وعن 
»نبيلة« الّزوجة، واملرأة الّثانية يف حياة »عمر« 
لتنكش�ف معها األح�داث، ويبدأ انبثاق س�يل 
م�ن األلوان الّطبيعّي�ة، للوحة رسدّية أضحت 
فيه�ا املكّونات األساس�ّية... هو عال�م املرأة 

ومكنوناتها. 
القّص�ة  أبط�ال  مصائ�ر  أّن  م�ن  وبالرّغ�م 
ه�ا هن�ا... ال تنته�ي الّنهاي�ة املرج�ّوة - أي 
الّس�عيدة - الّتي طمحُت إليه�ا كقارئ، وبعد 
م�آٍس عدي�دة، وطرق ش�ديدة الوعورة س�ار 
فيه�ا أبط�ال الّرواي�ة؛ )إدمان عم�ر للخمر - 
إصابة مريم بالرّسط�ان - مقتل وموت نبيلة 
املأس�اوي - واغتص�اب االبنة س�عاد( إاّل إّنه 
بعد االنتهاء من اسرجاع الحكايا والّذكريات 
وإفراد الّنتائج - الّتعيسة - يوجد هناك ملمح 
قوّي يشري إىل )الّتغيري املأمول( لتقف »مريم« 

وتسائل نفسها: 
 م�اذا تختارين؟ نكمل قصي�دة أو نلعب لعبة 

األحرف األخرية لألبيات؟
وبالرّغ�م من أّن س�ري الح�دث ومؤّطراته، ال 
يتطرّقان إىل قضّي�ة الرّجل واملرأة يف املجتمع، 
وال يثريان املس�ألة -املعهودة-حول أحقّيتهما 
يف ممارسة الحقوق الفعلّية واملعنوّية، إاّل أنَُّه 
يف الّرواية يبدو أمراً بديهّياً، وال يحتاج إلشارة 

أو تفسري، بل ُيس�تَمّد من وقائعها، وأحداثها 
ودالالت مصائرهم.

يف الّتفاصي�ل، ال يغيب الّنس�ق، ولكّنه يجاهد 
نفس�ه ع�ى الّتخّفي، عى رس�م كائ�ن عابر 
للح�دود، لك�ّن الواق�ع توّق�ع مل�ا تخّط�ه يد 
اإلنس�ان، كم�ا ُتدوّن�ه الحكم�ة الرّائع�ة عى 

لسان »فرانسوا داراني«: 
»نحُن َمن نرس�ُم َمن ُنِحّب، َكم�ا ُنِحّب... تلَك 
الّتخّيالت الَجميل�ة عنُه، يف الكثري من األوقات 

هَي أنَت«
ويف تفاصي�ل الّن�ّص الّروائ�ي »نخ�ب األوىل« 
اس�تطاعت »لي�ى عام�ر« -ب�ذكاء بليغ- أن 
توصل برّقة -وقّوة- ما أرشت إليه عن مكنون 
الحّب وص�ورة املحّب الّتي تلتص�ق بأذهاننا؛ 
باألوص�اف،  إيصال�ه  اس�تطاعت  م�ا  وه�و 
واللّقط�ات والّص�ور - الخاّص�ة ب�كّل صوت 
- واملوّزع�ة بعدال�ة ع�ى ش�خصّيات الّرواية 
، وبمه�ارة أنث�ى ونظرتها الّثاقب�ة ، وبحنكة 
امرأة متش�ّبعة بالحي�اة، ومنصفة لكّل رؤية 
إنس�انّية؛ فباخت�الف زوايا ال�ّرؤى... تختلف 
الّنظ�رة إىل الحي�اة، وإىل العالق�ات، وتختلف 

بالّتبعية األحكام.
اجتهدت »لي�يل عامر« لتمنح الق�ارئ منجزاً 
رائق�اً بديع�اً -رغم عن�ف وقدرّي�ة األحداث- 
وتلك مهارة تحس�ب لها، بهذا املنجز املتكامل 
البن�اء، وذو الّنكهة األنثوّي�ة الالّذعة كفاكهة 
اس�توائّية، يحم�ل ب�ن طّيات�ه تناغم�اً فاق 
معزوفة شجّية تطرب لها اآلذان، لكّنها رواية 
يف املقام األّول مجتمعية -س�يكولوجّية - ويف 
املق�ام الّثاني رواية بعطٍر أنث�وّي مميَّز، وهو 
عط�ٌر رسدّي خ�اّص يف املنجز يحس�ب لها ال 
عليه�ا. املنج�زات األدبّية املتالحق�ة للمبدعة 
»لي�ى عام�ر« يف مجمله�ا، جرع�ات إبداعّية 
تس�عى لتحريك املش�هد الّثقايف الجزائري من 
خالل إثراٍء جديد منّمق للّنّص ينبُئ بمستقبل 

ثقايفّ برؤية مرشقة.

قراءة يف رواية »خنب األوىل«

هل ُيكننا دائماً الَبدء مرًَّة ُأخرى؟!

 سرية املكان يف رواية )عمكا(
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املكونات واملقادير:
150 جرام بس�كويت دايجس�تف 

اليت مطحون او بسكويت شاي
قليل�ة  زب�دة  صغ�رة  ملعق�ة 

الدسم
300 ج�رام جبن كري�م فيالدلفيا 

خال من الدسم
6 مالعق صغرة مربى ليمون

ملعقة كبرة سكر 
قطع ليمون طازجة للزينة

طريقة التحضر:
- تخل�ط الزبدة مع البس�كويت 

حتى تحصيل عىل مزيج مفتت.
- ت�وزع يف 6 قوالب تش�يز كيك 
البس�كويت  غر الصق�ة مزيج 
بالتس�اوي مع الضغط قليالً يف 

القعر.
- يوض�ع يف الخ�الط الكهربائ�ي 
الجبن مع السكر وتخلط املكونات 

جيداً حتى تتجانس.

- ي�وزع املزي�ج بالتس�اوي ع�ىل 
قوالب التش�يز كيك ثم أدخليها إىل 
الثالج�ة ل� 4 س�اعات ع�ىل األقل 

حتى تجمد.
- يض�اف القليل من امل�اء الدافئ 
عىل املربى ثم ضعي ملعقة صغرة 

منه عىل وجه كل قالب.
بقط�ع  القوال�ب  وج�ه  تزي�ن   -
الليمون الطازجة بحس�ب رغبتك 

ثم تقدم.

يح�وي الخي�ار مجموع�ة م�ن 
للجسم،  الرضورية  الفيتامينات 
إال أن اس�تعماله ال يقت�ر عىل 
يحم�ل  ب�ل  الغذائي�ة،  الناحي�ة 
فوائ�د منزلية تس�اعد يف عملية 

التنظيف.
نطلعك عىل فوائد الخيار املنزلية، 
التي قد لم تخطر يف بالك سابقاً:

1. يلينّ مفاص�ل األبواب: قومي 
بدعك مفاص�ل األبواب برشيحة 
م�ن  لتتخل�ي  الخي�ار،  م�ن 

رصيرها املزعج!
2. يلم�ع خام�ات الجل�د: قومي 
بمس�ح أي قطع�ة م�ن الجل�د، 
األحذي�ة والحقائ�ب  وال س�يما 
برشيحة من الخي�ار، لتنظيفها 

واستعادة ملعانها.
3. يمحي خربشات األطفال عن 

الجدران: ادعكي رسومات طفلك 
الج�دران بق�رشة  امللون�ة ع�ىل 
الخيار الخارجية. كرنّري العملية 
مرات ع�دة، للتأكد م�ن اختفاء 

الخربشات كلياً.
4. يزي�ل الص�دأ ع�ن الصنابر: 
قومي بف�رك صنابر املاء بقطع 
الخي�ار، مم�ا يزيل الص�دأ عنها 

ويعيد ملعانها.

اليانسون
يعدنّ الروس واالملان اليانسون املخلوط مع العسل يف ملء كوب حليب 
داف�ئ م�ن الوصفات الجيدة لجل�ب النوم والطريق�ة ان يؤخذ ملء 
ملعقة ش�اي من مسحوق اليانس�ون وتضاف اىل ملء كوب حليب 

دافئ ثم يضاف ملء ملعقة عسل وتمزج جيداً وترشب قبل النوم.
حشيشة الدينار

تعرف حشيش�ة الدينار باس�م الجنجل وهي نبتة معمرة متس�لقة 
يصل ارتفاعها اىل 7 أمتار. وهي من النباتات التي استخدمت لعالج 
االرق منذ اكثر من الف سنة واصبح النبات منذ ذلك الوقت مشهورا 
ويع�رف علمياً باس�م Hamulus Lapulus ويحت�وي عىل مواد مرة 
وزيت طيار وفالفونيدات وحمض العفص ومواد مولدة لالسرتوجي 
واس�باراجي. والطريق�ة ان تؤخذ ملء ملعقة ش�اي من مخاريط 
النب�ات )االزه�ار املؤنثة( وتغمر يف ملء كوب م�اء مغيل وترتك ملدة 

عرش دقائق ثم ترشب مرة واحدة قبل النوم بنصف ساعة.

