ارتفاع طفيف بالدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ْ
سجلت أسواق العملة يف العراق ،امس االثنني،
ارتفاعا ً يف سعر رصف الدوالر مقابل الدينار..
وكانت األسعار كاآلتي :بورصة الكفاح يف بغداد
 122الفا ً و 800دينار للمئة دوالر ،وكان سعر
أمس االول  122ألفا ً و 750ديناراً .أما بورصة
الحارثية يف بغداد فسجل  122ألفا ً و 850دينارا ً
للمئة دوالر.أما أسعار مكاتب الصرفة يف بغداد
فكان السعر فيها تقريبيا ،وكاآلتي :سعر الرشاء
سجل  122ألفا ً و 250دينارا ً للمئة دوالر .أما
البيع فبلغ  123ألفا ً و 250دينارا ً للمئة دوالر.

النفط يرتاجع مع ارتفاع حاالت
االصابة بكورونا

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
تراجعت أسعار النفط  ،امس االثنني ،فقد قوّض ارتفاع حاالت اإلصابة بفروس كورونا
اآلمال يف انتعاش سلس يف الطلب عى الوقود  ،حيث تميض معاير الخام الرئيسة
لتسجيل أول انخفاض شهري لها يف أشهر عديدة بعد تراجعها األسبوع املايض.ونزل
خام برنت  28سنتا إىل  42.13دوالر للربميل بحلول الساعة  10بتوقيت بغداد بعد أن
هبط  2.9باملئة األسبوع املايض .وانخفض ايضا غرب تكساس الوسيط األمريكي عند
 39.86دوالر للربميل  ،بانخفاض ً 39
سنتا أو  ، % 1بعد انخفاض بنسبة  % 2.1األسبوع
املايض.خام برنت يف طريقه لالنخفاض للشهر األول يف ستة أشهر بينما يتجه خام
غرب تكساس الوسيط إىل أول خسارة شهرية له منذ نيسان  ،إذ إن إعادة فرض قيود
التنقل يف بعض البلدان تخيم عى التوقعات بشأن تعايف الطلب عى الوقود.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7336 :الثالثاء  29ايلول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7336 Tue 29 Sep 2020

أكدت أن إجراء تعديالت على موازنة  2020الحتوائها أخطاء قانونية

املالية النيابية تكشف لـ

أسباب تأخر صرف رواتب املوظفني واملتقاعدين وترجح اطالقها قريبا
قروض.واضاف :ان الطريقة التي ستلجأ
اليها الحكومة لس�د الروات�ب ،من خالل
اخ�ذ وزارة املالية مبالغ كامانة من البنك
املركزي ومن ث�م يتم تحويلها اىل قروض
بعد التصوي�ت عى قانون موازنة ،2020
مبين�ا ان البن�ك املركزي اعلن اس�تعداده
لتغطي�ة نفق�ات الروات�ب عرب حس�اب
ّ
س�تحل
وزارة املالية ،ما يعني ان القضية
واط�الق الروات�ب س�تتم قريبا.وبش�أن
موازن�ة  2020اوضح كوجر ،ان مرشوع
قان�ون موازن�ة  2020كان في�ه اخطاء
قانوني�ة ويتع�ارض م�ع قان�ون االدارة
املالية للدولة ،لكون فيها عجز مايل يقدر
ب��  81تريلي�ون دينار أي بنس�بة حوايل
 ،60%مؤكدا ان قانون االدارة املالية ينص
عى ان ال يتجاوز عجز املوازنة .3%

الزوراء /حسني فالح:
كش�فتِ اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،عن
اس�باب تأخر رصف روات�ب املوظفني
واملتقاعدي�ن وش�بكة الحماي�ة
االجتماعي�ة خ�الل الش�هر الج�اري،
مرجحة اطالقها قريبا ،وفيما اكدت ان
الحكومة ستجري تعديالت عى مرشوع
قان�ون موازن�ة  2020الحتوائ�ه ع�ى
اخطاء قانونية ،اشارت اىل ان العجز يف
املوازنة بلغ  81تريليون دينار.
وقال عض�و اللجنة النائ�ب جمال كوجر
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان ع�دم توف�ر
الس�يولة املالي�ة الكافي�ة وراء تاخ�ر
رصف روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن
وش�بكة الحماية االجتماعي�ة ،مؤكدا ان
م�وارد الدول�ة الحالي�ة غر كافية لس�د
االحتياجات الرضورية والدولة بحاجة اىل

الكاظمي يوجه بإيداع القوة األمنية املاسكة وكل اجلهات األمنية املعنية يف التوقيف
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة العمليات املش�ركة ،امس االثنني،
استش�هاد خمس�ة اش�خاص ج�راء س�قوط
صاروخي كاتيوش�ا يف الرضواني�ة ببغداد ،فيما
وج�ه القائ�د العام للق�وات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي ،بإي�داع الق�وة األمنية املاس�كة وكل
الجه�ات األمنية املعنية يف التوقي�ف .وذكر بيان
لقيادة العمليات املشركة تلقت “الزوراء” نسخة
منه :انه يف الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات

األمنية قصارى جهدها يف س�بيل رعاية مصالح
املواطن�ني وحمايته�م وبس�ط القان�ون ودع�م
االس�تقرار ،تنربي عصابات الجريمة واملجاميع
الخارجة عن القانون ملمارسة أعمالها الوحشية
وترتكب الجرائم بح�ق املواطنني اآلمنني ،بهدف
خلق الفوىض وترويع الناس .وتابع ،فقد أقدمت
ه�ذه العصاب�ات عرص (االم�س) ع�ى ارتكاب
جريمة جبانة يف منطقة البوشعبان ( البوعامر)
قض�اء الرضواني�ة يف بغ�داد ،عندما اس�تهدفت

بصاروخ�ي كاتيوش�ا منزل أح�د العوائل اآلمنة
ودمرته بالكامل وتس�ببت باستش�هاد خمس�ة
أش�خاص ( ،ثالث�ة أطف�ال وامرأت�ني ) وجرح
طفل�ني ،وق�د ت�م تحدي�د م�كان االنط�الق من
منطقة حي الجهاد  .ووجه القائد العام للقوات
املس�لحة مصطف�ى الكاظمي ،بحس�ب البيان،
بإي�داع الق�وة األمني�ة املاس�كة ،وكل الجه�ات
األمنية املعني�ة يف التوقيف ،لتقاعس�ها عن أداء
مهماتها األمنية ،وس�تعاقب كل ق�وة تتقاعس

وتس�مح بمثل هذه الخروقات األمنية  ،كما أمر
بفت�ح تحقيق فوري بالح�ادث ومالحقة الجناة
مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد
العقوبات .وش�دد الكاظمي عى جميع األجهزة
األمنية برضورة تكثيف جهودها االستخبارية يف
املرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع
املواطن�ني ،وأكد عدم الس�ماح له�ذه العصابات
بأن تص�ول وتجول وتعبث باألم�ن دون أن تنال
جزاءها العادل.

الصحة :العراق ضمن توفري  8ماليني لقاح ذي اجلرعتني ملكافحة كورونا

ص4

الرئيس الصومالي خيفي فشله مجاهرييا باتهامات “مزعجة” للصحفيني

ص8

العراق وفرنسا يبحثان نتائج زيارة
ماكرون إىل بغداد

أن يجريه�ا الحقا”.وأكد األم�ني العام
لمجل�س ال�وزراء ،أن “رئي�س مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي أب�دى
اهتماما ً واس�عا ً بالنتائ�ج املتحققة يف
زي�ارة الرئيس ماكرون إىل بغداد وأوعز
بتش�كيل فريق عمل من األمانة العامة
لمجلس ال�وزراء بالتنس�يق مع وزارة
الخارجي�ة والس�فارة الفرنس�ية يف
بغ�داد ،بإعداد املل�ف املتكامل للقضايا
التي س�تتم مناقش�تها يف زي�ارة الوفد
العراق�ي املرتقب�ة إىل باريس”.وأش�ار
إىل أن “الوفد العراقي س�يبحث امللفات
االقتصادي�ة والعس�كرية والتجاري�ة
واالستثمارية.

تفاصيل ص2

اخلارجية تكشف عن تفاصيل زيارة
وزيرها اىل إيران

بغداد /الزوراء:
ْ
كش�فت وزارة الخارجي�ة ،عن تفاصيل
زي�ارة وزيره�ا ف�ؤاد حس�ني اىل ايران،
مش�رة اىل ان حس�ني حم�ل رس�الة
ش�فوية من رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي اىل الرئي�س االيران�ي حس�ن
روحاني.وقال الناطق باس�م الخارجية
أحم�د الصح�اف يف بي�ان  :إن “الوزي�ر
فؤاد حس�ني حمل رس�الة ش�فويّة من
الكاظمي إىل
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
ّ

اإليراني حس�ن روحاني”.وتابع
الرئيس
ّ
أن “الرس�الة الش�فويّة تمحورت حول
تط�وّرات األوض�اع باملنطق�ة ومُ َ
راجعة
أه� ّم االحتم�االت املُ ّ
توقعة وم�ا تنطوي
عليه من انعكاس�ات” ،مؤكدا ان “وزير
الخارجي�ة بحث يف طه�ران أه ّم امللفات
العالق�ة ب�ني البلدين”.ون�وه الصحاف
اىل ان “وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد حس�ني
افصح عن رؤية الحكومة يف التعامل مع
التح ّديات الراهنة”.

تركيا ترحل جمموعة جديدة من
“داعش” إىل العراق

انقرة  /متابعة الزوراء:
رحلتِ السلطات الركية مجموعة جديدة
من العراقيني املرتبطني بتنظيم “داعش”
ضم�ن مجموعة أكرب منه�م اعتقلوا قبل
أي�ام .وحس�ب وكال�ة أنب�اء األناض�ول
الركي�ة ،ف�إن “النياب�ة العام�ة يف والية
صامصون ش�مايل تركيا ،ق�ررت ترحيل
خمس�ة عراقي�ني أوقفتهم الس�لطات يف
وق�ت س�ابق ،خ�الل عملي�ة أمني�ة ضد
تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي” .وأضافت ،أن

رئيس الوزراء :احلكومة تواجه حتديا
خطريا يتمثل بالسالح املنفلت

تفاصيل ص3

بعد استشهاد مخسة أشخاص جراء سقوط صاروخي كاتيوشا يف الرضوانية

بغداد /متابعة الزوراء:
ّ
بحث األمني العام ملجلس الوزراء حميد
الغزي ،م�ع القائم باألعم�ال الفرنيس
جان – نويل بونيو نتائج زيارة الرئيس
الفرن�يس ايمانويل ماك�رون إىل بغداد
وامللفات التي س�يبحثها الوفد العراقي
يف باريس.وقالت االمانة يف بيان “ :بحث
األمني العام لمجلس الوزراء حميد نعيم
الغزي ،مع القائم باألعمال الفرنيس يف
بغداد الس�يد جان – نويل بونيو والوفد
املرافق له النتائ�ج التي حققتها زيارة
الرئي�س الفرن�يس إيمانوي�ل ماكرون
إىل بغ�داد مؤخ�را ً وأه�م امللف�ات التي
س�يبحثها الوف�د العراقي م�ع الجانب
الفرنيس خالل الزي�ارة التي من املقرر

خالل استقباله وزير الدفاع االيطالي

“ق�وات مكافحة اإلره�اب يف مديرية أمن
صامص�ون أوقفت  15مش�تبها بصلتهم
بالتنظي�م ،إث�ر عملي�ة أمني�ة نفذتها يف
الحادي والعرشين من الش�هر الجاري”.
وعقب انتهاء األم�ن الركي من إجراءات
التحقيق م�ع املوقوف�ني ،ق�ررت النيابة
العامة ترحيله�م ،فيما يتواصل التحقيق
مع باقي املشبوهني .وكانت النيابة العامة
يف صامص�ون ق�د رحلت يف وقت س�ابق
ستة عراقيني آخرين بني املوقوفني.

داع�ش اإلرهابية م�ا زالت تش�كل تهديدا
حقيقي�ا يف الع�راق م�ن خ�الل خالياه�ا
النائمة ،مؤكدا أن الق�وات األمنية تواصل
عملياته�ا العس�كرية واالس�تخبارية يف
مالحقتها .كما أك�د أن الحكومة العراقية
تواجه اليوم تحديا خطرا يتمثل بالس�الح
املنفلت الذي يهدد األمن واالستقرار ،مبينا
أن األجه�زة األمني�ة تعم�ل بق�وة لفرض
القان�ون وحماية املواطن�ني ،وتعزيز أمن
البعثات الدبلوماسية ،ومالحقة الجماعات
الخارجة عن القانون .من جانبه ،أكد وزير
الدف�اع اإليطايل لورينزو جويريني ،حرص
واهتمام حكوم�ة بالده بتعزي�ز التعاون
مع العراق يف مجال محاربة اإلرهاب ،الذي
م�ا زال قائما ويهدد أمن العراق واملنطقة،
ّ
وع�رب ع�ن س�عادته بالتع�اون الثنائ�ي،
وأيضا عى مستوى الناتوّ .
وبني جويريني
رضورة أن تتوج�ه جه�ود املجتمع الدويل
لدعم الحكومة العراقية ،حيث ع ّد نجاحها
مهما الستقرار املنطقة برمتها.

بغداد /الزوراء:
اك� َد رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
امس االثنني ،ان الحكومة العراقية تواجه
اليوم تحديا خطرا يتمثل بالسالح املنفلت
الذي يهدد األمن واالس�تقرار ،فيما اش�ار
اىل ان عصاب�ات داع�ش م�ا زالت تش�كل
تهدي�دا حقيقي�ا للع�راق .وذك�ر املكت�ب
االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف بي�ان تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه :ان رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،اس�تقبل
وزي�ر الدفاع اإليطايل ،لورين�زو جويريني
والوف�د املراف�ق له ،وج�رى خ�الل اللقاء
بحث تعزيز التعاون ب�ني العراق وإيطاليا
يف مج�ال األمن وتدريب الق�وات العراقية،
ويف مج�ال الصناع�ة العس�كرية .ورحب
الكاظمي ،بحس�ب البيان ،بالوفد الضيف
وأعرب عن رغبة العراق يف تعزيز العالقات
الثنائي�ة مع إيطاليا ،وايض�ا مع التحالف
ال�دويل ،وأن يكون إليطالي�ا دور يف تهدئة
ّ
وب�ني أن عصاب�ات
األوض�اع باملنطق�ة.

استكماال لقانون االنتخابات اجلديد

جلنة نيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ُ
يرقب مجلس النواب حس�م خالفات
كتله السياس�ية حول ملح�ق الدوائر
املتع�ددة ،فيم�ا تتواص�ل سلس�لة
االجتماع�ات املكثف�ة ملمث�ي الكت�ل

 :توجه نيابي لفلرتة مقرتحات الدوائر املتعددة

السياس�ية م�ع اللجن�ة القانوني�ة
النيابي�ة بمش�اركة رئاس�ة الربمل�ان
لحس�م توزي�ع الدوائ�ر املتع�ددة
واس�تكمال قانون االنتخابات الجديد
.وتعليق�ا ع�ى ذل�ك تتج��ه اللجن�ة

القانونية النيابية اىل فلرة مقرحات
الدوائ�ر املتعددة يف قان�ون انتخابات
مجل�س الن�واب الجديد .وق�ال نائب
رئي�س اللجن�ة محم�د الغ�زي  ،ل�»
الزوراء « ،ان « اللجنة القانونية اعدت

تقريرها الفني بش�أن توزيع الدوائر
املتعددة الكمال قان�ون االنتخابات».
واضاف انه « تم االتفاق عى ان تتبنى
رئاسة مجلس النواب فلرة مقرحات
الكتل السياسية مللحق الدوائر املتعددة

الكم�ال قان�ون االنتخاب�ات « ،مبينا
ان « اللجن�ة ابلغت الكتل السياس�ية
من�ذ ش�هر حزي�ران امل�ايض بتقديم
مقرحاتها.

