
الزوراء/ يوسف سلمـان:
بعد سجال ماراثوني طويل واجتماعات 
مسـتمرة لم تثمر عن اتفاق نهائي، قرر 
مجلس النواب تأجيل التصويت عىل فقرة 
توزيـع الدوائـر املتعددة اىل جلسـة يوم 
السـبت املوافـق ١٠-١٠، اي بعد انتهاء 

عطلـة زيـارة االربعن لالمام الحسـن 
)عليه السـالم(، جراء الخالفات بشأنها 
بـن الكتل السياسية.وشـهدت جلسـة 
مجلـس النـواب، يـوم امـس، تطورات 
متسارعـة، انتهت بعرض التقرير الفني 
الخـاص الذي اعدتـه اللجنـة القانونية 

النيابيـة عـن ملحـق الدوائـر املتعددة، 
حيـث صوّت مجلـس النواب عـىل فقرة 
وجوب االلتزام بالتجاور الجغرايف وتنوع 
املكونـات داخل كل محافظـة، واعتماد 
مبـدأ الشـفافية والعدالة عنـد التوزيع 
الدوائـر االنتخابية.كمـا صـوّت مجلس 

النـواب عـىل فقرة بعـدم جـواز تأجيل 
أيـة محافظـة من آليـة توزيـع الدوائر 
االنتخابيـة، وألي سـبب كان مع حفظ 
حقوق املكونات، وصّوت ايضا عىل فقرة 
بإاللتزام باعتماد االحصائية السـكانية 
لعام ٢٠١٠ والصادرة من وزارة التخطيط 

تطبيقاً ألحكام املادة ٤٩ من الدسـتور.
واعلنـت اللجنـة القانونيـة النيابية، يف 
تقريرهـا الفنـي الخاص حـول الدوائر 
املتعـددة، ورود مقرتح محال من رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبويس، مرفقا 
بتواقيـع مجموعـة من أعضـاء مجلس 

النواب يتضمن اقرتاح إجراء االنتخابات 
باعتماد البطاقـة »البايومرتية« حرصا.

واعلنت رئاسة مجلس النواب جاهزيتها  
لعـرض صيغة قانـون االنتخابات يف أي 
وقت.وقال رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس: » تسـلمنا طلباً بتأجيل فقرة 

إكمـال التصويت عـىل القانـون إىل يوم 
الثالثـاء أو األربعاء«. مبينا ان »رئاسـة 
الربملـان التتحمل تأجيـل التصويت عىل 
القانون، ولكن سـنكون جزًءا مما يتفق 

عليه مجلس النواب ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
التقـى وزيـر الخارجيـة، فؤاد حسـن، 
امـس السـبت، الرئيس اإليراني حسـن 
روحانـي ووزير الخارجيـة محمد جواد 
ظريف يف طهـران يف اول زيارة له اليران 
منـذ توليـه منصبه.وقـال مصـدر: إن 
“وزيـر الخارجيـة فـؤاد حسـن التقى 
الرئيس اإليراني حسن روحاني يف قرص 
سـعد آباد يف العاصمة اإليرانية طهران” 
بحسـب وكالة االنباء العراقية، مبينا أن 
“الجانبـن عقدا اجتماعـا مغلقا لبحث 
أهم امللفـات ذات العالقات املشـرتكة”.

وكان وزيـر الخارجيـة العراقـي، فـؤاد 
حسـن، التقى، يف وقت سابق من امس، 
نظـره اإليرانـي محمـد جـواد ظريـف 

يف العاصمـة اإليرانيـة طهـران، وبحثـا 
القضايا ذات االهتمام املشـرتك.ووصل، 
صباح امس السبت، وزير الخارجية فؤاد 
حسن إىل إيران، يف أول زيارة يجريها إىل 

طهران منذ تسلمه منصبه.

بغداد/ الزوراء:
العراقيـن،  الصحفيـن  نقابـة  نعـت 
امـس السـبت، الزميـل الصحفي عضو 
النقابة، ماجد البلداوي، مشيدة بعطائه 
النقابـة يف  الصحفـي واملهني.وذكـرت 
بيـان تلقت “الزوراء” نسـخة منه: انها 
تنعى الزميل ماجد عبد الكاظم البلداوي 
عضـو النقابة، الذي وافته أملنية امس يف 
محافظة ميسـان بعـد رصاع طويل مع 
املرض.واضافـت: ان الزميل الفقيد يعد 
احد الصحفيـن والكتاب املبدعن، ومن 
رواد الصحافـة العراقيـة، حيـث عمـل 
طيلة  ثالثن عاما صحفيا واديبا مبدعا، 
مهنيـة  بـكل  الصحفـي  واجبـه  وأدى 
وأمانـة، وكان مثـاال للصحفـي املجـد 
واملتابع لعمله املهني وكتاباته، وحرصه 
الدائم عـىل االلتـزام بأخالقيـات العمل 
املهني وتعامله الحسن مع زمالئه طيلة 

فـرتة عملـه الصحفي.وتابعـت: انـه يف 
الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفين 
وزمـالءه  الفقيـد  عائلـة  العراقيـن 
وأصدقـاءه، فإنها تبتهـل إىل الباري عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
أهلـه وذويـه  فسـيح جناتـه، ويلهـم 

ومحبيه جميل الصرب والسلوان .

بروت/ متابعة الزوراء:
اعتذر رئيـس الـوزراء اللبناني املكلف، 
مصطفى أديب، امس السبت، عن مهمة 
تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة 
وسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة 
تنفـذ إصالحات رضورية إلخـراج البلد 
من أسـوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ 
عقود وتحل مكان الحكومة املسـتقيلة 

إثـر انفجار مرفـأ بروت.وقـال أديب، 
يف كلمـة متلفزة امس مـن قرص بعبدا 
عقـب لقـاء الرئيـس اللبناني ميشـال 
عون: “مع وصول املجهـود إىل مراحله 
األخـرة تبن يل أن التوافق لم يعد قائما 
وحرصـا منـي عـىل الوحـدة الوطنيـة 
فإنـي أعتذر عن متابعة مهمة تشـكيل 
الحكومة”.وأوضح أديب “فور رشوعي 

باالستشارات النيابية لتشكيل الحكومة 
أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي 
أحـدا وأبلغت الجميع أني لسـت بصدد 
اقرتاح أسـماء قد تشـكل استفزازا ألي 
طـرف”. مؤكدا “اعتذاري يأتي بسـبب 
عدم تلبية رشوطي من الكتل السياسية 
بعدم تسييس التشكيل”.وشدد أديب أن 
“مبادرة ماكرون يجب أن تستمر ألنها 

تعـرب عن نية صادقة من فرنسـا لدعم 
لبنان”.وكانت حكومة، حسـان دياب، 
املكلّفة حاليا ترصيف األعمال، استقالت 
بعـد االنفجار املـروع يف مرفأ بروت يف 
الرابـع من آب/أغسـطس والـذي أدى 
إىل سـقوط أكثـر مـن 190 قتيال وآالف 
الجرحـى، وألحق دمارا هائال يف مناطق 

كاملة من العاصمة اللبانية.

جملس النواب يؤجل التصويت على فقرة الدوائر االنتخابية إىل العاشر من الشهر املقبل 
بعد اجتماعات ماراثونية مل تثمر عن اتفاق

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، املوقـف الوبائـي 
لفروس كورونا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكدت 
تسـجيل 4270 اصابـة جديـدة و68 حالـة وفـاة 
وشفاء 3652 حالة، حددت دائرتي صحة الرصافة 

والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكـرت الـوزارة يف وثيقة حصلت “الـزوراء” عىل 
نسـخة منها: ان عـدد الفحوصـات املختربية ليوم 
امـس: 17769، ليصبـح العدد الـكيل للفحوصات: 
2180316، مبينـة انـه تـم تسـجيل 4270 اصابة 

جديـدة و68 حالـة وفـاة وشـفاء 3652 حالـة.
واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 276918 
)%80(، اما عـدد االصابات الكيل: 345969، بينما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 60116، يف حن عدد 
الحاالت الراقدة تحت العناية املركزة: 547، وحاالت 

الوفيات الـكيل: 8935.من جهتـه، اعلن مدير عام 
صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، 
تسـجيل 642 اصابة جديدة بفروس كورونا بينها 

247 اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

ليبيا/ متابعة الزوراء
يسـتأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، اليوم األحد، يف 
مدينة بوزنيقـة يف املغرب، فيما تتواصل االسـتعدادات 
لعقـد الحوار الليبـي يف جنيف الشـهر القادم.ورجحت 
رئيـس  صالـح،  عقيلـة  يشـارك  أن  ليبيـة  مصـادر 
ي، رئيـس مجلس الدولة  الربملـان الليبي، وخالـد املِشرْ
االستشـاري، يف الجولة الثانية مـن اجتماعات املغرب.
وسـيعمل املجتمعون عىل التوصـل إىل االتفاق النهائي 
حـول املناصـب السـيادية، كما ستشـمل املشـاورات 
التحضـر الجتمـاع جنيـف يف أكتوبر القـادم، لالتفاق 
عىل تشـكيل املجلس الرئايس الجديـد وحكومة الوحدة 

الوطنية.وكانت مصادر ليبيـة قالت لصحيفة “الشق 
األوسـط” إن الجيش الوطني الليبـي وحكومة الوفاق، 
توصال لتوافـق مبدئي عىل جعـل رست مدينة منزوعة 
السـالح، وتحويلها إىل مقـر مؤقت للسـلطة الجديدة، 
التـي يجـري التـداول بشـأنها.املصادر أشـارت إىل أن 
األطراف املتصارعة ستنسـحب من محيط املدينة بعيداً 
عن خطوط التماس، إضافـة إىل إعالن هدنة دائمة بن 
الجيش وقوات الوفاق.يأتـي ذلك فيما قالت بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ االشـتباكات 
باألسـلحة الثقيلـة بـن مجموعتن مسـلحتن يف حي 

تاجوراء السكني بالعاصمة طرابلس.

تونس/ الزوراء:
عرّبت رئاسـة الحكومة التونسية عن استيائها 
من الفيديو الذي نشته رئاسة الجمهورية عن 
الحوار الذي جرى بن رأيس السـلطة التنفيذية 
حـول تعيينـات شـملت قياديـن مـن النظام 
السـابق وأثارت جـدالً واسـعاً يف البالد.وأبلغت 
رئاسة الحكومة، التي يقودها هشام املشييش، 
رئاسـة الجمهوريـة، برفضهـا الفيديـو الذي 
بثتـه الصفحة الرسـمية للرئاسـة. وأكدت أن 
الفيديـو »كان منقوصاً ولـم يتضمن رد رئيس 
الحكومة عـىل الكالم الذي وجهه إليه الرئيس« 

قيس سـعيد، معتربة أنه كان »مسـيئاً لصورة 
الدولة التونسية وملؤسسـاتها«. ودعت رئاسة 
الحكومـة رئاسـة الجمهوريـة إىل »عدم تكرار 
هذه الصورة مسـتقبالً حتى ال تؤثر سـلباً عىل 
مؤسسـات البالد«.وكانت الرئاسـة التونسـية 
نشت فيديو مدته ست دقائق، حول لقاء سعيد 
واملشييش، وأثار جدالً واسعاً، خصوصاً بعد أن 
ظهر الرئيس وهو يوجه خطاباً شـديد اللهجة 
إىل رئيـس الحكومـة فيمـا يتعلـق بالتعيينات 

األخرة التي كان ينوي إقرارها.

األمن النيابية تكشف لـ           عن مهمة اللجنة التحقيقية اليت ستشكل بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية
رئيسا الوزراء وجملس النواب يدعمان مبادرة السيد الصدر للحد من اخلروقات األمنية

الزوراء/ حسن فالح:
القت مبادرة السيد مقتدى الصدر بشأن 
استهداف البعثات الدبلوماسية يف العراق، 
تأييدا سياسيا واسعا، حيث دعم رئيسا 
الـوزراء مصطفى الكاظمـي، ومجلس 
النـواب محمد الحلبـويس، املقرتح للحد 
مـن الخروقـات التي تسـتهدف مقرات 
البعثات الدبلوماسية والسفارات، وفيما 
كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية عن 
مهمة اللجنـة التحقيقية التي دعا اليها 
الصـدر، انتقـدت العمليات التفتيشـية 
للبحث عما يسـمى “السـالح املنفلت”، 
مشـددة عىل رضورة محاسـبة الجناة 

وتقديمهم اىل العدالة.
والدفـاع  االمـن  لجنـة  عضـو  وقـال 
النيابية، النائب بـدر الزيادي، يف حديث 
لـ”الـزوراء”: ان اللجنة التي ستشـكل 
بعد دعوة السـيد الصدر مهمتها اجراء 
تحقيقات رسيعة لكشـف الجناة الذين 
الدبلوماسـية  البعثـات  يسـتهدفون 
ومقراتها والوصول اليهم، وتقديمهم اىل 
العدالة لينالوا جزاءهـم العادل، وكذلك 
للحد من الخروقات االمنية .واضاف: ان 
العراق ملتزم بمواثيق واتفاقات دولية، 
البعثـات  عـىل  املتكـررة  واالعتـداءات 
الدبلوماسـية ومقراتها يعد خرقا لهذه 
املواثيق. مؤكـدا: ان الوضع يف العراق ال 
يتحمل، وتلك االسـتهدافات قد تؤدي اىل 
الفوىض، وتمنح فرصـة للدول االخرى 
التدخل يف الشـأن العراقي.مـن جهته، 
ذكر عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، 
كاطع الركابـي، يف حديث لـ”الزوراء”: 
ان يف تاريخ العـراق الحديث منذ 2003 
ولحـد اآلن فاللجـان التحقيقيـة التـي 

شكلت لم تجِد نفعا. الفتا اىل: ان اللجنة 
التحقيقية التي دعا اليها السـيد الصدر 
عىس ان تنفع شـيئا وتعيد هيبة الدولة 
الجناة.واضاف: ان  والقانون وتحاسب 
اللجنـة التحقيقيـة يف حـال انها تعمل 
بجـد سـتصل اىل الجنـاة ملحاسـبتهم، 
وسـتفرض هيبـة الدولـة والقانون يف 
البلد.وتابع: انه لالسف يف االونة االخرة 
تراجـع االمن يف البلد، مـا جعل املواطن 
يشعر بعدم االمان سـواء يف الشارع او 
بيته او يف الدائـرة وغرها، حيث اصبح 
االعتـداء عـىل رجـل االمن اسـهل مما 
عليـه. الفتـا اىل: ان الحكومـة سـلبت 

صالحيـات رجـل االمـن من الشـارع، 
وعندما يسـتخدم الضابـط او الشطة 
صالحياتـه يـودع يف السـجن ويحاكم، 
وهذا مـا يجـري يف اغلـب املحافظات، 
السـيما الجنوبية.واشار اىل: ان الحملة 
االخرة التـي نفذتهـا الحكومة ضد ما 
تسـميه السـالح املنفلت، لم تجد شيئا، 
بـل اثـارت حفيظـة الكثر مـن الناس 
سـواء العشـائر او غرهـا. مبينـا: ان 
املواطن يشعر بعدم االمان، مما يجعله 
يحتفظ بالسالح، ففي حال توفر االمن 
بشـكل كامـل سيسـتغني املواطن عن 
السالح بشكل كامل.اىل ذلك، ذكر رئيس 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، يف تغريدة 
له عىل “تويـرت”: أن يد القانون فوق يد 
الخارجـن عليه مهما ظن البعض، وأن 
تحالف الفساد والسالح املنفلت ال مكان 
لـه يف العراق.وتابـع: “ندعم مقرتحات 
السـيد مقتدى الصـدر بتشـكيل لجنة 
أمنيـة وعسـكرية وبرملانيـة للتحقيق 
أمـن  تسـتهدف  التـي  الخروقـات  يف 
العـراق وهيبتـه وسـمعته والتزاماتـه 
مجلـس  رئيـس  اعلـن  الدولية”.كمـا 
النواب، محمد الحلبـويس، دعم مبادرة 
زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتدى 
الصدر.وقـال الحلبـويس يف تغريدة عىل 

“تويرت” : إن “ما طرحه سماحة السيد 
مقتدى الصـدر من مبـادرة بخصوص 
الخروقـات األمنيـة التـي تهـدد هيبـة 
الدولـة وحـارض العـراق ومسـتقبله، 
وما تتعـرض له البعثات الدبلوماسـية 
واملقار الرسـمية، يعد خارطة سـديدة 
وواقعية”.وأضـاف الحلبويس: “بدورنا 
نؤيد املبادرة وندعمها، وندعو إىل تبنيها 
حكوميـا وبرملانيـا وسياسـيا للحفاظ 
عىل سـيادة مؤسسـات الدولة وفرض 
القانون، وتجنيب البالد منزلق املخاطر 
املجهولـة”.ويف وقت سـابق، دعا زعيم 
التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، إىل 
تشكيل لجنة تحقيق يف الخروقات التي 
تتعرض لها البعثات الدبلوماسية.وقال 
السـيد الصدر يف تغريدة عـىل “تويرت”: 
إنه “نظـرا لخطـورة األوضـاع األمنية 
التـي تحدق بحـارض البلد ومسـتقبله، 
التـي  األمنيـة  الخروقـات  خضـم  ويف 
تهدد هيبـة الدولـة العراقية، وتشـكل 
خطرا مبارشا عىل حياة ومصر شعبنا 
العزيـز، لـذا نجد مـن املصلحـة امللحة 
تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري 
وبرملانـي للتحقيق يف الخروقات األمنية 
التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، 
واملقـرات الرسـمية للدولـة، بمـا يرض 
بسـمعة العـراق يف املحافـل الدوليـة”.

وشدد السيد الصدر عىل أن “تعلن نتائج 
التحقيـق للـرأي العام، وضمن سـقف 
زمني محـدد، لكي يتم أخـذ اإلجراءات 
القانونيـة والتنفيذيـة الالزمـة حيـال 
ذلك، ومع عـدم تحقق ذلك، فسـتكون 
الحكومـة مقرصة يف عملها السـتعادة 

الهيبة وفرض القانون”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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السعر 500 دينارالعدد:   7334    االحـد   27   ايلول     2020 No: 7334    Sun    27     Sep    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
نفسه،  فلكها  يف  الدوالر  اسعار  تدور 
بارتفاعات  متقاربة  ارقاماً  تسجل  حيث 
ليوم  الدوالر  سعر  نسبية.وجاء  وانخفاضات 
 ١٢٢.٩٠٠ الكفاح:  بورصة  يف  السبت  امس 
ورشاء  بيع  أسعار  دوالر.وكانت  مائة  لكل 
الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة، كاآلتي: 
سعر البيع للدوالر الواحد ١٢3.٢5٠ لكل ١٠٠ 
مئة دوالر. أما سعر الشاء فسجل  5٠٠.١٢٢ 

لكل ١٠٠ مئة دوالر.

الدوالر حيافظ على استقراره 
يف األسواق احمللية

 وزير اخلارجية يلتقي روحاني وظريف

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى 
الصحفي ماجد البلداوي

اصابات كورونا يف العراق تالمس الـ346 ألفا ونسبة الشفاء تبلغ 80 %

الفرقاء الليبيون يستأنفون اليوم اجتماعاتهم يف 
املغرب واملناصب السيادية على طاولتهم 

تونس: فيديو يفّجر أزمة بني الرئاسة 
واحلكومة

بعد تسجيل 4270 إصابة جديدة و68 حالة وفاة

الصحة: أصحاب فصيلة الدم )O( األكثر مقاومة لفريوس كورونا

ص 8صحافة البيانات ... كيف ُتستخدم لكشف تأثري”كوفيد 19 ”على اجملتمعات ؟

ص 3

 

الكاظمي يوجه األجهزة األمنية مبراعاة 
مبادئ حقوق اإلنسان يف محاية التظاهرات

جملس األمن الوطين يشدد على بذل اجلهود حلماية السفارات

بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، 
امس السـبت، األجهزة األمنية بمراعاة مبادىء 
حقـوق اإلنسـان يف  حماية التظاهـرات، فيما 
شـدد املجلس الوزاري لالمـن الوطني عىل بذل 
أقـى الجهـود لحمايـة السـفارات والبعثات 
الدبلوماسـية.وذكر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيان تلقـت »الزوراء« نسـخة منه: 
ان املجلس الوزاري لألمن الوطني، عقد جلسـة 
استثنائية برئاسة القائد العام للقوات املسلحة، 
رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
خصصت ملناقشة مستجدات األوضاع األمنية يف 
العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية 
وحماية البعثات الدبلوماسية من االستهدافات 
املتكررة، باإلضافة اىل تنسيق العمل بن القوات 
األمنية.وأكد الكاظمي: أن الفرصة متاحة أكثر 
من أي وقت مىض للبناء، وتحسـن وضع وأداء 
القوات األمنية. مشـددا عىل عدم التسـاهل مع 
األخطـاء ألنهـا كالرسطـان يف جسـد األجهزة 
األمنية.ووّجه األجهزة األمنية بمراعاة مبادىء 
حقـوق اإلنسـان يف  حمايـة التظاهـرات، وأن 

تضـع بنظـر االعتبار ما نـص عليه الدسـتور 
العراقي الـذي كفل حرية الـرأي والتعبر، عىل 
أن ال يؤثـر ذلك يف سـر الحيـاة اليومية، وعدم 
تعطيـل املصالح العامة والخاصـة، مؤكدا عىل 
التعاطـي مـع كل حالـة وفـق القانون.وأكـد 
القائـد العام للقوات املسـلحة احرتام الحكومة 
للعشـائر العراقيـة التـي كان لهـا دور كبر يف 
حمايـة النسـيج املجتمعـي، وإسـناد القوات 
األمنيـة يف حربها ضـد اإلرهاب، مبينـا أن ما 
تقـوم به األجهزة األمنية مـن عمليات أمنية، 
إنما يأتي ضمن مهامها يف فرض هيبة الدولة 
وتطبيـق القانـون، وال يوجـد أي اسـتهداف 
لعشـائرنا.وناقش املجلـس الـوزاري لألمـن 
الوطني، بحسـب البيان، ملف أمن السفارات 
والبعثات الدبلوماسـية يف العراق، وبذل أقى 
الجهود لحمايتها، للحفاظ عىل سمعة البلد يف 
املجتمع الدويل .كمـا ناقش املجلس مجموعة 
من املوضوعات املدرجة ضمن جدول األعمال، 
واتخذ القرارات املناسـبة بشأنها، منها وضع 
آليـات جديـدة يتـم يف ضوئهـا تسـهيل منح 

تأشرات الدخول للمستثمرين مستقبال.

رئيس الوزراء اللبناني املكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل احلكومة
وسط مطالبات دولية حبكومة تنفذ إصالحات إلخراج البلد من أسوأ أزمة اقتصادية 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
إال  املقبلة،  الرئاسية  االنتخابات  يخرس  لن  إنه  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  اكد 
إذا أقدم الديمقراطيون عىل تزوير نتائج التصويت عرب الربيد.و قال ترامب، يف كلمة 
إذا  إال  االنتخابات  نخرس  »لن  فرجينيا:  والية  يف  أنصاره  من  تجمعا  مخاطبا  ألقاها 
أقدموا عىل الغش. وال يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصر بالدنا، ألن 
هؤالء الناس سيدمرون بالدنا.. إنه الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل اإلعالم تعلم تمام 
ذلك أحسن من غرهم. لكن ال يمكننا  يعلمون  والديمقراطيون  العلم ماذا سيحدث. 
أن نسمح لهم بذلك... فإذا الحظتم شيئا من هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا بذلك عىل 
الفور«.وتابع الرئيس األمريكي: »نريد جدا أن يكون االنتقال وديا، ال نريد أن يخدعونا، 
وال نريد ألن نكون حمقى ونقول: دعونا نسلم لهم الحكم، ونحن نعلم أنهم زوروا ألوفا 

مؤلفة من بطاقات االقرتاع.. هذا ما لن نتسامح معه أبدا«.

ترامب: لن أخسر االنتخابات 
إال إذا زوروها

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

 احلياة تعود اىل املتنزهات بعد اغالقها بسبب كورونا
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سياسة

صاحل والكاظمي يعزيان بوفاة العالمة 
السيد حممد حسني احلكيم

اعالن للمرة االوىل للمناقصة احمللية املرقمة
) ن و ع / و /  2020/ 3 (

نقل منتسيب الشركة / يف هيئة نفط واسط / حمافظة واسط

بغداد/ الزوراء:

برهم  الجمهورية،  رئيس  عزّى 

مصطفى  الوزراء،  ورئيس  صالح، 

بوفاة  السبت،  امس  الكاظمي، 

العالمة السيد محمد حسني الحكيم 

النجف  يف  الحكيم  آل  ارسة  عميد 

االرشف.

برقية  يف  الجمهورية  رئيس  وقال 

تلقت  ملكتبه  بيان  بحسب  التعزية 

“تلقينا  منه:  نسخة  “الزوراء” 

بحزن بالغ نبأ رحيل العالمة السيد 

أرقت  الذي  الحكيم  حسني  محمد 

السابق،  النظام  ونضاله  مواقفه 

للوحدة  مرتكزاً  حياته  ومثلت 

الوطنية واإلسالمية”.

األرسة  نعزي  إذ  وأننا  وتابع: 

بهذا  الحكيم  آل  وأرسة  اإلسالمية 

املصاب الجلل نبتهل إىل الله عز وجل 

القبول  بأحسن  الفقيد  يتقبل  أن 

ويلهم  الواسعة  برحمته  ويتغمده 

أهله وذويه الصرب والسلوان”.

يف  الوزراء  رئيس  ذكر  جهته،  من 

بيان ملكتبه تلقت “الزوراء” نسخة 

منه: “ننعى بقلوب مكلومة صابرة 

قضاء الله الذي ال ُيرد، بوفاة العالّمة 

حسني  محمد  السيد  الله  آية  األجل 

عن  عاملنا  عن  رحل  الذي  الحكيم، 

عمر مبارك قضاه يف الدرس وطلب 

العلم وخدمة املؤمنني”.

الحزين،  الفقد  “وبهذا  واضاف: 

الكبري  الراحل  ذوي  اىل  نتقدم 

بأطيب  محبيه  وسائر  وعائلته 

العزاء،  وعميق  املواساة،  كلمات 

املغفرة  له  الباري  من  مبتهلني 

والرحمة وسمو املقام وُحسن املآب 

واملثوى”.

يرس)وزارة النفط/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة(  بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية(  
باملناقصة  والتجارية  الفنية  لتقديم عطاءاتهم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  بدعوة مقدمي 
 )  1,015,920,000  ( تبلغ  التخمينية  وكلفتها   )  3  /2020   / و   / ع  و  ن   ( املرقمة   املحلية 
بمناقصة   ( الخاصة  عراقي  دينار  الف  وعرشون  وتسعمائة  مليون  عرش  وخمسة  مليار  واحد 
نقل منتسبي وموظفي رشكة نفط الوسط  يف هيئة نفط واسط / محافظة واسط وفق وثائق 

املناقصة.
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصة املحملة عىل موقع رشكتنا 
بغداد   / العقود  الرشكة / قسم  ( ورشاء وثائقها يف مقر   www.mdoc.oil.gov.iq  ( االلكرتوني 
– الراشدية – بوب الشام – خلف محطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسمي من ) 
الساعة 9:00 صباحا اىل الساعة 12:00 ظهرا ( هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب 
العدل لقاء مبلغ قدره ) 300,000 ( ثالثمائة الف دينار عراقي، وان هذا املبلغ غري قابل للرد إال اذا 
ألغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسط، وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات رقم )۲( الكائن 
يف مقر الرشكة / االستعالمات الخارجية، وسيتم عقد املؤتمر الفني لالجابة عىل استفساراتكم 
يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 2020/10/12 يف ) مقر رشكة نفط الوسط يف 
بغداد / مكتب هيئة نفط واسط( علما ان اخر موعد الستالم العطاءات الفنية والتجارية )تاریخ 
يسمح  وال   2020/10/26 املوافق  االثنني  يوم  من  بغداد  بتوقيت  عرش  الثانية  الساعة   ) الغلق 
عليه  ترسو  من  ويتحمل  العطاءات  ملقدمي  بالتعليمات  موضحة  كما  الكرتونيا  العطاء  بتقديم 
املناقصة اجور النرش واالعالن ويلتزم بإكمال اجراءات التعاقد خالل )14( يوم عمل من تاريخ 

التبليغ باالحالة. 
وفق املتطلبات ادناه : 

الوثائق  بظرف  توضع  العطاءات  تقديم  عند  املطلوبة  الوثائق   / املطلوبة  التأهيل  متطلبات    -
املطلوبة :

- نسخة ملونة من شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات لعام 2020 و عقد 
تأسيس الرشكة والنظام الداخيل للرشكة والوضع القانوني لها، موقع التسجيل وموقع عملها 

الرئييس، وكتاب تخويل بالشخص املخول بتوقيع مصدق من كاتب العدل.
- هوية تصنيف املقاولني خاصة بالرشكات نافذة لعام 2020 بالنسبة للرشكات املقاوالت .

واملكاتب  للرشكات   2020 لعام  نافذة  التجارة  وزارة  من  صادرة  بغداد  تجارة  غرفة  هوية   -
املتقدمة.

- اجازة ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب املختصة بموضوع املناقصة.
- وصل رشاء املناقصة األصيل.

-  تأمينات اولية غري مرشوطة ) خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ( من مرصف معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي وتفضل رشكة نفط الوسط أن يكون يف محافظة بغداد ويقدم من قبل 
مقدم العطاء او أي مساهم يف الرشكة لصالح رشكة نفط الوسط / رشكة عامة وبمبلغ قدره ) 
30477500 ( ثالثون مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف وخمسمائة دينار عراقي وبظرف 
مغلق منفصل، وان يكون واضحا من حيث املبلغ )رقما و کتابة( ويكون نافذا يغطي مدة العطاء 
والغرض منه قابل للتمديد وتصادر هذه التأمينات يف حال عدم توقيع العقد بعد )14( يوم عمل 
من تاريخ التبليغ باالحالة دون الحاجة اىل حكم قضائي او عند سحب العطاء اثناء فرتة نفاذيته 
او عدم  الحسابية يف عطائه  األخطاء  العطاء تصحيح  او عند رفض مقدم  املناقصة  وبعد غلق 
يحتوي عىل  ال  اي عطاء  يهمل  و  التحليل،  اثناء  العطاء  املطلوبة من مقدم  للبيانات  استكماله 

التأمينات األولية .
- املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة 

سكن / بطاقة تموينية (.
- تقديم الهوية الرضيبية صادرة عن وزارة املالية / الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2020 .

- كتاب يتضمن عدم املمانعة من االشرتاك باملناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 
2020 معنون اىل رشكة نفط الوسط .

النهائي عدد)1( وبما  التعاقد مع شهادات االستالم  - تقديم اعمال مماثلة مصدقة من جهات 
يمثل )30%( من قيمة كلفة العقد أعاله آلخر )عرش سنوات (.

- تقديم كفاءة مالية ) سيولة مالية ( املتوفرة لدى مقدم العطاء ومن مرصف معتمد لعام 2020 
الف  وبمبلغ قدره ) 152,388000( مائة واثنان وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وثمانون 

دينار عراقي والوثائق األخرى الخاصة بالرشكة.
العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي  الفني والتجاري ملقدم  - تكون جميع صفحات العرض 

الرصيح من قبل مقدم العطاء.
املكتب يتضمن  أو  الرشكة  باسم صاحب  او سند ملكية  املكتب  أو  الرشكة  ايجار  تقديم عقد   -
عنوان رصيح ملقدم العطاء، عىل أن يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل 

سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية .
العقد  التفصييل بعد توقيع  العمل  أن يتم تقديم منهاج  العمل األويل عىل  -  تقديم منهاج تقدم 

لغرض املصادقة عليه.
- مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة يف رشوط املناقصة .

- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.
- تقدیم کتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال يؤيد شمول العاملني لديهم 

بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2015.
- تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء ) مدينة / شارع / عمارة / عنوان الكرتوني( عىل 
أن يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة 

التبعات القانونية .
الخاصة  االيميالت  عىل  االجابة  وعدم  مراسالتنا  اىل  العطاءات  مقدمي  استجابة  عدم  حال  يف   -
برشكتنا فإنه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من املنافسة أثناء التحليل 

ومصادرة التأمينات االولية استنادا للفقرة ) سادسا( من الضابط رقم )3( .
- تدوین اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء ومبلغه االجمايل باملداد وبشكل مطبوع رقما 

وکتابة.
- تحمل املناقص الفائز كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القانون.

- ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد.
- تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.

مع مالحظة التايل :
1-  يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة 
وختمها،  وعنوانها  الرشكة  واسم  املناقصة  ورقم  اسم  عليه  يثبت  كبري  ظرف  يف  وتوضع  منها 

وحسب التايل: 
أ۔ ظرف يحتوي عىل الوثائق القياسية املصدقة واملختومة بضمنها العرض الفني املثبت ضمن 

القسم الخاص بالوثائق ) القسم الثالث (.
ب۔ ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه )ظرف التأمينات االولية(.

ت. ظرف يحتوي عىل املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه ) ظرف الوثائق(. 
ث. ظرف يحتوي عىل العرض التجاري ملقدم العطاء.

املوافق 2020/10/27 فعىل  الثالثاء  يوم  الغلق يف  لتاريخ  التايل  اليوم  يف  العطاءات  فتح  يتم   -2
الراغبني من مقدمي العطاءات او ممثليهم يف اليوم املحدد اعاله للفتح .

3- يكون العرض التجاري نافذ ملدة )120( یوم من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله ويكون قابل 
للتمديد.

4. الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
5. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

6- ملئ وتصديق رسالة تقديم العطاء املرفقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات مع ملئ القسم 
الثالث بشكل كامل مصدقة و )CD( مع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية . 

املالية يف رشكتنا لغرض اعالمهم  الهيئة  العطاء مراجعة  العطاءات قبل تقديم  7- عىل مقدمي 
باملصارف املعتمدة. 

باالحالة دون تعويض مقدمي  التبليغ  املناقصة قبل صدور كتاب  إلغاء  التعاقد  8- يحق لجهة 
العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني. 

9- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها .
2- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )وزارة النفط / رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / 
بغداد / خلف محطة القدس الكهربائية/ االستعالمات الوسطية / صندوق رقم )2( ( يف املوعد 
املحدد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني املوافق ) 2020/10/26(.. العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضوركم إذا رغبتم بالحضور يف العنوان اآلتي )وزارة النفط 
/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / بغداد /خلف محطة القدس الكهربائية / االستعالمات 

الوسطية( الساعة الثانية عرش من يوم الثالثاء املوافق 2020/10/27.
3- الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :

أ. تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب. هوية تصنيف املقاولني بالنسبة للرشكات. 

ت. اجازة ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب.
ث.هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2020 للرشكات واملكاتب.

ج. املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة 
سكن / بطاقة تموينية (. 

ح. عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء اوراق املناقصة وتقديم العروض.

                                                               قدوري عبد سلیم
                                                              معاون املدير العام
                                                             رئيس مجلس االدارة
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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، املوقف الوبائي 
لف�روس كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، وفيما 
اكدت تس�جيل 4270 اصابة جديدة و68 حالة 
وفاة وشفاء 3652 حالة، حددت دائرتي صحة 
الرصاف�ة والكرخ التوزي�ع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة حصلت “الزوراء” عىل 
نسخة منها: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 17769، ليصبح العدد الكيل للفحوصات: 
2180316، مبينة انه تم تسجيل 4270 اصابة 

جديدة و68 حالة وفاة وشفاء 3652 حالة.
ال�كيل:  الش�فاء  ح�االت  ع�دد  ان  واضاف�ت: 
276918 )%80(، ام�ا ع�دد االصاب�ات الكيل: 
345969، بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
60116، يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة تحت 
العناي�ة املركزة: 547، وح�االت الوفيات الكيل: 

.8935
م�ن جهت�ه، اعل�ن مدي�ر ع�ام صح�ة بغ�داد 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 
642 اصابة جديدة بفروس كورونا بينها 247 

اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 

منه: ان “املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 
س�جلت 642 اصاب�ة جديدة بف�روس كورونا 
موزع�ة كالت�ايل :   247  حالة ش�خصت خالل 
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات الصحي�ة: قطاع 
النه�روان  107 حالة / قط�اع البلديات الثاني 
16 حال�ة  / قط�اع الش�عب  29 حالة / قطاع 
الرصاف�ة 9 حاالت/ قط�اع املدائن 25 حالة  / 
قطاع البلديات االول 13 حالة / قطاع الصدر 9 
ح�االت / قطاع بغداد جديدة  23 حالة / قطاع 

االعظمية 16 حالة  .
واش�ار اىل ان  395 حال�ة خ�الل مراجعته�م 
للمؤسسات الصحية : مدينة الصدر 153 حالة 
 ,538  ,575  ,518  ,517  ,555  ,543 محل�ة 
 ,513  ,524  ,556  ,565  ,550  ,532  ,544
540, 557,569,  513, قطاع 41 , قطاع 31 .  
قط�اع 47 , قط�اع 10, 521 . 565 . قطاع 49 
. قط�ع 74 , حي ط�ارق . الحبيبية , الكيارة , 
جميلة . الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 . 541 
, حي املهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 
517 , 550 , 544  / حي البساتن, 345, 357 
. حب البساتن  . 320 , 328 ,331 الشعب  27  
حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي 
,  ح�ي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 

359 , 345 / حال�ة محلة . 734 , 722, 728, 
738 , املعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي 
, 771 , البلدي�ات 16  , 506 ,  , 508  ,502  , 
504 ,  ش�ارع فلسطن 11 حالة   محلة 505, 
503, / االمن 9  حاالت   محلة, 731, تجاوز , 
733 ,  , 741 , 721 . 743/ , تل محمد ,  بغداد 
جدي�دة   9 ح�االت   محل�ة 701 , الزعفرانية  
20 حال�ة   محل�ة   , 971 , 960 , 917 , 964 
,  س�عيد ة ,  958 , 949، 905 , 906 , 909 
,    الك�رادة 15 حالة  محل�ة 903, 905, 302 
, 310 , 314 ,   االعظمي�ة 8 ح�االت  محل�ة, 
314، العبي�دي   10 حاالت محل�ة , الكفاءات  
, 762 ,765  , الطالبي�ة  9 ح�االت محلة 323 
, 321 ,  ح�ي الزه�راء 11 حال�ة محلة , 757 
, 759 , الخنس�اء, ام الك�رب والغزالن 8 حاالت 
محلة 345 , 337 , الراش�دية 6 حاالت / قرية 
عب�اس  ، الحس�ينية 8 حاالت محل�ة , 222 , 
215 , االنتصار , بوب الش�ام , كمرة , الرشاد 
9 ح�االت محل�ة 771 , 752 ,  772   ، زيونة 8 
حاالت محلة 702 , 703 , 704 , 706، الحرية 
حالتن محلة 418 , والكريعات 3 حاالت محلة 
336 ، الفضيلي�ة حالتن محلة 753 . والغدير 
11 ح�االت محل�ة 706 , 704 , 702 , 709 ، 

البن�وك 7 حاالت محل�ة 321 , 319 , والكرسة 
8 ح�االت محل�ة 302 , املدائ�ن 14 ح�االت / 
جرس دياىل / الس�ايلو / الجمعية / الوردية / 
الجع�ارة ، املعامل حالتن محلة 779 ,وس�بع 
قص�ور حالتن  / ش�ار ابو ع�يل ,حي النرص 
4 ح�االت محلة 735  و ح�ي البتول 3 حاالت  

محلة 751 , 750.
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع املصابن 
اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي الع�الج فيما نقلت 
الح�االت الحرج�ة اىل العناية املرك�زة الخاصة 
الرتاكم�ي  “الع�دد  ان  اىل  مش�را  بالع�زل”، 
لإلصاب�ات ارتف�ع اىل 42588  تويف منهم1237   
لالسف  فيما اكتسب الشفاء 36246  ومتبقي 

قيد العالج 5105”.
ودعا الساعدي املواطنن اىل “االلتزام بإجراءات 
الوقاي�ة وتطبي�ق التباعد االجتم�اع لحمايتهم 

من االصابة وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذل�ك، ح�ددت دائ�رة صحة الك�رخ، املوقف 
الوبائ�ي له�ا م�ع اع�داد و عناوي�ن الح�االت 
املشخصة يف مخترباتها بمرض فروس كورونا 
املس�تجد مع اع�داد الش�فاء والوفي�ات لغاية 
الساعة العارشة من ليلة الجمعة واملعلن عنها 

امس السبت.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه: ان ع�دد االصابات 716 موزع�ة كاآلتي: 
أب�و غري�ب 38/ ابو دش�ر 7/ االس�كان  7/ 
االع�الم  50/ البي�اع  35/ التاج�ي  1/ الرتاث   
الخطي�ب   /85 الحري�ة    /4 الحارثي�ة    /1
2/ ال�دورة  37/ الدولع�ي 5/ الس�يدية  14/ 
الرشطة الخامس�ة 7/ الشعلة  54/ الطارمية 
23/ العامرية  9/ العطيفية 3/ الغزالية   33/ 

 /5 الك��رخ   /53 الكاظمي�ة    /2 القادس�ية 
املحمودية  42/ املنصور  25/ املواصالت  12/ 
اليوسفية  5/ الرموك  13/ حي الجامعة  12/ 
حي الجهاد  40/ حي الخرضاء 3/ حي العامل  
61/ حي العدل  8/ كرادة مريم  1/ س��وي�ب  

5/ ناحية الرشيد  2/ جانب الرصافة 14.
بينم�ا   ،710 الش�فاء:  ع�دد  ان   واضاف�ت: 

الوفيات: 1.
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بعد اجتماعات ماراثونية مل تثمر عن اتفاق

تونس: فيديو يفّجر أزمة بني الرئاسة واحلكومة
تونس/ الزوراء:

ت رئاس�ة الحكومة التونسية عن  عربرّ

اس�تيائها م�ن الفيدي�و ال�ذي نرشته 

رئاس�ة الجمهورية عن الح�وار الذي 

ج�رى ب�ن رأيس الس�لطة التنفيذي�ة 

ح�ول تعيين�ات ش�ملت قيادي�ن من 

النظام الس�ابق وأثارت جدالً واسعاً يف 

البالد.

وأبلغت رئاسة الحكومة، التي يقودها 

هشام املشييش، رئاس�ة الجمهورية، 

برفضه�ا الفيديو ال�ذي بثته الصفحة 

الرسمية للرئاس�ة. وأكدت أن الفيديو 

»كان منقوص�اً ولم يتضمن رد رئيس 

الحكومة عىل ال�كالم الذي وجهه إليه 

الرئي�س« قي�س س�عيد، معت�ربة أنه 

كان »مس�يئاً لصورة الدولة التونسية 

وملؤسساتها«. ودعت رئاسة الحكومة 

رئاس�ة الجمهوري�ة إىل »ع�دم تكرار 

هذه الصورة مس�تقبالً حت�ى ال تؤثر 

سلباً عىل مؤسسات البالد«.

التونس�ية ن�رشت  الرئاس�ة  وكان�ت 

فيدي�و مدته س�ت دقائق، ح�ول لقاء 

س�عيد واملش�ييش، وأثار جدالً واسعاً، 

خصوصاً بع�د أن ظه�ر الرئيس وهو 

يوجه خطاباً ش�ديد اللهجة إىل رئيس 

بالتعيين�ات  الحكوم�ة فيم�ا يتعل�ق 

األخرة التي كان ينوي إقرارها.

ونف�ى س�ليم التيس�اوي، مستش�ار 

الش�ؤون  املكل�ف  الحكوم�ة  رئي�س 

الش�خصيات  أحد  االجتماعي�ة وه�و 

السياس�ية املعين�ة م�ن قب�ل رئي�س 

الحكوم�ة، وج�ود رصاع ب�ن س�عيد 

واملش�ييش ع�ىل خلفي�ة الكلم�ة التي 

ألقاها رئيس الجمهورية، وأبدى فيها 

غضب�اً من اختيارات املش�ييش لطاقم 

الذين ضموا مس�ؤولن  املستش�ارين 

من عهد الرئيس الراحل زين العابدين 

بن عيل.

وسعى التيساوي يف ترصيح تلفزيوني 

إىل التقليل من إح�راج الرئيس لرئيس 

ش�اهده  م�ا  أن  مؤك�داً  الحكوم�ة، 

التونس�يون هو »أس�لوب قيس سعيد 

يف الخطاب«، عىل حد قوله.

وبش�أن هذه الخالف�ات، ق�ال املحلل 

»م�ا  إن  كريش�ان،  زي�اد  الس�يايس 

حصل بن رئي�س الجمهورية ورئيس 

الحكوم�ة خطر للغاي�ة؛ ألن التقزيم 

املتعم�د لس�لطة دس�تورية قائمة ال 

يس�تفيد منه ب�أي حال م�ن األحوال 

رئي�س الجمهوري�ة وال تون�س، وذلك 

بغض النظ�ر عن مضم�ون املوضوع 

وه�و تعي�ن بع�ض رجاالت ب�ن عيل 

مستشارين لرئيس الحكومة؛ إذ املهم 

هو ش�كل العالقة ونوعيتها بن رأيس 

الس�لطة التنفيذية من جه�ة، وكذلك 

اتهام رئيس الدولة أش�خاصاً بعينهم 

باإلجرام يف حق البالد من دون التذكر 

باملب�دأ الدس�توري القائم ع�ىل قرينة 

الرباءة«.

الرئي�س »ق�زرّم يف لحظ�ات  أن  ورأى 

مع�دودات إىل الحد األقىص دور وهيبة 

رئيس الحكوم�ة وانتصب حاكماً بدل 

القضاء، وهذا األم�ر مؤثر للغاية عىل 

مس�تقبل العالق�ة بن رأيس الس�لطة 

التنفيذية«.

ومن املنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة 

عن تعيينات جديدة أقرها املش�ييش يف 

إطار تش�كيل فريقه الحكومي، وذلك 

إثر تعين عدد من املستشارين، بينهم 

س�ماح مفتاح ورش�اد ب�ن رمضان، 

إضافة إىل اختيار املعزرّ لدين الله املقدرّم 

مديراً لديوان رئيس الحكومة. وأكدت 

رئاس�ة الحكومة، أنها »هيكل رسمي 

وكل التعيينات تتم يف إطار الش�فافية 

يف  حكومي�ة  أوام�ر  بش�كل  وتن�زل 

الجريدة الرسمية«.

ع�ىل صعيد آخ�ر، أكدت عض�و نقابة 

القضاة التونسين شاذلية الفقراوي، 

أن ق�رار نقل القاضية إرشاف ش�بيل، 

زوجة رئيس الجمهورية قيس س�عيد 

من قبل املجل�س األعىل للقضاء، »غر 

جائر، وقد تم التعامل معها عىل أساس 

أنها قاضية وليس�ت زوج�ة للرئيس، 

وبإمكانها االعرتاض ع�ىل قرار نقلها 

من تونس إىل صفاقس«.

وأش�ارت الفق�راوي يف ترصيح إذاعي 

إىل أن »إرشاف ش�بيل قاضية مبارشة 

وتم إدراجها يف جدول الكفاءة لالرتقاء 

للرتبة الثالث�ة وبقيت مبارشة لعملها 

بع�د ترش�ح زوجه�ا وفوزه برئاس�ة 

الجمهورية وترسي عليها بذلك جميع 

اإلجراءات اإلدارية«.

وكان�ت زوج�ة الرئيس الت�ي تعمل يف 

س�لك القضاء ق�د نقلت م�ن محاكم 

العاصمة التونسية إىل محاكم منطقة 

صفاقس التي تبعد نحو 350 كلم عن 

العاصم�ة، يف إط�ار »تحقيق مصلحة 

العم�ل وتحقيق التوازن ب�ن املحاكم 

واملس�اواة بن القضاة وسد الشغور«، 

بحسب حيثيات القرار، يف حن اعتربه 

لتن�ازع  »انعكاس�اً  املراقب�ن  بع�ض 

السلطات يف تونس«.

�ه كب�ر األحب�ار اليهود  إىل ذل�ك، وجرّ

رئي�س الجالي�ة اليهودي�ة يف تون�س، 

مزدوج�اً  اعت�ذاراً  عط�ون،  خليف�ة 

لرئيس الجمهوري�ة ورئيس الحكومة 

لع�دم تمكنه من توجيه الدعوة إليهما 

بيوم�ي  االحتف�اء  »حف�ل  لحض�ور 

الغف�ران والس�نة الجدي�دة« املواف�ق 

االثن�ن املقب�ل. وقال يف بي�ان »نعتذر 

لع�دم دعوتهم�ا كم�ا هو املعت�اد كل 

س�نة؛ نظ�راً إىل الحال�ة الوبائية التي 

تشهدها البالد والتي تستدعي تقليص 

عدد الحارضي�ن يف مثل هذه الحفالت 

وغرها«.

بغداد/ الزوراء:
أبح�اث  الصح�ة والبيئ�ة ع�ن  كش�فت وزارة 
واس�تبيانات أجريت يف املستشفيات الحكومية 
أظه�رت أنَّ أصحاب فصيلة ال�دم )O( يمتلكون 
ق�درة كبرة م�ن الحماية ضد كورون�ا مقارنة 
ببقي�ة فصائ�ل الدم االخ�رى، وهم اق�ل حاجة 
اىل تلق�ي الع�الج يف املستش�فيات ويفضل�ون 
الحجر املن�زيل. وفيما أعلنت الوزارة انها تناقش 
مع الرتبية مس�ألة ب�دء العام ال�درايس الجديد 
من عدم�ه، بحثت االس�تعدادات لزي�ارة ذكرى 

أربعينية اإلمام الحسن )عليه السالم(.
وقال�ت، الدكتورة نور محم�د عيل، اختصاصية 
طب االرسة يف وزارة الصحة والبيئة: إن فروس 
كورونا املس�تجد يختلف عن ساللة الفروسات 
السابقة، وهو حتى اآلن قيد الدراسة واالبحاث.

يف  واس�تبيانات  ابح�اث  اج�راء  اىل  وأش�ارت 
املستش�فيات الحكومية عىل عدد من املصابن، 
اظه�رت ان اصحاب فصيلة الدم )A( هم االكثر 

بأعداد االصابات بالجائحة.
وأضافت: أن األبح�اث أظهرت ايضا ان اصابات 
النس�اء بالفروس اقل من الرجال. مش�رة اىل: 
ان�ه ال يوج�د هن�اك اي دلي�ل علمي يثب�ت بأن 
 )A( بعض األش�خاص الذين لديه�م فصيلة دم
تزي�د احتماالت إصابتهم بف�روس كورونا، الن 
جميع فصائل الدم عند االنس�ان تكون اجساما 
مض�ادة تحافظ ع�ىل الجهاز املناع�ي وتحارب 
عدوى الف�روس، وهناك حاالت ال تظهر عليهم 
اع�راض االصابة ولك�ن هذا ال يعن�ي ان لديهم 

مناعة قوية. 
واوضحت: ان هناك دراسات اكدت ان األشخاص 
الذين لديهم فصيلة دم )A( ال يصنعون األجسام 
 ،)B( املضادة نفس�ها من حاميل الدم من النوع
وذلك لوجود اختالفات جزيئية يف جهاز املناعة، 
م�ا يف�رس العالق�ة ب�ن فصيل�ة ال�دم وعدوى 
الفروس�ات، وق�د اثبتت ابح�اث علمية حديثة 

اخ�رى وجود ارتباط ب�ن فصائل الدم ومخاطر 
االصابة بكورونا.

وبين�ت: ان أصحاب فصيلة ال�دم )O( يمتلكون 
ق�درة كبرة من الحماية ض�د  كورونا وهم اقل 
حاجة اىل تلقي العالج يف املستشفيات ويفضلون 
ملس�تويات  حامل�ون  النه�م  املن�زيل،  الحج�ر 
منخفض�ة م�ن الربوتين�ات التي تفاق�م تخثر 
ال�دم مقارنة مع األش�خاص م�ن ذوي فصائل 
الدم األخرى. مش�ددة عىل االلت�زام باإلجراءات 
االحرتازية والوقائية وارت�داء الكمامة والتباعد 

االجتماعي.
وع�ىل صعي�د اخر، أعل�ن وزير الصحة، حس�ن 
التميم�ي، ام�س الس�بت، أن�ه ناق�ش خ�الل 
زيارت�ه التي يجريها حالي�اً يف محافظة النجف، 
االس�تعدادات لزي�ارة ذك�رى أربعيني�ة اإلم�ام 
الحس�ن )عليه الس�الم(، يف ح�ن إىل أن وزارته 
تناق�ش مع الرتبية مس�ألة بدء الع�ام الدرايس 

الجديد من عدمه.
وق�ال التميم�ي، يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف 
محافظة النجف: “ناقش�نا اس�تعدادات الزيارة 
األربعيني�ة م�ع املحافظة”، داعي�ا املواطنن إىل 
“االلت�زام بالتباعد وارتداء الكمامة، وال س�يما 

اننا قريبون عىل الزيارة األربعينية”.
وأضاف “ناقش�نا افتتاح املستش�فى )األملامي( 
والتقين�ا م�ع الرشك�ة األملاني�ة وه�ي أنجزت 
بالكامل عدا ملس�ات أخرة، وس�نزف قريباً خرب 

افتتاحها وهي عانت الكثر من املشاكل”.
 مبيناً أن “رئيس الوزراء تدخل شخصياً لترسيع 
إمكاني�ات  ال�رصح يحت�اج  افتتاحه�ا، وه�ذا 
لتشغيله، ولدينا رؤية كاملة الفتتاح بعد إكمال 

بعض األمور الفنية”.
ويف س�ياق منفص�ل، ق�ال وزي�ر الصح�ة: إنه 
“بالنس�بة للع�ام الدرايس، لدينا لجن�ة عليا مع 
وزارة الرتبية ونناقش مس�ألة املبارشة بالدوام 

من عدمها”.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
طوي�ل  ماراثون�ي  س�جال  بع�د 
واجتماع�ات مس�تمرة ل�م تثم�ر 
ع�ن اتف�اق نهائ�ي، ق�رر مجلس 
النواب تأجيل التصويت عىل فقرة 
توزي�ع الدوائر املتعددة اىل جلس�ة 
ي�وم الس�بت املواف�ق ١٠-١٠، اي 
بعد انته�اء عطلة زي�ارة االربعن 
لالم�ام الحس�ن )عليه الس�الم(، 
جراء الخالفات بش�أنها بن الكتل 

السياسية.
وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم 
امس، تطورات متسارع�ة، انتهت 
بعرض التقرير الفني الخاص الذي 
اعدته اللجنة القانونية النيابية عن 
ملحق الدوائر املتعددة، حيث صورّت 
مجل�س النواب عىل فق�رة وجوب 
االلتزام بالتج�اور الجغرايف وتنوع 
محافظ�ة،  كل  داخ�ل  املكون�ات 
واعتم�اد مبدأ الش�فافية والعدالة 

عند التوزيع الدوائر االنتخابية.
كم�ا ص�ورّت مجل�س الن�واب عىل 
أي�ة  فق�رة بع�دم ج�واز تأجي�ل 
محافظ�ة من آلية توزي�ع الدوائر 
االنتخابي�ة، وألي س�بب كان م�ع 
حفظ حق�وق املكون�ات، وصورّت 
ايضا عىل فق�رة بإاللتزام باعتماد 
االحصائية الس�كانية لعام ٢٠١٠ 
والص�ادرة م�ن وزارة التخطي�ط 
امل�ادة ٤٩ م�ن  تطبيق�اً ألح�كام 

الدستور.
النيابية،  القانونية  اللجنة  واعلنت 
يف تقريره�ا الفني الخ�اص حول 

مق�رتح  ورود  املتع�ددة،  الدوائ�ر 
مح�ال من رئيس مجل�س النواب، 
محمد الحلب�ويس، مرفقا بتواقيع 
مجل�س  أعض�اء  م�ن  مجموع�ة 
إج�راء  اق�رتاح  يتضم�ن  الن�واب 
البطاق�ة  باعتم�اد  االنتخاب�ات 

“البايومرتية” حرصا.
واعلن�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب 
جاهزيته�ا  لع�رض صيغة قانون 

االنتخابات يف أي وقت.
وقال رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس: “ تسلمنا طلباً بتأجيل 

فقرة إكمال التصويت عىل القانون 
إىل ي�وم الثالثاء أو األربعاء”. مبينا 
ان “رئاسة الربملان التتحمل تأجيل 
التصوي�ت ع�ىل القان�ون، ولك�ن 
س�نكون ج�زًءا مم�ا يتف�ق عليه 

مجلس النواب “.
وعقد الحلبويس، قبل بدء الجلسة 
الت�ي تأخ�رت عن موعده�ا ألكثر 
من اربع س�اعات، اجتماعا مغلقا 
مع قادة الكت�ل النيابية من اج�ل 
التوص�ل اىل اتف�اق نهائي لحس�م 

توزيع الدوائر املتعددة .

كم�ا واصلت رئاس�ة الربملان قرع 
الج�رس ألكث�ر م�ن م�رة لدع�وة 
النواب للدخول اىل القاعة الرسمية 
الك�ربى تمهيدا النعقاد الجلس�ة، 
لكن أوس�اطا نيابية افصحت ل�” 
الزوراء” عن ان االجتماع املش�رتك 
لرئاس�ة مجل�س الن�واب وق�ادة 
الكتل يف مكتب النائب االول لرئيس 
الربمل�ان، ش�هد خالفات ح�ادة لم 
تثم�ر عن اي اتف�اق  حول توزيع 

الدوائر املتعددة .
وناق�ش ق�ادة الكت�ل مع رئاس�ة 

مجل�س الن�واب مقرتح�ا جدي�دا 
لحس�م توزيع الدوائ�ر االنتخابية 
حي�ث  املحافظ�ات،  بع�ض  يف 
“املق�رتح  ان  “ال�زوراء”  علم�ت 
يتضم�ن التصويت ع�ىل دوائر كل 
محافظ�ة بش�كل منفص�ل ع�ن 
باقي املحافظات االخرى، ثم طرح 
جمي�ع املقرتحات ل�كل محافظة 

خالل التصويت “.
كم�ا قدم�ت كتل�ة دول�ة القانون 
مقرتح��ا لتوزيع الدوائر املتعددة، 
املحافظ�ات عىل  يقيض بتقس�يم 
وحس�ب  أ-ب-ج،  مس�تويات 
الكثاف�ة الس�كانية، فيم�ا قدمت 
كتل�ة النه�ج الوطن�ي النيابي�ة ٣ 
مقرتحات لتوزيع الدوائر املتعددة، 
منه�ا ان تكون محافظ�ة بغداد ٥ 
دوائر، ع�ىل ان تكون مقاربة لعدد 
سكانها، ومحافظة نينوى ٣ دوائر 
عىل ان تك�ون مقاربة لس�كانها، 
وان تتكون املحافظات املتبقية من 
دائرتن عىل ان تتساوى أيضا بعدد 

سكانها.
وشهدت الجلس�ة اختالل النصاب 
القانون�ي للجلس�ة بع�د خ�روج 
نواب من كتل تحالف الفتح ودولة 
القان�ون وبع�ض الكت�ل الكردية 
العراقية،م�ن  الق�وى  وتحال�ف 
القاعة الكربى، بالتزامن مع توزيع 
مسودة ملحق الدوائر املتعددة التي 

اعدتها اللجنة القانونية .
وقررمجل�س النواب رفع جلس�ته 

اىل اليوم االحد.

 )O( الصحة: أصحاب فصيلة الدم
األكثر مقاومة لفريوس كورونا

ناقشت مع الرتبية مسألة بدء العام الدراسي اجلديد

جملس النواب يؤجل التصويت على فقرة الدوائر االنتخابية 
إىل العاشر من الشهر املقبل 

بعد تسجيل 4270 إصابة جديدة و68 حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تالمس الـ346 ألفا ونسبة الشفاء تبلغ 80 %
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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة عن بلوغ ع�دد املتقدمني 
من تالميذ السادس االبتدائي للقبول يف مدارس 
كلية بغداد واملتميزي�ن ببغداد واملحافظات 12 
ألفا. فيما اعلنت املفوضية األوروبية اليونيسف 
دعمه�ا املحافظ�ات ووزارات الرتبي�ة يف اعداد 
خططها الرتبوية وتحديث عملية جمع البيانات 

لتحسني جودة التعلم يف العراق.
التقوي�م واالمتحان�ات  وق�ال مع�اون مدي�ر 
بالوزارة، نعم�ة حربي، امس الس�بت، يف بيان 
اطلع�ت عليه »ال�زوراء«: ان “املديرية تس�تعد 
إلعداد االسئلة الخاصة للمتقدمني التي ستحدد 
قبولهم بمدارس املتميزي�ن وكلية بغداد البالغ 

عددها 67 مدرسة ببغداد واملحافظات”.
وأض�اف حرب�ي أن “القب�ول فيها س�يتم عىل 
وف�ق الطاق�ة االس�تيعابية ل�كل منه�ا والتي 
قدرت للعام الحايل بخمس�ة االف و500 طالب 
وطالبة ببغ�داد واملحافظات وممثليات الوزارة 
يف كردستان وهي دهوك واربيل والسليمانية”.

واش�ار حرب�ي اىل “انخف�اض ع�دد املتقدمني 
مقارن�ة بالع�ام املايض الذي س�جل حينها 17 
الف�ا”، مرجعا ذلك “ألس�باب تتعل�ق بجائحة 
كورون�ا والوضع الع�ام يف الب�الد«، منوها »ان 
الوزارة حددت ال� 30 من الش�هر الحايل موعدا 

إلجراء اختبار الذكاء واالختبار التحصييل”.
ولفت اىل ان “من يتعذر قبوله بهذه املدارس يف 
حال عدم اجتيازه اختباراتها، يحق له التقديم 
اىل مدارس املتفوقني التي تعد مناهجها مقاربة 
ملناهج املتميزين وكلية بغداد، إال انها اقل معدال 
واخ�ف اختب�ارا من م�دارس املتميزي�ن وكلية 

بغ�داد”. مبين�ا ان “االختب�ارات س�تتم ببغداد 
واملحافظ�ات يف مدارس املتميزين وكلية بغداد، 

وبحسب الرقعة الجغرافية للمتقدمني”.
وافصح معاون مدير التقويم واالمتحانات عن 
“تش�كيل لج�ان ملتابع�ة وضع االس�ئلة، إذ تم 
التوجيه بمراعاة الوضع العام للبالد يف اعدادها 
لالرب�ع م�واد العلمي�ة وه�ي اللغت�ان العربية 
واالنكليزي�ة والعلوم والرياضيات، إذ س�راعى 
فيه�ا الوق�ت املخص�ص لحله�ا كما س�تكون 

مخترصة”. 
م�ن جانب اخ�ر، اعلن�ت املفوضي�ة األوروبية 
اليونيس�ف دعمها املحافظات ووزارات الرتبية 
يف اعداد خططها الرتبوية وتحديث عملية جمع 

البيانات لتحسني جودة التعلم يف العراق.
 وذكرت يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه 

»بدعم مايل م�ن املفوضية األوروبية، وبرشاكة 
مع اليونيسكو، تدعم اليونيسف السلطات عىل 
مس�توى املحافظات لتحسني خطط التدخالت 
الرتبوي�ة التي تقوم بها.. ويأتي هذا يف س�ياق 
الت�زام اليونيس�ف يف العم�ل ع�ىل تحقي�ق ال 
مركزية التعليم مما يمّكن املسؤولني الرتبويني، 
واملعلم�ني، واملجتمع�ات املحلي�ة، ويتي�ح لهم 
توجي�ه التعلم بما يخ�دم االحتياجات الخاصة 
باالطف�ال واليافع�ني، ويق�ّدم بالت�ايل تعليم�ا 

بجودة عالية.
وإضاف�ة إىل ما تق�دم، تدعم اليونيس�ف أيضا 
وزارة الرتبي�ة يف الحكوم�ة االتحادي�ة، ووزارة 
تربية اقليم كوردستان، يف تأسيس نظام رقمي 
جديد إلدارة البيانات من شأنه أن ينّظم البيانات 
ويخزنها، ليس هذا فحسب، بل ويعالج ويحلّل 

تلك البيانات، وينتج تقارير متنوعة حول قطاع 
التعليم تك�ون متاحة لجمي�ع املعنيني بقطاع 

التعليم.
ويع�رف النظ�ام ب�� »نظ�ام معلوم�ات ادارة 
اليونيس�ف  أو )EMIS(، وتخط�ط  التعلي�م«، 
ورشكاؤه�ا إلط�الق هذا النظ�ام يف محافظات 
بغداد، واالنبار، والنجف، والقادسية، وذي قار، 

والبرصة، وميسان واملثنى، يف أول األمر.
وأوضحت ممثلة اليونيس�ف يف العراق، السيدة 
حميدة الس�يكو، قائلة: »ال يس�عنا إال أن نؤكد 
عىل مدى أهمية هذه املشاريع لقطاع التعليم يف 
الع�راق... وإذا ما تم اطالق هذا النظام الجديد، 
فإن�ه س�يقّدم للمعلم�ني، ومدي�ري امل�دارس، 
وصّناع القرار، معلومات تربوية بالغة األهمية 
وسهلة الوصول، وتمكّنهم يف الوقت نفسه من 
اتخاذ القرارات بشكل رسيع وفاعل، بما يّصب 

يف مصلحة تالميذهم.«
وأضافت الس�يدة السيكو قائلة: »بينما يستعد 
التالمي�ذ للعودة للتعلم هذا الخريف، فإن عملنا 
مع رشكائنا بالغ األهمي�ة للتصدي للعديد من 
االخفاقات التعليمية يف النظام الرتبوي. كما أنه 
سيس�اعد عىل ضمان حصول كل طفل/طفلة 
ع�ىل ن�وع التعليم الذي س�يطّور م�ن فرصه/

فرصها يف الحصول عىل مستقبل أفضل، ونحن 
ممتن�ون لرشكائنا األوربي�ني لتقديمهم الدعم 

لنا.«
ويأت�ي عم�ل اليونيس�ف هذا يف س�ياق الهدف 
العام الذي يرمي اىل املساعدة عىل تحسني نتائج 
التعلم ودعم التعليم الش�امل واملتكافئ لجميع 

البنات والبنني يف العراق بحلول عام 2021.

