الدوالر يسجل استقرارا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
استقرت اسعار رصف الدوالر يف اسواق
البورصة الرئيسية واالسواق املحلية امس
االربعاء ..وسجلت بورصة الكفاح 123.000
دينار مقابل  100دوالر امريكي.وكانت اسعار
البيع يف محالت الصرفة باالسواق املحلية يف
بغداد كاآلتي :سعر البيع  123.500دينار لكل
 100دوالر .أما سعر الرشاء 122.500 :دينار
لكل  100دوالر.

12
صفحة

«طائر» جيرب طائرة نائب ترامب على
اهلبوط اضطرارياً
واشنطن /متابعة الزوراء:
قال مكتب نائب الرئيس األمركي ،ميك بنس ،إن طائرة األخر أجربت عىل العودة ملطار
بمدينة مانشسرت يف والية نيو هامبشر ،يوم الثالثاء ،بعد أن اصطدمت بطائر يف أثناء
إقالعها.وقال املكتب يف بيان «انطالقا من الحرص الزائد ،عادت طائرة نائب الرئيس
األمريكي بسالم إىل مانشسرت».وأضاف املكتب أن «بنس صعد عىل متن طائرة مختلفة
يف رحلة العودة إىل واشنطن».وقالت وسائل إعالم أمريكية إن «طائرة مايك بنس نائب
الرئيس األمريكي أجربت عىل العودة ملطار بمدينة مانشسرت يف والية نيو هامبشاير
يوم الثالثاء».وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» ،يعود سبب العودة املفاجئة ملشكلة
يف أحد محركات الطائرة.وذكر تلفزيون محيل نقال عن مصادر أن سبب املشكلة يف
املحرك ربما كان اصطدام الطائرة بطائر.ولم يرد البيت األبيض بعد عىل طلب للتعقيب،
وفقا لرويرتز.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7333 :الخميس  24ايلول 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7333 Thu 24 Sep 2020

القانونية النيابية تكشف عن مجع تواقيع للعودة إىل نظام الدائرة االنتخابية الواحدة

مستشار الكاظمي لـ  :احلكومة بدأت تنفيذ تعهداتها تدرجييا بشأن إجراء االنتخابات املبكرة
الزوراء /حسني فالح:
أعلن عبد الحسيني الهنداوي ،مستشار
رئييس اليوزراء ،مصطفيى الكاظمي،
لشيؤون االنتخابيات ،بيدء الحكومية
بتنفييذ تعهداتها تدريجيا بشيأن اجراء
االنتخابيات املبكرة يف موعدهيا املحدد،
مؤكدا تخصيص االموال الكافية إلجراء
االنتخابيات ،وفيميا اسيتبعد العودة اىل
القانيون السيابق يف حيال عيدم توصل
الكتل التفاق بشيأن الدوائر االنتخابية،
كشيفت اللجنية القانونيية النيابية عن
جميع تواقييع نيابية للعيودة اىل العمل
بنظام الدائرة االنتخابية الواحدة.
وقيال الهنداوي يف حدييث لي”الزوراء”:
ان مجلس النواب قيد صوّت عىل قانون
االنتخابات باستثناء الفقرة التي تخص
الدوائر االنتخابية .مؤكدا :ان القانون ما
زال غر مكتمل ومحل نقاش ومباحثات
الكتل السياسيية عىل امل ان يتم انجازه
خيالل الفيرتة القليلية املقبلة.واضاف:
ان الحكومية تضغيط باتجياه الكتيل
السياسيية لحسيم قانيون االنتخابات.
الفتيا اىل :انيه مين الناحيية القانونيية
وحتيى السياسيية ال يمكن العيودة اىل
القانيون السيابق يف اجيراء االنتخابات
املقبلة ،لكونه مرفوضا من قبل الشارع،
حيث خرجيت الناس تطالب بإسيقاط
الحكومية السيابقة وتغيير قانيون
االنتخابات.واشيار اىل :ان مفوضيية
االنتخابيات هيي السيلطة الحرصيية
إلجيراء االنتخابات .مؤكدا :ان الحكومة

قدميت تعهداتها ملفوضيية االنتخابات،
ال سييما فيميا يتعلق بالجوانيب املالية
والبيئيية واالمنية.واوضح :ان الحكومة
بدأت بتنفيذ تعهداتها املطلوبة تدريجيا
من خيالل اعطاء االولوية للتخصيصات
املالية الكافية للعمليية االنتخابية ،كما
ان الحدييث كان واضحيا يف اجتمياع
الرئاسيات الثيالث وقادة الكتيل االثنني
املايض بشأن االسيتعدادات لالنتخابات.
وشيدد الهنداوي عيىل رضورة ان تكون
االنتخابات املقبلة تختلف عن سابقاتها

اخيرى  5اىل  7مقاعد.واضاف :ان هناك
عيددا من النيواب جمعيوا تواقيع داخل
مجلس النواب للعودة اىل جعل املحافظة
دائرة واحدة ،وهذا هو خيار ثالث وخيار
لعدد كبر من القوى الفاعلة يف املشيهد
السيايس العراقي .مؤكدا :انه حتى هذه
اللحظة ليسيت هنالك صيغية توافقية
حول عدد الدائرة عىل املستوى املحافظة
الواحدة.وتابع :لعله اذا كان هناك ضغط
او ارساع يمكن ان يصار اىل اتفاق خالل
اليوميني القادميني .مبينيا :ان الوضيع

من الناحية الشيفافية والنزاهة ،لكون
النياس اصبح لديهيم وعيي ،وال يمكن
العودة اىل املربع االول.بدوره ،ذكر عضو
اللجنة القانونية النيابية ،النائب حسني
العقابيي ،يف حدييث لي”اليزوراء” :ان
موضيوع الدوائر االنتخابيية ما زال قيد
النقاش حتى هذه اللحظة ،وليس هنالك
اتفياق بيل هنياك اراء وافيكار متعددة
وانقسيام حاد حول هذا املوضوع .الفتا
اىل :ان بعيض القيوى تدفع بيأن يكون
الحد االدنى للدائرة  3اىل  5مقاعد ،وقوى

بعد انتشارها يف االسواق  ..التمور العراقية تتوفر باسعار مناسبة

االنتخابيي بالعراق فيميا يخص جزئية
الدوائر املتعددة كان مسيتقرا ،ألن الكل
وراض عىل نظام الدائرة الواحدة
متفيق
ٍ
بها.واشيار اىل :ان هنياك تخوفيا كبرا
ازاء قيوى واطراف متعيددة من الذهاب
اىل دوائير متعددة ،حيث ان البعض يرى
فيها اقصا ًء سياسيا او ممكن ان يصار
اىل التالعب يف الدوائر ،والبعض االخر يرى
انه ممكن ان يكيون فيها اقصاء قومي
او مذهبي.ومىض بالقول :ليسيت لدينا
قاعدة بيانات رصينة للعمل عىل توزيع
هذه الدوائر وهي مشيكلة معقدة .الفتا
اىل :انيه يف الدول املسيتقرة التيي تمتلك
اوليات ووثائق رصينة تواجه صعوبات
يف توزييع هيذه الدوائر ،فكييف للعراق
الذي ال يمتلك احصا ًء سكانيا وال ترقيما
لليدور واملحيالت وفيه حركة سيكانية
حصلت يف السنوات االخرة.ودعا رئيس
مجليس النيواب ،محميد الحلبيويس،
الثالثاء املايض ،القوى السياسية جميعا ً
لتحميل مسيؤولياتها إلنجياز قانيون
االنتخابات.وقيال الحلبيويس يف تغريدة
له :إنيه” أصبيح لزاميا ً إكميال الدوائر
االنتخابية إلنجاز قانون عادل ومنصف
إلجيراء انتخابات مبكيرة تلبي تطلعات
الشيعب وتعيرب عين إرادتيه” .داعييا ً
“القوى السياسيية جميعا ً إىل أن تتحمل
مسيؤوليتها إلنجاز القانيون ،وحضور
جلسة السبت املقبل التي سيكون جدول
أعمالها بفقرة واحدة مخصصة إلكمال
الدوائر االنتخابية”.

اجمللس التنسيقي العراقي  -األردني  -املصري يعقد أوىل جلساته ويشكل ست جلان فرعية

ص2

شرحية جديدة تربط ادمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر وتعاجل الشلل

االخرية

يف كلمة له امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها 75

صاحل يدعو لتشكيل حتالف دولي ضد
الفساد ويؤكد رفضه بأن يكون البلد
ساحة لتصفية احلسابات

بغداد /الزوراء:
دعا رئييس الجمهورية برهم صالح ،امس
االربعياء ،اىل تشيكيل تحاليف دويل ضيد
الفسياد ،وفيما اكد رفضه بيان يكون البلد
سياحة لتصفية الحسيابات ،شيدد عىل ان
الحيرة والنزيهة مطلب
االنتخابات املبكرة
ّ
شيعبي ووطني.وقال صاليح يف كلمة امام
الجمعيية العامية لألمم املتحيدة يف دورتها
 75عرب األقميار الصناعية بسيبب ظروف
جائحية كورونيا يف بييان ملكتبيه تلقيت
«الزوراء» نسيخة منه :أن املرشوع الوطني
يف العراق يقوم عىل ترسييخ الدولة املقتدرة
والقيادرة عىل فيرض القانيون ،رافضا ً ان

يكيون البليد سياحة للرصاعيات وتصفية
حسيابات االخريين ،الفتيا ً اىل ان العيراق
املستقل ذات السيادة سيكون نقطة التقاء
املصالح املشرتكة لشيعوب وبلدان املنطقة
ومنطلقيا ً ملنظومية إقليميية قائمية عيىل
أسياس التعاون االقتصادي واألمن املشرتك
يف مواجهية اإلرهاب.وذكر إن الفسياد هو
االقتصاد السيايس للعنف واإلرهاب ،مجددا ً
دعوتيه التيي اطلقهيا سييادته يف اعميال
الجمعيية العامية لألمم املتحيدة يف دورتها
املاضيية ،اىل تشيكيل تحاليف دويل ملحاربة
الفساد واسرتجاع األموال املنهوبة.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  5055إصابة جديدة و 72حالة وفاة

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي فريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،اميس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املسيتجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسيجيل  5055إصابية جديدة بفروس
كورونا ،وهي الحصيلة األعىل لإلصابات
اليومية يف البالد و 72حالة وفاة وشفاء
 3231حالية ،حيددت دائرتيي صحية
الرصافية والكيرخ التوزييع الجغيرايف
لالصابيات حسيب املناطق.وذكيرت
اليوزارة يف وثيقة لهيا حصلت «الزوراء»
عىل نسيخة منها :ان عيدد الفحوصات
املختربيية ليوم اميس  ،22816:ليصبح
العيدد اليكيل للفحوصيات،2121304 :

مبينية انيه تيم تسيجيل  5055اصابية
جدييدة و 72حالة وفاة وشيفاء 3231
حالة.واضافيت :ان عدد حاالت الشيفاء
اليكيل ،)%79.7( 264988 :اميا عيدد
االصابيات اليكيل ،332635 :بينميا عدد
الحياالت التيي تحيت العيالج،58893 :
يف حني عيدد حياالت الراقيدة يف العناية
املركيزة ،541 :وحاالت الوفييات الكيل:
.8754من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغيداد الرصافية الدكتيور عبيد الغنيي
الساعدي  ،تسيجيل  537اصابة جديدة
بفيروس كورونيا بينهيا  318إصابية
شيخصت خيالل الرصيد الوبائي.وقال
الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

منيه :ان «املؤسسيات الصحية يف جانب
الرصافية سيجلت  537اصابية جديدة
بفيروس كورونا موزعية كالتايل 318 :
حالية شيخصت خيالل الرصيد الوبائي
للقطاعيات الصحيية :قطياع النهروان
 97حالة  /قطياع االعظمية  6حاالت /
قطاع البلدييات الثاني  3حاالت  /قطاع
الشيعب  25حالية  /قطاع االسيتقالل
 27حالية  /قطاع الرصافة  75حالة /
قطياع بغيداد جدييدة  63حالة /قطاع
املدائن  19حالة  /قطياع البلديات االول
 3حاالت .واشار اىل ان  219حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية  :مدينة
الصدر  77حالة محلة ,517 ,555 ,543

بامتياز كبري  ..نقابة الصحفيني العراقيني
تضع قوانني الرياضة على سكة السالمة

,550 ,532 ,544 ,538 ,575 ,518
,557,569 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565
 ,513قطياع  , 41قطياع  . 31قطاع 47
 ,قطاع  ,10حي البسياتني. 357 ,345 ,
حب البساتني  331, 328 , 320 .الشعب
 13حالة محلة ,317 ,335 , ,337 ,317
 ,الزراعيي ,حياالت محلية ,722 , 734 .
 4 ,728البلدييات 878,811, 885,حي
الجهياد  4حياالت محلة , 502 , 506 ,
 , 504شيارع فلسيطني  7حاالت محلة
 ,503 ,505االمني  4حاالت محلة,731 ,
تجياوز  ,101 ,743 , 733 ,السيعدون
 3حياالت محلية  ,103الزعفرانية 17
حالة واحدة محلة , 917 , 960 , 971 ,

بغداد /الزوراء:
برعاية نقييب الصحفييني العراقيني ،رئيس
اتحياد الصحفييني العيرب ،م ٔوييد الالميي،
اسيتضافت حدائيق النقابية ،مسياء اميس
االربعاء ،الندوة االٕعالمية الخاصة بمناقشية
قانونيي االتحيادات واالنديية الرياضيية،
بالتعياون ميع لجنية الشيباب والرياضية
يف مجليس النيواب العراقيي .وقيال نقييب
الصحفييني العراقييني :ان االعيالم الريايض
رشييك باالنجياز الريايض.وأكيد الالميي ،يف
كلمته بالندوة التي عقدتها النقابة ملناقشية
قانوني االندية واالتحادات الرياضية :ان ندوة
مناقشة قانوني االندية واالتحادات الرياضية
هيي ملنح االعيالم الرييايض فرصة ملناقشية
القوانني النه رشييك يف االنجاز الريايض .كما
شيهدت النيدوة ،التي حرضها جميع متميز
من االٕعالميني ،نقاشات هادفة وبناءة ،وأكد
املجتمعون ،خالل الندوة ،عىل رضورة التوصل
ا ٕىل ا ٕنجياز القوانني املعطلة ملسيرة الشيباب

تفاصيل ص2

سحب مشروع قانون املوازنة العامة  2020من جملس النواب

الزوراء /يوسف سلميان:
اجيرى مجلس النواب تعديال عيىل جدول اعمال
جلسيته االعتياديية املقيرر عقدهييا الخميس،
ليتضمن استكمال التصويت عىل مقرتح قانون
الضميان الصحي ،فيما خاطبيت امانة مجلس

اليوزراء مكتيب االميني العيام ملجليس النواب،
لسيحب ميرشوع املوازنية العامية االتحاديية
 2020مين مجلس النيواب ،لغرض اجراء بعض
التعديالت عىل ميرشوع القانون .واكدت اللجنة
املالية النيابية ان مرشوع قانون املوازنة العامة

إصابة وزيرة اهلجرة بفريوس كورونا

والرياضية بطريقة آمنة وممنهجة ،تسياير
الحداثية وتتماىش مع روح العرص وتطوراته
الرسيعة بما ينسيجم مع القوانيني العراقية
والنظم الدولية التيي تراعي حرمة الرياضة،
وإبعادها عن الضغوط والتأثرات والتدخالت
مهميا كانت صبغتهيا ومراميها.من جهتها،
استوعبت لجنة الشيباب والرياضة الربملانية
كل الطروحات واملالحظات بروح بناءة ور ٔوى
حريصة من خيالل ا ٕجابات رئيسيها ،النائب
عباس عليوي ،ونائب رئيس اللجنة ،الدكتور
ديار برواري ،وعضو اللجنية ،النائب أره زو.
ويف ختيام الندوة ،التي نقلت أحداثها مبارشة
من القناة الرياضية العراقية ،تم االتفاق عىل
عقد جلسية قريبة بضيافة نقابة الصحفيني
العراقيني تسيتلهم خالصة كل النقاشات من
أجيل التوصل ا ٕىل مسيودة رصينية ومتكاملة
تسيتوعب كل املالحظات واملقرتحات البناءة
بغية تضمينها يف أوراق املسيودتني االٔخرتني
لقانوني االتحادات واالٔندية الرياضية.

 , 909 , 906 , 905 ،949 , 964الكرادة
 12حالة محلة , 310 , 318 ,905 ,903
 , 316االعظميية  8حاالت محلة،314 ,
السييدية  5حياالت محلية 821 , 827 ,
 , 845,العبييدي  3حياالت محلية 772
 , 768 ,بغيداد جدييدة  12حالية محاة ,
, 721 . 709 , 706 , 712 , 719 , 704
البنوك حالة واحيدة محلة  ,319 ,بوب
الشيام حالية واحيدة  ،وبسيماية حالة
واحدة  ،املعامل حالة واحدة و الشيعلة
حالية واحيدة محلية  ، 454الطوبجيي
حالتني محلة  ،423ومعسيكر الرشييد
حالة واحدة .

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس االربعاء،
اصابية وزيرتهيا ،ايفيان فاييق ،بفاييروس
كورونا املستجد.ونقل موقع االتحاد الوطني
الكردسيتاني عن الناطق باسيم الوزارة ،عيل
عبياس :ان “الفحوصيات اظهيرت اصابية
ايفان فاييق وزيرة الهجرة بفايروس كورونا
املسيتجد”.واضاف ان “حالية وزيرة الهجرة
واملهجرين مستقرة” ،مشرا اىل ان “اصابتها
بالفاييروس خفيفية لحد اآلن”.يشيار اىل ان
االصابيات بكورونيا تزاييدت بني املسيؤولني
والنيواب يف العيراق منذ ظهيور الجائحة قبل
عدة اشهر.

االتحاديية  2020تمت اعادتيه اىل وزارة املالية.
واوضحيت اللجنية املاليية النيابيية انهيا كانت
بانتظيار وصول مرشوع قانيون املوزانة املالية
لعيام  2020اىل مجليس النيواب ،مشيرة اىل ان
مجليس الوزراء اعياد امليرشوع اىل وزارة املالية

االتحادية.ورجحيت ان سيبب اعيادة امليرشوع
اىل اليوزارة ربميا تأتيي لتثبييت مجموعية من
التعيينيات ،ومسيألة الديون يف ميرشوع قانون
املوازنة املالية لعام .2020

تفاصيل ص2

وسط مساعي لتقريب وجهات النظر

السيسي يلتقي حفرت وعقيلة صاحل للخروج من
األزمة الراهنة

القاهرة /متابعة الزوراء:
وسيط املسياعي املرصيية لتقريب وجهيات النظر بني
الربمليان الليبيي والجيش حيول بعض امللفيات ،التقى
الرئيس املرصي عبدالفتاح السيي ،امس األربعاء ،كال
من عقيلة صالح رئييس مجلس النواب الليبي وخليفة
حفيرت قائد الجيش يف قرص االتحاديية بالقاهرة ،داعيا
كل األطيراف الليبيية لتوحييد مواقفهيم للخيروج من
األزمية الراهنية وإعيالء مصلحية الوطن ،معربيا ً عن
ترحيبيه بالتعاطيي اإليجابي امللميوس لكافة األطراف

سيواء يف رشق أو غيرب ليبيا ميع آليات حيل األزمة يف
البالد.و ُبحثيت خيالل اللقاء تطيورات الوضيع يف ليبيا
وجهود كل األطيراف لتنفيذ وقف إطيالق النار امليداني
مين جهة ،والجهود الليبية لدفع عملية السيالم برعاية
األميم املتحدة مين جهة أخرى ،وفق ميا أعلنه املتحدث
باسيم الرئاسية املرصية بسيام رايض.كما أكد موقف
ميرص الثابت من دعيم مسيار الحل السييايس لألزمة
الليبية بعيدا ً عن التدخالت الخارجية.

تفاصيل ص3

يف مكاملة استمرت أكثر من ساعة

ماكرون يطالب اردوغان بوقف التصعيد مع اليونان وقربص واحرتام سيادة الدول األوروبية

باريس /متابعة الزوراء:
دعيا الرئييس الفرنيي ،ايمانوييل
ماكيرون ،نظره الرتكيي ،رجب طيب
إردوغان ،اىل أن يلتزم “يف شكل ال لبس
فييه” وقيف التوتير املتصاعد يف رشق

البحر املتوسيط مع اليونيان وقربص
العضويين يف االتحياد االوروبي.وهيذ
أول محادثية بني ماكيرون واردوغان
منذ أشيهر بعيد مواجهة بيني البلدين
الرشيكيني يف حليف شيمال األطلي.

وتدهيورت العالقيات بيني بارييس
وانقيرة عىل خلفيية التوترات يف رشق
املتوسيط حييث انخرطيت فرنسيا يف
األزمية بدعمها اليونيان وقربص ،كما
وعىل خلفية األزمة يف ليبيا حيث تدعم

تركيا حكومة الوفاق ،وسط ّ
اتهامات
توجّ ههيا باريس ألنقيرة بخرق حظر
دويل عيىل األسيلحة.وقالت الرئاسية
الفرنسيية إن ماكرون دعيا يف اتصال
هاتفيي “تركييا اىل أن تحيرتم تماميا

سييادة اليدول االعضياء يف االتحياد
االوروبيي إضافية اىل القانيون الدويل،
واالمتناع عن أية خطوة أحادية جديدة
من شأنها التسبب بتوترات.

تفاصيل ص2

العدد 7333 :الخميس  24ايلول 2020

اجمللس التنسيقي العراقي  -األردني
 املصري يعقد أوىل جلساته ويشكلست جلان فرعية

بغداد /الزوراء:
عقد املجلس التنسيقي العراقي -
األردني  -املرصي ،امس االربعاء ،اوىل
جلساته ،وشكل ست لجان فرعية.
وذكر بيان لالمانة العامة ملجلس
الوزراء :أن»املجلس التنسيقي عقد
أوىل جلساته برئاسة وزير التخطيط،
خالد بتال ،واملنسق الوطني للمجلس،
األمني العام ملجلس الوزراء ،حميد نعيم
الغزي ،بحضور جميع األعضاء».
وأكد رئيس املجلس بحسب البيان:
أن «املجلس ستقع عىل عاتقه،
تفعيل االتفاقيات السابقة املربمة
بني الدول الثالث ،وتوقيع اتفاقيات
مستقبلية جديدة ،من شأنها تطوير
املصالح املشرتكة ،يف مجاالت الطاقة
واالقتصاد والتجارة واالستثمار
والصحة والنقل ،التي ستنعكس
إيجابا ً عىل الواقع العراقي» ،مبينا ً
أن»املجلس أوىص بتشكيل مجالس
مماثلة يف اململكة األردنية الهاشمية
وجمهورية مرص العربية ،لديمومة
التواصل وتبادل الزيارات وإبرام
االتفاقيات».
واشار اىل ان»أهم امللفات املشرتكة بني
العراق والجانبني األردني واملرصي،
رضورة حسمها بحسب التوقيتات
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يف كلمة له امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها 75

صاحل يدعو لتشكيل حتالف دولي ضد الفساد ويؤكد رفضه
بأن يكون البلد ساحة لتصفية احلسابات

بغداد /الزوراء:
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ،امس
االربعاء ،اىل تشكيل تحالف دويل ضد الفساد،
وفيما اكد رفضه بان يكون البلد ساحة لتصفية
الحسابات ،شدد عىل ان االنتخابات املبكرة
الحرّة والنزيهة مطلب شعبي ووطني.
وقال صالح يف كلمة امام الجمعية العامة لألمم
املتحدة يف دورتها  75عرب األقمار الصناعية
بسبب ظروف جائحة كورونا يف بيان ملكتبه
تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن املرشوع الوطني
يف العراق يقوم عىل ترسيخ الدولة املقتدرة
والقادرة عىل فرض القانون ،رافضا ً ان يكون
البلد ساحة للرصاعات وتصفية حسابات
االخرين ،الفتا ً اىل ان العراق املستقل ذات السيادة
سيكون نقطة التقاء املصالح املشرتكة لشعوب
وبلدان املنطقة ومنطلقا ً ملنظومة إقليمية قائمة
عىل أساس التعاون االقتصادي واألمن املشرتك
يف مواجهة اإلرهاب.
وذكر إن الفساد هو االقتصاد السيايس للعنف
واإلرهاب ،مجددا ً دعوته التي اطلقها سيادته يف
اعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها
املاضية ،اىل تشكيل تحالف دويل ملحاربة الفساد
واسرتجاع األموال املنهوبة ،عىل غرار التحالف
الدويل ضد اإلرهاب ،ومساعدة العراق يف مكافحة
الفساد ومالحقة الفاسدين.

الزمنية املعدة» ،مؤكدا ً ان «اهتمام
رئيس مجلس الوزراء ،بديمومة
العالقات الثنائية بني العراق واألردن
ومرص بخاصة ،واملحيط العربي
واإلقليمي والدويل».
واوضح ان «املجلس شكل ست لجان
رئيسة ستنظم عمله ،وستبارش
أعمالها خالل االسبوع املقبل ،لغرض
رفع التقارير والتوصيات الدورية إىل
رئاسة املجلس ،ملناقشتها واملصادقة
عليها ،وتضمنت اللجان (لجنة
العالقات الخارجية ،لجنة النقل واملنافذ
الحدودية ،لجنة االقتصاد واالستثمار
واالعمار ،لجنة الطاقة والصناعة،
لجنة التعليم والشباب والثقافة ،ولجنة
الصحة والزراعة».
واضاف ان» املجلس يهدف إىل تعزيز
العمل العربي املشرتك ،ملواجهة
والتهديدات
اإلقليمية
التحديات
املشرتكة ،والتوصل إىل تسوية سياسية
لألزمات املختلفة التي تشهدها املنطقة،
وتوسيع الرشاكات االسرتاتيجية
املتعددة ،ليكون العراق منصة توازن
تالق وليس نزاعا ً بني املصالح
ونقطة
ٍ
اإلقليمية ،واالستفادة من اإلمكانات
التي يتيحها التواصل الجغرايف للدول
الثالث».

وأضاف صالح ان الحراك الشعبي نابع من
الرغبة يف احداث تغيري يف البالد ،يُناسب
متنام باستحالة
طموحات العراقيني مع إقرار
ٍ
استمرار الوضع القائم ،مشريا ً اىل ان تشكيل
الحكومة الجديدة كان استجابة لهذا الحراك،
وأمامها مسؤوليات كبرية يف إجراء اإلصالحات.
ولفت رئيس الجمهورية اىل أن من مهام

الحكومة ،العمل عىل إجراء انتخابات مبكرة
يف العام القادم ،نزيهة وشفافة وفق قانون
جديد وبتمثيل عادل وشامل ،وحرص السالح
بيد الدولة ،والتحقيق يف جرائم قت ِل املتظاهرين
وأفرا ِد القوات األمنية ،مشريا ً اىل ان مواجهة
الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السالح
املنفلت ،هو رصاع الدولة مع قوى الفوىض

والتطرف.
واكد السيد الرئيس أن البيان األخري للمرجع
الديني األعىل السيد عيل السيستاني الصادر
بعد استقبال سماح ِته ممثلة األمني العام لألمم
املتحدة يف العراقّ ،
عرب بوضوح عن هذه املهمات
الالزمة إلصالح مسار العملية السياسية
وتنظي ِفها مما شابها من فساد وضعف.
وقال إن العراق تمكن من دحر اإلرهاب عسكريا ً
وتحرير املدن بقو ِة إرادة الشعب وتضحيات
ِ
القوات االمن االمنية الجيش والحشد الشعبي
وبدعم التحالف الدويل وجرياننا،
والبيشمرگة،
ِ
مضيفا ً أن الحربَ ما زالت مستمرة مع
اإلرهاب.
وشدد رئيس الجمهورية عىل وجوب الوقوف
عند جرائم اإلبادة
واملجازر التي َحصلت بحق
ِ
اإليزيديني ،منوها ً اىل لقائه قبل أيام مع مواطنات
ايزيديات وتركمان شيعة وشبك ناجيات من
ً
مستمرة.
وحشية االرهاب وما زالت معاناتهن
واكد الرئيس رضورة التضامن الدويل للقضاء
عىل وباء كورونا ،ومساعدة الدول املتقدمة
للدول النامية يف مواجهته ،واهمية التخطيط
املبكر لضمان العدالة يف توزيع اللقاء حني يُتاح،
ومراعاة تخفيف الطبيعة التجارية يف تسويقه
بما يساعد الدول األشد فقرا عىل التمكن من
الحصول عليه لجميع مواطنيها.

الربملان يستكمل اليوم التصويت على مقرتح قانون الضمان الصحي

سحب مشروع قانون املوازنة العامة  2020من جملس النواب
الزوراء /يوسف سلمـان:
اجرى مجلس النواب تعديال عىل جدول
اعمال جلسته االعتيادية املقرر عقدهـا
الخميس ،ليتضمن استكمال التصويت
عىل مقرتح قانون الضمان الصحي،
فيما خاطبت امانة مجلس الوزراء
مكتب االمني العام ملجلس النواب،
لسحب مرشوع املوازنة العامة االتحادية
 2020من مجلس النواب ،لغرض اجراء
بعض التعديالت عىل مرشوع القانون .
واكدت اللجنة املالية النيابية ان مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية 2020
تمت اعادته اىل وزارة املالية.

واوضحت اللجنة املالية النيابية انها
كانت بانتظار وصول مرشوع قانون
املوزانة املالية لعام  2020اىل مجلس
النواب ،مشرية اىل ان مجلس الوزراء
اعاد املرشوع اىل وزارة املالية االتحادية.
ورجحت ان سبب اعادة املرشوع اىل
الوزارة ربما تأتي لتثبيت مجموعة من
التعيينات ،ومسألة الديون يف مرشوع
قانون املوازنة املالية لعام .2020
باملقابل افصحت اللجنة املالية النيابية
عن توجه حكومي جديد إلصدار سندات
خزينة من البنك املركزي لالستمرار
بدفع رواتب موظفي الدولة .

وقال عضو اللجنة ،النائب ناجي
السعيدي ،لـ «الزوراء» :ان «الحكومة ال
تزال عاجزة عن سد الرواتب والنفقات
التشغيلية الرضورية االخرى ،لذلك
لجأت اىل اعداد موازنة ألربعة اشهر ،هي
يف االصل قانون اقرتاض جديد «.
واضاف ان « كلفة رواتب موظفي
الدولة لشهر ايلول تجاوزت اكثر من 3
تريليونات دينار ،لذلك ستلجأ الحكومة
اىل اصدار سندات خزينة من البنك
املركزي لالستمرار يف دفع الرواتب».
عادا ذلك انه سيسبب انهيارا يف االقتصاد
الوطني بحلول نهاية العام املقبل 2021

.
واشار السعيدي اىل انخفاض احتياطي
ومردودات البنك املركزي من العملة
الصعبة مع فشل الحكومة يف االقرتاض
الخارجي بسبب رفض الربملان .
اىل ذلك ،اعلنت لجنة النزاهة النيابية
تقديم طلب رسمي اىل رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي مرفقا بتواقيع 100
نائب لرفض مرشوع الربط السككي
مع الكويت واالرساع بانجاز ميناء الفاو
الكبري.
ومن املقرر ان يتضمن جدول االعمال
جلسة مجلس النواب هذا اليوم،

التصويت عىل مقرتح تعديل قانون
سامراء عاصمة العراق للحضارة
االسالمية ،واستكمال التصويت عىل
مقرتح قانون الضمان الصحي،
والتصويت عىل مقرتح قانون انضمام
العراق اىل اتفاقية السالمة والصحة
يف الزراعة رقم ( )184لسنة ،2001
والتصويت عىل مرشوع قانون نقابة
التمريض».
كما يتضمن جدول االعمال القراءة
الثانية ملقرتح قانون االتحادات
الرياضية الوطنية ،وثالثة مشاريع
قوانني اخرى.