ه�ل س�معْت قب�ل ذل�ك ع�ن مفه�وم 
“العالقات السامة”؟ إن السموم ليست 
فقط يف الطعام بل أيًضا يف األش�خاص، 
وكم�ا يؤث�ر الطعام الفاس�د يف الصحة 
حيات�ك  يف  الس�امة  العالق�ات  تؤث�ر 
بأكملها، س�واء كانت ه�ذه العالقة يف 
محي�ط العائلة أو األصدق�اء أو العمل، 
وبعد فرتة قد تؤثر هذه العالقات تأثرًا 
س�لبًيا للغاية فيك، حتى أنها قد تقيض 
ع�ىل كل جمي�ل فيك وتمألك باملش�اعر 

السلبية.
بينما يعتقد الكثرون صعوبة االنفصال 
عن ه�ذه العالقات، وج�دت العديد من 
العوامل املس�اعدة ع�ىل التخلص منها، 
فق�ط إذا عزم�ت وأردت أن تب�دأ حي�اة 
جديدة دون أشخاص س�امة، ال تبحث 
كث�ًرا، فإليك 9 خطوات فعالة للغاية يف 

التخلص منهم:
1. ال تتوقع منهم التغير

اواًل علي�ك أن تتقبل فك�رة أن التخلص 
من العالقات مع األش�خاص السامة يف 
حياتك يرجع بسبب أسايس إىل استحالة 
إجباره�م ع�ىل التغي�ر، وه�ذا يعن�ي 
بالتأكي�د أنهم يمكن أن يتغ�روا ولكن 

ليس باإلجبار.

قد تس�اعد ش�خًصا ما يف التخلص من 
أف�كاره الس�لبية وأن يك�ون ش�خًصا 
أفضل، لكن هذا غالًبا ما يكون مرشوًعا 
ميؤوًس�ا منه مع األش�خاص الس�امة 
يف أفكارها وأفعالها. إلنهم مش�غولون 
دوًم�ا يف عالقاتهم ومش�اكلهم املعقدة 
فال يتحمس�ون بص�ورة كب�رة لفكرة 
التغي�ر، لذا علي�ك أن تتخىل عن الرغبة 

يف تغيره�م، وبالت�ايل يصب�ح إمكانية 
بقائه�م مع�ك قليلة، إلنهم س�رحلون 
قريًب�ا م�ع ع�دم اهتمامك بانغماس�ك 

بشدة يف مشاكلهم.
2. ضع لهم حدود وحافظ عليها

السامون مواردك،  يستنزف األشخاص 
فه�م يدفع�وك دوًم�ا لب�ذل املزي�د من 
الجه�د من أجل إرضائه�م، مما يجعلك 

تتنازل أكثر وأكثر. وبالتايل تش�عر دوًما 
باإلرهاق يف التعام�ل معهم، لذا احرص 
عىل وض�ع ح�دود يف التعام�ل تجعلهم 
يقفوا عنده وال يتخطوه، هذه الحدود 
تكون يف صيغة مبارشة عما تس�تطيع 
تحمل�ه وما لن تقبله م�ن أفراد عائلتك 

والزمالء واألصدقاء.
3. ال تستجب ألزماتهم

غالباً ما يش�عرك األش�خاص السامون 
بأنهم يحتاجون إليك بشدة، ألنهم دوًما 
يف أزمة ما. لكن اليشء املهم الذي يجب أن 
تعرفه هو أن هذه األزمات من صنعهم. 
حيث ينشئ األشخاص السامون دراما 
عن عمد لجذب املزيد من االهتمام منك، 
لذلك تذكر ذلك يف املرة اآلتية التي ُيطلب 
منك فيها اإلرساع للتواجد بجانبهم. قد 
تشعر بأنك شخص سيئ، لكن تذكر أنك 
ال تتعامل مع ش�خص حقيقي يف حالة 

استغاثة.
4. ركز عىل الحل

يؤثر األشخاص الس�امون فيك بصورة 
كب�رة، حيث أنهم ينقل�وا لك قدًرا كبرًا 
من مش�اعر الحزن والغضب واالستياء 
املس�تمر، لكنك إذا ركزت ع�ىل كالمهم 

فقط، ستبقى محبًطا.
ب�دالً من ذلك، ح�ونّل انتباه�ك إىل فكرة 
أن�ك تري�د أن تزي�ل الفوىض النفس�ية 
والعاطفية يف حياتك التي تحدث بسبب 
االخت�الط به�والء األش�خاص بكث�رة. 
ل�ذا إذا كن�ت تق�يض الكثر م�ن وقتك 
يف محاول�ة فهم الس�لوك الس�لبي لهم، 
فس�يمتص ذل�ك جميع م�واردك بما ال 

يعود عليك يف حياتك.

10واحة
9 خطوات للتخلص من األشخاص السامة يف حياتك

حنو مستقبل افضل ..هلم
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املطبخ 

طريقة عمل تشيز كيك الليمون بدون فرن

يعدنّ الباراسيتامول أحد أكثر املسكنات شيوًعا 
يف العالم، ووج�د العلماء إنه ال يخفف الصداع 

والحمى فحسب، بل يؤثر يف الدماغ أيضا.
وكشفت النتائج األولية لالختبارات األمريكية، 
إن الباراس�يتامول يع�زز الس�لوك العدوان�ي 
ويضعف الوظائف املعرفية. باإلضافة إىل ذلك، 
العقاق�ر املخفضة للكوليس�رتول له�ا تأثر 
مماثل.وأجرى علماء من جامعة والية أوهايو 
األمريكية تجربة ش�ارك فيه�ا 500 متطوع. 
وأُعط�ي البعض منه�م عقار اس�يتامينوفي 
)االس�م األمريك�ي للباراس�يتامول(، وأعطي 
البعض اآلخ�ر دواًء وهمًيا وُطل�ب منهم نفخ 
البالونات مقابل امل�ال. واعتمد مقدار املكافأة 

املالية عىل حجم الكرة الناتجة.
وتمكنت املجموعة التي تناولت الدواء الوهمي 
من إنج�از املهم�ة بطريقة أفض�ل بكثر من 
املجموع�ة الثاني�ة فق�د كانوا يعلم�ون متى 

يتوقفون عن النفخ كي ال ينفجر البالون. 
ووفًق�ا لبحث العلماء الكنديي، يمكن أن يؤثر 
الباراس�يتامول س�لًبا يف الوظائ�ف اإلدراكية. 
وكش�فت تجربتهم، أن املتطوعي الذين تلقوا 
الدواء كانوا أبطأ يف اإلجابة عن األس�ئلة وأكثر 
عرضة الرتكاب األخطاء من أولئك الذين تلقوا 
العالج الوهمي. لكن هذا التأثر لم يدم طويالً 

فقط بضع ساعات.
تأثر الباراس�يتامول عىل التعاطف والش�عور 

بالخطر
ودرس الباحثون أيضا مقدار شعور املشاركي 
بالخط�ر، ولوحظ أن املش�اركي الذين تناولوا 

الباراس�يتامول كانوا يعربون عن استعدادهم 
للمخاطرة وركوب س�يارة برسعة عالية دون 

ارتداء حزام األمان، مثال.
وبي العلماء، أن هذا الدواء يخفف من مشاعر 

القلق عند مواجهة خطر ما.
كم�ا أوضح�وا، أن هن�اك عواقب س�لبية عىل 
املجتمعات التي تسمح بتناول الباراسيتامول 

دون وصفة طبية.
كم�ا وج�د الباحث�ون األمريكي�ون، إن عقار 
األس�يتامينوفي يضع�ف أيًض�ا الق�درة عىل 
التعاطف مع اآلخرين. وف�رست هذه النتيجة 
بأن املناطق يف الدماغ التي تستجيب لأللم هي 
نفس املناطق التي تمنح القدرة عىل التعاطف 
لهذا فإن إضعاف الش�عور باأللم يؤثر أيضا يف 

مستوى التعاطف مع اآلخرين.

وال تزال اآللية الكيميائية العصبية لعمل عقار 
االسيتامينوفي غر معروفة.

وهن�اك دواء آخ�ر يؤث�ر يف العدواني�ة وه�و 
مس�تويات  يخف�ض  ال�ذي  الس�تاتي، 
الكوليس�رتول يف الجس�م وبالت�ايل يقل�ل من 
خط�ر اإلصابة بالنوب�ات القلبية والس�كتات 

الدماغية.
من جهة أخرى قال العلماء الكنديون إن تأثر 
الس�تاتينات عىل س�لوك املريض مبالغ فيه إىل 
حد كب�ر. وال توج�د أدلة كافية ع�ىل أن هذه 
األدوية تسبب فقدان الذاكرة واضطراب النوم 

والعدوانية.
وهناك ع�دد أكرب بكثر من األش�خاص الذين 
نجوا من نوبة قلبية وسكتة دماغية بفضلهم 

مقارنة بأولئك الذين عانوا من آثار جانبية.