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن محاف�ظ االنب�ار، ع�يل فرح�ان 

الدليم�ي، امس الس�بت، ق�رب توزيع 

159 قط�ع ارض س�كنية للصحفي�ني 

يف قض�اءي الرم�ادي والفلوجة.وق�ال 

نقيب الصحفيني العراقيني فرع االنبار، 

احمد الراش�د، يف ترصي�ح صحفي: إن 

“محاف�ظ االنبار عيل فرح�ان الدليمي 

اعل�ن خ�الل لقائ�ه وف�دا م�ن نقاب�ة 

الصحفيني العراقيني فرع االنبار، قرب 

ف�رز قط�ع اراض س�كنية للصحفيني 

يف قض�اءي الرمادي والفلوج�ة تثمينا 

لدوره�م يف نق�ل الحقيق�ة، وتحملهم 

مخاطر االزمة الصحية التي ش�هدتها 

عام�ة  بص�ورة  والب�الد  املحافظ�ة 

“.واضاف الراشد ان “نقابة الصحفيني 

العراقي�ني فرع االنبار ارس�لت اس�ماء 

املس�تحقني م�ن قض�اء الرم�ادي 77 

صحفي�ا والفلوج�ة 82 صحفيا، ومن 

املؤم�ل اجراء عملي�ة التوزيع يف مدينة 

الرم�ادي خالل االي�ام القليل�ة املقبلة، 

فيم�ا ينتظر من بلدي�ة الفلوجة انجاز 

عملي�ات الفرز يف املنطقة الحرة رشقي 

املدينة”.وأوضح أن “الدليمي اكد للوفد 

ان تعاملن�ا يقت�رص ع�ىل التعامل مع 

نقابة الصحفيني وسنبني لها مقرا يليق 

بتأريخه�ا العري�ق، مثمن�ا التضحيات 

الت�ي قدمته�ا االرس الصحفية س�واء 

يف عمليات التحري�ر او االزمة الصحية 

لوباء كورونا “.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة رشطة الب�رصة، امس الس�بت، 
االطاحة بأخطر تجار املخدرات يف مركز محافظة 
الب�رصة، فيم�ا أعلنت وكال�ة االس�تخبارات يف 
وزارة الداخلية اعتقال عصابة تتاجر باملخدرات 

يف العاصمة بغداد.
وذكر قائد الرشطة عب�اس ناجي ادم: »انه بعد 
ورود معلومات اس�تخباريه عن مكان تواجده 
ع�ىل الف�ور تم تش�كيل فري�ق عمل من قس�م 
ش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلي�ة يف البرصة 
للتحري وجمع املعلومات ووضع خطة محكمة، 
وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض 

عليه«.
واش�ار اىل انه »ضب�ط بحوزة املته�م كمية من 
الحب�وب املخ�درة تق�در ب�� )190( ش�يتا من 
الحب�وب املخ�درة، وكذل�ك ضبط عجل�ة بدون 
يف  يس�تخدمها  والت�ي  رس�مية  مستمس�كات 

عمليات الرتويج« .
وأضاف« تم اتخاذ االج�راءات القانونية بحقه، 

واحالته عىل القضاء لينال جزاءه العادل«.
من جانبها، أعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة اعتق�ال عصابة تتاج�ر باملخدرات يف 

العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان  تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه: أنه “من خالل املتابعة املس�تمرة لقواطع 
املس�ؤولية وتسخر الجهد االس�تخباري، القت 
مفارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية 
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية، القبض عىل 
عصابة مكونة من خمس�ة متهم�ني يتاجرون 

ببيع املخدرات يف منطقة البلديات ببغداد”.
وأوضح�ت أن “عملي�ة القاء القب�ض تمت بعد 

نص�ب كم�ني محك�م له�م وبالجرم املش�هود 
وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال املخدرة 
وأنابيب زجاجية ومواد أخرى تستخدم للتعاطي 
ورمانت�ني يدويتني ومس�دس وبندقي�ة وأربعة 
مخ�ازن عتاد، حيث تم تس�ليم املواد املضبوطة 
مع املتهمني اىل الجهات املختصة بموجب وصل 

تسلم أصويل”. 

بغداد/ الزوراء:

  أعلنت هئية االعالم واالتصاالت بدء املرحلة 

االوىل م�ن الجولة الش�هرية لفحص جودة 

خدمات االتصاالت يف املحافظات الشمالية.

وذكرت يف بيان ان »الفرق الهندسية والفنية 

تستمر بتنظم جوالت فحص ميداني لقياس 

م�دى جودة الخدم�ات املقدمة من رشكات 

الهات�ف النق�ال للمواطن�ني يف املحافظات 

الشمالية«.

واضاف�ت ان »جولة فح�ص جودة خدمات 

االتصاالت يجريها فريق هنديس متخصص 

م�ن مكت�ب الهيئ�ة يف املنطق�ة الش�مالية 

وباس�تخدام اجه�زة فح�ص حديثة، حيث 

ش�ملت الجول�ة محافظ�ة ص�الح الدي�ن 

م�ن  وع�دداً  وس�امراء  بيج�ي  واقضي�ة 

النواحي«.

وتابعت: »يأتي هذا التحرك ضمن مجموعة 

جوالت تجريه�ا الهيئة يف عموم محافظات 

الع�راق لتقديم خدم�ات االتص�ال بصورة 

كاملة للموطنني، اضافة اىل متابعة شكاوى 

املواطنني املتسلمة من قسم صوت املستهلك 

التابع للهيئة وعىل الرقم املجاني 177«.

وبحس�ب مدي�ر مكت�ب الهيئ�ة يف كركوك، 

الحقوقي عمر رحيم، فإن »جوالت الفحص 

س�وف تس�تمر لتش�مل محافظ�ات دياىل 

واالنبار واملوصل وكركوك«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشط�ة كربالء، امس 
الس�بت، ع�ن تحري�ر مختطف�ني 
تعرضا للتعذيب جنوبي املحافظة، 
الخاطف�ني  اعتق�ال  مؤك�دة 

وتسليمهم.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: »بتوجيه 
ومتابع�ة مب�ارشة م�ن قب�ل قائد 
رشطة كربالء واملنشآت اللواء أحمد 
عيل زويني، تمكن قس�م مكافحة 

اإلجرام من تحرير مختطفني اثنني 
تعرضا للتعذيب من قبل الخاطفني 

نتيجة وجود خالفات بينهما«.
واوضح�ت »بع�د أن س�جل اخبار 
بوج�ود ح�ادث خط�ف يف منطقة 
الچاير ونتيجة ألهمية هذا الحادث 
وما له من مساس بأمن املواطنني، 
وجه قائد رشطة كربالء بتش�كيل 
فريق عمل برئاس�ة العقيد هشام 
س�امي الغانم�ي، مدي�ر مكافحة 
االج�رام وضباط ش�عبة مكافحة 

االجرام وثلة من املنتسبني االبطال 
لكشف مالبسات القضية«.

واض�اف »بع�د جه�ود اس�تثنائية 
وعمل متميز استطاع فريق العمل 
وبالتنس�يق م�ع دوري�ات النجدة، 
املختطف�ني  املواطن�ني  تحري�ر 
والتوص�ل للخاطف�ني وه�م رجل 
وامرأتني، وبع�د التعمق بالتحقيق 
ومواجهتهم باالدلة اعرتفوا بعملية 
الخطف وتعذيب املخطوفني تعذيبا 
جس�يما من خ�الل رضبهم رضبا 

مربح�ا، وتعليقه�م بس�قف الدار، 
وذلك لوجود خالفات فيما بينهم«.

واش�ار اىل انه تم »تصدي�ق اقواله 
اج�ري  كم�ا  باالع�رتاف  قضائي�اً 
كش�ف الدالل�ة عىل مح�ل الحادث 
بداللتهم وجاء مطابقا العرتافاتهم 
االبتدائي�ة والقضائية، وقرر قايض 
التحقيق توقيفه�م عىل وفق املادة 
421 من قانون العقوبات العراقي 
لينال�وا  القض�اء  اىل  وإحالته�م 

جزاءهم العادل«.

اليونسيف تعلن دعمها للوزارة من أجل حتسني جودة التعليم

الرتبية: 12 ألف متقدم على مدارس املتميزين وكلية بغداد يف مجيع احملافظات

األنبار تعلن قرب توزيع 159 قطع أرض سكنية بني الصحفيني

اإلطاحة بأخطر جتار احلبوب املخدرة يف البصرة وبغداد
املباشرة بفحص جودة خدمات االتصاالت يف احملافظات الشمالية

حترير خمتطفني تعرضا للتعذيب واعتقال اخلاطفني يف كربالء

بغداد/ الزوراء:

أعلنت محافظة نينوى، امس السبت، عن الرشوع بأعمال اعادة اعمار نحو 300 

منزل مدمر جراء العمليات االرهابية يف ناحية الرشيدية شمال املوصل.

وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “املالكات 

الهندس�ية يف بلدي�ات املوصل بالتعاون مع رشكتني من القط�اع الخاص بأعمال 

اع�ادة اعمار نحو 300 منزل مدمر جراء العمليات االرهابية يف ناحية الرش�يدية 

شمال املوصل”.

وأضاف الجبوري أن “مدة اعمارها حددت ب� 15 شهرا عىل خلفية عودة النازحني 

اىل ناحية الرشيدية، بينما ستمول اعمالها من صندوق اعمار املدن املترضرة”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك، ام�س 

الس�بت، عن تمكن الس�لطة الكمركية يف 

مركز كم�رك ام قرص الش�مايل من ضبط 

حاوية حجم )40( قدما تحتوي عىل مادة 

تبوغ معس�ل مس�تورداً خالف�اً للضوابط 

والتعليم�ات الناف�ذة كون�ه ممن�وع م�ن 

االستراد.

وذك�رت الهي�أة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 

نس�خة من�ه: ان�ه ت�م  تخ�اذ اإلج�راءات 

القانوني�ة بح�ق املخالف�ة حس�ب قانون 

الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ . 

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل 

مس�تمر ع�ن ضبط واع�ادة اص�دار مواد 

مختلفة يتم كشفها يف مراكزها الكمركية 

تمنع م�ن خاللها دخ�ول امل�واد املخالفة 

لرشوط وضوابط االس�تراد، وخاصة كل 

ما يمس بحياة وسالمة املواطنني.

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن جهاز االمن الوطني، امس الس�بت، 

القبض عىل مصنع مخالف إلنتاج العقاقر 

ومواد التجميل يف العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: ان�ه »بع�د ورود معلوم�ات من احد 

املواطنني ومتابعة ميدانية؛ ضبطت احدى 

مف�ارز جه�از األمن الوطن�ي يف محافظة 

بغ�داد مصنعاً إلنتاج العالجات العش�بية، 

ومواد التجميل بعالمات تجارية مغشوشة 

وخارج ضوابط وزارة الصحة.

وتابع�ت انه »الق�ي القبض ع�ىل مالكه، 

ومص�ادرة الكمي�ة املخزون�ة الت�ي تقدر 

بخمس�ة عرش طناً من العقاق�ر الطبية، 

وعالج�ات التنحي�ف بعد تنظي�م محرض 

ضب�ط اص�ويل، وق�د ج�رى تس�ليمه مع 

املضبوط�ات اىل جه�ة التخص�ص التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه«.

بغداد/ الزوراء:

أك�دت وزارة الهج�رة واملهجرين، امس الس�بت، أن توزيع من�ح النازحني مرهون 

بالتخصيصات املالية، فيما اشار اىل توزيعها عرب »الكي كارت« ملنع الفساد.

وقال وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، كريم النوري: إن »الوزارة عازمة عىل تحقيق 

عودة النازحني أو توزيع املنح لهم ضمن الس�ياقات والضوابط، ومنع الفس�اد أو 

التلكؤ أو التزوير«.

 الفتاً إىل أن »هناك نازحني منذ العام 2014، وهم يستحقون املنحة، لكن برشط أن 

تكون هناك تخصيصات ومبالغ مالية«.

واضاف أن«الوزارة لن ترتدد يف توزيع املنحة عن طريق البطاقة االلكرتونية )الكي 

كارت( ملنع الفس�اد أو التلكؤ، وأن توزيع املنح سيبدأ عىل وفق األسبقية، ويف حال 

تصل أّي مبالغ إىل الوزارة ستقوم بتوزيعها فوراً بني النازحني«. 

واش�ار اىل أن »هن�اك معوقات عديدة تمن�ع عودة النازحني إىل مناطق س�كناهم، 

منها معوقات أمنية وخدمية وعش�ائرية أو خالفات أخرى«. مشراً إىل أن »الوزارة 

عازم�ة عىل وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطي�ط من أجل عودة النازحني إىل 

ديارهم، وتوفر، عىل األقل، الحياة الكريمة لهم«.

البدء بإعادة إعمار 300 منزل مدمر 
مشال املوصل

ضبط معسل ممنوع من االسترياد يف أم 
قصر الشمالي

العثور على مصنع خمالف إلنتاج 
العقاقري ومواد التجميل يف العاصمة 

اهلجرة تؤكد: توزيع منح النازحني 
عرب الكي كارد ملنع الفساد

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الداخلية، امس الس�بت، القبض 

قيادي بعصابات داعش االرهابية يف محافظة 

كركوك.

وذكرت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، يف 

بيان: انه »من خالل املتابعة املستمرة لقواطع 

املسؤولية وتسخر املصادر القت مفارز وكالة 

االس�تخبارات املتمثلة باس�تخبارات الرشطة 

االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة القبض عىل أحد 

قادة داعش اإلرهابي�ة يف ناحية التون كوبري 

بمحافظة كركوك«.

واضاف�ت أن »القي�ادي تس�لم ع�دة مناصب 

قيادية مختلفة منها عمل يف ما يس�مى رجال 

الطريقة النقش�بندية االرهاب�ي يف عام 2007 

، وبعده�ا عم�ل يف صفوف عصاب�ات القاعدة 

يف ع�ام 2009 ضم�ن مايس�مى والي�ة صالح 

الدين، وش�غل منص�ب امر مفرزة عس�كرية 

واستمر بمزاولة األعمال اإلرهابية ضد القوات 

األمنية واملواطنني، وقد برز دورة يف عام 2014 

بمنصب مايس�مى آمر كتيب�ة الصديق قاطع 

ص�الح الدين والية الع�راق يف عصابات داعش 

اإلرهابية«.

واش�ارت اىل أن »اإلرهابي من عائلة داعش�ية، 

ولديه اثنان من أخوته ضمن صفوف عصابات 

داعش اإلرهابي، وقد تم إيداعه التوقيف التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
اكد مرصف النهرين االسالمي بأن خدماته التي 
يقدمها  تخضع يف تطبيقاتها الحكام  الرشيعة 
االسالمية ومثال ذلك صيغة املرابحة االسالمية 

حيث يتم دفع مبلغ التمويل اىل البائع وليس اىل 
زبون املرصف )طالب التمويل («.

وق�ال املرصف يف بي�ان : ،ان »جمي�ع خدماتنا 
الت�ي ذكرت رصاح�ة يف ع�روض التوطني وتم 

توقيع االتفاقيات مع الوزارات والدوائر حولها 
وه�ي ملزمة لن�ا قانون�ا ونحن عىل اس�تعداد 
كامل لتنفيذه�ا ولدينا الس�يولة الكافية لذلك 
،وان ه�ذه الخدم�ات واالتفاقي�ات الخاص�ة 
بتوط�ني رواتب املوظفني تم�ت بموافقة البنك 

املركزي .
واضاف ،ان«هذه الهجمة الرشسة واملمنهجه 
عىل مرصفنا هدفها تقويض جهودنا واإلساءة 
إىل س�معة مرصفن�ا خصوص�اً بع�د النج�اح 

امللحوظ الذي حققه املرصف يف هذا الجانب.
ه�ذه  يق�ّدم  إذ  مرصفن�ا   « ،ان  اىل  واش�ار 
التوضيح�ات فإننا نؤّكد ع�ىل مواطنينا الكرام 
وم�ن كافة الفئ�ات اىل توّخي الدقة وإس�تقاء 
املعلومة من مصادرنا الرسمية وعدم اإلنجرار 
خلف اإلشاعات ، كما نؤّكد عىل إستمرار تقديم 
كافة خدماتنا من أجل اإلرتقاء بالواقع املعييش 
للمستفيدين منها ، كما وندعوا وسائل اإلعالم 
إىل دع�م الجهود املبذولة من قبلنا يف هذا اإلطار 

تحقيقاً للصالح العام.

االستخبارات تقبض 
على قيادي داعشي بارز 

يف كركوك

مصرف النهرين :مجيع خدماتنا يتم دفع املبلغ اىل البائع 
وليس اىل زبون املصرف 
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وزارة املالية تؤكد تأمينها

يستقطع نسبا بسيطة من رواتب املوظفني الرافدين: التقديم على قروض 
البناء والرتميم يكون عرب فروعنا

واسط تدعو ملنع دخول حمصولي 
الرقي والبطيخ املستورد

الديوانية تعلن إكتفاًء ذاتياً من 
املنتجات احليوانية

الكشف عن أسباب تأخر صرف رواتب 
الشهر احلالي

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن النائ�ب ع�ن تحال�ف »سائ�رون« غاي�ب 
العم�ري، ام�س السب�ت، ع�ن تبن�ي مق�رح 
يقيض بتخصيص مبال�غ مالية بدال من الصحة 
التمويني�ة بع�د اخف�اق الحكوم�ات السابق�ة 

والحالية يف تأمني موادها
وقال العمري، يف مؤتمر صحفي، موجها كالمه 
للحكومة: انه »استنادا ألحكام املادة 61 ثانيا من 
الدستور التي نصت عىل ان يختص مجلس النواب 
الرقاب�ة ع�ىل اداء السلط�ة التنفيذية،وبالنظ�ر 

لقيامكم بتشكيل لجن�ة بمكافحة الفساد لكننا 
لم نلمس قي�ام هذه اللجنة بالتح�رك عىل اركان 
الفس�اد يف مل�ف البطاقة التمويني�ة التي فشلت 
الحكومات املتعاقبة يف تأمينها، ما يتطلب التحرك 
املب�ارش لتأمني االم�ن الغذائ�ي للمواطن الفقر، 

وهذا ماوعدتم به يف الربنامج الحكومي ».
وطالب »بإج�راءات عاجلة وخطوات ملموسة يف 
مواعيد محددة ملعالجة االخفاقات يف هذا امللف«. 
قائال »نقرح تحويل الحصة التموينية اىل مبالغ 
نقدي�ة تساوي تكالي�ف هذه الحص�ة يف املوازنة 

العام�ة لتاليف الفساد الذي يشوب مراحل التعقاد 
والتجهيز وتسلم ملفرداتها ضمن منهاج مدروس 

لعدم استغالله من قبل الفاسدين الكبار«.
ويتبع الع�راق نظام توزيع الحص�ص التموينية 
ب�ني السكان من�ذ تسعينيات الق�رن املايض عند 
فرض الحصار عليه بعد غزو الكويت عام 1990، 

وذلك بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.
ومنذ عام 2003، يشتكي السكان من رداءة املواد 
وتأخر توزيعها أو عدم توزيعها يف بعض األشهر 

جراء الفساد املتفيش يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
أكم�ل مجلس الن�واب التصويت عىل 
جميع مواد قان�ون الضمان الصحي 
املكون من 47 مادة، إال أن التصويت 
النهائي عىل القانون سيتم بعد إبداء 

مالحظات الحكومة.
وقال عض�و لجن�ة الصح�ة والبيئة 
النيابي�ة، حس�ن خالطي: ان�ه »بعد 
دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن ألي 
مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو 
املختربات الخاصة أو الجناح الخاص 
يف املستشف�ى الحكوم�ي، وال يدف�ع 
إال ج�زءاً بسيطاً ال يتجاوز %10 من 
الكلفة الكلي�ة، وما تبقى منها يدفع 

من قبل صندوق الضمان الصحي«.
وإق�رار ه�ذا القان�ون سيمنح الحق 
لكل مواط�ن، باالش�راك يف الضمان 
الصح�ي والحص�ول ع�ىل خدم�ات 
الئقة سواء من املستشفيات األهلية 
أو األجنح�ة الخاصة يف املستشفيات 
الحكومي�ة، وستكون تل�ك الخدمات 
الضم�ان  صن�دوق  م�ن  مدعوم�ة 
الصحي ال�ذي يج�ري تأسيسه لهذا 

الغرض.
يف  االش�راك  بب�دل  يتعل�ق  م�ا  ويف 

الضم�ان، فإن�ه »يت�م دفع�ه م�رة 
واح�دة يف العم�ر ولي�س ش�هرياً أو 
سنوي�ا، ويعد رسم�ا ماليا عن تسلم 

بطاق�ة الضم�ان الصح�ي، ويمكن 
تكرار االشراك يف حال فقد الشخص 
بطاقت�ه أو تلف�ت، وب�دل االش�راك 

يختل�ف ب�ني الغن�ي والفق�ر، حيث 
يب�دأ بأصحاب الدرج�ات العليا ببدل 
اش�راك قدره 100 أل�ف دينار، ومن 

ث�م بالن�زول التدريج�ي اىل 10 آالف 
ألصح�اب الدرج�ات الدني�ا وعم�وم 

املواطنني«.
»القس�ط  أن  إىل  خالط�ي  واش�ار 
املستقطع ش�هرياً للضمان الصحي 
ه�و %1 م�ن عم�وم املوظف�ني وما 
يقابلهم يف القطاع الخاص، ما يعني 
أنه إذا ك�ان راتب املوظ�ف 750 ألف 
دينار، يك�ون قسطه الشهري سبعة 
آالف وخمسمئ�ة دينار، وهذه تغطي 
بطاقت�ه وبطاق�ات زوجت�ه وأوالده 
وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته 
وأخواته كله�م بهذا املبلغ، وال يتكرر 

عىل كل واحد منهم«.
 ويب�ني أن »عم�وم املواطن�ني -غر 
املوظفني- يت�م قياسهم عىل النسبة 
املئوي�ة االدن�ى، إذ إن هناك إعفاءات 
وب�دون  مجان�اً  البطاق�ة  بإص�دار 
قسط شهري، وذلك يخص مجموعة 
فئ�ات تم ذكره�ا يف القانون، ومنهم 
ش�بكة  ش�مول  حس�ب  الفق�راء 
الحماية، املعاقون يف القوات االمنية، 
واملواطن�ون امل�رىض بأم�راض الدم 
الرسطاني�ة  واالم�راض  الوراثي�ة  

ورشائح أخرى«.

بغداد/ الزوراء:
ان  الرافدي�ن  م�رف  اعل�ن 
البن�اء  ق�روض  ع�ىل  التقدي�م 
والرمي�م للموظفني واملواطنني 
يك�ون ع�رب فروع�ه املنترشة يف 
بغداد واملحافظات. وذكر املكتب 
بي�ان  يف  للم�رف  االعالم�ي 
تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه: 
ان�ه “تم توجيه الفروع بتسهيل 
الحص�ول  اج�راءات  وتبسي�ط 
ع�ىل ق�روض البن�اء والرمي�م 

للموظفني واملواطنني”.  املقدمة 
“ق�روض  أن  البي�ان  وأض�اف 
البناء يف قطعة ارض للموظفني 
واملواطنني تص�ل اىل  ٥٠ مليون 
ق�روض  ف�إن  كذل�ك  دين�ار، 
الرميم وتأهيل ال�دور السكنية 
مليون�ا،   ٥٠ تبل�غ  للموظف�ني 
يف ح�ني يت�م من�ح املواط�ن ٣٠ 
مليون دين�ار”، داعيا املواطنني 
واملوظف�ني اىل “مراجع�ة فروع 

املرف لالستفادة منها”. 

بغداد/ الزوراء:
دع�ت مديري�ة زراع�ة واسط 
دخ�ول  ملن�ع  آلي�ة  وض�ع  إىل 
محاصيل الرق�ي والبطيخ من 
املناف�ذ الشمالية إىل املحافظة، 
وذلك لوفرة إنتاجها يف واسط. 
وق�ال مدير عام زراعة واسط، 
أرك�ان مري�وش، يف تري�ح 
صحف�ي: إن الكميات التي يتم 
إنتاجه�ا م�ن ه�ذه املحاصيل 
يف ناحي�ة ش�يخ سع�د وفرة، 
وتغطي حاج�ة املحافظة، وان 
دخ�ول املحاصي�ل املست�وردة 
املحلي�ة  املحاصي�ل  يف  يؤث�ر 
وتسويقه�ا. ولفت مريوش إىل 
تحم�ل املزارعني خسائر كبرة 

نتيجة النخف�اض أسعار هذه 
املحاصي�ل قياس�ا باملستورد، 
األمر الذي ق�د يسبب عزوفهم 
الزراع�ة.  يف  االستم�رار  ع�ن 
الزراع�ة  مديري�ة  أن  وتاب�ع: 
املزارع�ني  تجهي�ز  ب�ارشت 
بكميات من الب�ذور واألسمدة 
الزراعي�ة واملبيدات للمساهمة 
يف رف�ع كمي�ات اإلنت�اج التي 
تصط�دم بمنافس�ة املستورد. 
يذك�ر أن ع�ددا م�ن مزارع�ي 
اش�تكوا،  ناحي�ة ش�يخ سعد 
يف وق�ت ساب�ق، م�ن تك�دس 
محص�ويل الرق�ي والبطي�خ يف 
العلوة املركزية بسبب منافسة 

املنتج املستورد.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية زراعة الديوانية، 
وص�ول  ع�ن  السب�ت،  ام�س 
االكتف�اء  ملرحل�ة  املحافظ�ة 
الذاتي م�ن املنتجات الحيوانية 
واملتمثلة ببيض املائدة والدجاج 

والحليب ومشتقاته.

الديوانية،  وقال مدي�ر زراع�ة 
تري�ح  يف  الوائ�ي،  حس�ن 
صحف�ي: ان�ه ستت�م املبارشة 
املنتج�ات  تسوي�ق  بعملي�ة 
العراقية،  املحافظ�ات  ملختلف 
املجاورة،  املحافظ�ات  ومنه�ا 

والعاصمة بغداد.

إعالنك  
في 

يحقق لك االنتشار األوسع

لالستفسار : 07810090003
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

مقرتح برملاني لتخصيص نقود بدال من احلصة التموينية

قرب التصويت على مجيع مواد قانون الضمان الصحي 

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجن�ة املالية النيابية اسباب 
تأخ�ر رصف روات�ب املوظفني لشهر 
ايلول الجاري حتى اآلن. وفيما كشفت 
وزارة املالي�ة عن تأمني رواتب ش�هر 
أيل�ول الج�اري، اوضح�ت ان التأخر 
يعود إىل مشاكل فني�ة بتقنية تحويل 
األم�وال من البنك املرك�زي إىل حساب 
الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة يف 

املصارف. 
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
فيص�ل العيس�اوي، ام�س السبت، يف 
تري�ح صحف�ي: ن »حقيق�ة االمر 

ان وزارة املالي�ة ال تمتن�ع عن رصف 
الرواتب إال ان املبالغ املالية غر مؤمنة 

بشكل كامل واليزال هنالك نقص«.
 مبين�ا ان »ه�ذا النق�ص م�ن املمكن 
اكتمال�ه خ�الل اي�ام من بي�ع النفط 
او انتظ�ار اقرار املوازن�ة واكماله من 

االقراض الداخي«.
واك�د ان »وق�ت التأخر غ�ر واضح 
حت�ى اآلن النها تتبع ص�ادرات النفط 
النق�ص قلي�ل  وه�ي متذبذب�ة، وان 
ج�دا، وحال ما تصل التحويالت املالية 

ستطلق الرواتب ».
وكان اعضاء من اللجنة املالية النيابية 

اك�دوا، يف وق�ت سابق، امتن�اع وزارة 
املالية ع�ن رصف رواتب ش�هر ايلول 

الجاري ألسباب مجهولة.
م�ن جانب متص�ل، كش�ف مصدر يف 
وزارة املالي�ة العراقي�ة، امس السبت، 
عن تأمني رواتب شهر أيلول/سبتمرب 

الجاري بالكامل لدى الوزارة.
وق�ال املصدر يف تري�ح صحفي: إن 
»رواتب املوظف�ني واملتقاعدين لشهر 
أيلول مؤمن�ة بالكامل من خالل توفر 

السيولة املالية«.
وأض�اف أن »تأخ�ر ب�رف الرواتب 
يعود إىل مشاكل فني�ة بتقنية تحويل 
األم�وال من البنك املرك�زي إىل حساب 
الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة يف 

املصارف«. 
وأش�ار املص�در إىل »املص�ارف ستبدأ 
املوظف�ني  روات�ب  ورصف  بإط�الق 
يف نهاي�ة األسب�وع الحايل م�ن خالل 
إرسال إش�عار من املالية إىل املصارف 
املوظف�ني  روات�ب  بإط�الق  املعين�ة 

واملتقاعدين«.
ويكابد العراق لتأمني رواتب املوظفني 
واملتقاعدين منذ أش�هر ج�راء تراجع 
أسعار النفط يف األسواق العاملية بفعل 

جائحة كورونا.
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بغداد/ الزوراء:
إقلي�م  يف  النفط�ي  الخب�ر  أك�د 
ش�رواني،  كوفن�د  كردست�ان، 
ام�س السبت، أن يف ع�ام 2018 تم 
التعاقد م�ع رشكة ديلويت العاملية 
للمحاسب�ة وه�ي معروف�ة ع�ىل 
مست�وى العال�م وتراق�ب عمليات 
بيع النفط يف اإلقليم والتي أصبحت 

عملية موثقة وشفافة.
وقال شرواني، فيتريح صحفي: 
إن »آخر ماصدر من تقرير عن هذه 
الرشكة هو أن صادرات اإلقليم تبلغ 
380 ألف برمي�ل نفطي واليتجاوز 

400 ألف برميل يوميا إطالقا«.
وأض�اف أن�ه »بع�د حج�ب حقول 
قل�ت  كرك�وك  يف  النف�ط  إنت�اج 
صادرات اإلقلي�م، ويف ظل الحديث 
عن اتف�اق لتسليم 250 ألف برميل 
للحكوم�ة االتحادية فستبقى 150 
ألف برمي�ل وعائداتها ستكمل بها 
حكوم�ة اإلقلي�م روات�ب املوظفني 
ومستحق�ات الرشك�ات النفطي�ة 
العامل�ة البالغ�ة 4 رشك�ات والتي 
تق�وم بمه�ام اإلنت�اج والتشغيل، 
وتدفع لها حكومة اإلقليم ش�هريا 

100 مليون دوالر«

وأش�ار إىل أن »ال يبق�ى فائض من 
األموال إطالقا، وهنالك مبالغة من 
بع�ض األط�راف السياسي�ة حول 
ص�ادرات اإلقليم ألغراض سياسية 
دون االستناد للمسألة العلمية ألن 
نف�ط كركوك خرج ع�ن السيطرة، 
وبالتايل اليمكن لإلقليم تصدير أكثر 

من 400 ألف كأقىص حد«.
وبني أن�ه »بع�د انخف�اض أسعار 
النف�ط يف ظ�ل أزم�ة كورون�ا فإن 
العائ�دات املالي�ة انخفضت بشكل 
كبرا، وهذا السب�ب يف عدم القدرة 

يف تأمني الرواتب بشكل كامل«.