بعد تسجيل  5055إصابة جديدة و 72حالة وفاة

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي فريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  5055إصابة جديدة بفريوس
كورونا ،وهي الحصيلة األعىل لإلصابات
اليومية يف البالد و 72حالة وفاة وشفاء
 3231حالة ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت
«الزوراء» عىل نسخة منها :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس  ،22816:ليصبح العدد الكيل
للفحوصات ،2121304 :مبينة انه تم
تسجيل  5055اصابة جديدة و 72حالة
وفاة وشفاء  3231حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%79.7( 264988اما عدد االصابات
الكيل ،332635 :بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،58893 :يف حني عدد حاالت
الراقدة يف العناية املركزة ،541 :وحاالت
الوفيات الكيل.8754 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي
 ،تسجيل  537اصابة جديدة بفريوس

كورونا بينها  318إصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت  537اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل :
 318حالة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع النهروان 97
حالة  /قطاع االعظمية  6حاالت /
قطاع البلديات الثاني  3حاالت  /قطاع
الشعب  25حالة  /قطاع االستقالل
 27حالة  /قطاع الرصافة  75حالة /
قطاع بغداد جديدة  63حالة /قطاع
املدائن  19حالة  /قطاع البلديات االول
 3حاالت .
واشار اىل ان  219حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية  :مدينة
الصدر  77حالة محلة ,517 ,555 ,543
,550 ,532 ,544 ,538 ,575 ,518
,557,569 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565
 ,513قطاع  , 41قطاع  . 31قطاع 47
 ,قطاع  ,10حي البساتني. 357 ,345 ,
حب البساتني  331, 328 , 320 .الشعب
 13حالة محلة ,317 ,335 , ,337 ,317
 ,الزراعي ,حاالت محلة ,722 , 734 .
 4 ,728البلديات 878,811, 885,حي

الجهاد  4حاالت محلة , 502 , 506 ,
 , 504شارع فلسطني  7حاالت محلة
 ,503 ,505االمني  4حاالت محلة,731 ,
تجاوز  ,101 ,743 , 733 ,السعدون
 3حاالت محلة  ,103الزعفرانية 17
حالة واحدة محلة , 917 , 960 , 971 ,
 , 909 , 906 , 905 ،949 , 964الكرادة
 12حالة محلة , 310 , 318 ,905 ,903
 , 316االعظمية  8حاالت محلة،314 ,

السيدية  5حاالت محلة 821 , 827 ,
 , 845,العبيدي  3حاالت محلة 772
 , 768 ,بغداد جديدة  12حالة محاة ,
, 721 . 709 , 706 , 712 , 719 , 704
البنوك حالة واحدة محلة  ,319 ,بوب
الشام حالة واحدة  ،وبسماية حالة
واحدة  ،املعامل حالة واحدة و الشعلة
حالة واحدة محلة  ، 454الطوبجي
حالتني محلة  ،423ومعسكر الرشيد

حالة واحدة  ،حي الزهراء حالتني
محلة  757 ,والوزيرية حالتني محلة ,
 ، 302, 301زيونة حالتني محلة 714,
,والبنوك حالة واحدة  ،الدورة حالة
واحدة و املعامل حالتني  ،الكفاح 3
حاالت محلة  131 ,127و سبع قصور
حالتني محلة  , 375املشتل  3حاالت
محلة  729 , 645و حي العامل ،حالتني
محلة  ، 809العامرية حالة واحدة محلة

 638و الكاظمية حالة واحدة ، 404
الحسينية  7حاالت محلة , 220 , 221
 ، 205 . 222الغزالية  4حاالت محلة
 ، 651 ، 649 , 673املدائن  9حاالت ,
الزراعي  ,الدرعية.
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل العناية
املركزة الخاصة بالعزل» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 40712تويف منهم 1235لالسف فيما
اكتسب الشفاء  35037ومتبقي قيد
العالج .»4440
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».
اىل ذلك حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء
والوفيات لغاية الساعة العارشة من ليلة
الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 953
موزعة كاآلتي :أبو غريب  / 31ابو

دشري  /25االسكان  /20االعالم /31
البياع  /32التاجي  /31الحرية /54
الــدورة  /66الدولعي  /9الرحمانية
 /15الشالجية /4
 /3السيدية
الرشطة الخامسة  /7الرشطة الرابعة
 /3الشعلة  /87الصالحية /3
الطارمية  /18الطوبجي  /6العامرية
 /22العطـيـفيـة  /31الغزاليـة /45
القادسيـة  /13الكاظميـة /29
الكرخ  /7اللطيـفيـة  /3املحمودية
 /60املـعالـف  / 1املكاسب  /1املنصور
 /28املواصالت  /6النرص والسالم /1
الوشاش  /10اليـرموك  /30جــكوك
 /8حي الجامعة  /31حي الجهاد /43
حي الخرضاء  /20حي العامل  /48حي
العدل  /21سبع البور  /2ســويـب
 /6صدر اليوسفية  /1ناحية الرشيد
 /5سجن مكافحة االرهاب  /1جانب
الرصافة  /18محافظة ذي قار /2
محافظة الديوانية  /1محافظة دياىل
 /1محافطة املثنى  /1محافظة كربالء
 /3محافظة االنبار  /1محافظة بابل
 /5محافظة النجف  /1محافظة صالح
الدين .1
واشارت اىل ان عدد الشفاء ،318 :بينما
الوفيات.4 :

يف مكاملة استمرت أكثر من ساعة

ماكرون يطالب اردوغان بوقف التصعيد مع اليونان وقربص واحرتام سيادة الدول األوروبية
باريس /متابعة الزوراء:
دعا الرئيس الفرنيس ،ايمانويل ماكرون،
نظريه الرتكي ،رجب طيب إردوغان ،اىل أن
يلتزم «يف شكل ال لبس فيه» وقف التوتر
املتصاعد يف رشق البحر املتوسط مع اليونان
وقربص العضوين يف االتحاد االوروبي.
وهذ أول محادثة بني ماكرون واردوغان منذ
أشهر بعد مواجهة بني البلدين الرشيكني يف
حلف شمال األطليس
وتدهورت العالقات بني باريس وانقرة عىل
خلفية التوترات يف رشق املتوسط حيث
انخرطت فرنسا يف األزمة بدعمها اليونان
وقربص ،كما وعىل خلفية األزمة يف ليبيا

حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق ،وسط
ّ
ّ
توجهها باريس ألنقرة بخرق حظر
اتهامات
دويل عىل األسلحة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا
يف اتصال هاتفي «تركيا اىل أن تحرتم تماما
سيادة الدول االعضاء يف االتحاد االوروبي
إضافة اىل القانون الدويل ،واالمتناع عن أية
خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب
بتوترات ،والتزام تأمني مساحة من السالم
والتعاون يف البحر املتوسط يف شكل ال لبس
فيه».
من جهتها ،أعلنت الرئاسة الرتكية أن
إردوغان أبلغ نظريه الفرنيس بأن تركيا

تتوقع من باريس أن تتبنى نهجا ً «بناء» يف
الخالف بني أنقرة واليونان يف رشق البحر
املتوسط ،وذلك بعيد إبداء الجانبني الرتكي
واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات يف ما
بينهما.وتدعم باريس أثينا يف هذه األزمة.
وبحسب اإلليزيه ،دعا ماكرون تركيا إىل
«القبول باالنخراط يف حوار مماثل وبالروحية
نفسها مع قربص».
ونقلت وكالة أنباء األناضول الرسمية
الرتكية عن إردوغان تأكيده ملاكرون أن
«تركيا ال تطمع يف حقوق أحد ،لكنها لن
تسمح بهضم حقوقها ،وتؤيد الحوار لحل
املشاكل الراهنة» ،وأن «سبب التوتر يف رشق

املتوسط هو تجاهل الحقوق املرشوعة
ألنقرة والقبارصة األتراك يف املنطقة» .ودعا
ماكرون تركيا إىل «االلتزام التام بحظر
األسلحة يف ليبيا ضمن اإلطار الذي ح ّددته
األمم املتحدة ،كما واحرتام املصالح األمنية
لحلفائها يف سوريا».
وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون
وإردوغان توافقا عىل مواصلة الحوار عىل
املستويني الرئايس والوزاري.
وتتدخل تركيا بشكل عسكري مبارش يف
سوريا وليبيا والعراق ،اىل جانب ارسال سفن
حربية ملرافقة عمليات التنقيب عن النفط يف
رشق املتوسط.
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املالكي :العراق يرفض استهداف
البعثات الدبلوماسية

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس ائتالف دولة القانون ،نوري املالكي ،أن
ال�رصاع األمريكي -اإليراني ال ي�زال يلقي بظالله
ع�ىل الع�راق ،بينم�ا أش�ار إىل أن الع�راق يرفض
اس�تهداف البعث�ات الدبلوماس�ية.وذكر بي�ان
ملكت�ب املالكي :أن “رئيس ائت�الف دولة القانون
اس�تقبل بمكتب�ه س�فري اململك�ة املتح�دة ل�دى
العراق ،س�تيفن هيكي ،وجرى خالل اللقاء بحث
مستجدات األوضاع السياسية واألمنية والتصعيد
الحاص�ل يف املنطق�ة” .وأك�د املالك�ي “أهمي�ة
العم�ل والتعاون املش�رتك ب�ن البلدي�ن لتجنيب
الع�راق واملنطق�ة النزاعات والحروب”  ،مش�ريا ً

اىل أن” الرصاع األمريك�ي  -اإليراني ال يزال يلقي
بظالله ع�ىل العراق”.واوضح رئيس ائتالف دولة
القان�ون :أن العراق يعتز بعالقاته مع دول العالم
ويرفض اس�تهداف البعثات الدبلوماسية .مؤكدا ً
عدم الس�ماح ألن نكون منطلقا ً لالعتداء عىل أي
دول�ة من دول الجوار ،أو س�احة ح�رب لتصفية
الحس�ابات.ودعا املالك�ي اىل التهدئ�ة والتفاه�م
ب�ن أطراف األزم�ة اإلقليمية والدولي�ة واملحلية.
بدوره ،أكد الس�فري الربيطاني دعم بالده لسيادة
واس�تقرار العراق ،مشريا ً إىل أهمية ضبط النفس
والركون إىل الح�وار ّ
البناء ،واالبتعاد عن التصعيد
وتوفري الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وزير الصحة يؤكد :األولوية باللقاح لكبار السن
ومنتسيب األجهزة األمنية ووزارة الصحة
بغداد /متابعة الزوراء:
حددت وزارة الصحة الفئات ممن لديها األولوية
بالحص�ول عىل لق�اح كورونا ،بينم�ا أفصحت
ع�ن اإلجراءات بش�أن الع�ام ال�درايس الجديد.
وقال وزير الصحة ،حس�ن التميمي ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “الع�راق م�ن أول ال�دول املنضمة
إىل التحال�ف الدويل للقاح�ات ،وهناك  50رشكة
ب�ارشت تصنيع اللقاح” ،مش�ريا ً إىل أن “اللجنة
العليا للصحة والس�المة وافقت عىل تخصيص
املبالغ الالزمة لتوفري اللقاح ،ويف حال إقراره من
قب�ل منظمة الصحة العاملية ،ف�إن الكمية التي
سيحصل عليها العراق كافية لتغطية  20باملئة
م�ن مجم�وع الس�كان”.واوضح أن “الفئ�ات
املش�مولة باللقاح ممن س�تكون له�ا األولوية
بالحص�ول ع�ىل اللق�اح ه�م كبار الس�ن ممن
تتج�اوز أعمارهم ال� 50عام�اً ،وذوو االمراض
املزمن�ة ،فض�ال عن منتس�بي االجه�زة االمنية
بصنوفه�ا كاف�ة ،ومنتس�بي وزارة الصح�ة”،

الفت�ا اىل ان�ه “بعد انت�اج كميات اخرى س�يتم
توفري اللقاح ليك�ون كافيا ً لتغطية جميع ابناء
الشعب”.كما اكد وزير الصحة ان “نسبة الشفاء
بلغت اعىل من نس�بة االصابة يف االيام املاضية،
حيث وصلت نسبة الشفاء اىل  80%وهو مؤرش
جي�د اذا ما قورن باالش�هر املاضي�ة” ،مرجحا ً
اسباب ارتفاعها اىل زيادة الطاقة التشخيصية،
وتوف�ري االمكاني�ات الالزمة من قب�ل الوزارة”.
وبش�أن العام الدرايس ،بن التميمي :أن “لجانا ً
مش�كلة مع وزارة الرتبية بش�أن العام الدرايس
الجدي�د ،وهناك العديد م�ن الخيارات املطروحة
مازالت قيد الدراس�ة من قبل املتخصصن بهذا
املجال”.من جان�ب آخر ،أفاد وزي�ر الصحة أن
“العراق نجح باالش�رتاك والتنس�يق مع اساتذة
األمان�ة العامة للبورد العربي بامتحان أكثر من
 500طبي�ب ،بع�د تأخر امتحاناته�م للحصول
عىل ش�هادة الدكتوراه ب�  46تخصصا ً طبيا ً عن
طريق استخدام القاعات املحوسبة”.

بوتني :سنسجل قريبا لقاحا روسيا ثانيا
ضد كورونا
موسكو /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرويس ،فالديمر بوتن ،أن بالده
ستس�جل قريبا لقاحا ثانيا مض�ادا لفريوس
كورونا املستجد.وتطرق بوتن ،يف كلمة ألقاها،
ام�س األربعاء ،أم�ام أعضاء مجل�س االتحاد
(الش�يوخ) ،إىل الجهود املبذولة يف روس�يا من
أج�ل محاربة الف�ريوس التاجي الذي يس�بب
م�رض “كوفي�د ،”-19مش�ددا ع�ىل أن نظام
الرعاي�ة الصحي�ة يف الب�الد مس�تعد ملواجهة
الجائح�ة ،وخاص�ة بالتزام�ن م�ع االرتف�اع
املوس�مي يف وترية تف�ي فريوس�ات الزكام.
ورصح بوتن بأن السلطات الروسية مستمرة
يف اتخ�اذ إجراءات مس�بقة للحد من انتش�ار
العدوى ،بما يف ذلك تدشن مراكز طبية جديدة

وإنش�اء احتياطيات األدوية ووسائل الحماية
الش�خصية ،باإلضافة إىل تدري�ب األطباء عىل
أس�اليب عالجي�ة جديدة.وقال ”:خ�الل فرتة
الجائح�ة ،أدركن�ا بطريق�ة جدي�دة أهمي�ة
كل حي�اة برشي�ة ،وعم�ل املوظف�ن الطبين
البطويل ،وال�دور الهائل لنظ�ام رعاية صحية
فع�ال بالنس�بة للمجتم�ع والب�الد ،وارتفعت
قدراته بشكل ملموس خالل األشهر املاضية”.
وأش�ار بوتن خاصة إىل تمكن العلماء الروس
من تطوي�ر أول لقاح مضاد لوباء كورونا عىل
مس�توى العالم (وهو يحمل اس�م “سبوتنيك
 ”Vوتم تس�جيله يف أغس�طس) .مضيفا“ :يف
ه�ذا الخص�وص ،س�يتم قريبا تس�جيل لقاح
(رويس) ثان ضد فريوس كورونا”.
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اخلارجية :جنحنا يف اسرتداد أكثر من  25مليون دوالر كانت يف أملانيا
بغداد /متابعة الزوراء:
أك�دت وزارة الخارجي�ة تصاع�د خطواته�ا
إلعادة األم�وال املجمدة م�ن مختلف الدول،
فيم�ا أش�ارت إىل رف�ع الحظ�ر ع�ن 169
مؤسس�ة ورشك�ة م�ن أص�ل  ،230تختص
بمختلف القطاعات الصناعية واالستثمارية
واإلنتاجي�ة ،مبين�ة أن الحكوم�ة العراقي�ة
حصل�ت عىل الدع�م االوروب�ي لخروجه من
قائمة الدول عالية الخطورة.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد الصحاف
لوكالة األنب�اء العراقي�ة (واع) :إن “الوزارة
تالح�ق األم�وال املجمدة بمختل�ف الدول ،إذ
نجحنا يف اس�رتداد أكثر من  25مليون دوالر
كانت يف أملانيا وس�لمت إىل الجهات الوطنية
العراقي�ة املختص�ة” ،مؤك�دا ً أن “خطواتنا
بهذا االتجاه متصاعدة ومتنامية”.
وأض�اف أن “ال�وزارة بذلت جه�دا ً كبريا ً مع
الجهات الوطني�ة عىل اختالف مس�توياتها
قطاعي�ا ً وحس�ب االختصاص ،وبالتنس�يق
مع ممثلية العراق الدائمة يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،بمتابع�ة اإلج�راءات القانونية،
والتنس�يق والتواصل مع كل األطراف ،حتى
نجحن�ا يف رف�ع الحظ�ر عن  169مؤسس�ة
ورشك�ة عراقي�ة م�ن أص�ل  ،230تمت�د
تخصص�ات أعماله�ا بمختل�ف القطاع�ات

الصناعية واالستثمارية واإلنتاجية”.
وأوض�ح أن “ع�ودة  169مؤسس�ة ورشكة
عراقي�ة إىل الخدم�ة ،كان�ت متوقف�ة طيلة
الس�نوات املاضي�ة ،بق�رار مجل�س األم�ن
 ، 1518ه�ي الي�وم ع�ادت إىل الخدمة ورفع
عنها الحظ�ر ،ويفرتض أن تب�ارش بمزاولة
أنش�طتها”.وأكد أن “أع�ادة أنش�طة ه�ذه
الرشكات واملؤسسات ،ستنعكس ايجابا ً عىل
املستوى االستثماري واالقتصادي والصناعي
واإلنتاجي يف العراق”.
ونوه ب�أن “رؤيتنا االس�رتاتيجية يف الوزارة،
ه�و الذه�اب بعي�دا ً إىل أن نش�مل جمي�ع
املؤسس�ات وال�رشكات العراقي�ة املحظورة
بالرفع من هذا الحظر” ،مؤكدا ً “نحن نقرتب
من النهايات لحسم هذا امللف”.
وب�ن أن “وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حس�ن يف
جولته اىل العديد من بلدان االتحاد األوروبي،
كان�ت يف مقدمتها املانيا ث�م بلحيكا وانتهت
الجول�ة يف فرنس�ا ،ع�رض أولوي�ات العراق
ع�ىل مس�توى السياس�ة الخارجي�ة ،وأهم
امللف�ات الطارئ�ة بهذا األمر” .وأش�ار إىل أن
“ملف إخراج الع�راق من قائمة الدول عالية
املخاطر يف مجايل مكافحة اإلرهاب وغس�يل
األموال ،كانت�ا من أهم امللفات التي تصدرت
الحوارات ،الت�ي عقدها الوزي�ر مع نظرائه

وشخصيات رفيعة املستوى يف برملان االتحاد
االوروبي”.
وأوض�ح أن “هناك قناعة كبرية لدى رشكاء
العراق واصدقائه ،بدع�م البالد للخروج من
ه�ذه القائم�ة بأقرب وق�ت ممك�ن ،بعدما
عرض الوزي�ر خطوات الع�راق التي اتخذت
به�ذا الص�دد ،و يف مقدمته�ا القت�ال نيابة
ع�ن العالم ضد اإلرهاب ،وق�دم التضحيات،
برشاك�ة وثيق�ة ودع�م مس�تمر م�ن قب�ل
التحال�ف ال�دويل ،ال�ذي تتواج�د في�ه املانيا
وفرنسا وبلجيكا”.
وتاب�ع أن “وزي�ر الخارجي�ة كان ق�د وجه
رسالة سابقا ً اىل كل نظرائه يف بلدان االتحاد

االوروب�ي من خالل جميع س�فارات العراق
وبعثات�ه يف الخ�ارج” ،مؤك�دا ً “نحن نس�ري
بخط�وات حثيثة فاعل�ة ،وهن�اك ضمانات
كبرية الخراج العراق من هذه القائمة بأقرب
فرصة”.
وذك�ر ،بالق�ول :إن “حيازة املزي�د من دعم
العراق عىل مس�توى تعزيز أمنه واستقراره،
والحفاظ عىل املكتس�بات واالنتصارات التي
تحقق�ت ،وحي�ازة الدع�م املس�تمر لتدريب
الق�وات املس�لحة العراقي�ة وبن�اء قدراتها،
كان�ت م�ن أه�م امللف�ات الش�اغلة واملهمة
ايض�ا مع النظ�راء ،الذين عق�د معهم وزير
الخارجي�ة حوارات�ه معهم”.وأكد أن “الدول
االوروبي�ة أش�ادت بسياس�ة الت�وازن التي
ينتهجه�ا الع�راق ،كما أنهم كان�وا يؤكدون
أهمي�ة تعزيز دور العراق ،وه�و يأخذ دوره
الحيادي الناشط؛ بالحفاظ عىل مكتسباته،
ورف�ع مس�توى التنس�يق والتواصل مع كل
االطراف”.
واس�تكمل قائالً :إن “جمي�ع األطراف أكدت
أهمي�ة دع�م الع�راق ،ع�ىل مس�توى صون
س�يادته ،وتعزي�ز أمن�ه واس�تقراره ،ودعم
الحكوم�ة العراقي�ة يف اس�تجابة برنامجها
الحكومي ،عىل الصعد االنمائية واالستثمارية
كافة ،وكذلك مستويات الطاقة واإلعمار”.

وسط مساعي لتقريب وجهات النظر

األطراف الليبية على طاولة مصر ..السيسي يلتقي حفرت وعقيلة
صاحل للخروج من األزمة الراهنة
القاهرة /متابعة الزوراء:
وس�ط املس�اعي املرصية لتقريب
وجهات النظر ب�ن الربملان الليبي
والجي�ش ح�ول بع�ض امللف�ات،
التقى الرئي�س املرصي عبدالفتاح
الس�ييس ،امس األربع�اء ،كال من
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب
الليب�ي وخليفة حفرت قائد الجيش
يف ق�رص االتحادي�ة بالقاه�رة،
داعيا كل األط�راف الليبية لتوحيد
مواقفه�م للخ�روج م�ن األزم�ة
الراهن�ة وإعالء مصلح�ة الوطن،
معرب�ا ً ع�ن ترحيب�ه بالتعاط�ي
اإليجابي امللم�وس لكافة األطراف
س�واء يف رشق أو غ�رب ليبي�ا مع
آليات حل األزمة يف البالد.
وبُحث�ت خ�الل اللق�اء تط�ورات
الوضع يف ليبيا وجهود كل األطراف
لتنفي�ذ وقف إطالق الن�ار امليداني
من جه�ة ،والجه�ود الليبية لدفع
عملية السالم برعاية األمم املتحدة
م�ن جه�ة أخ�رى ،وفق م�ا أعلنه
املتحدث باس�م الرئاس�ة املرصية
بسام رايض.
كم�ا أك�د موق�ف م�رص الثاب�ت
م�ن دع�م مس�ار الحل الس�يايس
لألزمة الليبي�ة بعيدا ً عن التدخالت
الخارجية ،والرتحيب بأية خطوات
إيجابية تؤدي إىل التهدئة والس�الم
والبناء والتنمية.
إىل ذلك ،رحب الس�ييس بنتائج كل
االجتماع�ات الدولي�ة واإلقليمي�ة

الت�ي ُعقدت خالل الف�رتة املاضية
والت�ي أك�دت عىل إرس�اء الس�الم
وتفعيل مس�ارات الحل الس�يايس
الشامل.
يف الس�ياق ،كش�فت مص�ادر ل��
“العربية” عن أن “القاهرة وحدت
وجه�ات النظر ب�ن صالح وحفرت
وأزالت س�وء التفاهمات بينهما”،
مضيف�ة أن الطرف�ن الليبين أكدا
رضورة سحب امليليشيات ومرتزقة
تركيا ضمن أي مبادرة للحل”.
كم�ا ذك�رت املص�ادر أن الجي�ش
الليب�ي أك�د أن ف�ك حص�ار رست
والجفرة خطوة تسبق أي تفاوض،
رافض�ا ً وج�ود مناط�ق منزوع�ة
الس�الح طاملا تتواجد امليليش�يات
وه�و م�ا وافق�ت علي�ه القاهرة،
بينم�ا ج�ددت حكوم�ة الوف�اق
برئاس�ة فايز الرساج ،امس ،أيضا
مطالبته�ا بوض�ع رست والجفرة
كمناطق منزوعة السالح.
إىل ذل�ك ،أكدت املص�ادر أن صالح
وحف�رت توافقا ع�ىل رضورة الحل
وف�ق مب�ادرة القاهرة ،كما س�لم
الجي�ش الليب�ي القاه�رة مبادرته
ح�ول اس�تئناف عم�ل املنش�آت
النفطية ،الفتا إىل تمسكه بتحويل
أم�وال النف�ط إىل حس�اب محايد
أو وض�ع امل�رصف املرك�زي تحت
الرقاب�ة الدولي�ة ،وفق م�ا ذكرت
املصادر.
كما قال�ت إن الجيش طالب مرص

بضغط دويل لس�حب املسلحن من
مواقع النفط.
من جانبه�ا ،أبلغت مرص الطرفن
أنها لن تس�مح بمحاوالت تقسيم
ليبيا ،كما ج�ددت التأكيد عىل أنها
لن تسمح بتجاوز رست والجفرة.
كم�ا عق�د اجتم�اع ليب�ي ليبي يف
القاهرة يضم حفرت وصالح وعددا
م�ن مش�ايخ القبائ�ل ،ع�ىل وفق
املصادر.
وذكرت املصادر أن مرص س�تدخل
تعديالت عىل مبادرتها تش�مل آلية
دولي�ة لتفكي�ك امليليش�يات ،كما
بحثت توحيد املؤسس�ة العسكرية
بليبيا وعدم ضم امليليشيات.
كما أك�دت أن هناك توافقا مرصيا

ليبي�ا ع�ىل تش�كيل لجن�ة دولي�ة
ترشف عىل مواق�ع النفط .وقالت
إن مرص ستعمل مع أطراف دولية
عىل رفع حظر السالح عىل الجيش
الليبي.
ويف وق�ت س�ابق ،الثالث�اء ،أفادت
مص�ادر ل�”العربي�ة” ب�أن قائ�د
الجي�ش الليبي س�يصل مس�اء يف
زي�ارة مفاجئ�ة إىل م�رص .كم�ا
س�يصل أيض�ا ً بالتزام�ن ،رئي�س
الربملان الليبي.
ه�ذا وكان الرئي�س املرصي ،تعهد
بدعم ليبيا يف مواجهة “امليليشيات
اإلرهابية وتدخالت بعض الجهات
اإلقليمي�ة” ،مؤك�دا ع�زم ب�الده
التص�دي ألي�ة مح�اوالت لتج�اوز

“الخط األحمر” هناك.
وق�ال يف كلمة ألقاها أم�ام الدورة
ال�� 75للجمعي�ة العام�ة لألم�م
املتحدة“ :من املؤس�ف أن يس�تمر
املجتمع الدويل يف غض الطرف عن
دعم حفن�ة من ال�دول لإلرهابين
س�واء بامل�ال والس�الح أو بتوفري
امل�الذ اآلم�ن واملناب�ر اإلعالمي�ة
والسياس�ية ،بل وتس�هيل انتقال
املقاتل�ن اإلرهابي�ن إىل مناط�ق
الرصاعات ،خاصة إىل ليبيا وسوريا
من قبلها”.
وتأت�ي تل�ك الخط�وات املرصية يف
وق�ت تتس�ارع الجه�ود الدولي�ة
من أجل دف�ع األط�راف الليبية إىل
الحوار ،والتوصل إىل حل.

بومبيو يعتزم حل اخلالف مع السودان قبل االنتخابات األمريكية

واشنطن /متابعة الزوراء:
دخ�ل وزي�ر الخارجية األمريك�ي ،مايك
ّ
لحل خالف
بومبيو ،يف س�باق مع الوقت
بالده مع الس�ودان ،وذلك قبل أس�ابيع
ع�ىل االنتخاب�ات الرئاس�ية يف الواليات
املتحدة.
وكم�ا يحص�ل غالب�ا ً يف اآلون�ة األخرية
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالدبلوماس�ية،
فإن إرسائيل ليس�ت بعيدة عن الدوافع
الخفية إلدارة الرئي�س األمريكي دونالد
ترامب.
وكت�ب بومبي�و يف رس�الة إىل أعضاء يف
مجلس الش�يوخ  :أن “الواليات املتحدة
لديه�ا فرصة ال تأتي س�وى مرة واحدة
لضم�ان أن يت�م أخريا تقدي�م تعويض
لضحاي�ا االعتداءين اإلرهابي�ن اللذين
ّ
ونفذهم�ا تنظي�م
وقع�ا ع�ام 1998
القاعدة ضد س�فارتي الواليات املتحدة
يف كينيا وتنزانيا”.
وأض�اف “لدين�ا أيض�ا ً ناف�ذة فري�دة
وضيقة لدعم الحكومة االنتقالية بقيادة
مدنية يف السودان الذي تخلّص أخريا ً من
الدكتاتورية اإلسالمية”.
ّ
ويتضمن هذا امللف إدراج الس�ودان عىل
الالئحة السوداء األمريكية للدول الراعية
لإلرهاب.
وتعود هذه العقوبة التي ُتعد عائقا ً أمام
االستثمارات يف هذا البلد الواقع يف شمال
رشق إفريقيا ،إىل العام  .1993وتفاقمت

الخارجي�ة ب�ات يعتقد أن هن�اك حالً يف
األفق وجع�ل من ذلك “إح�دى أولوياته
الرئيسية”.
ّ
وتنص “خطته” عىل أن يودع الخرطوم
يف حس�اب مجمّ د ،أمواالً ل�ن يت ّم دفعها
إال برشوط يف الواليات املتحدة لتعويض
مقدمي الشكاوى .وذكرت وسائل إعالم
أمريكي�ة أن املبلغ يص�ل إىل  335مليون
دوالر.
ومن بن هذه الرشوط ،شطب السودان
ع�ن الالئح�ة الس�وداء لل�دول الراعية
ّ
ين�ص ع�ىل
لإلره�اب وإق�رار قان�ون
“الس�الم القانون�ي” م�ع الخرط�وم،
ّ
لتجنب مالحقات جديدة يف املستقبل.

األزمة مع اعتداءي  1998اللذين أديا إىل
مقتل أكثر من مئتي شخص.
وأصب�ح آنذاك الس�ودان برئاس�ة عمر
البشري املتهم بتقديم املالذ لزعيم القاعدة
أسامة بن الدن عىل مدى سنوات ،منبوذا ً
بالنسبة لألمريكين.
إال أن يف الس�نوات األخ�ريةّ ،
غ�ريت
واش�نطن لهجته�ا عندم�ا بدأ البش�ري
بالتع�اون يف مج�ال مكافح�ة اإلرهاب

ووافقعىلاس�تقاللجنوبالس�ودان.
وعادت قنوات التواصل مع الخرطوم يف
عهد الرئيس السابق الديموقراطي باراك
أوبام�ا ث�م خلف�ه الرئي�س الجمهوري
ترام�ب .وفتحت الوالي�ات املتحدة حتى
قبل سقوط عمر البشري ،حوارا ً لشطب
السودان عن الئحتها السوداء.
ورسّع�ت االنتفاض�ة الش�عبية الت�ي
أطاحت بالنظام الس�وداني الس�ابق يف

ربيع العام  ،2019الحركة الدبلوماسية
ولم ّ
يوفر بومبيو دعمه لرئيس الحكومة
االنتقالية عبدالله حمدوك.
لك�ن املفاوض�ات ّ
تعثرت بس�بب امللف
القضائ�ي الحس�اس املتعل�ق بدف�ع
تعويض�ات لعائ�الت ضحاي�ا اعتداءي
.1998
وقال�ت متحدث�ة باس�م الخارجي�ة
األمريكية لوكال�ة فرانس برس إن وزير

يف رسالته ،يمارس بومبيو الضغط عىل
ّ
ليص�وت عىل هذا
الكونغ�رس األمريكي
ّ
النص.
وأوض�ح أن “ه�ذا القان�ون يج�ب أن
يدخ�ل حيّ�ز التنفي�ذ منتص�ف ترشين
ّ
ح�د لضم�ان
األول/أكتوب�ر يف أق�ى
دف�ع التعوضي�ات للضحايا م�ا إن يت ّم
شطب السودان عن الئحة الدول الراعية
لإلرهاب”.
ويعن�ي ذل�ك بش�كل واض�ح ،أن إدارة
ترامب مس�تعدة لرفع العقوبة الرمزية
عن الس�ودان قبل االنتخابات الرئاسية
يف الثالث من ترشين الثاني/نوفمرب.
وأعل�ن أعض�اء يف مجلس الش�يوخ من
كاف�ة االنتم�اءات دعمه�م طل�ب مايك

بومبي�و .لك�ن داخ�ل اإلدارة األمريكية،
هن�اك قل�ق حي�ال مقاومة مس�ؤولن
ديموقراطين مؤثرين.
ويربز س�ؤال حول س�بب ه�ذا الترسّ ع
من جان�ب وزير الخارجية الذي ال يهت ّم
كثريا ً لشؤون القارة اإلفريقية.
و ُي ّ
رج�ح أن يكون هن�اك ملف آخر مه ّم
بالنس�بة إلدارة ترام�ب خل�ف مل�ف
السودان.
ّ
وتوجه بومبيو أواخر آب/أغس�طس إىل
الخرط�وم يف أول زي�ارة لوزير خارجية
أمريكي منذ  15عاماً ،أثناء جولة إلقناع
ال�دول العربي�ة بتطبي�ع العالق�ات مع
إرسائيل.
ويعت�زم معس�كر الرئي�س الجمهوري
املرش�ح لالنتخابات املقبلة ،االس�تفادة
م�ن االتفاق�ن التاريخي�ن املوقع�ن
يف عه�ده ب�ن الدول�ة العربي�ة م�ن
جه�ة واإلم�ارات والبحري�ن م�ن جهة
أخ�رى ،وهو إنجاز كان ينقص س�جله
الدبلوم�ايس الذي كلم�ا كان أكثر تأييدا ً
للمصالح اإلرسائيلي�ةُ ،ي ّ
رجح أن يكون
أكثر تحفيزا ً للناخبن اإلنجيلين.
وبدد عبدالله حمدوك عىل ما يبدو اآلمال
األمريكي�ة عندم�ا أك�د أن حكومته “ال
تملك تفويضا” التخاذ قرار بش�أن هذه
املسألة الحساسة إىل هذه الدرجة.
لكن بحسب مراقبن عدة ،فإن املحادثات
متواصلة يف الكواليس.
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ابتدا ًء من اليوم ..النقل تنفذ خطة زيارة
األربعني وتكشف تفاصيلها
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل العراقية ،امس االربعاء،
الرشوع بتنفيذ خطة الزيارة االربعينية
ابتدا ًء من يوم غد الخميس ،فيما كشفت
عن تفاصيلها.
واوضح الوكيل االداري للوزارة ،سلمان
صدام البهاديل ،خالل ترأسه االجتماع
الدوري لغرفة عمليات نقل زائري
االربعينية الوافدين اىل كربالء املقدسة:
انه «تنفيذا ً لتوجيهات وزير النقل نارص
حسني الشبيل ببدء الرشوع بتنفيذ
خطة الزيارة فقد تم تسخري  23قطارا ً
لنقل الزائرين عىل محوري (بغداد –
كربالء املقدسة) و(بغداد–املحافظات
الجنوبية)».
وأضاف انه «تم تجهيز  800باص من

رشكة املسافرين والوفود باالضافة
اىل  100باص احتياطي  ،فيما اسهم
النقل الخاص بتهيئة  7آالف اىل  10آالف
حافلة ،اما النقل الربي فقد زج 250
شاحنة ،باالضافة اىل  60اخرى من
الرشكة املختلطة التابعة للرشكة لتأمني
تفويج زائري االربعينية بانسيابية عالية
وفق متطلبات وتوصيات خلية االزمة
واملطابقة للرشوط الصحية».
ُ
«ستنفذ خطة
وأوضح الوكيل االداري انه
الزيارة ابتدا ًء من اليوم بالتعاون املشرتك
مع محافظ كربالء والوزارات والجهات
املعنية لتنسيق العمل يف تنظيم سري
الشاحنات عىل طول الطريق املؤدي اىل
كربالء املقدسة ولتسهيل انسيابية النقل
عىل وفق مخطط خدمي متكامل».