دراسات حديثة

الباراسيتامول.. عالج ال خيلو من أعراض خطرية

التم�ُر فاكه�ة مغذي�ة ج�دا ول�ه 
العديد من الفوائد الصحية، ونقدم 
لك هنا 9 أس�باب تحتم عليك أكل 

التمر يوميا.
التمر غني بالس�كر، كما يحتوي 
والفوس�فور  البوتاس�يوم  ع�ىل 
 )A( واملغنيس�يوم وفيتام�ي إيه
وفيتام�ي ب�ي )B(. ويحتوي كل 
100 غ�رام من التم�ور عىل 275 
س�عرا حراريا، وعىل 7.5 غرامات 

من األلياف الغذائية.
وينصح ب�إدراج التم�ر يف النظام 
الغذائي اليومي، ألنه لذيذ وصحي 

للغاية.
فوائد التمر

-1 يمنع اإلمساك
أوردت الكاتب�ة أن التم�ر يحتوي 
عىل الكثر من األلياف للمساعدة 
يف من�ع اإلمس�اك. ويمكن�ك ترك 
اللي�ل ويف  امل�اء ط�وال  يف  التم�ر 
والتم�ر  امل�اء  ارشب  الصب�اح 

املنقوع.
-2 مفيد للعيون

يحت�وي التمر ع�ىل فيتام�ي إيه 
ال�ذي يحس�ن م�ن النظ�ر   ،)A(
ويس�اعد يف ع�الج الع�ى اللييل، 
وهو مرض يصيب العي ويظهر يف 
سن مبكرة، حيث يمكن للمصابي 
ب�ه الرؤية بوضوح خ�الل النهار، 
ولك�ن يف أثن�اء الدخ�ول إىل مجال 

مظلم تصبح الرؤية صعبة.
-3 ينسينا الجوع

يس�اعدنا التم�ر ع�ىل التغلب عىل 
إط�الق  ع�ىل  يعم�ل  إذ  الج�وع، 
الس�كريات املوج�ودة في�ه الت�ي 
يمتصها الجس�م بس�هولة ش�يئا 
فشيًئا، مما يجعلنا نشعر بالشبع 

وقتا أطول.
-4 مصدر طاقة لألطفال

يع�دنّ التمر مص�درا غذائي�ا مفيدا 
لألطف�ال ألنه يحت�وي عىل مقدار 
عال من الكربوهيدرات والس�كر. 
ع�ىل  يج�ب  ذل�ك  ع�ىل  ع�الوة 
الرياضيي أيض�ا تناول التمر ألنه 

يساعد عىل استعادة القوة.
-5 حمل صحي

خالل فرتة الحمل، تحتاج النس�اء 

إىل سعرات حرارية إضافية يوميا. 
يمده�ن التمر بنس�بة مهمة من 
العن�ارص الغذائي�ة والفيتامينات 

واملعادن.
-6 مضادات األكسدة

التمر غن�ي بمضادات األكس�دة، 
الجل�د  ش�يخوخة  يؤخ�ر  مم�ا 
ويقل�ل من األرضار التي تس�ببها 
الج�ذور الحرة )التي تلعب دورا يف 

الشيخوخة والرسطان(.
-7 صحة الدماغ

قال�ت الكاتب�ة إن تن�اول التم�ر 
الذاكرة واالنتباه  يحس�ن نش�اط 

والرتكيز.
-8 مضاد لألرق

ذكرت الكاتبة أن التمر يساعد عىل 
النوم بسبب احتوائه عىل الحمض 

-Trypt “تربتوف�ان”  )األمين�ي 
phan( الذي يحفز تكوين هرمون 
امليالتون�ي، وهو هرم�ون تنتجه 
الغدة الصنوبرية يف الدماغ ويلعب 
دورا مهم�ا يف تنظي�م دورة النوم 
لدى اإلنسان، لذلك البعض يسميه 

هرمون النوم.
-9 يقلل من الكولسرتول الضار

بسبب النسبة العالية من األلياف 
الت�ي يحتوي�ه، يقل�ل التم�ر من 

مستويات الكولسرتول يف الدم.
حفظ التمر

أك�دت الكاتب�ة أنه للحف�اظ عىل 
عل�ب  يف  تخزين�ه  يج�ب  التم�ر 
زجاجي�ة جافة ومحكمة اإلغالق، 
يف م�كان بعي�د عن الض�وء. بهذه 
ع�ىل  تحاف�ظ  س�وف  الطريق�ة 

جودته ملدة طويلة.
م�ا الح�االت التي ال ينص�ح فيها 

بتناول التمر؟
لفق�دان  الغذائي�ة  األنظم�ة  يف 
الوزن، يجب تناول التمر بكميات 
صغ�رة ألن�ه يحتوي ع�ىل الكثر 
الحراري�ة، خاصة  الس�عرات  من 
بالنس�بة مل�رىض الس�كر، وذل�ك 
الحتوائ�ه ع�ىل نس�بة عالي�ة من 

السكر مما قد يرفع سكر الدم.
كما أن تناول التمر يمكن أن يؤدي 
ف  إىل تس�وس األس�نان إذا لم تنظنّ

أسنانك بعد تناوله.

طبيبك يف بيتك

9 أسباب تدفعك إىل تناول التمر يوميَا

تدبري منزلي

سر االعشاب؟؟

4 استعماالت للخيار يف املنزل

مشروبات تساعد على النوم

 الشكنّ أنك تعلمي أن عدم الحصول عىل النوم الكايف خطر عىل صحتك، 
فبحس�ب دراس�ة حديثة، ف�إن أفضل طريق�ة لتفادي اآلثار الس�لبية 

الناتجة عن قلة النوم عىل الصحة هي أخذ قيلولة قصرة.
باحث�ون من جامعة ديكارت – س�وربون بباريس، أك�دوا أن القيلولة 
تمكن من التغلب عىل اإلجهاد كما تمكن من إعادة املناعة اىل مستواها 
الطبيعي.الدراسة بحثت العالقة بي الهرمونات والنوم داخل مجموعة 
مكون�ة من 11 رجال يتمتعون بصحة جيدة أعمارهم ترتاوح بي 25 و 

32 عاما، تم إخضاعهم لحصة نوم ال تتعدى ساعتي يف الليلة. 
وقد لوحظ يف اليوم املوايل ارتفاع مستوى هرمون نورادرينالي، هرمون 
اإلجهاد الذي يؤدي اىل ارتفاع معدل رضبات القلب، وضغط الدم ونسبة 
 ،nterleukin-6 السكر يف الدم...  كما لوحظ أيضا انخفاض مستويات

وهو بروتي يتميز بخصائص مضادة للفروسات.
ويف الحص�ة املوالي�ة، تم إخض�اع ه�ذه املجموعة اىل حصة م�ن النوم 
التتعدى س�اعتي، قيلولة مل�دة 30 دقيقة، ويف اليوم امل�وايل لنومهم تم 
تحديد س�اعتي فقط...وقد الحظ الباحثون أن هرمون نورادرينالي و 

l’interleukine-6  قد عادا اىل مستواهما الطبيعي بعد القيلولة.
“ املعطيات املتوف�رة لدينا تقرتح فرتة قيلولة مدتها 30 دقيقة لتفادي 
 Brice التأث�ر الهرموني الناتج عن نوم س�يئ يف ليل�ة معينة “ يرح

Faraut املش�ارك يف إعداد الدراس�ة... ويضيف: أخذ قيلولة تمكنك من 
مواجهة اآلثار الس�لبية لقلة النوم من خالل مس�اعدة الجهاز املناعي 

والغدد الصماء العصبية عىل إستعادة نشاطها.
لهذا ننصحك س�يدتي، بإدماج القيلولة ضمن جدولك الزمني، فتطبيق 
ذلك يش�كل خدمة كبرة لجهازك املناعي كما سيساعدك يف التغلب عىل 

التوتر واإلجهاد. 

لطلة ابهى....

تعريف على فوائد القيلولة يف مقاومة اإلجهاد والتوتر

ال تقتر املعاناة من الضوضاء عىل الشوارع 
املزدحمة فحس�ب بل إن الضوضاء املوجودة 
يف أماك�ن العم�ل، من أص�وات الزمالء ورني 
الهاتف، تسبب ضغًطا نفسًيا وترض بالصحة 
ع�ىل املدى الطويل ويمكن أن تس�بب أمراضا 

عديدة
فص�وت النقر عىل ح�روف لوح�ة الكمبيوتر 
أو صوت طابع�ة الورق أو رني هاتف املكتب 
كله�ا عوام�ل ضوض�اء تش�كل ضغط�ا عىل 
الجهاز العصبي لإلنسان وترض بصحته كثرا 

عىل املدى الطويل.
ويق�ول العلم�اء إن أكث�ر عوام�ل اإلزعاج يف 
املكاتب هي أحاديث الزمالء، والس�يما عندما 
يب�دأ أحده�م يف الحديث املطول ع�رب الهاتف 

سواء ألغراض العمل أو أحاديث شخصية.
وتعد محادثات الزمالء هي أكثر األمور املجهدة 

للجهاز العصبي لإلنس�ان، إذ إن األذن تلتقط 
الكلمات بشكل ال إرادي وتعمل عىل تفسرها 

وهو أمر يساعد أيضا عىل تشتيت الذهن.
ويحذر الباحث�ون من تداعيات هذا النوع من 
الضوضاء والذي يتس�بب يف اإلصابة باإلجهاد 

والتع�ب الرسي�ع وأحيانا رسع�ة الغضب ثم 
يمك�ن أن يتط�ور األمر ليتس�بب يف ضعف يف 

الذاكرة القصر.
وتص�ل هرمون�ات الضغ�ط العصب�ي الت�ي 
يفرزه�ا الجس�م نتيج�ة ه�ذه الضوضاء إىل 
القلب والدم، وتؤثر يف ضغط الدم، كما تسبب 

اضطرابات يف النوم.
وضعي�ة  باس�تخدام  الخ�رباء  وينص�ح 
“الصامت” للهاتف املحم�ول يف أثناء التواجد 
يف املكت�ب، ع�الوة ع�ىل تعديل أماك�ن أجهزة 
الطب�ع لتك�ون منفصلة ع�ن أماك�ن تواجد 
املوظفي، والحرص عىل أن تكون االجتماعات 
واملناقش�ات املطول�ة يف غ�رف االجتماع�ات 
ولي�س يف مكات�ب العمل، م�ع رضورة وجود 
مس�افة مناسبة بي املكاتب املختلفة حتى ال 

تنتقل الضوضاء بسهولة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....!!!؟؟

احذر ضوضاء املكاتب
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كورونا يفرض سطوته على االمتحانات

أبـــــــراج

املعلوم�ات الت�ي جمعته�ا مؤخ�را م�ن بعض 
املصادر قد تكش�ف لك مفاجأة ه�ذا اليوم. ربما 
تخوض تج�ارب مختلفة وتكتش�ف بعض املجاالت 
الجدي�دة. جه�ودك س�تجذب انتب�اه من يهمه�م األمر 

وربما تكون سببا يف حصولك عىل ترقية أو عالوة.