تفاصيل ص3

بعد تسجيل  4116إصابة جديدة و 62حالة وفاة

العراق يتخطى حاجز الـ 353ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز الـ  9آالف
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت

تس�جيل  4116اصاب�ة جدي�دة و62
حالة وفاة وشفاء  4111حالة ،حددت
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات بحسب املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة حصل�ت
«ال�زوراء» عى نس�خة منه�ا :ان عدد
الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم ام�س:
 ،22054ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات

املختربي�ة الكلي�ة ،2220913 :مبين�ة
انه ت�م تس�جيل  4116اصاب�ة جديدة
و 62حال�ة وفاة وش�فاء  4111حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكي:

 ،)%80.5( 284784ام�ا ع�دد ح�االت
االصاب�ات ال�كي ،353566 :بينما عدد
الحاالت التي تحت العالج.59730 :

تفاصيل ص2

النقل :نتابع عن كثب رفع احلظر اجلوي عن اخلطوط العراقية االحتاد األوروبي للبنان :تشكيل احلكومة
مقابل احلصول على الدعم املالي

بغداد /الزوراء:
أوع َز وزير النقل ،نارص الش�بي ،امس االثنني ،بتشكيل
لجن�ة فني�ة مختصة م�ن ال�وزارة والخط�وط لرشاء
طائ�رات ش�حن جوي.وق�ال الش�بي ،يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه ،عى هام�ش اجتم�اع لهيئة
ال�رأي يف الوزارة إنه “تم التصوي�ت عى رشاء باخرتني
للرشكة البحري و ( 100ش�احنة ) لرشكة النقل الربي
عن طري�ق املوازنة االس�تثمارية لتمكنه�ا من تطوير
عمله�ا م�ن جان�ب ،وكذل�ك لتس�هيل عملي�ات النقل
ملس�تلزمات دوائر الدولة ،كما تمت مناقش�ة اشكالية

(السائقني) يف التشغيل املشرك التابعة للرشكة العامة
لنقل املس�افرين ”.مش�ددا عى “اهمية نجاح مرشوع
حاف�الت نقل املس�افرين من املراب اىل املط�ار بغداد”.
وأك�د أن “عى رشكة العامة للموانئ االهتمام بالطريق
املؤدي للموان�ئ وتعبيدها وتخطيطه�ا بأرسع وقت”.
موجها “بالتنس�يق بني الوكيل الفني ورشكة الس�كك
بتش�كيل لجنة لدراسة خط س�كة حديد فيش خابور،
وكذلك بإعداد خطة لدراس�ة خط س�كة بغداد املوصل
اس�طنبول ،ومتابع�ة رف�ع الحظر الج�وي عن رشكة
الخطوط الجوية واالهتمام بخدمات االعاشة”.

بروكسل /متابعة الزوراء:
َ
قال االتح�اد األوروبي إنه يش�عر بخيبة األمل
ّ
والقل�ق ،وح�ث التكت�ل لبن�ان ع�ى تش�كيل
حكوم�ة للحصول عى دعم م�ايل من صندوق
النقد الدويل.وقال مسؤول السياسة الخارجية
باالتح�اد األوروبي جوزي�ب بوريل يف بيان ،إن
التكتل ينظر “بخيبة أمل وقلق الستقالة رئيس

الوزراء املكلف مصطفى أديب واملالبسات التي
أدت إىل قراره”.وأضاف “عى القيادات يف لبنان
التوحد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة
برسعة ...التشكيل الرسيع للحكومة سيكون
رضوري�ا أيض�ا للتوص�ل إىل اتف�اق مطل�وب
بشكل عاجل مع صندوق النقد الدويل”.

تفاصيل ص3

بعد استمرار القتال ومواجهات هي األعنف منذ 2016

ارتفاع عدد قتلى االشتباكات العنيفة بني أرمينيا وأذربيجان يف إقليم قره باغ
بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
ذك�رت وزارت�ا الدف�اع يف أرميني�ا
وأذربيج�ان أن قواتهم�ا اس�تمرتا يف
القتال طيلة الليل وأن املعارك استؤنفت
ام�س االثنني مع ن�رش مدفعية ثقيلة
ع�ى الجانبني ،عى خلفي�ة نزاع حول
منطقة ناغورني قره باغ التي تش�هد
مواجه�ات ه�ي األعن�ف من�ذ الع�ام
 .2016وأعلن�ت منطقة ناغورنو قره
ب�اغ ،ام�س االثن�ني ،عن س�قوط 27
مقاتال انفصاليا خالل اش�تباكات مع

ق�وات الجي�ش األذربيجان�ي ،لرتفع
إجمايل القتى العسكريني إىل  58قتيال.
وقالت وزارة الدفاع يف قرة باغ ،يف بيان
ع�ن الي�وم الثاني م�ن القت�ال“ :قتل
 27جندي�ا يف املع�ارك ام�س االثنني”.
وارتف�ع العدد اإلجم�ايل للقتى إىل 67
بينهم تس�عة قتى مدنيني ،س�بعة يف
أذربيجان واثنان عى الجانب األرميني،
حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وح�ث زعماء العالم ع�ى وقف القتال
بعد أن أثار االش�تباك األس�وأ منذ عام

 2016احتمالية نش�وب حرب جديدة
بني الخصمني الس�وفيتيني السابقني
أرميني�ا وأذربيجان.وقال مس�ؤولون
يف باك�و ويريف�ان إن االش�تباكات
العنيفة اس�تمرت ط�وال يوم االثنني.
وزعم�ت وزارة الدف�اع يف ق�ره ب�اغ
أن قواته�ا ص�دت هج�وم الدباب�ات
األذربيجان�ي ع�ى القط�اع الجنوبي
من خ�ط املواجهة.فيم�ا قالت وزارة
الدف�اع األذربيجانية إن قواتها دمرت
“عدة وحدات مدفعي�ة للعدو برضبة

دقيقة”.كم�ا لق�ي خمس�ة مدني�ني
أذربيجاني�ني ومدني�ان أرمينيان من
ق�ره باغ مرصعهم ،بحس�ب حصيلة
أُعل�ن عنها األحد .ولم تعلن أذربيجان
عن خس�ائرها العسكرية .وقد تكون
الخس�ائر أكرب بكث�ر ،لكن كل طرف
أكد أنه ألحق مئات الخسائر بالطرف
اآلخر ،ون�رش الجانبان صورا لدبابات
مدم�رة .كم�ا ذك�رت وزارة الدف�اع
يف ق�ره ب�اغ أنه�ا اس�تعادت املواق�ع
الت�ي خرستها يف اليوم الس�ابق ،لكن

أذربيج�ان أك�دت أنها س�يطرت عى
املزي�د م�ن األرايض .وقال�ت وزارة
الدف�اع يف أذربيجان ،البل�د القوقازي
ال�ذي أنف�ق بس�خاء ع�ى التس�لح
يف الس�نوات األخ�رة بفض�ل الث�روة
النفطية ،إن قواته�ا “قصفت مواقع
العدو بالصواريخ واملدفعية والطران
( )...وس�يطرت ع�ى ع�دة مواق�ع
اس�راتيجية يف ضواحي قرية تاليش.
العدو يراجع”.
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أمانة جملس الوزراء :جلنة الصحة
والسالمة حددت نسبة الدوام  50باملئة
بغداد /متابعة الزوراء:
حسمتِ األمانة العامة ملجلس الوزراء الجدل بشأن عودة الدوام يف مؤسسات
الدولة بنسبة مئة باملئة.
وقال املتحدث الرسمي باسم األمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي :إن
“قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الخاص بتحديد نسبة الدوام يف
مؤسسات الدولة هو  50باملئة.
واضاف ،أن “اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غري املرتبطة بوزارة
واملحافظني صالحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة”.
من جانبها أكدت وزارة الصحة عدم رفع اي توصية بشأن عودة الدوام يف
مؤسسات الدولة مئة باملئة.

عالوي :حتيطنا صراعات مريرة
واخشى على العراقيني من سياسات
أو قرارات غري مدروسة
بغداد/نينا:
اعرب رئيس ائتالف الوطنية اياد
عالوي ،عن خشيته من تعرض
العراقيني اىل اذى جراء ما تحيط
العراق من رصاعات مريرة.
وقال عالوي يف بيان ”:يف الرشق
بوادر حرب بني ارمينيا واذربيجان،
وتوتر ايراني امريكي ،فضال عن
تعثر عملية السالم الفلسطيني،
والرصاع الرتكي الكردي والتوتر
الرتكي اليوناني والرتكي السوري
شماالً وغربا ً  ،باالضافة اىل التصعيد
الذي يشهده جنوب العراق والذي
اليرس ابداً”.
وحذر من توسع تلك الرصاعات
وتأثريها عىل العراق وشعبه  ،مشددا
عىل رضورة “اعالء مصلحة الوطن
والنظر اىل معاناة ابنائه ،والدعوة اىل
حوار االضداد وتغليب املصالح ونبذ

العنف”.
ودعا عالوي الساسة واملسؤولني
يف العراق اىل التحيل بمزيد من
الصرب والحكمة والروية ،معربا ً عن
خشيته من  ”:ان ينال العراقيون
اذى جراء سياسات او قرارات غري
مدروسة”.

الرتبية  :االسبوع الثاني من الشهر
املقبل اعالن نتائج السادس االعدادي

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الرتبية“ ،االسبوع الثاني من الشهر املقبل” ،موعدا ً
ْ
العالن نتائج االمتحانات الوزارية ملرحلة السادس االعدادي للعام
الدرايس الحايل ،فيما اشارت اىل ان نسبة النجاح جيدة.
وقال معاون مدير التقويم واالمتحانات بالوزارة نعمة حربي يف
ترصيح صحفي :إن املديرية تستكمل حاليا عملية تصحيح وفحص
وتدقيق الدفاتر االمتحانية االلكرتونية لطلبة السادس االعدادي،
مؤكدا ان النتائج ستعلن خالل االسبوع الثاني من الشهر املقبل.
وأشار اىل ان نسب النجاح االولية الغلب املواد االمتحانية ،جيدة
مقارنة بالعام املايض وما سبقه ،الفتا اىل ان النتائج تبرش بتحقيق
الطلبة ملعدالت جيدة يف الفروع االحيائي والتطبيقي واالدبي
واملهني.
وكشف عن ان ما ميز سري العملية االمتحانية للعام الحايل عن
نظريتها لالعوام املاضية ،عدم وجود غش جماعي ،والذي عده
مؤرشا جيدا بالعملية االمتحانية لهذا العام.
وبشأن االخطاء التي اشارت لها بعض مواقع التواصل االجتماعي،
ذكر حربي انها جاءت الرباك الطلبة والحباطهم ،وعدها اخطاء
مفصلية واليحاسب عليها الطالب عند اجابته عىل الفرع املقصود،
نافيا وجود اي خطأ يف اسئلة مادة اللغة العربية ،كما ان الخطأ الذي
يقال انه ورد يف مادة الفيزياء للمتسعة  19او املتسعة  ،9هي ليست
خطأ بل جاء ذلك االختالف برقم املتسعة لتنمية فكر الطالب يف أثناء
االجابة ،وتم التوجيه اىل لجان اسئلة الفيزياء بعدم محاسبة الطلبة
ّ
اذ ت ّم ّ
تحل بطريقتني .
حل املسألة عىل اساس رقم  19او  9كونها
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شدد على ضرورة تضافر اجلهود إلجراء االنتخابات املبكرة
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رئيس اجلمهورية يؤكد أهمية محاية البعثات الدبلوماسية وتعزيز
سلطة الدولة وسيادتها
بغداد /الزوراء:
اك َد رئيس الجمهورية برهم صالح،
امس االثنني ،اهمية حماية البعثات
الدبلوماسية وتعزيز سلطة الدولة
وسيادتها يف فرض القانون ،فيما
شدد رضورة تضافر الجهود إلجراء
االنتخابات املبكرة.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة
الجمهورية يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :ان رئيس الجمهورية برهم
صالح ،استقبل يف قرص السالم ببغداد،
وزير الخارجية فؤاد حسني ،إذ تم بحث
املستجدات السياسية يف البالد .واضاف:
انه تم التأكيد خالل اللقاء عىل رضورة
تعزيز سلطة الدولة وسيادتها يف فرض
القانون ،وتطلع العراق نحو عالقات
متينة مع محيطيه اإلقليمي والدويل،
مبنية عىل أساس املصلحة املشرتكة
للشعوب والبلدان.
وتابع :كما تم بحث التطورات األخرية
يف البلد ،وجرى التأكيد عىل رضورة
حماية البعثات الدبلوماسية التي
تقع مسؤولية أمن موظفيها وسالمة
منشآتها عىل الجانب العراقي ضمن
االلتزامات الدولية املعمول بها.
وشدد رئيس الجمهورية عىل الدور

اإليجابي للعراق يف مسار عالقاته
الخارجية ،ومنع التوترات املختلفة يف
التأثري عىل هذا املسار من خالل دعم
سيادة الدولة وأجهزتها األمنية يف فرض
القانون وتوفري واالمن واالستقرار .ويف
سياق اخر ،استقبل رئيس الجمهورية

برهم صالح ،امس االثنني ،يف قرص
السالم ببغداد ،مستشار االمن الوطني
قاسم األعرجي .ووذكر بيان لرئاسة
الجمهورية ،انه تم خالل اللقاء التأكيد
عىل أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها
يف فرض القانون من خالل األجهزة

االمنية وبما يضمن األمن واالستقرار يف
البالد .وجرى التأكيد عىل أهمية حماية
البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من
التزامات العراق وفق املواثيق واألعراف
الدولية ،ومنع االعتداءات عليها والتي
تؤثر يف سمعة البلد يف املحافل الدولية.

وتناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود
األمنية واالستخباراتية يف مالحقة
خاليا داعش اإلرهابية ،ومنع إعطاء
أي فرصة للمتطرفني يف زعزعة أمن
املواطنني واستقرارهم .كما استقبل
رئيس الجمهورية برهم صالح ،امس
يف قرص السالم ببغداد ،رئيس جبهة
اإلنقاذ والتنمية أسامة النجيفي .وجرى
خالل اللقاء ،بحث تطورات األوضاع
السياسية واألمنية يف البالد ،والتأكيد
عىل رضورة دعم الدولة وترسيخ
سيادتها بما يحقق االمن واالستقرار.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ،انه
تم التأكيد أيضا ،عىل أهمية تضافر
الجهود لتهيئة االجواء املناسبة إلجراء
االنتخابات املبكرة وفق قانون انتخابي
عادل ومنصف ،يضمن التمثيل الحقيقي
ُ
وتحقق رشوط النزاهة
للناخبني،
والشفافية ومنع التزوير والتالعب.
وجرى خالل اللقاء بحث األوضاع يف
محافظة نينوى ،ورضورة تضافر
الجهود لتحقيق األمن واالستقرار
يف املدينة والحفاظ عىل اإلنجازات
املتحققة بعد دحر داعش ،وعودة جميع
النازحني اىل مناطقهم ،وتلبية متطلبات
املواطنني املعيشية والخدمية.

أكد الرتكيز على املناطق الريفية والقروية

الكاظمي يبحث خطوات بناء ألف مبنى مدرسي يف العراق
بغداد /الزوراء:
َ
اجتمع رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،بعدد من املسؤولني
الحكوميني املعنيني ،لبحث خطوات بناء ألف
مبنى مدريس جديد يف عموم العراق ،فيما اكد
ان تكون الخطة شاملة وتركز عىل املناطق
الريفية والقروية.