خبري: عائدات كردستان 
النفطية اخنفضت بعد 
خروج نفط كركوك عن 

السيطرة

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرف الرش�يد، امس السبت، 
منح ف�رة امه�ال 3 اش�هر لتسديد 
سل�ف  م�ن  املستفيدي�ن  اقس�اط 
املوظفني، مبين�ا ان السلف تصل اىل 

10 ماليني دينار.
وقال املكت�ب االعالم�ي للمرف يف 

بي�ان: ان »املرف من�ح للموظفني 
فرة امهال تصل اىل 3 أشهر لتسديد 

هذه االقساط«.
واض�اف ان »تسدي�د االقس�اط يبدأ 
من الشهر الراب�ع بعد تسلم السلفة 
ع�ىل ان تستقطع الفوائ�د فقط من 
دون القس�ط«، مبين�ا ان »السلف�ة 

منح�ت املوظف�ني املوطن�ة رواتبهم 
لدى املرف سلف والتي تصل اىل 10 

مليون دينار«.
يذك�ر ان مرف الرش�يد قام بمنح 
سلف وق�روض متنوع�ة للموظفني 
واملواطن�ني عىل وفق آليات وضوابط 

معينة.

الرشيد مينح مهلة 3 أشهر لتسديد أقساط سلف املوظفني

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن متحدث مصلحة الجمارك االيرانية، روح 
الل�ه لطيفي،ام�س السبت، ان الع�راق تصدر 
قائمة الدول املستوردة ملواد التجميل املصنوعة 

يف ايران.
ونقلت وكال�ة انباء فارس ع�ن لطيفي قوله: 
إن »اي�ران صدرت منتج�ات صحية وتجميلية 
بقيمة المست 10.599 ماليني دوالر ل� 21 بلدا 

يف 5 شهور فرة 20 آذار حتى 20 آب 2020«.
الصحي�ة  املنتج�ات  »ص�ادرات  أن  وأوض�ح 
الف�رة  يف  طن�ا   13765 بلغ�ت  والتجميلي�ة 
تشم�ل  »املنتج�ات  أن  اىل  ون�وه  املذك�ورة«. 

والتجميلي�ة  الصحي�ة  واملنتج�ات  الشامب�و 
الخاص�ة بالوج�ه والبرشة واالضاف�ر وااليدي 
واالرج�ل، فض�ال ع�ن املساحي�ق املضغوط�ة 
لالستهالك التجمي�ي، وتلك املخصصة للعناية 
بالب�رشة وان�واع مض�ادات أش�عة الشم�س 

ومعاجني االسنان والصابون وغره«.
وأك�د أن »م�ن ال�دول املست�وردة للمنتج�ات 
الصحي�ة والتجميلي�ة يف ه�ذه الف�رة، العراق 
وافغانست�ان وبريطانيا واملانيا وكندا والنمسا 
وهون�غ كون�غ، والكوي�ت وعم�ان واالمارات 
وروسيا والبحرين وتركيا وآذربيجان وأرمينيا 

وكازاخستان«.

العراق يتصدر قائمة الدول املستوردة ملواد 
التجميل اإليرانية

الرشكة العامة لتجارة الحبوب                            رقم املناقصة / 12/ 2٠2٠
القسم القانوني / Lawdep@grainp.iq                       رقم التبويب/ ٣٥1

grainb.iq@Import1 /قسم االستراد
market@grainb.iq/ قسم التسويق

computer@grainb.iq/قسم الحاسبة
إعالن للمرة األوىل

 1 .يس�����ر الش����رك�ة العام����ة لتجارة الحبوب االع����الن ل�ذوي الخربة من الش����ركات أو 
املكاتب أو األش�����خاص الطبيعيني لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص ب�)تحمي�ل وتفريغ الحبوب يف 

)فرع نينوى / سايلو بازوايا (. 
2 .تتوف�ر ل�دى )الش����رك�ة العام�ة لتجارة الحب�����وب( التخصيص�ات املالية ضم�����ن املوازنة 
االتحادي�ة وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )أعم�ال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي 

تخص )فرع نينوى / سايلو بازوايا (. 
 ٣ .بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف ش����راء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل الش����رك�ة العام�ة لتجارة الحبوب/ القس����م القانوني الكائ�ن يف )بغداد - باب املعظم - مدخل 
الش����ي�خ عمر - الطابق األول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائ�ق غر املس����ردة البالغة )٧٥٠٠٠٠ ( 
س����بعمائة وخمسني ألف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

عىل العنوان املبني أعاله. 
٤ .يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

 - كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب. 
- هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء.

 - بطاقة السكن.
 - البطاقة التموينية .

 - شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات. 
٥ .تس����لم العطاءات اىل العنوان: )الرشكة العامة لتجارة الحبوب/ القسم القانوني الكائن يف بغداد - 
ب�اب املعظم - مدخل الش����يخ عمر - الطابق الثاني( يف املوعد املحدد لغاية الس����اعة الثانية عرشة 
ظه�را من ي�وم )االحد( املص�ادف 2٠2٠/1٠/18 وس�����وف ترفض العطاءات املتأخ�رة وس����يتم 
فت����ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان ) الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب/ بغداد – باب املعظم - مدخل الش����يخ عم�ر - الش����ركة العامة لتجارة الحبوب 
- قاع�ة مكت�ب السي�د املدير العام( يف الزم�ان والتاريخ )الساع�ة الثانية عرشة ظهرا م�ن يوم )االحد( 
املواف�ق 2٠2٠/1٠/18 يج�ب ان تتضمن العطاءات التأمين�ات االولية املطلوبة م�ن مقدمي العطاءات 
وم�دة نفاذيتها )خط����اب ضم�ان مريف او صك مصدق( وبمبلغ )1٠٠٠٠٠٠٠٠( مائة مليون دينار 
عراق����ي صادر من مرف معتمد يف العراق/ البنك املركزي العراقي، علما ان الش����ركة غر ملزمة 

بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات سايلو بازوايا

الفقرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ كتابةاملبلغ رقما

الف وستمائة وخمسون دينار16٥٠تفريغ الحبوب الفل1

الف ومائتا دينار12٠٠تفريغ الحبوب املكيس2

الف وسبعمائة وخمسون دينار1٧٥٠تحميل الحبوب الفل٣

الف واربعمائة دينار1٤٠٠تحميل الحبوب املكيس٤

تسعمائة الف دينار9٠٠٠٠٠التنظيف٥

مالحظات: 
1 .تكون نفاذية العروض )9٠ ( يوما من تاريخ غلق املناقصة. 

2 .س����يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن 
)٧ ) أيام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم 8/1٠/2٠2٠. 

٣ .تك�ون مدة نفاذي�ة خطاب الضمان سارية املفع�ول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذي�ة العطاء املحددة يف 
وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوما. 

٤ .يك�ون مك�ان وموعد فتح العط�اءات الساعة الثاني�ة ع�رشة يف 2٠2٠/1٠/18 يف قاعة االجتماعات 
بمكتب السيد املدير العام.

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

جمهورية العراق                 العدد:٣٧٥9/ج/2٠19
مجلس القضاء االعىل            التاريخ:9/2٣/2٠2٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة الجنح يف النارصية

إعالن
اىل املتهم الهارب/ فقار عي محسن رشيف

اصدرت محكمة جنح النارصية قرارها املرقم ٣٧٥9 
/ج/2٠19 واملتضم�ن الحكم غيابي�اً عليك بالحبس 
البسيط ملدة ستة اشهر وفق احكام 1/٤1٣ عقوبات، 
ولعدم حضورك رغم التبليغ االصويل وملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الحارض تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني  لالع�راض ع�ىل الحك�م الغياب�ي الصادر 
بحق�ك خالل م�دة ثالثون يوم�اً تبدأ من الي�وم التايل 
للن�رش وبخالف ذل�ك يعترب الحك�م الغياب�ي بمنزلة 

الحكم الوجاهي.
القايض
سالم طاهر الداود



بغداد / متابعة الزوراء

النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 

كل  إرشاك  رضورة  الكعبي،  حسن 

املتعلقة  املناقشات  يف  املعنية  األطراف 

بقانون األندية الرياضية.

الوكالة  تلقت  الكعبي،  بيان ملكتب  وذكر 

الوطنية العراقية لألنباء نسخة منه: »ان 

الشباب  لجنة  مع  اجتماعا  عقد  الكعبي 

والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي، 

برواري،  ديار  ونائبه  اللجنة،  رئيس 

ملناقشة  محمود،  أرزو  اللجنة  ومقررة 

واالتحادات  األندية  قانون  مقرتح 

الرياضية.

أهمية  االجتماع،  خالل  الكعبي،  وأكد 

العمل  وورش  جلسات  بعقد  االستمرار 

يلبي  متكامل  لقانون  الوصول  أجل  من 

طموح الرياضيني.

اللجنة  وأعضاء  رئيس  واستعرض 

خالل  املعنية  الجهات  مع  النشاطات 

مؤكدين  القانون،  مقرتح  اعداد  مراحل 

االستعداد لعقد االجتماعات مع أصحاب 

الريايض  بالشأن  واملختصني  الخربة 

قبل  القانون  مقرتح  انضاج  لغرض 

عرضه للتصويت خالل الفرتة املقبلة.

بدوره، شدد النائب األول لرئيس مجلس 

األطراف  كل  ارشاك  رضورة  عىل  النواب 

بقانون  املتعلقة  املناقشات  يف  املعنية 

األندية، مقدما شكره للجنة عىل الجهود 

قوانيني  اقرار  أجل  من  تبذلها  التي 

للرياضة.

وأكد حسن كريم الكعبي العمل عىل اقرار 

الشباب  بقطاع  املتعلقة  القوانني  جميع 

والرياضة.

وقال، خالل لقائه وزير الشباب والرياضة 

املعنيني  جميع  عىل  »ان  درجال:  عدنان 

بقطاع الشباب والرياضة أن يتعاملوا مع 

الدولة  رجل  رٔوية  وفق  عىل  القطاع  هذا 

املسٔوول عن اإلعداد ملستقبل واعد تحمل 

رٔوية رشيحتي الشباب والرياضيني« .

املقبلة  الفرتة  »ان  الكعبي:  وأضاف 

املتعلقة  القوانني  جميع  اقرار  ستشهد 

عن  فضال  والرياضة،  الشباب  بقطاع 

تضمني كل الترشيعات ذات الصلة ببنود 

واضحة يتفق عليها الجميع، ونابعة من 

صميم النشاط الريايض والشبابي.

وشدد عىل رضورة دعم األندية الرياضية 

التي تعاني من قلة املوارد املالية، وتٔومن 

بتطوير  الكفيلة  التخصيصات  لها 

النشاطات الرياضية .

املرحلة  هذه  وخالل  انه  الكعبي:  وبني 

هناك اتفاق تام ما بني املٔوسسات املعنية 

ومجلس النواب والحكومة، عىل النهوض 

بالواقع الريايض، والرتكيز عىل األنشطة 

وبرامج  طريق  خارطة  وايجاد  الشبابية 

متطورة لتنفيذ هذا الهدف.

ندوة  عقد  أهمية  عىل  االتفاق  تم  كما 

والخرباء  الجهات  كل  بحضور  موسعة 

واملعنيني بالرياضة لبحث مرشوع قانون 

االستثمار  وقانون  املوحد،  الرياضة 

الريايض، وقانون املحكمة الرياضية. 

بغداد / متابعة الزوراء
وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، 
كمال  بطل  ألرسة  االجراءات  كل  بتيسري 
املوسوي،  خرص  محمد  املرحوم  األجسام 
وتقديم الرعاية الالزمة لهم، تقديراً ملا قدمه 
البطل الراحل.وذكر بيان للوزارة: »ان وزير 
الشباب والرياضة استقبل يف مكتبه بـ مقر 
الوزارة، أرسة بطل كمال األجسام املرحوم 
ووالدته  )والده  املوسوي  خرص  محمد 
العزاء، وشد  اليهم واجب  وشقيقه(، وقدم 
وإستفرس  لهم  إستمع  ثم  أزرهم،  من 
ذلك،  اإلجتماعية.«وعقب  ظروفهم  عن 

بتيسري  توجيهاته  درجال  الوزير  أصدر 
الالزمة  الرعاية  وتقديم  االجراءات  كل 
الراحل.وثمنت  البطل  ملا قدمه  لهم، تقديراً 
املوسوي(  )محمد  الراحل  البطل  عائلة 
ملناشدة  والرياضة  الشباب  وزير  إستجابة 
اإلستقبال  وحفاوة  البطل  املرحوم  والدة 
إنسانية  لفتة  يف  قبله،  من  بهم  والرتحيب 
تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا 

العراق يف املحافل الدولية والقارية.
ُيذكر أن بطل بناء األجسام محمد املوسوي 
بـ  إصابته  عقب  توىف  بـ«رامبو«،  املعروف 

ڤريوس كورونا املستجد.

بغداد / متابعة الزوراء
عىل  النزاع  بحسم  سويرسا،  ومقرها  الرياضية،  النزاعات  لفض  كاس  محكمة  اقرتبت 
تقدم  الذي  االله  اليها رسمد عبد  احتكم  والتي  للسباحة  املركزي  العراقي  االتحاد  رشعية 
بشكوى ضد االتحاد الدويل للسباحة، ورئيس اتحاد السباحة خالد كبيان.وحسب الرسالة 
املرفقة: »ان«محكمة كاس أبلغت ان رسمد عبداالله واالتحاد العراقي للسباحة قدم بيان 
الدفوعات النهائي اىل محكمة كاس يف سويرسا.فيما منحت املحكمة مهلة زمنية أمدها 14 
يوما ليتسنى ملحاميني االتحاد الدويل للسباحة وخالد كبيان لتقديم بيان دفوعاتهم النهائي.
وعىل وفق الجداول الزمنية املوضوعة وقرار الهيئة القضائية السابق للمحكمة والتي أكدت 
امتالكها الوالء القضائي الواضح للنظر يف القضية، فإن صدور القرار النهائي لحسم امللف 
سيتحدد  وبموجبه  املقبل،  الثاني  ترشين  شهر  من  الثاني  النصف  يف  يصدر  أن  له  يتوقع 

الرئيس الرشعي لالتحاد العراقي للسباحة، وانهاء النزاع الذي استمر 15 شهراً تقريباً.

درجال يوجه بتيسري إجراءات رعاية 
أسرة املرحوم حممد املوسوي

ترقب كبري قبل صدور قرار حمكمة 
)كاس( بشأن شرعية احتاد السباحة

بغداد / متابعة الزوراء

لكرة  الوطني  منتخبنا  مدرب  قرر 

سرتيشكو  السلوفيني  القدم، 

مرمى  حارس  دعوة  كاتانيتش، 

اىل  باسل،  أحمد  الرشطة،  نادي 

القائمة األولية ألسود الرافدين التي 

ستخوض مباراتني وديتني يف ترشين 

تحضرياً  املقبل  نوفمرب  الثاني/ 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة .

الذي  املستوى  بعد  الدعوة  وجاءت 

قدمه أحمد باسل مع فريقه الرشطة 

يف منافسات دوري أبطال آسيا .

عىل  حصل  باسل  أحمد  أن  يذكر 

هاشم،  عماد  مدربه  من  اشادة 

صالح  الحراس  مدرب  من  وكذلك 

باستدعاء  طالب  وكالهما  حميد، 

الحارس للمنتخب الوطني.

حميد  صالح  أن  بالذكر  الجدير 

حارس  أفضل  بأن  مؤخرا،  رصح، 

حارس  هو  حاليا  العراق  يف  مرمى 

القوة الجوية فهد طالب. 

بغداد / متابعة الزوراء

األحد،  اليوم  الفعلية،  تدريباته  الناشئني  منتخب  يعاود 

تحضريا لالستحقاقات اآلسيوية املقبلة.

الثامنة  الساعة  يف  للمنتخب  التدريبية  الوحدة  وستنطلق 

صباحا عىل ملعب الشعب الثاني بحضور العبي بغداد فقط.

»سنعاود  محمد:  عماد  الناشئني،  منتخب  مدرب  وقال 

تدريباتنا غدا بتواجد العبي محافظة بغداد فقط«. 

بالوحدات  سيلتحقون  املحافظات  بقية  العبي  »إن  مبينا: 

مع  بالتعاون  اإلدارية  الرتتيبات  إكمال  بعد  تباعا  التدريبية 

الهيأة التطبيعية«.

وأضاف محمد: »عملنا مع املنتخب ينصب عىل بناء جيل مميز 

يخدم املنتخب األول لسنوات طويلة من خالل اختيار املواهب 

التي ركزنا عىل نوعيتها وحسب األعمار الصحيحة«.

الوقاية  إجراءات  جميع  التدريبات  خالل  »سنتبع  واضح: 

والتباعد التي أوصت بها وزارة الصحة للحفاظ عىل العبينا 

من اإلصابة بفايروس كورونا«.

بعدها  ومن  أسبوعني،  ملدة  ستستمر  »تدريباتنا  واختتم: 

أجل ضم  أيضا من  أسبوعني  لفرتة  االختبارات  باب  سنفتح 

البطوالت  يف  وتمثيله  املنتخب  إىل  املواهب  من  يستحق  من 

املقبلة«.

بغداد / متابعة الزوراء
لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  رئيس  أعلن 
أن  بنيان،  إياد  القدم،  لكرة  العراقي 
مسودة  سريسل  الفيفا  الدويل  االتحاد 

النظام الخاص باالتحادات الفرعية.
وقال بنيان، يف بيان: »إن الهيأة التطبيعية 
عقدت  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد 
اجتماعا عرب تقنية الفيديو مع االتحادين 
العام  األمني  بحضور  واآلسيوي  الدويل 

لالتحاد محمد فرحان«. 
مشريا إىل: »ان االجتماع اتسم باإليجابية، 
وأن االتحادين اآلسيوي والدويل لكرة القدم 

أشادا بجهود وخطوات الهيأة التطبيعية 
يف ظل الظرف االستثنائي والعصيب الذي 
كورونا،  جائحة  بسبب  العراق  به  يمر 

وحرصها عىل إنجاز املهام املوكلة لها«.
من  عددا  تناول  االجتماع  »ان  وأضاف: 
املواضيع، أهمها مناقشة بعض الفقرات 
النظام  بمسودة  الخاصة  والتعديالت 
القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  األسايس 

للعام الحايل«. 
مبينا: »ان االتحاد سريسل مسودة النظام 
الفرعية،  باالتحادات  الخاص  األسايس 
والقانون االنتخابي إىل الهيأة التطبيعية، 

وتحديد  املقبل،  األسبوع  خالل  ملناقشته 
التي  املقبلة  للفرتة  الطريق  خارطة 
تتضمن التوقيتات الالزمة للمصادقة عىل 

األنظمة األساسية وإجراء االنتخابات«.
الدويل  االتحادين  دعم  »ان  بنيان:  وأكد 
مواصلة  عىل  الهيأة  يحفزان  واآلسيوي 
»جائحة  أن  إىل  الفتا  الجاد«.  العمل 
بأرسه،  العالم  يف  األمور  عّقدت  كورونا 
لكن الهيأة واثقة من خطواتها يف تحقيق 
الهدف الذي شكلت من أجله لبناء األسس 
السليمة التي ترتكز عليها الكرة العراقية 

مستقبال«.

السيلية / متابعة الزوراء
أصيب العب املنتخب الوطني، مهند عيل، بفريوس كورونا .

ونادي  الوطني  منتخبنا  العب  إصابة  الطبية  الفحوصات  وأكدت 
السيلية القطري، مهند عيل، بفريوس كورونا.

وترجح إصابة  »ميمي »خالل اختالطه بزمالئه السابقني يف نادي 
الرشطة خالل تواجد وفد األخري يف العاصمة القطرية الدوحة أثناء 

مشاركته بدوري أبطال آسيا.
من  التعايف  أجل  من  يوماً   14 الصحي  للحجر  ميمي  وسيخضع 

الفريوس والعودة اىل تدريبات السليلة.
يذكر ان نادي الرشطة قد أعلن إصابة الالعب كرار محمد وحسام 

كاظم بفريوس كورونا.
البدنية  اللياقة  مدرب  إصابة  سابق،  وقت  يف  أيضاً،  النادي  وأعلن 

االسباني غونزالو رودريغيز بالفريوس.

الدوحة / متابعة الزوراء
الرشطة،  نادي  العب  تخلف 
مع  العودة  عن  قاسم،  محمد 
لكرة  الخرضاء  القيثارة  وفد 

القدم إىل أرض الوطن.
إصابة  يعاني  قاسم  وكان 
الفريق  تواجد  خالل  به  لحقت 
الدوحة  القطرية  العاصمة  يف 
أبطال  بدوري  مشاركته  خالل 

آسيا.
واحدة  مباراة  قاسم  ولعب 
يف  للفريق  الثالث  املباريات  من 
يف  لعب  حيث  األبطال،  دوري 
األهيل  أمام  الثانية  املواجهة 

بسبب  بعدها  ليغيب  السعودي 
تفاقم إصابته وعدم جاهزيته.

ويخضع قاسم للعالج يف مركز 
حيث  ب قطر،  الطبي  »سبيتار« 
يعود  أن  عىل  يوماً   20 سيبقى 
بعدها إىل بغداد لاللتحاق بكتيبة 

القيثارة الخرضاء.
إىل  عاد  الرشطة  وفد  أن  يذكر 
يف  مشاركته  انتهاء  بعد  بغداد 
احتل  حيث  آسيا،  أبطال  دوري 
نقاط   5 برصيد  الثالث  املركز 
فقط  األهداف  بفارق  متخلفاً 
اإليراني  طهران  استقالل  عن 

الوصيف.

الكعيب يؤكد ضرورة إشراك كل األطراف املعنية يف املناقشات
قانون األندية الرياضية

كاتانيتش يستدعي حارس الشرطة امحد باسل إىل املنتخب الوطين كورونا يصيب مهند علي

حممد قاسم يغيب عن 
تدريبات الشرطة

منتخب الناشئني يعاود تدريباته حتضريا 
لالستحقاقات املقبلة

التطبيعية تنتظر مسودة النظام اخلاص باالحتادات الفرعية

6الرياضيالرياضي مذكرة احتجاج يائسة
الدوحة / متابعة الزوراء

أعلن نادي الهالل السـعودي أنه قدم، وبشـكل رسـمي، مذكرة احتجاج لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وكان االتحاد اآلسيوي قد استبعد الهالل من دوري األبطال، وشطب جميع نتائجه، بعد أن عجز الفريق 
عـن تقديـم قائمة تضم 13 العبـاً كحد أدنى لخوض مباراتـه أمام أهيل دبي، حيث قـدم الهالل )11( 
العبا فقط وهو مخالف لقانون البطولة، ضمن منافسات الجولة األخرية من دور املجموعات، املقامة 
منافسـاتها يف العاصمة القطرية الدوحة.وعانى الهالل خالل األيام املاضية من تفيش فريوس كورونا 
بـني أفـراد بعثته، وطالب االتحاد اآلسـيوي بتأجيل مباراته، لكن األخري رفض طلب النادي السـعودي 
اسـوة بنادي الوحـدة االماراتي.ان املذكرة هـي المتصاص غضب جمهور بطل آسـيا، حيث ان الخطأ 
الهاليل كان اداريا بامتياز عندما سمح االتحاد االسيوي قبل البطولة أن يقدم كل فريق قائمة بـ )35( 

العبا، لكن الهالل قدم )30( اسما، بل لم يكتِف بذلك الخطأ، انما سافر للدوحة بـ )27( العبا.

أصفر وأمحر
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أعل�َن أتلتيكو مدريد تعاق�ده مع املهاجم 
الدويل األوروغوياني لويس سواريز قادماً 

من برشلونة.
باملهاج�م  مدري�د  أتلتيك�و  ورح�ب 
األوروغويان�ي كالعب جدي�د يف صفوفه، 
وذل�ك بعد أن خض�ع أول أم�س الجمعة 
للفحص الطب�ي الروتيني قب�ل أن يوقع 
عق�داً مل�دة عام�ن م�ع فري�ق امل�درب 

األرجنتيني دييغو سيميوني.
وقال نادي العاصمة يف موقعه الرس�مي: 
م�ع  التف�اق  مدري�د  أتلتيك�و  “توص�ل 
لويس س�واريز لكي يصبح املهاجم العباً 
جدي�داً باللونن األحم�ر واألبيض. خضع 
األوروغوياني للفحص الطبي ووقع عقداً 

لعامن مع نادينا”.
وأعلن أتلتيكو يف ساعة متأخرة من مساء 
األربعاء املايض اتفاقه مع ابن ال�33 عاماً 
من برش�لونة الذي كشف بدوره أن نادي 
العاصم�ة واف�ق ع�ى دفع س�تة مالين 

يورو لالعب.
وغادر األوروغوياني األربعاء املايض آخر 
حصة تدريبية مع برش�لونة باكياً بعدما 
ُحِس�َم أمر رحيله عن الن�ادي الكاتالوني 
مع قدوم امل�درب الجديد الهولندي رونالد 

كومان الذي أعلم س�واريز عندما اس�تلم 
املهم�ة منتص�ف الش�هر امل�ايض خلف�اً 
لكيك�ي س�يتين، بأن�ه ال يدخ�ل ضمن 

مخططاته يف املوسم الجديد.
وكان سواريز انتقل إىل صفوف برشلونة 
ليفرب�ول  م�ن  قادم�ا   2014 ع�ام  يف 
االنكلي�زي، حيث ف�از يف كاتالونيا ب� 13 
لقبا، منها دوري أبط�ال أوروبا )2015( 
ولق�ب ال�دوري املحيل أربع م�رات أعوام 

2015 و2016 و2018 و2019.

ثال�ث  وه�و  برش�لونة  س�واريز  وت�رك 
أفضل ه�داف يف تاريخه م�ع 198 هدفاً، 
خلف س�يزار رودريغيس )232( والنجم 
املطلق والهداف األرجنتيني ليونيل مييس 

 .)634(
وأعل�ن كومان بعد أي�ام قليلة من تعيينه 
مدرًبا للن�ادي الكاتالوني عدم اعتماده يف 
موسم 2021-2020 عى كل من سواريز، 
التشييل آرتورو فيدال املنتقل أخرياً إىل إنرت 
ميالن اإليطايل والكرواتي إيفان راكيتيش 

العائد إىل ناديه الس�ابق إشبيلية واملدافع 
الفرنيس صامويل أومتيتي.

ورأى أتلتيك�و أن�ه “م�ع ق�دوم لوي�س 
س�واريز، ضم أتلتيكو مدريد هدافاً رائعاً 
يتمتع بخربة أوروبية كبرية، وتميز دائماً 
بأدائه عى أرض امللعب ويعترب من أفضل 

العبي العالم يف مركزه”.
وأش�ار أتلتيكو إىل أن س�واريز “بعيد كل 
البعد عن كونه األوروغوياني الوحيد الذي 
لع�ب لنادين�ا. سيتش�ارك املهاجم غرفة 
املالبس مع خوس�يه ماريا خيمينيز الذي 
خاض 190 مباراة مع أتليتي منذ وصوله 
لألحم�ر  مش�جع  كل  يتذك�ر   .2013 يف 
واألبي�ض دييغو فورالن ال�ذي لعب 198 
مباراة وأحرز 96 هدفاً يف خمسة مواسم 

مع النادي”.
وهن�اك “الع�ب آخ�ر محب�وب م�ن قبل 
مش�جعينا هو دييغو غودي�ن. لعب قلب 
الدف�اع 389 مباراة مع أتليتي، مما جعله 
الالعب غري اإلس�باني األكثر مش�اركة يف 
تاري�خ النادي. فاز بثماني�ة ألقاب خالل 
الف�رتة الت�ي قضاه�ا يف مدري�د... لع�ب 
فرنان�دو كوري�ا 103 مباراة م�ع نادينا 
وكان جزءاً من الفريق الذي حقق الثنائية 

يف موسم 1996-1995. خاض كريستيان 
رودريغيز 98 مباراة وفاز بكأس السوبر 
األوروبي�ة ولقب الليغا والكأس الس�وبر 

اإلسبانية”.
كم�ا ذكر أتلتيكو خورخ�ي “إل بوليا” دا 
س�يلفا الذي لعب مع الفري�ق بن 1985 
و1987، ودييغو ألونس�و الذي لعب معه 
ملوس�م واحد معاًرا من فالنس�يا واسهم 
يف ع�ودة ن�ادي العاصمة ع�ام 2002 إىل 
الدرج�ة األوىل بع�د موس�من يف الدرج�ة 

الثانية.
ويبدأ س�واريز مشواره مع فريقه الجديد 
بع�د ظهر أول أم�س الجمعة بأول حصة 
تدريبي�ة، لك�ن بغياب مدربه س�يميوني 
ال�ذي ال ي�زال يف الحج�ر الصح�ي املنزيل 
نتيجة اصابته بفريوس كورونا املستجد.

وبإمكان س�واريز أن يس�جل بدايته مع 
الي�وم  م�ن  اعتب�اراً  “روخيبالنك�وس” 
األحد ح�ن يبدأ نادي العاصمة مش�واره 
يف ال�دوري املح�يل بمواجه�ة صعبة عى 
أرضه ضد غرناطة املتصدر، وذلك بعد أن 
غ�اب عن املرحلتن األولين بس�بب تأخر 
موس�مه نتيج�ة وصوله إىل رب�ع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.

يف  إلش�بيلية  الق�وي  األداء  برغ�م 
باي�رن ميوني�خ، بكأس  مواجه�ة 
السوبر األوروبي، إال أن لعنة الوقت 
اإلض�ايف حرم�ت الفريق اإلس�باني 

مجددا من الفوز باللقب.
وحص�ل العبو إش�بيلية، عى الثناء 
بعد الروح القتالي�ة التي أظهروها 
للتغلب عى األوق�ات الصعبة، لكن 

دون نهاية ناجحة.
وحاز إشبيلية، املتوج يف أغسطس/

آب املايض بلقب اليوروباليج للمرة 
السادس�ة، يف رقم تاريخ�ي بفوزه 
 ،3-2 اإليط�ايل  مي�الن  إن�رت  ع�ى 
عى تهنئ�ة النادي الباف�اري عقب 

املواجهة.
ون�ر باي�رن، ع�رب حس�ابه ع�ى 
للمناف�س  “تكريم�ا  “توي�رت”: 
وتكريم�ا إلش�بيلية. كان منافس�ا 
صعبا، حظا س�عيدا يف املس�تقبل”، 
حي�ث س�جل خ�ايف مارتينيز هدف 
الف�وز للبايرن يف الدقيقة 104، من 
ك�رة مرتدة م�ن الح�ارس املغربي 

ياسن بونو.
فإشبيلية سقط يف ملعب بوشكاش 
آرينا يف سادس نهائي سوبر أوروبي 
يخوضه، وخرسه للمرة الخامس�ة، 
حيث ل�م يتوج باللقب س�وى مرة 

وحيدة قبل 14 عاما أمام برشلونة، 
عندما فاز عليه يف موناكو 3-0.