فرص�ة لزيادة دخل�ك من العمل بأس�لوب فني 
للتكنولوجي�ا  أن�ت ش�خصية محب�ة  مبتك�ر. 
وألجه�زة الحديثة، وهذا م�ا يرتبط به عملك اليوم. 
ق�د تنتاب بع�ض الش�كوك يف البداية ع�ن قدرتك عىل 
القيام بهذه األعمال، ولكن هذا الش�عور يس�بب شعورك 

بالتوتر. انتبه وثق يف نفسك أوال كي يثق من حولك بك.

ي�وم جي�د ومزاج�ك رائ�ع وأم�ورك العاطفي�ة 
والعملية تس�ر عىل ما يرام. قم بأعمالك واستغل 
الف�رص التي ق�د تأتيك خالل النه�ار فربما ترفع من 
شأنك يف املستقبل. استغل فرتة املساء يف تحسني العالقة 
بينك وبني الحبيب أو يف تحس�ني العالقة بينك وبني صديق لك 

لم تره منذ سنني.

وتتج�دد  الكب�رة  واآلم�ال  اآلف�اق  تتوّس�ع 
الطموح�ات، فقد تكون عىل موع�د مع مفاجأة 
جيدة وح�ظ اس�تثنائي يف العمل وامل�ال. محاوالت 
الرشي�ك للتأثر يف قراراتك لن تنف�ع، ويجب أن تتعامل 
م�ع األمر بوع�ي كبر. الوقاي�ة خر من الع�الج وهذا ما 

ستعرفه يف األيام القليلة املقبلة.

أعمال�ك ومس�ؤولياتك ت�زداد ما قد يس�بب لك 
التعب والشعور بالضغط وربما تستنفد طاقتك 
يف بداي�ة هذا الي�وم، إال أن هذا األم�ر ال يقف عقبة 
يف طريق�ك ولن يعطل�ك عن تأدية مهم�ات العمل عىل 
الوجه الذي تتمناه. تركز هذه األيام عىل مرشوع شخيص 
أو يتعل�ق بالعمل، ولكن أيا كان هذا املرشوع، س�تفاجئك 

النتائج.

الظروف كها س�تكون لصالحك الي�وم إذا فكرت 
يف االس�تثمار يف مج�ال العق�ارات. أي ن�وع م�ن 
االس�تثمار الي�وم س�يكون ناجح�ا. ك�ن مس�تعدا 
الس�تضافة أح�د األصدق�اء يف منزلك اليوم. ستس�تفيد 
الي�وم من رس�الة مهمة أو م�ن مكاملة هاتفي�ة. إن لم تقم 
باس�تضافة هذا الش�خص يف منزلك، س�تتمنى أن تزور أحد 

األقارب او األصدقاء.

تنمية موهبتك يف الغناء والرس�م أو أي نش�اط 
فن�ي قد تكون أمني�ة بعيدة املن�ال. ربما يكون 
لدي�ك أفكار عديدة ولكن هناك صعوبة يف تنفيذها، 
ولتفادي الشعور باإلحباط، عليك أن تكتب هذه األفكار 
حت�ى تأتي اللحظ�ة التي تنفذها فيه�ا. كتابة املالحظات 

واألفكار تحفز اإلنسان عىل التخطيط والتنفيذ.

أن�ت ش�خص متعم�ق بطيعت�ك فق�د قضيت 
أس�ابيع عدي�دة يف تقيي�م حيات�ك العملية. عىل 
األرجح أنت عىل ش�فا تغير جوهري يف حياتك. قد 
تن�ال حياتك العاطفي�ة حظا من ه�ذا التغير. خطط 
كيف تنمي وتطور مواهبك ومهاراتك. أنت املس�ؤول عن 

نفسك.

تج�د نفس�ك يف موقف ضعي�ف وترتب�ك لخرب 
يخ�ص بعض الزم�الء، ابتع�د ع�ن املفاوضات 
واالتص�االت وأج�ل املواعيد هذا الي�وم. إذا رغبت يف 
املحافظة عىل موقعك يف قل�ب الرشيك، عليك أن تكون 
أكثر جدية من الس�ابق. ال تكن من أصحاب الحلول اآلنية 

والظرفية يف معالجة مشاكلك الصحية.

ستس�افر قريب�ا يف رحل�ة م�ا تتعل�ق بالعمل. 
ط�رأت العديد م�ن التغيرات ع�ىل حياتك طيلة 
الفرتة املاضية، ومستمرة حتى اآلن. قد تتعلق هذه 
التغيرات بعمل ش�اركت فيه من فرتة طويلة. ال تمل 
الي�وم من العمل، وال تنئ منه. م�ارس التمارين الرياضية 

بني الحني واآلخر.

يوم مختلف وال يمكن نسيانه، حيث إن أهدافك 
املهني�ة والروحانية تتحد مع�ا وتعزز كل منهما 
األخرى. توقع حصولك عىل فرصة ملمارس�ة املهنة 
التي تفضلها من خالل صديق أو زميل لك. ال تس�تبعد 
األفكار املقدمة لك اليوم، فقد تكون الفكرة التي تستبعدها 

بمثابة مفتاح يربط بني أهم مرحلتني يف حياتك. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ق�د تش�عر باالرتباك بس�بب التفك�ر يف بعض 
األم�ور الدينية! عندم�ا تزداد فروع األش�جار، 
نق�وم بالتخل�ص م�ن األغص�ان امليت�ة، وه�ذا ما 
ننصحك به اليوم. ح�اول أن تتخلص من هذه األفكار 
حتى تستمتع بحياتك. إن أجهشك البكاء اليوم، فال تقلق 

فربما تشعر بتحسن بعد ذلك.

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1862 - الرئي�س أبراه�ام لينك�ون يعل�ن تحري�ر 
العبيد يف الواليات املتحدة.

1911 - إيطاليا تبدأ غزو ليبيا.
1944 - بدء معركة الفلبني البحرية.

الكومنف�ورم  منظم�ة  تأس�يس   –  1947
السوفييتية.

1949 - االتح�اد الس�وفيتي يفجر قنبلت�ه الذرية 
األوىل.

1952 - انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 
اللبنانية وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشارة 

الخوري تحت ضغط الشارع.
1956 - قمة ثالثية يف الدمام بالسعودية يحرضها 
ملك الس�عودية س�عود بن عب�د العزيز آل س�عود 
ورئيس م�ر جمال عبد النارص ورئيس س�وريا 

شكري القوتيل.
1960 - استقالل مايل.

1968 - انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل.
1969 - انعق�اد مؤتم�ر قم�ة منظم�ة املؤتم�ر 
اإلس�المي الذي دعا إليه ملك املغرب الحسن الثاني 

لبحث اآلثار املرتتبة عىل حريق املسجد األقىص.
1980 - نش�وب الح�رب بني الع�راق وإيران والتي 
اس�تمرت 8 س�نوات وعرفت باس�م حرب الخليج 

األوىل.

1988 - الرئي�س اللبناني أمني الجمّيل وقبل نهاية 
واليته بس�اعات يعلن تش�كيل حكومة عس�كرية 
برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون وذلك بعد 
فش�ل مجلس النواب بانتخ�اب رئيس للجمهورية 
ونهاي�ة واليت�ه، ويقي�ل الحكوم�ة املدني�ة والتي 

يرأسها بالنيابة سليم الحص.
1997 - مؤتمر إقليمي للحزب الش�يوعي الكوري 
الش�مايل يويص بت�ويل كيم جون�غ إل اب�ن الزعيم 
الراحل كيم إل سونغ منصب سكرتر عام الحزب.

1998 - الق�وات الربي�ة تج�دد هجومه�ا ع�ىل 
املتمردين يف كوسوفو، وقد أجرب اآلالف من املدنيني 
ع�ىل ترك منازلهم بع�د أن قامت الرشطة الربية 
والجن�ود واملدنيون املس�لحون بالتدفق إىل ش�مال 

اإلقليم.
2006 - أك�رب تجمع ش�عبي يف تاريخ لبنان بدعوة 
من حس�ن ن�ر الل�ه لدع�م املقاومة اإلس�المية 
اللبنانية ضد إرسائي�ل واالحتفال باالنتصار عليها 

بحرب تموز.
2009 - وزي�رة خارجي�ة بلغاريا الس�ابقة إيرينا 
بوكوفا تفوز بمنصب مدي�ر منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة - يونس�كو عقب منافسة 
حادة مع منافس�ها الوحيد وزي�ر الثقافة املري 

فاروق حسني.

أفقي
 o 1مخ�رتع املوت�ور الكهربائ�ي

سحب
2مخرتع الغسالة.