وقال الكاظمي يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :إن “عماد الحياة الكريمة للعراقيني يقف
عند أهمية االرتقاء بواقع التعليم وتوفري
البيئة املناسبة ،والبنى التحتية ،والتي تع ّد
من أوىل املهام األساسية لتطوير التعليم ،ومن
ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها”.
وأضاف الكاظمي ،أن “التعليم السالح

الحقيقي الذي تتسلح به األمم ،إىل جانب
النظام الصحي”.
وش ّدد عىل أن تكون خطة بناء املدارس شاملة
ألنحاء العراق كافة ،مع الرتكيز عىل املناطق
الريفية والقروية ،التي يجب أن تكون لها
حصة مهمة من هذه الجهود ،وأن يكون
العمل عىل أولوية ّ
فك االختناقات الحاصلة

حاليا يف استعمال األبنية املدرسية.
كما ّ
اطلع رئيس مجلس الوزراء عىل عرشة
نماذج من التصاميم الحديثة لألبنية املدرسية،
والتي تعتمد أفضل املواصفات العاملية بهذا
الشأن.
ّ
ووجه بدراستها ومناقشة اختيار األفضل
واألنسب من بينها.

العراق وفرنسا يبحثان نتائج زيارة ماكرون إىل بغداد

بغداد /متابعة الزوراء:
ّ
بحث األمني العام ملجلس الوزراء حميد
الغزي ،مع القائم باألعمال الفرنيس جان
– نويل بونيو نتائج زيارة الرئيس الفرنيس
ايمانويل ماكرون إىل بغداد وامللفات التي
سيبحثها الوفد العراقي يف باريس.
وقالت االمانة يف بيان “ :بحث األمني العام
لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ،مع
القائم باألعمال الفرنيس يف بغداد السيد جان
– نويل بونيو والوفد املرافق له النتائج التي
حققتها زيارة الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون إىل بغداد مؤخرا ً وأهم امللفات التي
سيبحثها الوفد العراقي مع الجانب الفرنيس
خالل الزيارة التي من املقرر أن يجريها
الحقا”.
وأكد األمني العام لمجلس الوزراء ،أن “رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى
اهتماما ً واسعا ً بالنتائج املتحققة يف زيارة

الرئيس ماكرون إىل بغداد وأوعز بتشكيل
فريق عمل من األمانة العامة لمجلس الوزراء
بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة
الفرنسية يف بغداد ،بإعداد امللف املتكامل
للقضايا التي ستتم مناقشتها يف زيارة الوفد
العراقي املرتقبة إىل باريس”.
وأشار إىل أن “الوفد العراقي سيبحث
امللفات االقتصادية والعسكرية والتجارية
واالستثمارية ،بعد أن قامت األمانة العامة
لمجلس الوزراء ،بتكليف الوزارات املعنية
بإعداد ملف متكامل عن االتفاقات التي
سيتم بحثها عىل طاولة النقاشات يف الزيارة
وترجمة العالقات اإليجابية عىل أرض
الواقع”.
وعرب القائم باألعمال الفرنيس ،بحسب
البيان ،عن “ارتياح الحكومة الفرنسية،
للنتائج اإليجابية التي تحققت يف أثناء زيارة
بغداد وجديتها بالتعامل مع العالقات الثنائية

وما ت ّم اإلتفاق عليه والتعاطي برغبة شديدة
إلنشاء املشاريع التي لها تماس مبارش مع
املواطنني ،مؤكدا ً إن حجم العالقات الفرنسية
العراقية تمتد سنوات طوال بوجود رشاكة
سرتاتيجية بني البلدين” .وتابعت االمانة،

“من املقرر إن تندرج ضمن امللفات التي
ستناقش يف الزيارة مرشوعي قطار بغداد
املعلق وإعادة تأهيل وتطوير مطار املوصل
الدويل ،إضافة إىل مشاريع الطاقة والحكومة
اإللكرتونية”.

بعد تسجيل  4116إصابة جديدة و 62حالة وفاة

العراق يتخطى حاجز الـ 353ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز الـ  9آالف
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  4116اصابة
جديدة و 62حالة وفاة وشفاء 4111
حالة ،حددت دائرتي صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
بحسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة حصلت
“الزوراء” عىل نسخة منها :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ،22054ليصبح عدد الفحوصات
املختربية الكلية ،2220913 :مبينة
انه تم تسجيل  4116اصابة جديدة
و 62حالة وفاة وشفاء  4111حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%80.5( 284784 :اما عدد
حاالت االصابات الكيل،353566 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،59730يف حني عدد الحاالت التي
تحت العناية املركزة ،532 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.9052 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي،
تسجيل  621اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  442اصابة شخصت

يف الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :ان “املؤسسات
الصحية يف جانب الرصافة سجلت
 621اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كاآلتي 442 :حالة شخصت
يف الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:
قطاع النهروان  78حالة  /قطاع
الرصافة  114حالة /قطاع املدائن
 33حالة /قطاع بغداد جديدة 39
حالة  /قطاع االعظمية  45حالة/
قطاع االستقالل  18حالة /قطاع
البلديات الثاني  80حالة /قطاع
الشعب  16حالة /قطاع الصدر 19
حالة.
 179حالة يف
واشار اىل ان
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الصدر  49حالة محلة ,555 ,
,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
 ,513 ,557,569قطاع  , 41قطاع
 . 31قطاع  , 47قطاع . 521 ,10
 . 565قطاع  . 49قطع  . 74الحبيبية
 ,الكيارة  ,جميلة  .الجوادر , 523 ,
 , 556قطاع 537 , 538 , 541 . 7
,345 , 544 , 550 , 517 , 532 ,
 331, 328 , 320 . . 357الشعب

 11حالة محلة ,335 , ,337 ,317
 , ,317الزراعي  , 333,حالة محلة
 , 738 ,728 ,722 , 734 .املعسكر
 , ,الزراعي  , 771 ,البلديات , 14
 , 504 , 502, 508 , , 506شارع
فلسطني  10حاالت محلة ,505
 ,503االمني  7حاالت محلة,731 ,
تجاوز ,743 . 721 , 741 , , 733 ,

تل محمد ,بغداد جديدة  6حاالت
محلة  , 701الزعفرانية  9حاالت
محلة , 964 , 917 , 960 , 971 ,
 , 905 ،949 , 958تقاطع االورزدي
الكرادة  7حالة
, 909 , 906 ,
محلة 314 , 310 , 302 ,905 ,903
 ,االعظمية  11حالة محلة،314 ,
العبيدي  4حاالت محلة  ,الكفاءات

 , 765, 762 ,الطالبية  5حاالت
محلة  , 321 , 323حي الزهراء 11
حالة محلة  , 759 , 757 ,الخنساء,
ام الكرب والغزالن  4حاالت محلة
, 337 , 345الراشدية  3حاالت /
قرية عباس  ،الحسينية  11حالة
محلة  , 215 , 222 ,االنتصار  ,بوب
الشام  ,كمرية  ،217 , 215 .الرشاد

 7حاالت محلة ، 772 , 752 , 771
زيونة  4حاالت محلة , 703 , 702
 ،706 , 704والكفاح حالتني محلة
 ،125بسماية حالة واحدة عمارة
 ،10التاجي حالة واحدة الزراعي
و سبع ابكار حالتني محلة ,332
. 342
واضاف الساعدي ،انه “تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل”،
مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  43819تويف
منهم 1241لالسف فيما اكتسب
الشفاء  37059ومتبقي قيد العالج
.”5591
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و
عناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد
واملعلن عنها امس االثنني.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :ان عدد
االصابات  662موزعة كاآلتي :أبو
غريب  /33ابو دشري  /7االسكان
 /5االعالم  /33البياع  /10التاجي
 /12الرتاث  /3الحارثية  /3الحرية
 /40الخطيب  /2الدورة /67
الرحمانية  /4السيدية  / 5الرشطة
الخامسة  /2الشعلة  /17الصالحية
 /4الطارمية  /13الطوبجي /2
العامرية  /7العطيفية /1العالوي
 /4الغزالية  /34القادسية /16
الكاظمية  /56الكـرخ  /2اللطيفية
 /3املحمودية  /33املشاهدة /1
املعالف  /2املنصور  /36املواصالت
 /2الوشاش  /14الريموك /19
جكوك  /2حي الجامعة  /14حي
الجهاد  /43حي الخرضاء  /29حي
العامل  /36حي العدل  /12حي
الفرات  /3شارع حيفا  /5كرادة
مريم  /8ناحية الرشيد  /1جانب
الرصافة  /9محافظة ذي قار /2
محافظة الديوانية  /1محافظة
بابل  /1محافطة صالح الدين/2
محافظة ميسان .1
واضافت ،ان عدد الشفاء ،802 :
بينما الوفيات.1 :
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بعد استقالة رئيس الوزراء مصطفى أديب

االحتاد األوروبي للبنان :تشكيل احلكومة
مقابل احلصول على الدعم املالي

بروكسل /متابعة الزوراء:
َ
قال االتحاد األوروبي إنه يش�عر بخيبة األمل
ّ
والقل�ق ،وح�ث التكت�ل لبن�ان عىل تش�كيل
حكوم�ة للحصول عىل دعم مايل من صندوق
النقد الدويل.
وقال مس�ؤول السياس�ة الخارجية باالتحاد
األوروب�ي جوزيب بوريل يف بي�ان ،إن التكتل
ينظ�ر “بخيب�ة أمل وقل�ق الس�تقالة رئيس
ال�وزراء املكل�ف مصطفى أديب واملالبس�ات
التي أدت إىل قراره”.
وأض�اف “عىل القيادات يف لبنان التوحد وبذل
كل ما بوسعها لتش�كيل الحكومة برسعة...
التشكيل الرسيع للحكومة سيكون رضوريا
أيضا للتوصل إىل اتفاق مطلوب بشكل عاجل
مع صندوق النقد الدويل”.
وكان الرئي�س اللبناني ميش�ال ع�ون أكد يف
وقت س�ابق اليوم تمس�كه بمبادرة الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون يف ما يخص األزمة
اللبناني�ة ،وذل�ك يف أعقاب اعت�ذار مصطفى
أديب عن تشكيل الحكومة.
م�ن جهة أخرى ،نقلت وكال�ة “رويرز” عن
مص�در مقرب من الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون ،قول�ه إن اعتذار أديب عن تش�كيل
الحكومة بلبنان يعني أن األحزاب السياس�ية
ارتكب�ت “خيان�ة جماعي�ة” ،لكن�ه أك�د أن
فرنس�ا س�تبقى إىل جانب البلد ملس�اعدته يف
الخروج من األزمة التي يمر بها”.
ماكرون يتهم القادة اللبنانيني “بخيانة”
وأمهل الرئي�س الفرن�يس إيمانويل ماكرون
الق�ادة اللبناني�ني أربع�ة إىل س�تة أس�ابيع
لتش�كيل حكومة يف إطار املبادرة الفرنسية،
مشددا األحد يف مؤتمر صحفي يف باريس عىل
أنه “أخذ علما بالخيان�ة الجماعية” للطبقة
السياسية اللبنانية.
وق�ال إن�ه “يخج�ل” مما يق�وم ب�ه القادة

اللبنانيون بعد فش�لهم يف تشكيل حكومة يف
إطار مبادرة أطلقها رغم أنهم تعهدوا القيام
بذلك يف أول أيلول/سبتمر .وندد ماكرون ب�
“نظام من الفس�اد يتمس�ك ب�ه الجميع ألن
الجميع يس�تفيدون من�ه” ،مضيفا“ :اليوم،
يقوم بضع عرشات من األش�خاص بإسقاط
بالد”.
وشدد ماكرون عىل أنه لن يتخىل عن مبادرته
إلنقاذ لبنان من االنهيار ،وأمهل زعماء البالد
أربعة إىل ستة أسابيع أخرى لتشكيل حكومة
يف إط�ار املبادرة الفرنس�ية .وق�ال أيضا إنه
“يخج�ل” من زعماء البالد وس�يزيد الضغط
عليهم لتغيري املسار.
وق�ال ماك�رون إن “خارطة الطري�ق (التي
أعلن�ت) يف األول من أيلول/س�بتمر باقية...
إنها املبادرة الوحيدة التي اتخذت عىل الصعيد
الوطن�ي واإلقليمي والدويل ،ولم يتم س�حبها
م�ن الطاولة  ،ولكن يعود اآلن اىل املس�ؤولني
اللبناني�ني أن ينته�زوا ه�م ه�ذه الفرص�ة
األخرية”.
وقد اس�تقال رئيس ال�وزراء اللبناني املكلف
مصطفى أديب الس�بت املايض بعد أن حاول
لشهر تقريبا تشكيل حكومة غري حزبية مما
وجه رضبة لخطة فرنس�ية تهدف إىل حش�د
زعم�اء البالد ملعالجة أس�وأ أزمة منذ الحرب
األهلية بني عامي  1975و.1990
وع�ىل وف�ق الدس�تور ،يتع�ني ع�ىل الرئيس
اللبنان�ي إج�راء مش�اورات برملاني�ة ملزمة
جدي�دة ،لتكليف رئي�س وزراء جديد من أجل
تش�كيل الحكومة .لكن ه�ذه العملية مهددة
م�رة أخرى بالتأجيل والتأخري وربما الفش�ل
مُ جددا.
ومن�ذ تكليف أدي�ب تش�كيل الحكومة يف 31
آب/اغس�طس ،س�عى إىل تش�كيل حكوم�ة
اختصاصي�ني ق�ادرة عىل إق�رار اإلصالحات
الرضورية.
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املالية النيابية تكش��ف ل� أس��باب تأخر صرف رواتب
املوظفني واملتقاعدين وترجح اطالقها قريبا
الزوراء /حسني فالح:
كش�فتِ اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
ع�ن اس�باب تأخ�ر رصف رواتب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن وش�بكة
الحماية االجتماعية خالل الش�هر
الج�اري ،مرجحة اطالقه�ا قريبا،
وفيما اكدت ان الحكومة س�تجري
تعدي�الت ع�ىل م�رشوع قان�ون
موازنة  2020الحتوائه عىل اخطاء
قانوني�ة ،اش�ارت اىل ان العج�ز يف
املوازنة بلغ  81تريليون دينار.
وقال عض�و اللجن�ة النائب جمال
كوج�ر يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
عدم توفر الس�يولة املالية الكافية
وراء تاخ�ر رصف رواتب املوظفني
واملتقاعدي�ن وش�بكة الحماي�ة
االجتماعي�ة ،مؤك�دا ان م�وارد
الدول�ة الحالي�ة غ�ري كافية لس�د
االحتياج�ات الرضوري�ة والدول�ة
بحاجة اىل قروض.
واضاف :ان الطريقة التي س�تلجأ
اليه�ا الحكومة لس�د الرواتب ،من

خ�الل اخ�ذ وزارة املالي�ة مبال�غ
كامان�ة م�ن البن�ك املرك�زي ومن
ثم يت�م تحويله�ا اىل ق�روض بعد
التصوي�ت ع�ىل قان�ون موازن�ة
 ،2020مبينا ان البنك املركزي اعلن
اس�تعداده لتغطية نفقات الرواتب
عر حس�اب وزارة املالية ،ما يعني
ّ
ستحل واطالق الرواتب
ان القضية
ستتم قريبا.