كم�ا تع�د ه�ذه امل�رة الثالث�ة التي 
يخرس فيها الفريق األندليس اللقب 

خالل الشوطن اإلضافين.
وكان�ت امل�رة األوىل أمام برش�لونة 
بتيفلي�س،   2015 ع�ام  يف   )5-4(
حينما تقدم إيفر بانيجا إلش�بيلية، 
قبل أن يعود ليوني�ل مييس بثنائية 
ويعزز رافينيا وس�واريز من تفوق 
الربس�ا، لكن ال�روح القتالية ألبناء 
الجن�وب أعادتهم مج�ددا للمباراة 

بثالثية يف الشوط الثاني عرب خوسيه 
رييس وجامريو وكونوبليانكا

ولجأ الفريقان بعدها للوقت اإلضايف 
وسط دهش�ة من العبي برشلونة، 
الذين حسموا اللقب لصالحهم عرب 

هدف قاتل لبدرو رودريجيز.
وحدث األمر نفس�ه تقريبا يف العام 
بالنروي�ج،  تروندهاي�م  يف  الت�ايل، 
لك�ن هذه امل�رة أمام ري�ال مدريد، 
ال�ذي تقدم ه�ذه املرة ع�رب ماركو 
أسينس�يو، قب�ل أن يع�ود الفري�ق 
ع�رب  هدف�ن  ويس�جل  األندل�يس 

فرانكو فازكوي�ز وكونوبليانكا، إال 
أن رسخيو رام�وس نجح يف خطف 
التع�ادل يف الثواني األخ�رية، ليلجأ 
الفريقان لشوطن إضافين يسجل 
خاللهم�ا دان�ي كارباخ�ال ه�دف 

النرص للفريق امللكي.
كما س�بق ان عانى إشبيلية، املتوج 
بع�رة ألقاب خ�الل ال��14 عاما 
األخ�رية )6 يف ال�دوري األوروب�ي، 
وواح�دة لكأس الس�وبر األوروبي، 
ومثله�ا لكأس الس�وبر اإلس�باني 
ولقب�ن ل�كأس امللك(، م�ن إحباط 
مماثل حينم�ا وصل للوقت اإلضايف 
 2016 يف  املل�ك  كاس  نهائ�ي  يف 
أم�ام برش�لونة، قب�ل أن يس�قط 
بهدف�ن نظيفن يف ملع�ب فيثنتي 

كالديرون.
ورغم خس�ارة إش�بيلية لخمس�ة 
ألق�اب يف النهائي�ات ال��20 الت�ي 
خاضها خالل ه�ذا القرن يف الوقت 
اإلضايف، فق�د توج الفريق األندليس 
بلقب�ن بعدم�ا تخط�ى الش�وطن 
اإلضافين ليحتكم لركالت الرتجيح، 
وكالهما يف ال�دوري األوروبي: عام 
2007 أمام إس�بانيول يف جالسجو، 
يف  بنفي�كا  أم�ام   2014 ع�ام  ويف 

تورينو.

لم ُيحس�م حتى اآلن انتقال خايف مارتينيز، العب وس�ط بايرن 
ميوني�خ، إىل أتلتي�ك بيلب�او اإلس�باني خالل ف�رتة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
صاحب ال�32 عاًما قاد الفريق البافاري لقنص لقب الس�وبر 
األوروبي، بإحرازه هدف الفوز عى إش�بيلية )1-2(، يف مباراة 

ظن البعض أنها األخرية لالعب بقميص بايرن.
رغم ذلك، أفادت ش�بكة “سكاي س�بورت أملانيا”، بأن صفقة 
انتق�ال مارتيني�ز إىل بيلباو باتت مهددة لس�ببن، أولهما عدم 
رغبة النادي الباسكي يف دفع املبلغ املطلوب من بايرن، والبالغ 
10 مالين يورو فقط.السبب الثاني الذي يهدد عودة مارتينيز 
لنادي�ه الس�ابق، هو ع�دم رغبة الالعب نفس�ه يف اس�تكمال 
مس�ريته داخل أوروبا، وذلك يف ظل تقارير تفيد بتلقيه عرًضا 
من أح�د األندي�ة الس�عودية مؤخرًا.ويبقى االنتق�ال للدوري 
الس�عودي خياًرا مطروًحا أمام مارتينيز، الذي قد يناسبه هذا 
العرض من الناحية املادية.ورفض نجم بايرن حسم مستقبله 
عقب مباراة الس�وبر، إذ فتح الب�اب عى مرصاعيه بقوله: “ال 

أعرف.. سنرى ما سيحدث يف غضون األيام املقبلة”.

شنَّ األرجنتيني ليونيل مييس نجم برشلونة اإلسباني هجوما عنيفا 
جديدا عى مجلس إدارة ناديه، وال سيما يف ما يتعلق بالطريقة التي 
تخىىّ فيها عن زميله األوروغوياني لويس س�واريز املنتظر انتقاله 

رسمياً إىل أتلتيكو مدريد.
وق�ال مييس ال�ذي هدىّد برتك الن�ادي الكاتالوني قب�ل أن يعدل عن 
قراره عى انس�تاغرام يف رسالة وداعية لسواريز: “كان جديرا بهم 
أن يقول�وا لك وداعا عى قدر ما تس�تحق كونك أحد أفضل الالعبن 
يف تاري�خ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن يف الحقيقة 

وكما هي األمور، لم يعد يشء يفاجئني”.
وكان األرجنتين�ي )33 عام�ا( أبل�غ الن�ادي يف 25 آب/أغس�طس 
الفائت أنه يرغب يف الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من 
التجاذبات.واتخ�ذ مييس قرار البقاء يف برش�لونة ألنه ال يس�تطيع 
الذه�اب إىل املحكمة ضد ن�ادي حياته، لكن من دون أن يخفف من 

حدة هجومه عى رئيس النادي جوس�يب ماريا بارتوميو، 
متهم�ا إي�اه بع�دم االلت�زام بكلمته بش�أن الس�ماح له 

بالرحيل عن النادي مجانا يف نهاية املوسم املايض.
وهي ليس�ت امل�رة األوىل التي ينتقد فيه�ا مييس مجلس 
اإلدارة وتحديدا بارتوميو الذي يواجه ضغوطات متزايدة 

من قبل أنصار النادي إلجراء انتخابات مبكرة.
ففي 30 أذار/مارس املايض، رد مييس عى إدارة النادي 
التي انتقدت العب�ي الفريق األول لعدم القيام بتقليص 

رواتبهم من أجل مس�اعدة النادي خالل الضائقة املالية 
التي يعيشها جراء فريوس كورونا املستجد وتوقف الدوري 

املحيل، منتقدا موقفها.
ويف ش�باط/فرباير 2020، ألق�ى الفرن�يس إيريك 

أبي�دال املدي�ر الري�ايض آن�ذاك الل�وم عى 
الالعبن يف مسألة إقالة املدرب إرنستو 

فالفريدي من منصبه قائال: “العديد 
م�ن الالعبن لم يكونوا راضن ولم 

يعملوا كثريا”.
أث�ار ذل�ك رد فع�ل غاض�ب من 
مي�يس الذي ن�ادرا م�ا يتكلم يف 
العلن بش�أن أمور داخلية ونر 
عرب حس�ابه ع�ى انس�تاغرام 
منش�ورا دع�ا في�ه أبي�دال إىل 
“تحم�ل مس�ؤولية قراراته” 

و”كشف األسماء”.

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه يتعن عى أندية دوري 
الدرج�ة املمتازة، الس�عي ملد يد املس�اعدة إىل فرق الدرجات 

األدنى يف البالد التي تعثرت ماليا جراء جائحة كوفيد19-.
وت�رف رابطة ك�رة الق�دم اإلنجليزية ع�ى بطوالت 

ال�دوري للدرجات الثاني�ة والثالث�ة والرابعة، 
والت�ي تعتم�د فرقه�ا بدرجة كب�رية عى 

إيرادات التذاكر يف تأمن إدارة ش�ؤونها 
واالستمرار يف العمل.

ويف األسبوع املايض أرجأت الحكومة 
الخاص�ة  خططه�ا  الربيطاني�ة 
بالسماح بحضور جماهريي محدود 
يف املباريات بداية من أكتوبر/ترين 

األول املقب�ل، بع�د زيادة ع�دد حاالت 
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.

ويتوق�ع أن يكون لهذه الخطوة تأثري كبري 
عى أندية الدرجات األدنى.

وعن ذلك قال كلوب قبل مباراة فريقه أمام آرس�نال يف 
الدوري، يوم غد اإلثنن: “بصفة عامة وبكل تأكيد فإنه يتعن 
عى من هم يف وضع أفضل مساعدة من هم يف وضع أسوء”.

وأضاف: “ال توجد إجابة محددة وعامة لذلك.. الوضع يف الوقت 

الحايل ليس جي�دا تماما 
ال بالنسبة لجميع األندية. 

كي�ف  يمك�ن أع�رف 
م�ة  الت�رصف للحكو

املوقف. يف  ه�ذا 
أن�ه  أرى  لكن�ي 
يجب ع�ى كرة القدم 

أن تساعد نفسها”.
س�ابق،  وق�ت  ويف 
ق�ال فران�ك المبارد، 
مدرب تش�يليس، إن 
بدايت�ه م�ن أس�فل 
الق�دم يف  هرم ك�رة 
البالد، س�اعدته عى فهم 

التحدي�ات الت�ي تواجهها 
هذه األندية.

وكذل�ك أك�د كري�س وايل�در، م�درب ش�يفيلد 
يونايتد، أن�ه يتعاطف مع هذه األندي�ة التي تعاني ماليا 

وإن ناديه سيس�اند أي توجه للمس�اعدة.وأتم: “سننضم 
إىل أي دعوة للمساعدة من جانب الدوري املمتاز”.

عقد  تجديد  كواليس  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشَف 
الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج مع ناديه آرسنال.وظل 
أوباميانج يماطل آرسنال حول التجديد لعدة أشهر، 
بقميص  االستمرار  ويقرر  يوقع مؤخرًا  أن  قبل 
الجانرز.ووفًقا لشبكة “سبورت ميدياست”، 
بالفعل عى عروض  أوباميانج حصل  فإن 
سان  وباريس  وبرشلونة  ميالن  إنرت  من 

جريمان، لكنه كان ينتظر ريال مدريد.وأشارت إىل أن أوباميانج وعد جده يف 
2014 باالنتقال لريال مدريد، ويدرك املهاجم الجابوني أن قطار املرينجي يأتي 
مرة واحدة فقط، لذا ظل يماطل آرسنال بشأن التجديد.وأوضحت الشبكة أن 
أوباميانج تحدث مع املحيطن به، عقب تلقي العديد من العروض بقوله: “إذا 
رحلت، سيكون ذلك فقط لريال مدريد. إنه فريق أحالمي، وهذا ما وعدت به 
جدي”.وذكرت أن مسؤويل ريال مدريد لم يظهروا أي اهتمام بأوباميانج، لذا 

انتهى األمر بالنجم األفريقي، بالتوقيع عى عقده الجديد يف آرسنال.

7الرياضي
يويفا سعيد باملشروع التجرييب 

يف السوبر األوروبي

عقبة أخرية تفصل برشلونة عن ديباي

اعالم الكرتوني سواريز ينضم إىل صفوف أتلتيكو وقد يشارك اليوم ضد غرناطة

أب�دى االتحاد األوروبي لكرة الق�دم “يويفا”، رضاه عن مباراة 
كأس الس�وبر األوروب�ي الت�ي أقيم�ت الخميس امل�ايض، بن 
فريقي إش�بيلية وبايرن ميونيخ، وع�ن التواجد الجماهريي يف 
ملعب )بوش�كاش أرينا( ألول مرة منذ ظه�ور جائحة كورونا 

التي علىّقت نشاط الكرة واستؤنف بعد ذلك بدون جماهري.
ح�ت مصادر من داخ�ل يويفا، بأن “تنظيم املباراة س�ار  ورصىّ
دون أي مش�كالت. والجماه�ري تقبل�ت اإلج�راءآت االحرتازية 

واتبعوا اإلرشادات والتوجيهات الصحية”.
وأضاف�ت املصادر، أن يويفا س�يجري يف الوق�ت الحايل تقييما 
ش�امال لجمي�ع جوان�ب التنظيم، جنب�ا إىل جنب م�ع االتحاد 

املجري لكرة القدم والسلطات املحلية.
وكان يويف�ا قد قرر حضور الجماهري يف مباراة كأس الس�وبر 
األوروب�ي، ك�”م�روع تجريب�ي”، ووس�ط إج�راءات أمنية 

مشددة.

كش�َف تقري�ر صحف�ي إس�باني، عن آخ�ر تط�ورات ارتباط 
برشلونة بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وكان�ت تقارير إس�بانية قد ذك�رت أن صفقة انتق�ال الوتارو 
مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، إىل برشلونة، باتت مستحيلة هذا 

الصيف، بسبب عدم قدرة البارسا عى تقديم عرض مقنع.
ووفًقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ديباي هو األقرب لدعم 
هج�وم فريق امل�درب رونالد كومان هذا املوس�م، عقب خفض 
البارس�ا لكتلة الرواتب يف النادي، بالتخلص من لويس سواريز 

وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.
وأش�ارت إىل أن س�عر ديب�اي 25 ملي�ون يورو، لك�ن يحرص 
البارس�ا أواًل عى التخلص من العبن جدد مثل رافينيا ألكانتارا 
وجان كل�ري توديبو وجوني�ور فريبو وصاموي�ل أومتيتي قبل 

حسم الصفقة.
يذك�ر أن برش�لونة يطارد ممفيس ديب�اي، بطلب من كومان، 

الذي سبق أن عمل معه يف منتخب هولندا.

جتاهل ريال مدريد وراء بقاء أوباميانج يف ارسنال

مفكرة الزوراء

ميسي يصّعد من هلجته ضد إدارة برشلونة

كلوب ينضم لداعمي فرق الدرجات األدنى يف إجنلرتا
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لعنة الوقت اإلضايف تعاند إشبيلية يف السوبر األوروبي مصري خايف مارتينيز مل حيسم بعد
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تقليد المراسلين والمذيعين بعضهم البعض من األمور السلبية في العمل 

بغداد/ الزوراء:
نعيى فيرع نقابية الصحفييني العراقيني 
يف محافظية ميسيان، الصحفيي ماجيد 
البليداوي الذي تويف بعيد رصاع طويل مع 

املرض.
وذكر فيرع نقابة الصحفيني العراقيني يف 
محافظة ميسان يف بيان تلقت “الزوراء” 
نسيخة منه: انيه ينعى الرائيد الصحفي 
الزميل ماجد البلداوي، الذي توفاه الباري 

عز وجل  ، بعد رصاع طويل مع املرض .
وتابع: انه بهذه املناسيبة األليمة، تتقدم 
،بأحير  ميسيان   يف  الصحفيية  األرسة 
التعازي وأصدق املواسياة للعائلة الفقيد، 

سيائلني العيل القدير بأن يتغمده بواسيع رحمته وأن يسيكنه فسيح جناته ، وأن 
يلهم أهله وذويه ومحبيه وزمالئه الصرب و السلوان.

البصرة/ نينا:
 أعلَن رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف البرصة عباس الفياض عن موافقة محافظ 

البرصة بتخصيص قطع أراض سكنية للصحفيني واستثنائهم من مسقط الرأس.
وذكير الفيياض للوكالة الوطنيية العراقية لألنباء/ نينيا /: بناء عىل طليب ومتابعة فرع 
النقابية خصص محافظ البرصة اسيعد العيداني 150 قطعة ارض سيكنية للصحفيني يف 

قضاء شط العرب رشقي املحافظة .
وأضياف ان املحافيظ وجه لجنة إسيكان املحافظة باإليعياز اىل بلدية قضاء شيط العرب 

بتخصيص قطع أراض للصحفيني واستثنائهم من مسقط الرأس”.
وشكر الفياض محافط البرصة عىل دعمه املتواصل لالرسة الصحفية باملحافظة واهتمامه 

بتوفري حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
أعليَن الرئييس األمريكي دونالد ترامب أنيه يدرس “اتخاذ خطيوات قانونية محددة” تجاه 
اليركات التكنولوجيية الكربى التي تمتلك مواقيع التواصل االجتماعيي، متهما إياها بي 
“التحيز السييايس”.وقال ترامب يف ختيام اجتماعه مع املدعي العام، وزير العدل األمريكي 
ويلييام بار واملدعني العامني يف 9 واليات أمريكيية يف البيت األبيض، األربعاء، إن “مجموعة 
صغيرية مين املنصيات التكنولوجية القويية... عززت قبضتهيا عىل التجيارة واالتصاالت 
يف أمريكا”.واتهيم تراميب اليركات التكنولوجية الكيربى باالنحياز للقيوى التي وصفها 
بي”اليسيار املتطرف”، وقيال إن مواقع التواصيل االجتماعي فرضيت الرقابة عىل مؤيدي 
التيار املحافظ وعليه شخصيا، مؤكدا أنها تسعى للحد من إمكانياتهم للتعبري عن آرائهم.
وأضاف “كل عام، أعداد ال تحىص من األمريكيني يتعرضون للحجب وإدراجهم عىل القوائم 
السيوداء واإلسكات بسبب تطبيق قواعد متغرية بشيكل تعسفي أو خبيث”.وأشار ترامب 
إىل أنيه يتوقع التوصل إىل “اسيتنتاجات معينية” بهذا الصدد قريبا، مشيددا عىل أن إدارته 
سيتتابع عن كثب ترصفات املنصات اإللكرتونية عشية االنتخابات الرئاسية التي ستجري 

يف 3 نوفمرب.

بغداد/ واع- فاطمة رمحة:
يعّد اإلعالمي أحمد املختار واحداً من األسماء 
اإلذاعية  بيرزت يف مجيال  التيي  اإلعالميية 
والتلفزيون يف سبعينيات وثمانينيات القرن 
املايض، من خالل تقديمه للفقرة اإلنجليزية 
يف نيرة األخبيار الرئيسية مين تلفزييون 

جمهورية العراق يف تلك الحقبة.
وقال املختار لوكالة األنبياء العراقية )واع(: 
إنيه “ال يوجيد ضيري يف اعتمياد املذييع عىل 
ضعيف  يغطيي  لكيي  الحديثية  التقنييات 
صوتيه إن كان صوتيه سييظهر جميياًل يف 
املايكروفون”، الفتيًا إىل أن “تقنيات الصوت 
فتحت املجيال للكثري؛ كي يتغلب عىل ضعف 
الصوت، وإنه ال ييرى يف ذلك رضراً ما دامت 

مواصفات الصوت األخرى متوفرة”.
وأضياف أن “من األميور السيلبية يف العمل 
اإلعالميي، هيو تقلييد املراسيلني واملذيعني 
بعضهيم البعيض، وميد الكلميات، وتفخيم 
الحيروف بصيورة مفتعلية تيؤذي مسيمع 
املتلقي، وتجعله يركز عىل هذا النمط الغريب 
من اإللقياء وتبعيده عن مضميون الخرب”، 
مبيناً أن “عمل املذيع هو إيصال املعلومة اىل 
املتلقي باسيتخدام الصوت وطريقة اإللقاء، 
ومتيى ميا غياب أي مين هذيين الرطني، 

فغيابه حتماً سيخلُّ بالذوق العام”.

وتابيع املختيار أن “املذييع طامليا يخاطيب 
جمهوراً واسعاً من الناس بمختلف أعمارهم 
ومستوياتهم وأفكارهم، فهو أمام مسؤولية 
تعامله معهيم عىل درجة عالية من االحرتام 
واألخيالق والقيم املجتمعيية الصحيحة، ويف 
بعيض األحيان قدوة لهم” مؤكداً أنه “ال يعد 
نفسيه موهوباً أبيداً، إنما اكتسيب مهاراته 

اإلذاعية من خالل التمرين واملثابرة”.
وأوضيح أنيه “كان يسيتمع إىل تسيجيالت 
ويشيخص  يقدمهيا،  كان  التيي  للنيرات 
مكامن الضعف والقيوة ثم مقارنتها مع ما 
كان متاحاً يف ذلك الوقت من نرات وبرامج 

وأفيالم باللغية اإلنجليزيية من أجيل إتقان 
اللفظ وتحسيني فن اإللقاء”، مشيرياً إىل أنه 
“بيدأ العمل يف مجال اإلعالم عندما طلب منه 
صديقيه وزميليه يف الدراسية حسيام رسي 
مدير املكتب الخياص يف اإلذاعة والتلفزيون 
آنذاك للعمل كمرتجم يف قسيم األخبار التابع 
إلذاعية بغيداد يف صييف العيام 1970 ومن 
ذلك امليكان كانيت االنطالقة، إذ ميا لبث أن 
انتقيل برفقية اإلعالميني وليد خاليد وخالد 
الصفار إىل العمل يف إذاعة دار السالم ثم بعد 
سينتني من ذلك كانت هنياك حاجة لنرات 
إخباريية باللغية اإلنجليزية لغيرض إطالع 

الجالية األجنبية والدبلوماسيية عىل أحداث 
البليد فانطلقيت أول نرة إخباريية باللغة 
اإلنجليزيية من عىل القنياة الثانية )قناة 7( 
يف أول ييوم مين العيام 1973 وكان أول من 
قدمها، واسيتمر بتقديمها مدة 28 عاماً من 

دون انقطاع”.
ولفيت إىل أن “أهيم محطة يف مسيرية عمله 
اإلعالميي هي تقديم سلسيلة مين التقارير 
املصورة عين العقوبات الدوليية عىل العراق 
وتم بثها من خالل شيبكة اإلعالم اإلمريكية 
و1997،   1996 عاميي  يف  أن(  أن  )يس 
التيي كان لهيا تأثري يف كسيب عطيف الرأي 
العيام العاملي”، منوها  بيأن “اإلعالم املرئي 
واملسيموع بيدأ باالنحسيار لصالح وسيائل 

التواصل االجتماعي”.
وأفياد املختار بأنيه “عمل يف مجيال اإلعالم 
مدة تزيد عىل 32 عاماً، وأن الفرتة التي عمل 
خاللها يف هذا املجال تشيكل جزءاً مهماً من 
تارييخ العراق الحدييث”، داعياً إىل “رضورة 
بناء ثقافة مجتمعية تحاسيب بالقانون كل 
من يستخدم وسائل اإلعالم لنر املعلومات 
الخاطئية أو املضللية أو تنير الفتنية بني 
أبنياء الشيعب أو تزرع اإلحبياط يف النفوس 
أو تسيوق مفاهييم ترض باملجتميع أياً كان 

محورها”.

 لندن/ متابعة الزوراء: 
تويف الصحفي الربيطاني املخرضم 
ورائيد الصحافية العامليية هارولد 
إيفانيز املعروف خصوصيا بتوليه 
إدارة تحريير صحيفية “صنيداي 
92 عاميا. وقيى  تايميز”، عين 
إيفانز 70 عاميا من حياته املهنية 
قيوي،  اسيتقصائي  كصحفيي 
ومؤسيس مجلية، ونيارش كتيب، 
ومؤلف، يف أحد أكثر الشيخصيات 

اإلعالمية تأثريا يف جيله.
وتوالت ردود الفعل إثر اإلعالن عن 
نبأ الوفاة التيي حصلت األربعاء يف 
نيويورك نتيجية قصور يف وظائف 

القلب.
وأشياد رئيس اليوزراء الربيطاني 
بوريس جونسون الذي كان نفسه 
صحفيا يف جرييدة “تايمز” وُطرد 
منها بعدما اتُّهم بتلفيق ترصيحات 

سنة 1988، بهارولد إيفانز واصفا 
إياه بأنه “رائد حقيقي يف الصحافة 

االستقصائية”.
كما وجيه وزير الثقافة الربيطاني 
أوليفر داودن تحية لروح الصحفي 

“العمالق”.
وكان هاروليد إيفانيز وهو سيليل 
عائلة متواضعة من شمال إنكلرتا، 
بدأ مسريته يف صحيفة “مانشسرت 

إيفنينغ نيوز” املحلية.
وخالل توليه إدارة تحرير صحيفة 
 1967 بيني  تايميز”  “صنيداي 
يف  محورييا  دورا  لعيب  و1981، 
كشيف فضيحة التاليدوميد، وهو 
دواء كان يعطى للنسياء الحوامل 
وُنسيب إليه التسيبب بتشيوهات 

خلقية لدى األجنة.
كذلك نر مقتطفات من مذكرات 
الوزيير العمايل السيابق ريتشيارد 

كروسيمان كانيت الحكومية تريد 
التهديدات بمالحقات  منعها، رغم 

قانونية.
روسيربيدجر  آالن  سيأل  وعندميا 
رئييس تحرير الغارديان السيابق، 
الراحل هاروليد إيفانزعن القاعدة 

الصحفيية الوحييدة الثابتية، قال 
ليه: األوضاع ليسيت كما تبدو عىل 
السطح احفر أعمق واحفر أعمق.

لتحريير  رئيسيا   1981 يف  وُعيني 
جريدة “تايمز”، النسيخة اليومية 
مين الصحيفية، لكنيه ليم يبق يف 

منصبه سيوى سنة واحدة عىل إثر 
خالف مع صاحيب املطبوعة رجل 
األعمال الشيهري روبريت موردوك. 
واتهم إيفانيز هيذا امللياردير بأنه 
رصفه من موقعه بسيبب مواقف 
الصحيفة الالذعية ضد مارغاريت 

ثاتر.
أبنياء  لخمسية  األب  هيذا  وكان 
يصف الصحافة بأنها “شغف” له 
كما كان يلخيص نظرته إىل املهنة 
الحصيول  “محاولية  إن  بالقيول 
عيىل الحقيقة تتطلب نبيذ األفكار 

النمطية والكليشيهات”.
العميل يف صحيفية  تركيه  وبعيد 
“تايميز”، انتقل إيفانز مع زوجته 
الثانيية تينيا بيراون إىل الوالييات 
املتحيدة حيث مارس مهنة التعليم 
وبيات خصوصا مديرا ليدار النر 

“راندوم هاوس”.

بغداد / نينا :
 دَعيا الخبيري القانوني عيل التميمي لعيرض مروع قانون 
الجرائيم اإللكرتونيية عىل وسيائل االعالم واليرأي العام قبل 
اقيراره .وقال يف بيان: ان مروع القانون جاء بمصطلحات 
فضفاضة تحتاج إىل التشيذيب منها ما يتعلق بسيب الرموز 
الدينيية والعالقية ميع املنظميات الدولية اعتربهيا جريمة 
واعتبار بعض مايرتكب جرائم ماسية بامن الدولة رغم أنها 
منصوص عليها يف قانون العقوبات العراقي يف املواد ١٥٦ وما 
بعدها .واضاف التميمي: ان املروع عاقب باإلعدام يف املادة 
٣ عن الجرائم املاسية بامن الدولية وكان املفرتض ان يعتمد 

الغراميات مبدأ يف هذا القانون وان تكون مرتفعة كما فعلت 
بقية الدول.واوضح: ان القانون منع التجمعات وهذا يخالف 
امليادة ١٩ يف اإلعيالن العاملي لحقوق اإلنسيان واملادة ٢١ من 
ميثاق العهد الدويل.وتابع التميمي: ان التطبيق لهذا القانون 
يحتاج إىل مختصني يف علم الحاسيوب ودورات لكشيف هذه 
الجرائم. مبينا ان القانون بحاجة اىل ان يعرض عىل وسيائل 
اإلعيالم واملنظميات املدنية واليرأي العام ألخيذ اآلراء.وكان 
مجليس النيواب قرر بجلسيته الثالثاء امليايض تاجيل قراءة 
تقرير ومناقشية قانون جرائم املعلوماتية بطلب من اللجان 

املعنية.

اإلعالمي أمحد املختار:  الضري يف اعتماد املذيع على التقنيات احلديثة لكي يغطي ضعف صوته

رحيل الربيطاني هارولد إيفانز رائد الصحافة االستقصائية

التميمي يدعو لعرض مشروع قانون اجلرائم اإللكرتونية على وسائل االعالم والرأي العام قبل اقراره فرع نقابة الصحفيني يف ميسان 
ينعى الصحفي ماجد البلداوي

حمافظ البصرة خيصص 150 
قطعة أرض سكنية للصحفيني

ترامب يهدد مواقع التواصل االجتماعي

صحافة البيانات ... كيف ُتستخدم لكشف تأثري”كوفيد 19”على اجملتمعات؟
 بغداد/ متابعة الزوراء:

توازًيا مع تفيش جائحة “كوفيد 19” 
حول العالم، لعبيت صحافة البيانات 
معلوميات  توفيري  يف  جوهرًييا  دوًرا 
موثوقة حول رسعة االنتشار وحدته، 
فعيىل سيبيل املثال أظهيرت الخرائط 
التفاعليية تطيّور اإلصابيات وقّدمت 
تحديثيات حيول الفيريوس يف امليدن 
الرسيوم  واألحيياء، فيميا أوضحيت 
البيانية تأثريات “كورونا” عىل جسم 
اإلنسيان، وجرى إعداد رسيوم تظهر 

الحاالت املصابة وأعداد الوفيات.
وبميا أّن صحافة البيانيات بأنواعها 
املختلفية قّدميت خدمة للنياس عرب 
الجائحية  تفاصييل  عيىل  إطالعهيم 
وتطورها وتسيجيل الوفيات وغريها 
من املتغريات، فقد اسيهمت البيانات 
بإظهيار كيفيية تأثري الفيريوس عىل 

املجتمعات املهمشة.
ويف هذا السيياق، أوضحت الصحفية 
يف وكالة أسوشيتد برس والحائزة عىل 
جائزة بوليتزر مرّتني، مارثا ميندوزا، 
أهمّيية إعطياء املجيال للمجتمعيات 
املهّمشة إليصال صوتها، وقالت: “عىل 
الصحفييني الوصيول إىل املهاجريين 
واملردين والسيجناء والفقراء خالل 

تغطية كورونا”.
كذلك فقد حّذر مقال نرته صحيفة 
أيار/ماييو  يف  تايميز”  “نيوييورك 
امليايض من أن الفيريوس يزيد حاالت 
عيدم املسياواة االجتماعيية واملالية، 

كميا أّن لي”كورونيا” تداعيات كبرية 
عيىل املجتمعيات املهمشية. وتوضح 
األمثلة التالية كيف سياعدت البيانات 
يف رسد قصص حيول تأثري الفريوس 

عىل الفئات السكانية الضعيفة:
 إعطاء األرقام أهمية

الذيين  الصحفييني  مين  فرييق  أراد 
يتعرّفيوا  أن  يعمليون يف بروبابلييكا 
إىل األشيخاص وليس تعيداد أرقامهم 
فحسب، وسعوا إىل البحث عّما تعنيه 
هيذه األرقيام ملجتمعيات األقليات يف 
شييكاجو، فأطلقوا تحقيًقا مسيتنًدا 
إىل البيانيات. وبالفعيل حصليوا عىل 
أسيماء أّول 100 شيخص توفيوا بعد 
إصابتهم بكورونا، ثّم لجأوا إىل البحث 
عيىل وسيائل التواصيل االجتماعيي، 
والنعيوات وأرس وأصدقياء متوفيني، 
يف خميس مدن من أجيل إعداد قاعدة 
البيانيات، وعقيدوا إجتماعيات عيرب 
“زووم” واستخدموا “وثائق جوجل” 
لتنسييق العميل بيني املراسيلني، ويف 
الختام نيروا تقريرًا موسيًعا، ومن 
أبيرز النتائج التي توّصل إليها الفريق 

كان اآلتي:
-أظهير تحليل البيانات الطبية أن 70 
مين أول 100 حالية وفياة مسيّجلة، 
كانيت ألشيخاص مين ذوي البيرة 
السمراء، وتبنّي أّن معظم املصابني يف 
أحياء، يقّل فيها متوسيط دخل 40% 
أو أكثر من السكان عن 25000 دوالر 

أمريكي سنوًيا.