3مخرتع النظارة الطبية.
4متشابهان o الكل يسعى إليه يف 

السباقات.
5ق�ام بهم�ة ونش�اط o نص�ف 

نرحل.
6ش�جر معمر مع�روف يف لبنان 
o س�ال o زه�ر نذك�ره يف تحي�ة 

الصباح.
7متشابهان o مخرتع الالسلكي.

عش�ب   o زائ�دة  8رفاهي�ة 
)معكوسة(.

9دواء لوجع الرأس
10مخرتع املدفع الرشاش o لعبة 

كرة املرضب.

رأيس
1مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.

2إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء 
املريني oمخرتع التكييف )معكوسة(.

3رجل )مبعثرة( o حرك وخض بشدة.
4م�ن ه�م يف مس�تواه يف التفك�ر o غ�ر 

ناضج.
5ضع�ف )عامية م�ن االجنبي�ة( o موقع 

النزال واملنافسة )معكوسة(.
6يزيد قليال o لربط اطراف القميص.

العائل�ة  م�ن  ألي�ف  حي�وان   o 7ه�دوء 
السنورية.

فرش�اة  مخ�رتع   o البندقي�ة  8مخ�رتع 
األسنان.

الوراثي�ة يف  الحام�ل للصف�ات  9امل�ورث 
األحياء o نرشب به القهوة

10غ�ر ذي لياق�ة يف الت�رف وغ�ر ذي 
هندام يف الشكلo مخرتع املنطاد.

غزل عراقي
لعيونــك احلـــلوات بس اكــتب اشعار

وحته الكلب مرات من عدهن يغار
 

ثاري الكلب بالشوف اقوى من العيون
يعني التضيعة العني بالكلب مدفون

مي بيتي ريتــــك كون واشمرلك العني
تشبعلي منك شوف وتردلي بعدين

أشمــرلك العـينـني لو يــمي بيتـــــــك
وانتـــــحر ست مرات لو ما لكيتك 

هاك اخذ كل اعضاي صفطـــــهة بيدك
واحسبني دم محروم ميشي بوريدك

خـاف اللـه ياملـــــــريت ما كـلـمـتـنـي          
لـيـتك حجيـــت اوياي لو شـتـمـتـنـي

كلـبـي عـلـيـك يـنـوح مانـــــــــام لـيـلـه         
مسألتي انا وياك صارت طــــــويـلـه

جيتــــك بقايا انسان ايدي على خــــــدي
كـلـبـك صخـر ماالن يالعـفــت ودي

 يع�ّد أب�و عثمان عمرو ب�ن بحر الكنان�ي املعروف 
باسم الجاحظ من أهم وأشهر أئمة األدب يف العر 
العب�ايس، حت�ى أن�ه لق�ب ب�”أب�و األدب”، وكتب 

الجاحظ أكثر من 140 كتابا والعديد من الرسائل.
تمت تس�مية الجاحظ بهذا االس�م ألنه كان يمتلك 
عينني جاحظتني، أي: بارزتني عن مس�توى الوجه، 
وكان هناك نت�وء واضحة يف حدقتي عينيه؛ فأطلق 
عليه الناس لقب الجاحظ لجحوظ عينيه، ولكنه لم 
يكن يحب هذا اللقب أبدا وكان يطلب من الناس أن 

ينادوه باسمه “عمرو” أو بكنيته “أبو عثمان”.
وظ�ل الجاح�ظ ال يح�ب ه�ذا اللقب حت�ى أصبح 
ش�يخا والح�ظ أن الكثر م�ن الناس ح�ول العالم 
يعرفونه باس�م الجاحظ، وربما ال يعرفون اس�مه 
أصال؛ فاستس�لم لألمر وبدأ يف تعريف نفسه باسم 

الجاحظ ألنه أصبح بمثابة لقب شهرته.
ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البري عام 
776م بمدينة البرة، ونشأ فقرا وكان الكثر من 

الناس يلقبونه يف صغره بالقبيح، ولكنه كان خفيف 
ال�روح وعرف عنه حبه للفكاه�ة والهزل، حتى أن 

كتاباته ال تخلو من الفكاهة أيا كان موضوعها.
من�ذ صغ�ره، اتج�ه الجاح�ظ لطلب العل�م، فتعلم 
القرآن وحفظه مع بعض شيوخ بلده، وبدأ يف تعلم 
قواع�د اللغ�ة العربي�ة. وكان الجاحظ ول�دا فقرا 

يتيما، ولم يستطع أن يؤّمن ما يكفيه من املال حتى 
يتفرغ لطلب العلم؛ فبدأ ببيع الخبز  واألس�مالك يف 
األسواق نهارا، ويذهب ليال إىل أصحاب الكتب ليقرأ 

ما يستطيع قراءته.
ول�د الجاحظ يف العر العبايس وت�ويف فيه، ويقال 

أنه عارص 12 خليفة من الخلفاء العباسيني. 
تعل�م قواعد اللغة العربية وآدابها عىل يد أبي عبيدة 
مؤلف كتاب “نقائض جرير والفرزدق”، وس�اعده 
األخفش عىل تعلم القواعد النحوية وإتقانها كذلك، 
كما تعلم القراءة والكتابة عىل يد إبراهيم بن سيار 

بن هانئ النظام البري.
ل�م يكن اإلمام الجاحظ مطلعا عىل الثقافة العربية 
فقط، بل كان منذ صغره يحب االطالع عىل الثقافات 
غر العربية، مثل: الفارسية، واليونانية، والهندية، 
وكان يفهمها عن طريق ق�راءة أعمال مرتجمة إىل 
اللغة العربية، وأحيانا كان يتناقش يف هذه األعمال 
م�ع املرتجم�ني أنفس�هم، وكان أبرزه�م حنني بن 

إس�حاق وس�لمويه. ويق�ول بعض املؤرخ�ون أن 
الجاح�ظ كان يتقن اللغة الفارس�ية؛ حيث إنه قام 
بتدوين بعض النصوص باللغة الفارس�ية يف كتابه 

املحاسن واألضداد.
بعد إتقانه لقواعد اللغة العربية وتميزه فيها، سافر 
الجاح�ظ إىل بغ�داد ليب�دأ يف تعلي�م اللغ�ة العربية، 
وهن�اك حص�ل عىل ش�هرة كب�رة وتص�در قائمة 
معلم�ي اللغ�ة العربية واألدباء يف ذل�ك الوقت؛ مما 

جعله يتوىل ديوان الرسائل للخليفة املأمون.
ع�اد الجاحظ إىل البرة مصابا بش�لل نصفي بعد 
أن أم�ى أكثر من خمس�ني عاما يف بغ�داد، وتويف 
يف البرة يف ش�هر محرم عام 255 ه� / ديس�مرب 

868 م.
س�بب الوفاة الدقي�ق غر واضح حت�ى اآلن، ولكن 
االفرتاض الش�ائع هو أن الجاح�ظ مات يف مكتبته 
الخاص�ة بع�د أن س�قطت علي�ه أك�وام كبرة من 

الكتب ، مما أدى إىل وفاته عىل الفور.

ه�ْل أن�ت متفائل أو منفت�ح أو إنطوائي أو س�اخر؟ أظهر بحث جديد 
تأثر الشخصية عىل الصحة العامة للشخص. عىل سبيل املثال، يتمتع 
األش�خاص الودودون باس�تجابة مناعية أقوى، مما يس�مح للجس�م 

بالتعايف من اإلصابة بشكل أرسع ومحاربة العدوى.
كما أن األشخاص الذين يتمتعون بمزاج سعيد يمكنهم تجنب النوبات 
القلبية.ووجد باحثون من جامعة تينييس خالل دراسة تم نرش نتائجها 
يف املجل�ة األوروبي�ة لتمري�ض القل�ب واألوعية الدموية أن الش�خص 
الساخط والس�اخر ورسيع االنفعال وغر الصبور، أكثر عرضة للوفاة 

إذا أصيب بنوبة قلبية ثانية. يتمتع املنفتحون بمناعة أقوى
2015، وفًقا لدراسة أجرتها جامعة نوتنغهام  ع�ام 

ال�ودودون  األش�خاص  ىل يمي�ل  إ
أع�ىل  بمس�تويات  اإلصاب�ة 

م�ن االلته�اب، مم�ا يعني 
استجابة مناعية أقوى 
تسمح للجسم بالتعايف 
ومحاربة  اإلصابة  من 
أرسع.  بشكل  العدوى 
االختبارات  وأظه�رت 
أن الجينات املس�ؤولة 
أكث�ر  االلته�اب  ع�ن 
 17% بنس�بة  نشاًطا 
لدى األش�خاص الذين 

تم تحديدهم عىل أنهم منفتحون من خالل دراسات الشخصية مقارنة 
باألشخاص االنطوائيني.