جلنة نيابية ل�

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ُ
يرقب مجل�س النواب حس�م خالفات كتله
السياس�ية ح�ول ملح�ق الدوائ�ر املتعددة،
فيما تتواصل سلس�لة االجتماع�ات املكثفة
ملمثيل الكتل السياس�ية مع اللجنة القانونية
النيابية بمش�اركة رئاس�ة الرملان لحس�م
توزي�ع الدوائر املتع�ددة واس�تكمال قانون
االنتخابات الجديد .
وتعليق�ا عىل ذل�ك تتج�ه اللجن�ة القانونية
النيابية اىل فل�رة مقرحات الدوائر املتعددة
يف قانون انتخابات مجلس النواب الجديد .
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة محم�د الغزي ،
ل��” الزوراء “ ،ان “ اللجن�ة القانونية اعدت
تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائر املتعددة
الكمال قانون االنتخابات”.
واض�اف ان�ه “ ت�م االتف�اق ع�ىل ان تتبنى
رئاسة مجلس النواب فلرة مقرحات الكتل
السياس�ية مللح�ق الدوائ�ر املتع�ددة الكمال
قانون االنتخابات “ ،مبينا ان “ اللجنة ابلغت
الكتل السياس�ية منذ ش�هر حزيران املايض
بتقديم مقرحاتها  ،لكن لم تصل اي اجابات
من الكتل السياسية “ ،مستدركا ان “ الكتلة
الوحيدة التي قدمت رؤيته�ا لتوزيع الدوائر
االنتخابي�ة ه�ي كتلة تحالف  /س�ائرون /

وبش�أن موازن�ة  2020اوض�ح
كوجر ،ان م�رشوع قانون موازنة
 2020كان في�ه اخط�اء قانوني�ة
ويتع�ارض م�ع قان�ون االدارة
املالي�ة للدول�ة ،لكون فيه�ا عجز
م�ايل يقدر ب��  81تريلي�ون دينار
أي بنس�بة ح�وايل  ،60%مؤكدا ان
قان�ون االدارة املالية ينص عىل ان
ال يتجاوز عجز املوازنة .3%

واض�اف :ان هن�اك مالحظ�ات
سجلها مجلس النواب عىل املوازنة
مم�ا دف�ع الحكوم�ة اىل س�حبها
لج�راء التعدي�الت الالزم�ة عليها،
منه�ا ان املوازن�ة ارقامه�ا كبرية
ج�دا ،الفت�ا اىل ان الرمل�ان وج�ه
س�ؤاال للحكوم�ة ه�ل ان العج�ز
يش�مل لثالث�ة اش�هر املتبقي�ة ام
االشهر ال�  9املاضية.
وب�ني انه كما معل�وم ان الحكومة
انفق�ت االم�وال خ�الل االش�هر
التس�عة املاضية وف�ق مبدا  1عىل
 ،12والباق�ي م�ن الس�نة الحالية
ثالثة اش�هر ،ما يعني ان الحكومة
س�تجري تعدي�ال ع�ىل ان تك�ون
املوازن�ة ميزانية مرصوف�ة فعلية
لالشهر املاضية وموازنة تخطيطية
لالشهر الثالثة املقبلة.
وم�ى بالق�ول :كم�ا ان املوازنة
تخلو م�ن أي اصالحات اقتصادية
لتعظيم موارد الدولة املالية وكذلك
محاربة الفساد ،مبينا ان الحكومة

س�حبت املوازنة بناء عىل طلب من
الرملان.
واش�ار اىل ان الحكوم�ة س�تجري
التعديالت عىل هذا االساس وسيتم
ارسال املوازنة اىل الرملان مرة اخرى
لك�ي يت�م مناقش�تها والتصويت
عليه�ا ،مؤك�دا ان املوازنة س�يتم
التصويت عليها بشكل رسيع حال
وصولها من مجلس النواب.
وكان البن�ك املرك�زي العراقي ،قد
اكد يف وقت س�ابق ،استعداده التام
لتس�لم إش�عارات رصف روات�ب
أيلول.
وذك�ر بي�ان للبن�ك :إن “البن�ك
املرك�زي يؤك�د اس�تعداده الت�ام
لتس�لم إش�عارات رصف الروات�ب
للمتقاعدي�ن واملوظف�ني لش�هر
أيل�ول من حس�اب وزارة املالية يف
البنك املركزي”.
وأض�اف ،أن “البن�ك أوض�ح بعدم
وجود أي إش�كاالت فنية أو تقنية
بالوقت الحارض تعيق ذلك”.

استكماال لقانون االنتخابات اجلديد

 :توجه نيابي لفلرتة مقرتحات الدوائر املتعددة

وتضمنت اعتماد  237دائرة انتخابية”.
وبش�أن موع�د االنتخاب�ات  ،اك�د الغزي ان
تحدي�د موع�د االنتخاب�ات املبك�رة يتطلب
إكمال قانون االنتخابات وتوفر ظروف أمنية
وإمكانيات مالي�ة لدى مفوضية االنتخابات
.
واوضح ان “تحديد موعد االنتخابات املبكرة
هو من صالحيات رئاسة الوزراء واملفوضية
العلي�ا لالنتخابات ،وال يت�م تحديد املوعد إال
بع�د إكمال قانون االنتخاب�ات واالتفاق عىل
طريقة االنتخاب والنظام االنتخابي”.
وأض�اف ان “ اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
طلب�ت من رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،الرتي�ب لعقد اجتماع مش�رك
مع مجلس الوزراء ملناقش�ة تداعيات قانون
االنتخاب�ات وإكم�ال الدوائ�ر االنتخابية “،
مبينا ان “ سيتم التصويت عىل ملحق قانون
االنتخابات وإرس�اله اىل رئاس�ة الجمهورية
حال عودة انعقاد جلسات الرملان”.
باملقابل اكد العضو االخر يف اللجنة القانونية
النيابي�ة حس�ني العقاب�ي ،انقس�ام الكتل
السياس�ية بش�أن ملح�ق الدوائ�ر املتعددة
الستكمال قانون االنتخابات الجديد .
وقال العقابي يف ترصي�ح ل�”الزوراء” امس

االول ،ان “ الج�دل ماي�زال قائم�ا بش�أن
ملح�ق توزي�ع الدوائ�ر املتع�ددة  ،دون ان
نص�ل اىل نتيج�ة نهائي�ة الس�تكمال قانون
االنتخابات”.
واض�اف ان “ هن�اك ثالث�ة مح�اور بش�أن
جدول توزيع الدوائر االنتخابية ،املحور االول
منه�ا يدفع باتج�اه تعدد الدوائ�ر كما نص
القانون ،و املحور االخر هو محور وس�طي
مع ان تكون املحافظة دائرتني او ثالث دوائر
للمحافظات الكبرية ،ال اكثر”.

وتاب�ع القول ان “ املح�ور الثالث ،وهذا اخذ
يتبلور بش�كل اوسع وتداولته قيادات مدنية
ونخب مستقلة وبعض الكتل داخل الرملان ،
بالعودة اىل دائرة واحدة لكل محافظة ،وذلك
بس�بب صعوبة تقس�يم املحافظة اىل دوائر
متعددة لع�دم وجود قاع�دة بيانات رصينة
تضمن تقسيم املحافظة اىل دوائر”.
واوضح ان “ باالمكان امليض اىل مقرح دائرة
واحدة لكل محافظة الستيعاب كافة القضايا
الفنية املتعلقة بالعملية االنتخابية”.

بعد استمرار القتال ومواجهات هي األعنف منذ 2016

ارتفاع عدد قتلى االشتباكات العنيفة بني أرمينيا وأذربيجان يف إقليم قره باغ
بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
ذك�رت وزارت�ا الدف�اع يف أرميني�ا
وأذربيج�ان أن قواتهم�ا اس�تمرتا يف
القتال طيلة الليل وأن املعارك استؤنفت
امس االثنني مع نرش مدفعية ثقيلة عىل
الجانبني ،عىل خلفية نزاع حول منطقة
ناغورني قره باغ التي تشهد مواجهات
هي األعنف منذ العام .2016
وأعلن�ت منطق�ة ناغورن�و ق�ره باغ،
امس االثن�ني ،عن س�قوط  27مقاتال
انفصاليا خ�الل اش�تباكات مع قوات
الجي�ش األذربيجاني ،لريتف�ع إجمايل
القتىل العسكريني إىل  58قتيال.
وقالت وزارة الدفاع يف قرة باغ ،يف بيان
ع�ن اليوم الثاني م�ن القتال“ :قتل 27
جنديا يف املعارك امس االثنني” .وارتفع
الع�دد اإلجم�ايل للقت�ىل إىل  67بينه�م
تسعة قتىل مدنيني ،سبعة يف أذربيجان
واثنان عىل الجانب األرميني ،حس�بما
أفادت وكالة “فرانس برس”.
وحث زعم�اء العالم عىل وق�ف القتال
بعد أن أثار االش�تباك األس�وأ منذ عام
 2016احتمالية نش�وب ح�رب جديدة
بني الخصمني الس�وفيتيني الس�ابقني
أرمينيا وأذربيجان.
وقال مس�ؤولون يف باك�و ويريفان إن
االشتباكات العنيفة استمرت طوال يوم
االثن�ني .وزعم�ت وزارة الدف�اع يف قره
ب�اغ أن قواتها صدت هج�وم الدبابات
األذربيجاني ع�ىل القطاع الجنوبي من
خط املواجهة.
فيم�ا قالت وزارة الدف�اع األذربيجانية
إن قواتها دمرت “عدة وحدات مدفعية

للعدو برضبة دقيقة”.
كما لقي خمس�ة مدني�ني أذربيجانيني
ومدني�ان أرميني�ان م�ن ق�ره ب�اغ
مرصعه�م ،بحس�ب حصيل�ة أُعل�ن
عنه�ا األحد .ول�م تعل�ن أذربيجان عن
خسائرها العسكرية.
وقد تكون الخس�ائر أك�ر بكثري ،لكن
كل طرف أكد أنه ألحق مئات الخس�ائر
بالطرف اآلخر ،ون�رش الجانبان صورا
لدبابات مدمرة.
كم�ا ذك�رت وزارة الدفاع يف ق�ره باغ
أنها اس�تعادت املواقع التي خرستها يف
اليوم السابق ،لكن أذربيجان أكدت أنها
سيطرت عىل املزيد من األرايض.
وقال�ت وزارة الدف�اع يف أذربيج�ان،

البلد القوقازي الذي أنفق بس�خاء عىل
التس�لح يف الس�نوات األخ�رية بفض�ل
الث�روة النفطي�ة ،إن قواته�ا “قصفت
مواق�ع الع�دو بالصواري�خ واملدفعية
والط�ريان ( )...وس�يطرت ع�ىل ع�دة
مواق�ع اس�راتيجية يف ضواحي قرية
تاليش .العدو يراجع”.
ووقع رئي�س أذربيجان إله�ام علييف
مرس�وما بالتعبئة العس�كرية يف ثاني
ي�وم م�ن االش�تباكات الت�ي تب�ادل
الطرف�ان ،الل�ذان خاض�ا حرب�ا ع�ىل
اإلقليم يف التسعينيات ،اللوم عىل سبب
اندالعه�ا .وأكد كل طرف س�قوط قتىل
يف صفوفه.
وأعلن�ت أرمينيا وإقلي�م ناجورنو قرة

ب�اغ ،الواقع داخل أذربيجان لكن يديره
األرم�ن ،األح�كام العرفي�ة والتعبئ�ة
العامة أمس االول األحد.
ّ
وحضت الواليات املتحدة األحد أذربيجان
والق�وات االنفصالي�ة يف ناغورني قره
باغ ،املدعومة م�ن أرمينيا ،عىل “وقف
األعم�ال العدائية فورا” يف هذه املنطقة
املتنازع عليها ،والتي تش�هد مواجهات
هي األعنف منذ العام .2016
واتص�ل مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة
األمريك�ي س�تيفن بيغ�ان بالطرف�ني
ّ
“حضهما ع�ىل وقف األعمال
من أج�ل
العدائي�ة ف�ورا ،واس�تخدام قن�وات
ّ
لتجنب مزيد
التواصل املب�ارش القائمة
ّ
وتجنب املواقف واألفعال
من التصعيد،

غ�ري املفي�دة” ،وف�ق بي�ان للخارجية
األمريكية.
وتبادل�ت أرمينيا وأذربيجان االتهامات
بالتس�بب بمواجهات دامية وقعت بني
الجانبني عىل خلفية نزاع حول منطقة
ناغورني ق�ره باغ ،أوقعت  23قتيال ،يف
تطوّر يهدد باستدراج روسيا وتركيا إىل
ساحة الرصاع.
وتابع بيان الخارجي�ة األمريكية “تع ّد
الوالي�ات املتح�دة أن مش�اركة جهات
خارجي�ة يف العنف املتصاعد س�تكون
غ�ري مفي�دة ول�ن ت�ؤدي إال إىل تفاقم
التوترات اإلقليمية”.
وزادت أسوأ اشتباكات منذ العام 2016
احتم�ال ان�دالع حرب واس�عة النطاق
بني أذربيج�ان وأرمينيا اللتني انخرطتا
ع�ىل مدى عقود يف نزاع للس�يطرة عىل
ناغورني قره باغ.
ودع�ت األمم املتح�دة وفرنس�ا وأملانيا
وإيطالي�ا واالتحاد األوروب�ي إىل وقف
فوري إلطالق النار.
أعل�ن مس�اعد الرئي�س األذربيجان�ي
حكم�ت حاجييف ،يف موج�ز صحفي،
أن ب�الده تع� ّد تفاق�م الوض�ع الح�ايل
يف منطق�ة ق�ره ب�اغ بمثاب�ة “الحرب
الوطنية”.
وأضاف حاجييف ،الذي يش�غل منصب
قس�م السياس�ة الخارجي�ة يف اإلدارة
الرئاس�ية األذربيجاني�ة“ :بالنس�بة
لشعبنا هذه حرب وطنية”.
وتحدث مثل هذه األحداث يف مصري كل
دول�ة ،ويف مث�ل هذه اللحظ�ات نود أن
نرى املوقف الحقيقي ملختلف الدول”.

وكان إقلي�م قره باغ ق�د انفصل جراء
نزاع مس�لح عن أذربيج�ان ،التي كان
جزءا منها يف الحقبة السوفيتية ،وأعلن
عن استقالله عام .1991
إال أن�ه ل�م تع�رف باإلقلي�م أي دول�ة
يف العال�م بما فيه�ا أرميني�ا ،برغم ما
يربطه�ا من عالق�ات وثيق�ة باإلقليم
الذي يع� ّده األرمن جزءا م�ن أراضيهم
ّ
وت�رص أذربيج�ان ع�ىل
التاريخي�ة.
اس�تعادة قره باغ وإع�ادة مئات آالف
املهجري�ن األذريني إىل مناطقهم هناك،
وال ي�زال الن�زاع مس�تمرا برغم جهود
وساطة إقليمية ودولية.

أردوغان :أرمينيا جيب أن
تنسحب من األراضي اليت
حتتلها يف أذربيجان

ج�د َد الرئي�س الرك�ي ،رج�ب طي�ب
أردوغ�ان ،ام�س االثن�ني ،التأكيد عىل
دع�م ب�الده ألذربيج�ان يف ال�رصاع
العس�كري الدائ�ر حالي�ا م�ع أرمينيا
بإقلي�م ناغورن�ي قره ب�اغ ،معترا أن
أرمينيا “قوة احتالل” عليها االنسحاب
من أرايض أذربيجان.
وقال أردوغان يف كلم�ة متلفزة“ :أدين
الهجوم األرميني عىل أذربيجان ،وتركيا
س�تواصل الوقوف إىل جانب أذربيجان
الشقيقة والصديقة بكل إمكانياتها”.
وتاب�ع الرئيس الرك�ي حديثه بالقول
إن أرميني�ا عليه�ا “االنس�حاب م�ن
املناط�ق الت�ي تحتله�ا يف أذربيجان”،
ومش�ريا إىل أن “ثالثية مينسك املكونة
من روسيا وفرنس�ا والواليات املتحدة

األمريكية بذلت كل ما بوسعها منذ 30
عام�ا ً لعدم حل املش�كلة وحاليا تقوم
بالتهديد”.
وكان�ت االش�تباكات العس�كرية ق�د
تجددت ب�ني البلدين ،يف وقت مبكر من
صباح األحد ،مع إعالن وزارة الدفاع يف
أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا عىل
طول خط التم�اس بأكمله يف قره باغ.
وأعلن الجيش ع�ن تدمري  12منظومة
مض�ادة للطائرات تابعة لس�الح الجو
األرميني.
فيم�ا أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة
يف الب�الد مل�ن ه�م أق�ل م�ن  55عاما،
ملواجهة التصعيد يف منطقة “قره باغ”،
وكش�فت وزارة الدفاع األرمينية أيضا
عن مقتل  16جنديا لديها وإصابة أكثر
من مئة آخرين يف إحصائية أولية.
يذكر أنه س�بق أن بدأ النزاع يف قره باغ،
يف فراير /ش�باط ع�ام  ،1988عندما
أعلن�ت مقاطع�ة ناغورن�ي ق�ره ب�اغ
للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية
أذربيجان االشراكية السوفياتية.
ويف سياق املواجهة املسلحة التي جرت
يف ّ
امل�دة ب�ني  1992و ،1994فق�دت
أذربيج�ان س�يطرتها ع�ىل ناغورن�ي
قره باغ وس�بع مناطق أخرى متاخمة
لها .ومنذ ع�ام  ،1992كانت وما زالت
قضية التس�وية الس�لمية له�ذا النزاع
موضع�ا للمفاوض�ات الت�ي تجري يف
إطار مجموعة مينس�ك التابعة ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ،برئاسة ثالثة
رؤساء مش�اركني  -روس�يا والواليات
املتحدة وفرنسا.