كانيوا  الضحاييا  معظيم  أّن  -تبينّي 
يعانون من أميراض وظروف صحية 

صعبة، قبل إصابتهم بكورونا.
أّن بعيض  إىل  الصحفييون  - خليص 
األحياء تفتقر إىل وجود مستشيفيات 
ذات ميوارد جييدة ورعايية صحيية 

مناسبة.
-ظهير أّن الفقر وعيدم الحصول عىل 
الرعاية الطبيية من بني العوامل التي 
اسيهمت يف ارتفاع معيدالت الوفيات.                                                       
يف املرحلة الثانية من التحقيق، انتقل 
الصحفييون للبحيث عن األشيخاص 
الذين يعرفيون املتوفيني. وهنا قالت 
الصحفيية يف فرييق بروبابليكا دعاء 
الديب: “منيذ تفييش الجائحة ونحن 
نسمع الكثري عن األرقام واإلحصاءات 
واألميراض املصاحبية لكورونا، لكن 
تعينّي علينا تذكيري أنفسينا أّن هناك 
إنسياًنا وراء كل رقيم، ولهيذا عملنيا 
يف  اإلنسيانية  دميج  عيىل  كفرييق 

تقاريرنا”.

ويف هذا الصدد، تبنّي أّن حوايل %23 من 
الوفيات املرتبطة بكورونا يف الواليات 
املتحيدة كانيوا أمريكيني مين أصول 
أفريقية، وفًقا ليمركز السييطرة عىل 
األميراض والوقاية منها، مع العلم أّن 
ذوي البرة السيمراء يشكلون 13% 

من سكان الواليات املتحدة.
الخرائط التفاعلية يف تغطية “كوفيد 19”

مين جهتيه، قيال محيرر مشياريع 
الفيدييو يف صحيفية الجارديان نيكو 
الصحافية  إىل  يلجيأ  إّنيه  كومينيدا 
ملسياعدة  والخرائيط  التفاعليية 
الجمهيور يف فهم املعلوميات الكثرية 
املنتيرة حيول كورونيا، مضيًفا أّن 
“صحافة البيانيات هي املفتاح لفهم 
كيفية تأثري الفريوس وتدابري اإلغالق 
عىل حياتنا بشيكل أوضيح، كما أّنها 
تربز أوجه عدم املساواة الجديدة التي 
تسيبب بها الفريوس واليدروس التي 

يمكننا تعلمها للمستقبل”.
والجدير ذكيره أّن اسيتخدام األدوات 

التفاعليية تتييح للقيراء العثور عىل 
بيانيات  مجموعيات  يف  مناطقهيم 
كبرية وتحديد مواقع تأثري الفريوس. 
عيىل سيبيل املثيال، توّصيل فريق يف 
الجارديان أعيّد مروًعا مسيتنًدا إىل 
البيانيات إىل أّن سيكان لنيدن الذيين 
يعيشيون يف مناطيق فقيرية لديهيم 
فرصية أقيّل للوصيول إىل املسياحات 
الخرضاء الخاصة وبذلك سييكونون 
األكثير تيرضًرا مين إغيالق الحدائق 
العامية. وتبني من خيالل املروع أّن 
األقلييات العرقية يف اململكية املتحدة 
تواجيه مخاطر وفاة بسيبب “كوفيد 
19” أكثير من غريها، مميا أثار املزيد 
من األسيئلة حول اإلختيالف يف قدرة 
الوصول إىل الرعاية الصحية وظروف 

العمل اآلمنة.
اليذي  للصحفييني  نصيحتيه  وعين 
يغطيون القضايا املرتبطية بفريوس 
كورونا من خالل البيانات واملشياريع 
املرئية، قال كومينيدا: “عليهم تحديد 
القصيص التيي يمكنهم مين خاللها 
إضافة سيياق جديد وإبيراز األصوات 
“لهيذا  مضيًفيا:  املسيموعة”،  غيري 
السيبب نركز يف صحيفية الجارديان 
عىل تغطية عدم املساواة االجتماعية 
واآلثيار البيئية لهيذه األزمة الصحية 

الطارئة”.
“كورونا”... املوضوع الشائع

أصبح جميع الصحفيني، من املحررين 
الرياضييني إىل الكتياب املتخصصيني 

باملوضية وغريهم، جزًءا مين الفريق 
اليذي يغطي “كوفيد 19”، ولذلك فإّن 
“هذه لحظة ذهبية لصحافة البيانات 
ويمكين ليكل صحفيي املسياهمة يف 
املشاريع الصحفية الصحية”، بحسب 
ما قال املتخصص بالبيانات وأسيتاذ 
الصحافية يف جامعية واليية أريزونا، 
ستيف دويج الذي قّدم النصائح اآلتية  

للصحفيني الذين يغّطون الجائحة:
-بنياًء عىل خيربة الصحفيي املهنية، 
القصيص  نيوع  البحيث عين  علييه 
املرتبطية بكوفييد 19 التيي يمكنيه 

العمل عليها.
- البحيث عن تداعييات الفريوس عىل 
املجتمعيات املهمشية والتيي ال تصل 

أصواتها.
- التعيرف عىل مصيادر البيانات مثل 
مركز ميوارد جونيز هوبكينيز حول 
مين  والبيانيات  كورونيا،  فيريوس 

نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
-طرح أسيئلة عىل صحفيني يقومون 

بالعادة باإلحصاء ويعّدون البيانات.
مين جانبها، وكجزء مين زمالة نايت 
التابعية للمركيز اليدويل للصحفيني، 
 Salud أنشأت فابيوال توريس  منصة
con Lupa الرقمية لتغطية “كورونا” 
ونصحيت  البيانيات،  إىل  باإلسيتناد 
االنتبياه لألمور  الصحفييني بإعيارة 
اآلتيية خيالل وضيع خّطية لتغطية 

قضية مرتبطة بكورونا:
-عىل الصحفي أن يسأل نفسه ما هو 

األمر األبرز الذي عليه رشحه  ملتابعيه 
حول كورونا؟

- ما املخاطر التي يسببها الفريوس؟
- مين الجهيات املسيتفيدة مين هذه 

األزمة العاملية؟
االقتصاديية  التداعييات  -ميا 

واالجتماعية لألزمة؟
-هل تسيببت جائحية “كوفييد 19” 
وعيدم  الفقير  حياالت  مين  بمزييد 

املساواة؟
تقيول  أّنهيا  إىل  تورييس  وأشيارت 
للصحفيني باستمرار إّن “عليهم إبراز 
األمل يف تقاريرهم، وحّتى عند التطّرق 
إىل املشكالت التي يسيببها الفريوس، 
عليهيم أن ييربزوا أّنها ليسيت نهاية 
العاليم، فاملتابعون يشيعرون بالقلق 
واليأس عندما ال يطلعون سيوى عىل 
األخبار السييئة يومًييا، ولذلك يصبح 
مين واجب الصحفيي إيجياد التوازن 

والبحث عن الحلول.”
هذا املقال مجتزأ من تقرير نر للمرة 
األوىل عىل موقيع خاص بالبيانات هو  
تحريره  وتّم   ،DataJournalism.com
وإعيادة نره عىل شيبكة الصحفيني 

الدوليني بعد الحصول عىل إذن.
 شريي ريشاردي هي مؤلفة مشاركة 
يف دلييل تغطيية الكيوارث واألزميات 
التابع للمركز الدويل للصحفيني ودّربت 
الكثيري مين الصحفيني حيول العالم 
عىل طرق إعيداد تقارير عن النزاعات 

والصدمات وقضايا السالمة.
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عامر الشيباني 
ليس دوار شمس من أفقده اتزانه بل 
انعكاس نور قمر عىل خدها الباس�م 
املتألل�ئ  امل�يء ونس�يم عط�ر ل�م 
يميزه أمتلئ املكان به.. ُسحر بها من 

اول وهلة جعلته يهيم عىل وجهه ..
صوته�ا  الي�ه  ُيخي�ل  ليلي�ة  كل  يف 

وتفاصيله التي شكلتها مخيلته..
يتصب�ب  ليل�ة وه�و  ذات  أس�تيقظ 
عرق�ا.. حينه�ا كان يحتض وس�ادة 

ملقاة جنبه. 
لم ينم بعدها ملا تبقى من الليلة..

أع�د قهوت�ه املفضلة وأخ�رج ورقة 
وقل�م ليكت�ب له�ا رس�الة اعت�ذار، 
وانتظر حتى طلوع الش�مس. وعند 

اول بزوغ النهار هرع مرسعا يسابق 
الوقت ممس�كا بالرس�الة ومصريه 
متعلق به�ا.. وصل مكت�ب الربيد يف 

مرك�ز املدين�ة، راه مقف�ا نظر اىل 
س�اعته كان�ت تش�ري اىل السادس�ة 

صباحا.. 
جلس ع�ىل الرصي�ف قبال�ة البناية 
وعن�د وص�ول اول موظ�ف اوقف�ه 
متوس�ا اليه ان يبعث الرس�الة عىل 

وجه الرسعة.
اكمل ساعي الربيد االجراءات وتبقى 

سؤال أخري  ما »العنوان« .. 
أصي�ب بالذهول... صعوبة الس�ؤال 
أفقده النطق... التف عائدا واملوظف 

ينادي يا هذا  يا رجل ما بك...
لم ينبس ساعتها بكلمة واحدة وهو 
ينظر اىل صورة وحيدة كان قد قصها 

من احدى مجات املوضة.

شوقي كريم حسن
* كي�ف يمك�ن نقل الوع�ي الرتاكمي، 
اىل بي�اض ال�رسد، ومن خ�ال لغة قد 
التك�ون االرثية االه�م واالكثر فاعلية، 
اذ ان ال�رسد يرتب�ط بمواثي�ق اليمكن  
التخل�ص منها، ب�ن االرثية املاعش�ة 
والح�وارات التي تنطلق م�ن دواخلها، 
تلك معضلة عاشها كاتب ياسن، حن 
فك�ر بأن يكتب روايت�ه، نجمة، باللغة 
الفرنسية، كان االختبار صعباً، اذ كيف 
يمك�ن ترجمة ال�روح الكامن�ة داخل 

الرسد؟
كي�ف يمكن جع�ل هاتيك الش�خوص 
تتحدث بغري لس�انها، وانا ال اش�ري اىل 
الرتجمة والنقل، ألننا نعرف ان الرتجمة 
خيانة جمالية، ت�ريض املتلقي ولكنها 
تفق�د الرسدي�ات الكثري م�ن حيثيات 
تأثريه�ا، وتهش�م اللغة االم، اش�ري اىل 
ال�ذي  رسدي�ات تحس�ن كريميان�ي، 
ينتمي تاريخي�اً اىل مطمورات مدن قد 
ال تكون اللغة العربية اساس وجودها، 

االرث  بتدوي�ن  فك�ر  ان  من�ذ  لكن�ه 
والحكي والفعل االجتماعي والسيايس 
والفكري، ان يكتب بالعربية، ألس�باب 
اجدها مهم�ة وموضوعية، فهو يدون 
ما يشعره مهماً، ويحتاج هذا التدوين 
اىل متلق ال يعرفه ويجهل مروياته جهاً 
تام�اً، وب�دل ان يمر كريميان�ي بدورة 

اللغة االم ث�م الرتجمة، اخترص الدرب، 
وق�دم مرسوداته م�ن خ�ال العربية، 
والتي اتق�ن فنونها وتوصيفاتها وخرب 
جيداً ش�فراتها واشتغاالتها، النه متلق 
نه�م ل�ادب العرب�ي مثله مث�ل االداب 
االنس�انية املرتجم�ة االخ�رى، يعم�ل 
تحسن كريمياني عىل  تدوينات الفعل 

التوثيق�ي اليوم�ي، واضعاً ش�خوصه 
داخل بوتقة تحدد مساراتها، وتعطيها 
حرية االختيار ايضاً، املأزوم يف رسديات 
كريمياني ه�و املحرك املكون لألحداث، 
والباني املجدد للثيم الرسدية الصغرية، 
والت�ي يعم�ل ع�ىل تنميته�ا ومنحه�ا 
قدرات ادهاش�ية تثويري�ة، ثمة الكثري 

من األس�ئلة التي تجدها مزروعة بن 
ثنايا الرسد، ولكن تلك املزروعات تعيد 
للسارد فكرة الثيم االجابة وبتاحقية 
تجعل املتلقي يقف عند االجابات التي 
قد ال تتف�ق وقناعاته ورض�اه، وهذا 
م�ا يجعل�ه يح�ول االجابة اىل س�ؤال، 
والس�ؤال ما يلبث ان يتناسل من اجل 
الكشف وااليصال، قلت مرة، ان العقل 
ال�ذي ال يدم�ن االس�ئلة، عق�ل اتكايل 
كس�ول، يبحث ع�ن الجواهز، ويمقت 
البحث ومراراته الصادمة، ضمن هذه 
القاع�دة يح�رك كريمياني ش�خوصه 
داخل مرسح الوج�ود، قد يفلت بعض 
ش�خوصه اىل خ�ارج املت�ن الحكائي، 
لكن�ه ودونم�ا ابط�اء يعيده�ا لتكون 
ناقل�ة ألفع�ال ومس�اعدة يف تكوينه�ا 
او اع�ادة حكيها بط�رق مختلفة، مع 
ق�درة وصفية ق�د ال تتوافر لدى الكثري 
م�ن ال�رساد، الوص�ف يأخ�ذ مدي�ات 
املكان املرصود بدق�ة، والزمان املحرك 
االمري�ن  لهذي�ن  اهم�ال  ال  املعن�وي، 

بالبت�ة، م�ع تجاذب�ات حوارية تقرتب 
كثرياً من املش�هدية املرسحية، ال يشء 
يأت�ي م�ن ف�راغ، والذي يأت�ي من ذاك 
الفراغ س�يذهب اىل فراغ اخ�ر دون ان 
ي�رتك اث�راً ل�دى املتلقي، وال يس�هم يف 
تطوير االفع�ال وديمومتها، تاريخانية 
املدن والبيوت واالث�ار املروية هي اهم 
مح�ركات الرسد لدي�ة، الن ثمة الكثري 
م�ن املدافن الرسدي�ة الت�ي تحتاج اىل 
كش�ف، وازالة غبار، وم�ن ثم التوثيق، 
وهذه مي�زة مهمة يش�تغل من اجلها 
ع�ىل  ويح�رص  كريميان�ي،  تحس�ن 
وجودها، املؤسف ان كريمياني، لم ينل 
حظاً كافياً م�ن النقدية العراقية، رغم 
ان�ه درس اكاديمي�اً وتناولته انش�طة 
نقدية من داخل االرث الجمايل الكردي، 
تحسن كريمياني مجد،  وباحث متابع 
ل�كل ما ه�و مفيد، م�ع اتخ�اذ منهج 
كتاب�ي واض�ح االس�س دون دخول يف 
منبوشات التناصات واملؤثرات القرائية 

املنقولة عن االخر.

الورشة النقدية لثقافية الزوراء:
عندَم�ا نتحدث ع�ن مفهوم الزم�ن ال نقصد به 
األزمنة الثاث، وانما نتابع من خال نمو الحدث 
العاق�ة القائم�ة ب�ن الزم�ن الروائ�ي والزمن 
الواقعي، فالزمن الروائي يتمدد وينكمش، يتسع 
ويتقلص، خالقا مع حركته وتفاعله اس�تيعاب 
التلقي، واالحاطة الش�املة بالزمن الذي حدثت 
في�ه متواليات الحدث مع تأث�ري العامل النفيس 
للش�خصيات ، فه�و زم�ن متداخ�ل بعضه مع 
البع�ض اآلخ�ر، ولي�س قائم�ا ع�ىل التقس�يم 
)املايض / الحارض / املس�تقبل(. )تبادال رسائل 
رصيحة بهذا الش�أن يف النص�ف الثاني من عام 
1899 / ص 9 ( )ودعت موس�كو شتاء طويا، 
واس�تقبلت يوما جديدا دافئا / ص19( ) صباح 
بارد ألحد ايام ايلول / ص 37 ( )بعد تخرجي يف 
الثانوية يف صي�ف 2010 بلغت الثامنة عرشة يف 
حينه�ا / ص117 ( )خايل أندري�ه زارني يف عام 

2015 وامىض معي أسبوعا / ص 129 ( .
ما يميز رواية الوجه اآلخر للضباب، انها لم تعتمد 

ع�ىل الزمن التتابعي يف معمارية س�ري االحداث، 
ك�ون الح�دث ع�ىل يس�ري ع�ىل س�كة التتابع، 
وانم�ا اعتمد ع�ىل توظيف فن التش�ابك الزمني 
م�ع الحدث، وخلق زمنا م�ن صنع الخيال جعل 
االحداث تسري معه بخطوط متوازية مستخدما 
تقني�ة االس�تباق واالس�رتجاع، واملزاوج�ة بن 
ح�ارض الش�خصية الروائية وماضيه�ا يف لعبة 

فني�ة قائم�ة ع�ىل ف�ن التمدي�د والتقلي�ص.
) آه ، تذكرت، اس�معي، حكاي�ة الخميس الذي 
يس�بق .... ص 67 ( )مىض أكثر من عامن عىل 
وف�اة اللواء واندري�ه لم ينقطع ع�ن زيارة امه 
وقض�اء اجازات�ه القص�رية معه�ا / ص102 (  
)شهد عام 2017، تعييني يف دائرة تابعة للتعليم 

العايل/ ص 142(.
يف رواي�ة الوج�ه اآلخ�ر للضب�اب، نج�د زمنن 
يش�كان الخط الع�ام للرواية، هم�ا زمن تتابع 
الح�دث وزمن الخط�اب، وه�ذا البن�اء الزمني 
خرج ع�ن طريق املأل�وف الذي اعتم�ده الكثري 
م�ن الروائين العرب، حيث كانت احداث الرواية 

تس�ري وفق الرتتي�ب الزمن�ي تارة م�ع مراعاة 
التوثيق التاريخي وباإلشارات الواضحة، وأخرى 
تعتم�د عىل قطع الخيط الزمن�ي واالرتداد به اىل 

املايض البعيد أو القريب.
) بعد عودتي من موسكو .. ص 164 ( ) ونادين 
املراهق�ة الت�ي انهت عامه�ا الثال�ث عرش قبل 
شهرين ص171( )يف أحد ايام صيف عام 3013 
، الي�وم االول م�ن ايام عيد الفط�ر / ص 178 ( 
)واآلن، بع�د أن رشعت يف كتاب�ة مذكراتي هذه 

... ص 111 ( 
انن�ا عندم�ا نتحدث عن الزم�ن الروائي ال نريد 
خل�ق قواعد جدي�دة وتنظري جدي�د، وال يمكن 
للرواي�ة ان تحدد لنا مقاييس هذا الزمن، وانما 
نحاول ان نكتش�ف اغ�واء الزمن واالحس�اس 
ب�ه أثناء ق�راءة الرواية ولس�نا بص�دد التوغل 
الفلس�في ملفه�وم الزمن، كون�ه متحركا فهو 
يخض�ع اىل التباي�ن وزم�ن الكات�ب غ�ري زمن 
الق�ارئ، ويف الرواي�ة ح�ذف وتعلي�ق وتمدي�د 
للمش�هد الزمن�ي ، )فف�ي الثال�ث والعرشون 

من ش�باط من عام 1992 ورده�ة االنتظار... 
ص57( هناك حذف زمني، )راح يصحبني معه 
يف زيارات�ه اىل اقارب�ه وبع�ض معارف�ه ... ص 

105 ( هناك زمن داخيل .
اننا نتحدث عن االغواء الزمني يف رواية )الوجه 
اآلخ�ر للضب�اب( واالجاب�ة عن الس�ؤال: يف أي 

زمن كتبت الرواية ؟ خصوصا انها من الروايات 
املؤرخ�ة. فالزمن الذي وقعت فيه االحداث كان 
زمنا مؤرخا بكل تفصياته الدقيقة )ال تذكرني 
بمتملق الغرب ... الخ ص35( )للشتاء حسناته 
وذكرياته ايضا، واللواء يأسف وهو يقرتب من 

قريته(.
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ثقافية

 

قصيدة

أسامه مهران
بحجم التمني 
وحذف البهاِء
أضفت الكثري

إىل موقعي 
يف السماِء

ولكنني ما لبثت التجيل
ولو أنني قد

جنحُت قريًبا 
من االنتهاِء

صدمُت بكفي 
وجوًها تجنت 

مرقُت بروحي جموًحا 
بطعم الدعاء

يعّز عيلَّ التقاؤك 
حن يعّز علينا الهوى

أكون كمن ال يرى نفسه
يف املرايا
صميًما

أصيا
ُمرًصا
ذليًا 

عىل مدرج االستياء
أكون كمن لم يكن

مصريًا أخريًا 
ملذبحة األبرياِء 

مألت الضجيج سكوًتا
وقمت بدور شديد البغاء

ولكنك
ما تزالن أبعد من 

نجمة يف الشتاِء
تلمن أتربة االمتثال

وتعتقدين بأن الخليقة 
ال تنتمي الحتمال

فتنترشين بأجنحٍة ال تغادر 
ولو لم تعييش النواقص

بكل اكتمال
أحاول فيك 

محاولة ال ُترد
وتغريدة ال ُتحد

وتسديدة 
يف زوال.

حماولة آيلة للزوال

قصي عطية
)عناقي�د الزب�د( عن�وان مجموع�ة ش�عرية 
وفي�ق  )د.  الس�وري  واألكاديم�ي  للش�اعر 
س�ليطن(، وهي ص�ادرة عن اّتح�اد الكّتاب 

العرب يف سورية عام 2011.
تب�دو ال� »أنا« الّش�اعرة، يف الّنّص املعنون ب� 
)ج�دار(، ذائبة يف »أنا اآلخ�ر«، ولكن هل هذا 
الذوب�ان ه�و ذوبان وج�ودّي أم أّنه من قبيل 
األس�لبة اللغوّي�ة، وهِل الرحيل ال�ذي يتغّياه 
، صوب املجهول،  الّش�اعر هو رحيل ال متعنَّ

والا مستقّر؟، يقول الّشاعر:
)أودُّع ما كنُت..

ما سوف أمي إليِه
أنا اآلخرون الذين عرفُت

وَمْن لسُت أعرُف
وحدي أنا..

سوف أرحُل مّنَي يف فلوات القطا،
سألوُذ بهذا الجداِر الذي يسند الروَح

يف وثبة املستحيل(.
يعلّق الّش�اعر أمله باآلتي ف�ايشَء يف املايض 
أو الح�ارض الّس�اكن املرتهن ي�روي ظمأه، 
وعرب هذا الهاجس يقّرر الّس�فر والبحث عن 
املس�تحيل؛ إذ يق�ول: )س�وف أرح�ل مّني يف 
فلوات القطا/ س�ألوذ بهذا الجدار الذي يسند 

الروح يف وثبة املستحيل(.
إّن�ه الّتطلّع نح�و الّتغيري الذي من ش�أنه أن 
يج�ّدد م�ا يف داخله من تصّدع�ات وانهيارات 
ش�اهقة، حيث فلوات القط�ا، حركة يعقبها 
حالة من الّس�كون والّثبات، هارب من ماٍض 
يطبق بس�لطته عىل الحارض، ولكّن الحارض 
واملس�تقبل، بدورهما، ملجومان بسطوة هذا 

املايض العالق برشكهما.
يخت�زن ه�ذا الّن�ّص طاق�ًة غ�ري قليل�ة من 
الحركة، غري أّنها طاقة حركّية عىل املس�توى 
الظاهرّي، إذ تعقبها مبارشة حالة أُخرى من 

الثبات والّس�كون، فلو ش�ّبهنا تل�ك الحركة 
بفقاعات املاء، أو عناقيد الزبد، لن يكون ذلك 
الثبات س�وى الهدوء الذي يعود إليه املاء بعد 

أن تختفي تلك العناقيد.
يبدو الجدار ماذ الّش�اعر، ولكْن كيف يمكن 
لذلك الجدار أن يسند الروح املُتصدِّعة؟ وكيف 
يمكن أن يكون )اآلخرين( مّمن عرفهم ومّمن 

ليس يعرفهم، ثّم يكون وحَده؟!
كي�ف يذوب كي�ان األنا يف م�دار املجموع، ثّم 
يشعر بهذا الكّم الهائل من الوحدة واالغرتاب 

عن أناه؟
يح�اول أن يخ�رج من ه�ذا املأزق ال�ذي ُزّج 
في�ه عرب الرحيل، غري أّن ه�ذا الرحيل، أيضاً، 
يبدو من دون جدوى؛ ذلك أّنه رحيل من »أنا« 
الّش�اعر )جّوانّية( إىل فل�وات القطا )برانية( 
أي حرك�ة من الداخل إىل الخارج، بعد أن كان 

قد أوحى إلينا باّتحاد أناه بأنا اآلخرين.
فال�� »أن�ا« املتأرجح�ة، املغرتبة ع�ن ذاتها، 

تح�اول االنف�ات من عق�ال الواق�ع، وما إْن 
تتجاوز حدودها حّتى تعود إىل نقطة البداية، 
أي نقطة الّصفر، وينبثق ضوء أمل من جملة 
)س�ألوذ به�ذا الج�دار( غ�ري أّن ه�ذا الّضوء 
يب�دو توق�اً إىل االنعت�اق وانعطاف�اً يف الداللة 
نحو الداخ�ل مرة أخرى، ح�ن يجعل الجدار 
هو الذي يس�ند الروح، فقد أوهمنا الّش�اعر 
أّن رحلت�ه صوب الخارج ع�رب املكان، ونقلته 
س�تكون يف فلوات القطا، فنكتشف أّن وثبته 
ليست سوى )وثبة املستحيل(، فتنغلق الذات 
عىل نفس�ها، وتخفق يف إدراك »الفردّي« عرب 
عاقت�ه بجدلّي�ة الّتض�اّد يف )اآلخ�ر � الكيّلّ( 
ورغب�ة الخروج محك�وم عليها بالا وصول، 

يقول يف نّص بعنوان »مرآة«: 
)أوميُت للنهاْر

أن يتبَع اإلشارْة
أوميُت للنهاْر...
كنُت أنا نهاَرُه،

يف الليل أحمُل البشارْة.
وحاملا أوميْت،

كنُت أنا يف ُقّبِة الّنهاْر
رضيَحُه ..

كنُت النهاَر املَيْت(.
يشّكل )الليل والّنهار( محوراً داللّياً مسيطراً 
يوحي بحركة التدّفق الزمانّي عرب اس�تخدام 
لفظة )الّنهار( سّت مرّات يف مقابل استخدام 
لفظ�ة )اللي�ل( مرة واح�دة، وي�دّل الحضور 
املكّثف للفظ )الّنه�ار( الذي يرّصح به الّنّص 
ع�ىل أّن الّش�اعر � ع�ىل املس�توى الّظاهرّي، 
يّتكئ ع�ىل عنارص الّطبيعة ومكوّناتها، مثل: 
)اللي�ل � الّنهار � الّطريق � األفق � الحصاة � 
الجهات � املاء(، غري أّن ورود )الّنهار( يف أكثر 
من سياق ليس إال تراجعاً لحركة التدّفق، من 
خال قوله: )أومي�تُ للّنهار( فالّنهار، عنده، 
فاقٌد للفاعلّية ينتظر إشارة يتبعها، والّشاعر 
)أو أنا الّش�اعر( هي نهاره؛ أي نهار الّنهار، 
ه�ي التي أضاءت ه�ذا الّنه�ار؛ ليفاجئنا أّنه 
ص�ار )الّنهار املي�ت(، فقد حكم ع�ىل الّنهار 
بامل�وت، فتنعطف الحرك�ة إىل الّنقيض إن لم 
نق�ل تتوّق�ف تماماً، وم�ا يلفت االنتب�اه أّن 
الّش�اعر ُيقحم أناه ُمرِساً إشاراٍت لتحوُّالت 

داللة )الّنهار(: 
)كنُت أنا نهاره

كنُت أنا يف قّبة النهار/ رضيحه
كنُت النهار امليت(

إّنه�ا ال�ذات املُمِعن�ة يف ممارس�ة ن�وع م�ن 
القرسّية ع�ىل الّنهار محاِول�ًة إحباَط حركة 
التدّفق، فيعود الليل، بوصفه حاضناً للحركة، 
إىل إبراز فاعلّيته يف مقاب�ل الّنهار املنطوي يف 

رحمه، ويقول يف نّص آخر:
)آيتي...

ال تكلّمني الّشمُس يف مهدها
وعند الغروِب عىل شاطئي

مثلما تفعُل.   
آيتي أن أحاذي الّشعاَع

أنا قاعُه الغامُض املثقُل
� سأغيُب

وأنفذ كالّنصِل يف صخرتي(.
تحرض ال� »أنا« يف نصوص »سليطن« بكثرة، 
س�واء بلفظها )أنا( أم باستخدام ياء املتكلّم 
التي يس�ندها إىل املجرّدات أو املحسوس�ات، 
فيمنحها طاقًة تغذّي نصوصه بدفق متحرّك 
من الفاعلّية، وتؤّسس عاقاٍت جديدًة تشّكل 
لحم�ة الّنس�يج البنائ�ّي يف الّن�ّص الّش�عرّي 
عنده، وتغتن�ي بفيٍض من الغنائّي�ة الّذاتّية. 
ومثل ه�ذه الّنصوص يش�تغل عليها التأويل 
ع�رب إش�ارات رمزّية تتج�اوز الّس�طوح إىل 
األعماق، فمث�ًا يقول يف هذا الّنّص: )آيتي أن 
أُحاذي الّشعاَع(؛ فتشري هذه العبارة الّشعرّية 
إىل فكرة توّهجت يف ذهن الّش�اعر وتبدو غري 
مألوف�ة، غ�ري أّنها يف أغلب الّظ�ّن تتعالق مع 
رغبة الّش�اعر يف اللعب، من الناحية الّشكلّية 
الخارجّية، ونابعة من معايرَي فنّية وخاضعة 
م من الناحية الجوهرّية،  لنسق ش�عرّي منظَّ
ناتجة عن رغبٍة يف التواش�ج م�ع حلٍم ُمنتٍج 
خ�ّاق، رغبة الخوض يف لّج�ة الرؤيا؛ إذ تغدو 
املخّيلة ميداناً خصباً للذات الّشاعرة؛ رغبة يف 
التحّول العميق، والتش�ّكل الدائم، عرب جملة 
ذات َنَفس ينزع نحو الّتجريد، ولكّن الّش�اعر 
يفاجئنا بجملة الحقة تخّيب توّقعات املتلّقي 
باّتخاذها اّتجاهاً مضاّداً ملا كان قد ش�ّكله يف 
أذه�ان متلّقيه، فتّتجه الحركة نحو األس�فل 
بصفَتي�ه  املثق�ل(  الغام�ض  )الق�اع  نح�و 
لَتن ب�دالالت توليدّية تس�همان يف بناء  املحمَّ
جمالّيات التقابل ب�ن عبارَتن، تعمل الثانية 
منهم�ا ع�ىل خلخلة بني�ة التوّق�ع يف الجملة 
األوىل، والدخ�ول يف التباٍس مقص�وٍد يف أغلب 

الظّن.