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إىل حتديث
سجالت النازحني
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التجارة تكشف عن مقرتحات بشأن التموينية بينها تقليص املشمولني
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة التجارة عن اسرتاتيجية جديدة
تمكنها من توفري مفردات البطاقة التموينية
االساسية للمستفيدين منها.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،محمد حنون،
يف ترصيح صحفي :ان ”تحديات جائحة كورونا
واالزمة املالية االقتصادية وضعت الوزارة امام
تحد كبري ،ما دعاها اىل وضع دراسة سرتاتيجية
جديدة ،سيتم تقديمها من خالل لجنة وزارية اىل
الحكومة».
واضاف حنون ان «اللجنة الوزارية توصلت اىل
ثالثة محاور؛ االول يكون يف حال حصول الوزارة
عىل دفعة كاملة من االموال املخصصة لها ضمن
املوازنة والتي تبلغ مليارا و  500مليون دوالر،
وبذلك سيتم تجهيز البطاقة التموينية باملفردات
االساسية لجميع املشمولني بالبطاقة التموينية،
التي تتضمن {الزيت ،السكر ،األرز ،الطحني}».
وبني انه «يف حال تم منح املبلغ من بداية العام
تستطيع الوزارة االتفاق مع مناشئ محلية او

احلشد يشرع يف عملية دهم وتفتيش
غرب املوصل
بغداد /الزوراء:
رشعت قوة من الحشد الشعبي ،امس
األربعاء ،بتنفيذ عملية دهم وتفتيش
غرب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “قوة من
اللوائني  21و 53يف الحشد الشعبي

بارشت ،صباح امس بتنفيذ عملية
دهم وتفتيش يف قرى العربة الجنوبية
العربة الشمالية ،مقتل الخنزير ،وقرية
العاشق يف قضاء تلعفر ( 85كم غرب
املوصل)”.
وأضاف البيان أن “العملية تأتي للبحث
عن فلول داعش اإلرهابي”.

تدمري ثالث مضافات لـ”داعش” يف
صحراء األنبار
بغداد /الزوراء:
افاد القيادي يف حشد محافظة االنبار ،قطري العبيدي ،امس االربعاء ،بأن القوات
االمنية تمكنت من تدمري  3مضافات جديدة لخاليا عصابات داعش االجرامية
بعملية اقتحام عمق املناطق الصحراوية غربي االنبار .
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي :إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة
السابعة وحرس الحدود والحشدين الشعبي والعشائري وبدعم من طريان الجيش
نفذت عملية اقتحام منطقة الشعباني عمق صحراء االنبار الغربية ،وتمكنت من
تدمري  3مضافات رسية جديدة لبقايا خاليا عصابات داعش االجرامية ضمن حملة
اسود الجزيرة االوىل “.
واضاف ان” معلومات استخباراتية تؤكد ان املضافات تم انشاؤها حديثا وترجح
املصادر من تسلل عنارص من ارهابي داعش اىل تلك املنطقة» .مبينا ان” الحملة
االمنية يرشف عليها قائد القوات الربية اللواء الركن قاسم املحمدي وعدد من
القيادات األمنية”.
وأشار العبيدي إىل أن “الحملة االمنية مازالت مستمرة لتعقب بقايا خاليا عصابات
داعش االجرامية ،وانها تسري عىل وفق الخطة املرسومة لها من قبل القيادات
االمنية “.

اجنبية لتوفري املواد الغذائية».
واشار حنون اىل ان «املحور الثاني من الدراسة
يتضمن ان توجه مفردات البطاقة التموينية
لفئة محددة من املستفيدين وهم {ذوو الدخل

املحدود ,والرعاية االجتماعية ،واألرس التي تحت
خط الفقر} ،وهذا يعمل عىل تقليل عدد املشمولني
بالبطاقة» .منوها بأن «املحور الثالث يكون من
خالل رشاء املواد الغذائية االولية بالقرض اآلجل،

وذكر ناظم بحسب البيان ،أن
أهمية إنشاء سد مكحول بالنسية
للوزارة تضاهية أهميته بالنسبة
لوزارة الثقافة تضاهي أهميته
بالنسبة لوزارة املوارد املائية،
معربا ً عن وجود انسجام يف الرؤية
واألهداف بني الوزارتني.
وأكد :أن يكون اتخاذ القرار مبنيا ً
عىل معرفة كافية بأساسات متينة
وقوية ،وكلنا ثقة بوعي الجميع

بأهمية هذا املرشوع.
ومن جانبه ،حذر وزير املوارد
املائية من كون املنطقة اآلثارية
يف قلعة آشور ،ومحيطها مهددة
بسبب عدم السيطرة عىل مصب
الزاب األعىل ،مؤكدا ً أن تأخري
حمايتها ال يصب يف مصلحة أي
ةجهة.
وقال الحمداني ،بحسب البيانَّ :
إن
سبب حدوث التآكل واالنهيارات

التي طالت بناء القلعة هو رسعة
جريان املاء التي ستصل اىل صفر
مع انشاء السد ،يف الوقت الذي
يحمل فيه ارتفاع منسوب املياه يف
املنطقة مخاطر مستقبلية.
ّ
وسعنا الحماية
مبيناً :أنه يف
لتشمل كل املنطقة اآلثارية لتمتد
حتى الرشقاط.
وأضاف :أن عملية انشاء السد
ستستغرق من  3إىل  4سنوات،

ومن الرضوري وجود مسؤولني
من هيئة اآلثار يف موقع آشور
وغريها من املواقع تحت التأهيل،
كونها تمثل تاريخ العراق وتراثه
مما يقتيض الحرص الشديد ،الفتا ً
إىل أن وزارة املوارد عىل استعداد
لتقديم الدعم الالزم لهيئة اآلثار
النجاز عملها والرتكيز عىل املناطق
ذات األولوية بما يريض جميع
األطراف.

النزاهة تضبط باجلرم املشهود حاالت رشى يف القبض على متاجرين بالعملة املزيفة
ثالث حمافظات
يف النجف ونينوى

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية ،امس األربعاء،
عن قيامها بتنفيذ ثالث عمليات ضبط حاالت
تعاطي الرشوة بالجرم املشهود يف محافظات
البرصة وواسط وبابل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثها عن العملية األوىل التي َّ
نفذها
فريق عم ٍل من مديرية تحقيق البرصة ،أشارت
إىل أن الفريق تمكن من ضبط عضو لجنة
رفع التجاوزات يف املحافظة متل ِّبسا ً بالجرم
املشهود أثناء تسلم الرشوة لقاء الكف عن رفع
تجاوزات داخل سوق الطويسة ،مبينة أنه ت َّم
ضبط مبلغ الرشوة بحوزة املتهم”.
ويف السياق ذاته ،أفادت الدائرة بأن “مالكات
مكتب تحقيق واسط قامت بضبط موظف
يف الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص – فرع
الصويرة بالجرم املشهود أثناء تسلمه مبلغ

رشوة ،الفتة إىل ضبط مبالغ مالية أخرى ت َّم
استحصالها من عد ٍد من سائقي سيارات
األجرة يف أحد الكراجات وقيامه بجباية
األموال خالفا ً للقانون ،كما ت َّم ضبط ()8
دفاتر وصوالت جباية مختومة وفارغة بحوزة
املتهم”.
وتابع“ ،فيما نفذت مالكات مكتب تحقيق
بابل عملية ضبط ملوظف يف مالحظية التسجيل
العقاري يف املحاويل؛ لقيامه بطلب مبلغ من
املال من أحد املراجعني لغرض إنجاز إضبارة
املعاملة الخاصة به ،وإصدار كتاب ملصلحته”.
ضبط
وبيَّنت الدائرة أنه “تم تنظـيم محارض
ٍ
أصول َّي ٍة باملربزات املضبوطة مع األوليَّات
مذكرات
يف العمليَّات التي ُن ِّف َذت؛ بنا ًء عىل
ٍ
قضائي ٍة ،وعرضها بصحبة املتهمني عىل السادة
قضاة محكمة التحقيق املُ
َّ
ختصة بقضايا
النزاهة يف البرصة وواسط وبابل ،الذين قرَّروا
توقيف املُ َّتهمني يف العمليَّتني األوليَّتني”.

تفجري عبوات وحرق مضافات ضمن عمليات
أسود اجلزيرة
بغداد /الزوراء:
تمكنت القوات االمنية من تفجري  16عبوة
ناسفة وحرق  7مضافات .ضمن عمليات اسود
الجزيرة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة،
يحيى رسول :إن «ابطال قيادة عمليات الجزيرة

وضمن عملية اسود الجزيرة رقم  1والتي انطلقت
لتطهري صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غرب
العراق وبخمسة محاور وإسناد من طريان الجيش
تمكنوا من تفجري  16عبوة ناسفة من مخلفات
داعش اإلرهابي وتدمري وحرق  7مضافات ونفق
كانت تستخدمها املجاميع اإلرهابية».

ضبط تالعب يف وصف البضاعة يف منفذ
زرباطية احلدودي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء،
ضبط تالعب يف وصف البضاعة يف منفذ زرباطية
الحدودي.وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنها تمكنت يف «منفذ زرباطية
الحدودي يف محافظة واسط من ضبط عجلة
محملة بمادة (طابوق زينة) وبحمولة إجمالية
(39طن) حسب ما تم ذكره يف املعاملة الجمركية
واملنجزة من قبل مركز جمرك املنفذ الحدودي».

واضافت أنه «تم ضبط العجلة خارج الحرم
الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا
عند تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة من
قبلهم تبني أن املادة املحملة طابوق عادي خالفا
ملضمون املعاملة وممنوع استريادها دعما ً للمنتح
املحيل».
واشارت إىل «تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق
محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة بدرة
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

أعلنت عن تغيريات يف مدراء الوزارة

الرتبية ُتصدر إيضاحاً خبصوص امتحانات الدور الثاني
بغداد /الزوراء:
أصدرت وزارة الرتبية ،امس األربعاء،
توضيحا ً يخص امتحان الدور الثاني بالنسبة
لتالميذ والطلبة الصفوف غري املنتهية
والصف السادس االبتدائي للعام الدرايس
 .2020 – 2019من جانب اخر ،اصدر وزير
الرتبية أوامر تكليف وتدوير اداري بني عدد
من املديرين العامني يف الوزارة.
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “املديرية العامة
للتقويم واالمتحانات وجهت املديريات
العامة للرتبية يف املحافظات كافة  ،ان ُه يف
حال سالمة موقف التالميذ والطلبة من
الدوام سواء أدوا امتحانات نصف السنة
او لم يؤدوها  ،بأحقية ادائهم لألمتحانات

بتوقيع عقود لرشاء املواد ،ووزارة املالية تقوم
بتسديد هذه املبالغ اىل الجهات املجهزة باآلجل،
وبذلك تحقق السرتاتيجية بعد املوافقة عليها
استقرار نظام البطاقة التموينية».
وبني ان ”الوزارة توجهت اىل عملية رشاء مواد
{األرز ،والسكر ،والزيت} ،وذلك للحاجة املاسة لهذه
املواد لتجهيزها خالل االشهر املقبلة ،اذ تم تجهيز
مادة السكر وتأمني  80الف طن وصلت اىل مخازن
بغداد واملحافظات وسيتم تجهيزها اىل الوكالء ”.
مشريا اىل انه ”ال توجد أية مشكلة يف توزيع مادة
الطحني ،اذ تم توزيع سبع وجبات وسيتم توزيع
الوجبة الثامنة يف جميع املحافظات».
وكان وزير التجارة عالء الجبوري قال ،األحد
املايض :ان الوزارة «تدرس توزيع بدل نقدي
عن مفردات التموينية وتشكيل لجنة يف الوزارة
لتطوير البطاقة التموينية وهناك جملة مقرتحات
بشأن البطاقة التموينية» .مبينا ان «التموينية
ال تتعلق بوزارة التجارة فقط وتبدأ من املالية
والتخصيصات».

الثقافة تعلن قرب إنشاء سد يف ناحية مكحول بصالح الدين
بغداد /الزوراء:
رحبت وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار ،امس األربعاء ،بقرب إنشاء
سد يف ناحية مكحول بمحافظة
صالح الدين.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي:
إن الوزير حسن ناظم اجتمع مع
وزير املوارد املائية مهدي رشيد
الحمداني ،للوقوف عىل خطط
األخرية إلنشاء سد مكحول.

بغداد /الزوراء:
دعت مفوضية حقوق االنسان مفوضية االنتخابات اىل إرسال فرق جوالة إىل
مخيمات النازحني لتحديث سجالتهم وتسليمهم البطاقات البايومرتية ،مراعاة
لظروفهم اإلنسانية .
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان ،أنس العزاوي :ان  90باملئة من النازحني
لم يحدثوا سجالتهم االنتخابية او الحصول عىل البطاقة البايومرتية بسبب
تواجدهم يف املخيمات ،وعدم قدرتهم عىل الوصول اىل مكاتب مفوضية االنتخابات
يف املدن.
وأشار العزاوي إىل استمرار مفوضية حقوق االنسان بالتنسيق مع دوائر الهجرة
ودوائر الجنسية يف املحافظات لتحديث واصدار املستمسكات الثبوتية واالصولية
للنازحني والتي يف ضوئها تصدر البطاقة البايومرتية.
وشدد عىل :أنها اولوية اوىل لضمان الحقوق املدنية والسياسية التي كفلها
الدستور للمواطنني العراقيني ،ومنهم النازحون.
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الدور الثاني”.
وأعربت الوزارة يف بيانها عن “تمنياتها
بالنجاح واملوفقية لطلبتنا األعزاء يف اكمال
مسريتهم التعليمية”.
من جانب اخر ،اصدر وزير الرتبية ،عيل
حميد مخلف ،امس االربعاء ،أوامر تكليف
وتدوير اداري بني عدد من املديرين العامني
يف الوزارة.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الوزير
حصلت «الزوراء» عىل نسخة منها ،فقد
تضمنت التغيريات ،تعيني الدكتور عادل
البصييص مديرا عاما ً للمناهج يف وزارة
الرتبية ،وتعيني االستاذ مردان البديري
مديرا عاما لرتبية النجف االرشف باالضافة
اىل عدد من التغيريات.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات العامة يف وزارة الداخلية ،امس األربعاء ،القبض عىل متهم ومتهمة
يتاجران بالعملة املزيفة يف النجف و نينوى.
وذكرت الوكالة يف بيان صحفي :انه «من خالل تكثيف الجهد االستخباري للقبض عىل عنارص
الجريمة املنظمة ،تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات الجريمة املنظمة
نينوى والنجف األرشف يف وزارة الداخلية من القاء القبض عىل متهمني اثنني يتاجران بالرتويج
وبيع العملة املزيفة».
واضافت انه «بعد نصب كمني محكم تم إلقاء القبض عىل احدهم يف منطقة حي القدس يف
محافظة النجف متلبسا بالجرم املشهود وبحوزته ( )8900ثمانمائة وتسعني الف دوالر
أمريكي فئة  100دوالر مزيف داخل عجلته أثناء بيعه ( )100دوالر مزور مقابل ( )35الف دينار
عراقي ،فيما تم القبض عىل متهمة تقوم برشاء مواد غذائية مقابل عملة مزيفة بأسواق مدينة
املوصل ،وقد ضبط بحوزتها ( )275مئتان وسبعة وخمسني الف دينار عراقي فئة ( 25و )10
االف مزورة».
وبينت انه»تم ضبط العملة املزيفة بمحرض ضبط اصويل وايداع املتهمني التوقيف التخاذ
اإلجراءات القانونية بحقهما».

متهمون بالدكة العشائرية يف ميسان
بيد الرد السريع
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة فرقة الرد الرسيع ،امس
االربعاء ،القبض عىل  3متهمني بالدكة
العشائرية يف محافظة ميسان.
وذكر بيان العالم قيادة فرقة الرد
الرسيع ان «الفوج الثالث اللواء االول

فرقة الرد الرسيع القى القبض عىل
ثالثة متهمني عىل وفق املادة 4/2
دكة عشائرية يف قضاء املجر الكبري يف
محافظة ميسان».
وأضاف البيان انه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقهم وفقا ً للسياقات».

العثور على خمبأ كبري للمواد املتفجرة
جنوب بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة قوات الرشطة االتحادية ،امس االربعاء ،العثور عىل مخبأ كبري للمواد املتفجرة
جنوب بغداد.
وقالت القيادة يف بيان :ان «قطعات الفرقة االوىل رشطة اتحادية يف بغداد وباالشرتاك مع
«اللواء  42الجيش العراقي» وبإسناد مفارز الجهد االستخباري تمكنت من الكشف عىل
مخبأ رسي للعصابات االرهابية يحتوي عىل كدس كبري للعبوات الناسفة واملواد املتفجرة يف
منطقة « مرشوع الوحدة « جنوب العاصمة بغداد».
واضافت« :قد احتوى عىل  4عبوات ناسفة مسلكة حديدية و 14عبوات مسلكة عبارة عن
حشوات صاروخ قاذفة و 10عبوات ناسفة مسلكة عبارة عن قنابل هاون  60ملم و23
قنابر هاون  60ملم و قنربتي هاون  80ملم وكمية من مادة  C4ومادة معالجة التفجري
 500غرام و 8هواتف نوكيا مسلكه و 8بطاريات  9فولت وشاحني هواتف مسلكة و313
عتاد بكته عيار  12ملم و 44عتاد رشاش احاديه  14.5و 178عتاد رشاش عيار .»23
وبينت ان «مفارز الجهد الهنديس تمكنت من التعامل مع املواد املضبوطة ورفعها
اصوليا».
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الرافدين حيدد أنواع القروض
والسلف املمنوحة ملنتسيب الدفاع

بغداد /الزوراء:
ح�دد م�رف الرافدين ،امس
األربع�اء ،ان�واع الق�روض
والسلف التي تمنح للمنتسبني
م�ن وزارة الدف�اع الذي�ن يتم
توط�ني رواتبهم ع�ى املرف
وحصولهم عى املاسرت كارد .
وقال املكتب االعامي للمرف
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه :ان “الخدم�ات
املرفي�ة الت�ي يقدمه�ا
امل�رف للمنتسب�ني يف وزارة
الدفاع ه�ي (سلف ش�خصية
– سل�ف تكميلي�ة – خدم�ة
سلفن�ي الشهري�ة – بطاق�ة
تقسي�ط لسقف ائتماني يصل
اىل  5ماي�ني – ق�روض لراء
وح�دات سكني�ة يف املشاري�ع
االستثمارية – قروض بسماية

السكنية – ق�روض  50مليون
للبناء يف قطعة ارض”.
وأض�اف البي�ان أن “م�ن
الخدمات التي يقدمها املرف
ايضا قروض  50مليون لرتميم
وتأهي�ل ال�دور السكني�ة –
ق�روض السي�ارات – ق�روض
املشاريع الصغ�رية  ٢٥مليون
– سحب الرات�ب من اي مكان
يتواجد فيه املنتسب عرب فروع
املرف او املكاتب املنترة يف
بغ�داد واملحافظ�ات  -تطبيق
مرف الرافدي�ن عى املوبايل
ملعرف�ة الرات�ب والخدم�ات
املرفية األخرى”.
داعيا منتسبي وزارة الدفاع اىل
“االستفادة م�ن تلك الخدمات
عند توط�ني رواتبهم الكرتونيا
عى املرف”.
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طالبت وزارة النفط بزيادة إنتاج املصايف واالهتمام بها

الطاقة النيابية :العراق أهدر  24مليار دوالر لشراء املشتقات النفطية واستريادها
بغداد /الزوراء:
كشف�ت لجن�ة النف�ط والطاق�ة يف
الربملان ،ام�س األربعاء ،عن أن العراق
أه�در  24ملي�ار دوالر أنفق�ت لراء
واست�رياد املشتق�ات النفطي�ة م�ن
الخارج.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب صادق
السليطي :إنه «منذ العام املايض ،وعى
املست�وى الشخيص ،وتحديدا يف تاريخ
 2019 - 7 - 12استحصلن�ا موافق�ة
املجل�س االع�ى ملكافح�ة الفس�اد،
إليقاف صفق�ة بيع من النفط االسود
لصال�ح الرك�ة العربي�ة ،وايق�اف
هدر ما يق�ارب  480مليار دينار ،وتم
تحويل البي�ع لصالح رشكة (سامو)،
ليباع النفط االسود عرب هذه النافذة».
وأضاف« :تعد نسبة الكربيت يف النفط
االس�ود العراقي عالية ج�دا ً تصل من
 2اىل  4باملئ�ة ،وه�ذا يقل�ل م�ن قيمة
تسعريت�ه يف الس�وق العاملي�ة ،وقد تم
تقديم مق�رتح من قبل لجن�ة الطاقة
إىل وزير النف�ط بإعداد خطة وإضافة
وح�دات يف املص�ايف العراقي�ة لغ�رض
تقلي�ل محت�وى النف�ط الكربيت�ي،
ولضمان بيعه بسعر أعى عامليا ً وزيادة

الواردات النفطية ،وتم تحويل املقرتح
اىل لجن�ة مختصة يف دائ�رة الدراسات
والبحوثيفوزارةالنف�طلدراست�ه».
وأردف بالق�ول« :ولتتض�ح الص�ورة،

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ام�س األربعاء ،انها
ماضي�ة يف بل�ورة االجتماع�ات
م�ع البن�ك ال�دويل للحص�ول عى
مروع القرض الطارئ للمناطق
املحررة.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة العم�ل
والتدري�ب املهن�ي ،رائ�د جب�ار
باه�ض ،يف تري�ح صحفي :ان
”ال�وزارة بحثت خ�ال اجتماعها
م�ع لجنة العمل النيابية مروع
الق�رض الط�ارئ للمحافظ�ات
املح�ررة ومتابعة الي�ات التطبيق
من قبل اللجنة “.
وأضاف باه�ض أن “وزارة العمل

سوق العراق لألوراق املالية يغلق
منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف س�وق
الع�راق ل�اوراق املالي�ة ،ام�س
االربع�اء ،منخفض�ا بنسب�ة
(.)0.28%
وجاءت مؤرشات الت�داول لسوق
الع�راق ل�ألوراق املالي�ة لي�وم
امس كما ي�ي :بلغ ع�دد االسهم
املتداول�ة ()7.837.380.294
سهما ،بينم�ا بلغت قيمة االسهم
( )7.908.643.486دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX 60
يف جلس�ة ام�س ع�ى ()476.68
نقطة منخفضا بنسبة ()0.28%
ع�ن اغاق�ه يف الجلس�ة السابقة
البالغ ( )478.00نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م ( )28رشك�ة
من اص�ل ( )105رشك�ة مدرجة
يف الس�وق ،واصبح عدد الركات
املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق

املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )23رشكة.
وبل�غ ع�دد االسهم املش�رتاة من
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف
الس�وق النظام�ي ( )177مليون
سهم بقيم�ة بلغت ( )101مليون
دينار من خال تنفيذ ( )23صفقة
عى اسهم خمس رشكات.
بينم�ا بلغ ع�دد االسه�م املشرتاة
من املستثمرين غ�ري العراقيني يف
الس�وق الثان�ي ( )164الف سهم
بقيمة بلغت ( )103الف دينار من
خ�ال تنفي�ذ صفق�ة واحدة عى
اسهم رشكة واحدة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املباع�ة من
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف
السوق النظامي ( )5مايني سهم
بقيم�ة بلغ�ت مليون�ي دينار من
خال تنفيذ  3صفقات عى اسهم
رشكتني.

ف�إن النف�ط األس�ود العراق�ي بيع يف
أحد الشهور املاضية بنحو  148دوالرا ً

للطن الواح�د لكون املحتوى الكربيتي
أكث�ر م�ن  4باملئ�ة ،بينم�ا عامليا بيع

النف�ط االسود ذي املحت�وى الكربيتي
 0.5باملئ�ة بنح�و  238دوالرا للط�ن
الواحد ،أي بنسبة زيادة  40باملئة».
وبني السليط�ي :أن «املصايف العراقية

بغداد /الزوراء:
اك�دت ،عض�و لجن�ة االقتص�اد واالستثم�ار
النيابي�ة ،عض�و ائت�اف الن�ر ،النائب ندى
ش�اكر جودت ،امس االربعاء ،ان كي كارد لب
الفساد يف الباد.
وقالت جودت يف حدي�ث صحفي :ان” الفساد
مست�ر يف كل مفاص�ل الدول�ة العراقية من
ٍ
وزارات ومؤسس�ات دون استثناء» .الفتة اىل:

التجارة تقيم
ورشة عمل
حول إصدار
هويات وإجازات
التصدير
إلكرتونيا

بغداد /الزوراء:
نظم�ت الرك�ة العام�ة للمعارض
العراقية يف وزارة التج�ارة ،األربعاء،
ورش�ة عم�ل ح�ول إص�دار هويات
وإجازات التصدير الكرتونيا.
وذكر بي�ان للركة ،تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :أن «الرك�ة العام�ة
للمعارض العراقي�ة يف وزارة التجارة
نظم�ت ورش�ة عم�ل ح�ول اص�دار
هويات واج�ازات التصدير الكرتونياً،
وبحضور ممثلني ع�ن وزارة الصحة
ودائرة الوقاية ودائرة البيطرة واتحاد
الصناعات العراق�ي ودائرة العاقات
يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن ودائ�رة
الث�روة الحيواني�ة يف وزارة الزراع�ة
ومدي�ري قس�م التصدي�ر والعاقات
وعدد من موظفي الركة».
وأض�اف البيان أن «الورش�ة تناولت

تقدي�م رشح مفصل عن عمل البوابة
االلكرتوني�ة املوح�دة لاست�رياد
والتصدي�ر وربطه�ا بالحوكم�ة
االلكرتوني�ة ضمن الناف�ذة الواحدة،
والت�ي تأتي يف اطار تنفي�ذ الربنامج
الحكومي وتسهيل مهمة املستثمرين
والركات ،وادخال البضائع وتصدير
املواد خارج العراق».
وتابع« :كم�ا تناولت الورش�ة كذلك
كيفية الحصول عى اجازات وهويات
التصدي�ر الكرتوني�اً ،وكيفية ربطها
بالجه�ات ذات العاق�ة ،وخاص�ة
الجم�ارك من خ�ال ظه�ور االجازة
مب�ارشة يف املنف�ذ الح�دودي لحظة
اصدارها ،اضافة اىل امكانية عدد من
املصدري�ن الفعليني بتقدي�م طلبات
لتقلي�ص فرتة نفاذ االج�ازة للقضاء
ع�ى الرك�ات الدخيلة ع�ى عملية

ان الفاسدي�ن تابع�ون اىل جه�ات ،وهي تقدم
االسن�اد له�م» .مؤك�دا «ان كي ك�ارد هي لب
الفساد يف الباد”.
واضافت ج�ودت ان” االيام املاضية تم اعتقال
بعض من عليهم ملفات فساد مايل واداري ،لكن
االهم للعراقيني هي اسرتجاع اموالهم املنهوبة
من قبل الفاسدي�ن خاصة ان الباد تعاني من
وضع اقتصادي صعب خلق�ه الفساد املستمر

التصدي�ر والت�ي تستغ�ل ف�رتة نفاذ
االجازة الطويلة لغرض بيعها مقابل
مبلغ معني».
م�ن جانبه ،اكد مدي�ر قسم التصدير
يف الرك�ة :ان «ه�ذه االلية ستسهم
بش�كل فع�ال باختص�ار جمي�ع
الحلقات الروتيني�ة الورقية واختزال
للف�رتة الزمني�ة إلص�دار اج�ازات
ً
الكرتوني�ا من خال النافذة
التصدير
الواحدة ،وحصول املصدر الفعي عى
الدعم من قبل صندوق دعم التصدير،
مما ينعكس ايجاب�ا ً يف دخول العملة
الصعبة اىل الباد».
وب�ني أن «عم�ل البواب�ة الاكرتونية
إلصدار اجازات االست�رياد والتصدير
يسهم كذل�ك يف القض�اء عى حاالت
الفس�اد امل�ايل االداري وعملي�ات
التاعب والتزوير».

التخطيط تناقش آليات رسم اسرتاتيجية املوازنة للسنوات املقبلة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر التخطيط ،خال�د بت�ال النجم ،امس
األربع�اء ،ع�ن التوجه�ات واألولوي�ات إلع�داد
اسرتاتيجي�ة املوازن�ة العام�ة للدول�ة ،يف جانبها

االستثم�اري ،للسن�وات الث�اث املقبل�ة -٢٠٢١
.٢٠٢٣
وذكر بيان للوزارة ،تلق�ت «الزوراء» نسخة منه:
أن «الوزي�ر ت�رأس االجتماع املخص�ص ملناقشة
آليات رسم اسرتاتيجية املوازنة ،ضم وكيل الوزارة
ماهر حم�اد ،ومدير دائرة السياسات االقتصادية
واملالي�ة ع�اء الدي�ن جعف�ر ،ومدير ع�ام دائرة
التنمية اإلقليمية واملحلي�ة محمد محسن السيد،
ومدير عام دائرة االستثم�ار الحكومي عادل عبد
زيد ،ومعاوني دائرة تخطيط القطاعات».
ولف�ت الوزي�ر ،بحس�ب البي�ان ،إىل ان «تركي�ز
اسرتاتيجي�ة املوازن�ة يف الجان�ب االستثم�اري،
سيكون عى إعمار البن�ى التحتية ،والخدمات ،يف
املحافظات كافة ،وفقا لفج�وات التنمية املكانية
واملعاي�ري التخطيطي�ة واألنشط�ة االقتصادي�ة،

واكمال املستشفيات قي�د التنفيذ ،وضمان إنجاز
املشاري�ع املستمرة ،وتحريك املتلكئ�ة واملتوقفة،
من خال ايجاد اآلليات املناسبة للتمويل ،وإرشاك
القطاع الخاص».
وأش�ار إىل «الدف�ع باتج�اه إنج�از املشاري�ع
االسرتاتيجي�ة ذات االث�ر املضاع�ف ،وتوف�ري
الخدم�ات ،فضا ع�ن استيعاب تداعي�ات األزمة
الصحية واملالي�ة ،وتأثرياتها عى التنمية» ،مؤكدا
«أهمي�ة دعم رشكات ومؤسس�ات الدولة املنفذة
للمشاريع ،وزي�ادة تخصيصات صندوق االعمار،
وترسي�ع عودة النازحني من خ�ال زيادة املوازنة
التشغيلية لوزارة الهجرة واملهجرين».
وب�ني أن «اسرتاتيجي�ة املوازن�ة لألع�وام الثاثة
املقبل�ة ،سرتك�ز أيض�ا ع�ى زي�ادة تخصيصات
اسرتاتيجية التخفيف من الفقر».

داعية املواطنني كافة لإلبالغ عن حاالت الفساد

النزاهة تنفذ  97عملية ضبط وحتافظ على  27مليار دينار خالل  3أشهر
بغداد /الزوراء:
أفصح�ت هيئة النزاهة ،ام�س األربعاء،
عن مجم�ل عمليات الضبط التي نفذتها
مديريات ومكاتب التحقي�ق التابعة لها
ً
داعية املواطنني
خال مدة ثاثة أش�هر،
كافة لإلباغ عن حاالت الفساد؛ ليتسنى
لف�رق الهيئ�ة ضب�ط املتهم�ني بالجرم
املشهود.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :إن “دائ�رة التحقيقات يف
الهيئة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل
العملي�ات املنف�ذة للم�دة م�ن – 1/5
 ،31/7/2020أش�ارت إىل تنفي�ذ ()97
ضب�ط يف بغ�داد واملحافظ�ات،
عمليَّ�ة
ٍ
أسفرت عن ضبط ( )85متهماً”.
وأوضح�ت الدائرة أن “ماك�ات مديريَّة
تحقي�ق الب�رة نف�ذت ( )20عمليَّ�ة،
م�ن بينه�ا ضب�ط ( )110معامل�ة
لعقارات تابع� ٍة للدولة تقدر قيمتها ب��
ٍ
( )5,000,000,000ملي�ارات دينار يتم

تعم�ل يف الوق�ت الح�ايل بطاق�ة 650
كاف
أل�ف برمي�ل يومي�اً ،وذلك غ�ري
ٍ
وال يغط�ي حاج�ة الب�اد ،وملواجه�ة
ه�ذا التح�دي ،فق�د طلبنا م�ن وزارة
النفط زي�ادة الطاقة االنتاجية بشكل
عاجل ورسيع ،لكون االسترياد يشكل
عبئ�ا كب�رياً ،ويجب االهتم�ام بقطاع
املصايف».
كاش�فا ً عن أن «البل�د أهدر يف الفرتة
املاضية  24مليار دوالر أنفقت لغرض
رشاء املشتق�ات النفطية واستريادها
من الخارج».
وعى وف�ق املعلوم�ات ،ف�إن إيرادات
الع�راق خ�ال الثاثة أش�هر املاضية
املتزامن�ة م�ع جائحة كورون�ا ،بلغت
قراب�ة  10مليارات دوالر ،وباستقطاع
قراب�ة ملي�اري دوالر لصالح رشكات
النف�ط املشغل�ة لحق�ول ج�والت
الرتاخي�ص ،ف�إن املتبق�ي ه�و 8
ملي�ارات دوالر ،بينم�ا يحت�اج العراق
اىل  5ملي�ارات دوالر ش�هريا ً لتغطي�ة
نفق�ات الروات�ب والنفق�ات الحاكمة
الرئيسة والرضورية ،وبعض النفقات
التشغيلية ،ما يعني أننا أمام عجز من
 2-3مليارات دوالر لكل شهر.