يتمتع املتفائلون بصحة أفضل وخطر املوت أقل
 أجري�ت دراس�ة يف عام 2014 ع�ىل مرىض يف منتص�ف العمر خضعوا 
لعملية فتح مجرى جانبي للرشيان التاجي، حيث اتضح أن األشخاص 
املتفائل�ني يف الحي�اة كان�وا أق�ل عرضة مرت�ني ألن ينتهي به�م األمر 
يف املستش�فى مرة أخرى، باإلضافة إىل أنهم ش�عروا بأل�م أقل يف أثناء 

الجراحة.
االنطوائيون واملتهكمون أكثر عرضة للخرف

لدراس�ة  سويدية عام 2014، فإن األشخاص الذين وفًقا 
ال يثق�ون يف اآلخرين هم أكثر عرضة 
لإلصابة بالخرف بث�الث مرات من 
األش�خاص األقل تش�اؤًما، حسب 
“التلغراف”.وأثبت�ت  صحيف�ة 
الدراس�ات أن النشاط االجتماعي 
والتفاعل مع اآلخرين، وحتى مجرد 
التحدث معهم يمكن أن يكون له 
تأثر وقائي ضد الخرف، 
لذلك قد يكون األشخاص 
ش�خصية  لديهم  الذي�ن 
أكثر  للبرش  أكثر كراهية 

عرضة للخطر.

 كان هناك بائعة حليب يف طريقها إىل السوق 
ك�ي تبي�ع الحلي�ب ال�ذي أنتجت�ه بقرتها. 
وبينما كانت تسر حاملة جرة الحليب عىل 
رأس�ها، راودتها أحالم اليقظة بما يمكنها 
أن تفع�ل بعد أن تبيع الحلي�ب. بدأت تفكر 
“سأشرتي بذلك املال مئة كتكوت وأربيها يف 
الحظرة الخلفية. وعندما تكرب، س�أبيعها 

بسعر جيد يف السوق”.
اس�تمرت بالحل�م بينما كان�ت تقرتب من 
الوصول إىل الس�وق، “ثم سأشرتي نعجتني 
األعش�اب  حق�ل  يف  وأربيهم�ا  صغرت�ني 
القري�ب من املنزل. عندم�ا تكربان يمكنني 

بيعهما بسعر أفضل!”
وظل�ت تحل�م، فقال�ت لنفس�ها “وقريب�اً 

س�أصبح ق�ادرة ع�ىل رشاء بق�رة أخ�رى 
وأحصل عىل املزيد من الحليب لبيعه. عندها 

سيصبح لدي الكثر من املال”.
انقادت وراء ذلك التفاؤل املفرط حتى بدأت 
تقفز من ش�دة السعادة التي غمرتها وكأن 
ذلك كان حقيقة. وفجأة وقعت عىل األرض 
وانكرست الجرة وسال الحليب عىل األرض. 

ال أحالم بعد اآلن، فجلست وبدأت بالبكاء.
الحكمة: قم بخطوت�ك الحالية وركز عليها 
بع�د أن تضع خطة واضح�ة لحياتك ، لكن 
ال تعي�ش املس�تقبل قب�ل أن تنه�ي مهمة 

الحارض.

شخصيات من التأريخ

اختبارات شخصية

قصة وعربة

اجلاحظ أبو األدب الذي قتلته الكتب

شخصيتك حتدد صحتك ومناعتك

 األحالم والواقع
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
األب واالبن من قضاة بغداد 

يف الدولة العباسية
تـم بناء بغداد من قبـل الخليفة العبايس املنصـور عام 145 هـ 
سنة 762م واستمر الحكم العبايس لبغداد بحدود خمسة قرون، 
والخمسني سنه االخرية من الدولة العباسية هي التي ابتدأت عام 
606 هــ سنة 1208 م وانتهت عام 656 هـ سنة 1258م، حيث 
قىض هوالكو عـى الخالفة العباسيـة، والخمسني سنة االخرية 
مـن عمر الدولة العباسية حكم بهـا الخلفاء العباسيون النارص 
والظاهر واملستنرص واملستعصم، وعـني لتويل القضاء ببغداد يف 
الخمسـني سنه االخرية من عمـر الدوله العباسيـة عدة قضاة، 
منهـم القايض محمد بن عيل نرص االبـري والقايض عبد السالم 
بـن اسماعيل اللمغانـي والقايض محمد بـن الحسني الدامغاني 
وعبد الله بـن الحسني الدامغاني  والقايض بدر الدين بن عيل بن 
محمد والقايض احمد بن محمود املقري وقايض القضاة عيل بن 
عبداللـه والقايض بن املبارك البغدادي والقايض نرصالله بن عبد 
الرشـيد، وكان آخر قضـاة بغداد قبل دخـول جيش هوالكو هو 
القايض نجم الدين ابو محمد  عبد الله بن أبي وفاء، ولكن يف تلك 
الفـرة، اي يف النصف قرن االخـري من عمر الدولة العباسية كان 
هنالك قاضيان االول االب والثاني االبن، وقد صادف ان يتوىل االب 
منصب قايض القضاة ويتوىل االبن منصب قايض، وهؤالء ينتهي 

نسبهما اىل الشيخ عبد القادر الگيالني .
امـا االب فهو القايض عماد الدين نرص بن الشيخ عبد الرزاق بن 
الشيـخ عبد القادر الگيالني البغـدادي تفقه عى يد والده وعمه، 
وحـدث واعطـى وافتى وناظر وتـوىل القضـاء يف مدينة السالم، 
وكان عى مذهب احمد بن حنبل وهو اول من دعي قايض القضاة 
سنـة 622 هـ 1225 م من قبـل الخليفة العبايس الظاهر وخلع 
عليه السواد وقريء عهده يف جوامع مدينة السالم الثالثة، فسار 
السـريه الحسنة، وكان يميل الحديث يف مجلسـه وكان اذا خرج 
يـوم الجمعة اىل املسجد خرج ماشـياً، واستمر قاضياً طيلة مدة 
حكم الخليفة الظاهر فلما أفضت الخالفة اىل الخليفة املستنرص 
أقره اربعة اشهر واياماً ثم عزله عام 623 هـ، وكان مليح الكالم 
يف مسائـل الخالف حلـو العبارة حسن االيراد، ومن شـعره الذي 

قاله عندما عزله الخليفه املستنرص:
حمدت الله عز وجل ملا

قىض يل بالخالص من القضاء
وللمستنرص املنصور اشكر

وأدعو فوق معتاد الدعاء
وعـى الرغم مـن ان الخليفة املستنرص عزله مـن القضاء، لكنه 
فوض اليـه رباطاً بناه بديـر الروم وجعله شـيخاً للرباط، ومن 
كتبه الذي صنفه يف الفقه كتاب )ارشـاد املبتدأين(، وقد مدحوه 

ومدحوا كتابه فقالوا:
ويف عرصنا قد كان يف الفقه قدوة

أبو صالح نرص لكل مؤول
أمـا االبـن فهو القـايض محمد بن نـرص بن الشيخ عبـد الرزاق 
الگيالنـي الذي تفقه عى والده قايض القضـاة عماد الدين نرص 
الشيـخ وسمع منه ومن غريه ومن الحسـن بن عيل بن املرتىض 
العلوي وطلب العلم وكان عاملاً زاهداً ويالزم االشتغال بالعلم حتى 
وفاتـه، وملا توىل أبوه نرص قضاء القضـاة والحكم بدار الخالفة، 
فأنه جلس يف مجلس الحكم مجلساً واحداً ثم عزل نفسه ونهض 
اىل مدرستهـم  بباب االزج، اي باب الشيخ، ويقصد بذلك مدرسة 
الشيـخ عبـد القـادر الگيالنـي، وسبب 
اعتزالـه القضاء تنزهـاً عن القضاء 
وتورعـاً، وكان هـذا القايض قد 
افتى وحدث وسمع ممن تعلم 
منـه واهتـدى بـه الحافظ 
ذكـر  الـذي  الديمياطـي 
القايض االبـن يف معجمه 
وسمـع عليـه وذكره ابن 
الدواليبـي، وتـويف عـام 
656 هــ سنـة 1258 م 
ببغداد ودفـن اىل جانب 
جده الشيخ عبد القادر 

الگيالني.

انتهت املطربة اللبنانيـة يارا من تسجيل 
أغنية جديدة لتكـون مفاجأة لجمهورها 
بالسعوديـة، وهـي مـن كلمـات األمـري 
عبدالله بن سعد بن عبـد العزيز، وألحان 
إبراهيـم الغانـم، وتوزيع عبـاس صباح، 
ومن املقرر أن يارا تقدم أغنية يف مهرجان 
العيد الوطني السعودي، األسبوع الحايل، 
ومـن ناحية أخـرى طرحت يـارا مؤخرا 
أغنتـني األوىل أغنيـة بعنـوان »مـا يهمك 
اللبنانـي  للشعـب  إهـداء  بـريوت«،  يـا 
بعـد انفجـارات بـريوت، والثانيـة باسم 

»الهـروب«، عـر قناتهـا الخاصـة عـى 
موقـع الفيديوهات »يوتيـوب«، واألغنية 
مـن كلمات مجد، وألحـان صمت، توزيع 
رشيف قاسـم. وكانت النجمـة اللبنانية 
يارا عـادت إىل تسجيل أغنياتها من جديد 
يف االستوديو بعد فرة غياب تعود إىل ثالثة 
أشـهر بسبب الحجر املنـزيل الذى فرضه 
تفـي فـريوس كورونـا عـى الجميـع، 
وشـاركت يارا جمهورها بـأول صور لها 
داخـل االستوديـو يف دبي، عـر حسابها 

بموقع »إنستجرام«.

ونـرت املطربـة يـارا فيديـو 
عـر حسابهـا الرسمـي عـى 
موقـع إنستجـرام غنـت فيه 
ملدينـة بـريوت، حيـث قالـت 
فيـه: »من قلبي سالم لبريوت 
وقبل للبحر والبيوت، لصخرة 
كأنهـا وجه بحار قديم«، كما 
علقـت عى الفيديـو بكتابة : 
لبريوت..اشـتقت  دبـى  »من 
للبنـان القديـم .. لبنـان اليل 

بيشبهنا«.