امن ومجتمع
العدد 7336 :الثالثاء  29ايلول 2020

alzawraanews@yahoo.com

أكدت أن البلد مل يصل حتى اآلن إىل ذروة اإلصابات

العمل والداخلية تنسقان حملاسبة العمال
األجانب الداخلني بصورة غري شرعية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ،ام�س االثنني ،أنها تنس�ق مع وزارة
الداخلية ملحاسبة العمال االجانب الداخلني بشكل غري رشعي اىل البالد.
وق�ال مدير ع�ام دائرة العم�ل والتدريب بال�وزارة ،رائد جبار باه�ض ،يف ترصيح
صحف�ي :إنه�ا “تس�عى لحل هذه املش�كلة التي بات�ت تتفاقم من خ�الل تطبيق
العقوبات بحقهم واعادتهم اىل بلدانهم وفرض عقوبات قانونية عى صاحب العمل
ال�ذي يعلم بدخولهم غري الرشع�ي اىل البالد بهدف الحد من هذه املش�كلة وتقليل
نسب البطالة باالعتماد عى العامل املحيل”.
وأضاف باهض أن “قطاع البناء يش�كل حقل منافسة بني العامل االجنبي واملحيل،
اذ تس�عى الوزارة لتطبيق القرارات السابقة الخاصة برضورة إلزام صاحب العمل
باالعتماد عى العامل املحيل يف املش�اريع االس�تثمارية والقطاع الخاص ،اىل جانب
تشغيل العامل االجنبي الداخل بشكل رشعي اىل البالد”.
وافص�ح باهض عن “مس�اعي وزارته الس�تحداث دورات تدريبي�ة جديدة النمط
للنهوض بواقع السوق املحلية برفده باملتدربني الباحثني عن العمل ،بهدف مواكبة
التط�ورات الحاصلة يف العالم يف مج�ال العمل والتدريب املهن�ي” ،الفتا اىل “جهود
الوزارة التي تركز عى تقليل عدد العاملني االجانب يف البالد ،السيما بعد ان اصبحوا
ينافسون العمال املحليني يف سوق العمل”.

االستخبارات تضبط صهاريج حمملة
مبنتوج نفطي خمالفة واعتقال سائقيها

بغداد /الزوراء:
ضبط�ت وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة
الداخلي�ة  9صهاري�ج محمل�ة بمنت�وج
نفطي مخالفة للضوابط.
وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه« :تمكن�ت مف�ارز وكال�ة
االس�تخبارات املتمثلة بقسم استخبارات
رشط�ة الطاق�ة وبالتع�اون م�ع قس�م
سيطرات نفط الشمال من ضبط عجالت

ع�دد ( )9وإلق�اء القبض عى س�ائقيها
بمحافظ�ات (كرك�وك وص�الح الدي�ن
ونينوى وبغداد) ،حيث كانت نوع املخالفة
عدم وجود اوراق رسمية بحمولة املنتوج
وتغيري خط سري الحركة».
وأض�اف ان�ه «ق�د ت�م ضب�ط العج�الت
أصواليا ً مع سائقيها وتسليمهم اىل مراكز
رشط�ة النفط ضم�ن قواطع مس�ؤولية
لكل محافظة».

الصحة :العراق ضمن توفري  8ماليني لقاح ذي اجلرعتني ملكافحة كورونا
بغداد /الزوراء:
ْ
كش�فت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس االثنني،
ع�ن ان العراق ضم�ن توفري  8ماليني لقاح ذي
الجرعتني ملكافحة كورونا كدفعة اوىل ،س�يتم
العم�ل ع�ى تجهيزها ضم�ن التحال�ف الدويل
للتحصني واللقاحات.
وق�ال مدي�ر الصحة العام�ة ب�وزارة الصحة،
رياض الحلفي ،يف ح�وار صحفي :ان “ العراق
ل�م يصل حتى اآلن اىل ذروة االصابات بفريوس
كورون�ا ،وان�ه ال ي�زال يف املوج�ة االوىل م�ن
الوباء”.
وأض�اف الحلف�ي ان “ال�وزارة تس�تعد الٕعداد
خطة الس�تيعاب املستشفيات الٔعداد املصابني
م�ن خ�الل تعزي�ز الس�عة الرسيري�ة وتهيئة
املستلزمات الطبية واملالكات الصحية ملواجهة
أي ط�ارئ” ،مبينا ان “املوقف الوبائي يش�هد
ارتفاع�ا كبريا بأعداد االصاب�ات يوما بعد اخر
وال يوجد حل لهذا االمر إال بوجود اللقاح ،فعى
الرغم من ان الع�الج املتوفر حاليا جيد لكنه ال
يعمل عى الحد من انتشار الوباء”.
واوض�ح الحلف�ي ان “رشكات االدوية الكربى

واملخت�ربات العلمية يف جميع دول العالم تعمل
بجهود اس�تثنائية لطرح اللقاحات التي وصل
قس�م منه�ا اىل مراحل�ه االخرية ،وم�ن امل ٔومل
االنته�اء منها يف نهاية هذا العام او بداية العام
املقبل”.
ولف�ت اىل ان “التحال�ف العامل�ي للتحص�ني

واللقاح�ات يض�م  156دول�ة ،م�ن ضمنه�ا
الع�راق ،فضال ع�ن منظمتي الصح�ة العاملية
واليونس�يف والبن�ك الدويل ومنظم�ات اخرى،
وق�د عمل يف الوقت الحايل عى التعاقد مع أكثر
الرشكات تقدما يف انتاج اللقاح من بينها الذي
طورته رشكة (آسرتازينيكا) الرشيكة لجامعة

أكسفورد ،فضال عن لقاحني اخرين طورتهما
رشكتا (فايزر) و(موديرنا) ،وهناك مش�اريع
مماثلة يج�ري العمل عليه�ا يف كل من الصني
وروسيا”.
واك�د الحلفي ان “ العراق ل�ه االولوية بتجهيز
اللقاحات ،لكن الرشكات ال تس�تطيع انتاج 7
ملي�ارات لقاح ملواطن�ي العالم دفع�ة واحدة،
لذا س�تعمل كدفعة اوىل ع�ى تجهيز ما يقارب
 20باملئ�ة من الس�كان لل�دول الت�ي تعاقدت
م�ع التحال�ف خ�الل الع�ام  ،2020والع�راق
س�يضمن  8مالي�ني جرعة من اللق�اح كدفعة
اوىل ،وس�يعقبها تجهي�زه بجرع�ة ثاني�ة
مماثلة ليصب�ح املجموع  16مليون جرعة من
اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتني لتكوين
االجسام املناعية”.
واش�ار اىل ان “ال�وزارة تتواص�ل م�ع رشكات
اخرى خارج التحال�ف لتوفري كميات اكرب من
اللق�اح الن ال�  20باملئة ال تس�د حاجة الفئات
املق�ررة االكثر خطورة ،الس�يما كبار الس�ن،
فالحاج�ة تف�رتض تأم�ني  50باملئة لش�مول
الشباب الذين سجلت اصابات كبرية بينهم”.

ضبط عجلتني خمالفتني وإتالف مواد أولية يف زرباطية وطريبيل
بغداد /الزوراء:
ضبطت هيأة املنافذ الحدودية منفذ
زرباطي�ة الح�دودي يف محافظ�ة
واس�ط عجلة محملة بم�ادة (مرمر
مجس�مات وحاوي�ات نفاي�ات
حدي�د) بحمول�ة إجمالي�ة (15طنا ً
و 940كغ�م) مخالف�ة للضواب�ط
واملنج�زة معاملته�ا الكمركي�ة من
قبل مركز كمرك املنفذ الحدودي.
واضاف�ت يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :إن «ش�عبة البح�ث

إجرام البصرة تعلن تفاصيل جديدة
عن سرقة  5.8مليارات دينار
بغداد /الزوراء:
أجرت السلطات القضائية يف البرصة ،امس االثنني ،عملية كشف الداللة للمتهمني برسقة
مبلغ  5.8مليار دينار من عجلة عائدة ألحد أصحاب مكاتب الصريفة يف املحافظة.
وقال مدير مكتب مكافحة الجرائم ،العميد محمود شاكر ،يف ترصيح صحفي :ان عملية
الرسق�ة تمت قب�ل ثمانية ايام ،وانه منذ ذلك اليوم والق�وات األمنية تتابع اثار املتهمني
البالغ عددهم ثمانية أش�خاص تم القاء القبض عى ش�خصني منهم والعثور عى 2.5
مليار من املبلغ املرسوق».
واضاف ان «هذه العصابة تعد من اخطر العصابات التي قامت بتنفيذ عدد من الرسقات
للمنازل ومحال الصريفة».
واش�ار اىل :ان التحقيقات االولية مع املتهمني بينت قيامه�م بمراقبة صاحب الصريفة
من�ذ اكثر من ش�هر ،وتعاون احد الحمال�ني (صاحب عربة نقل) مع اف�راد العصابة»،
موضحاً :ان عملية الرسقة تمت يف السادسة والنصف عرصا ً.
من جانبه ،قال العقيد عيل جاس�ب :ان عملية القاء القبض اعتمدت بالدرجة االوىل عى
كامريات املراقبة من محل الصريفة اىل املنزل.
واض�اف :ان الق�وات االمنية قام�ت بمراجعة الكام�ريات قبل وقوع الحادث بأس�بوع
واس�تطاعت تش�خيص عجلتني تراقب صاحب املحل ،ومن خ�الل اللوحات املرورية تم
التعرف عى املتهمني والتوصل اليهم.
وتاب�ع :ان اح�د املتهمني القي القبض عليه يف قضاء اب�و الخصيب واالخر يف مقر عمله
بقضاء القرنة ،اما االموال فقد ضبط قسم منها بمنزل احد املجرمني الهاربني يف قضاء
اب�ي الخصي�ب وجزء اخ�ر يف منطقة الطويس�ة ،وجزء يف قض�اء الدي�ر مدفونة تحت
االرض.
وأكد :ان احد املتهمني هو من العاملني يف سوق العشار القريب من محل الصريفة ،ومن
ضمن افراد العصابة ،وهناك صلة قرابة فيما بينهم.
وخت�م :ان باقي املتهم�ني تمكنوا من الهروب خ�ارج املحافظة ،وتم تعميم اس�مائهم
واوصافهم تمهيدا العتقالهم.

والتح�ري هيأتن�ا وخ�ارج الح�رم
الكمركي تمكنت م�ن ضبط العجلة
وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة
البضاع�ة من قبلهم تب�ني أن هنالك
اختالف�ا يف ش�هادة املنش�أ وفاتورة
ال�رشاء واملرفق�ة حدي�د مختل�ف
االحج�ام واألش�كال ،وذل�ك مغاي�ر
لوص�ف البضاع�ة وكذل�ك ش�هادة
املنش�أ واج�ازة االس�ترياد تؤك�د أن
البضاع�ة حج�ر مرم�ر ،وان الفعيل
تماثي�ل من حجر املرمر ،مما س�بب

عمليات اجلزيرة
تعتقل داعشيا غربي
الرمادي
بغداد /الزوراء:
اف�اد مصدر امني يف قيادة عمليات الجزيرة
بمحافظ�ة االنب�ار ،االثن�ني ،ب�أن الق�وات
االمنية تمكنت من اعتقال “داعيش” بحملة
دهم وتفتيش يف غربي مدينة الرمادي .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن “القوات
االمنية نفذت حملة دهم وتفتيش واس�عة
النط�اق اس�تهدفت مناط�ق مختلف�ة من
قضاء القائم غربي مدينة الرمادي ،تمكنت
من خاللها من اعتقال احد عصابات داعش
االجرامية “.
واضاف املص�در ،الذي فضل عدم الكش�ف
عن هويت�ه :ان” املعتقل مت�ورط بعمليات
ارهابي�ة ضد القوات االمني�ة واملدنيني ابان
س�يطرة التنظي�م االجرام�ي ع�ى مناطق
مختلف�ة م�ن م�دن االنب�ار” ،مبين�ا ان”
معلوم�ات اس�تخباراتية مكن�ت الق�وات
االمنية م�ن اعتقال املس�تهدف دون وقوع
اي مقاومة تذكر“.
وأش�ار املصدر إىل أن “القوات االمنية نقلت
املعتقل وس�ط اج�راءات امنية مش�ددة اىل
اتح�دى مراك�ز االحتج�از االمن�ي لتحقيق
مع�ه ملعرفة املزيد م�ن التفاصيل عن بقية
املتورط�ني باس�تهداف الق�وات االمني�ة
واملدنيني “.

فتحت شارعا مغلقا منذ  14عاماً

وقطر  700ملم وعمق  4-3امتار» .
وايضا أعلنت امانة بغ�داد ،امس االثنني ،عن
فتح شارع مغلق منذ  14عاما ً.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
مالكاتها «يف دائرة بلدية املنصور قامت برفع
الكتل الكونكريتية وفتح ش�ارع  34املحاذي

ه�درا ً بامل�ال العام يف قيمة الرس�وم
الكمركية والرضيبية املستوفاة».
وتابع�ت« :يف الس�ياق نفس�ه اعلن
منفذ طريبي�ل الحدودي يف محافظة
االنبار عن ضبط عجلة محملة بمادة
(املوكي�ت) املنش�أ االردن واملنج�زة
معاملته�ا الكمركية م�ن قبل مركز
كمرك املنفذ الحدودي».
واش�ارت اىل انه «بع�د ضبط العجلة
خارج الحرم الكمركي عند س�يطرة
البحث والتحري وتدقيق رشيط وزن

البضاع�ة أن ما تم ذك�ره (12طناً)
والفعيل ل�وزن الحمول�ة (13طنا ً و
220كغم) ،وكذلك البضاعة خاضعة
لقان�ون حماية املنتج وبرس�م ٪25
وع�دم تنزي�ل الكمي�ة م�ن إج�ازة
االسترياد» .
واوضحت انه «ت�م إحالة املخالفتني
ع�ى وف�ق محرضي�ن أصولييني إىل
الق�ايض املختص التخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة الالزم�ة بحقه�ا وبح�ق
املقرصين املنجزين للمعاملتني خالفآ

للضوابط والتعليمات النافذة».
وايضا اعلنت الهيئة العامة للكمارك،
ام�س االثنني ،عن اتالف م�واد أولية
للصناع�ات الغذائي�ة (املعجنات) يف
مركز كمرك طريبيل الحدودي لكونها
غري صالحة لالستهالك البرشي .
واضاف�ت يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إن «عملي�ة االتالف
تم�ت بحضور الجهات الس�اندة يف
املنف�ذ وفق الضواب�ط و التعليمات
النافذة «.