جلنة االقتصاد :كي كارد هي “لب الفساد” يف العراق

العمل تبحث مع البنك الدولي
القرض الطارئ للمناطق احملررة
ب�دأت االجتماع�ات م�ع البن�ك
الدويل للعمل عى انجاح املروع،
والحصول عى الق�رض الذي من
املؤم�ل ان يص�ل اىل  200ملي�ون
دوالر”.
مبين�ا ان “املرحل�ة االوىل م�ن
القروض ت�وزع ب�ني املستفيدين
بواق�ع الف ق�رض ،مقسمة عى
ث�اث فئ�ات ،ثماني�ة االف دوالر،
وخمس�ة االف دوالر ،وثاثة االف
دوالر بحسب نوع املروع “.
وبني باهض ان “الوزارة مستمرة
بالعمل لتشغيل الشباب واعطائهم
الف�رص الكفيل�ة بتحقيق دخول
مالي�ة له�م وخلق ف�رص أخرى
للعمل”.
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بأسع�ار ال تتناسب م�ع قيمتها
بيعه�ا
ٍ
وشاحنات
حاويات
الحقيقيَّة ،إضافة إىل
ٍ
ٍ
تح�وي م�واد متنوع�ة مع�دة للتهريب،
غ�ري مسم�وح بدخولها للع�راق؛ كونها
ممنوعة من االسترياد”.
وأضاف�ت إن “مديريَّ�ة تحقي�ق نين�وى
ضب�ط ،أبرزه�ا
نف�ذت ( )10عملي�ات
ٍ
ضبط متهم أقدم عى انتحال ش�خصيَّة
أح�د الن�واب ،واالتصال بمديريَّ�ة تربية
املحافظ�ة بصفته الشخصيَّ�ة املنتحلة،
ً
فض�ا ع�ن ضب�ط موظف�ني يف دائ�رة
صح�ة نين�وى م�ع مستن�دات رصف
خاصة باملوازن�ة التشغيليَّ�ة تم رصفها
ً
خاف�ا للقانون ،وإيق�اف رصف رواتب
املتقاعدي�ن ببطاقة رصف (ك�ي كارد)
وإجب�ار املتقاعدي�ن ع�ى استب�دال
بطاقاته�م ببطاق ٍة جدي�دةٍ ،واستقطاع
مبالغ مال َّي ٍة خافا ً لقرار مجلس الوزراء
املرقم ( )270وتعليمات البنك املركزي”.
وبين�ت أنه “ت�م ضب�ط ( )147معاملة

تقاعديَّ�ة م�زورة خاص�ة بضحاي�ا
اإلره�اب يف هيئ�ة التقاع�د الوطنيَّ�ة –
ف�رع األنب�ار  ،وبل�غ مجم�وع مبالغها
دين�ار،
( )10,000,000,000ملي�ارات
ٍ
وضبط إضبارة منح قرض استثماري يف
النجف ب��( )7,000,000,000مليارات
ضمانات كافي ٍة ،وقرض آخر
دينار بدون
ٍ
دينار،
ب� ( )5,000,000,000ملي�ارات
ٍ
مقابل ضم�ان عقار مق�دم مسبقا ً من
املقرتض ذاته ع�ن موضوع قرض آخر،
كم�ا أن قيمت�ه ال تكفي لتغطي�ة مبلغ
القرض”.
وأكدت الدائرة َّ
امليداني
أن “نشاط الفريق
ِّ
الخاص بقطاع الصحة كشف عن وجود
شبهات فسا ٍد تشوب عقود تجهيز أجهزة
فحص وعدد تشخيص َّي ٍة خاص ٍة بفريوس
كورونا بقرابة ( )400,000,000مليون
دينار قامت دائرة صحة كركوك بالتعاقد
عليها ،الفت�ة إىل ضبط عد ٍد من املتهمني
عقارات عائد ٍة
بالتج�اوز واالستياء عى
ٍ

منذ سنوات طويل�ة لدرجة باتت رشائح كثرية
تدفع الثمن».
داعي�ة القض�اء العراق�ي النزي�ه والع�ادل اىل
«ان تكون له خط�وات يف اسرتجاع االموال من
الفاسدين”.ويعان�ي الع�راق م�ن ارتفاع كبري
يف معدالت الفس�اد امل�ايل واالداري يف السنوات
املاضية ع�ى نحو سبب اذى كب�ريا من ناحية
تدهور الخدمات االساسية.

خبري :مقبلون على أزمة
اقتصادية كبرية وديون
إضافية وضغط مجاهريي
بغداد /الزوراء:
بني الخب�ري االقتصادي ،احسان الكناني ،ان العراق
مقبل عى ازمة اقتصادية كبرية خال العام املقبل،
الفت�ا اىل ان الحكوم�ة ستلج�أ لاق�رتاض مج�ددا
وسط ضغط جماهريي ومناش�دات بتنفيذ مطالب
الشعب.
وق�ال الكنان�ي يف تري�ح صحف�ي :ان “جائح�ة
كورون�ا ل�م تنته وس�وق النفط سيحت�اج اىل وقت
اكرب من اجل ان يتعاىف ،وقد يحتاج ذلك اىل اكثر من
عام”.
واضاف ان “اعتماد العراق عى النفط يف رفد املوازنة
سيؤدي اىل ديون اضافية وطلب الحكومة لاقرتاض
مجددا ،وقد تلجأ اىل احداث تغيريات يف موازنة العام
املقبل ،كما انها ستتأخر بتسليمها اىل الربملان”.
وب�ني ان “استم�رار الوض�ع الراهن ين�ذر بإفاس
خزينة العراق ،وم�ن االفضل التوجه نحو االيرادات
غري النفطية كالعقارات وبيع االرايض عى املواطنني،
وفتح باب االستثمار بالبنى التحتية ،وإلغاء رشكات
االتصاالت الحالي�ة واملجيء بركات محلية تكون
ايراداته�ا للدولة ،وهذه وحده�ا ستحقق اكرب ايراد
غري نفطي يرفد املوازنة بمبالغ كبرية”.

املركزي يبيع  175مليون
دوالر يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس االربعاء ،عن بيعه
أكثر من  175مليون دوالر ،وبمشاركة  37مرفا.
وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس 175 ،مليونا واكثر
م�ن  819ال�ف دوالر غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف
اساس بلغ  1190دينار ل�كل دوالر.وكانت مبيعات
البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت
واعتم�ادات ،والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكامل بسعر
رصف بل�غ  1190دينار ل�كل دوالر واحد ،قد بلغت
اكثر من  164مليون دوالر .أما اجمايل البيع النقدي
فكان اكث�ر من  11مليون دوالر .فيما بلغت اجمايل
املبيع�ات الكلي�ة .175.819.290فيما لم تتقدم أي
من املص�ارف ال�بالغة  37مرفا املشاركة يف مزاد
العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

جمهورية العراق
وزارة الع�دل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

للدولة يف كركوك ،وقيام املتهمني بتشييد
ومحات تجار َّي ٍة عليها”.
دور سكن َّي ٍة
ٍ
ودعت الهيئة املواطنني كافة إىل “التعاون
معها من خال اإلباغ عن حاالت الفساد
واملساوم�ة واالبتزاز الت�ي قد يتعرضون

َّ
مؤسسات الدولة،
له�ا أثناء مراجعته�م
وذل�ك ع�رب االتص�ال بمناف�ذ الهيئ�ة
ً
املُ َّ
حاثة عى زيارة موقعها
خصصة لذلك،
الرسم�ي؛ لاطاع عى سب�ل اإلباغ عن
ّ
حاالت الفساد”.

الع�دد٢٠١9/٢7١9 :
التأري�خ٢٠٢٠/9/٢٢ /

اعان
ُ
تبيع مديرية تنفيذ النارصية السيارة املرقمة 8٢٢٥9
برة نوع تويتا ك�راون صالون موديل  ١998العائد
اىل املدين رس�ول نجم مطرود لقاء طلب الدائن فاضل
عب�اس خزار البال�غ  8,٠٠٠,٠٠٠ثمانية مايني دينار
فع�ى الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خال مدة
عرة أيام تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا معه
التأمينات القانونية  %١٠من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسي�ة العراقية وان رسم التحصي�ل والداللية عى
املشرتي .
منفذ عدل النارصية
رعد مراد حسون

الرياضي

أصفر وأمحر

حكم قضائي حببس ناصر اخلليفي

جنيف  /متابعة الزوراء
كشـفت صحيفة «لو بروجريس» الفرنسية عن ّ
أن القضاء الفرنيس أصدر حكمًا ،ضد رجل األعمال
القطري ،نارص الخليفي ،رئيس مجموعة «بي إن سـبورتس» اإلعالمية ونادي باريس سان جريمان
الفرنـيس ،يف االتهامات املوجهة له برشـوة االتحـاد الدويل من أجل حقـوق تلفزيونية لبطولة كأس
العالم وكأس القارات.وكان مكتب السـكرتري العام السويرسي ،قد اتهم جريوم فالكي ،األمني العام
السابق لالتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،بقبول رشوة من نارص الخليفي باعتباره مدير مجموعة
«بي إن سبورتس» اإلعالمية ،لحصولها عىل البطوالت الكربى مثل كأس العالم وكأس القارات ،وذلك
يف فربايـر املايض.وقالت الصحيفة ّ
إن النيابة طالبت بالسـجن ملدة  3سـنوات ضد جريوم فالكي ،إىل
جانب حبس الخليفي  28شـهرًا بسـبب رشـوة تتمثل يف فيال يف رسدينيا ،وأكثر من مليوني ونصف
ً
املليـون يورو.ومـن املتوقع ّ
وأيضا بيان من
أن يكون ُهناك رد من الخليفي خالل السـاعات القادمة،
مكتب املدعي العام ،لتأكيد الحُ كم.
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أكد أن بيئة العمل ال تساعد على النجاح

سعيد :الرياضة العراقية لن تنهض بدون وجود دعم حقيقي من الدولة
محمد مأمون  /متابعة الزوراء
قال اسطورة كرة القدم العراقية ،حسني
سعيد ،ان نجاح الرياضة العراقية يف
الوقت الحايل مرتبط بالدعم املايل الكبري
للحكومة ،وذلك يف ترصيحات لربنامج
(هذا املساء) الذي عرض عىل شبكة
قنوات بي ان سبورت الذي يقدمه
االعالمي التونيس ،هشام الخليص.
وتطرق الكابتن حسني سعيد لعدة
مواضيع من خالل األسئلة املكثفة
التي طرحت عليه والتي تتعلق به أو
بالرياضة العراقية أو الكرة األوروبية.
وخالل الربنامج أشاد االعالمي الكويتي،
عبدالكريم الشمايل ،بهداف الكرة
العراقية األول حسني سعيد ،حيث
وصفه بـ «اسطورة الخليج ونجم الكرة
العربية اىل جانب الكويتي جاسم يعقوب
والسعودي ماجد عبدالله».
ويف أول سؤال وجه للكابتن حسني سعيد
كان من قبل االعالمي املرصي صابر
الغراوي الذي قال« :بعد  2007لم يحقق
العراق بطولة كبرية أو يتأهل لكأس
العالم»؟ ..وأجاب حسني سعيد« :ان
منتخب  2007كان مجموعة متجانسة
من الالعبني ،ونتيجة للفوز بكأس آسيا
للشباب عام  ،2000فكلفت املدرب
عدنان حمد أن يواصل املرشوع مع
املنتخب الوطني الذي خاض نهائيات
كأس آسيا  2004يف الصني ،قبل الذهاب
اىل أوملبياد أثينا  ،2004وحققنا انجازا
كبريا بالوصول اىل املركز الرابع ،بعد ذلك
تم تعيني الربازييل جورفان فيريا ليكمل
االنجاز عام .»2007
ووجه االعالمي التونيس فتحي املولدي
السؤال لصاحب األقدام الذكية ،قائال:
«ملاذا ال تعمل حاليا كمسؤول يف الرياضة
العراقية» ..وأجاب سعيد« :يف الحقيقة
ان الظروف الحالية غري مناسبة للنجاح،
فالرياضة بحاجة لدعم مايل حكومي
كبري ،الجمهور يريد رياضة االنجاز،
لكن الواقع يقول انه من الصعب تحقيق
ذلك».
واتبع فتحي املولدي بسؤال آخر ،قائال:
«عفوا هل هذا انسحاب منك أو تهرب من
املسؤولية ،فالعراق بحاجة لخربتك»..

وزارة الشباب لن تقف مع جهة على
حساب األخرى
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،انه ليس لدى الوزارة أية
مصلحة أو غرض بالوقوف مع جهة
عىل حساب األخرى.
وقال درجال ،يف بيان تلقت الوكالة
الوطنية العراقية لألنباء «نينا»
نسخة منه« :ان وزارة الشباب
والرياضة تقف عىل مسافة واحدة
من جميع األندية والهيئات االدارية،
وليس لها أية مصلحة أو غرض
يف الوقوف مع جهة عىل حساب
األخرى ما بني األندية أو داخل الناد
الواحد».
وأضاف« :ان الوزارة تحاول حل
جميع القضايا بالطرق القانونية،
ومن لديه أي دليل أو أوراق رسمية
فيجب عليه تسليمها اىل الدائرة
القانونية يف الوزارة ،وسنقوم باتخاذ
وأجاب حسني سعيد« :ال بالعكس ،أنا
أبحث عن النجاح ،وبيئة العمل الحالية
ال تساعد ،ومشاكل جائحة كورونا،
وأرضب مثاال :دولة قطر أكملت الدوري
للموسم الريايض املايض ،2020 – 2019
وبدأت املوسم الجديد ،2021 – 2020
والعراق لم يكمل موسم ،2020 – 2019
ولم يبدأ موسم  ،2021 – 2020من هنا
بإمكانك معرفة الصعوبات التي تواجه
الرياضة العراقية».
وأكمل« :لقد اتصل بي االتحاد الدويل
لكرة القدم ألكون رئيسا للجنة
التطبيعية التي ربما يستمر عملها ملدة 9
أشهر ،وبالتايل هي هيئة مؤقتة ،ولكني
اعتذرت ،وأيضا اتصل بي رئيس الوزراء
ّ
عيل أن أكون
السيد الكاظمي وعرض
وزيرا للشباب والرياضة لكني اعتذرت
أيضا ،وبالتايل فإني ال أريد مناصب يف

رمسياً ..عدي الربيعي رئيساً
الحتاد اجلودو بقرار قضائي

الوقت الحايل».
وقال مقدم الربنامج هشام الخليص:
«ماذا تقول لوزير الشباب عدنان
درجال»؟
وأجاب سعيد مبتسما« :الله يساعده،
فهناك الكثري من األعمال التي قام بها،
وينتظره الكثري».
وتابع سعيد« :ان الوجه االيجابي الحايل
للرياضة العراقية هو بناء وتحديث
مالعب كرة القدم يف مختلف أنحاء
البالد».
وخالل الربنامج ،فاجأت قنوات بي ان
سبورت الكابتن حسني سعيد برسالة
جميلة من الكابتن يونس محمود،
الذي قال« :أنت مثيل األعىل منذ أن كنت
صغريا ،وأتمنى أن أحقق انجازاتك عىل
املستوى االداري ،وأتمنى لك العودة
لقيادة الكرة العراقية ،وأشكر جهودك

معي يف مساندتي طوال مسريتي ولحد
اآلن».
وعن مشاركة نادي الرشطة الحالية،
أشاد حسني سعيد بالفريق وباملدرب
عبدالغني شهد الذي أكد :أنه ساهم
بزجه يف تدريب املنتخبات وهو مرشوع
مدرب كبري للكرة العراقية.
ويف محور الكرة العاملية ،تحديدا عن
املشكلة التي حصلت بني االنجليزي
رحيم ستريلينغ ومدربه االسباني
بيب غوارديوال أثناء تبديل الالعب
يف الدقيقة ( )82حيث رفض الالعب
مصافحة املدرب ،أجاب حسني:
«ان هذه ليست أول حالة ،لكن يعد
هذا تمردا من قبل الالعب ،وال داعي
للقيام بهذا الترصف ،خصوصا أن
فريق مانشسرت سيتي متقدم بنتيجة
( )2-1عىل وولفرهامبتون ،وهي أول

مباراة يف الدوري ،ورحيم ستريلينغ
يجب أن يكون قدوة ألنه العب دويل
يمثل انكلرتا ،لذلك يجب معاقبة
الالعب من قبل املدرب أو االدارة،
ملنع هكذا ترصفات تؤثر يف وحدة
الفريق».
وعن قيام لويس سواريز نجم برشلونة
برشاء أسئلة امتحان الجنسية االيطالية،
ومحاولة النجاح يف امتحان اللغة بطريقة
غري رشعية ،أجاب حسني« :أن هذه
املمارسة تؤثر يف تاريخ الالعب ،وبالتايل
هو ريايض ويجب أن يكون قدوة ،وأن ال
يستخدم املال لتحقيق ما يريد ،فتبقى
الرياضة هي أخالق واحرتام».
ويف الختام ،أكد الكابتن حسني سعيد:
انه متابع لكرة القدم األوروبية ويحب
مشاهدة املباريات من خالل ما تقدمه
قنوات بي ان سبورت.

االجراء الالزم بالرسعة املمكنة بعد
التأكد والتدقيق ،وليس استخدام
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
للحديث بل عرب القنوات الرسمية يف
وزارة الشباب».
وتابع« :ان من لديه أي اعرتاض أو
تظلم عليه تقديم أوراقه الرسمية
وأدلته التي تتعلق بموضوع
االعرتاض».

دورة حتكيمية لالرتقاء بالصفارة
النسوية
بغداد  /متابعة الزوراء
قررت اللجنة النسوية يف الهيئة التطبيعية اقامة دورة تحكيمية خاصة
للساحات املكشوفة ،تهدف لالرتقاء بالصفارة النسوية.
وقالت رئيسة اللجنة النسوية ،ازهار محمد« :ان الدورة ،التي ستقام عن بعد
عرب منصة برنامج زووم بالتعاون مع لجنة الحكام املركزية ،ستشارك فيها
( )24مشاركة ،وستنظم للفرتة من التاسع والعرشين من ايلول الحايل حتى
الثالث من ترشين األول املقبل ،ويحارض فيها نخبة من أهل االختصاص،
متمثلة بالدكتور كاظم عودة والحكم حازم حسني والدكتور نجاح رحم،
فيما سيدير الدورة الدكتور فارس سامي» .
وأضافت »:سيصار اىل اقامة االختبارات النظرية بعد انتهاء الدورة ،ويحدد
وقتها الحقا ،والناجحة يف الدورة ستمنح شهادة تحكيم من الدرجة
الثالثة».

فائز وفياض ضمن تشكيلة األفضل يف دوري أبطال القارة
كواالملبور  /متابعة الزوراء
اختاراالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
اثنني من العبي فريق الرشطة ضمن
مرشحي العب األسبوع يف دوري
أبطال القارة.

موقع االتحاد اآلسيوي ،اختار مازن
فياض وعيل فائز ضمن التشكيل
املثالية للجولة الخامسة من دور
املجموعات بدوري أبطال آسيا».
وجاء اختيار الالعبني بعد املستوى

قدماه

يف

الجولة

الجيد الذي
الخامسة.
وكان فريق الرشطة قد تعادل مع
استقالل طهران اإليراني بهدف ملثله
يف الجولة املاضية من دوري األبطال.

الديوانية يعسكر يف أنطاليا حتضريا للموسم املقبل
بغداد  /متابعة الزوراء:
أصدرت محكمة البداءة التابعة ملجلس القضاء االعىل  /رئاسة محكمة
استئناف بغداد ،قرارا قضائيا يقر برشعية رئاسة عدي طارق الربيعي
لالتحاد العراقي للجودو.
وذكر بيان لالتحاد العراقي للجودو تلقت الزوراء نسخة منه ان
«املحكمة أصدرت قرارها بإلزام املشكو منه سمري صادق املوسوي
بعدم معارضته عدي الربيعي برئاسته لالتحاد وفوزه باالنتخابات
التي جرت بتاريخ .»10/11/2020وأوضح ان «املحكمة اكدت
االعرتاف بمصادقة اللجنة االوملبية العراقية عىل نتائج االنتخابات
كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك صالحية املصادقة وتشكيل الهيئة
املرشفة عىل االنتخابات بحسب قانون االتحادات الرياضية رقم 16
لسنة .»1986وتابع البيان ان «املحكمة رفضت الدفوعات املقدمة من
املوسوي والتي بني فيها اعرتاف االتحاد الدويل للجودو ،فضال عن وزارة
الشباب والرياضة برئاسته لالتحاد ،مؤكدة رضورة التعامل واالعرتاف
بنتائج انتخابات االتحادات الرياضية التي حصلت عىل مصادقة اللجنة
االوملبية العراقية وفقا للقانون النافذ».

مصطفى شهاب جيدد عقده مع
سلة الكهرباء

بغداد  /متابعة الزوراء:
جدد الالعب مصطفى شهاب
عقده مع فريق الكهرباء لكرة
السلة يف املوسم الجديد /2020
.2021وقال شهاب يف ترصيح
صحفي إن “عقدي مع نادي
الكهرباء تم تجديده اليوم
بشكل رسمي بعدما امضيت
عىل العقود يف مقر النادي”.
وأوضح أن “االستقرار مهم لكل

العب والتجديد للكهرباء امر يف
غاية األهمية بمشواري كالعب
لكرة السلة ،حيث اطمح اىل
مساعدة الفريق لتحقيق جميع
اهدافه”.وكان اتحاد السلة
قد حدد السقف األعىل لرواتب
الالعبني يف الدوري املمتاز ،حيث
يتقاىض الالعبون الدوليون 60
مليونا ً بينما يتقاىض املحليون
 50مليوناً.

الديوانية  /متابعة الزوراء:
قررت إدارة نادي الديوانية العراقي إقامة معسكر خارجي
للفريق يف مدينة أنطاليا الرتكية ،يستمر ملدة  15يوما ،تحضريا
للموسم املقبل.
وقال رئيس نادي الديوانية حسني العنكويش« :املعسكر سيشهد
عددا من املباريات التجريبية ،من أجل خلق االنسجام املطلوب
بني الالعبني قبل بدء املوسم الجديد ،ال سيما بعد التعاقدات
الكبرية التي أبرمناها».
وتابع« :ننتظر وصول  3محرتفني اليوم وغدا ،تباعا ،هم :
ملهاجم اإلسباني إيزاك باديال ،والجناح األرجنتيني ماكيس

رولون ،واملدافع الربازييل ويسيل برييرا».
وأضاف« :كما سيصل األسبوع املقبل املهاجم البلجيكي ناثان
كابسييل ،باإلضافة إىل العبني عراقيني من محرتيف الخارج».
وأشار إىل صفوف الفريق ستكتمل قبل التوجه إىل املعسكر يف
ّ
تركيا.وبني« :نفكر أيضا يف التعاقد مع العبني جدد من العراقيني
املغرتبني املحرتفني يف الدوريات األوربية».
ولفت إىل أنه الديوانية يسعى لتشكيل فريق قادر عىل املنافسة
بقوة يف املوسم املقبل.
يشار إىل أن نادي الديوانية اختار ملعب كربالء لخوض منافسات
الدوري املمتاز.

بطولة “العراق اوالً” لكرة القدم املصغرة النسوية تنطلق غدا
بغداد  /متابعة الزوراء:
تنطلق يوم غد الجمعة بطولة “ العراق أوال” النسوية بكرة
القدم املصغرة بمشاركة فريق القوة الجوية.
وسحبت قرعة بطولة العراق اوال النسوية لكرة القدم املصغرة
بمشاركة خمسة اندية هي القوة الجوية والصليخ وبالدي

والصحة ومنتخب بابل.وسيتم افتتاح البطولة يف الخامس
والعرشين من شهر ايلول الجاري من خالل تطبيق نظام
التسقيط الزوجي عىل ملعب نادي بالدي.فريق القوة الجوية
النسوي سيستهل مشواره بمواجهة فريق الصليخ النسوي
الجمعة عند الساعة الرابعة عرصا.

نادي النجف يفتح النار على إدارة نفط الوسط ويؤكد انها فاوضت كرار جاسم من خلف الكواليس
النجف  /متابعة الزوراء:
فتحت إدارة نادي النجف ،النار عىل
نظريتها يف نفط الوسط ،بعد توقيعها
مع الالعب الدويل كرار جاسم.
وكان كرار قاب قوسني او أدنى من
التوقيع للنجف ،إال انه فضل االنتقال
يف نهاية املطاف اىل نفط الوسط.
وفيما ييل نص بيان إدارة النجف:
مما يثري االستغراب ويؤسف له وما
يجايف االعراف ان تقوم إدارة نادي
نفط الوسط بالتجاوز عىل كيان

نادي النجف االرشف الريايض((
ممثل املدينة املقدسة األول )) وذلك
من خالل عدم االلتزام بالروح
الرياضية واملواثيق املتفق عليها بني
الناديني فبعد اتفاق الهيئة اإلدارية
مع الالعب كرار جاسم لتمثيل نادينا
للموسم الكروي الجديد 2021/2020
بلقاء مع الالعب مساء االثنني
 2020/9/21واالتفاق عىل جميع
التفاصيل ومن ضمنها قيمة العقد
والبالغ مائة مليون دينار عىل أن تتم

مراسيم التوقيع الرسمي واالعالن
عنه مساء الثالثاء . 2020/9/22
وكان نادي نفط الوسط قد اعلن
عن تعاقده مع الالعب كرار جاسم
لتمثيل فريق الكرة يف املوسم
املقبل.
ونرش الحساب الرسمي للنادي صورة
لجاسم وكتب عليها« :رسمياً ..كرار
جاسم يعود لعندليب الفرات».
وسبق وان لعب جاسم يف صفوف نفط
الوسط يف موسم .2016 /2015
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ليلة السوبر األوروبي  ...بايرن ميونيخ األملاني يواجه اشبيلية االسباني
حممد مأمون  /خاص للزوراء
تحتضن العاصمة املجرية بودابست لقاء
كأس الس�وبر األوروب�ي الي�وم الخميس
يف الس�اعة العارشة مس�اء ،الذي يجمع
بايرن ميونيخ األملاني (بطل دوري أبطال
أوروبا) واشبيلية االسباني (بطل الدوري
األوروبي) عىل ملعب (بوشكاش أرينا).
وفاز اش�بيلية عىل انرت االيطايل يف نهائي
الدوري األوروب�ي ( ،)2-3بعدها بيومني
ف�از باي�رن عىل باري�س س�ان جريمان
بهدف وحيد.
ويس�عى بايرن لتحقيق اللقب الرابع هذا
املوس�م ،بع�د اح�رازه الثالثي�ة (الدوري
األملان�ي وكأس أملاني�ا ودوري أبط�ال
أوروب�ا) ،بينم�ا يري�د اش�بيلية تحقيق
اللقب الثاني هذا املوسم.

تاريخ مواجهات الفريقني

� التق�ى الفريق�ان مرتني س�ابقا ،وذلك
ضمن رب�ع نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا
 ،2018حي�ث فاز باي�رن ذهابا ( )1-2يف
األندلس ،س�جل أوال اشبيلية د ( )31عن
طري�ق بابلو رسابيا ال�ذي يلعب حاليا يف
صفوف باريس س�ان جريمان الفرنيس،
وعادل بالخطأ يف مرماه خيسوس نافاس
قائ�د اش�بيلية حالي�ا د ( ،)37ثم س�جل
ه�دف الف�وز تياغ�و ألكانت�ارا د ()68
والذي انتقل االس�بوع املايض اىل ليفربول
االنجليزي.
وتع�ادل الفريقان اياب�ا يف ميونيخ بدون
أه�داف .ليتأه�ل باي�رن اىل ال�دور نصف
النهائي وقتها.

كرة هجومية وأخرى دفاعية

� تختلف طريق�ة لعب الفريقني ،فبايرن
معروف باس�لوبه الهجوم�ي الذي يعتمد
عىل الضغط يف الثل�ث األمامي للمنافس،
وهو اس�لوب م�ن الصع�ب تطبيقه ،ألنه
يحتاج للياقة بدنية عالية ،ورسعة ارتداد
للخلف للمساندة ،مع الدفاع املتقدم الذي
يرتك مس�احات كبرية م�ن  50 – 40مرتا
عن ح�ارس املرمى األملان�ي مانويل نوير
ال�ذي يتق�دم اىل األم�ام كالع�ب مس�اند
لقلبي الدفاع.
أم�ا اش�بيلية فه�و فري�ق متمي�ز حيث
يجيد الدفاع عن�د مواجهة الفرق الكبرية
وهذا م�ا حصل مع الف�رق التي واجهها
يف ال�دوري األوروب�ي تحديدا مانشس�رت
يونايت�د االنجلي�زي ،اذ كان�ت مباراته يف
نصف النهائي أكث�ر صعوبة من النهائي
ك�ون تعرضه لعدة ف�رص أضاعها فريق
مانشس�رت يونايتد وس�ط تألق الحارس
املغربي ياسني بونو.
كم�ا يتمي�ز اش�بيلية برسع�ة الهجمات
املرتدة من األطراف ومحاولة رفع الكرات
العالي�ة ل�رأس املهاجم الهولن�دي الدويل
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اعالم الكرتوني

أنباء عن إصابة أوديغارد بفريوس كورونا

لوك دي يونغ الذي أحرز ثنائية برأس�ه يف
املباراة النهائية ضد االنرت.
وكعادة املباريات النهائية فان التفاصيل
الصغ�رية تحس�مها وان األخط�اء م�ن
الصع�ب تعويضه�ا ،لذل�ك ف�ان الرتكيز
العايل مطلوب جدا.

أفضل هدايف الفريقني

� ان هداف اشبيلية هو ليس رأس الحربة
التقليدي أو املهاجم املتحرك ،انما جناحه
املتأل�ق األرجنتين�ي ل�وكاس أوكامبوس
الذي أحرز  14هدفا يف الدوري االس�باني
وأح�رز هدف�ني يف كأس مل�ك اس�بانيا
وأحرز هدف مهم يف الدوري األوروبي ضد
وولفرهامبتون يف ربع النهائي.
ليك�ون مجم�وع أهداف�ه مع الن�ادي يف
موسم  2020 – 2019هو ( )16هدفا.
أم�ا الهداف األول يف باي�رن فهو البولندي
روب�رت ليفاندوفس�كي برصيد  34هدفا
يف ال�دوري األملان�ي و 7أه�داف يف كأس
أملاني�ا ،و 15هدفا يف دوري األبطال ،وهو
هداف املس�ابقات الثالث وبكل تأكيد هو

الالعب املرش�ح األول ليكون أفضل العب
يف العالم ع�ن اختيار الفيف�ا ،بعد حجب
الك�رة الذهبية الخاص�ة بمجلة (فرانس
فوتبول).
بالت�ايل يكون ق�د س�جل ( )56هدفا مع
ناديه يف موسم .2020 – 2019
وتحوم الشكوك حول مشاركة ليفا الذي
صنع هدفني وسجل هدف يف بداية مشوار
البوندس ليغا هذا املوسم بسبب اصابة يف
الكاحل ،حيث تدرب ملدة  12دقيقة فقط
أول أمس الثالثاء.

أول مباراة الشبيلية

� مباراة الليلة ستكون هي األوىل الشبيلية
منذ تتويجه بلقب كأس السوبر األوروبي،
حي�ث ل�م يلع�ب أي مب�اراة يف ال�دوري
االس�باني لغاية اآلن ،أم�ا بايرن ميونيخ
فان املباراة اليوم هي الثانية منذ تتويجه
بلقب دوري األبطال ،حيث افتتح الدوري
األملاني بفوز كبري عىل شالكه يف (اليانتس
أرينا) بثمانية أهداف نظيفة ،سجل منها
س�ريجي غنابري (ثالثية) وس�جل باقي

األهداف كل من ليون غوريتسكا وروبرت
ليفاندوفس�كي (ركل�ة ج�زاء) ول�ريوي
س�اني وتوم�اس مولر وأصغ�ر العب يف
الفريق جمال موسلريا ( 17عاما).

الراحلون من الفريقني

� م�ن باي�رن الثنائ�ي االس�باني تياغ�و
ألكانتارا اىل ليفربول وخايف مارتينيز الذي
ل�م يحدد وجهته بعد لكن عىل األغلب هو
سيعود اىل فريقه السابق أتلتيك بيلباو.
� من اش�بيلية ،ع�اد س�ريخيو ريغيلون
املع�ار من ريال مدريد الذي بدوره رسحه
اىل توتنهام هوتس�بري االنجليزي ،وكذلك
انتقل املخرضم األرجنتيني ايفر بانيغا اىل
الشباب السعودي.
وبما أنهم خارج حسابات لوبيتيغي لهذا
املوس�م ومرش�حون للرحي�ل ،غ�اب كل
من الفرنس�يني إبراهيم أمادو وجوريس
نيانيون وروكي ميسا واليكس فيدال عن
الحص�ة التمريني�ة األخ�رية للفريق أول
أمس الثالثاء.

الوافدون اجلدد

� ان أب�رز الوافدي�ن لباي�رن ميونيخ هو
األملان�ي الدويل ل�ريوي س�اني قادما من
مانشس�رت س�يتي االنجلي�زي مقابل 59
مليون يورو.
يف املقاب�ل اس�تعاد الن�ادي األندليس هذا
الصيف خدمات العبه الس�ابق الكرواتي
إيف�ان راكيتيتش مقاب�ل مليون ونصف
يورو  7.5 +مليون يورو متغريات حسب
تألق الالعب ومشاركاته.
ويبح�ث راكيتيت�ش ع�ن ث�أر ش�خيص
أم�ام باي�رن بع�د الهزيم�ة املذل�ة التي
تلقاها وفريقه الس�ابق برشلونة يف آب/
أغس�طس عىل يد النادي البافاري  2-8يف
ربع نهائي دوري األبطال ،علما أن النجم
الكرواتي لم يش�ارك يف املباراة وبقي عىل
مقاعد البدالء.

سلسلة كبرية لبايرن

� يدخ�ل باي�رن اللق�اء ع�ىل خلفي�ة 22

بارنيت يكشف سراً بشأن عقد الويلزي بايل مع توتنهام
أك� َد جوناثان بارنيت وكي�ل أعمال غاريث
باي�ل ،وجود بند يتيح إمكانية تمديد إعارة
الالعب الويلزي لتوتنهام.
وذك�ر بارنيت يف ترصيح�ات إعالمية أنه ال

توجد مشكلة إطالقا يف استمرار بايل حتى
 2022يف ح�ال نجح م�ع الن�ادي اللندني،
مضيفا“ :ان توتنه�ام هو النادي الذي أراد
بايل أن ينضم إىل صفوفه ألنه يثق يف قدرته

عىل النجاح”.
وتمنى بارنيت أال يضطر النجم
الويل�زي للع�ودة إىل ريال مدريد
مرة أخرى.

انتص�ارا ً متتالي�ا يف جمي�ع املس�ابقات،
بايرن ف�از يف جميع مبارياته منذ ش�هر
شباط  ،2020الذي شهد آخر تعادل أمام
املتألق اليبزيك بدون أهداف ،بعدها واصل
بايرن الفوز لغاية قبل مباراة الليلة.