األنا الشاعرة يف جمموعة »عناقيد الزَّبد«
 للّشاعر »وفيق سليطني«

غواية الزمن يف رواية الوجه اآلخر للضباب

حتسني كرمياني.... سرديات املخفي واجلهول

هنا تتجاذب الكلماُت دمعاً
تشبُّ الناُر يف مجرى الغناِء

هنا تتعاقُب األياُم نفاً
ونقرتض املنايا بالهواِء

وأجزم أننا رصنا كموتى
نسري إذا نسري إىل الوراِء
ناقي بعضنا إذ ال ناقي

سوى ُبعٍد تعبَّأَ باللقاِء
ونضحك منه يف آٍن ونبكي

فبعض الكرب... يذهُب بالبكاِء
وفرَّقنا الباُء بغري وعٍد

عنا عىل وعِد الفناِء ُيِجمِّ
تساقطنا عىل طرق البايا
وما ُرِفعْت صاٌة للسماِء

عىل أجسادنا ما ُصبَّ ماٌء
وال َنشقْت نسيماً من دعاِء

تساوينا... أما كنا سواًء؟
لَهذا الداُء يهدي للدواِء

طرق الباليا
فاطمة عايق 
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حسن البحار
تلك الليلة توسط القمر زرقتها وعرضْت النجوم ملعانها 
للس�واقي، دخلْت غرفتي العلوية ممس�ًكا عىل صدري 
حقيبتي الصغرية، نزعُت سرتتي البيضاء وفككُت أزرار 
قمي�ي األزرق واطلق�تُ عقدة ربطة عنق�ي الزهرية 
وع�دُت إىل الباب وأحكم�ُت اغاقه؟ وكأن�ي اتجنب أي 
زي�ارة مفاجئة تأكدُت من القفل م�رة، مرتن ونظرُت 
من ح�ويل. »اه�دأ«. قل�ُت يف نف�يس. »ليتن�ي اتحرر«. 
همس�ُت لذاتي. ويف تلك اللحظة شعرُت بوجود شخص 
يراقبني! رسيًعا غ�ادرُت التفكري والقل�ق وتوجهُت إىل 
الجه�ة اليمن�ى من الش�باك، أزحُت الس�تائر إىل جنب، 
أنواع من األلوان مرْت من أمامي، األضواء تعلو وتهبط 
من مطعم يفصله عن غرفتي شارع تزدحم فيه الناس 
واملحال والسيارات، س�معُت: »نعرف مكانك!«، ورأيُت 
امرأة عجوًزا تشبه السلحفاة يف خطواتها تتبعها عصاة 

تدّور فوق رأسها، تلبس الزي العسكري املطرز بالشوك 
األس�ود يف وجهها ينبت الش�عر؟! اقرتبْت العجوز مني 
أكثر! ملحُت من أسفل ثوبها القصري أطفاالً تزحف عىل 
البطون ويف وجوههم الش�احبة شوارب ولحى! اقرتبْت 
أكثر وه�ي تمدُّ بيدها الخش�نة إىل عنق�ي!!! اختنقت، 
ش�هقُت م�رة، مرت�ن، أفق�ُت! رأي�ت الش�مس يف كبد 
الس�ماء والناس ُكل يف شغله مش�غوالً، مذعوراً لبست 
مابيس وهبطُت من غرفتي هبوًطا متعثرًا أحاول عدم 

التأخري -مثل ُكل يوم -عن عميل.

الوسادةالغرفة العلوية



  املكّونات
لبن زبادي - كوب وربع

دقي�ق متع�دد االس�تخدامات، منخ�ول - 
كوب وربع

دقي�ق ذاتي االختم�ار، منخ�ول - كوبان 
ونصف

سكر - كوب + ملعقتان كبريتان
حليب - كوب ونصف

زي�ت نبات�ي - ثل�ث ك�وب
بايكنغ باودر - ملعقتان صغريتان

زبدة لدهن الصينية - بحسب الحاجة
دقيق لدهن الصينية - بحسب الحاجة

للتزيني:
سكر بودرة - بحسب الرغبة

طريقة العمل
- ادهن�ي صيني�ة ف�رن قطرها 23 س�م 
بالزبدة والدقي�ق. حّمي الفرن عىل حرارة 

180 درجة مئوية. 
-يف وع�اء الخالط الكهربائ�ي، ضعي لبن 
الزب�ادي، الدقي�ق متع�دد االس�خدامات، 

الدقيق ذات�ي االختمار، الس�كر، الحليب، 
البايكن�غ ب�اودر والزيت. أخفق�ي املزيج 

حتى يتماسك. 
- اسكبي مزيج الكيك يف الصينية وادخليها 
إىل الفرن ل�40 دقيقة حتى ينضج الكيك. 
- اخرج�ي الصيني�ة من الف�رن واتركيها 

تربد عىل حرارة الغرفة. 
- عندما يربد الكيك اقلبيه يف طبق التقديم 

وّزنيه بالسكر البودرة. 
- قّدميه عىل حرارة الغرفة. 

توصلْت دراس�ة حديث�ة أجراها 
باحثون يف جامعة أيوا األمريكية 
إىل أن تن�اول األطعم�ة املقلي�ة، 
بم�ا يف ذلك الدجاج واألس�ماك، 

يزيد من خطر الوفاة املبكرة.
وكشفت الدراسة أن تناول وجبة 
من األطعمة املقلية كل يوم يزيد 
م�ن خط�ر الوفاة بنس�بة 8%، 

مقارنة بأنواع الطعام األخرى.
وش�ارك يف الدراس�ة واألبح�اث 
أكثر من مئة ألف امرأة تراوحت 

أعمارهن بني 50 و79 عاما.
الدراسة سجلت عىل مدى ثمانية 
عرش عاما وفاة 31.558 امرأة،

ووج�د الباحث�ون رواب�ط قوية 

بني أس�باب الوفيات لدى 9320 
من مش�اكل يف القل�ب، و8358 
م�ن الرسط�ان، و13.880 م�ن 

أسباب أخرى.
فيما لم يعثر الباحثون عىل صلة 
مح�ددة ب�ني الوفي�ات الناجمة 
عن الرسطان وتن�اول األطعمة 

املقلية.
أن  إىل  الباحث�ون  وخل�ص 
لألطعم�ة  املتك�رر  االس�تهالك 
الدجاج املقيل  املقلية، وخاص�ة 
والس�مك املق�يل، كان مرتبط�ا 
املرتبط�ة  الوفي�ات  بأع�داد 
بمش�اكل القلب أو أي�ة أمراض 

صحية أخرى.

قدَم خب�ري تغذية الئحة بأس�ماء الخضار والفواك�ه التي يمكن أن 
تبطئ عملية سقوط الشعر، نظرا ملا تحتويه من مواد مغذية لفروة 

الرأس.
فبحس�ب الخبري، إن األفوكادو يعترب من الفواكه املهمة التي تحمي 

.”E“ فروة الرأس نطرا ملا تحتويه من فيتامني
حي�ث أن حبة واح�دة من هذه الفاكهة تحتوي ع�ىل 20 يف املئة من 

الحاجة اليومية للجسم من هذا الفيتامني.
وملن�ع الصل�ع نص�ح الخبري بإضاف�ة البطاط�ا الحل�وة إىل النظام 

مص�در قي�م الغذائ�ي، حي�ث تع�ّد ه�ذه الخضار 
“للبيت�ا كاروت�ني” ويمك�ن أن 

ترسع نمو الشعر.
وخلص الطبيب إىل أن اتباع 

نظ�ام غذائ�ي متوازن 
العنارص  ع�ىل  يحتوي 
الصحيح�ة  الغذائي�ة 

الش�عر،  نم�و  يع�زز 
خاص�ة يف ح�االت تس�اقط 

الشعر بسبب سوء التغذية.

طريق�ة اختيار اس�م املولود بالنس�بة 
للبع�ض تك�ون معق�دة، ويدخ�ل بها 
حسابات عديدة مثل األسماء املوجودة 
يف عائلة الرجل، واألس�ماء املوجودة يف 
عائل�ة الزوج�ة ومحاول�ة االبتعاد عن 
تل�ك األس�ماء لتفادى التك�رار، إضافة 
إىل ذلك فإن الس�يدات مؤخ�رًا أصبحن 
يبحثن عن أسماء غري موجودة ليس يف 
عائلتها وعائلة زوجها فقط، بل تبحث 
عن اس�م جديد وغري دارج، حتى يكون 

املولود مختلفا. 
بخالف ه�ذه املح�ددات الت�ى تضعها 
الزوجة فإنه ع�ىل أرسة املولود أن تعى 
جي�ًدا أهمية اختيار اس�م املولود، فهذا 
الق�رار ال يمك�ن في�ه الت�رسع، ولكنه 
يحت�اج إىل ت�روٍّ وحكم�ة، ألن االس�م 
يرافق الطف�ل طوال حيات�ه، لذا وجب 
علينا تقديم بع�ض النصائح والقواعد 
الت�ي يجب اتباعها أو حت�ى جزء منها 
للوص�ول إىل طريقة صحيح�ة الختيار 

اسم املولود. 
نصائح قبل اختيار اسم املولود

متناس�ق م�ع اس�م األب عن�د اختيار 
اس�م املولود يجب النظر إىل اس�م األب، 
واختيار اسم يكون متوافقا ومتناسق 
مع اسم األب، وإذا ما كان متوافقا مع 
االسم الرباعي يكون أفضل، حتى يكون 
وقع االس�م س�هال ع�ىل آذان اآلخرين، 

وإذا ما تم اختياره بهذا الش�كل سوف 
يكون أفضل وأس�هل لحفظه يف مراحل 
العم�ر األوىل، ويفضل أن يكون االس�م 
ذائعا بني الن�اس، ويكون تمهيدا ملا قد 
يكون عليه املولود فيما بعد، فقد يكون 

اسًما معروًفا يف مجاله.

معنى اسم املولود
 بع�ض اآلب�اء يعجبهم أس�ماء عددية 
للمول�ود، ولكن قليال منه�م من يفكر 
يف معناه�ا، ويجب االنتب�اه إىل معاني 
األس�ماء خاص�ة وأن بعضه�ا يك�ون 
غريًب�ا، وق�د يس�بب له مش�كلة حتى 

وإن كان االس�م نفس�ه لي�س غريًب�ا، 
املتضاعفة  االنفت�اح واملعرف�ة  ولك�ن 
الت�ى نش�هدها يف الوقت الح�ايل، حتًما 
تجعل معظم الناس تعرف جيًدا معاني 
األسماء، فقد يسبب معنى اسم املولود 
فيم�ا بع�د يف مش�كلة ب�ني أصدقائه، 

ويكون ذلك دارًج�ا عندما يختار األهل 
اس�م مولود غريبا وغري دارج، فيبحث 
الجميع عن معناه، وقد يكتش�فون أن 

اسم املولود مادة للسخرية.
ابتعد عن أسماء تصلح للجنسني

ينص�ح الخ�رباء األبوي�ن قب�ل اختيار 
اس�م املولود االبتعاد عن األس�ماء التي 
تصل�ح للجنس�ني، فهن�اك الكث�ري من 
اآلباء يلجأون لتس�مية مواليدهم بهذا 
النوع من األسماء الذي يمكن أن ُيطلق 
عىل ذكر أو أنثى، ولكن وبحسب خرباء 
علم النفس، يكون لذلك تأثري كبري عىل 
نفس�ية الطفل ويس�بب له العديد من 
املش�كالت النفس�ية، خاصة يف مراحل 

العمر املبكرة يف املدرسة والدروس. 
اتفاق األبوين عىل اسم املولود

 يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بني 
األبوين عىل اختيار اسم املولود، بالعديد 
م�ن القواعد واألم�ور املهمة التي يجب 
أن توضع يف االعتب�ار، وينصح الخرباء 
بذل�ك حت�ى ال يكون هن�اك اختالف أو 
مش�كلة عىل اس�م املول�ود، كأن يكون 
األب يري�د تس�مية املول�ود اس�ما م�ا، 
وتك�ون الزوج�ة ليس�ت محب�ذة لهذا 
االس�م، فيبدأ الخالف بينهما، لذا يجب 
أن يكون اسم املولود له استحسان من 
ِقبل الطرفني، واس�تبعاد األسماء التي 

عليها خالف.

10واحة
طريقة اختيار اسم املولود... إليك مفتاح االختالف والتميز

حنو مستقبل افضل ..هلم
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املطبخ 

كيكة الزبادي

إذا كن�ِت م�ن صاحب�ات القامة 
الصغرية، فقد تس�عني أحياناً ألن 
تظهري أطول يف الصور. الطريقة 
األكثر شيوعاً لتحقيق هذا الهدف 
ه�ي انتع�ال الكعب الع�ايل، لكن 
هناك طرق أخ�رى كثرية وبعيدة 
ع�ن األزياء تس�اعد يف خلق وهم 
بجسم ممشوق وأطول يف الصور. 
عوامل عّدة تدخل يف تش�كيل أّية 
صورة، منه�ا اإلض�اءة، األلوان، 
الخلفّي�ة والزاوية. كلّه�ا عوامل 
تؤّثر يف ش�كلِك وقد تظهرك أطول 
أم أق�ر. م�ن هن�ا، إلي�ك حيل 
ونصائح تس�اعد يف زيادة الطول 

يف الصور.
املناس�بة عن�د  الزاوي�ة  اختي�ار 
التق�اط الص�ورة خط�وة دقيقة 
ج�داً. إذا أردت أن تب�دي أط�ول، 
فاطلب�ي م�ن املص�ّور أن ينحني 
ويلتقط الصورة من السفل. هذه 

إظه�ارك  يف  الخط�وة ستس�اعد 
أطول وأنحف يف الوقت عينه.

أردت  إذا  أخ�رى،  ناحي�ة  م�ن 
التقاط ص�ورة يف أثناء جلوس�ك 
ع�ىل األرض، ك�ريس أو حتى عىل 
الدرج كّل ما عليك فعله هو إبعاد 
س�اقيك ع�ن بعضهم�ا البعض. 
مّديهما إىل األمام وأرجعي القسم 

العلوي من جسمك إىل الخلف.
حركة يدي�ك ووضعيتهما يف أثناء 
الوقوف أو الجلوس خطوة دقيقة 
جداً أيضاً. ضعي يديك فوق رأسك 
ليبدو القس�م العلوي من الجسم 
أط�ول. هذه الخط�وة تخلق وهم 
بجس�م ممش�وق كما نحيف. قد 
يكون رفع اليدين والتقاط صورة 

طبيعية خطوة صعب�ة يف البداية 
لك�ن جرّب�ي ع�ّدة م�رّات حت�ى 

تحصيل عىل النتيجة املرجوّة.
إذا أردت التق�اط ص�ورة عفوّية، 
طبيعية وتظهرك أطول يف الوقت 
عين�ه، حرّكي قدم أم�ام األخرى 
التق�اط  عن�د  تمش�ني.  وكأن�ك 
الص�ورة تأك�دي م�ن أن الق�دم 

املواجهة للكامريا مستقيمة.
هن�اك حيلة أخرى تس�اعد أيضاً 
يف زي�ادة الط�ول يف الص�ور. كّل 
م�ا علي�ك فعله ه�و اتب�اع هذه 
إىل  كتفي�ِك  أرجع�ي  الخط�وات: 
الوراء لكي تربزي عظمة الصدر، 
أبعدي ذراعيِك قليالً عن جس�مِك 
كي ال تلتصقا باألطراف فتبدوان 
أك�رب )يمكنِك وض�ع واحدة عىل 
خ�رِك( وافتحي س�اقيك قليالً 
يف أثناء التقاط الصور لخلق وهم 

بجسم ممشوق وأطول. 

لطلة ابهى....

لتبدين أطول يف الّصور اّتبعي هذه النصائح!

أن  إىل  توصل�ت دراس�ة حديث�ة 
مس�افة التباعد املوىص بها للحد 
كورون�ا  ف�ريوس  انتش�ار  م�ن 
ف�رص  وتقلي�ص  املس�تجد، 
اإلصاب�ة به، وهي مرتي�ن، قد ال 

تكون كافية.
وبحس�ب الدراس�ة التي أجراها 
باحث�ون م�ن جامع�ة تورنت�و 
الكندي�ة واملعهد الهن�دي للعلوم 
يف بنغال�ور وجامع�ة كاليفورنيا 
املتطاير  ال�رذاذ  األمريكية، ف�إن 
من املصابني بكوفي�د19-، قابل 
لالنتقال بفعالية مس�ببا إصابة 
أش�خاص آخرين حتى 13 قدما 
)3.9 أمت�ار تقريب�ا(، حت�ى ولم 

تكن الرياح نشطة.
تل�ك  أن  إىل  الباحث�ون  ولف�ت 
القط�رات وال�رذاذ الص�ادر عن 
املصاب�ني بكورونا عند س�عالهم 
أو عطاس�هم ق�د يتبخر بش�كل 
أرسع يف درجات الحرارة املرتفعة 

والرطوبة العالية.
الباحث�ون  صم�م  الدراس�ة  ويف 
للدينامي�كا  رياضي�ا  نموذج�ا 
الهوائية لتقييم خصائص التبخر 
الصادرة عن  بالقطرات  الخاصة 

الجهاز التنفيس.
وتوص�ل العلم�اء املش�اركون يف 
الدراسة إىل أن السعال ملرة واحدة 
يطل�ق 3 آالف قطرة، تتش�تت يف 
اتجاه�ات مختلفة، يف حني يصل 

ه�ذا الرق�م م�ع العط�اس إىل 4 
آالف.

وبحسب الربوفيسور سويتابروفو 
بعل�وم  املخت�ص  تش�ودوري، 
الطاقة يف معهد دراسات الفضاء 
يف جامع�ة تورنتو، فإن حس�اب 
التي  القطرات واملسافة  “سحابة 
تقطعه�ا وعمره�ا، م�ن العوامل 
املهم�ة التي أخذت بع�ني االعتبار 

يف الدراسة”.
وبعد مراقبة العوامل التي تحدث 
عنه�ا الربوفيس�ور تش�ودوري، 
اس�تعمل فريق الباحثني نموذجا 
متطورا يقيس املدة التي تسطيع 

فيه�ا القط�رات البق�اء بالهواء، 
واملسافة التي تستطيع الوصول 
ال�رذاذ  حج�م  وعالق�ة  إليه�ا، 
بقدرته�ا عىل البق�اء فعالة فيما 

يتعلق بنقل العدوى.
وأثبتت التج�ارب إمكانية انتقال 
الجوي�ة  الظ�روف  يف  القط�رات 
بدون رياح ملس�افة ت�رتاوح بني 
أمت�ار   3.9  2.4-( قدم�ا   8-13
تقريب�ا( قب�ل تبخره�ا، وتراوح 
ط�ول القط�رات الت�ي ظلت عىل 
قي�د الحي�اة برغم هذه املس�افة 
بني 18 و50 ميكرون، أي أقل من 
قطر ش�عرة برشية، ما يشري إىل 

أهمية ارتداء الكمامات للحد من 
تفيش العدوى.

واع�ّد القائم�ون ع�ىل الدراس�ة 
أن النتائ�ج ق�د تس�اعد املدارس 
واألعم�ال الت�ي تس�تعد إلع�ادة 
تراعي  فتح نش�اطاتها، بحي�ث 
مس�افات التباع�د للحيلولة من 

دون موجة ثانية من الوباء.
ومن النتائج الت�ي توصلت إليها 
القط�رات  أن  أيض�ا،  الدراس�ة 
تتبخر مع درج�ات الحرارة التي 
تبلغ 30 مئوي�ة، أو عندما تكون 
نس�بة الرطوب�ة يف ح�دود 50 يف 

املئة.

دراسات حديثة

حتديد مسافة جديدة للتباعد االجتماعي اآلمن يف زمن كورونا

احذر وامتنع من اخطاء شائعة..

طبيبك يف بيتك

إنذار جديد من األطعمة املقلية

فواكه وخضار هلا مفعول ملنع تساقط الشعر

مع بدء التحضريات للع�ام الدرايس الجديد 
يف ظ�ل جائحة فريوس كوفي�د19-، أصبح 
للمن�زل الدور األك�رب يف العملي�ة التعليمية 
ألطفالن�ا، وبالت�ايل فإن مس�ؤولية تنظيم 
املن�زل أصبح�ت  الدراس�ة داخ�ل  عملي�ة 
تتطلب منِك كأم مجهوداً مضاعفاً للحفاظ 
عىل النظام وتس�هيل الدراسة. ويف ما ييل 4 
أفكار تنظيمية لتس�هيل دراسة أطفالك يف 

املنزل.
- أنشئي مساحة مخصصة للدراسة داخل 

املنزل
يمك�ن أن تب�دو الفك�رة بس�يطة، ولك�ن 
تخصي�ص م�كان للدراس�ة داخ�ل املن�زل 
الف�روض  وأداء  املذاك�رة  وق�ت  يجع�ل 
املدرسية أس�هل، حيث تتسم هذه املساحة 
جمي�ع  وتش�مل  واله�دوء  بالخصوصي�ة 
مس�تلزمات الدراس�ة التي قد يحتاج إليها 

أطفالك أثناء وقت الدراسة.
- دّربي أطفالك عىل روتني ما بعد املدرسة

س�واء كان أطفالك يدرس�ون يف املدرس�ة، 
أو عرب اإلنرتنت، فإن وقت ما بعد املدرس�ة 
يك�ون له روتني ثابت مث�ل تفريغ صندوق 
الغ�داء، أو تفريغ الحقائب ووضع كل يشء 
يف مكانه، وتدريب أطفالك عىل روتني ما بعد 
املدرس�ة يجعل هذه املهمة سهلة ورسيعة، 

ألن كل طف�ل يعلم ما علي�ه فعله بالضبط 
دون توجيه منِك، كما أن هذا يعلّمهم تحمل 

املسؤولية وإدارة الوقت.
- جهزي أطعمة اإلفطار ووجبات صندوق 

الغداء
اكتبي قائمة باألطعمة الصحية التي يحتاج 
إليه�ا أطفالك يف وجبَت�ي اإلفطار وصندوق 
الغ�داء، واحريص عىل توف�ري هذه األطعمة 
يف ثالجتك، بحيث يكون من السهل تحضري 

الوجبات األساسية يومياً بسهولة ورسعة، 
كم�ا يس�اعد ه�ذا األطف�ال األكرب س�ناً يف 

تحضري وجباتهم بأنفسهم.
- أنشئي جدوالً زمنياً لألرسة

سواء كنِت تفضلني املدرسة القديمة يف كتابة 
ملحوظات ولصقها عىل الثالجة، أو تفضلني 
استخدام تطبيقات تنظيم الوقت، فاحريص 
عىل إنشاء جدول زمني لألرسة، يكون سهل 

الوصول إليه من قبل الجميع.

سلوكيات

4 أفكار تنظيمية لتسهيل الدراسة يف املنزل

أعراض التهاب الجي�وب األنفية عديدة، منها 
نموذجي�ة تقليدية، وأخ�رى محتملة. يف التايل 

نكشف أعراض التهاب الجيوب االنفية:
أع�راض الته�اب الجي�وب األنفي�ة: األعراض 

النموذجية
الشعور بحّمى خفيفة هو أحد أعراض التهاب 

الجيوب األنفية
• الشعور باأللم يف الوجه، وتحديًدا فوق الحاجبني 

واألنف والخدين وحول العينني وخلفهما؛
• ش�عور بالضغط املؤلم عىل منطقة الجيوب 

األنفية أو عىل جانب واحد من الوجه؛
• احتقان األنف؛

• إف�رازات أنفية صفراء أو خرضاء س�ميكة 
وكثرية، يف حالة االلتهاب البكتريي. وإذا كانت 
اإلفرازات صافية فهو عدوى فريوسية وبالتايل 

ليس هناك فائدة من أخذ املضادات الحيوية؛
• حّم�ى خفيف�ة والش�عور الع�ام بامل�رض 

والضعف؛
• انخفاض أو فقدان حاسة الشم.

أعراض التهاب الجيوب األنفية: أعراض أخرى 
محتملة

الشعور بالصداع أحد أعراض التهاب الجيوب 

األنفية
• رائحة كريهة للفم؛

• الشعور بالصداع؛
• ألم يف األسنان والفك العلوي؛

• س�عال دهني نتيجة اإلفرازات التي تميل إىل 
أن توجد يف الحلق.

الجي�وب  الته�اب  إذا كان  مالحظ�ة مهّم�ة: 
ا يف البداي�ة، فق�د يتحول إىل  األنفي�ة فريوس�يًّ
التهاب بكتريي بسبب انسداد الجيوب األنفية 
إىل ف�رتة طويلة. وليس من الس�هل معرفة ما 
إذا كان االلتهاب من أصل فريويس أم بكتريي، 
ألّن األع�راض هي ذاتها يف الحالتني. وحتى إذا 
كان االلتهاب بكترييًّا فسوف يختفي من دون 
اس�تعمال املضادات الحيوية خالل أسبوعني، 

يف حوايل 70 يف املئة من الحاالت.

نصائح طبية

اعراض التهاب اجليوب األنفية
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تقرر اليوم أن تجد حال ملشكلتك املالية وتنتهي 
منه�ا يف الحال. قرار صائب ج�دا يف يوم مثل هذا 
عىل الرغ�م من أن طموحاتك قليل�ة جدا ولم تحقق 
منه�ا الكثري كم�ا كنت تتوق�ع. عليك أن تس�تفيد من 

موهبة الكتابة التي تتمتع بها.

علي�ك أن تكون الي�وم متحفظ�ا تجاه بعض 
الحقائق التي تطلع عليها. تكثر فرصك خالل 
هذه الفرتة للقاء أش�خاص مميزي�ن. تحاول أن 
تج�د حلوال للخروج من م�أزق تتعرض له يف العمل. 
ال تف�رتض أن الحبيب يعرف س�بب غض�ب و صارحه 

بمشاعرك.

توق�ع حدوث بع�ض التغي�ريات اإليجابية يف 
مجتمع�ك الي�وم. ربما تش�ارك يف مرشوعات 
جديدة، ربما تتعرف عىل جار جديد، أو ربما يأتيك 
متخصص فني يصلح لك بعض األعطال يف جهاز ما. 

تقيض معظم وقتك يف السيارة أو عىل الهاتف.

تعم�ل اليوم عىل تصحيح الكثري من األوضاع 
األج�واء  م�ن  الكث�ري  العم�ل.  يف  الخاطئ�ة 
الرومانس�ية يف انتظ�ارك هذا املس�اء. ال تعط أي 
وع�ود أو قرارات قب�ل أن تتأكد من الحقائق. ال تتخل 
ع�ن الحبيب يف مثل ه�ذه الظروف وقدم ل�ه النصيحة 

والدعم.

املعلومات التي تحصل عليها اليوم قد تجعلك 
تستش�يط غضب�ا. فكر أكثر من م�رة قبل أن 
تدخ�ل يف أي حوار أو مناقش�ة. تلعب دورا مهما 
يف أي مناقشة اليوم. إذا كنت تسعى لتحقيق السالم 
واألمن فيج�ب أن تركز عىل كالمك ولغة جس�دك حتى 

تحقق ذلك.

تشعر اليوم بتحسن يف حالتك الصحية. يتبدد 
اليوم شعورك بالقلق بسبب اضطراب حياتك 
املهنية واملالية. ربما تتطلع إليجاد وسائل مناسبة 
لتعزيز اهتمامات�ك الروحاني�ة وامليتافيزيقية. أنت 
رسيع البديه�ة ولديك بعض الق�درات التي تمكنك من 

تحقيق أحالمك وفهم من حولك بسهولة.

اليوم مختلف عن باقي األيام، فلديك رغبة يف 
الهروب من الروت�ن اليومي اململ. تبحث عن 
أشخاص جدد وأصوات مختلفة ووجوها جديدة 
وأماكن رائعة، ولكنك تعلم أنه يتحتم عليك أن توفق 
بن رغباتك وبن حياتك املهنية. ثق يف نفسك حتى تجد 

طريقة لتسوية هذا الرصاع.

ربم�ا تقوم بصفقات مثمرة، برشط أن تكون 
طموح�ا ومثابرا. الظ�روف س�تمّكنك من أن 
تك�ون تحت األضواء. س�تمتلك الي�وم الكثري من 
الس�حر لذا س�تعرف جي�داً كيف تعمل م�ع املقربن 
إليك. أنت شخص مهم ولديك الكثري من املعجبن وعليك 

أن تكون مرحا لتنعم بذلك.

قد تث�ار بع�ض البلبل�ة اليوم ح�ول قرارات 
جدي�دة يف العم�ل ولك�ن اهتم فق�ط بعملك. 
علي�ك أن توضح وجهة نظ�رك إىل الحبيب كي ال 
تثري سوء التفاهم. تطرح الكثري من األفكار املبتكرة 
الي�وم ويقرتب منك الرؤس�اء يف العم�ل. ال تفكر فقط 

بنفسك وراع مشاعر الحبيب.

أف�كارك مختلفة جدا اليوم. تعلم من اآلخرين 
وش�اركهم نش�اطاتهم وتع�اون معهم حتى 
ل�و اختلفت بعض وجه�ات النظر فيم�ا بينكم. 
ال ترف�ض أفكار الغ�ري تلقائي�ا دون تفكري ألن ذلك 
يتعارض مع أخالقك وتفكريك. العمل مع فريق هو رس 

نجاحك اليوم.

يوم مناس�ب لقضاء وقت جميل ولالستمتاع 
مع األصدقاء. ربما تجد أن من حولك أقل توترا 
م�ن املعتاد. اس�تخدم قدراتك واس�تغل مهاراتك 
حت�ى تثب�ت نفس�ك يف م�كان العمل. كلما ش�عرت 

براحة واسرتخاء، ستشعر أن من حولك كذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تش�عر بالحب واأللفة بن أصدقائك وخاصة 
مع األطفال. تهتم بالفنون جدا وتقدرها. ربما 
تحرض عرضا مرسحيا أو قد تقرر أن تش�ارك يف 
بعض العروض بنفسك. يف املساء، ننصحك بالخروج 

مع األصدقاء واالستمتاع بصحبتهم.

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1985« -  إعصار جلوريا« يسبب 6 مليارات دوالر 
من الخسائر يف 12 والية أمريكية.

1987 -  الرئيس�ان املرصي محمد حسني مبارك 
والفرنيس فرنس�وا ميتريان يفتتحان أول خطوط 

مرتو أنفاق القاھرة.
1990 -  الرئي�س الجزائري األس�بق أحمد بن بلة 

يعود للجزائر بعد 9 سنوات يف املنفى. 
1996 -  طالبان تس�تويل ع�ىل العاصمة األفغانية 
كابل بعد طرد الرئيس برھان الدين رباني وإعدام 

الرئيس األسبق محمد نجيب الله.
- 1997انتخ�اب املرصي محمد الربادعي رئيس�ا 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مركبة استطالع املريخ »باثفايندر« تفقد اتصالھا 

مع األرض بدون سبب معروف.
1998  افتتاح رشكة جوجل.

2002 -  تيمور الرشقية تنضم إىل األمم املتحدة.
2005 -  الحلق�ة ال�163 واألخرية من توم وجريي 

تعرض بعنوان “حارس الكاراتيه”.
2007 -  ناس�ا تطل�ق املس�بار دوون يف مھمة إىل 
كويك�ب 4 فيس�تا الذي تصله املركب�ة عام 2011 
والكوك�ب الق�زم س�رييس ال�ذي تصل�ه يف ع�ام 

.2015
- 2009 شتباكات يف الحرم القديس بن فلسطينين 
ومجموعة م�ن اليھود وذلك بعد قي�ام عدد منھم 
بزيارة ملنطقة الحرم، والرشطة اإلرسائيلية تطلق 

قنابل صوتية لتفريق املحتجن عىل الزيارة.
إج�راء االنتخابات العامة يف أملانيا، وكانت النتيجة 
النھائية لالنتخابات حصول االئتالف الذي ترأس�ه 
املستش�ارة أنغيال مريكل عىل غالبية تقدر ب�332 

مقعدا من أصل 622 يف البوندستاغ.
2014 -  متظاھ�رون يتجمع�ون يف ھون�غ كونغ 
للتظاھر ضد التعدي�الت االنتخابية املقرتحة التي 

أعلنت عنھا الحكومة الصينية.
2015 -  ف�وز الق�وى الكاتالوني�ة ذات النزع�ة 
االنفصالي�ة بالغالبية املطلقة داخل الربملان بعدما 
حصلت عىل أكثر من نصف األصوات يف االنتخابات 

الربملانية يف إقليم كاتالونيا يف إسبانيا.
2017 -  املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
واالستفتاء يف إقليم كردستان العراق تعلن النتائج 
الرس�مية الس�تفتاء االنفصال عن الع�راق، حيث 
بلغت نس�بة املؤيدين 73,92 ،%فيما بلغت نسبة 

الرافضن 27,7 %من إجمايل املصوتن.

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�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.

- ه�ل تعلم: الثعبان ليس له آذان ظاهرة ولكنه يس�مع عن طريق 
موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويرتجمها آلذانه الداخلية.

- ه�ل تعل�م: من الغري�ب واملده�ش أن الرصصور، بع�د احتكاكه 
باإلنسان، يسارع اىل مخبئه لتنظيف نفسه.

- هل تعلم: ذكر الباعوض اليلسع االنسان او اي حيوان النه يتغذى 
عىل 

عصارات النباتات واالزهار، اما االناث فهي التي تقلق نوم الكثريين 
منا ألنها تعيش عىل امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزاَ.

- هل تعلم: السم املميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل البحر، الذي 
يعيش قرب س�واحل اسرتاليا، يقتل رجال خالل مدة ال تتجاوز أربع 
دقائق... ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السالحف 

البحريه التي يشبه فمها املنقار، دون أن يلحق بها أي أذى.