النزاهة تضبط حاالت اختالس ورشى يف دائرتي بلدية وبريد كربالء
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،امس
االثنني ،ع�ن تنفيذ مالكاته�ا يف مكتب تحقيق
ضبط يف مديريَّة البلديَّ�ة ودائرة
كربالء عمليتي
ٍ
الربيد يف املحافظة.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :إن “فريق عمل مكتب تحقيق كربالء الذي
انتق�ل إىل دائرة بري�د كربالء قام بإج�راء جر ٍد
َّ
الخاص�ة بالدائرة بعد أن أورد
مفاجئ للقاصة
ُ
َّ
تقري�ر أحد فرق الرصد بقي�ام بعض املوظفني

املس�ؤولني عن القاص�ة والحس�ابات بإخراج
املبال�غ املوج�ودة فيه�ا أي�ام العط�ل لغ�رض
تش�غيلها” ،مبين�ة ان�ه “بعد أن تمَّ�ت عمل�يَّة
َّ
الخاصة
ج�رد القاص�ة وتدقيق أوليات اإلي�داع
بالقيود والسحب ،ومس�تندات اإليداع بحضور
مدي�ر الدائ�رة املعنيَّة وبع�ض املُ َّ
وظف�ني ُت نِّ ُ
بني
نقص باملبالغ املودعة”.
وجود
ٍ
وأضاف�ت إن “عمليَّة الجرد كش�فت عن وجود
مبال�غ أخ�رى مس�حوب ٍة م�ن أح�د املص�ارف
الحكوميَّ�ة باملحافظ�ة بموج�ب ٍّ
صك ل�م يتم

ذكرها يف كشف الحساب ،الفتة إىل َّ
أن العمليَّ�ة
أس�فرت عن ضبط مس�ؤول القاصة الحصينة
يف املديريَّ�ة”.
ويف عمل َّي ٍة ثاني ٍة ت َّم ضبط أصل سجالت التبليط
لألع�وام ( )2020- 2017يف مديريَّ��ة بلديَّ��ة
كرب�الء؛ لوج�ود مخالف�اتٍ يف س�جل التبلي�ط
تمثل�ت بوج�ود تواطؤ بني أفرا ٍد بقس�م املوارد
البرشيَّ��ة يف املديريَّ�ة م�ع َّ
املس�احني؛ بغي�ة
الحصول عى رىش مقابل عدم تس�جيل السعر
الحقيقي للتبليط.

إحباط أكرب عملية تهريب لألغنام إىل سوريا األمن النيابية :اخنفاض اهلجمات
اإلرهابية بنسبة  % 70يف
العراق بـ 2020

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدفاع ،ع�ن احباط اكرب
عملية تهريب لألغنام اىل سوريا.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :إن «مفارز ش�عبة االس�تخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة  20وق�وة م�ن
الفوج االول لواء املش�اة  60تمكنا من
احباط عملية تهريب  1500رأس غنم

اىل س�وريا من قبل اربعة مهربني عرب
منطقة الص�كار جنوب غ�رب نينوى
بإتج�اه الح�دود الس�ورية ،والق�اء
القب�ض ع�ى املهربني واس�تولت عى
االغنام».
واضافت« :حي�ث تم تس�ليم املهربني
واالغن�ام اىل الجه�ة املختص�ة إلتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم».

العثورعلى خمبأ لألسلحة واألعتدة ومواد
تفجري يف كركوك
بغداد /الزوراء:
ضبط�ت وزارة الداخلية مخبأ ً لألس�لحة
واالعتدة ومواد تفجري يف محافظة كركوك.
وقال�ت يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إن «مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
املتمثلة بأس�تخبارات الرشطة االتحادية
يف وزارة الداخلي�ة يف قرية مطيق التابعة
ملحافظ�ة كركوك تمكنت م�ن ضبط دار

س�كني مرتوك احتوى بداخل�ة عى ()6
مساطر تفجري محلية الصنع وحاويتني
عت�اد احادية وجلكان س�يفور  20لرت و
( )2بازوك�ة و ( )2عبوة ناس�فة ومواد
غذائي�ة وس�جالت ووثائ�ق مل�ا يس�مى
ديوان بيت املال العائ�د لعصابات داعش
االرهابي».واضاف�ت« :حي�ث تم التعامل
مع املواد املضبوطة بدون حادث يذكر».

بغداد /الزوراء:
أعل�ن عضو لجنة االمن والدفاع النيابية ،النائب كاطع الركابي،
ام�س االثنني ،عن انخفاض الهجمات االرهابية بنس�بة  ٪70يف
العراق.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي :ان” املؤرشات عن مس�ار
الهجم�ات االرهابي�ة يف العراق خالل العام الج�اري  2020تؤكد
بما اليقبل الشك انخفاضها بنسبة تزيد عن  ٪70قياسا باالعوام
املاضية رغم تس�جيل خروقات يف بعض املناطق بس�بب نشاط
الخاليا النائمة لداعش ووجود مضافاتها”.
واضاف الركابي ان” انكس�ار داع�ش االرهابي وخروج قياداته
وعن�ارصه االجرامية خ�ارج االرايض العراقية كان عامال مهما
يف خف�ض الهجم�ات االرهابية ،باالضاف�ة اىل العمليات النوعية
للق�وات االمنية والحش�د الش�عبي يف تعقب ما تبق�ى من فلول
التنظيم الفتا اىل الوضع االمني جيد بشكل عام”.

قتل ثالثة دواعش بكمني جنوب كركوك

أمانة بغداد تزيل جتاوزات خمتلفة شرقي العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت امانة بغ�داد ،امس االثن�ني ،عن ازالة
تجاوزات مختلفة رشق العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :إن مالكاته�ا يف «دائ�رة بلدي�ة بغ�داد
الجديدة وبإسناد مديرية الحراسات يف امانة
بغ�داد والقوة االمنية املاس�كة لالرض قامت
بحملة ازال�ت خاللها العديد م�ن التجاوزات
املختلفة».
وبينت ان ابرز هذه التجاوزات هي «اساسات
ومب�ان ع�ى ارض زراعي�ة ضمن
ملش�يدات
ٍ
منطق�ة الكمالية املحلة  769رشق العاصمة
بغداد».
بينما أعلنت امان�ة بغداد ،امس االثنني ،قرب
انجاز التخسف الحاصل بخط ترصيف مياه
الرصف الصحي واالمطار بمنطقة االس�كان
.
واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن «م�الكات دا ٔي�رة بلدي�ة املنص�ور حققت
نس�بة انجاز بلغت اكثر م�ن  ٪85من اعمال
اصالح التخس�ف بمنطقة االس�كان الشارع
املحاذي لش�ارع  14رمضان بط�ول  85مرتأ
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لشارع البرصة ضمن منطقة الغزالية شمال
غرب العاصمة بغداد وبالتنس�يق مع القوات
االمنية».
واضاف�ت« :لتب�ارش بعدها م�الكات الدائرة
املذك�ورة بحمل�ة لتنظي�ف وتأهيل الش�ارع
املغلق منذ سنة .»2006

احلشد :اإلطاحة بـ 6من إرهابيي” اخلاليا النائمة” يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كش�ف الحش�د الش�عبي ،ام�س االثن�ني ،عن
االطاحة بس�تة ارهابيني م�ن خاليا “ داعش”
النائمة بتعاون اهايل املناطق املحررة بدياىل.
وقال الناطق باس�م الحشد الش�عبي يف محور
دياىل ،صادق الحسيني ،يف حديث صحفي :ان”
تعاون اهايل املناطق املحررة مع القوات االمنية
ومنها الحشد الشعي يف تصاعد مستمر وحقق
نتائ�ج مهم�ة يف صعي�د تفكي�ك خالي�ا نائمة
وكشف هوية ارهابني خطريين للغاية”.
واض�اف الحس�يني ان”  6ارهابي�ني يمثل�ون
اعض�اء يف خالي�ا نائم�ة خط�رية تنش�ط يف
مناطق متفرقة من دياىل خاصة ضمن املحررة
تم�ت االطاح�ة بهم بتع�اون اهايل بع�د االدالء
بمعلوم�ات عنه�م ق�ادت اىل كش�ف هوياتهم
وافعالهم االجرامية”.
واش�ار الحس�يني اىل ان” تعاون اهايل املناطق
ومنه�ا املح�ررة يمثل عام�ال بال�غ االهمية يف
تعزيز االس�تقرار واألمان” .مؤكدا ان “الوضع
تغري واالهايل باتوا اكث�ر ثقة يف املجهود االمني

بسبب الوقائع عى االرض”.
م�ن جان�ب متص�ل ،قتل�ت قوة مش�رتكة من
الحش�د الشعبي واس�تخبارات الداخلية ،امس
االثن�ني ،ثالث�ة عن�ارص بتنظي�م “ داع�ش”
اإلجرامي بكمني محكم جنوب كركوك.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلق�ت

«الزوراء» نس�خة منه ،إن “قوة مش�رتكة من
اللواء  52بالحش�د الشعبي واستخبارات وزارة
الداخلي�ة قتلت ثالثة دواع�ش عى طريق قادر
كرم جنوب كركوك”.
وأضاف البيان أن “العملية تمت بواسطة كمني
محكم”.
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املالية :ملتزمون بتأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين والرعاية االجتماعية

املوطن�ة رواتبه�م ل�دى املرصف
وم�ن حام�يل املاسرت ك�ارد تصل
اىل  ٢٥ملي�ون دين�ار  .وق�ال
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نسخ�ة من�ه:
ان “املوظف�ني الذي�ن يتم توطني
رواتبهم عىل مرصفنا يتم منحهم
سلفة  ٢٥مليون دينار” .وأضاف
البي�ان أن “التقديم ع�ىل السلفة
الكرتون�ي وتسلمها بمدة قياسية
ق�د تص�ل اىل اق�ل من اسب�وع”.
واوضح البيان “ان تسديد السلفة
يكون يف ست سنوات”.

املركزي يبيع  190مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االثنني ،عن بيع�ه أكثر من
 190ملي�ون دوالر ،وبمشارك�ة
 36مرصفا.وبلغت مبيعات البنك،
ي�وم ام�س 190 ،مليون�ا واكث�ر
من  245ال�ف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اساس بل�غ 1190
دينار ل�كل دوالر.وكانت مبيعات
البن�ك لتعزيز االرص�دة يف الخارج
عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات،

www.alzawraapaper.com

قدمت مسودة مشروع قانون متويل االقرتاض احمللي لسد عجز 2020

الرافدين :سلفة الـ  ٢٥مليونا
للموظفني تسدد يف  6سنوات

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
االثنني ،ان سل�ف موظفي الدولة

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل
بسع�ر رصف بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر واح�د ،قد بلغ�ت اكثر
م�ن  165مليون دوالر .أما اجمايل
البي�ع النقدي فك�ان اكثر من 24
ملي�ون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل
املبيعات الكلي�ة .190.245.000
فيما ل�م تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصف�ا املشارك�ة
يف مزاد العملة ب�أي عروض لبيع
الدوالر.

بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة املالي�ة العراقي�ة ،امس
االثنني ،بيانا أكدت فيه التزامها بالعمل
عىل تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين
والرعاية االجتماعية.
وفيما ييل نص البيان:
ت�ود وزارة املالي�ة العراقي�ة ان تؤك�د
للمواطن�ني الكرام انه�ا تعمل بكل جد
لضم�ان الوف�اء بجمي�ع االلتزام�ات
الحكومي�ة ،ويف اوقاته�ا املح�ددة،
وع�ىل رأس تل�ك االلتزام�ات ،روات�ب
موظف�ي الدولة واملتقاعدي�ن والرعاية
االجتماعية.
وال يخفى عىل الرأي العام العراقي بأن
الوزارة تبذل هذه الجهود يف ظل ظروف
استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة
الحكوم�ة ،تتمث�ل باالنخف�اض الحاد
يف الواردات النفطي�ة ،وجائحة كورونا
واثارها املحلية والدولية ،بالشكل الذي
فاقم نق�ص السيولة املتوف�رة للدولة،
خصوصا مع التوسع غ�ر املخطط له
يف اعداد املوظفني خالل العام املايض.
وملعالجة هذا النقص يف السيولة املالية،
سعت الحكوم�ة العراقية اىل استصدار
ترشي�ع برملاني يمكنها م�ن االقرتاض
داخلي�ا وخارجي�ا ،وق�د ت�م استخدام
االموال املتوف�رة عرب االقرتاض الداخيل
والبالغ�ة بح�دود  ١٥تريلي�ون دين�ار
عراق�ي حت�ى نهاي�ة الشه�ر امل�ايض

لتموي�ل الروات�ب والوف�اء بالنفق�ات
االساسية االخرى ،وخصوصا ما يتعلق
منه�ا بالصح�ة واالمن ،بينم�ا اقترص
استخدام الق�روض الدولية عىل تمويل
املشاريع التنموية.
وتق�وم وزارة املالي�ة يف الوقت الحارض
بإعداد خارطة طري�ق مفصلة لتمويل

صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة
من املستثمرين غ�ر العراقيني يف
الس�وق النظام�ي ( )554مليون
سهم بقيم�ة بلغت ( )244مليون
دينار من خ�الل تنفيذ  33صفقة
عىل اسهم خمس رشكتني.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة
م�ن املستثمري�ن غ�ر العراقيني
يف الس�وق الثان�ي ( )10مليارات
سه�م بقيمة بلغ�ت ( )3مليارات
دينار م�ن خالل تنفي�ذ صفقتني
عىل اسهم رشكة واحدة.
يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�أوراق
املالية قد استخدم انظمة التداول
االلكرتون�ي واالي�داع املرك�زي
من�ذ ع�ام  2009ويسعى ألطالق
نظ�ام الت�داول ع�رب االنرتني�ت
للمستثمري�ن ،وينظ�م خم�س
جلسات تداول اسبوعيا من االحد
اىل الخمي�س ،وم�درج في�ه 105
رشك�ة مساهم�ة عراقي�ة تمثل
قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت
والصناع�ة والزراع�ة والتام�ني
واالستثم�ار امل�ايل والسياح�ة
والفنادق.

النفق�ات االساسي�ة لالش�هر الثالث�ة
املتبقي�ة من السن�ة الحالي�ة ،سنقوم
بعرضه�ا قريب�ا ع�ىل مجل�س النواب
املوق�ر ،وستشم�ل هذه الخط�ة زيادة
ق�درة ال�وزارة عىل االق�رتاض الداخيل،
وستمكننا حال املوافقة عليها من البدء
بتأمني الرواتب الحكومية بالكامل.

كما ان الوزارة ماضية باالعداد ملرشوع
موازن�ة  ٢٠٢١بالش�كل ال�ذي يعال�ج
التحديات املالية واالقتصادية املرتاكمة،
والتي تثقل كاهل البالد.
إن الظ�روف الت�ي يمر به�ا البلد حاليا
تشدد ع�ىل الحاج�ة امللح�ة اىل تكاتف
القوى السياسي�ة واملجتمعية ،والعمل

سوية بش�كل مس�ؤول لتحقيق االمن
واالستق�رار ،وامليض بالع�راق نحو ما
يستحق�ه ش�عبه الصابر م�ن ازدهار
وتنمية.
من جانب متصل ،قدمت وزارة املالية اىل
األمانة العامة ملجل�س الوزراء مسودة
مرشوع قانون تمويل االقرتاض املحيل
لتمويل عجز .2020
ويف الوثيق�ة املرسل�ة اىل االمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء ،حصل�ت “ال�زوراء”
عىل نسخ�ة منه حملت عنوان مرشوع
قانون تمويل االق�رتاض املحيل لتمويل
العج�ز امل�ايل لع�ام  ،٢٠٢٠سوغت ذلك
بسح�ب قان�ون املوازن�ة م�ن مجلس
النواب من قبل الحكومة.
وسحبت الحكومة ،يوم الثالثاء املايض،
م�رشوع قان�ون موازن�ة  2020م�ن
الربملان بع�د يوم واحد من تسليمه اياه
لغ�رض مناقشته واق�راره ،بحسب ما
أعلنته اللجنة املالية النيابية.
واستبع�د وزير املالية ،ع�يل عبد االمر
عالوي ،يف وق�ت سابق ،إق�رار املوازنة
العام�ة لع�ام  ،2020مؤك�دا التوج�ه
نح�و االق�رتاض ،ونقلت وكال�ة األنباء
العراقية الرسمية ع�ن عالوي قوله ،يف
حينها ،إن “وزارته تعمل عىل التحضر
ملوازن�ة ع�ام  ،”٢٠٢١مضيف�ا “نعمل
عىل االقرتاض م�ن البنك الدويل ملعالجة
األزمة املالية”.