كأس أحزن بايرن واشبيلية كثريا

� خاض بايرن مباراة كأس الس�وبر ()4
مرات ،فاز بواحدة عام  2013عىل حساب
تش�يليس االنجلي�زي ب�ركالت الرتجي�ح
( )4�5بع�د التع�ادل ( )1-1يف الوقت�ني
األصيل واالضايف ،لكنه خرس يف ثالث منها
أعوام  1975و 1976و.2001
� خ�اض اش�بيلية مباراة كأس الس�وبر
( )5م�رات ،وخرسه�ا أربع م�رات أعوام
 2007و 2014و 2015و.2016
وم�ن الطبيع�ي أن يخ�رس اش�بيلية ألنه
خاض مبارياته ضد أبطال دوري األبطال،
أم�ا بايرن بطل أوروبا ف�كان غري موفقا
أم�ام أندية أقل منه امكان�ات فنية وهي
تلك التي أحرزت كأس االتحاد األوروبي.

سجل الفائزين باملسابقة

� برشلونة االسباني وميالن االيطايل ()5
مرات.
� ليفرب�ول االنجلي�زي وري�ال مدري�د
االسباني ( )4مرات.
� أتلتيك�و مدري�د االس�باني وأياك�س
أمسرتدام الهولندي ( )3مرات.
� فالنسيا االس�باني ويوفنتوس االيطايل
وأندرلخت البلجيكي ( )2مرتني.
� باي�رن ميوني�خ األملان�ي واش�بيلية
االس�باني وزيني�ت س�انت بطرس�رغ
ال�رويس وغالطة رساي الرتكي والتس�يو
م�ع بارم�ا االيطالي�ان وأندية تش�يليس
ومانشس�رت يونايت�د وأس�تون في�ال
ونوتينغه�ام فوريس�ت االنجليزي�ة
وميش�يلن البلجيك�ي وبورت�و الرتغ�ايل
وس�تيوا بوخارس�ت الرومان�ي وأبردين
األس�كتلندي ودينام�و كيي�ف األوكراني
جميعها ( )1مرة واحدة فقط.

َ
أعلن فرانك المبارد مدرب تش�يليس أن حارس املرمى إدوار ميندي
وصل إىل لندن تمهيدا لالنضمام إىل “البلوز”.
وذك�ر المبارد خ�الل مؤتم�ر صحفي أن الس�نغايل ال�دويل خضع
للكش�ف الطبي ،عىل أن يوقع عىل عقده مع الفريق اللندني الحقا َ
قادم�ا ً من رين ،بصفقة قدرتها وس�ائل اإلعالم بنح�و  22مليون
جنيه اس�رتليني .وكش�ف المبارد أن حارس مرمى الفريق األسبق
بيرت تشيك لعب دورا ً كبريا ً يف قرار التعاقد مع ميندي.

إصابة مويس واثنني من العيب وست هام بفريوس كورونا
َ
أعلن نادي وس�ت هام يونايت�د اإلنكليزي لكرة
القدم أن نتائج اختبارات فريوس كورونا املستجد
التي خضع لها مدربه اإلسكتلندي ديفيد مويس
و ال عبي�ه
ا لفرنيس

عيىس دي�وب واإليرلن�دي جوش كول�ني جاءت
إيجابية.
وعل�م الفري�ق الطب�ي لوس�ت ه�ام بنتيج�ة
االختب�ارات بينم�ا كان موي�س م�ع فريق�ه يف
“اس�تاد لندن األوملبي” يس�تعدون ملب�اراة هال
س�يتي (الدرجة الثالثة) ضمن الدور الثالث من
كأس الرابطة مساء اليوم.
وأص�در النادي بيانا أكد فيه أن املدرب والالعبني
ع�ادوا إىل منازله�م “ل�م يظهر ع�ىل الثالثة أي
أع�راض ،وس�وف يتبع�ون اآلن ارش�ادات
وبروتوك�والت الس�لطات الصحي�ة
اإلنكليزي�ة ورابطة ال�دوري اإلنكليزي
املمتاز”.
واستهل وس�ت هام موسمه يف
ال�دوري املح�يل بخس�ارتني
أم�ام نيوكاس�ل صفر-2

وآرسنال .1-2
وجاء اإلعالن عن إصابة ثالثي
وس�ت هام بعد ساعات قليلة
عىل إع�الن الرابطة عن تأجيل
مباراة توتنهام ومضيفه ليتون
أورينت ضمن املس�ابقة نفس�ها
قب�ل س�اعتني م�ن انطالقه�ا بعد
ظهور عدة ح�االت إيجابية لفريوس
كورونا يف صفوف املضيف.
وقال رئيس الوزراء الريطاني بوريس
جونس�ون يف وق�ت س�ابق أن�ه س�يتم
تعلي�ق املخط�ط ال�ذي يس�مح بع�ودة
مرحلي�ة وجزئي�ة للجماه�ري إىل املالعب يف
مختل�ف الرياضات يف الب�الد اعتبارا ً من األول
من ترشي�ن األول/أكتوبر ،وذلك بس�بب ارتفاع
حاالت املصابني ب�”كوفيد.”-19

اليبزيغ يعلن تعاقده مع املهاجم
النروجيي شورلوت

َ
أعلن فريق اليبزيغ املنافس يف دوري الدرجة األوىل األملاني لكرة
القدم تعاقده مع مهاجم النرويج ألكسندر شورلوت قادما من
كريستال باالس اإلنكليزي.وأمىض شورلوت ( 24عاماً) املوسم
املايض معارا ً إىل طرابزون س�بور الرتك�ي حيث أحرز  33هدفا ً
يف  49مباراة بجميع املس�ابقات.وأكد طرابزون أنه سيقتس�م
قيمة الصفقة التي تبلغ  20مليون يورو ( 23.42مليون دوالر)
مع باالس.وقال شورلوت“ :كرة القدم الهجومية التي يفضلها
املدرب جوليان ناغلسمان تناسب أسلوب لعبي بطريقة مثالية.
أتطلع لتحدي اللعب يف الدوري األملاني ودوري أبطال أوروبا”.

يوفنتوس يقدم موراتا رمسيا

َ
ق�ال يوفنتوس بط�ل دوري الدرجة األوىل اإليط�ايل لكرة القدم
إن�ه ضم املهاجم ألفارو موراتا عىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�م
واحد م�ن أتلتيكو مدري�د مقابل عرشة ماليني ي�ورو (11.71
ملي�ون دوالر).كم�ا يعط�ي االتف�اق يوفنت�وس خي�ار رشاء
املهاجم اإلس�باني البالغ م�ن العمر  27عاما يف نهاية املوس�م
مقاب�ل  45ملي�ون يورو يتم دفعها عىل ثالث س�نوات.وبعد أن
كان األوروغويان�ي لويس س�واريز مرش�حا ً لالنتقال إىل فريق
“الس�يدة العجوز” من برشلونة اإلس�باني بعدما أعلمه املدرب
الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حس�اباته للموسم
املقبل ،وقع خيار بطل إيطاليا عىل العبه الس�ابق موارتا نتيجة
تأخر حصول سواريز عىل جواز السفر اإليطايل.

مانشسرت يونايتد يعرب إىل رابع أدوار كأس الرابطة
بلغ مانشسرت يونايتد الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة
اإلنكليزية لكرة القدم ،بفوزه عىل لوتن تاون (دوري الدرجة األوىل)
3صفر ،فيما اكتسح وست هام يونايتدضيفه هال سيتي 5-1
رغم غياب مدربه

ميندي على أعتاب االنضمام إىل تشيلسي
وم�ن ش�أن انضم�ام من�دي أن يخل�ق
منافس�ة رشس�ة م�ع اإلس�باني كيب�ا
أريساباالغا ( 25عاماً) الذي تعاقد معه
تشيليس صيف  2018يف صفقة قياسية
بالنس�بة لح�ارس مرم�ى ( 80ملي�ون
ي�ورو) ،لك�ن مس�تواه تراجع بش�كل
رهي�ب وكثرت أخطاؤه املوس�م املايض
وبداية الحايل آخرها الخطأ الفادح ضد
ليفرب�ول (صف�ر )-2يف املرحلة الثانية
األحد املايض.
وأض�اف المب�ارد“ :م�ع انضم�ام
من�دي ،س�تكون هن�اك منافس�ة
فعل
أكث�ر ،ل�ذا يج�ب أن يك�ون كل رد
لكيبا إيجابيا .سيبذل مندي كل ما يف وسعه بمجرد انتقاله
إىل صفوفنا من أجل اللعب أساسيا ،نعرف ذلك”.
وتابع“ :كل ش�خص يملك بني يديه وداخل الفريق ،فرصة
للدف�ع ،التدري�ب ،إظه�ار الت�رصف الصحي�ح ليك�ون يف
التش�كيلة” ،مؤكدا أنه “لم يتخذ أي خيار نهائي” بالنسبة
للحارس األسايس.

َ
كش�فت تقاري�ر إعالمي�ة إصاب�ة الع�ب ري�ال مدري�د مارتن
أوديغ�ارد بف�ريوس كورونا.وأوضح�ت التقاري�ر أن الالع�ب
النرويجي خض�ع الختبار كان�ت نتيجته إيجابية بع�د املباراة
أمام ريال سوسييداد.وسيبقى أوديغارد يف الحجر الصحي ملدة
عرشة أيام ،ولن ينضم مجددا ً إىل الفريق قبل الخضوع لفحص
آخر تكون نتيجته سلبية.

االسكتلندي ديفيد
مويس إلصابته بفريوس
كورونا.يف املباراة األوىل ،عانى
مانشسرت يونايتد كثريا
لحجز بطاقته وانتظر
الدقائق األخرية لتأمني فوزه
متأخرين.وانتظر
بهدفني
مانشسرت يونايتد الدقيقة قبل
األخرية من الشوط األول الفتتاح التسجيل
عر اإلسباني خوان ماتا من ركلة جزاء ،وعزز
البديالن ماركوس راشفورد والشاب ماسون
غرينوود التقدم يف الدقيقتني  88والثانية
األخرية من الوقت بدل الضائع.
ويف الثانية ،لم يتأثر وست هام بغياب
مدربه مويس والعبيه الفرنيس عيىس

ديوب واإليرلندي جوش كولني الذين أبلغوا بإصابتهم ب�”كوفيد-
 ”19خالل تواجدهم يف امللعب استعدادا للمباراة ،ونجح بالتقدم إىل
الدور الرابع.وسجل االسكتلندي روبرت سنودغراس ( ،)18الفرنيس
سيباستيان هالري ( 45و )90+1واألوكراني أندري يارمولينكو ( 56من
ركلة جزاء و )90+2أهداف وست هام ،فيما جاء هدف
هال سيتي عن طريق ماليك ويلكس (.)70
وقاد املدرب املساعد األسكتلندي آلن
إيرفاين يف غياب مواطنه مويس،
وست هام إىل أول فوز يف املوسم
الجديد بعدما تعرض لخسارتني
يف الدوري املحيل أمام نيوكاسل
صفر -2وأرسنال .1-2وسقط
وست بروميتش ألبيون أمام
برينتفورد (دوري الدرجة
األوىل) بركالت الرتجيح  4-5بعد
التعادل  2-2يف الوقت األصيل.وسجل
الويلزي هال روبسون-كانو هديف وست
بروميتش من ركلتي جزاء يف الدقيقتني  56و،66
فيما جاء هدفا برينتفورد بواسطة الدنماركي إيميليانو ماركونديس
( )58والفنلندي ماركوس فورس ( 73من ركلة جزاء).وتأهل نيوبورت
كونتي من الدرجة الثالثة (الرابعة فعلياً) بدوره إىل الدور الرابع بفوزه
عىل واتفورد (دوري الدرجة األوىل) .3-1وتأجلت مباراة توتنهام مع
مضيفه ليتون أورينت قبل ساعتني من انطالقها بعد ظهور عدة حاالت
إيجابية لفريوس كورونا يف صفوف األخري.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com
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قناة روسية تعرض “وظيفة” على
دونالد ترامب

موسكو /متابعة الزوراء:
ْ
بثت قناة (روس�يا اليوم) ،فيديو يظهر شكل عمل الرئيس األمريكي الحايل ،دونالد ترامب،
يف القناة الفضائية الروسية هذه والتي عرضت عليه وظيفة فيها.
ويف الفيديو الذي مدته دقيقتان ونيف ،يعرب “ترامب” عن ارتياحه للعمل مع زمالئه الجدد
يف القناة ولكثرة األصدقاء الذين لقيهم يف (روسيا اليوم).
ويف ختام الفيديو تظهر عىل الشاشة رسالة تقول“ :يا مسرت ترامب ،إذا فشلت يف البقاء يف
البيت األبيض فريجى اعتبار ذلك عرضا رسميا”.

األرمن والسوريون هدف للكراهية
يف اإلعالم الرتكي
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اجلزائر تتهم قناة فرنسية بالتضليل ومتنعها من العمل يف البالد
اجلزائر /متابعة الزوراء:
أعلن�تِ الس�لطات الجزائرية منع
القناة التلفزيونية الفرنس�ية “أم
 ”6من العم�ل يف الجزائر بعد بثها
وثائقيا حول “الحراك”.
واتهمت وزارة االتصال الجزائرية،
يف بي�ان ،الربنام�ج الوثائقي الذي
تم بثه مس�اء األح�د عىل قناة “أم
 ،6″ويحمل عن�وان “الجزائر ،بلد
كل الثورات” ،بأنه تضمن “نظرة
مظلل�ة ح�ول الح�راك” ،وبأن�ه
أنجزت�ه فرقة “برخص�ة تصوير
مزورة”.
وامت�د الربنام�ج  75دقيق�ة
واس�تغرق تصويره بش�كل رسي
م�ا يقرب م�ن عام�ي يف الجزائر
ويتحدث عن “الحراك” والش�باب
الجزائ�ري ،انطالقا من ش�هادات
لثالث�ة ش�بان جزائري�ي ح�ول
املستقبل يف بالدهم.
وتن�اول قضي�ة “ي�أس بع�ض
الجزائري�ي ،الذي�ن خنقهم نظام
س�لطوي وفاس�د ،والذي�ن ال
يفك�رون س�وى يف خي�ار واح�د:
الف�رار من الجزائ�ر” ،البلد “الذي
يبقى التصوير في�ه صعبا جدا”،
بحسب ما ذكر الربنامج.

وتح�دث مق�دم الربنام�ج ع�ن
“نظام فاس�د قائم من�ذ أكثر من
 60عام�ا” ،مالحظ�ا أن�ه “مهما
كانت توجهاتهم السياس�ية فإن
العديد م�ن الش�باب الجزائريي”
يتطلع�ون فق�ط إىل املغ�ادرة
والهروب من البالد.
وقال الربنامج إن “نس�بة البطالة
وصلت إىل  20يف املئة من الش�باب
وه�ي من ب�ي أع�ىل املع�دالت يف
العال�م” ،وأش�ار إىل أن “بع�ض
الشباب وهم دون أمل ال يفكرون
إال يف املغادرة والهروب من البالد”
ع�رب الهج�رة الرسي�ة معرض�ي

أنفسهم لخطر االعتقال والسجن
مل�دة ق�د تصل إىل س�تة أش�هر أو
لفق�دان حياتهم غرق�ا يف البحر،
إذ إنه يف ع�ام  2018وحده “غرق
 500جزائ�ري كان�وا مرش�حي
للهجرة الرسية يف البحر”.
واعتربت وزارة االتصال الجزائرية
أن “ه�ذه الس�ابقة تحملن�ا عىل
اتخ�اذ قرار يمنع قن�اة ‘أم  ’6من
العمل يف الجزائر بأي شكل كان”.
الس�لطات الجزائري�ة توع�دت
بمقاضاة الذين أنج�زوا التحقيق
يف قناة “أم  ،”6بتهمة “التزوير يف
محررات رسمية أو عمومية”

وأضاف�ت أن األم�ر يتعل�ق
ب�”مخالف�ة يعاق�ب عليه�ا
القان�ون بش�دة” ،وتوع�دت
بمبارشة متابع�ات قضائية ضد
الذين أنج�زوا التحقي�ق ،بتهمة
“التزوير يف محررات رس�مية أو
عمومية”.
واق�رتح الربنام�ج مغ�ادرة
العاصم�ة الجزائ�ر والتوج�ه إىل
ورقلة وهي مدينة ال يتعدى عدد
س�كانها  200أل�ف نس�مة و”ال
يس�مح فيها بالتصوير وتشغيل
الكام�ريا” ألن “ه�ذا ه�و املكان
ال�ذي توج�د فيه أك�رب الرشكات
التي تستغل الذهب األسود”.
وأفاد معد الربنام�ج “ليس هناك
س�كن وال عم�ل .هن�اك فق�ط
سلطة فاسدة بالنسبة للعديد من
الجزائريي .فاملستقبل يبدو قاتما
كما أن الكثريين منهم يرغبون يف
الهجرة والفرار م�ن هذه البالد”،
مش�ريا إىل أن�ه “بس�بب الفس�اد
والرشوة وتفيش فايروس كورونا
املس�تجد يعي�ش النظ�ام وضع�ا
خانقا”.
كم�ا ع�اد الربنام�ج إىل الحدي�ث
عن حالة الصحف�ي خالد درارني
مراسل قناة “تي.يف  ”5يف الجزائر

ال�ذي يمثل “رم�زا ملقاومة رقابة
النظ�ام” ،حي�ث تم الحك�م عليه
يف  15س�بتمرب بالس�جن مل�دة
عام�ي بتهمة تغطي�ة مظاهرات
واحتجاجات الحراك ،وهو ما يمثل
“أق�ى عقوبة ض�د صحفي منذ
 30عاما يف الجزائ�ر” وتم التنديد
بهذا الحكم يف فرنسا والعالم.
وذك�ر بأن�ه يف أوائ�ل س�بتمرب
تجم�ع العرشات م�ن الصحفيي
الفرنس�يي أم�ام الس�فارة
الجزائري�ة يف باري�س للمطالب�ة
باإلف�راج عن درارني الذي “يزعج
الحكوم�ة الجزائري�ة أيض�ا ألنه
هو املتحدث باس�م ‘مراسلون بال
حدود’ يف الجزائر”.
وأك�د كريس�توف ديل�وار األم�ي
العام ل�”مراس�لون بال حدود” يف
ترصيح ملع�دي الربنام�ج أن هذا
امللف “هو ملف فارغ تم رفعه ضد
خالد إلسكاته” ،مضيفا أنه “غري
متأكد من أن الوضع س�يتغري ألن
الحكوم�ة الجزائرية ترى أن أزمة
فاي�روس كورون�ا تش�كل فرصة
مواتي�ة لتكمي�م األف�واه وغل�ق
القوس الذي فت�ح أمام الجمهور
لالحتجاج والتظاهر منذ ما يقرب
من عامي”.

اع ّدته إجراء يخفي نية غير معلنة

وسائل إعالم فرنسية تندد خبطة لوزارة الداخلية تقيد
حرية الصحفيني خالل تغطية التظاهرات
أنقرة  /متابعة الزوراء:
جا َء األرمن ثم السوريون يف مقدمة املجموعات التي استهدفها اإلعالم الرتكي بخطاب الكراهية
والتمييز ،بحسب تقرير حديث أصدرته مؤسسة “هرانت دينك” الرتكية.
وأوضح التقرير أن  80مجموعة استهدفها اإلعالم الرتكي ب� 5آالف و 515مادة خطاب كراهية،
خالل العام .2019وتم إعداد التقرير كجزء من مرشوع “ميديا ووتش” حول خطاب الكراهية،
وأف�اد أن  4آالف و 364مقاالً وقصة إخبارية اس�تهدفت مجموعات قومي�ة وعرقية ودينية يف
تركيا ،عىل مدار العام املايض.واستهدفت  108من هذه املقاالت والقصص أكثر من مجموعة يف
ذات الوقت ،وكانت تحتوي عىل مواد خطاب كراهية ضد فئات مختلفة يف تركيا.
وأشار التقرير إىل أنه طالت األرمن  803مواد إعالمية محرضة عىل الكراهية ،والتي نّ
بي التقرير
أنه�ا تصاع�دت مع إحياء ذك�رى مذبحة األرمن الت�ي يتهم الجيش العثمان�ي بتنفيذها مطلع
الق�رن امل�ايض .كذلك ت�م التعريف به�م كإرهابيي يف األخب�ار التي ذكرتهم مع ح�زب العمال
الكردس�تاني ،والجيش الرسي األرمني لتحرير أرمينيا ،وتم تصوير األرمن عىل أنهم أعداء ،من
خالل ارتباطهم بالعنف والتضليل.
أما الس�وريون ،فقد طالته�م  760مادة إعالمية ربطت األزمة االقتصادي�ة الرتكية بوجودهم،
مصورة معظ�م الالجئي عىل أنهم مجرمون من خالل الربط بينهم وبي أعمال الرسقة والقتل
والتحرشات ،باإلضافة إىل العمليات اإلرهابية ،بحسب ما ورد يف التقرير.
املجموعة الثالثة األكثر اس�تهدافا يف اإلعالم الرتكي هي الشعب اليوناني ،حيث صورهم اإلعالم
الرتكي عىل أنهم “أعداء”.وكان العام املايض قد شهد سلسلة اعتداءات نفذها أتراك ضد الالجئي
الس�وريي ،وصل بعضه�ا إىل القتل واإليذاء الجس�دي واالعتداء عىل املنازل واملح�ال التجارية،
يف م�دن تركية عدة.وكانت املجموعة الثالثة األكثر اس�تهدافا ً يف وس�ائل اإلع�الم الرتكية ،العام
امل�ايض ،هي الش�عب اليوناني ،حي�ث صورهم اإلعالم الرتكي عىل أنهم “أعداء” وس�ط تصاعد
التوترات بي البلدين ،والسيما يف األخبار املتعلقة بأنشطة التنقيب عن الغاز يف رشق املتوسط.
يف التقاري�ر اإلخبارية واملقاالت حول قربص ،تم االستش�هاد به�م (اليونانيي) كمصدر تهديد
ضد القبارصة األتراك ،جنبا ً إىل جنب مع القبارصة اليونانيي ،كما تم تحميل الش�عب اليوناني
بأرسه مسؤولية محنة الالجئي عىل الحدود الرتكية اليونانية.
وتأسست مؤسسة “هرانت دينك” عام  ،2007وأسستها عائلة الصحفي األرمني الرتكي هرانت
دين�ك ،الذي اغتاله مراه�ق تركي يف  19يناير  2007أمام املكتب الرئيس للصحيفة األس�بوعية
الرتكية األرمينية “آغوس” يف إس�طنبول .وتعنى املؤسسة بالعالقات الرتكية األرمينية ،وتطور
العالقات الثقافية بي املجتمعات األوروبية ،ودعم عملية التحول الديمقراطي يف تركيا.

باريس /متابعة الزوراء:
ْ
حذرت وس�ائل إعالم فرنس�ية ،من “الخطة
الوطنية إلنفاذ القانون” التي أعلنتها وزارة
الداخلية وتنص عىل إجراءات تحد من حرية
وس�ائل اإلع�الم يف تغطية األح�داث الكربى
املتعلقة باالحتجاجات والتظاهرات.
ونددت معظم وس�ائل اإلعالم الفرنس�ية ،يف
بيان مشرتك ،بالخطة التي “تخفي نية غري
معلن�ة ،ويف س�ياق متدهور ،تق�وض حرية
اإلعالم خالل تغطية التظاهرات” ،خصوصا ً
عندم�ا يذكر ن�ص الخطة “رضورة إنش�اء
قناة تب�ادل بي القوى األمني�ة والصحفيي
حام�ي البطاقات الصحفية واملعتمدين لدى
السلطات” خالل تأدية عملهم يف امليدان.
وأضاف بي�ان وس�ائل اإلعالم نّ
أن ممارس�ة
مهن�ة الصحاف�ة املح�ددة يف قان�ون العمل
الفرن�ي ،ال تتطل�ب حي�ازة الصحفي عىل
بطاق�ة صحفي�ة ،أو إج�راءات “تحدي�د

الهوي�ة” التي تتطلب ارتداء معدات الحماية
خالل تغطية التظاهرات يف األماكن العامة.
وتن�ص خط�ة وزارة الداخلي�ة الجديدة عىل
أنه “من املهم ( )...التذكري بأن البقاء وسط
حش�د م�ن الناس بع�د عملي�ة اعتق�ال لن
يتضمن أي اس�تثناءات ،بم�ا يف ذلك لصالح
الصحفيي أو أعضاء الجمعيات”.
وحول ه�ذه الفق�رة ،اع نّدت وس�ائل اإلعالم
نّ
املوقع�ة عىل البيان نّ
أن ه�ذا “التذكري” هو يف
الواق�ع ضوء أخ�ر أعطاه وزي�ر الداخلية
جريال�د دارمانا لقوات األمن ملنع الصحفيي
من التغطية الكاملة للتظاهرات ،بما يف ذلك
ً
عادة ما
خ�الل تفريقها أو التج�اوزات التي
تقوم بها القوى األمنية ،الفتة إىل أن ذلك “أمر
غري مقب�ول ألنه يغطي انته�اكات الرشطة
املتع�ددة التي لوحظت ضد الصحفيي خالل
الحركات االجتماعية األخرية”.
وختم البيان بدعوة “وزي�ر الداخلية جريالد

دارمان�ا إىل تصحي�ح ه�ذا اإلط�ار الجدي�د
ملمارس�ة القانون والنظ�ام ،لجعله يتماىش
م�ع املب�ادئ الفرنس�ية واألوروبي�ة لحرية
املعلومات”.
وأش�ار وزي�ر الداخلي�ة الذي أعل�ن الخطة،
يف بي�ان ن�رش ع�ىل موق�ع وزارة الداخلي�ة
الفرنس�ية ،إىل نّ
أن ه�ذه اإلج�راءات اتخ�ذت
بسبب “تسلل املخربي بشكل أكثر منهجية
داخ�ل املواك�ب ،م�ا أدى إىل تعقي�د تنفي�ذ
الرشطة ملهامها”.
واعت�رب نّ
أن “هذه التعديالت ال تلغي التقاليد
العريق�ة للرشطة الفرنس�ية .ع�ىل العكس
م�ن ذلك ،فه�ي تكمل مجموع�ة التكتيكات
الت�ي س�يتم تنفيذه�ا للتوفيق ب�ي هدفي
من أولوياتنا :الس�ماح للجميع بالتعبري عن
أنفس�هم بحري�ة يف بلدنا ،وباألش�كال التي
ين�ص عليه�ا القان�ون من جه�ة ،ومنع أي
عمل عنيف ضد األشخاص واملمتلكات أثناء

التظاهرات”.
ً
وعادة ما تشهد التظاهرات اشتباكات عنيفة
ب�ي املتظاهري�ن وق�وات األم�ن والرشطة،
خصوص�ا ً من قبل مجموع�ات عنيفة تؤكد
دوما ً اس�تعدادها للرد ع�ىل أي انتهاك تقوم
ب�ه الرشط�ة خ�الل تفريقه�ا للتظاهرات،
فضالً ع�ن عمليات تخريب ورسقة يف املحال
التجارية وخصوصا ً يف جادة الش�انزيليزيه،
وهو مش�هد تك�رر كث�ريا ً خ�الل تظاهرات
“الس�رتات الصفراء” ،إذ تع�رض العديد من
املتاجر الفاخرة لعمليات رسقة وتحطيم.
وكان�ت وزارة الداخلي�ة تس�عى إىل ه�ذه
التعديالت قبل جائح�ة كورونا يف عهد وزير
الداخلية الس�ابق كريستوف كاستانري الذي
أرشف بشكل ش�خيص عىل وضع التعديالت
الجديدة ،ليأتي سلفه جريالد دارمانا وينجز
املهم�ة بعد ف�رتة قصرية من تولي�ه حقيبة
الداخلية.

وفاة صحفي أمريكي بشكل غامض يف اسطنبول والشرطة الرتكية حتقق
تس�عة أيام ،وعند وصوله�م إىل الفندق كان نائم�ا ،وعندما
أرادت زوجت�ه إيقاظه وجدته ال يتح�رك ليتبي أنه قد فارق
الحياة.وفقا للوكالة ،فإن الرشطة الرتكية س�جلت الحادثة
ع�ىل أنها “وف�اة مش�بوهة” ،وجرى نق�ل جثت�ه إىل الطب
الرشع�ي ،بينما بدأ األمن الرتكي التحقيق يف وفاة الصحفي،
وأخ�ذ إفادات زوجت�ه والس�ائقي.يذكر أن فلتش�يك مفكر
وأديب وصان�ع أفالم وثائقية وصحفي اس�تقصائي ،غطى
الح�روب والرصاع�ات يف ع�رشات البل�دان منه�ا البوس�نة
والهرسك ،وله مؤلفات عدة منها ما كان مشرتكا مع املفكر
“نعوم تشومسكي”.

اسطنبول /متابعة الزوراء:
ْ
أفادت وسائل إعالم ،بأن الرشطة الرتكية تحقق يف مالبسات
وفاة الصحفي األمريكي من أصول روسية “أندريه فلتشيك”
الذي تم العثور عىل جثته داخل سيارته يف اسطنبول.
وكال�ة “ديم�ري أوران ” ذك�رت أن الصحف�ي األمريكي من
مواليد روس�يا أندريه فلتش�يك ،وجد متوفيا يف س�يارة أمام
فندق يف إسطنبول ،مشرية اىل انه كان برفقة زوجته الروسية
“إنديرا فلتش�يك” ،وسائقي بس�يارة لكبار الشخصيات تم
اس�تئجارها.وأضافت أن الصحفي ،صانع األفالم الوثائقية
وصل وزوجته إىل الفندق بعد رحلة يف مدينة سامس�ون ملدة

صحافة جديدة ...إعالميّون ينتقلون من التلفزيون إىل يوتيوب
بغداد /متابعة الزوراء:
َ
ً
متاحا باللغة
أصبح موقع “يوتيوب”
الروس�ية منذ الع�ام  ،2007ومثلما
حص�ل يف القنوات املوج�ودة بلغات
أخرى ،فقد امتألت القنوات الروسية
بمحت�وى أنش�أه املس�تخدمون،
وغلب�ت علي�ه فيديوه�ات خاص�ة
بالقط�ط واألغان�ي والن�كات .نّ
لكن
األمور تب نّدلت خالل الس�نوات الثالث
املاضي�ة ،م�ع انضم�ام صحفي�ي
مش�هورين إىل املوق�ع للوص�ول إىل
جماه�ري جدي�دة ،وهك�ذا تطونّرت
“صحافة يوتيوب” من حيث األنواع
واألنماط والتمويل.
وعن هذا األمر ،علنّق فياتشيس�الف
فارفولوميي�ف ،املنت�ج الرقم�ي
لقن�اة  Redaktsiyaع�ىل يوتي�وب
الت�ي أطلقه�ا الصحف�ي أليك�ي
بيفوف�اروف يف آذار/مارس ،2019
مش�ريا إىل نّ
ً
أن أح�د األمريكيي الذين
ً
س�ألهم طاق�م العمل س�ؤاال خالل
إع�داد برنامج خ�اص للعرض عىل
يوتيوب بقي يسأل “ماذا يعني أنكم
ً
قصص�ا ع�ىل يوتي�وب؟
تص�ورون
م�اذا تقصدون ب�أن لديك�م مليون
مشرتك؟”.
وتح� نّدث فارفولوميي�ف نّ
أن�ه توقع
نجاح القناة كمرشوع صحفي ،لكن
اإلنج�ازات فاق�ت التوقع�ات ،فبعد

ع�ام واحد فقط عىل اإلنطالق ،أعلن
أليك�ي بيفوف�اروف عرب حس�ابه
عىل “توي�رت” عن ال�زر الذهبي عىل
يوتيوب ،الذي يت�م تقديمه للقنوات
التي يتس�جنّ ل لديها أكثر من مليون
مش�رتك .وق�د حظ�ي صحفي�ون
آخرون بمثل به�ذا الزر مؤخرًا وهم
يوري دود عرب قناته ( )vDudوإرينا
شيخمان (ماذا عن الحديث؟) وقناة
زينيا سوبتشاك.
ومن أبرز أس�باب لج�وء الصحفيي
الروس إىل يوتي�وب ،هو االفتقار إىل
الحري�ة والفرص�ة إلنت�اج صحافة
عالي�ة الج�ودة ال يمك�ن إنتاجه�ا
ع�ىل القن�وات العادي�ة ،كذل�ك نّ
فإن
القواع�د األساس�ية الت�ي تنطب�ق
ع�ىل الصحفي�ي املتواجدي�ن ع�ىل
“يوتيوب” ه�ي قواعد دولية واحدة
لجمي�ع املبدعي ومنش�ئي املحتوى
املرئ�ي .كم�ا نّ
أن “يوتي�وب” يتي�ح
للصحفي�ي فرصة لتحقي�ق الدخل
م�ن مقاط�ع الفيديو الت�ي تحظى
بشعبية ومشاهدات.
ويف ه�ذا الس�ياق ،أع�رب مدي�ر
التحري�ر الس�ابق وال�ذي يعمل اآلن
نائ ًب�ا للرئيس التنفي�ذي يف Sports.
 ،ruي�وري دود ال�ذي أصب�ح رائ� ًدا
يف عال�م الصحافة ع�ىل يوتيوب من
خالل قناة ()vDudعن عدم قناعته

باس�تمرارية التلفزيون يف روس�يا،
معت�ربا نّ
ً
أن الناس يريدون مش�اهدة
محتوى أكثر حرية وأقل قس�وة من
ذلك الذي يعرض عىل التلفزيون.
وأثب�ت دود أن هن�اك طل ًب�ا كاف ًي�ا
عىل املحت�وى الصحفي بي جمهور
يوتي�وب يف روس�يا ،حي�ث يش�اهد
الناس ح�وارات يجريه�ا الصحفي
الري�ايض م�ع أش�خاص معروفي
وتس�تم نّر  90دقيقة .والجدير ذكره
نّ
أن دود انض� نّم إىل يوتيوب عام 2017
لصق�ل مهاراته يف إج�راء املقابالت،
وانتهى به األمر ليصبح أحد املدوني