يومـاً تلـو اآلخـر يحـاول املبتكرون 
الوصـول إىل سيـارات ذكيـة بأرسع 
وقـت ممكـن، حيث تتجنـب حوادث 
الطرق من خالل وسائل التكنولوجيا 
املختلفـة، مثلمـا حصـل مـع فريق 
مـن الباحثـني بالجامعـة الفنيـة يف 
مدينـة ميونخ األملانيـة حيث ابتكروا 
برنامجهـا إلكرونيـا هدفـه ضمان 
القيـادة  ذاتيـة  السيـارات  سالمـة 
عى الطـرق، بمحاولـة تجنب وقوع 
الحوادث عـر التنبؤ باألحـداث التي 
قد تطـرأ خـالل أجـزاء مـن الثانية. 
ألتهـوف  الباحـث ماتيـاس  ويقـول 
أستاذ األنظمـة السيرانية بالجامعة 
الفنيـة يف ميونـخ يف تقريـر نـره 
موقـع »ساينـس ديـيل » إن وقـوع 
أحـداث مثـل االقـراب مـن مفـرق 
طـرق أو دخول سيـارة أخرى بشكل 
مفاجـئ من طريق جانبـي، أو عبور 
أحد املشاة أمام السيـارة، تمثل كلها 
تحديـات هائلـة بالنسبـة للسيارات 
ذاتيـة القيادة التي يتـم التحكم فيها 
بواسطـة أنظمة كمبيوتـر«. وأضاف 
أن الغـرض النهائي من هذا الرنامج 

هـو التأكـد مـن أن السيـارات ذاتية 
القيـادة ال تتسبب يف وقـوع حوادث، 
ويستطيـع الرنامـج الجديـد تحليل 
األحـداث والتنبـؤ باملستجـدات أثناء 
حركـة السيارة، كما أضـاف التقرير 
بأن وحـدات استشعار داخل السيارة 
تكـون متصلة بالرنامـج الذي يقوم 
بعمليـة تحليـل عـى مـدار الثانيـة، 
فيستطيـع الرنامج التنبؤ بتحركات 
جميـع العنارص املحيطـة بالسيارة، 
العنـارص  هـذه  تلتـزم  أن  بـرط 
بالتعليمات املرورية. كما أكد التقرير 
أن إمكانيـات الرنامـج الجديد تصل 
إىل التنبـؤ باملستقبل لفرة تراوح ما 
بـني ثـالث إىل ست ثوانـي، وبناء عى 
هـذه التنبؤات املستقبليـة، تستطيع 
املنظومة تحديد سلسلة من الخيارات 
التـي يمكـن أن تقـوم بهـا السيارة 
أثنـاء الحركة، ويف الوقت نفسه تقوم 
بوضع تصور للمناورات الطارئة التي 
يمكـن أن تقوم بهـا السيارة لالبتعاد 
عن طريـق الخطر سـواء عن طريق 
زيـادة الرسعة أو استخـدام الفرامل 

بإيقاف السيارة.

إذا كنت تخطط لـراء هاتف أيفون 
 iPhone جديـد وتنتظر أبـل إلطـالق
12 »بسعر معقـول«، فقد يكون من 
األفضـل اختيـار iPhone 11 بدالً من 
Pi  ذلك، هذا ألن التقارير تشري إىل أن

hone 12 القـادم سيكون أغى بكثري 
مـن iPhone 11، لذلـك، إذا كنـت قد 
خصصت أمـوااًل لراء أحدث أيفون، 
Pi  فقد يكون خيـاًرا جيًدا أن تختار
hone 11 إذا كنـت تستخـدم ميزانية 
ضيقـة. كما أن أبل لن تقوم بتضمني 
محول الشحن وسماعات األذن داخل 
صنـدوق iPhone 12، أمـا بالنسبـة 
للسعـر املبدئى لــ iPhone 12، فقد 
يصـل إىل 749 دوالًرا أمريكًيـا بـدون 
رضيبـة، ويف الواليـات املتحـدة، يتم 
بيـع iPhone 11 بحـواىل 764 دوالًرا 
أمريكًيا بعد الرضيبة.وتشري التقارير 
أيًضا إىل أنه عى الرغم من استبعاد أبل 
للشاحن وسماعات األذن، فإن تكلفة 
تصنيـع iPhone 12 من أبل تزيد عن 

50 دوالًرا بسبـب دعـم 5G وشاشـة 
OLED، ولذلك، إذا كنت تخطط لراء 
iPhone 12 بعد اإلطالق، فقد تضطر 
إىل إنفـاق مزيد عن األمـوال، حتى إذا 
 iPhone 12 قررت رشكة أبـل تسعري
 iPhone 11 أقـرب إىل السعر الحايل لـ
لتعزيز الطلب األوىل.ويف الوقت نفسه، 
يدعـى تقرير جديد ظهـر عى موقع 
Fast Company عـى اإلنرنـت أنـه 
Pi  عـى الرغم من أن جميع طرازات

hone 2020 ستدعم 5G، فإن الطراز 
األفضل فقط هو الذى سيدعم أرسع 
5G.ووفًقـا للتقرير، »ستدعم  معيار 
 iPhone 12 جميـع الهواتف يف خـط
الجديـد األبطـأ ولكن األكثر شـيوًعا 
 ،5G SubP6 مـن خدمـة  مـن نـوع 
ولكـن فقط ىف أكر وأحـدث هاتف يف 
الخط، ومن املحتمل أن يكون الجهاز 
 iPhone بشاشـة 6.5 بوصة ويسمى
موجـة  أيًضـا  وسيدعـم   ،Pro Max

« .5G املليمر

أعطت املحكمـة العليا يف سويرسا 
الضوء األخـرض للمواطنني التخاذ 
قرار بشأن تعديل الدستور ليشمل 
للحيـاة  األساسيـة  »الحقـوق 
للرئيسيـات غري البريـة«. ومن 
املنتظر أن تجري سويرسا تصويتا 
تاريخيـا بعد إعطـاء املوافقة عى 
االستفتـاء عى اقراح منح القردة 
»حقوقـا أساسيـة«. وسيصـوت 
سكان النصف الشمايل من كانتون 
مدينة بازل عـى تعديل دستورها 
حقـوق  نشطـاء  جمـع  أن  بعـد 

الحيوان أكثر من 100 ألف توقيع. 
وأعطـت املحكمـة العليـا يف البالد 
الضوء األخـرض لالستفتاء بعد أن 
اعرضـت حكومـات الكانتونـات 
واملـدن قائلـة إن هـذا قـد ينتهك 
القانـون الفـدرايل. كمـا رفضـت 
محكمـة يف بـازل العـام املـايض، 
شكوى ضد قانونية املبادرة )تعديل 
املحكمـة  ورفضـت  الدستـور(، 
االتحاديـة العليـا يف سويرسا يوم 
األربعـاء، 16 سبتمـر، استئنافـا 

ضد هذا القرار.

برنامج يكتشف الحوادث قبل 
وقوعها في سيارات ذاتية القيادة

 iPhone 11 أسباب قد تجعلك تشتري
iPhone 12  بدالً من انتظار

استفتاء »تاريخي« في سويسرا قد يمنح 
القردة »حقوقا أساسية« كالبشر
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https://www.facebook.com/alzawraapaper
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طارق حرب

قـام صناع فيلـم رامز جالل الجديد »هيـكل نظمي« بتغيري اسـم العمل إىل »أحمد 
نوتـردام«، وطرح صناع الفيلم بوسر مبدئي للعمـل، حيث يقوم مخرجه محمود 
كريـم بوضع اللمسات الفنية ملونتاجه، حتـى يكون جاهزا للعرض بدور السينما، 

وهو الفيلم الذي يشارك يف بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.
وانتهـى رامز جالل من تصوير املشاهد األخرية من فيلمه الجديد »أحمد نوتردام«، 
بعد توقف التصوير يف شهر فراير املاىض بسبب فريوس كورونا، ومن ناحية أخرى 
يجسد رامز جالل خالل األحداث دور صحفي يعانى من النحافة، ويناقش املشاكل 
التـى يتعـرض لها املصابون بالنحافـة ويلجأ لكثري من األطبـاء ليحل هذا األمر يف 

إطار كوميدى.
الفيلـم تأليف لؤى السيـد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلـم التعاون الثالث عى 
التـواىل بني املخـرج محمود كريـم ورامز جالل بعدمـا قدما سويـاً فيلمي »رغدة 

متوحشة«، و«سبع الرومبة«.
ويجمـع فيلم »أحمد نوتـردام« رامز جالل وغادة عادل بعد فرة طويلة من الغياب 
منذ أن قدما سوياً فيلم »عيال حبيبة« للنجم حمادة هالل وإخراج مجدى الهواري 

منذ 15 عاما، وشارك يف بطولته محمد لطفى والنجم الراحل حسن حسني.

  

تغريدات

فالح المشعل

عمار الحكيم

ــب أن يفهم املكلف مبنصب وزير أو مدير  جي
ــام  .. أنها وظيفة خلدمة اجملتمع تتقاضى  ع
ــا للحقوق  ــهري ، ختضع فيه ــب ش ــا مرت عنه
ــب االخالقي  ــن الواج ــات ناهيك ع والواجب

والوطين .