جلنة االقتصاد :اتفاقات بني بغداد وأربيل وراء عدم
السيطرة على منافذ اإلقليم

صعود مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف س�وق
العراق لالوراق املالية ،امس االثنني،
مرتفعا بنسبة (.)0.19%
وجاءت مؤرشات الت�داول لسوق
الع�راق ل�أوراق املالي�ة لي�وم
امس كما ي�يل :بلغ ع�دد االسهم
املتداول�ة ()10.809.245.545
سهما ،بينم�ا بلغت قيمة االسهم
( )4.501.066.666دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX 60
يف جلس�ة ام�س ع�ىل ()480.00
نقطة منخفضا بنسبة ()0.19%
ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة السابقة
البالغ ( )479.10نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م ( )24رشك�ة
من اص�ل ( )105رشك�ة مدرجة
يف الس�وق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )23رشكة.
وبل�غ ع�دد االسهم املش�رتاة من
املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف
الس�وق النظام�ي ( )55ملي�ون
سهم بقيم�ة بلغت ( )114مليون
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ ()53
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بغداد /الزوراء:
بينت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،ندى ش�اكر ج�ودت ،ان عدم
سيط�رة الحكومة الحالي�ة عىل منافذ
اإلقلي�م وابوابه�ا االقتصادي�ة تق�ف
خلفها اتفاق�ات بني حكومت�ي بغداد
واربيل.
وقالت ج�ودة ،يف ترصيح صحفي :ان

أدويـة سامـراء تنتج مستحضر (دايوفاسام) لعالج
الضغـط وقصور القلـب
بغداد /الزوراء:
باش��رت كوادر بناية الزهراوي يف
الرشك�ة العام�ة لصناع�ة األدوية
واملستلزم�ات الطبي�ة يف سامراء،
إح�دى رشك�ات وزارة الصناع�ة
واملع�ادن ،بإنت�اج مستح�ر
دايوفاس�ام ( Diovasam 80 mg
) وحس�ب عق�د التجهي�ز للسوق
املحلي�ة.
وق�ال مدير عام الرشك�ة الصيديل،
عب��د الحمي�د عب��د الرحم�ن
السال�م ،يف بي�ان تلقت “الزوراء”

نسخ�ة من�ه :،إن “ه�ذا املنت�ج
سيظه�ر بحل�ة جدي�دة وبتعبئ�ة
وتغلي�ف ذات مواصف�ات قياسية
ومتكامل�ة م�ن حي�ث البلس�رت (
الرشي��ط ) والباكي�ت والن�رشة
الداخلية والكارتون الخارجي وبما
يضاهي املنتجات املستوردة”.
وأضاف السالم أن “هذا املستحر
يعد من العالجات الفعالة ألصحاب
األم�راض املزمن�ة وتحدي�دا ً الذين
يعان�ون م�ن إرتف�اع ضغ�ط الدم
أو قص�ور القل�ب أو إعت�الل

األعصاب السك�ري” ،مشرا ً إىل أن
“املستح�ر سيط�رح إىل السوق
املحلية وبكمية (  ) ٢٠٠ألف بلسرت
( رشي�ط ) وبقيمة إنتاجية تقارب
(  ) ٢٥٠مليون دين�ار”.
تج�در االش�ارة إىل أن رشكة أدوية
سامراء استطاعت يف اآلونة األخرة
إح�داث طف�رة نوعي�ة يف اإلنت�اج
الدوائ�ي م�ن خ�الل اإلعتم�اد عىل
الش�كل الجديد والفاعلي�ة األكيدة
والرصانة ملستحراتها التي نالت
رضا الفرد العراق�ي.

“الفس�اد املوج�ود يف املحافظات اكرب
مم�ا هو موج�ود يف كردست�ان ،وعىل
الرغم مم�ا لدى اإلقليم من فساد لكنه
عمل عىل تطوير محافظاته عىل عكس
املحافظات األخرى”.
وأضاف�ت ان “الحكوم�ة الحالي�ة ل�ن
تتمكن من فرض سيطرتها عىل املنافذ
الحدودي�ة واالب�واب االقتصادي�ة يف

اإلقلي�م ،حيث هن�اك اتفاقات مسبقة
بني الحكومتني”.
وبينت ان “الحكومة ،ويف حال استيفاء
مابذم�ة اإلقلي�م م�ن أم�وال وف�رض
السيطرة ع�ىل املناف�ذ الحدودية ،فإن
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح (لن
يسكت) خاصة انه حصل عىل حصص
اإلقليم ب� (املربع)”.

الكشف عن عدد عقود املقاوالت لدى
احلكومة وقيمتها املالية
بغداد /الزوراء:
كش�ف الخب�ر االقتص�ادي ،مستشار
رئي�س ال�وزراء للش�ؤون املالي�ة
واالقتصادية ،مظهر محمد صالح ،عدد
عقود املقاوالت ل�دى الحكومة وقيمتها
املالية.
وق�ال صال�ح ،يف مق�ال اطلع�ت علي�ه
“ال�زوراء” :إن “إط�الق املشاري�ع يف
العراق يكون بعدد هائل من االلتزامات،
وتستخدم سياس�ة دفع السلف املقدمة
كواح�دة من الظواه�ر املشجعة لقطاع
املق�اوالت الت�ي تبل�غ  10٪م�ن اجمايل
املقاولة”.
وأش�ار إىل أن “ع�دد املشاريع زادات عن

 6االف مرشوع وبقرابة  19الف مقاولة
بقيمة قاربت ال� 100مليار دوالر”.
ون�وه إىل أن “الدولة تدفع عالوة مخاطر
قدره�ا  10٪لق�اء التأخ�ر يف اعتم�اد
املشاري�ع االستثماري�ة السنوية والذي
يتخذ شكل سلف مقدمة للمقاولني”.
وأوض�ح صال�ح أن “اإلنج�از السن�وي
امل�ادي للمشاري�ع الحكومي�ة ،يرتاوح
ب�ني  -28٪ 8٪يف افضل األحوال” .مبينا
أن “قرار إيق�اف املشاريع غر املكتملة
والدفع باآلجل كلفت البالد دفع سندات
او االلتزام بدفعه�ا بقرابة  5تريليونات
دينار عن كلفة مشاريع حكومية ش�به
منجزة او غر منجزة”.

اللجنة النيابية :شركة برتوناس مل تنفذ مشاريع بـ  20مليون دوالر

النفــط :شركـــة النفــط الوطنيـــة مشــروع واعــد وداعـــم القتصــاد البلــد
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النفط أهمية ترشيع
قان�ون رشك�ة النف�ط الوطني�ة
العراقي�ة يف تطوي�ر وتنمي�ة
الصناع�ة النفطية ،وأنها مرشوع
داع�م لالقتص�اد الوطن�ي .وفيما
استغرب�ت لجنة النف�ط والطاقة
النيابية من تأخر رشكة برتوناس
النفطي�ة بتنفي�ذ مشاريع املنافع
االجتماعي�ة يف ذي ق�ار التي تقدر
كلفته�ا ب��  20ملي�ون دوالر،
اوضح�ت إن اح�د بن�ود عق�ود
جوالت الرتاخي�ص التي جرت مع
الرشك�ات النفطي�ة قب�ل سنوات
ين�ص ع�ىل تنفي�ذ مشاريع تحت
بند املناف�ع االجتماعية يف املناطق
القريب�ة عىل الرشكات النفطية او
يف املحافظة بكلفة  5ماليني دوالر
سنويا ً.

إعالنك
في
يحقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار 07810090003 :
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

نموذج رقم (  ) ٢8تسجيل عقاري

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
(( اعالن ))
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاري�خ ٢٠١9/3/٢4
لتسجي�ل تم�ام العق�ار تسلس�ل  ١6٢8الغرب ل�ه باسم ورثة
سالم ناجي كل من مج�دد باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتسجيل وفق
أحكام قانون التسجيل العق�اري رقم ( )43لسنة  ١97١قررنا
إعالن هذا الطلب .فعىل من یدعي بوجود عالقة أو حقوق معينة
عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من بيانات إىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالثني يوم�ا اعتبار من الي�وم التايل لنرش اإلع�الن وكذلك
الحض�ور يف موقع العقار يف الساع�ة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا اإلعالن وذلك إلثب�ات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ

وق�ال وزي�ر النفط ،احس�ان عبد
الجبار ،امس االثنني ،خالل ترؤسه
اجتماعا ً ضم وكيل الوزارة لشؤون
التصفية حام�د يونس ،وعددا من
املسؤول�ني يف رشكة نفط البرصة:
إن “الحكوم�ة والوزارة حريصتان
ع�ىل بناء القدرات الوطنية يف إدارة
الثروة النفطي�ة ويف تعظيم املوارد
املالية للع�راق من خالل االستثمار
األمث�ل للث�روة النفطي�ة والغازية
ع�ىل أُس�س فني�ة واقتصادي�ة
رصينة ومجزية ،وأن الوزارة تعمل
ع�ىل تنفيذ اج�راءات تأسيس هذه
الرشك�ة لتك�ون مرشوع�ا ً وطنيا ً
واعدا ً وداعما ً لالقتصاد الوطني”.
وأش�ار إىل “أهمية ترشي�ع قانون
رشكة النفط الوطني�ة العراقية يف
تطوير وتنمية الصناعة النفطية،
وبتعزي�ز القدرات الوطنية يف ادارة

(( اعالن فقدان وصل ))
فق� َد من�ي الوص�ل املرق�م
 49687يف ٢٠١7/3/١٢
بمبل�غ (  ) 3٠,٠٠٠ال�ف
دين�ار والصادر م�ن الوقف
الشيع�ي /يف النجف باسم (
ازه�ار فالح عب�د الحسني )
فعىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار.

وتنفي�ذ السياس�ات االسرتاتيجية
للنهوض بالصناعة النفطية”.
وأش�اد وزي�ر النف�ط ب�”جه�ود
العامل�ني يف القط�اع النفط�ي ويف
رشكة نفط البرصة الذين يواصلون
اللي�ل بالنه�ار ،م�ن اج�ل تعزي�ز
وتنمية وإدامة االنتاج والصادرات
النفطية رغم التحديات االقتصادية
واملالية ،ومخاط�ر انتشار جائحة
كورونا “كوفيد .”19
وأك�د ع�ىل “رضورة الترسي�ع يف
تنفي�ذ مشاري�ع البن�ى التحتي�ة
املخط�ط له�ا ،وأن ال�وزارة ت�ويل
اهتمام�ا كب�را ً لذل�ك ،ومنه�ا
مشاريع زيادة القدرات والطاقات
الخزني�ة والتصديري�ة ،ومرشوع
م�اء البحر ال�ذي يسه�م يف إدامة
العملية االنتاجية للنفط الخام”.
وتاب�ع البي�ان“ :هذا وقد ش�ملت

زي�ارة وزير النف�ط رشكة مصايف
الجن�وب واللق�اء باملسؤول�ني
والعامل�ني ،حي�ث ت�م استعراض
خط�ط الرشك�ة بتطوي�ر وزيادة
الطاق�ة االنتاجي�ة  ،وتشغيل عدد
من الوحدات االنتاجية ،والعمل عىل
تحس�ني نوعي�ة وج�ودة املنتجات
النفطية للمواطنني ،وأش�اد وزير
النف�ط بجهود العامل�ني يف رشكة
مص�ايف الجن�وب يف تغطي�ة ج�زء
كبر من الحاج�ة املحلية ،مطالبا ً
اياه�م ببذل مزيد م�ن الجهود من
أجل زي�ادة وتائ�ر االنت�اج خدمة
للصالح العام”.
م�ن جانب اخ�ر ،استغرب�ت لجنة
النف�ط والطاق�ة النيابي�ة ،ام�س
االثنني ،م�ن تأخر رشكة برتوناس
النفطي�ة بتنفيذ مشاري�ع املنافع
االجتماعي�ة يف ذي ق�ار التي تقدر

(( اعالن فقدان وصل ))
فق� َد من�ي الوص�ل املرق�م
 4968٢يف ٢٠١١/3/١٢
بمبلغ (  ) 6٠٠,٠٠٠الف دينار
والصادر من الوقف الشيعي/
يف النج�ف باسم ( ازهار فالح
عب�د الحس�ني ) فع�ىل م�ن
يعث�ر عليه تسليم�ه اىل جهة
االصدار.

كلفتها ب�  20مليون دوالر.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،ص�ادق
السليط�ي :إن “اح�د بن�ود عقود
جوالت الرتاخي�ص التي جرت مع
الرشك�ات النفطي�ة قب�ل سنوات
ين�ص عىل تنفي�ذ مشاري�ع تحت
بند املناف�ع االجتماعية يف املناطق
القريبة ع�ىل الرشكات النفطية او
يف املحافظ�ة بكلفة  5ماليني دوالر
سنويا ً”.
وأضاف أن “هذا املبلغ يكون ضمن
الكل�ف املس�رتدة م�ن الحكوم�ة،
وهو اش�به بالكلف االنتاجية التي
تتسلمه�ا الرشك�ات ،وليست هبة
منه�ا للمحافظة” .مش�را إىل أنه
“عىل وفق هذه االلية فإن املشاريع
يجب أال تتأخر كون الرشكة ستنفذ
املرشوع ،وتس�رتد االموال مبارشة
من صندوق تنمية العراق”.