واملحاورين األكثر شهرة يف روسيا.
من متابعو “يوتيوب”؟
يبحث مس�تخدمو “يوتيوب” حول
العالم عن محتوى احرتايف بش�غف،
كذلك فق�د أصبحت مقاطع الفيديو
ً
تنوعا وبج�ودة أعىل.
أط�ول وأكث�ر
ً
ووفق�ا لبيان�ات رشك�ة ،Deloitte
ُيعد يوتيوب أكثر املنصات األساسية
شعبية يف روسيا ملش�اهدة محتوى
الفيديو.
من جهته ،أوضح إيليا أوفشارينكو،
ال�ذي ش�ارك يف إنت�اج فيديوه�ات
لصالح قناة بارفينون بالتعاون مع

ليوني�د بارفين�وف ،نّ
أن مس�تخدمي
ومشاهدي يوتيوب يف الدول الغربية
يتابع�ون فيديوه�ات ومحتوي�ات
صحفي�ة مدفوعة عىل منصات مثل
ً
مضيفا
هولو ونيتفليكس وأمازون،
نّ
أن األمر ليس كذلك بالنسبة للقنوات
التلفزيونية العادي�ة .وخلص بحث
أجرته رشك�ة  Deloitteإىل نّ
أن 11%
من س�كان روس�يا يدفعون مقابل
الحص�ول ع�ىل محت�وى مرئ�ي أو
فيدي�و ،وزاد االهتمام بالفيديوهات
الجدية.
وأش�ار أوفش�ارينكو إىل انط�الق

مش�اريع ناضجة ،وبات�ت القنوات
الناجح�ة ع�ىل يوتي�وب فرص�ة
مميزة للمعلني لريونّج�وا للعقارات
والس�يارات واملنتج�ات الفاخ�رة،
ً
مضيف�ا نّ
أن  25%م�ن جمهوره عرب
قنات�ه ع�ىل “يوتي�وب” يبلغون من
العمر ما ب�ي  35و 40عامً ا ،وغال ًبا
م�ا يبح�ث املعلنون عن ه�ذه الفئة
العمرية.
ما األنواع الصحفية األكثر تناس ًبا
مع يوتيوب؟
بعد ع�رض دود برنامج�ه الريايض
ع�ىل “يوتي�وب” ،كرنّت س�بحة هذا
الن�وع م�ن املقاب�الت ع�ىل املوقع،
وأطلق مق نّدمون محرتفون مشاريع
مماثلة مثل إرينا شيخمان (ماذا عن
الحدي�ث؟) وقناة زينيا سوبتش�اك
وقن�اة  Notquitepoznerلنيكوالي
س�ولودنيكوف الذي يعد نّ
أن يوتيوب
هزم التلفزيون.
مقابالت عن ُبعد
وتتباي�ن الربامج الت�ي تعرض عىل
“يوتي�وب” وتلك التي يت�م إعدادها
عىل التلفزيون ،حيث يش�عر املق نّدم
نّ
بأنه سجي لش�كل مح نّدد ونوع من
الربام�ج الخاص�ة بالتلفزي�ون ،أمنّ ا
ع�ىل يوتيوب فيبق�ى الصحفي حرًا
يف اختي�ار طريق�ة روايت�ه للقصة،
وبانتق�اء املحت�وى للجمه�ور الذي

يتابع�ه .ع�ىل س�بيل املث�ال ،يق� نّدم
ليوني�د بارفين�وف برنامج�ي األول
مون�ة فيدي�و والثان�ي سلس�لة
وثائقية ،أمنّ ا إرينا ش�يخمان ،يوري
دود وأليكي بيفوفاروف فيق نّدمون
ً
إضاف�ة إىل برامجه�م أفالمً ا وثائق ًيا
عىل يوتيوب.
كم�ا نّ
أن بيفوفاروف الذي أطلق قناة
نّ
 Redaktsiyaكان يتنقل مع الضيف
ويتحدثان طوال الطريق ،وفيما بعد
ابتع�دت القناة عن إج�راء املقابالت
الش�خصية ،وأصبح�ت الي�وم كل
حلقة مخصصة ملوضوع أو مشكلة
معينة ،وتمت نّد القصص ملدة س�اعة،
ً
ملخصا إخبار ًيا
كما تعرض القن�اة
أس�بوع ًيا ،وبالفعل نجحت التجربة
عىل يوتيوب ،والت�ي تقوم بها زينيا
ً
ملخص�ا
سوبتش�اك الت�ي تع�رض
أسبوع ًيا ،وكذلك يفعل رئيس تحرير
مجل�ة  Esquireس�ريجي ميناييف
عىل قناته.
والجدير ذكره نّ
أن يوتيوب بدأ يحظى
بدع�م أكث�ر م�ن التلفزي�ون نظ�رًا
للفرص املتنوعة التي يتيحها إلنتاج
محتوى بحرية نسبية .ومن املتوقع
أن يحظ�ى باهتم�ام أكث�ر خ�الل
السنوات الثالث أو األربع املقبلة ،مع
ضمنّه برامج الحوارية ومسلس�الت
قصرية وبرامج ترفيهية.
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األديبة اجلزائرية الدكتورة ربيعة جلطي يف ضيافة ثقافية الزوراء
حاورتها :آمنة محو
ربيع�ة جلط�ي روائي�ة وش�اعرة وأكاديمي�ة
جزائري�ة درس�ت يف الجزائ�ر ث�م حصلت عىل
شهادة الدكتوراه يف األدب من جامعة دمشق،
وه�ي حاليا أس�تاذة ك�ريس يف األدب املعارص
بالجامعة املركزي�ة بالجزائر العاصمة .ربيعة
جلط�ي كاتبة ومرتجم�ة اللغ�ات وإىل اللغات
الث�الث :العربية والفرنس�ية واإلس�بانية .لها
العديد من الروايات واملجموعات الشعرية .تع ّد
من أهم الش�اعرات الجزائريات فهي الوحيدة
تقريبا من بني ش�عراء جيل السبعينيات التي
بقيت تكت�ب وتن�رش مجموعاتها الش�عرية،
ش�عرها م�ن عىل منصات الش�عراء يف
وتلقي ِ
العال�م .وه�ي كم�ا تق�ول يف بع�ض إفاداتها
الصحفي�ة لم تكتب ضمن الجوقة السياس�ية
ولم تس�قط يف فخ التبش�ر االيديولوجي الذي
وقعت فيه األغلبية.
ص�درت أول مجموع�ة ش�عرية لها يف س�نة
 1981عن دار الكرمل بدمشق تلتها مجموعات
ش�عرية عديدة آخره�ا (النبية تتجىل يف وضح
اللي�ل)  2015عن االخت�الف وضفاف بروت،
وص�در أول عم�ل روائ�ي له�ا يف ع�ام 2010
تحت عن�وان “ال�ذروة” تلتها رواي�ات عديدة
آخره�ا (قلب املالك اآليل )  2019عن االختالف
وضفاف الجزائر/بروت.
ترجم�ت بع�ض رواياته�ا إىل لغ�ات أجنبي�ة
كم�ا ترجمت أش�عارها إىل لغ�ات عديدة منها
الفرنس�ية واإلس�بانية والهولندي�ة واألملانية
واالنجليزية والفارس�ية وغره�ا ...ترجم لها
الشاعر املغربي عبد اللطيف اللعبي ،و الروائي
الجزائري رش�يد بوجدرة واملرتجمة اإلسبانية
والش�اعر محمد س�حابة و خان�ني آلكراث...
وآخرون.
النتاج الروائي:
• “الذروة”2010 ،
• “نادي الصنوبر”2012 ،
• “عرش معش�ق”2014 ،
• “حنني بالنعناع”2015 ،
• “عازب حي املرجان”2016 ،
•قوارير شارع جميلة بوحرد 2017

ق
صيدة

عندما ......

فاضل عزيز فرمان
ُ
ُ
الخرضة يف العمر
تنفرط
عندما
سنينا ً
وشهورا ً
وثواني
..........
ُ
تبر
عندما
يف ساعتك الرملية
بانتظام
األيام تميض...
ٍ
دون أن تسأل
عن أي اختال ٍل
التزان
ِ
...........
ُ
تبر عينيها
عندما
ويف كل املرايا
يف منافيك
وتشكو:
ال تراني!
..........
عندما
ُ
ُ
الرأس
عىل
الشيب
ينترش
ِ
وتبدو
يف اليد املرتف ِة الجذىل
ُ
السنديان
عروق
ِ
...........
ُ
عندما تنكرُ
الساق
وال تبقى
سوى الحكمة
والتاريخ
الحصان
رأس
يف ِ
ِ
............
عندما ينكفئ الصق ُر إىل الوادي
كئيبا ً...
يف ختام الرحلة املأساة وامللهاة
من عر الذرى األبهى
إ
ل
ى
الهوان
وادي
ِ
...........
عندها ......
عندها ياصاحبي
الترتجي
الدمع
غر مسيل
ِ
مدرارا ً
الكمان !
عىل خ ِد
ِ

•قل�بامل�الكاآليل2019
النتاجات الشعرية
• “تضاري�س لوج�ه غ�ر بارييس” (ش�عر)،
1981
• “التهمة” (شعر)1984 ،
• “شجر الكالم” (شعر)1991 ،
• “كيف الحال” (شعر)1996 ،
• «من التي يف املرآة»2002
• “حديث يف الر” (شعر)2002 ،
• “بحار ليست تنام” (شعر)2008 ،
• “حجر حائر” (شعر)2010 ،
• “النبية – تتجىل يف وضح الليل”2015 ،
•كتاب«س�رةش�غف»2018
ربيع�ة جلطي متزوج�ة من الروائ�ي واملفكر
د.أمني الزاوي.
ثقافية الزوراء دخلت بيدر الشاعرة والروائية
الدكت�ورة ربيع�ة جلط�ي وخرجت من�ه بهذا
العطاء:
* خاض�ت ربيع�ة جلط�ي تج�ارب يف الكتابة
منها الشعر والرواية أيهما أقرب إىل قلم ربيعة
جلطي؟؟؟
��� أنا م�ع الكتاب�ة يف جوهرها ،ال أستس�يغ
ّ
والس�دود والحدود
فعل من ينصبون الحواجز
بني ممارس�ة األجن�اس األدبيّ�ة .يف ّ
الثقافات
األخ�رى ،يكت�ب األدي�ب رواي�ة أو مجموع�ة

شعرية أو مرحية أو يخرج فيلما سينمائيا،
فالحكم له أو عليه ،ليس ألنه ترك هذا ومارس
ذاك ،بل الحكم له أو عليه بمدى إبداعيته.
الكات�ب ال يكت�ب ع�ن عب�ث م�ا
•
املواضي�ع الت�ي تطرحه�ا ربيع�ة جلط�ي
يف كتاباته�ا ،وم�ا القضاي�ا الت�ي تح�اول
معالجتها؟؟
�� منذ بداياتي وجدت نفيس أدافع عن حرية
اإلنس�ان .أصطف إىل جانب اإلنس�ان املظلوم
واملوجوع وأثور يف وجه الظالم واملس�تبد .من
يق�رأ أعمايل املمت�دة عرب هذا الزم�ن اإلبداعي
الطويل منذ أول مجموعة شعرية يل «تضاريس
لوجه غ�ر بارييس» حتى آخ�ر رواية يل «قلب
املالك اآليل سيتجىل له ذلك .تعرضت مجموعتي
األوىل إىل الرقاب�ة كمخطوط يف اتح�اد الكتاب
الجزائري�ني يف الثمانيني�ات وم�ا زلت أحتفظ
بالتقرير ثم من طرف اتحاد الكتاب السوريني
الذي أربكت قصيدة «التهمة» األستاذ عي عقلة
عرس�ان حني ألقيتها باملهرجان العام للشعر
بحضور الشاعر الكبر محمود درويش.
ثم إنني أس�عد عندما أقرأ وأسمع آراء العديد
م�ن الق�راء والنق�اد الذي�ن يع�دون روايت�ي

(ال�ذروة) انعطافا جماليا وأس�لوبيا جديدا يف
الرواية العربية ،وفتحا آخر يف الطرح الشجاع
لنقد الفس�اد الس�يايس واملايل والحكم الجائر
بش�جاعة وبسخرية س�وداء ،وتناولها الباكر
لقضية الش�باب املهاجر عرب البحر ،وحديثها
ع�ن يهود الجزائر املرتبط�ني وجدانيا باألرض
وتاريخيا باألندلس أكثر من ارتباطهم بالرشق
وفلس�طني .الذروة التي تنبأت بس�قوط حكم
بوتفليق�ة بانق�الب م�ا ،ليخلفه حاك�م آخر
ولكن رسيره سيظل عىل حاله ولوحة الفنانة
«أندل�س» تلك املعش�وقة املش�تهاة من طرف
الحاكم املجنون بها س�تظل عىل رأس الرير
تؤك�د ع�ىل ح�ال دار لقم�ان ع�ىل الرغم من
التبديل  .وهو الذي ما نعيشه اآلن.
* يف الظ�روف التي يعيش�ها العال�م والحجر
الصح�ي أكي�د الدكت�ورة اغتنم�ت الفرص�ة،
أيمكنك أن تحدثينا عن آخر أعمالك وإصدارتك
لهذا العام؟
��� نعم هي ظ�روف صعبة وأتمنى الس�المة
للجميع .طبعا أفادني الوقت الفائض يف تكثيف
قراءاتي وبحثي الذي بدأته منذ سنتني للدخول
يف تجرب�ة روائية فريدة م�ن نوعها .وكالعادة

يحلو يل أن أفاج�ئ قرائي بما لم يتعودوا عليه
من قبل .ارتأيت أن أدخل تجربة رواية جديدة.
نعم إنني منذ أشهر عديدة أعمل بهدوء وصمت
لبناء عال�م رواية جديدة كانت تس�كنني منذ
مدة وقرأت حول موضوعها الكثر والكثر من
املراجع واملص�ادر والبح�وث والرتجمات إنها
رواية ( جلجامش والراقصة)
روايت�ي تنقض ملحم�ة جلجام�ش األكادية
القادمة من عمق الزم�ن البابي ثمانية عرش
قرن�ا قب�ل املي�الد .ف�إذا كان جلجام�ش ملك
أوروك قد ضيع عش�بة الخلود يف امللحمة ،فإن
ّ
تكذب ما ذهب
روايتي (جلجامش والراقصة)
إليه نس�اخو ألواح امللحم�ة وأن جلجامش لم
يضيع عشبة الخلود وهو يعيش بيننا اآلن.
*رائع جدا تبدو رواية شيقة بامتياز بالتوفيق،
طي�ب دكت�ورة برأي�ك ما أب�رز مالم�ح األدب
الجزائ�ري وم�ا تأث�رات عىل الحرك�ة األدبية
العربية؟
��� أول ملم�ح ل�أدب الجزائري ه�و التعدد
اللغوي ،فهناك كتاب باللغة العربية وآخرون
بالفرنس�ية وفري�ق ثالث باللغ�ة األمازيغية.
كل أدب له ذاكرته التاريخية التي تميزه ،وله
مرجعياته الجمالية .وألن الكتاب يعيشون يف
فضاء ثقايف واحد ف�إن كل فريق يؤثر ويتأثر
باآلخر ،إن بش�كل مبارش أو غر مبارش .وإذا

كان األدب الجزائ�ري باللغ�ة الفرنس�ية ق�د
ع�رف العاملية منذ جي�ل الخمس�ينيات ،فإن
هذه العاملية تكرس�ت مع األجي�ال املتالحقة
من رش�يد بوجدرة إىل ياسمينة خرضا وأمني
ال�زاوي وغرهم .أم�ا األدب املكتوب بالعربية
وبع�د أن كان يف بدايت�ه متأث�را بتج�ارب
مرشقي�ة مثل نجيب محفوظ وإدوار الخراط
وحن�ا مينا وغرهم ،إال أنه يف العرش س�نوات
األخرة أصبح يحقق حض�ورا متميزا ،ويؤثر
يف صناع�ة رؤي�ة جمالية جدي�دة ناتجة عن
تقاطع�ه بش�كل مب�ارش م�ع األدب املكتوب
بالفرنسية.
* أنت دكتورة يف األدب املغاربي ولك توسعات
معرفي�ة علمي�ة وثقافي�ة برأيك ه�ل تجدين
النقد بجانبيه أدبي وثقايف متوفر يف الس�احة
األدبية املغاربية وباألخص الجزائر؟
��� الجميع يش�كو من غياب النق�د والنقاد.
النقد تخصص وعمل له أخالقياته .يف ساحتنا
التي تشكو من أعطاب كثرة ،من النادر أن ال
يبدأ «الناقد « بمتابعة ما يكتب وتستشعرين
في�ه خرا ،ث�م وكأنه يش�عر ب�أن ال قيمة ملا
يعمل فيصدر رواية قد تكون فاش�لة أو شعرا
فاش�ال ،فيتح�ول إىل حاق�د ،فاق�د لبوصل�ة
اله�دوء والحكمة والص�دق واألمانة التي هي
من األدوات الرضورية لفن النقد.
* يق�ال إن األدب النس�وي ه�و عب�ارة ع�ن
مناج�اة ورسد العواط�ف كما أن�ه يعاني من
غياب العنر الفلس�في والفن�ي ،ما رأيك يف
ذلك؟
�� هذا تعميم أعمى .لن أرد بمنطق النسوية
ألق�ول بأن الكت�اب الذكور كثرا م�ا يكتبون
رواي�ات رؤوس�هن فارغ�ات ...ولك�ن أق�ول
ق�د يوجد م�ا ه�و عمي�ق فلس�فيا وجماليا
ل�دى الطرفني كم�ا قد ينتفي لديهم�ا .اإلبداع
الحقيق�ي يتنف�س وتنم�و أغصان�ه خ�ارج
منطق العصاب�ات والغيتوه�ات واالنتماءات
الجنسية والعقائدية والجهوية املقيتة .علميا
فاإلبداع قد يكون حال لبعض العقد النفس�ية
فمن املؤس�ف أن يُحول هو نفسه إىل أمراض
وعقد عويصة.

مجعة الالّمي يطلق مؤ ّسسته األدبية وجائزة حكمة الشامي للقصة القصرية
يطل�ق الق�اص والروائ�ي العراق�ي جمعة
الالّم�ي « مؤسس�ة جمع�ة الالّم�ي لآلداب
والثقاف�ة والفن�ون « يف األول م�ن ش�هر
ترشي�ن األول  /أكتوب�ر القاب�ل ،من أجل «
نرش الثقافة العراقية من منابعها اإلنسانية
الت�ي تمت�د عميق�ا ً يف تاري�خ البرشي�ة « ،
ع�ىل وف�ق ما ج�اء يف « بي�ان التأس�يس «
الذي ن�رشه الالّمي ع�ىل وس�ائل التواصل
اإلجتماعي أخرا ً.
وق�ال الالّم�ي أن ه�ذه املؤسس�ة الوليدة ،
س�تطلق « جائ�زة حكمة الش�امي للقصة
القص�رة « يف اليوم األول من ش�هر ترشين
األول  /أكتوب�ر الق�ادم ،وس�يت ّم منحها إىل
« أفض�ل عمل رسدي لكاتب عراقي ش�اب،
يص�در خالل الع�ام « ،موضحا ً « ان معاير
من�ح ه�ذه الجائ�زة  ،س�تؤكد ع�ىل تفرّد
املوهبة ،وج ّدة املوضوع  ،وش�جاعة ال ِفكر

َ
والش�كل « ،وكذلك تتماثل مع االشرتاطات
األخالقي�ة والجمالي�ة الت�ي اعتمدته�ا
املب�ادرات والتجارب العاملية به�ذا الصدد ،
والت�ي لم تتش�وه بالثقافة االس�تهالكية ،
وهيمنة املال الثقايف عىل املش�اهد الثقافية

العربية ً.
وأعل�ن القاص والروائي جمع�ة الالّمي ،أن
« جائزة حكمة الشامي للقصة القصرة»،
س�تجعل األش�هر ما ب�ني ترشي�ن االول /
أُكتوبر سنة  ، 2020وترشين االول  /أُكتوبر

س�نة  ، 2021فضا ًء لتكريم القاص الراحل
أنور ش�اؤول ،والق�اص والروائ�ي الراحل
عبداملجي�د لطف�ي  ،والناق�د فاض�ل ثامر،
بكونهم أصحاب ريادات ومنجزات مُ ِّ
ؤسسة
يف الرديّة العراقية الحديثة.

فلسفة اآلمل يف تطهري النفس البشرية ...رواية اجلرمية والعقاب لدوستيفيسكي
اثري جليل ابو شبع
ُ
الجريمة والعق�اب هي رواية كتبها
دوستيفيس�كي م�ن س�نة 1858
واتمه�ا س�نة  1865اي اس�تمر يف
كتابتها ملدة سبع سنني.
وقام برتجمته�ا العديد من املرتمني
منه�م س�امي الدروب�ي وحس�ن
محم�ود وتناولته�ا الكث�ر م�ن
الدراس�ات والنظري�ات وقام�ت
بفتح الكثر من االبواب الفلس�فية
والنفسية وعلم االجرام والعقوبة.
ي�رى افالط�ون وكذل�ك س�قراط
ان الف�ن ه�و اداة لتهذي�ب النفس
البرشية ورقي الحياة االجتماعية.
م�ن هن�ا كان�ت رواي�ة الجريم�ة
والعق�اب تجس�د ه�ذا املفه�وم
بالكام�ل حيث اس�تطاع الكاتب ان
يجعل الق�ارئ يتعاطف مع كل فرد
م�ن افراد العمل والنظ�ر اىل النقاط
املش�رتكة بين�ه وبينه�م ومن هذه
املش�رتكات الرئيسة هي صفة االلم
واملعاناة التي يعانيها افراد املجتمع
من لظى العيش والفقر واملسكنة.
فاالل�م ه�و تجرب�ة حس�ية
وعاطفي�ة بغيض�ة متعلقة برضر
نس�يجي فع�ي او كام�ن ,او ه�و
احس�اس معن�وي س�لبي بع�دم
الس�عادة والش�عور باملعان�ة فقد
يكون االلم ماديا او معنويا.
يف الديانة املسيحية يوجد من يسبب
املا جس�ديا تضامنا مع آالم السيد
املس�يح وتس�اميا ملرتبته املعنوية,
وكذل�ك يوج�د عن�د بع�ض ف�رق
املس�لمني (كما يف الطائفة االمامية
االثن�ى عرشي�ة مث�اال ال للح�ر)
حيث يقوم�ون برضب اجس�ادهم
او رؤوس�هم او ينقطع�ون ع�ن
رشب املاء لس�اعات او اياما معينة
تضامنا مع االمام الحس�ني ع الذي
قتل عطشانا.

يف رواي�ة الجريمة والعقاب يتعرض
املؤل�ف العامل�ي دوستيفيس�كي
(ال�رويس) االل�م كمطه�ر معن�وي
للنف�س االنس�انية الت�ي تلوث�ت
باملادي�ات او بالجرائم او املخالفات
البرشي�ة او نزواته�ا ويك�ون االلم
ال�ذي يس�ميه ه�و العق�اب م�ادة
للتطه�ر املعنوي للنف�س بحيث لو
االلم ملا استطاع االنسان ان يصل اىل
مرحلة السالم واالطمئنان الداخي.
ويف مقالتن�ا هذه نس�تطيع ان نمر
عىل مواض�ع االلم كم�ادة للتطهر
املعنوي يف شخصيات الرواية.
ولك�ن قب�ل الخ�وض يف ه�ذه
الش�خصيات يج�ب ان نش�ر اىل
فارق معني وهو ان االلم مرة يكون
للتطه�ر من ذنب مع�ني او خطيئة
معينة ومرة اخرى يكون للتس�امي
والوصول اىل مرحلة الفداء املسيحي
اي االقتداء بالس�يد املسيح(يسوع)
يف تحم�ل االل�م يف س�بيل خدم�ة
االخرين وهنا انقس�مت شخصيات
دوستيفيسكي اىل هذين القسمني:
القسم االول وهو من يتالم يف سبيل
خدم�ة االخري�ن وكان هذا القس�م
مختص بالنساء فقط
سونيا مرمالدوف ,دونيا
القس�م الثاني :وهو التالم من اجل

الغفران والتكفر عن الخطيئة
وهم كل من روديون راسكولينكوف
ونيكوالي
القس�م االول :وهو الفداء اليسوعي
اي تحمل االلم اسوة بيسوع .
وتحت هذا القسم نتناول شخصيتني
فقط هما
سونيا مرمالدوف
هي ابنة املوظف السكر الذي ينفق
اموال�ه يف الب�ارات واملاله�ي ت�اركا
زوجت�ه واطفال�ه يعان�ون ضن�ك
العي�ش والعوز امل�ادي فتضطر بعد
ان تضغ�ط عليه�ا زوج�ة ابيه�ا اىل
ممارسة مهنة البغاء يف سبيل توفر
لقمة العيش له�ا والخوتها الصغار
وابيها وزوجة ابيها التي تعاني من
مرض السل.
يع ّد دوستي ان هذا العمل الذي قامت
به سوني هو عملية افتداء مشابهة
مل�ا عمله الس�يد املس�يح وان كانت
االساليب تختلف فهو ضحى بنفسه
يف س�بيل افتداء امت�ه ,وهي ضحت
برشفه�ا ونفس�ا وجعلت جس�دها
مركب�ا للعابرب�ن يف س�بيل ارستها
وابيها وتوفر الغ�ذاء وامللبس لهم,
وه�ي مؤمنة متدين�ة تفيض براءة
وايمان حت�ى انها خاطب�ت املجرم
ال�ذي اراد التوبة م�ن جريمة القتل
التي ارتكبها ب� [ صاحت وقد هبت
واقف�ة وملعت عيناه�ا (ماذا تفعل
؟ قم واذهب رسيعا يف هذه اللحظة
وقف عند مفرتق طرق واركع وقبل
االرض التي دنس�تها ,ثم انحن امام
العال�م ب�ارسه وقل للن�اس جميعا
وبص�وت عال :ان�ي قات�ل ,وحينئذ
يهبك الله الحياة)]
دونيا
ه�ي اخ�ت روس�كلينكوف القات�ل
ومحور الرواية ،وهي تعيش مع امها
يف بيت واحد وتقوم باعمال الخدمة
يف بيت احد املزارعني يف سبيل توفر

س�بل العي�ش المه�ا واخيه�ا الذي
يسكن بعيدا عنهم يف سبيل الدراسة
ع�ن طري�ق ارس�الهم االم�وال اليه
ليت�م دراس�ته هناك ,تضط�ر دونيا
اىل املوافقة عىل الزواج من ش�خص
ال ترغ�ب ب�ه والتحب�ه والتطقه يف
سبيل توفر العيش الكريم الرستها
وهن�ا يق�ول دوستيفيس�كي ع�ىل
لسان راسكولينيكوف ال فرق بينها
وبني سونيا التي امتهنت الدعارة يف
س�بيل ارستها [  ....ان حباة سونيا
ليس�ت اقبح من حيات�ك مع لوجني
(خطيبه�ا) !!! ان التان�ق م�ن اجل
السيد لوجني هو نفس�ه التانق من
اجل الس�يد لوجني بل لعله هو اقبح
واسوأ واحقر].
وهن�ا يكم�ل راس�كولينكوف قول�ه
ومقارنت�ه ب�ني س�ونيا ودوني�ا من
جهة وبني اليس�وع م�ن جهة اخرى
بقول�ه [هن االن يبتدعان نوعا ادبيا
يف االقتداء وحذو حذو اليسوعيني ] .
القس�م الثاني من االل�م هو تطهر
النفس من االثام والشهوات
ونتناول تحت هذا القسم شخصيتني
من الرواية هما
نيكوالي
 ,تق�ع انظ�ار التحقيق�ات علي�ه
لوج�وده يف م�رح الجريم�ة
ويسجن للتحقيق معه وبعد فرتة
معينة يقوم باالعرتاف انه هو من
ارتكب الجريمة مع تيقن الرشطة
انه ليس هو القاتل وبعد استجوابه
واع�رتاف القات�ل الحقيق�ي تبني
ان�ه اراد ان يكفر ع�ن ذنوبه التي
ارتكبها باالع�رتاف عىل جريمة لم
يرتكبها.
[ ه�ل تعلم ق�وة كلم�ة االالم عند
ه�ؤالء الن�اس؟ انه�م ي�رون من
واج�ب االنس�ان ان يتال�م  ,ف�اذا
وقع�ت علي�ه االالم كان ذل�ك خر
لهم].

رودي راسكولينيكوف
بط�ل الرواي�ة وصاح�ب التقلبات
النفسية والنظريات الفلسفية بل
كل ما اراد دوستيفيسكي الحديث
عن ارائه استنطق راسكولينيكوف
وجعله يتح�دث او يهذي بمختلف
النظريات والفلسفات والتحليالت
منها.
الف�رق بني املج�رم وب�ني االبطال
مث�ل نابلي�ون ه�و ان املج�رم قد
انكش�ف امره ونابليون انتر يف
الحرب فهذا رغ�م ارتكابه جريمة
واحدة اصب�ح مجرم�ا وذلك رغم
قتله املئات من االبرياء اال انه بطل
بنظر الكثرين.
ومنها تقس�يم الن�اس اىل طبقتني
طبق�ة ف�وق القان�ون ال اح�د
يستطيع محاكمتها وطبقة تحت
طائلة القانون يحاسبهم القانون
ويردعهم ,وهك�ذا الكثر الكثر ال
مجال لذكرها االن.
راس�كولينيكوف وبس�بب ايمانه
بنظري�ة ان خدم�ة الن�اس تغفر
س�يئة قتل الس�ئني ق�ام بارتكاب
جريم�ة قت�ل املرابي�ة واخته�ا
بواس�طة فاس كان قد رسقه من
اح�د املح�ال ,ظ�ل رودي يعان�ي
من جريمة القت�ل ويعيش رصاعا
ب�ني تانيب الضمر وب�ني احكامه
العقلية التي تحاول ايجاد تربيرات
للجريمة التي ارتكبها.
[  ...واخرا سجد راسكولينيكوف
القاتل عند اعتاب س�ونيا قائال لها
( ان�ا ال انح�ن ل�ك بل اس�جد لكل
االالم البرشية ومعاناتها )].
نجح الكاتب يف مبتغاه من تحريك
مشاعر القراء وجعلهم يتعاطفون
من ابط�ال روايت�ه ويعيش معهم
احزانه�م وس�عادتهم ب�ل اخ�ذ
يتجول معهم يف ش�وارع مدينتهم
وازقتها.

وق�ال الالّم�ي « أدع�و زميالت�ي وزمالئ�ي
االدب�اء العراقي�ني  ،للمش�اركة يف تقدي�م
بحوث وشهادات حول االختيارات الثقافية
واألخالقي�ة لهذة األيقونات العراقية الرائدة
يف مجاالته�ا املتعددة  ،ومن جانبي س�وف
اس�تقبل بالرتحاب واالحرتام ّ
أي رأي يهدف
اىل تطوير وتعميق سنة تكريم أنور شاؤول
 ،وعبداملجيد لطفي  ،وفاضل ثامر».
وكان الالّم�ي ��� املُقي�م بإمارة الش�ارقة
منذ س�نة َ ،1980ذ َك َر عىل منصات وسائل
التواص�ل االجتماع�ي ،أن�ه ينت�وي اإلعالن
ع�ن قيام «مؤسس�ة جمع�ة الالّمي لآلداب
والثقافة والفنون»  ،وإطالق»جائزة حكمة
الش�امي للقصة القصرة « يف أحد مقاهي
مدينة بغداد  ،إالّ أن وضعه الصحّ ي الحرج ،
وانتشار جائحة « كورونا « حاال بينه وبني
تحقيق رغبته تلك.

ٌ
(أصداف ومتتمات)
مبارك لبنان اجلوراني

وج ٌه يعانق نو نْ
نْرسني وزنبقة
أغصانها من غر ماء مورقة
وف ٌم يفتش يف املدى عن ُقبل ٍة
بشذى انكسارات الضياء معبّقة
خلف الر ٔوى تمتد كف قريحتي
ٌ
شمس تطوف عىل جفون مطبقة
من سفر هاروت امتداد قصيدتي
رت طهرًا حني ّ
ّ
سط ُ
سط َر زندقة
معراج قلبي كاصطفاء نبوّة
كاللحون مموسقه
كخرير ما ٍء
ِ
ِ
ٌ
حكاية
وهناك حيث الالمكان
ٌ ٔ
ُ
ديم مح ّدقة
تروى وعني لال ِ
عابر
طيف
مرّت امامي مثل
ٍ
ٍ
قدمان تستبقان نحو املشنقة
أصداف بحر تمتمات عجا ٔيز
صو ٌر بأعواد البخور مخرّقة
ٌ
ٌ
ُّ
ٌ
رملية
وساعة
يطل
فزع
ذراتها بدم الغروب ّ
معتقة
صوت ارتطام الوهم بضع سناب ٍل
حمر وأوراق الخريف ورشنقة
ٍ
ٌ
لبلقيس احتوته أصابعٌ
َ
عرش
وعاله عفريت يحرك مطرقة
فاطر
تتلو عليه الجن سورة
ٍ
وتجره االٔمالك صوب املحرقة
ٌ
خيط بدا يمتد دون نهاي ٍة
ٌ
وعليه امال تموت معلقة
َ
ليخيط جرحا يف القصيدة غا ٔيرًا
ويلم اشال ًء بدت متمزقة
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حنو مستقبل افضل ..هلا

كل يوم معلومة

إليك املواصفات
تبحثني عن الزوج الصاحل؟ ِ
تحل� ُم كل فتاة أن يك�ون رشيك حياتها
هو الزوج الصالح ،الذي يحقق أحامها
وطموحاته�ا ،تع�ريف ع�ى املزي�د .يع ّد
اختي�ار الفتاة ل�� ال�زوج الصالح ،هو
أس�اس وعم�اد تكوي�ن أرسة صالحة،
حيث يس�اعدها هذا ال�زوج يف الوصول
إىل الجن�ة ونيل رض�وان الل�ه ،باللطف
وباملحب�ة ،بعي ًدا عن العنف والترصفات
الخاطئة.
إن ال�زوج الصالح هو ال�زوج الذي يود
زوجت�ه ،يعاملها بكل اح�رتام وتقدير،
يُراع�ي مش�اعرها واهتماماته�ا
وأولوياته�ا ،فإن�ه زوج رومانيس ،يعي
قيمة ودور الكلمة الطبية بني الزوجني
وآثرها عى املعاملة بينهم ،كما أنه زوج
يبذل قص�ارى جهده إلس�عاد زوجته،
سواء بالطرق املادية أو املعنوية.
ويف ذات الس�ياق ،ف�إن ال�زوج الصالح
دائ�م الش�كر والثناء وامل�دح يف زوجته،
إذا قام�ت بت�رصف حس�ن ،مهما كان
ً
بسيطا ،خاصة أمام األهل
هذا الترصف
واألقارب واألصدقاء ،فهو يعلم جي ًدا أن
شكره لزوجته يزيد من ثقتها بنفسها،
حيث يشكرها عى ُحسن إدارتها لشؤون
املنزل وتربية األوالد ،فيُشجعها ذلك عى
القيام بدورها عى أكمل وجه دون ملل،
مهما كلفها ذلك من عناء وتعب.