هـــــل تعلم

غزل عراقي
*شوصفك لو ردت اكتب وأجر اقالم 

عالشفه العسل لــــو شامه فوَكاهن 
لو بخدودك الصارن مثــــل تفــــــاح 
وجنمه من السمه صاحت شمحالهن

*اذا صابك جرح يعني اني مجروح 
واحد صرنه احنه جروحك جروحي 
واذا رايد احضنك سهله ما محتار 

لذلك كيفت كمت اجرح بروحي
*گصت بيه اليالي حيل ياحيــــل 
طحت ولناس كلها تصيح ياحيل 
تعال حلالي شوفه شلون ياحيـل 
أثر فراگک ما ظل حيل بيــــــــه

هل أن�ت اجتماعي�ة؟ هل لدي�ك الكثري من 
الصديق�ات؟ أم أّن�ك تمض�ن الكث�ري م�ن 
أوقات�ك بمفردك؟ ح�اويل أن تجدي اإلجابة 
ألن ع�دد صديقات�ك املفضالت قد يكش�ف 

الكثري من خفايا حياتك وشخصيتك.
صديقة واحدة

إذا كنت تمضن أوق�ات فراغك مع صديقة 
واح�دة هي املفضل�ة لديك، فه�ذا يعني أن 
تتمتعن بش�خصية غامضة. ل�ذا ال يمكن 
الكثري من األشخاص أن يجدوا مربراً واقعياً 
ومنطقي�اً للكثري من ترصفات�ك. وهذا يدّل 
أيض�اً عىل أّن�ك تفضلن الس�ري عىل طريق 
مس�تقيم يف كّل أمر تقومن به. ويش�ري إىل 
أّن�ك تفضل�ن خ�وض التج�ارب الجدية يف 
عمل�ك وحياتك الخاص�ة. فال مج�ال لديك 
للم�زاح. وه�ذه الجدي�ة هي الت�ي تجعلك 

تمضن الكثري من األوق�ات بمفردك. فأنت 
ترين أن معظم األحاديث املتداولة يف أوساط 

الفتيات والنساء غري مهمة.
صديقتان

يف ح�ال كان الرق�م 2 ه�و املناس�ب لع�دد 
صديقات�ك املفض�الت، فه�ذا يعن�ي أّنك ال 
تكرتث�ن لألش�خاص الذي�ن ال ينتم�ون إىل 
بيئتك االجتماعية أو العلمية. فأنت تتوخن 
الدق�ة يف كل خياراتك. وقد تبالغن أحياناً يف 
انتقائيتك. يعتق�د الكثريون أّنك متكرّبة. إال 
أّنك لست كذلك. الحقيقة هي أّنك ال تحسنن 
األش�خاص.  الكث�ري م�ن  االنس�جام م�ع 
ورغ�م ذلك تالحق�ن األيام وتس�عن إىل أن 
تعيش�يها بكل لحظاتها. فللحياة بالنس�بة 
إلي�ك فلس�فة مفاده�ا أن كل يشء إىل زوال 
وأن علي�ك االس�تفادة منها ق�در اإلمكان. 

لذا تش�اركن يف كل املناس�بات املفرحة وال 
تدع�ن حزنك يتغل�ب عليك أياً كان س�ببه. 
تريدين االبتس�ام بش�كل دائم وإن عرّضك 
ذلك لبعض االنتقادات. لذا ينتظر الكثريون 
حضورك لتضفي ملسة مميزة عىل حياتهم.

3  صديقات
إذا وصل عدد صديقاتك املفضالت إىل 3، فهذا 
يشري إىل أّنك متشائمة وال تتسمن بالصرب. 
لذا ال يمكنك تحمل الظروف الصعبة. فأنت 
غري قادرة عىل املواجه�ة. كما أّنك تفضلن 
األوض�اع املس�تقرة وال تحبذي�ن املغامرة. 
وتتبع�ن يف حيات�ك مب�دأ الحذر. وبس�بب 
ذل�ك ال يعتم�د عليك األش�خاص املحيطون 
ب�ك ألداء املهم�ات أو حل املش�كالت. كذلك 
تفضل�ن االبتع�اد ع�ن الضجي�ج يف بعض 
األحي�ان فتوصدي�ن الباب يف وج�ه كل من 
يح�اول اخرتاق عاملك. تحب�ن صديقاتك إال 
أّنك ال تس�محن ألحد بأن يتدخل يف شؤونك 

الخاصة.
4  صديقات 

اذا كان ع�دد صديقات�ك هو 4 فه�ذا يعني 
أن�ك رسيع�ة امللل وغري ق�ادرة ع�ىل البقاء 
مل�دة طويلة يف م�كان واحد. كما ال يس�عك 
أن تم�يض الوق�ت مع ش�خص واح�د. لذا، 
تحرصن عىل لقاء صديقاتك ال�3 املفضالت 
كالً عىل حدى. فأنت محبة للتغيري والتطور. 
وعادة ما يدفعك طموحك إىل تحقيق النجاح 
يف كل أم�ر من أمور حيات�ك. إال أّن اإلخفاق 
يجعلك تش�عرين رسيع�اً باإلحب�اط. لكّنك 
تتمتع�ن بالح�ظ الجي�د يف حيات�ك. ف�كل 
خط�وة تقوم�ن بها ت�ؤدي ب�ك إىل تحقيق 

املزيد من التقدم.

يرضب للش�خص الذي يعامل الناس بحسب قدرهم، وعىل قدر 
عقولهم. 

أصله: 
أن أح�د الحالق�ن كان يحل�ق يوما ألحد زبائن�ه بموس ماضية 
فزلّت يده فأصاب وجه الزبون بجرح غائر، بدأ الدم يس�يل منه 
غزي�را فما كان من الحالق إالّ أن مال ع�ىل أذن الزبون وقال له: 
)) ت�ره أكو بعكالك وس�خ (( وتل�ك كناية عن تعرّض س�معته 
ل�كالم الناس! فثارت ثائرة الرجل وأحّمر وجهه غضبا وقفز من 
مكانه وصاح : )) اتخس�ه!.. انا أخو خيت�ه...((. فتوقف نزيف 
ال�دم يف الحال. فاعتذر الحالق إليه، وأخ�ربه بأنه قد قال ما قال 
حتى يثري غضبه، ويهز أعصابه، فينقطع نزيف الدم. فسامحه 

الرجل وقبل عذره.
وكان للح�الق صبي ذكي مجّد وكان قد س�مع ورأى ما دار بن 
أس�تاذه الحالق والزبون. وبينم�ا كان يحلق ألح�د الزبائن ذات 
يوم أصاب الزبون بجرح يف وجهه س�ال من�ه الدم غزيرا. فمال 
الصب�ي عىل الزبون وهتف يف أذنه: )) تره أكو بعكالك وس�خ (( 
فل�م يتحرك الزبون، ولم ينقطع نزف ال�دم، فقال الصبي:))تره 
س�معة بنتك موزينة باملحلة(( فلم تؤثر كلمته يف الزبون شيئا. 
فق�ال: ))الن�اس دا يحج�ون عىل بنت�ك (( فلم يتح�رك الزبون 
كذلك. وكان الحالق يس�مع ويرى مايجري بن الصبي والزبون، 
فأرسع إىل الزبون ورفع كفه ورضبه س�طرة شديدة عىل رقبته. 

فارتاع الزبون لذلك وانتابه الغضب وقام من مقعده ثائرا، وسأل 
الح�الق: )) هاي ش�نو؟ .. لي�ش ترضبني؟((. وقب�ل أن يجيبه 
الحالق انقطع ن�زف الدم وتوقف... فاعت�ذر الحالق إىل الزبون، 
وأطلع�ه ع�ىل حقيقة األم�ر، وأن الس�طرة ماكان�ت إالّ لتوقف 
النزي�ف. ثم التفت الحالق إىل صانعه وقال له: ))ش�وف ابني... 
الن�اس مو كلهم س�وه... أكو من جلمة... وأكو من س�طرة((. 
فتعّجب الصبي من كالم الحالق، وسعة اطالعه، وشدة ذكائه... 

وذهب ذلك القول مثال.

اختبارات شخصية

قصة مثل

ماذا يقول عدد صديقاتك املفضالت عن شخصيتك

أكو من جلمة ... وأكو من سطرة 
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يف كل الح�روب العسكري�ة التقليدي�ة، هن�اك ف�ر وكر، وهن�اك هجوم 
ودفاع، والهجوم يتطلب استحض�ارات كبرية، من ضمنها تهيئة الخطة 
االسرتاتيجية القادرة عىل هزيمة العدو، وتوفري القوة العسكرية الفاعلة 
م�ن جنود محرتفني ومدربني عىل خوض القت�ال، فضال عن سالح فعال 
وأعتدة، اضافة اىل توفري الخدمات االدارية من ارزاق ومياه ووقود... ووو 
ال�خ. أما الدفاع، فيتطل�ب وضع استحكامات محصن�ة لصد اي هجوم 
مقابل، وال بأس ان كانت املعركة مع دولة معادية او قوة تسعى اىل إلحاق 
الرش بنا، ومعركتنا اليوم مع وباء كورونا ليست تقليدية، معركتنا اليوم 
معركة مع عدو مفرتض انها معركة مع وباء كورونا، وهي معركة اشبه 
باملعرك�ة العسكرية، ويف ضوء ذلك وضعت اغلب العوائل لنفسها خططا 
ملقاومة هذا الوباء، ومن ضمنها وضع استحكامات دفاعية للوقاية من 
هذا الوباء، ومن ضمنها البقاء يف البيت وعدم الخروج او االختالط بكائن 
من يك�ون خوفا من اعطاء الوباء املربر لخ�رق االستحكامات والدخول 
من منفذ قد يك�ون الطامة الكربى النتشار الوباء بني افراد االرسة، مما 
سيخلق ارباكا نفسيا ب�ني افراد العائلة الواحدة، وقد يتطور هذا االرباك 
ليخل�ق هزيمة، خاصة إذا اصاب الوب�اء قائد الوحدة العسكرية، وأقصد 
رب العائل�ة.. وم�ن املصادفة الت�ي هزت كياني ووج�ودي كإنسان هي 
اصاب�ة زوج ابنت�ي بهذا الوب�اء اللئيم، وانتقال الوب�اء اىل ابنتي زوجته، 
ورقودهم�ا يف البي�ت، طالبني رحمة الله إلنقاذهما م�ن هذا الوباء، لكن 
النكسة االك�رب هي انتقال العدوى اىل زوجت�ي، وباعتبارها معاون قائد 
الوحدة العسكرية التي أن�ا قائدها، فقد أحدثت إصابتها نكسة يف البيت 
رغم حجرها الصحي يف احد الغرف، واستخدام مواد الوقاية الصحية من 
معقمات وكمامات، واقولها برصاح�ة فبعد هذا العناء واالستحضارات 
الوقائي�ة والخوف من املجهول، اقولها برصاحة ل�و كان الكورونا رجال 
لقتلته، لكني اؤمن ايمانا مطلقا بأن قتل كورونا ال يتم بالعنرتيات، فإن 
قتل�ه يتم بالصمود وعدم الخنوع له او الخ�وف منه، وااليمان بالله النه 
سي�زول ويندحر اسوة بغ�ريه من االعداء املارقني الذين واجههم ش�عب 
الع�راق بالصرب عىل الشدائد، واالمثلة كث�رية ال نريد ذكرها يف هذا املقال 
املوجز، وتذكرني هذه املأساة بقصة ذلك الجندي الذي القى األمرين وهو 
صام�د يف موضعه العسك�ري، بعد ان نشط الع�دو يف قصف موضعه يف 
جبهة القت�ال باملدفعية قصفا وحشي�ا ادى اىل اصابته بجروح طفيفة، 

وبعد صرب لبضع ايام جاءت قوة لكن الله كتب له ان يعيش، 
عراقي�ة  لتنق�ذه م�ن ش�دته..  فال عسكري�ة 

اعظ�م  من رحمة الله، فليكن رحم�ة 
بالله  هذه إيماننا  ل�زوال  كب�ريا 

 ، ة لش�د إال ا الص�رب  فم�ا 
فالصرب من عند  الل�ه، 

ح  مفت�ا
الفرج.

ش�ّوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم 
متابعيها إلنطالق عرض املوسم األول 
 ،”The Voice Senior“ من برنام�ج

الذي تشارك يف لجنة تحكيمه.
صفحته�ا  ع�رب  نج�وى  ون�رشت 
الخاصة ع�ىل أحد مواق�ع التواصل 
اإلجتماعي، ص�وراً لها أثناء تصوير 

اإلع�الن الدعائي الخاص بالربنامج، 
وعلّق�ت: “انته�ى وق�ت اإلنتظ�ار! 
أخريًا، سيتم عرض ذا فويس سينيور 
ترقبونا”.وينطل�ق  أكتوب�ر..   7 يف 
ع�رض الربنامج بموسم�ه األول يف 
7 ترشي�ن األول/أكتوبر املقبل، عىل 
قن�اة MBC1، بمشارك�ة الفنان�ني 

املدرب�ني نجوى ك�رم، هاني 
ش�اكر، ملح�م زي�ن وسمرية 

سعيد.
وتق�دم النسخ�ة العربي�ة م�ن 

الربنام�ج أصوات�اً غنائي�ة فوق 
الستني، تحتف�ي بموهبتها ضمن 

املوسم األول من الربنامج.

أعلنت مص�ادر مطلعة يف مجال 
أن  الروسية  العسكرية  الصناعة 
الخ�رباء يف الب�الد ب�دأوا باختبار 
“أرمات�ا”  دباب�ات  م�ن  نس�خ 
الحديثة، يمكن توجيهها عن بعد 

لتعمل دون طواقم.
ويف مقابلة ح�ول املوضوع، قال 
“أورال”  مكت�ب  رئي�س  نائ�ب 
املركب�ات  للتصمي�م  ال�رويس 
العسكري�ة، إيلي�ا ماكييف: “تم 
مؤخ�را البدء باختب�ار نسخ من 
دبابات أرمات�ا الروسية الحديثة 
الت�ي يمك�ن توجيهها ع�ن بعد 
لتعمل دون طاقم، هذه الدبابات 
تمكن�ت خ�الل االختب�ارات من 
الحرك�ة دون وج�ود أي طاق�م 
داخله�ا، بل وتمكن�ت من إطالق 

النار عىل األهداف أيضا”.

وكان وزي�ر الصناع�ة والتجارة 
مانت�وروف،  ديني�س  ال�رويس، 
ق�د قال خ�الل فعالي�ات منتدى 
عقدت  الت�ي  “الجي�ش2020-” 
ضواح�ي  يف  امل�ايض  الشه�ر 
أرمات�ا  دباب�ات  “إن  موسك�و 
الخدم�ة  إىل  ستنض�م  الحديث�ة 
يف الجي�ش الرويس أواخ�ر العام 
الج�اري أو بداية الع�ام القادم، 
وأن العديد م�ن الزبائن األجانب 
أبدوا رغبتهم بالحصول عىل هذه 

الدبابات”.
أرمات�ا”   T-14“ دباب�ة  وتع�د 
الروسي�ة فريدة م�ن نوعها من 
حيث القدرات، إذ يمكن االعتماد 
لالستط�الع  كمركب�ة  عليه�ا 
واكتشاف األهداف املعادية الربية 

والجوية.

بعد خمسني يوما من صدور أول 
مرس�وم رئ�ايس يف حق�ه، وبعد 
العديد من املفاوضات والتقلبات 
تيك  ب�ات تطبيق  الدبلوماسي�ة، 
توك قريبا م�ن استحقاق حاسم 
سيحجبه ع�ن منص�ات التنزيل 
مس�اء الي�وم األح�د يف الوالي�ات 
م�ن  ابت�داًء  املتحدة.وسيتع�ذر 
 23,59 الساع�ة  األح�د  الي�وم 
)االثنني الساعة 3,59 ت.غ( عىل 
املستخدمني الجدد تنزيل التطبيق 
وللمستخدمني الحاليني تحديثه، 
ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

وحدد القايض، كارل نيكولز، الذي 
ينظر يف التماس عاجل قدمه تيك 
توك، موع�د جلسة جديدة للنظر 
األح�د  واش�نطن  يف  القضي�ة  يف 
ت.غ(.  13,30(  9,30 الساع�ة 

ويتهم الرئيس، دونالد ترمب، منذ 
أش�هر، التطبي�ق اململوك لرشكة 
بالتجسس  الصينية  “بايتدانس” 
لحس�اب بك�ني من خ�الل جمع 

بيان�ات مستخدمي�ه، م�ن دون 
إبراز أدلة عىل ذلك.ووصف ترمب 
التطبي�ق، يف مرسوم ص�در يف 6 
أغسطس، بأنه خطر عىل “األمن 
القوم�ي”، معلنا حظ�ر نشاطه 
يف الوالي�ات املتح�دة م�ا ل�م يتم 
أمريكية.وأمهل  بيع�ه ملجموع�ة 
القايض، كارل نيكولز، الخميس، 
الحكومة 24 ساعة لتمديد املهلة 
إدارة  لك�ن  موقفه�ا،  تربي�ر  أو 
ترم�ب تمسك�ت بقراره�ا، عىل 
وف�ق وثيق�ة وجه�ت، الجمعة، 
إىل القضاء.وبم�ا أن ملكي�ة تيك 
توك لم تنتق�ل إىل رشكة أمريكية 
استجاب�ة ملطل�ب ترم�ب، فل�ن 
يعود م�ن حق نظام�ي التشغيل 
“أندرويد” التابع لغوغل و”آي أو 
إس” التاب�ع آلبل عرض التطبيق 
عىل منصاتهما للتنزيل يف الواليات 
املتحدة، ما لم يحكم القايض بغري 
ذلك.ورفض تيك توك التعليق عىل 

القضية الراهنة.

رفع�ت خدم�ة مشارك�ة الص�ور 
م�دة  انستج�رام  والفيديوه�ات 
 15 م�ن  الفيديوه�ات  تسجي�ل 
ثاني�ة لتصب�ح 30 ثاني�ة، حي�ث 
يمكن للمستخدم�ني اآلن تسجيل 
فيديوه�ات به�ذه امل�دة الطويلة، 
أن  يعن�ي  ال�ذي  األم�ر  وه�و 
املستخدمني سيقضون وقتا أطول 

يف املنصة، وهذا جيد لها.
الرسم�ي  الحس�اب  وبحس�ب 
لتطبيق انستجرام عىل تويرت، فقد 
أدخلت املنص�ة تعديالً عىل املؤقت 
الزمني ليصبح حتى 10 ثوان بدالً 
من 3 ثوان فقط، وهذا طبيعي مع 
مضاعف�ة مدة الفيدي�و املسموح 

الخدمة،  تسجيله�ا ورفعها ع�ىل 
الخدم�ة تسم�ح  أصبح�ت  كم�ا 
املقاط�ع  بتعدي�ل  للمستخدم�ني 
م�ن اقتصاص وحذف وذلك لجعل 
عملية إنشاء املقطع أكثر سالسة. 
وعىل ما يبدو أن انستجرام يسعى 
من خ�الل Reels ملنافسة تطبيق 
تي�ك ت�وك، حي�ث يستثم�ر فيها 
مبالغ وجهد ضخم لجعلها تنافس 
تيك ت�وك وتسل�ب من�ه األضواء، 
وتأت�ي ه�ذه التحديث�ات الجديدة 
تجرب�ة  لجع�ل  اسرتاتيجيته�ا  يف 
االستخ�دام أسه�ل وأفض�ل وهو 
عام�ل حاسم يف بقاء املستخدمني 

ضمن ميزة انستجرام.

روسيا تختبر دبابات تعمل بدون 
طواقم

حظر تطبيق “تيك توك” يبدأ اليوم في 
الواليات المتحدة 

 Reels انستغرام يطرح ميزة جديدة لـ
لزيادة مدة الفيديوهات

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

سعد حمسن خليل

السوري�ة  املمثل�ة  تجس�د 
كنده علوش يف حكاية “يض 
القم�ر”، م�ن مسلس�ل “إال 
“الشي�ف  ش�خصية  أن�ا”، 
التي تم�ر عالقتها  عالي�ا”، 
الزوجي�ة م�ع زوجه�ا نادر 
الضغ�وط،  م�ن  بالكث�ري 
بسبب رغبتهم�ا يف اإلنجاب 
وصعوبة تحقي�ق ذلك. وإىل 
اإلنج�اب،  قضي�ة  جان�ب 
يعال�ج املسلس�ل العديد من 
القضايا اإلجتماعية األخرى 
واملش�كالت الزوجية، ومنها 

الخيانة والشك.
تألي�ف  م�ن  القم�ر”  “يض 

وعب�ري  الفخران�ي  ي�ري 
سليمان، إخراج أحمد حسن، 
ويش�ارك يف بطولت�ه محم�د 
ع�الء، محمد ش�اهني، زينب 
غري�ب، محم�ود العمرويس، 
محم�ود،  الل�ه  عب�د  أحم�د 
م�روة عي�د، ريه�ام محيي، 
ياسم�ني موايف.كم�ا تستع�د 
يف  للمشارك�ة  حالي�اً  كن�دة 
العديد من األعم�ال الجديدة، 
من بينه�ا فيلم “باللني”، من 
تألي�ف عادل صلي�ب، إخراج 
معت�ز التون�ي، وم�ن بطولة 
أحمد كمال، سوسن بدر، عال 

رشدي، مصطفى خاطر.

  

تغريدات

راغب عالمة

محمد بن راشد

ــّوه و َحرق و دّمر و  ــار البلد اهلل ينتقم من كّل َمْن خّرب و ش ط
َسرق و خان بلدنا لبنان و الشعب اللبناني و خان اإلنسانية ... 

بلدنا #لبنان لألسف #طار_البلد 

باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء  األمريكية ناسا 
NASA@

ــتقبلية يف حمطة   لتدريب رواد فضاء إماراتيني إلدارة مهام مس
 space ــر الفضائي خارج احملطة الفضاء الدولية ومهمات الس
ــاء الدولية. ــدد طويلة يف حمطة الفض ــاء مل walks ..والبق
التعاون الدولي يف جمال الفضاء جزء أساسي من اسرتاتيجيتنا

مطر ســـاخن

كنده علوش تدخل في صراع 
مع زوجها.. لهذا السبب

وفاة الفنان المنتصر باهلل عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض

إليسا تقضي إجازة نهاية األسبوع في ركوب “الَعَجلة”

رحل الفن�ان الكوميدي الكبري، املنترص 
بمدين�ة  املستشفي�ات  أح�د  بالل�ه، يف 
اإلسكندرية بعد رصاع مع املرض.. كان 
الفنان الراحل ق�د عانى خالل أكثر من 
10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت 
معه ع�ام 2008 عندم�ا أصيب بجلطة 
يف  امل�خ، تسبب�ت يف إبعاده ع�ن التمثيل 
عام�ني، وعندما عاد ل�م يستمر  طوياًل 
حتى عاود االبتع�اد لتأثري املرض عليه، 
لكنه ك�ان يتحامل  عىل نفس�ه لتقديم 
بع�ض األعمال الت�ي ال تتطلب مجهودا 
مث�ل  املسلسالت اإلذاعي�ة، أو املشاركة 
كضيف رشف يف مشهد أو حلقة  ببعض 
األعمال، فظهر يف املسلسل التليفزيوني 
)راجل وست ست�ات(،  واإلذاعي )عوام 
عىل بر الهوى(. وكان الراحل يعاني من 

جفاء زمالئ�ه الفنانني وع�دم سؤالهم 
علي�ه إال القلي�ل منهم.. املنت�رص بالله 
فن�ان متم�رس حاصل ع�ىل ماجستري 
فن�ون مرحي�ة بعد تخرج�ه يف معهد 
الفن�ون ب�8 سن�وات وتحدي�ًدا يف عام 
1977، وك�ان ظه�وره األول م�ع فرقه 
ثالثي أضواء املرح ببداية السبعينيات 
بعد تخرجه مبارشة، ليضع قدمه بثبات 
يف الوس�ط الفن�ي ويتأل�ق يف تجسي�د 
الشخصي�ات التي يقدمه�ا، وخصوًصا 
إن كان�ت فكاهية، وع�ىل الرغم من أنه 
لم يحصل ع�ىل البطولة املطلقة، إال أنه 
كان يف معظ�م أعماله محورا لألحداث، 
والشخصي�ة املؤث�رة. الراحل تزوج من 
الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن 

للتفرغ لرعاية بناتها الثالث.

ظهرت النجمة اللبنانية، اليسا، ىف إطاللة جديدة مع أخر 
أي�ام الصيفية، حيث نرشت ص�ورة لها عرب حسابها عىل 
تويرت، وهي تركب الدراجة “العجلة” خالل إجازة “الويك 
ان�د”، متمني�ة أن يكون الي�وم جيدا عىل جمي�ع محبيها 
-Good day lo قائل�ة:  ”وعشاقه�ا، 

.”ers
أعلن�ت  إليس�ا،  وكان�ت 
ط�رح نسخ�ة جدي�دة 
م�ن ألبومه�ا الجديد 
رأي”  “صاحب�ة 
بع�دد  لكنه�ا 
وتحتوي  محدود، 
أفض�ل  ع�ىل 
أغنياته�ا خ�الل 
الفنية  مسريتها 
أغاني  إىل  إضافة 
وكتب�ت  األلب�وم، 
حسابه�ا  ع�رب 
“توي�رت”  بموق�ع 
“سعيدة إلع�الن طرح 
ألبوم  نسخة محدودة من 
صاحبة رأي قريبا.. تضم غالفا 
جدي�دا وكل أغاني األلبوم، باإلضافة 
إىل األغاني املفضلة التي أصدرتها خالل مسرية 20 عاما.. 
من متحم�س لذلك؟”. وهنأت إليس�ا، الشعب السعودي، 
مؤخ�را، بمناسبة الي�وم الوطني ال�� 90، ووجهت إليسا 
رسال�ة تهنئة ع�رب حسابه�ا الرسمي بموق�ع “تويرت”، 
قائل�ة: “بمناسبة اليوم الوطني السع�ودي ال� 90، بحب 
وّج�ه تهنئة قلبي�ة صادق�ة للمملكة، قي�ادة، وحكومة، 
وش�عباً، وأصدقاء... الله يحمي قيادتكم وبالدكم، ويعّزز 
دوركم الريادي يف املنطقة والعالم... شكراً لوقوفكم دايماً 

مع لبنان يف كل الظروف”.

رغ�م م�رور أكث�ر م�ن 40 يوم�ا 
عىل وق�وع انفجار ب�ريوت، أكّدت 
الفنان�ة ماي�ا دي�اب أنه�ا عائشة 
وميت�ة يف الوق�ت نفس�ه، مشرية 
خ�الل مقابلة لها م�ع الزميل عيل 
ياسني عرب قن�اة “الجديد” اىل أنها 
كانت موجودة يف منزلها يف منطقة 
األرشفي�ة لحظة الح�ادث، وكانت 
تتح�ر لزي�ارة املرف�أ برفقة 15 
شخصاً كونها كانت تريد أن يكون 
حفلها األونالي�ن الثاني من هناك، 
وكان من املفرتض أن يخرجه جو 

بو عيد.
وش�ّددت مايا ع�ىل أن “ال خالفات 
لدّيها م�ع أي ش�خص، وأؤمن أن 
الطاقة والحياة التي نعيشها يجب 
أن ال تجعلنا نتأثر بالسلبيات التي 
حولنا، وأبتعد عن األشخاص الذين 
أختل�ف معه�م، ولك�ن ال اضع يف 
قلبي الحقد واتمنى الخري له أو لها 

دون وجود ألي سوء نية”.
وع�ن تهجم البع�ض عليها بسبب 
نرشه�ا ص�ورا له�ا خ�الل القيام 
بأعمال انساني�ة، قالت: “وال مرة 
تسألن�ي ع�ن البعض ال�ذي يفكر 
ب�ي بطريق�ة سلبي�ة، فه�ؤالء ال 

أراه�م، انم�ا اسألني ع�ن الهدف 
مما أقوم ب�ه وألول مرة وجدت أن 
هناك رضورة وال ت�زال أن أعرض 
م�ا أفعل، لربما ينع�دي مني باقي 

النجوم”.
وأصافت:” يف حال ك�ان هذا األمر 
فاالم�راض  عيب�اً  البع�ض  يع�ده 
النفسي�ة ال تنتهي”.وعن قصدها 
بكالمها أن الفنان�ة جوليا بطرس 
ال تمث�ل م�ا تغني�ة كونه�ا واحدة 
من الفنان�ات اللواتي يغنني الثورة 
ولم تشارك بها، قالت: “أنا لم أملح 
اىل اسمه�ا بل قصدته�ا، فالسيدة 
فريوز التي هي رمز لبنان بالراء 
والراء ورمز قصة لبنان وتاريخه 
الذي رسمه االخوان الرحباني، ومع 
كل عزلتها مل�اذا استقبلت الرئيس 
الفرنيس ايمانويل ماكرون برأيك؟ 
الج�واب النه�ا تعل�م ان زيارته له 
فيها قص�دان لتكريمها وهي التي 
األرض،  تكريم�ات  كل  تستح�ق 
والقص�د الثان�ي ه�و ان تكريمها 
يف هذا الوقت الصع�ب التي يعاني 
من�ه لبن�ان قام به ماك�رون ألنها 
االم�ل بكل أغنية جميلة غنتها عن 

بلدنا”.

مايا دياب: أمراض البعض النفسية ال تنتهي وجوليا 
بطرس ال تمثل أغنياتها

محمد رمضان يحتفل بعيد ميالد ابنته بالرقص على أنغام “كورونا”

نجوى كرم: انتهى وقت اإلنتظار سيتم عرض 
”The Voice Senior“ برنامج

احتفل الفنان، محمد رمضان، بعيد ميالد ابنته 
حن�ني، عىل أنغ�ام أغنية “كورون�ا فريوس”، 
حيث ش�ارك جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو 
عرب خاصية االستوري عىل حسابه الشخيص 
بموقع إنستجرام، ظهر فيه برفقة ابنته داخل 
السيارة وهم�ا يرقصان عىل أغنيت�ه الجديد. 
وحرص الفنان محمد رمضان عىل تهنئة ابنته 
حنني بعي�د ميالدها، حيث كت�ب عىل الفيديو 
“عيد مي�الد سعيد”، 
وهم�ا  وظه�را 
ن  قص�ا ير
ويحتف�الن 
بعيد امليالد 
يف السيارة 
أنغام  عىل 
غني�ة  أ
“كورون�ا 

فريوس”.

الخش�اب  سمي�ة  الفنان�ة  خطف�ت 
األنظار بإطاللة جديدة باللون األحمر، 
ما دف�ع الجميع لتوق�ع الكشف عن 
قصة حب جديدة يف حياتها، ولكنها يف 
الحقيقة بدأت حملة ل� “حب الذات” 
مع دع�وة ألن يصبح كل يوم يف حياة 
املرء بمثابة “عيد حب”.سمية نرشت 
جلسة تصوي�ر جديدة باللون األحمر 
إنستق�رام،  بموق�ع  حسابه�ا  ع�رب 
وعلق�ت عليه�ا قائلة: ح�ب نفسك، 
واجعل من كل ي�وم عيدا للحب.يذكر 
أن سمي�ة خضع�ت ألغ�رب جلس�ة 
تصوير يف صيف 2020، حيث ظهرت 
وكأنه�ا يف ح�وض سباح�ة، وغارقة 
يف ع�دد كبري م�ن حلق�ات الربتقال، 
ولكنه�ا وضع�ت تعليق�ا عميقا يربر 

هذا التنسيق غري املعتاد لجلسات 
التصوي�ر، خاصة انها لم تنرش 

سابق�ا أي�ة ص�ورة له�ا من 
داخ�ل ح�وض السباح�ة أو 

بمالبس السباحة.
الخشاب  وعلقت سمي�ة 

قائل�ة،  الص�ور  ع�ىل 
عندم�ا تك�ون الحياة 

الليم�ون  بطع����م 
فجأة  يمك�ن  امل�ر، 
أن تصب�ح بطع�م 
الربتق�ال، ف���ي 
لشعورها  إشارة 
باملرارة  سابق�ا 
عه�ا  ستمتا ا و

حاليا بالحياة.

هل تمر سمية الخشاب بقصة حب جديدة؟