إنَّ أمَن #الناشطني و #اإلعالمينَي ميثُل أمَن املواطِن 
ــرأي وُكتّاُبُه .. ضُعَف  ــزَع أمُن صنّاع ال ، وكلما تزع

امُن املواطن وتهددت مصاحُله .

مطر ســـاخن

منمنمات

تغيير اسم فيلم رامز جالل »هيكل نظمي« إلى 
»أحمد نوتردام«

اعتقال مريم حسين النتهاكها اإلجراءات االحترازية في عيد ميالدها

بعد غياب 9 سنوات.. الفنانة جوانا مالح تعود إلى الغناء
بعد غياب دام سنـوات يبدو أن الفنانة 
اللبنانيـة، جوانـا مالح، قـررت العودة 
من باب األغنية اإلنسانية، وتحديداً من 
خالل أغنية تتنـاول مأساة الطفولة يف 

العالم. 
وتناقل عـدد من الحسابات الناشـطة 
والفيديوهـات  الصـور  تطبيـق  عـى 
»إنستغرام« فيديو كليب أغنية عنوانها 

»أنا عربية« سجلت بصوتها.
وعرض العمل مشاهد متفرقة أظهرت 
معانـاة األطفـال مـع الركيـز عى ما 
حـدث بعـد وقـوع االنفجـار الكبري يف 

مرفأ بريوت.  
وتبني أن صوت جوانا لم يتغري كثرياً مع 

مرور السنوات، وهو ما أعاد إىل الذاكرة 
أغنياتهـا السابقـة، علمـاً أنهـا بدأت 
مشوارهـا الفنـي يف العـام 1992 ، أي 
حني كانـت يف الـ19 من عمرها عندما 
شـاركت يف برنامـج املواهـب الشهري 
»استوديـو الفـن« عـن فئـة األغنيات 
الفلكلوريـة التقليديـة وحصلـت عى 
امليدالية الذهبيـة. وقد أطلقت ألبومها 
األول »عى كل بهـواك« يف العام 1994 
ويف العام التـايل وقعت عقداً مع رشكة 
»روتانـا للصوتيات واملرئيـات«، حيث 
أنتجـت لها ثالثة ألبومـات«، وأصدرت 
آخـر أغنياتهـا املنفـردة »العطـاء« يف 

العام 2011.

 ألقـت رشطة دبي القبض عـى الفنانة املغربية مريم 
حسـني، لتنظيمهـا حفلـني لعيـد ميالدهـا يف 
مطعمني مختلفـني يف اإلمـارة، بطريقة 
انتهكـت التدابـري االحرازيـة املفروضة 
انتشـار فـريوس كورونـا  للحـد مـن 

املستجد.
وأقامـت الفنانـة الحفلـني بحضـور 
أشـخاص عديدين، دون كمامات أو 
تباعـد، وقـال مديـر اإلدارة العامة 
الجنائيـة،  واملباحـث  للتحريـات 
العميـد جمـال سالـم الجـالف، يف 
رشطـة دبـي، إن إلقـاء القبـض عى 
الفنانـة جاء بعد نرها فيديو عى موقع 
التواصـل االجتماعي )سناب شـات(، ُتظهر 

فيـه احتفاءها بعيد ميالدها بحضـور معارفها، دون 
التـزام بالتباعـد الجسـدي، ودون ارتـداء الكمامات، 
وبمخالفـة رصيحة لإلجراءات االحرازية من فريوس 

كورونا.
وذكـرت املواقـع اإلماراتيـة أن العميـد الجالف شـدد 
عـى أن قرار سعادة النائب العـام للدولة بشأن الئحة 
مخالفـات التدابري االحرازيـة توقع يف بندهـا الرابع 
غرامة ماليـة مقدارها 10 آالف درهـم لكل من يقدم 
عـى إقامة تجمعات أو اجتماعـات أو حفالت خاصة 
أو عامـة، أو التجمـع يف األماكن العامـة أو املزارع أو 

الِعزب.
وأكـد أن القيادة العامـة لرطة دبي ال تتهـاون أبداً 
مـع كل من ُيخالف اإلجـراءات االحرازية للوقاية من 

فريوس كورونا.

انطلـق تصوير أوىل مشاهـد مسلسل »رضبة 
معلـم« للنجم محمد رجـب يف ديكور بمدينة 
اإلنتـاج اإلعالمـي، وانضمـت الفنانـة هاجر 
أحمـد لقائمـة أبطـال املسلسـل يف اللحظات 
األخرية لتكـون البطلـة الثالثة بجانـب رانيا 
فريـد شـوقي ومي سليـم، وتجمـع املشاهد 
األوىل كل مـن محمـد رجـب وريـاض الخويل 
واخرين، ويعد املسلسل من نوعية مسلسالت 
الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، اخراج 

إسماعيل فاروق.
مسلسـل »رضبة معلـم« يشـارك يف بطولته 
بجانـب محمد رجب، كل من ريـاض الخوىل، 
محمد عز، انعـام سالوسه، محسن منصور، 
رانيا فريد شـوقى، ومي سليـم وهاجر أحمد 

وعدد كبري من الفنانني.
وكانـت آخـر أعمـال هاجـر أحمـد مسلسل 
»طلقتـك نفـي«، والعمـل يناقـش قصص 
مشاكل الزواج، ما يـؤدى إىل الطالق الرسيع، 
وهـي ظاهرة أصبحـت متفشيـة يف املجتمع 
املرصي، حيـث يقدم املسلسـل معالجة لتلك 

القضية املهمة بطريقة درامية.

»هاجر أحمد« مع محمد رجب 
في مسلسله »ضربة معلم«

هيمن مسلسل ”شـيتس كريك“ الكوميدي 
عـى جوائـز إيمـي األمريكية يـوم األحد يف 
حفل مبارش شارك فيه معظم املشاهري من 

منازلهم يف ظل قيود فريوس كورونا.
وفاز دانيال ليفي، ابن يوجني ليفي، بجائزة 
التأليـف واإلخـراج وكذلـك أفضـل ممثـل 
مساعـد. وقبل دنيال جائزتـه من مطعم يف 
أونتاريو بكنـدا حيث تجمع طاقم املسلسل 

وهم يضعون كمامات.
يقـدم حفـل هـذا العـام النجـم الكوميدي 
“جيمـي كيميـل”، داخـل صالـة مقاعدها 
فارغـة بمقـر الحفـل الرسمـي يف مركـز 
“ستابلـز” يف لـوس أنجلـوس؛ حيث رصح 
القائمـني عى حفل جوائـز “إيمي 2020″، 

أن مقدمي الجوائز سريتدون بدالت رسمية 
وقائيـة، من تصميـم مصممـة أزياء حفل 
جوائـز األوسكار الشهـرية “كاتيا كاهيل”، 
ويتم تسليم الجوائز للفائزين من منازلهم، 
بإرسال الكامريات الخاصة بالحفل لتصوير 

املرشحني الـ 130 املتنافسني عليها.
وُيـذاع الحفـل يف بـث مبـارش عـى قنوات 
 ،”CBS”و  ،”ABC“ بينهـا  مـن  أمريكيـة 
باإلضافـة إىل موقـع “يوتيـوب”، ويظهـر 
النجوم املرشحني للجوائز من خالل شاشات 
صغرية، اللذين ُطلب منهم استبدال أزيائهم 
الرسميـة بثياب منزليـة، واختيار كلماتهم 
بعنايـة فائقـة؛ تضامنـا مـع هـذا الحدث 

اإلفرايض الضخم.

مسلسل »شيتس كريك« يهيمن على ألقاب 
الكوميديا في جوائز إيمي

يارا تقدم أغنية جديدة لجمهورها 

مـن جديد اجتمـع النجم العاملي بـراد بيت وزوجته 
السابقة جنيفر أنيستون عى الشاشة ألول مرة منذ 
 Fast 1982 عقود للقراءة عى الطاولة ملشاهد فيلم
Times At Ridgemont High، حيـث لعب بيت دور 

»بـراد هاميلتون«، بينما لعبـت جينيفر، دور ملكة 
الجنس >ليندا باريت.وقام الثنائي بقراءة أحداث من 
الفيلـم خاصًة مشهد وصول بـراد إىل حفلة بلياردو 
استضافتهـا أختـه الصغـرى ستايـي هاميلتون، 

والتي لعبت دورها النجمة الشهرية جوليا روبرتس.
وكتبـت وسائـل اإلعالم العامليـة أن لقاء بـراد بيت 
وجيينفـر انيستون هذا ُيعـد أول لقاء فني لهم بعد 
19 سنـة مـن االنفصال، حيث تمـت مشاركة هذه 
القـراءة التـي تمت لفيلـم كوميدي عـر منصتي 
»فيس بوك« و«تيك توك«.والجدير بالذكر أن كان 
آخر ظهور لراد بيت أمام زوجته السابقة عندما 
حل ضيفـاً بمسلسلها الشهـري »فريندز«.وعن 
لقائهمـا الجديد فقد ظهرا من خالل الحسابات 
الرسميـة ملؤسسـة »بنـس كور« تحـت عنوان 
قراءة حية مشركة للفيلم الكوميدي الروماني 
مـن   »Fast Times At Ridgemont High»-  «

بطولـة النجم األمريكي شـون بـني، والذي تم 
عرضه للمرة األوىل يف عام 1982.

براد بيت وجنيفر أنيستون يجتمعان بعد 19 عامًا