ف�� «الزوج الصال�ح» زوج�ا ً إذا دخل
ً
ضحاكا ليس
ع�ى زوجته دخل بس�امً ا
ً
عابسا ،مُ تحل ًيا ُ
بسنة رسول الله «صى
الل�ه علي�ه وس�لم» ،حي�ث قال�ت عنه
عائش�ة «ريض الل�ه عنه�ا»« :كان ألني
ً
رجا من
الن�اس وأك�رم الن�اس وكان
رجالكم إال أنه كان ّ
بسامً ا».

الزوج الصالح هو زوج يتقي اللهً ،
قوال
ً
وفع�ا ،حيث يحرتم ش�عائر دين�ه ،أ ًيا
كان ،ويقيمه�ا عى أكم�ل وجه ،فيقيم
الص�اة ويس�اعد الفق�راء واملحتاجني
ويُخرج ال�زكاة ويحرتم الكبري ويعطف
ع�ى الصغ�ري ،كم�ا أن�ه يأم�ر دومً �ا
باملعروف وينه�ي عن املُنكر ،وال يعامل

أهل بيته إال بالحسنى.
ويتميز الزوج الصالح بأنه مُ ً
ثقفا ومُ لمًا
باألحداث واألخبار وبكل ما يدور حوله،
حي�ث يصبح لدي�ه القدرة ع�ى تكوين
رأي س�ليم صحي�ح مبني ع�ى املنطق
والحكم�ة ،فه�و ً
أيضا رجل ق�ادر عى
تحلي�ل األم�ور دون التأث�ر باإلدعاءات

واألكاذي�ب واألقوال الباطل�ة .هو ً
أيضا
ً
فضا
زوج هادئ غري مندفع أو متهور،
ش�خصا مُ ً
ً
تزن�ا يف الحكم عى
عن كونه
األش�ياء ،لذا يلجأ إلي�ه اآلخرون يف حل
مش�اكلهم ،لثقتهم يف قدرته عى حلها
بأقل الخسائر.
كذل�ك يع� ّد ال�زوج الصال�ح ً
ابن�ا ب�ارًا
ب�� والدي�ه ،يحرتمهم�ا ويودهم�ا،
ويحرص دومً ا عى زيارتهما والس�ؤال
عنهم�ا ومعرف�ة احتياجاتهم�ا وتلبية
متطلباتهم�ا ،وإدخال ال�رسور والفرح
ع�ى قلوبهما ،ف� ال�زوج الصالح ً
زوجا
يعمل بقول الله –سبحانه وتعاىل:-
ً
إحس�انا» ،ولذل�ك ينش�أ
«وبالوالدي�ن
أوالده بارين بأبيهم وأمهم ،ف� من شب
عى شئ ش�اب عليه .يتسم هذا الزوج
بالع�دل ،حيث أنه ال يجع�ل حبه لعمله
وإتقان�ه ل�ه عمل�ه يأتي عى حس�اب
منزله وأهل بيته ،ولكنه يقس�م الوقت
ب�ني العمل وبني املن�زل ،فا هو مُ قرص
يف عمله ،وال هو ظال�م ألبنائه وزوجته
يف حقهم�ا علي�ه .ال�زوج الصالح رجل
عفيف وحلو اللس�ان ،ف�ا يقول إال كل
جمي�ل ،وال ينط�ق باأللف�اظ الخارجة
أو الش�تائم أو الس�ب ،فهو زوج طيب،
حس�ن الخل�ق ،ق�دوة حس�نة لغ�ريه،
ومحبوب بني الناس.

سويسرول حبشوة الشيكوالتة
املقاديرلتحضري الكيكة:
 75جرام دقيق كيك
25جرام كاكاو
 75جرام سكر بودرة
ملعقة كبرية ماء ساخن
3بيض مخفوق
لتحضري كريمة الكيكة:
 100جرام زبدة غري مملحة ولينة 100
جرام شيكوالتة مذوبة  100جرام سكر
بودرة
كوب رقائق شوكوالتة للتزيني
طريقة التحضري- :

ورقة الزبدة ثم لفيه بواسطتها واتركيه
يربد جانباً.
 لتحض�ري الكريم�ة :اخفق�ي الزب�دةوالس�كر بواس�طة الخ�اط الكهربائي
للحصول عى مزيج خفيف.
 أضيفي الش�يكوالتة املذوبة واخلطيحتى تتجان�س املكون�ات ويصبح لديك
كريمة - .افتحي الكيكة وادهني الكريمة
عى وجهها ثم لفيها من جديد.
 للتزي�ني :م�دي ما تبقى م�ن الكريمةع�ى الس�ويرسول وزيني�ه برقائ�ق
الشيكوالتة.

طبيبك يف بيتك

حملاربة االلتهابات ...مصادر طبيعية لـ 11فيتامني
ُ
يحت�اج الجس�م يف بع�ض
مثلم�ا
األحيان إىل االلته�اب ملعالجة جرح
أو مقاوم�ة مرض م�ا فإنه يحتاج
إىل مكافح�ة االلتهاب ال�ذي يكون
نتيجة لزيادة عم�ل الجهاز املناعي
بصورة مبالغ فيها مما يرتتب عليه
اإلصاب�ة بأم�راض أو مضاعف�ات
أخرى .فيالتايل عدد من الفيتامينات
واملكم�ات الغذائي�ة التي تس�اعد
يف مكافح�ة االلته�اب غري املرغوب
فيه ،فيما يأتي:
 .1فيتامني A
يعزز نظام املناعة ويقي من األمراض
املعدي�ة .ويس�اعد تن�اول 10000
وح�دة دولي�ة ( )IUملدة أس�بوع إىل
أسبوعني عى الش�فاء بعد اإلصابات
املرتبطة بالتمارين الرياضية .يتوافر
فيتام�ني  Aبنس�بة عالية م�ن الكبد
وزي�وت الس�مك والحلي�ب والبيض
والخرضوات الورقية.
 .2بروميلني
يساعد إنزيم بروميلني بشكل إيجابي
يف مكافح�ة االلته�اب ويدعم جهاز
ً
أحيانا لعاج
املناع�ة .كما يس�تخدم
الته�اب األوتار وإصاب�ات العضات
الطفيف�ة مثل االلت�واءات .وأظهرت
بعض الدراسات أن الربوميلني يخفف
االلته�اب بع�د جراح�ات األس�نان
واألن�ف والق�دم .يتواف�ر الربوميلني
يف عصري األنان�اس بكميات معقولة
نس�ب ًيا ولك�ن يرج�ح األطب�اء عادة
تناول كبسوالت أو أقراص ،ألن رشب
العصري لن يوفر ما يكفي.
 .3الفلفل الحار
ي�ؤدي تن�اول الفلف�ل الح�ار أو
الكابسيس�ني إىل وق�ف مجموع�ة
الربوتينات التي تتحكم يف استجابة
الجسم لالتهاب .يمكن تناول البدء

بتجربة تناول ما يوازي ب�¼ ملعقة
صغرية أو أقل.
 .4الكركمني
تش�تهر ه�ذه العش�بة الطبي�ة
الصيني�ة التقليدي�ة بخصائصه�ا
الطبيعية املضادة لألكسدة واملضادة
لالتهابات ،يوجد الكركمني يف الكركم
ويعطي التوابل لونها األصفر.
تشري الدراسات إىل أن الكركمني ربما
يس�اعد يف حاالت معينة ،م�ن بينها
الته�اب املفاص�ل وم�رض الته�اب
األمع�اء وم�رض الكب�د الدهن�ي.
يتوف�ر أيضا الكركمني يف كبس�والت
وكريمات ومروبات وبخاخات.
 .5فيتامني E
يتمي�ز فيتام�ني  ،Eباإلضاف�ة إىل
كون�ه غني�ا بمض�ادات األكس�دة،
بفوائ�ده لدع�م أداء جه�از املناعة
وتخفي�ف االلتهاب�ات ً
أيضا .يمكن
الحصول عليه بس�هولة من الكثري
من الوجبات الغذائية التي تش�تمل
ع�ى زيت الزيت�ون والل�وز والفول
الس�وداني واللح�وم ومنتج�ات
األلبان والخرضوات الورقية.
 .6الثوم
بغ�ض النظ�ر ع�ن الرائح�ة الت�ي

يتس�بب يف انطاقها من الفم ،والتي
يمكن التغل�ب عليها بمضغ النعناع،
ف�إن الثوم يق�وم بإبط�اء اثنني من
اإلنزيم�ات االلتهابية ويمهد الطريق
للدم للوصول إىل العضات .يتم اضافة
 2إىل  4فصوص من الثوم الطازج إىل
الوجب�ات الغذائي�ة ملحارب�ة التورم.
يمكن�ك فرك زي�ت الث�وم مبارشة يف
املفاصل والعضات املتورمة ً
أيضا.
 .7زنجبيل
ُتظه�ر األبح�اث أن الزنجبي�ل
مض�اد ق�وى لالتهاب�ات بدرج�ة
مش�ابهة لإليبوبروف�ني .وتوصل�ت
إح�دى الدراس�ات إىل أن مس�تخلص
الزنجبي�ل يخف�ف الت�ورم يف التهاب
املفاص�ل الروماتوي�دي باإلضاف�ة
إىل الس�تريويدات .ويقل�ل م�ن آالم
العض�ات بع�د ممارس�ة التمرينات
الرياضي�ة .وربم�ا ال تك�ون امل�واد
الطازجة كافية للحصول عى الفوائد
الصحية ،لذا يمكن تناول كبس�والت
الزنجبيل.
 .8أحماض أوميغا  3الدهنية
ال ينتج جسم اإلنسان أحماض أوميغا
 3الدهني�ة .ولك�ن يمك�ن الحصول
عليها م�ن مكمات زيت الس�مك أو

بعض األطعمة مثل األسماك الدهنية
كالس�لمون والتون�ة أو م�ن اللف�ت
والخ�رضوات وزي�وت ب�ذور الكتان
واملك�رسات وكذلك من بيض الدجاج
الذي يتغذى عى الكتان.
 .9ريسفرياترول
الطبيع�ي
املرك�ب
يوج�د
“ريس�فرياترول” Resveratrol
يف بعض أن�واع الت�وت واملكرسات.
وتش�ري بعض األبح�اث إىل أنه ربما
يس�اعد يف عاج الته�اب املفاصل.
يمك�ن تن�اول حفنة م�ن العنب أو
الف�ول الس�وداني أو الفس�تق أو
العن�ب ال�ربي أو الت�وت ال�ربي أو
الت�وت ،كم�ا أن�ه ش�ائع يف ش�كل
أقراص مكمات غذائية.
 .10سام-ئي
اختص�ار ملرك�ب طبيع�ي ينتج�ه
جس�م اإلنسان .تش�ري الدراسات إىل
أن  SAM-eيس�يطر ع�ى االلته�اب
ويعم�ل باإلضاف�ة إىل العاج�ات
الس�ائدة ع�ى مقاوم�ة هشاش�ة
العظام .يمكن الحصول عى جرعات
منه ع�ن طريق الفم أو حقن .ينبغي
مراجع�ة الطبي�ب قبل تناول�ه ،ألنه
ق�د يتعارض مع بع�ض األدوية ،من
بينها مضادات االكتئاب.
 .11الزنك
يحت�اج كل الجس�م إىل الزنك ،الذي
يس�اعد يف درء االلته�اب .ويمك�ن
الحص�ول بالفعل عى ما يكفي من
الزن�ك من خ�ال النظ�ام الغذائي،
حي�ث يتواف�ر الزن�ك يف الدج�اج
واللحوم الحمراء والحبوب الكاملة
املُدعم�ة .لك�ن يج�ب استش�ارة
الطبيب قب�ل تناول الزنك أيضا ألنه
ربما يتس�بب يف مش�اكل مع بعض
األدوية.

سر االعشاب..؟؟؟

بهارات بديلة عن دواء االكتئاب
التوابل تضاف إىل الطعام لتعطيه نكهات مميّزة،
تتمتع بفوائد صخي�ة عالية خصوصا ً
ّ
كم�ا انها
انها ّ
تؤثر يف نمو ووظائف املخ.
ّ
و هناك عدد من التوابل التي تؤثر بش�كل مبارش
يف ّ
املخ ،وهي:

 الكركم :يحتوي عى مادة الكركمني ،املسؤولةع�ن لونه األصفر ،وهي ّ
تنش�ط أح�د األنزيمات
املضادة لألكس�دة داخل املخ ،وه�و يتمتع أيضا ً
بخواص مضادة لالتهابات .تحارب بعض أنواع
الرسطانات والتصلب املتعدد.
 -الزعف�ران :يس�هم يف الوقاي�ة م�ن اإلصاب�ة

باالكتئ�اب ،يحس�ن الذاكرة ويع�زز القدرة عى
التعل�م .وكش�ف إح�دى الدراس�ات أن تن�اول

الزعف�ران بمعدل مرتني يف الي�وم يماثل فاعلية
عق�ار “ب�روزاك” يف عاج االكتئ�اب الطفيف أو
متوسط الشدة -.املريمية :تتمتع بخواص رائعة
مضادة لألكس�دة ومضادة لالتهابات ،وتحتوي
جذور املريمية الصينية عى مواد شبيهة بأدوية
الزهايمر.
تس�هم الزي�وت املس�تخلصة منه�ا يف تعزي�ز
الذاكرة -.القرفة :تس�هم القرفة يف تعزيز العديد
م�ن قدرات املخ مثل الذاك�رة والرتكيز واالنتباه.
كما أنها تسهم يف تنظيم مستويات السكر بالدم
والحد من فرص اإلصابة بالرسطان.

 6طرق لكشف اجللد الطبيعي
والصناعي لـ املالبس الشتوية

ْ
كش�فت مهندسة تصميم األزياء
بويس عيل ،عن وج�ود العديد من
العوام�ل التي يمكن م�ن خالها
التفرق�ة ب�ني الجل�د الطبيع�ي
والصناع�ي عن�د رشاء املاب�س
الشتوية.
وأوضح�ت ب�ويس أن الجل�د
الطبيع�ي له خصائ�ص مختلفة
تماما ً عن الصناعي وأبرزها:
 1له رائحة نفاذة. 2غري قابل لاشتعال. 3بع�د وضع النار علي�ه طوياًتظهر رائحة شعر محرتق.

 4يت�رب امل�اء عن�د وضعه�اعليه.
 5به مسام. 6ملمسة ناعم.أما أبرز مايميز الجلد الصناعي:
1ليس له رائحة. 2حوافة حادة وخشنة. 3ال يت�رب امل�اء عن�د وضعهاعليه.
 4قابل لاش�تعال بكل س�هولةبمجرد اقرتاب النار إليه.
 5ملمسة خشن وبه تعريج. 6-ليس به مسام.

سلوكيات

ساعدي طفلك على النوم باكرا
“إن�ه وقت النوم!” عبارة يررده�ا األهل ألطفالهم مرارا ً وتكرارا ً كل
يوم .النوم هو وقت مفيد جدا ً وخصوصا ً للطفل ،إذ يس�تمد الطاقة
بعد يوم طويل من الدراسة واللعب.
النوم يساعد الطفل عى النمو بشكل سليم وصحي ،إذ يفرز الجسم
هرمونا خاصا للنمو.
 تخل�ي م�ن األجه�زةالتكنولوجية يف غرفة النوم
ألنه�ا تؤث�ر س�لبا ً يف نومه
وتفقده تركيزه قبل الخلود
اىل النوم.
 ح�ددي وقت�ا معين�املش�اهدة التلفزي�ون ،ومن
األفضل أن تغلقي التلفزيون قبل ساعة واحدة من النوم .فليخلد اىل
الفراش ويقرأ قصة.
 نظمي ساعات نومه ،ليصبح ليده نظام يومي يتبعه. ح�اويل أن تنامي أنت باك�را ً كي يقتنع أن النوم هو فعاً مفيد منخال رؤيتك أنت تخلدين اىل فراشك باكراً.

املطبخ
حم�ي الف�رن ع�ى ح�رارة  200درجة
مئوي�ة - .اخفق�ي البي�ض مع الس�كر
بواس�طة الخ�اط الكهربائ�ي حت�ى
يتكاثف املزيج ويصبح كريمياً.
 اخلط�ي املكونات الجاف�ة وأضيفيهام�ع املاء تدريجيا ً فوق املزيج يف الخاط.
 اس�كبي الخليط يف صينية مس�تطيلةمغط�اة بورق الزبدة واخبزيه من  10إىل
 12دقيقة.
 انثري ما تبقى من س�كر البودرة عىقطعة من ورق الزبدة.
 -أخرجي الكيك م�ن الفرن واقلبيه عى
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نصائح طبية

عالج الدهون الثالثية من دون عقاقري
تع ُّد نسبة الدهون الثاثية مهمة
لاس�تدالل ع�ى صح�ة القل�ب.
إذا كن�تِ تراقب�ني ضغ�ط ال�دم
ومس�تويات الكولس�رتول لديكِ ،
فثم�ة يشء آخ�ر ق�د تحتاج�ني
ملراقبت�ه؛ وهو مس�توى الدهون
الثاثية.
َّ
إن وج�ود مس�توى مرتف�ع من
الده�ون الثاثية يمك�ن أن يزيد
م�ن خط�ورة اإلصاب�ة بأح�د
أمراض القلب .لكن ُحسن اختيار
نمط الحياة ،ال�ذي يعزز الصحة
العام�ة ،يمك�ن أن يس�اعد عى
تقليل الدهون الثاثية أيضاً.
فما أفضل طريقة لتقليل الدهون
الثاثي�ة؟ الج�واب يف الس�طور
اآلتية:
ع�اج الدهون الثاثي�ة من دون
عقاقري
إن اتب�اع أس�لوب حي�اة صح�ي
هو الحل املثايل لخفض مس�توى
الدهون الثاثية:
 م�اريس التماري�ن الرياضي�ةبانتظ�ام .ضعي هدفا ً ملمارس�ة

النش�اط البدني مل�دة ال تقل عن
 30دقيق�ة معظم أيام األس�بوع
أو كلها .يمكن أن تقلل ممارسة
التمارين الرياضية املنتظمة من
الدهون الثاثية وتعزز مس�توى
الكولسرتول الجيد  .HDLحاويل
دمج املزيد من النشاط البدني يف
مهامك اليومية ،عى سبيل املثال:
الصعود عى السالم يف العمل ،أو
امليش أثناء فرتات الراحة ،أو أثناء
التحدث عى الهاتف.
َّ
تجنب�ي األطعم�ة الس�كرية
الكربوهي�درات
واملك�ررة.
البسيطة ،مثل السكر واألطعمة
املصنوع�ة م�ن الدقي�ق األبيض
أو الفركتوز ،يمك�ن أن تزيد من
مستوى الدهون الثاثية يف الدم.
 خس�ارة ال�وزن .إذا كن�تِتعانني من فرط الدهون الثاثية
املتوس�طة إىل املعتدل�ةّ ،
فركزي
عى خفض مس�توى الس�عرات
الحراري�ة؛ فالس�عرات الحرارية
الزائ�دة تتح�ول إىل دهون ثاثية
ُ
وتخ َّزن يف هيئة دهون.

 اخت�اري الده�ون الصحي�ة.تن�اويل الده�ون األحادي�ة غ�ري
املش�بعة الصحي�ة واملوجودة يف
النبات�ات ،مث�ل زي�ت الزيت�ون،
وزيت الكانوال.
وب�دالً م�ن الده�ون املش�بعة
املوج�ودة يف اللح�وم ،تن�اويل
األس�ماك ذات النس�بة العالي�ة
من األحماض الدهنية أوميغا ،3
مثل املاكريل والس�لمونَّ .
تجنبي
تن�اول الده�ون غري املش�بعة أو

األطعم�ة ذات الزي�وت املهدرجة
أو الدهون.
 ابتعدي عن من تناول املروباتالكحولية ،يحت�وي الكحول عى
س�عرات حراري�ة عالي�ة وكمية
كبرية من السكر ،وله تأثري قوي
عى وجه الخصوص عى الدهون
الثاثية ،إذا كنتِ تعانني من فرط
َّ
فتجنبي
ش�حوم ال�دم الش�ديد؛
رشب أي ن�وع م�ن املروب�ات
الكحولية.

دراسات حديثة

االستخدام املفرط للهواتف الذكية يغري مناطق باملخ

ْ
أشارت دراسة سويرسية حديثة إن كثرة استخدام الهواتف الذكية يعيد
تشكيل بعض مناطق املخ.
ورصح الباحثون أنهم “اكتشفوا أن استخدام أجهزة الهاتف الذكي بكثرة
يؤثر سلبا ً يف املناطق املسؤولة عن أصابع اإلبهام والسبابة والوسطى يف
القرة الدماغية ،وإن استجابة هذه املناطق يف املخ الستخدام الهواتف
الذكية أكثر حساسية من استجابة املناطق األخرى”.
وأراد الباحثون الس�ويرسيون من خال دراس�تهم معرف�ة مدى تأثري
كثرة استخدام شاشات اللمس الخاصة باألجهزة الذكية عى هذا الجزء
من املخ ،وهو أمر تس�هل دراس�ته بدقة نسبيا ً ألن هذه األجهزة تساعد
كث�ريا ً يف تتبع س�لوك مس�تخدميها“ ،حيث توفر لن�ا الهواتف الذكية
فرصة فهم مدى تأثري الحياة العادية عى تشكيل
مخ اإلنسان” ،حسبما جاء يف بيان للمرف عى
الدراسة بجامعة زيوريخ.
وق�ام الباحث�ون بدراس�ة ه�ذا التأث�ري لدى 37
ش�خصا ً م�ن مس�تخدمي الي�د اليمن�ى و 26من
مس�تخدمي اليد اليرسى يف التعامل م�ع هذه الهواتف
الذكية ،باإلضافة إىل  11مستخدما ً ألجهزة هاتف جوال
قديمة.
واس�تخدم الباحث�ون جهاز تخطيط موج�ات الدماغ لقياس نش�اط
قرة املخ عندما يتم ملس أصابع اإلبهام والسبابة والوسطى بشكل
رسي�ع ،وتب�ني للباحثني من خال ذلك أن رد فع�ل القرة الدماغية
لدى مس�تخدمي أجهزة الهاتف الذكي أقوى بش�كل واضح منه لدى
ً
خاصة بالنس�بة لتأثري ه�ذه األجهزة عى منطقة املخ املختصة
غريهم

باإلبهام.
كما توقفت قوة رد الفعل بش�كل مبارش عى مدى استخدام املشاركني
يف الدراس�ة أجهزة الهاتف الذكي خال األيام العرة السابقة للتجربة.
وخل�ص الباحث�ون من خ�ال دراس�تهم إىل أن “التقني�ة الرقمية التي
نستخدمها يف حياتنا اليومية تشكل معالجة األحاسيس يف دماغنا.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تتفوق ع�ى زمالئك بفكرة مذهل�ة تقدمها ما
يثري إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدا ً واملميزة
عاطفي�اً :كثرة الضغوط من الرشيك ق�د تولّد ما لم يكن يف
الحسبان ،لكن عليك تدارك الوضع حتى ال تصل إىل األسوأ
صحياً :التعرّض ألش�عة الشمس بكثرة ولو يف أيلول ،يزيد نسبة
األذى لبرشتك

الثور

ّ
تت�رع لتحقي�ق األهداف التي رس�متها
مهني�اً :ال
ّ
فالت�رع ق�د يس�بب ل�ك متاع�ب غري
ملس�تقبلك،
متوقعة
عاطفياً :يمر هذا اليوم بيشء من القلق ،لكن ال ترتك األمور
تؤثر يف عالقتك بالرشيك ألنه يحاول مساعدتك
صحياً :النش�اط الفكري والجسدي سيكون مؤرشا ً ايجابيا ً عى
مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط

الجوزاء

مهنياً :تس�مع أخبارا ً جدي�دة تتعلق بمرشوع مهم،
صدقك واس�تقامتك قد يؤث�ران يف اآلخرين ،حاول أن
تحوّل شيئا ً ما يف غري مصلحتك إىل ما يفيدك
عاطفي�اً :منح الرشي�ك املزيد من الراحة والتفكري يس�اعد
جديا ً يف حل املشاكل ،وإيجاد مخرج لكل معضلة
صحياً :وضعك الصحي يبقيك يف وضع مضطرب وتشعر أن ثمة
شيئا ً غري مريح يثقل كاهلك

 - 1664ھولن�دا تس�لم ني�و أمس�رتدام يف الق�ارة
األمريكية إلنجلرتا.
 - 1706السويد تتخى عن حكم بولندا.
ً
اتفاق�ا مع نادر
 - 1736الدول�ة العثماني�ة توقع
ش�اه أك�رب والة ف�ارس يف مدينة تفلي�س لتحديد
الحدود بينھما.
 - 1789الكونغرس األمريكي يصدر قانون السلطة
القضائية وتأس�يس منصب النائ�ب العام ونظام
القضاء اإلداري وتش�كيل املحكم�ة العليا للواليات
املتحدة.
 - 1852أول س�فينة ھوائية تدار بواس�طة محرك
بخ�اري تتمكن من الس�فر  27كم م�ن باريس إىل
تراب.
 - 1855اكتشاف الجليكوجني املخزن يف الكبد.
 - 1905السويد توافق عى استقالل النرويج.
 1948ممثلو املس�تعمرات الربيطانية يف أفريقيايجتمعون يف لندن.
تأسيس رشكة ھوندا للسيارات.
 - 1957افتتاح ملعب كامب نو يف برشلونة.
 - 1963الوالي�ات املتح�دة تص�دق ع�ى معاھ�دة
مع اململك�ة املتحدة واالتحاد الس�وفيتي للحد من
التجارب النووية.
 - 1966إرسائيل تنش�ئ نفقا جديدا تحت املسجد
األقىص.

السرطان

مهني�اً :تتحمس إلطالق مرشوع جديد وتبدو جاهزا ً
لحسم األمور وادخال تغيريات عى حياتك اليومية
عاطفي�اً :مفاجآت ولق�اءات حارّة ومب�ادالت عاطفية
ّ
يخف قليالً
وتتح�ول األجواء إىل ّ
مناس�بة ،إالّ ّ
ّ
أقل
أن الوهج
تشويقا ً
صحي�اً :قد تكون عرض�ة لإلصابة بأحد األم�راض املزمنة ،ألن
األمر وراثي ،فقم بالفحوص الالزمة

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :ظروف مس�اعدة جدا ً لبلورة أف�كار جديدة
أمام أرباب العمل ،حاول االستفادة من الفرصة
عاطفياً :يعدك الحظ بأف�راح عاطفية ما يجعل الحياة
ت�دب فيك ،كم�ا يتحدث عن انس�جام وتناغ�م أو وقوع يف
الغرام من النظرة األوىل
صحياً :تكون عرضة لإلصابة بالتهابات مفاجئة لن تس�بب لك
إزعاجا ً وتعالجها برعة

العذراء

مهني�اً :مطلوب من�ك الدقة يف تس�وية األمور وعدم
االس�تخفاف ،وال ترتب�ك أمام الضغ�وط وال تص ّدق
الكالم املعسول
عاطفياً :ال تتفرد بالقرارات املستقبلية ،فالرشيك لن يقبل
بذلك وسيطالبك بما يع ّده حقا ً له
صحياً :أنت لس�ت مرغم�ا ً عى القيام بكل ما يش�عرك بالتعب،
ّ
خفف العمل اإلضايف وانتبه لصحتك

الميزان

مهنياً :تكون جريئا ً يف طرح املوضوعات والدفاع عن
حقك ،لكن رشط التحرك يف اإلطار الصحيح
عاطفي�اً :قد تصلك أخب�ار جيّدة وتك�ون مفيدة لك عى
الصعيد العاطفي وتبدو متحمّسا ً ملغامرة جديدة
صحياً :خرب غري سا ّر يقلق راحتك ،ويسبب لك تعبا ً نفسياً ،لكن
األمر لن يطول

العقرب

مهني�اً :خط�وات إيجابية تع� ّزز وضع�ك العميل،
فكن مس�تعدا ً لأليام املقبلة ،فهي أكثر إرشاقا ً ممّا
تتوقع
عاطفياً :ال رغبة ل�ك يف مضايقة الرشيك ،إنما لكل يشء
حدود إذا طالتك األمور مبارشة
صحي�اً :ال تفس�ح يف املجال أم�ام اآلخرين ك�ي يخريوك بني
السهرات والبقاء يف املنزل ،قم بما تراه مفيدا ً لصحتك

القوس

مهني�اً :ال تت�ورّط يف مش�اريع لس�ت متأك�دا ً م�ن
نتائجها ،قد ينهار وضعك املايل يف حال فشلت
عاطفي�اً :ينتظ�ر الحبي�ب منك لفت�ة حبّ ليع�ود إليك
وتس�تأنفان معا ً عالقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أيام
املايض
صحياً :قد تسبب لنفسك اإلصابة بأحد األمراض النفسية اذا لم
تضبط أعصابك وتحافظ عى هدوئك

الجدي

مهني�اً :يرافق�ك الحظ ع�ى الصعد كاف�ة ،تتزود
أفكارا ً جديدة وقناعات من نوع آخر
عاطفي�اً :قد تع�رف انجذابا ً عاطفيا ً م�ا ،ربما يكون
إلحدى العالقات تأثريات كبرية يف أوضاعك
صحي�اً :أن�ت عرض�ة لإلصاب�ة باألم�راض املعوي�ة ،علي�ك
التخفيف من األكل واتباع حمية قاسية

الدلو

مهني�اً :الوقت ليس مناس�با ً ل�ك للتح�رّك الف ّعال أو
التنفيذي ،وأحذرّك من ظهور مشاحنات وخالفات أو
ضغوط ملنافسني
عاطفي�اً :وع�ود بالجملة يف املج�ال العاطفي وه�ذا يخلق
مزيدا ً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك
صحي�اً :تتفق مع بعض األصدقاء لتنفي�ذ مرشوع مفيد صحيا ً
هذا الصيف ،وإمكان استكماله يف الشتاء إذا سمحت الظروف

الحوت

مهني�اً :تتحس�ن أحوال�ك تدريج�اً ،وخصوص�ا ً بعد
الق�رارات الحاس�مة التي اتخذته�ا لتوضيح موقعك
عى الصعيد العميل
عاطفي�اً :حضورك بش�خصيتك القوية أم�ام الرشيك مهم
جدا ً يف الفرتة املقبلة ،لكن التواضع واجب أحيانا ً
صحي�اً :أبذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون س�واء باتباع
حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.

 - 1968انضمام سوازيالند إىل األمم املتحدة.
 - 1973غيني�ا الربتغالي�ة تعل�ن اس�تقاللھا ع�ن
الربتغال وتغري اسمھا إىل غينيا بيساو.
 - 1982قيام خالد علوان املنتمي للحزب الس�وري
القوم�ي االجتماعي ،بقت�ل ضاب�ط وأربعة جنود
إرسائيلي�ني يف مطعم الويمبي بش�ارع الحمراء يف
العاصمة اللبنانية بريوت.
 - 1996الواليات املتحدة وروس�يا واململكة املتحدة
وفرنس�ا والص�ني يوقع�ون ع�ى معاھ�دة لوقف
التجارب النووية.
 - 2007احتجاج�ات مناھض�ة للحكومة يف بورما
شارك بھا ما بني  30000و 100000شخص ،وھي
تعد األكرب منذ عرشين سنة.
 - 2010ح�ادث تص�ادم قطاري�ن يف ب�ر الباي يف
تونس يودي بحياة شخص وإصابة  57آخرين.
 - 2011إجراء انتخابات املجلس الوطني االتحادي
يف دولة اإلمارات برتشح  469عضوا.
 - 2015حادث�ة تداف�ع خ�الل الح�ج يف من�ى
بالس�عودية ت�ؤدي ملقت�ل أكثر من  700ش�خص
وجرح  800عى األقل.
 - 2018اإلعالن عن فوز مرش�ح املعارضة إبراھيم
محمد صليح عى رئي�س جزر املالديف القائم عبد
الله يمني يف االنتخابات الرئاس�ية التي أجريت يوم
 23سبتمرب .2018

شخصيات من التأريخ

امللكة “اينزى كاستور” أول ملكة حكمت شعبها بعد موتها
يس�جل التاريخ العديد م�ن الروايات عن
حياة امللوك والرؤساء ومن قادوا شعوبهم
عرب الزم�ان ،ولم ين�س التاريخ النس�اء
الالئ�ي حكم�ن ش�عوبهن ،وكان�ت لهن
أساليب وترصفات تعجب منها املؤرخون
ودونوه�ا ،ونقدم لكم الي�وم قصة امللكة
اين�زي كاس�تور ه�ي ملك�ة الربتغال يف
العص�ور القديم�ة ،اغتالها أح�د األفراد،
فتوىل زوجه�ا امللك من بعدها ،من ش�دة
حب زوجها لها بيدار األول ،أخرج جثتها
من الق�رب ونصبها عى العرش لرتافقه يف
كفاح الدرب وتستكمل الحياة معه ،وقال
لشعبه أنها ملكة الربتغال فأصبحت أول
ملكة تحكم شعبها بعد موتها.
ففي القرن السابع عرش بالربتغال اغتيلت
امللكة املحبوبة “إيننزدي كاسرتو” ،وتوىل

بع�د زوجها ” دون بي�در” ،وبعد االنتهاء
من مراس�م دفنها اعت�ى زوجها العرش،
ون�ودي مل�كا للربتغ�ال حس�ب التقاليد
واالعراف انذاك.
وق�ام امللك املخل�ص بإخراج جث�ة امللكة

من الق�رب ووضعها عى الع�رش يف أبهى
حلله�ا الجميل�ة ،وكامل زينته�ا ،بعد أن
دعا جميع وزرائها ،وأمرائها وحاش�يتها
يف حفل التنصيب لرتافقه مسرية حكمه.
ووس�ط دهش�ة م�ن الجميع ق�ال امللك
الجدي�د مش�ريا إىل الجث�ة “إنه�ا ملك�ة
الربتغ�ال !” ،ول�م تك�ن الصدم�ة نتيجة
إدراك الجميع من الحضور لحقيقة موت
امللكة ودفنها ،إنم�ا كانت صدمتهم وراء
تصوره�م ،يف تلك اللحظ�ة أن الجثة التي
أمامه�م ه�ي امللكة الت�ي ربما ل�م تمت
بعد!!.
وهك�ذا كان�ت ملك�ة الربتغ�ال إيننزدي
كاس�رتو ه�ي أول امرأة يس�جل التاريخ
أنها حكمت شعبها بعد موتها ،أو بمعنى
أدق أنها اعتلت العرش وهي جثة هامدة.

اختبارات شخصية

اختبار يكشف قرارات مصريية جيب أخذها يف آخر أشهر 2020
مِ �ن املمك�ن خ�وض اختب�ار
بس�يط وس�هل يس�اعد ع�ى
كش�ف العدي�د م�ن صف�ات
الش�خصيبة وخفاياها فضالً
ع�ن خط�وات مهم�ة يج�ب
القيام بها من اجل تغيري مسار
الحياة وتحقيق االنجازات .ويف
هذا االختب�ار مثالً يجب النظر
اىل اش�كال القبع�ات واختيار
احداها من دون التفكري لوقت
طويل .فهذا يساعد عى تحديد
قرارات مصريي�ة يجب اخذها
يف آخر اشهر العام .2020
م�ن اج�ل كش�ف الق�رارات
املصريي�ة الت�ي يج�ب اخذها
لتحس�ني مج�رى الحي�اة يف
اواخ�ر الع�ام  2020يمك�ن
تجربة ه�ذا االختبار من خالل
اختيار قبعة من  1اىل .6
القبعة 1
يدل ه�ذه االختيار عى الترع
وعى ع�دم القدرة عى التفكري
مطوالً يف اي خطوة قبل القيام
بها .ولهذا عادة ما يتم ارتكاب

االخطاء والوق�وع يف االفخاخ.
وم�ن اجل منع ح�دوث ذلك يف
العام املقبل ال بد من التمس�ك
بتوخ�ي العقالني�ة والروي�ة
واله�دوء طريق�ة للتعامل مع
املواقف .كذلك يجب عدم اصدار
االح�كام املس�بقة قب�ل فه�م
االمور والتعرف اىل االشخاص.
فه�ذا يمك�ن ان يس�بب اخ�ذ
ق�رارات خاطئة تؤثر يف الحياة
لسنوات طويلة.
القبعة 2
يش�ري اختيار ه�ذه القبعة اىل
ان�ه م�ن ال�روري م�ن اآلن
وصاع�دا ً اختي�ار االش�خاص
الذي�ن يجب التعام�ل معهم يف
تنفيذ املش�اريع املختلفة بدقة
وانتباه .ويساعد هذا عى تاليف
اخطاء تم ارتكابها يف الس�ابق
وع�ى تحقيق االنج�ازات التي
تم انتظاره�ا منذ مدة طويلة.
وله�ذه الغاية يج�ب اخذ قرار
بالتخيل عن بعض االرتباطات
املهني�ة واالجتماعية املس�ببة

للمتاع�ب لكن م�ن دون قطع
الصالت بشكل تام ونهائي.
القبعة 3
يف حال ت�م اختيار هذه القبعة
فهذا يش�ري اىل الرغب�ة الدائمة
يف البق�اء يف الظل ويف الحصول
ع�ى الحماية .وهذا م�ا يمنع
الربوز واثبات ال�ذات .ولهذا ال
بد من اس�تقبال الع�ام الجديد
بحل�ة جدي�دة اي م�ع التمتع
باالس�تقاللية ع�ى مختل�ف
صع�د الحي�اة وال بد م�ن اخذ
ق�رار حاس�م ورصي�ح يف هذا
الش�أن .لك�ن ه�ذا ال يمن�ع
التعاون م�ع اآلخرين رشط اال
يؤث�ر يف الش�خصية وميوله�ا
كما عى االرادة الخاصة.
القبعة 4
يكش�ف اختيار القبعة الرابعة
التمت�ع ببع�ض الصف�ات
الغريب�ة ومنه�ا الق�درة ع�ى
اهم�ال املصال�ح الخاصة من
اجل خدمة الش�أن العام .وهو
ما يجب عقد العزم عى التخيل

عنه يف نهاية ه�ذا العام .فمن
املفي�د الحرص عى مس�اعدة
اآلخري�ن ،لك�ن م�ن الخطأ يف
املقاب�ل ع�دم التح�يل بالقليل
من االنانية ألن هذا يساعدعى
اثب�ات ال�ذات يف اي محي�ط
اجتماع�ي او مهن�ي او حت�ى
عاطفي.
القبعة 5
مم�ا يمك�ن ان ي�دل علي�ه
اختيار القبع�ة الرقم  5القدرة
ع�ى التحمل والتح�يل بالصرب
وخصوصا ً يف مواجهة املواقف
الصعب�ة .كما ان�ه يعني عدم
الش�كوى اي�ا ً بلغ�ت درج�ة
املعان�اة .وه�و ما يج�ب اخذ
ق�رار بش�أن اصالح�ه .فم�ن
ال�روري ب�ني الح�ني اآلخر
التح�دث اىل ش�خص موض�ع
ثق�ة عن املش�كالت الت�ي تتم
مواجهته�ا ألن ه�ذا يمكن ان
يساعد عى الشعور باالرتياح.
القبعة 6
يمك�ن ان يتم اختي�ار القبعة
 6وه�ذا يش�ري اىل ان�ه م�ن
ال�روري يف االش�هر االخرية
من الع�ام  2020توخي الحذر
م�ن بناء العالقات العش�وائية
س�واء املبارشة او االفرتاضية.
فهذا يمكن ان يس�بب الفوىض
وان يؤدي اىل املعاناة من بعض
املش�اكل واخ�ذ الق�رارات غري
الصائب�ة .إذا ً م�ن ال�رروي
دراس�ة هذا االمر جي�داً .وهو
ابرز ما يدل علي�ه اختيار هذه
القبعة يف هذا االختبار.

أفقي
رأيس
1عاصم�ة مرص القديم�ة ومن أبرز 1ع�روس البح�ر االبي�ض
األماكن األثرية يف مرص oتعهد بعدم املتوسط
تكرار الفعلة
2بنفسج  oبيت األسد
2يف أثن�اء اللي�ل  oم�ادة يف صمي�م 3مدينة س�ميت باس�مها أهم
مكونات املرشوبات الغازية
قناة بحري�ة  oرائح�ة الزهور
o
القاهرة
3مي�دان ش�عبي قدي�م يف
املنترشة
تشتم
4قلعة يف االسكندرية بنيت أيام
4صم�ت  oعز دين (نف�س الكلمتني املماليك  oكدس
مبعثرة)
5واحد باالنجليزية “ oأبو ”.....
5يكسد  oاآلن باالنجليزية
قرية ساحلية مرصية تبعد عن
6يش�عر بالنع�اس  oدج�اج ب�دون
االسكندرية  23كم
عظم (باللهجة املرصية)
6واحدة الرنني (معكوسة)
لؤل�ؤ  oموق�ع وأجهزة
7
7مهرب
التفاعل النووي
8م�ردود حف�ل أو م�ا ش�ابه  oجند 8ملك فرعوني حكم مرص قبل
أكثر من  33قرنا ومات صغريا
متخصصون بالرمي بالسهام
9يخص�ص وقت�ه وين�زوي لعمله 9 oمن أه�م املعال�م االقتصادية
عى نهر النيل يف جنوب مرص
للتمني (معكوسة)
10كوبري عى النيل تحرسه األسود 10من أبواب القاهرة القديمة

غزل عراقي
بس جرح بالدالل ينزف فال طاب
خله يظل تذكار ملالكه االحباب
*****
يا كلبي بس بالليل خل روحي تنام
ومن الصبح للظيم أحتزم أحزام
*****
كلبي صبح فرهود ولكل تعت بيه
وبالباب الف ديان حرت آملن اطيه
*****
ريت الكلب ياهواي ينطر وراويك
جا كلت عفيه عليك دم وحلم بيك
*****
ريت الكلب بي باب ينطر تشوفه
ولو شفت غيرك بيه حك من تعوفه

هـــــل تعلم

رسعة انطالق لسان الحرباء عند محاولتها للصيد ارسع من الطائرةالنفاثة مرتني.
قبل الع�ام  1952كانت املحاكم املرصية ال تأخذ بش�هادات املمثلنياملرصيني ألنهم يعتربون ان مهنتهم تعني احرتاف اإلدعاء والكذب.
هن�اك نظرية ت ّدعي ان اإلنس�ان عندما يتذكر األحداث الس�ابقة اوالذكريات ,فأنه يتذكر املرة األخرية التي يتذكر فيها ذلك املوقف وليس
املوقف نفسه.
 العصور الوس�طى أو “عص�ور الظالم” والتي كان�ت اوروبا تعيشفيه�ا حي�اة ال�ذل والش�عوذة ,كان املس�لون وقتها يعيش�ون عرص
الفتوحات والنور والعلم واملعرفة.
بحس�ب دراس�ة فإن املدخنني الذين تمكنوا من اإلقالع عن التدخنييكس�بون املال أكثر من اولئك الذين يدخن�ون حاليا بل حتى أكثر من
الذين لم يدخنوا قط.

من الفيسبوك

F

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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كفيف عراقي يبهر العالم بمهاراته الميكانيكية
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم

شريحة جديدة تربط أدمغة البشر
بأجهزة الكمبيوتر وتعالج الشلل

ل�م يتوقع أح�د أن يصل�ح سيارات�ه يوما ما
عند رج�ل كفيف ...لكن املقاييس انقلبت مع
ه�ذا الشاب العراقي الذي أبهر العالم بقدراته
امليكانيكي�ة الت�ي فاقت التوقع�ات ...يصلح
السيارات معتمدا عىل اللمس!
العراق�ي مصطف�ى عزي�ز يمسك ج�زءا ً من
محرك السيارة ويهزه بيده ،فيكتشف برسعة
ما ينبغي عليه القي�ام به إلصالح العطل عىل
الرغم من أنه كفيف.
ويقول عزيز 35 ،عام�اً ،الكفيف منذ والدته:
إن «بعض الناس يندهشون والبعض اآلخر ال
يصدقون حتى يروا بأعينهم».
يذكر أنه افتتح ورشة اصالح يف منزله ببغداد..
وكان والده ،وهو ميكانيكي سيارات ،هو من
علمه ه�ذه املهارة ونقل إليه الشغف بإصالح
السي�ارات عندما ك�ان طفالً صغ�رياً ،وعاما ً
بع�د عام تط�ورت مهاراته بواسط�ة اللمس
والسمع حتى ذاع صيته يف املنطقة.

مطر ســـاخن

احلقيقة جيب أن تقال
امحد اجلنديل

ّ
وأكد عزي�ز أن نجاح�ه كميكانيكي سيارات
هو الذي منحه الثق�ة بالنفس ليحلم بأحالم
كب�رية ،وه�و الي�وم حاص�ل ع�ىل دبل�وم يف

املوسيق�ى ويعزف مع فرق�ة ،ويقدم دروسا ً
يف الدراس�ات اإلسالمي�ة ل�ذوي اإلحتياجات
الخاصة.

الزعيم عادل إمام يخرج من المنافسة في دراما رمضان ويتفرغ للسينما
اعل�ن ع�ن تطوي�ر رشيح�ة
دماغية مطبوعة ثالثية األبعاد،
تحف�ز الحبل الشوك�ى لعالج
األش�خاص املصابي�ة بالشلل
ويمك�ن استخدامه�ا لع�الج
أم�راض الجه�از العصبي عن
طري�ق الكشف عن اإلش�ارات
الكهربائية وإطالقها.
وفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة
«دي�ىل مي�ل» الربيطاني�ة ،تم
تطوي�ر الرشيح�ة واختبارها
بنجاح ع�ىل الحيوانات ،ويأمل
الباحث�ون اآلن يف إمكاني�ة
تكييفه�ا لالستخ�دام ع�ىل
البرش.
يق�ول العلماء ،إنه�ا ستكون
ً
أيضا قادرة عىل االتصال بجهاز
كمبيوتر وتقديم مجموعة من
الفوائد الطبية للجيل املقبل.
وعادة م�ا يكون رب�ط الدماغ
الب�رشي بجه�از كمبيوت�ر
م�ن عم�ل كت�اب الخي�ال
العلم�ي وصانع�ي األف�الم،
لك�ن التحرك�ات جارية لجعل
التكنولوجيا حقيقة واقعة.
استض�اف إيل�ون ماس�ك يف
ً
حدث�ا ضخما
الشه�ر املايض،
حي�ث تحدث ع�ن التط�ورات
من خالل نسخته الخاصة من
تقني�ة رشائ�ح الدم�اغ -Ne
 ،ralinkومع ذلك ،فإن االبتكار
يف ه�ذا املجال يراج�ع بسبب

التكلفة العالي�ة وطول الوقت
الذي يمكن أن يستغرقه تطوير
النماذج األولية املزروعة.
توف�ر الطباعة ثالثي�ة األبعاد
خيارًا قابالً للتخصيص ورسي ًعا
ً
ورخيصا يمكن أن يحدث ثورة
يف الصناعة املزدهرة ،واستخدم
الباحث�ون رشيح�ة ناعم�ة
متع�ددة الطبق�ات لتحفي�ز
الحبل الشوكي التالف للقطط
والجرذان وسمك الزرد.
وأظه�رت الدراس�ة ً
أيض�ا أن
الرشيح�ة فعال�ة ع�ىل سطح
الدماغ واألعص�اب والعضالت
املحيطية ،وبينم�ا يظل الحبل
الشوكي ه�و املحور األسايس،
يمكن أن تسم�ح التكنولوجيا
بالتط�ورات العالجية للحاالت
التي تؤثر عىل هذه األنسجة.
يق�ول الربوفيس�ور ،إيف�ان
ميني�ف ،أحد باحث�ى الدراسة
م�ن جامع�ة ش�يفيلد ،إن
البح�ث يوض�ح كي�ف يمك�ن
للطابع�ة ثالثي�ة األبع�اد أن
تفي�د الباحث�ني ،مضيف�ا «إن
ق�وة الطباع�ة ثالثي�ة األبعاد
تعن�ي أن النم�اذج املزروع�ة
يمكن تغيريها برسعة وإعادة
إنتاجه�ا م�رة أخ�رى حس�ب
الحاج�ة للمساع�دة يف دف�ع
البحث واالبتك�ار يف الواجهات
العصبية إىل األمام».

«أمان فائق»( ..واتسآب) يختبر تقنية
جديدة
كشف�ت تقارير صحفية عاملية
ع�ن أن تطبيق الراسل الفوري
األش�هر يف العالم (واتساب) بدأ
باختبار تقني�ة جديدة ستقدم
«أمانا ً فائقاً» ملستخدميها.
ذكر أن (واتساب) يخترب حاليا ً
إمكانية إضافة «ماسح بصمات
األصاب�ع» لتشغي�ل التطبي�ق،
لزي�ادة أم�ان املستخدم�ني،
وضمان خصوصيتهم.
كم�ا أن (واتس�اب) يخط�ط
أيض�ا ً لتفعي�ل تشغي�ل خدمة
(واتس�اب) ع�ن طريق إضافة
خط�وة أخرى بدال م�ن (املسح

الضوئ�ي) أو (رم�ز االستجابة
الرسي�ع) ع�ىل الهات�ف فقط،
ب�ل بإضافة «بصم�ة اإلصبع»
أيضا ً.
وال ت�زال تل�ك التقني�ة تخضع
لالختبار عرب إص�دار (واتساب
بيت�ا) ع�رب نظ�ام تشغي�ل
(أندرويد).
وسيضم�ن نظ�ام املصادق�ة
ببصمة اإلصبع هذا أن محادثات
واتساب الخاص�ة بك آمنة عىل
سط�ح املكتب ،وإنش�اء طبقة
من األمان الكامل للمستخدمني،
سواء عىل الهاتف أو الويب.

(أبل) تجهز مفاجأة( ..آيفون  12ميني)
أصغر هاتف على اإلطالق

ق�رر الزعيم عادل إمام الخ�روج من املنافسة
ا ملقب�ل ،
يف درام�ا رمض�ان
والحص�ول ع�ىل
إج�ازة قص�رية
غ
ليتف�ر
،
للسينم�ا
حي�ث يق�وم
با لتحض�ري

لفيل�م جدي�د يش�ارك يف بطولته ابن�ه النجم
محم�د إم�ام ،بعن�وان «ال�واد وأب�وه» ،رغ�م
انشغاله بمسلسله الجديد ،والفيلم من إخراج
رام�ي إمام ،وهو من نوعي�ة أكشن كوميدي،
وسيك�ون مختلف�ا بش�كل كبري ع�ن أفالمه
السابقة .وش�ارك الزعيم ع�ادل إمام مؤخرا
يف ش�هر رمض�ان املايض ،بمسلس�ل فالنتينو
الذى حقق نجاحا أثناء عرضه عىل قناة ،dmc
وت�دور أح�داث املسلسل عن ن�ور عبد الحميد
الشهري ب� «فالنتين�و» وزوجته عفاف اللذين
يمتلك�ان سلسل�ة م�دارس يطل�ق
عليه�ا اسم»م�دارس فالنتين�و»،
ونتيج�ة لقوته�ا وسيطرتها عىل
مج�رى األم�ور ،تنش�أ بينهم�ا
العديد من الخالفات طوال أحداث
املسلسل ،ومن هنا تبدأ املغامرة
واملفاجآت.

في رمضان  ..2021نيللي كريم إلى
األكشن وغادة عبد الرازق رومانسية
أكث�ر م�ن نجم�ة درامية ق�ررت التم�رد عىل
الش�كل الدرام�ي ال�ذي اعت�اده جمهورها يف
مواس�م رمضانية سابقة ،ل�ذا سنكشف عن
الثوب الدرامي الجدي�د الذي ترتديه كل نجمة
يف رمضان .2021
للم�رة األوىل ،تق�دم نيل�ي كريم ع�ىل تجربة
األكش�ن يف رمض�ان  ،2021حيث أك�د كاتب
العم�ل مدح�ت الع�دل أن التجرب�ة م�ع نيلي
كريم ه�ذه امل�رة مختلفة كث�ريا ً وستفاجىء
الجمهور.
وق�د رش�حت الجه�ة املنتجة التون�يس ظافر
العابدي�ن ل�دور البطول�ة أمام نيل�ي كريم يف
ه�ذا العمل ،ولك�ن لم يتحدد موقف�ه النهائي
م�ن املشارك�ة ،خاص�ة أن�ه م�ا زال مرتبطا ً

بتصوير مشاهده ضمن أحداث املوسم الجديد
من مسلسل�ه «عروس ب�ريوت» ،لكن�ه أبدى
موافقته املبدئية ورحب كثريا ً بالتعاون.
وليس�ت نيل�ي كري�م وحده�ا م�ن سيخرج
ع�ن املأل�وف يف موسم رمض�ان  ،2021بل إن
غادة عبد ال�رازق التي بدأت التحضريات األوىل
ملسلسلها ستقدم عمالً دراميا ً كامالً يف بريوت
للم�رة األوىل؛ حيث تعاق�دت مع رشكة صادق
الصباح عىل بطول�ة عملها الرمضاني الجديد
ال�ذي سي�دور كامالً يف لبنان ،ع�ىل أن يُعرض
ع�رب شاش�ة ال��أم ب�ي يس ورُش�ح للبطولة
أمامه�ا رشي�ف سالم�ة ،ويبدو أنه�ا ستعود
للدراما الرومانسية يف العمل الجديد.
أما هند ص�ربي فستعود للدرام�ا الرمضانية

بمسلسل «هجمة مرتدة» أمام أحمد عز؛ حيث
ستظهر فيه بزي الفتاة البسيطة التي تعيش
يف اإلسماعيلية وتضعها الظروف لتجد نفسها
مطلوبة لتك�ون جاسوسة عىل وطنها ،وهذه
ه�ي املرة األوىل التي تش�ارك فيها هند صربي
يف عم�ل درام�ي وطني يف املوس�م الرمضاني،
بعد أن قدمت سلسلة م�ن البطوالت الدرامية
املطلقة عىل مدار املواسم املاضية.
وما زالت ياسمني ص�ربي تجري مفاوضاتها
مع أحد الكتاب لالستقرار عىل فكرة مسلسلها
الجديد ،حيث تواصلت أخريا ً مع كاتب مشهور
لتقديم عملها الدرام�ي الجديد يف رمضان
 2021بع�د أن تراجع�ت ع�ن قراره�ا
باالنسحاب من املنافسة.

ش�اركت النجمة ليىل علوي يف تحدي ص�ورة الطفولة الذي
يتم تداول�ه حاليا ً بموقع التواص�ل االجتماعي إنستغرام،
حيث نرشت صورتها يف مرحلة الطفولة مقارنة بصورتها
الحالية ،وانهال متابعيه�ا باإلعجاب بهذه الصورة التي
ارفقتها بالتعليق»:تحدي الطفولة».
وع�ن أحدث ظه�ور للفنانة ليىل علوي فك�ان بالعطلة
الصيفي�ة يف إح�دى الق�رى بالساح�ل الشم�ايل ،حيث
ش�اركت متابعيها عرب انستغرام لقطات جديدة لها وهي
تستمتع بوقت الغروب عىل الشاطئ قائلة »:غروب الشمس
يجعلن�ا نشع�ر بالحنني إىل املاىض ،ومع النظ�ر إليه أنت من
يقرر تشوفه كنهاية أو بداية».كما نرشت الفنانة ليىل علوي
لقطة أخرى لها عىل شاطئ البحر وعلقت عليها قائلة »:والروح
إيه يداويها غري شمس وبحر ونسمة هوا» وحازت عىل إعجاب
متابعيها بمواقع التواصل االجتماعي.

آن هاثاواي تضع اللمسات األخيرة على فيلمها الجديد
كتب سيناري�و الفيلم ستيفن نايت ،ومن املقرر
ب�دء التصوير بنهاية الشهر الجاري ،وقد يشهد
الفيل�م مشارك�ة يف أضيق الح�دود لفنانني به،
وقد يك�ون دور وحيد فقط آلن�ا تتمحور حوله
القصة.من ناحية أخرى انضمت املمثلة الشهرية
ان�ا هاثاوي إىل بطولة فيل�م جديد تعاقدت عليه

مل تعد هناك قيمة لكثري من األشياء ،كل شيء بدأ يتحول
إىل قضية رأي عام ،حتى ضاعت القضايا احلقيقية.
مصطفى سعدون

بتول عرفة

مؤخرا ً والذي أكد أن الفيلم يحمل
اس�م French Children Don’t
 Throw Foodواملأخ�وذ ع�ن
رواي�ة بنف�س االسم ت�م طرحها
قبل ثمانية أع�وام تحديدا ً عام
.2012

هند صبري« :السعادة هي أفضل مكياج»

تغريدات
كشف�ت تقاري�ر صحفي�ة عن
املفاج�أة املرتقبة ،التي تجهزها
رشك�ة (أب�ل) األمريكي�ة ل�كل
عشاق هاتف (آيفون).
وأوضح التقرير أن رشكة (أبل)
تجهز إلطالق هاتف «آيفون 12
ميني» ،الذي سيكون (األصغر)
ضمن هواتفها عىل اإلطالق.
ِ
ونق�ل التقرير عن مص�ادر من
داخل (أبل) أن هاتف (آيفون 12
ميني) الجديد سيكون ذا شاشة
بقياس  5.4بوصة.
وم�ن املتوق�ع أن يص�ل الهاتف
الجدي�د ضم�ن سلسل�ة هواتف
«آيف�ون  »12املرتق�ب إطالقها
خالل شهر أكتوبر املقبل.
وستأتي قائمة هواتف (آيفون)

روج�ت النجم�ة أنغ�ام ،لحفله�ا األول يف امل�رسح
املكش�وف بمرك�ز املن�ارة يف منطق�ة التجم�ع
الخام�س ،املقرر لها ي�وم  9أكتوب�ر املقبل ،والتي
تعد أويل حفالتها منذ توقف إقامة الحفالت بسبب
تف�ي ف�ريوس كورون�ا املستج�د «كوفي�د .»19
ون�رشت أنغ�ام ،مقطع فيدي�و قصري م�ن إحدى
حفالتها السابقة ،ع�رب حسابها الشخيص بموقع
إنستج�رام ،للروي�ج لحفلته�ا الجدي�دة بنهاي�ة
موس�م الصيف بامل�رسح املكشوف بمرك�ز املنارة
التجمع الخامس.
وكان�ت قد أطلقت انغام تحد ًي�ا جدي ًدا عىل تطبيق
« »Tik Tokبعن�وان «بحب�ك وبرتاحل�ك» وذلك بعد
أق�ل من ش�هر م�ن طرحها كلي�ب أغني�ة «بحبك
وبرتاحلك» التي طرحتها عىل يوتيوب يف أغسطس
املايض ،فيما حثت أنغ�ام جمهورها عىل املشاركة
يف التحدي عرب التطبيق االجتماعي.

ليلـى علــوي تشـــارك فــي تحــدي الطفولـــة

كشف�ت النجم�ة العاملي�ة آن هاث�اواي ع�ن
أنه�ا تح�رض حالي�ا لشخصي�ة فيلمه�ا
الجدي�د» ،»Lockdownحيث تستقر يف نيويورك
للعمل عىل الشخصية ،و»»Lockdownهو فيلم
رسقة كوميدي رومانيس ،وت�دور أحداثه خالل
جائحة .COVID-19

املرتقبة عىل النحو التايل( :آيفون
 ،)12و(آيف�ون  12مين�ي)،
و(آيفون  12برو) ،و(آيفون 12
برو ماكس).
أم�ا بالنسب�ة لقي�اس الهواتف
الثالثة املتبقي�ة؛ فسيراوح بني
 6.1و 6.7بوصة.
وستدعم هواتف (آيفون) الجديد
كله�ا تقني�ات الجي�ل الخامس
لالتص�االت ،وبرشائ�ح جدي�د
ستقدم أداء أفضل للبطاريات.
وستأت�ي شاش�ات هوات�ف
(آيف�ون) الجدي�د م�ن ن�وع
(أولي�د) ،بمع�دل تحدي�ث 60
هرت�ز ،وبثقوب أصغ�ر للكامريا
األمامي�ة واملستشع�رات ملن�ح
مساحة أكرب للشاشة.

أنغام تروج لحفلتها األولى في
المسرح المكشوف بمركز المنارة

ماذا يعني وض�ع القانون خلف ظه�رك ،واللجوء إىل قانون
القبيلة لحس�م الخالفات وانتزاع الحق�وق؟ وماذا يعني أن
يتبج�ح البعض ان�ه من العشرية الفالنية وه�و يعلم ّ
أن كل
عراقي ينتمي إىل عشرية ؟
ال أحد وصل إلينا من بالد الواق واق ،وال أحد ترك املريخ ونزل
إىل أرض العراق وبقي يتيما ً بال عشرية ،وإذا كان األمر كذلك
فإن التفاخر بني قوم وقوم ال معنى له وال فائدة فيه.
ُ
لست من ه�واة القفز عىل حقيقة املجتمع العراقي واعتزاز
العراق�ي بنسب�ه وعشريت�ه ،فاملجتم�ع العراق�ي قائم عىل
أس�اس االنتماء إىل قبائل وعشائر وإم�ارات ،ولكن من باب
املوضوعي�ة الب�د أن ي�درك الجمي�ع ّ
أن الوطن ه�و الخيمة
الت�ي تحمي الجميع وتنثر بركاته�ا عىل الجميع ،فالعشرية
الواحدة ال يمكن أن تحكم بلدا ،وإذا حكمت فالبد من مجيء
الخراب معه�ا ،والطائفة الواح�دة ال تستطيع الهيمنة عىل
مق�درات العب�اد والبالد ،وإذا م�ا قدر لها الهيمن�ة فالدمار
سيك�ون م�ن حص�ة الجمي�ع ،وإذا م�ا أراد املجتم�ع بكل
عشائره وقبائله وقومياته وأديانه أن يخطو إىل األمام ،فالبد
من التمسك بالوطني�ة فهي الرابط الحقيقي لكل العراقيني
دون استثناء.
يف ظ�ل غياب القان�ون تزدهر العش�رية ،وكل عشرية ترفع
بريقه�ا عىل أنها حامية الحمى ،والق�ادرة عىل إطفاء ضوء
الشمس ،وإن�زال القمر من سمائه ،وم�ع ضعف الحكومة
تمد كل قبيلة رأسها لتربه�ن للجميع عىل أنها مالكة القوة
التي تستطيع دفع نيويورك م�ن مكانها وإحالل مدغشقر
مكانه�ا ،ويف ظ�ل التخب�ط السائ�د ،والتخل�ف يف التص�ور
والتخطي�ط تندحر راية العراق ،وإذا ما اندحرت راية العراق
فستأخ�ذ معه كل املصارعني الذين ال يملكون من فن اللعبة
غري الرصاخ والتهريج.
ابحث�وا عن رس قوتكم ستجدونها ع�ىل أرض الوطن الواحد
ولي�س يف مضي�ف العش�رية الواح�دة ،وفتشوا ع�ن عوامل
نجاحك�م فستعثرون عليها يف ربوع العراق وليس يف جيوب
الطائف�ة الواحدة واملذه�ب الواحد ،ودقق�وا يف رس هزائمنا
فستجدون�ه يكم�ن يف تركن�ا للهوي�ة الوطني�ة والتشب�ث
بالهويات الفرعية األخرى .
عندم�ا يكون السي�ايس بعيدا ع�ن دائرة الس�ؤال والجواب
تتص�دع رؤوسن�ا بخطابات�ه الرنان�ة التي تمج�د القانون
وتتحدث عن هيب�ة الدولة وأهمية اح�رام النظام ،وعندما
يج�د نفسه أمام أزمة تهدد وج�وده وترض بمصالحه يقفز
الخطاب من محيط القانون ورضورة التمسك به إىل محيط
العشرية والتفاخر والتهدي�د والوعيد ،وكأنما يخاطب قوما
قد هاجروا من كواالملبور إىل العراق .
كلن�ا أبن�اء عشائ�ر أيه�ا الس�ادة ،وكلن�ا نعت�ز باالنتم�اء
إىل عشائرن�ا ونتفاخ�ر به�ا ،لك�ن وجودن�ا
ومستقبلنا يكم�ن يف االنتماء الحقيقي
ألرض الع�راق ،والتمس�ك بهوي�ة
العراق فه�و الحاضنة الجامعة
ل�كل العراقي�ني دون تميي�ز
أو إقص�اء ،وم�ن منكم بال
عشرية فليدخل إىل عشرية
العراق العظيم.
إىل اللقاء...

عندى حلم بقالوا  15ســنة ميكن ربنا يكون احلمد هلل
حقــق ىل احالم اكــر منه بكتري بــس حيفضل دا احللم
األكرب اللى حاسه انه حيشبع جزء من طموحى الفنى
حبلم بعمل عرض ميوزيكل ضخم يتجرد من اى حسابات
إنتاجيه و يكون اهتمام كل صناعه االول باجلزء الفنى
فقط

استعان�ت الفنان�ة التونسي�ة هن�د ص�ربي بمقول�ة النجمة
األمريكي�ة درو باريمور «السعادة هي أفض�ل مكياج» ،وذلك
من خ�الل أحدث صورة له�ا نرشتها عرب صفحته�ا الرسمية
ع�ىل فيس ب�وك .وكانت النجم�ة هند ص�ربي احتفلت مؤخرا
بع�ودة بناتها إىل املدرسة مرة أخرى وانتهاء اإلجازة الصيفية،
حيث نرشت عرب خاصية ستوري عىل حسابها عىل إنستجرام،
ص�ورة عفوية لبناتها من املصي�ف ،وكتبت عليها قائلة« :أول
يوم مدرسة مفيش خناقات تاني بينهم» ،معربة عن سعادتها
لعودة الدراسة وألخذها فرة من الراحة من خناق بناتها.
وب�ني الحني واآلخر ،تش�ارك الفنانة هند ص�ربي صورها مع
متابعيه�ا عرب منصات السوش�يال ميديا ،فع�ىل سبيل املثال،
طالب�ت مؤخ�را جمهورها بوضع عنوان مناس�ب لعام 2020
بع�د كل األحداث املتتالية التي حدثت به ،وش�اركت صورة لها
من فيلم «الفي�ل األزرق» ،عرب حسابها بموق�ع «إنستجرام»،
معلقة عليها« :إذا أعطيتم عنوانا لعام  2020ماذا سيكون؟»،
لرد عليها النجمة صبا مبارك مازحة «عام الفيل».
وش�اركت الفنانة هن�د صربي يف فيلم «الفي�ل األزرق  »2الذى
حص�د أغل�ب جوائ�ز السينم�ا العربي�ة  ACAبرئاس�ة ماجد

حسن�ي ،والتي بلغ�ت  15جائزة ،وعلق�ت الفنان�ة التونسية
عىل هذه الجوائ�ز قائلة« :أنا بشكر  ACAعىل الجائزة وبشكر
الن�اس ال�ىل صوتت ليا كان نف�يس نكون مع بع�ض ونتقابل
وجه�ا لوج�ه ،ولك�ن لألس�ف الظ�روف الحالية خلتن�ا نقبل
الجائ�زة من بعيد ،ولكن أنا ممتنة جدا ،وبشكر كل الناس الىل
صوتت ل�دوري يف فيلم (الفي�ل األزرق  ،)2وأهنئ كل زميالتي
املرش�حات ألنهم كلهم يستاهلوا ،وإن شاء الله السنه الجاية
نكون مع بعض».