(( اعالن ))
إىل الرشيك ( اركان رشيد حساني
) اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للرشي�ك ( ف�ارس
حسن عي�دان) للقطع�ة املرقمة
(  ) 49٥8٢/3يف النج�ف ح�ي /
الن�داء مقاطع�ة  4/خالل عرشة
اي�ام وبخالف�ه ستت�م االجراءات
دون حضورك طالب االجازة

الرياضي

أصفر وأمحر

تعثر استعدادات أندية الدرجة األوىل

الزوراء  /خاص
ذك َر أحد املدربني العاملني يف دوري الدرجة األوىل والذي رفض الكش�ف عن اس�مه أن اس�تعدادات
األندي�ة متعث�رة ،فبعضه�ا يت�درب والبعض اآلخ�ر ال يتدرب ،بس�بب عدم اتضاح رؤي�ة وطريقة
املنافس�ات من قبل اللجن�ة التطبيعية التحاد كرة القدم .وأضاف املص�در« :ان بعض ادارات أندية
الدرجة األوىل غري مهتمة كثريا يف قضية قيام املنافسات أو تأجيلها وحتى الغائها للموسم الريايض
الجدي�د  .»٢٠٢١ – ٢٠٢٠وتاب�ع« :ان معظ�م العبي الدرجة األوىل تراجع مس�تواهم بش�كل كبري
النقطاعهم لفرتة طويلة عن التدريبات بس�بب جائحة كورونا» .وختم املصدر« :نتمنى من اللجنة
التطبيعي�ة واألندية أن تعطي األهمية املطلوبة لدوري الدرجة األوىل الذي يقدم س�نويا نخبة جيدة
م�ن الالعبني ألندية املمتاز ،كما يحصل يف البلدان املتط�ورة والتي تضم يف أنديتها العبني محرتفني
عىل مستوى عال يسهمون يف تطوير الالعب املحيل واضافة أهمية لدوري الدرجة األوىل».
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مؤكدا ان رئيس الوزراء بارك االتفاق

درجال  :ادارة املرافق الشبابية والرياضية ستكون مشرتكة بني الوزارة واحملافظات
جلنة الرتاخيص تزور أندية
الدوري املمتاز

بغداد /الزوراء
س�تبارش لجنة الرتاخيص يف الهيئ�ة التطبيعية القي�ام بزيارة االندية
التي تلع�ب يف دوري الكرة املمتاز للموس�م  ٢٠٢١-٢٠٢٠لالطالع عىل
اكمالها املتطلبات واملعايري ملنحها الرخص االسيوية ،والبداية ستكون
اليوم الثالثاء من نادي القوة الجوية.
واك�د رئي�س اللجن�ة ،الدكتور حس�ني فالمرز  :س�تتم زي�ارة االندية
املش�مولة بالرخصة االسيوية التي اكملت رفع امللفات ،حيث ستبارش
لجن�ة الرتاخيص ،ابتدا ًء من اليوم الثالث�اء ،زيارة االندية ،والبداية من
نادي القوة الجوية ،حيث س�تتواجد اللجنة يف تمام الس�اعة التاسعة
صباحا يف مقر النادي.
وأضاف فالمرز :ستتم زيارة بقية االندية تباعا يف االيام املقبلة ،وضمن
املواعي�د الت�ي تم تحديدها يف اللجن�ة ،والهدف من زي�ارة االندية التي
اكملت املتطلبات واملعايري االس�يوية لغرض منحها الرخص ،وحسب
الضوابط التي حددها االتحاد االسيوي.
واختتم بالقول :نأمل اس�تمرار التع�اون بني االندية ولجنة الرتاخيص
إلنهاء الزيارات يف أوقاتها املحددة.
وكان�ت لجنة الرتاخي�ص قد اغلق�ت ،يف العرين من الش�هر الحايل،
نظام كالس الخاص بمنح الرتاخيص لالندية التي تلعب يف دوري الكرة
املمتاز للموسم .٢٠٢١-٢٠٢٠

انتخاب هيئة إدارية جديدة
لنادي االتصاالت

بغداد /متابعة الزوراء:
اك� َد وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان
درج�ال ان ادارة املراف�ق الش�بابية
والرياضي�ة س�تكون مش�رتكة بينن�ا
وبني املحافظات لتسهيل مهمة العمل.
واضاف درج�ال خالل تريح صحفي
ل�ه  :ان وض�ع األندي�ة صع�ب مادي�ا ً
واالتفاقي�ة م�ع املحافظ�ني س�تمنح
املنش�آت الرياضي�ة دون مقاب�ل وهذا
دعم لألندية يف جميع املحافظات.

وشدد وزير الش�باب والرياضة عىل ان
اإلتفاق مع املحافظني تم بمباركة رئيس
الوزراء وبالتعاون مع وزيرة اإلس�كان
واإلعمار ،واش�ار اىل ان االتفاق يسمح
بتخصيص قطع أرايض تجارية لألندية
يتم اس�تثمارها من قبله�م ومردودها
املايل سيخصص لهم بالكامل.
واضاف درجال :نحاول معالجة األمور
بنظ�رة مس�تقبلية لكي تكتف�ي هذه
االندي�ة ماديا ً خالل الس�نوات القادمة

الطلبة يتوج بلقب بطولة
بغداد التنشيطية للناشئني

إن ش�اء الل�ه .وبني :ان األم�الك عائدة
لل�وزارة وت�م إنش�اؤها للمحافظ�ة
واإلتفاق م�ع الس�ادة املحافظني لكي
ال يتحم�ل النادي أعب�ا ًء مالية يدفعها
للوزارة مستقبالً.
واكد درجال ان هناك مشاكل إدارية ما
بني الوزارة واألندي�ة تتعلق باإليجارات
واملس�اطحات واالس�تثمارات ونح�ن
نسعى ل� حلها بشكل جذري وقانوني.
وشدد عىل ان دعم األندية من خالل هذه

العبو احملافظات يغيبون عن تدريبات منتخب الناشئني
بغداد  /متابعة الزوراء :
خاض منتخب الناشئني لكرة القدم ،امس
االثن�ني ،أوىل وحداته التدريبية عىل ملعب
الش�عب الثاني اس�تعدادا ً لالستحقاقات
املقبلة.
التدريب�ات الت�ي قاده�ا م�درب منتخب
الناش�ئني عم�اد محم�د ،ش�هدت غياب
العب�ي املحافظات واقت�رت عىل العبي

بغداد /الزوراء
ت�وج فريق الطلب�ة لفئة الناش�ئني بلقب بطولة بغداد التنش�يطية
لكرة القدم بعد الفوز عىل نظريه الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2
بف�ارق ركالت الجزاء بعد انته�اء الوقت األصيل بالتعادل بهدف لكل
فريق.
س�جل الصناع�ات ه�دف التق�دم يف الش�وط االول وتمك�ن الالعب
مصطفى قاس�م من تعدي�ل النتيج�ة لالنيق يف النص�ف الثاني من
اللقاء ،ليحتكم الطرفني لركالت الجزاء وتمكن فيها العبو االنيق من
حس�مها لصالحهم بثالثة أهداف لهدفني وس�جل للطلبة من عالمة
الج�زاء كل من مصطفى قاس�م  ،محمد عيل ومقت�دى رياض فيما
اضاع محمد قاسم.
ليت�وج فريق الطلبة للناش�ئني بلقب بطولة بغداد التنش�يطية التي
تعد واحدة من البطوالت املهمة للفرق البغدادية.

قاسم يعلن عودة نشاطات جلنة الركيب
بغداد /الزوراء:
عق�د رئي�س لجن�ة الركب�ي
العراقي احمد قاس�م اجتماعا
مهم�ا م�ع اللجن�ة الفني�ة
ومدرب�ي املنتخب�ات الوطنية
بحض�ور ام�ني ال�ر محم�د
حن�ون الجزائ�ري والدكت�ور
ع�يل خال�د والدكت�ورة بي�داء
رزاق اعض�اء اللجن�ة .وق�ال
أحم�د قاس�م :ان االجتم�اع
جاء من اجل عودة نش�اطات
لجن�ة الركب�ي بع�د ان قررت
خلية االزمة عودة النش�اطات
الرياضي�ة فضال عن التحضري

للبطول�ة التنش�يطية الت�ي
س�تقيمها اللجن�ة بالتع�اون
مع وزارة الش�باب والرياضة.
واض�اف تدريب�ات املنتخبات
الوطني�ة للرج�ال والنس�اء
والش�باب انطلق�ت مؤخ�را
تحض�ريا للبط�والت الدولي�ة
املقبل�ة .واوض�ح ان لجن�ة
الركب�ي س�تخاطب االندي�ة
من اجل املش�اركة يف البطولة
التنش�يطية الت�ي س�تكون
محطة مهمة استعدادا لبطولة
الدوري التي س�تقام يف ش�هر
كانون االول املقبل.

االتفاقي�ة يتيح لنا أيضا ً س�حبها حال
اإلخ�الل بها ول�ن يحصل اي إس�تثمار
إال بموافق�ة ال�وزارة لك�ي ال ُيس�اء
استخدامها من األندية أو اخرين.
واوضح ان الوزراة متعاونة مع الجميع
وتعي جيدا ً ان الرياضة بحاجة إىل دعم
ووجدنا البدائل ملس�اعدة األندية يف ظل
الوضع االقتصادي الصعب حاليا ً.
م�ن جه�ة اخ�رى اك�د وزير الش�باب
والرياضة اختيار مدينة بسماية مكانا ً

إلقامة مروع املدينة الرياضية املهداة
من العاهل الس�عودي للشعب العراقي.
واش�ار اىل ان االتصاالتنا مس�تمرة مع
الجان�ب الس�عودي وجائح�ة كورون�ا
حال�ت دون زي�ارة الوف�د الس�عودي.
واوضح ان االيام القادمة ستشهد البدء
بالخطوات االوىل لهذا املروع العمالق.
واكد عىل االستعداد إلتمام هذا املروع
الذي سيكون تأثريه إيجابيا ً عىل الشارع
الريايض.

بغداد  /متابعة الزوراء
أقيمت ظهر امس االثنني انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي االتصاالت ،يف
املركز الثقايف النفطي بحضور  134عضوا يمثلون الهيئة العامة البالغ
عددها  163عضوا .وأس�فرت االنتخابات عن فوز هيئة إدارية جديدة
تألفت من عماد محس�ن وعدوية محمد وليث صحن وس�لمان بديوي
وسيف صالح وإيمان وليد وأحمد حسن.
وستجتمع اإلدارة اليوم لتوزيع املناصب يف الهيئة اإلدارية.
وقال عماد محسن إن ثقة الهيئة العامة بعد هذه التجربة الديمقراطية
تعد مسؤولية كبرية ستقع عىل عاتق مجلس اإلدارة املنتخب حديثا.
وبني “اإلدارة الجديدة س�تضع خطة كامل�ة للنهوض بالنادي وتعزيز
إنج�ازات الفرق الرياضية املنتمية له وس�نبارش عملنا بش�كل مبارش
لدعم الفرق الرياضية ملواصلة إنجازاتها”.
يش�ار إىل أن اإلدارة ش�هدت تغي�ريا جذريا لجميع األعضاء الس�ابقني
وانتخاب وجوه جديدة.

العاصمة بغداد.
ومن املقرران تس�تمر تدريب�ات منتخب
الناشئني ملدة أسبوعني ،ومن بعدها سبتم
فتح باب االختبارات لفرتة أسبوعني أيضا
من أجل ضم من يس�تحق من املواهب إىل
املنتخب وتمثيله يف البطوالت املقبلة.
وكان منتخب الناشئني قد أوقف تدريباته
منذ منتصف آذار املايض بس�بب إجراءات
جائحة كورونا.

اهلالل السوداني يكمل املخالصة املالية
مع عماد حمسن
السودان  /متابعة الزوراء
أكمل الهالل السوداني املخالصة النهائية،
إلزالة مهاجمه العراقي السابق عماد
محسن من قائمة العبيه ،وذلك لوضع
اسم العب أجنبي آخر مكانه.
وهذا اإلجراء ال يكتمل حسب لوائح اتحاد
الكرة السوداني إال من خالل عملية
مخالصة تلزم النادي بدفع مستحقات
الالعب املتبقية.
وحرض ملقر إتحاد كرة القدم السوداني
ثنائي لجنة التطبيع إسماعيل عثمان
نائب األمني العام ،ونزار عوض مالك عضو
اللجنة ونائب رئيس القطاع الريايض،

والتقيا األمني العام التحاد الكرة السوداني
الدكتور حسن أبو جبل ،ورئيس لجنة
الالعبني غري الهواة أبوبكر مصطفى.
وأبدى ممثال لجنة تطبيع الهالل رغبتهما
يف دفع كافة مستحقات الالعب املتأخرة،
وقدما كل املستندات الالزمة وتفاصيل
عقد الالعب ،وسددا مبلغ يفوق  58ألف
دوالر لالعب.
وبخطوة اإليداع املايل هذه فإن نادي
الهالل السوداني قد أخىل طرفه تماما ،من
أي إلتزام مايل تجاه عماد محسن ،وبات
جاهزا لوضع صانع ألعابه الجديد الست
جييس الزيمبابوي مكانه.

بشار رسن :احرتام السد قادنا هلزميته
الدوحة /متابعة الزوراء
أعرب بشار رسن ،العب بريسبوليس
اإليراني عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه
إىل ربع نهائي دوري األبطال اآلسيوي ،بعد
فوزه عىل السد القطري (.)٠-١
وقال رسن ،يف تريحات لإلعالم عقب

املباراة« :حققنا فوزا غاليا عىل حساب
فريق كبري ،مرشح دائما للمنافسة عىل
اللقب اآلسيوي».
وأضاف« :أعتقد أن االنتصار  ،يمنحنا
دافعا كبريا ملواصلة املسرية الناجحة
ً
خاصة أننا نمتلك العزيمة
حتى النهاية،

واإلرصار عىل تقديم األفضل ،يف املباريات
املقبلة».
وتابع الالعب « :أرى أن احرتامنا لفريق
السد ،قادنا للفوز عليه  ..كنا نعرف جيدا
قيمته ونجومه الكبار ،لكننا أيضا نعلم أن
كرة القدم ال تعرتف باألسماء».

عائلة التايكواندو العراقي تناقش عودة النشاط ومنهاج اللعبة
بغداد /متابعة الزوراء:
عق�دت الهيئ�ة االدارية لالتح�اد العراقي
املرك�زي للتايكوان�دو اجتماع�ا ً موس�عا ً
ببغداد مع اللجان املختلفة للعبة  ،نوقش
م�ن خالل�ه الكثري م�ن القضاي�ا العالقة
والتحضريات لعودة النشاطات واالستعداد
للمشاركات الخارجية.
اب�رز امللفات الح�ارضة يف االجتماع كانت
اوله�ا املصادق�ة ع�ىل معام�الت ال�رواد
وحس�م االم�ور املالي�ة وتش�كيل لج�ان

ال�رف لتوزي�ع مس�تحقات املدرب�ني
والالعبني واملوظفني ،
كذل�ك ت�م االس�تماع ومناقش�ة بع�ض
املقرتح�ات التي طرحها م�ريف اللجان
منها اقامة مهرجان التايكواندوا استذكارا
البط�ال اللعب�ة ورواده�ا وش�هدائها
واستعراض املواهب الجديدة ،
وت�م االتف�اق املبدئ�ي عىل اقام�ة بطولة
الع�راق املفتوحة لكافة الفئ�ات وإقامة
دورة تدريبية وتحكيمية وبطولة نس�وية

قب�ل نهاي�ة العام الح�ايل وتحدي�د موعد
لالجتماع مع م�ريف اللجان الفنية كافة
لحسم موضوع املنهاج املتبقي ومخاطبة
االندي�ة املحلي�ة العادة نش�اطها يف لعبة
التايكواندو.
ويف خت�ام االجتم�اع اتف�ق الجمي�ع عىل
تج�اوز كل العقب�ات وتذلي�ل الصعوبات
خدمة للرياضة العراقية وفتح الباب امام
الجميع للمشاركة بتطوير واقع اللعبة يف
العراق.
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بداية جيدة لربشلونة يف مستهل مومسه وبيتيس يواجه خيتايف الستعادة التوازن
رضبَ برش�لونة بقوة يف مباراته الرس�مية
األوىل م�ع مدرب�ه الهولن�دي رونالد كومان
فس�حق ضيف�ه فياري�ال برباعي�ة نظيفة
عىل أرضية ملعب كام�ب نو ضمن املرحلة
الثالثة من الدوري اإلسباني.
وافتت�ح نج�م الربس�ا الواع�د أنس�و فاتي
التسجيل بشكل مبكر من خالل توقيعه عىل
ثنائية  ،15-19فيما وقع أس�طورة النادي
ليونيل مييس عىل الثالث من ركلة جزاء ،35
وختم العب الغواصات الصفراء باو توريس
التسجيل حني أدخل الكرة بالخطأ يف مرمى
فريقه .45+1
وقدم برش�لونة عرضا ً قويا ً بدا فيه مالمح
فريق مختلف عن املوس�م املايض باألخص
م�ع اس�تثمار فات�ي وكوتيني�و وم�ن ث�م
ديمبييل ولو بشكل أقل يف الشوط الثاني.
وحصل برش�لونة عىل  3نقاط من مباراته
األوىل هذا املوسم فيما تجمد رصيد فياريال
الفري�ق ال�ذي يدرب�ه أون�اي أيم�ري عند
النقطة .4
وس�جل مي�يس يف جمي�ع املواس�م ال��17
التي قضاها يف الدوري اإلس�باني (آخر 17
موسم).
وكان�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني قررت
تأجي�ل أول مباراتني لربش�لونة يف املوس�م
الحايل ،ملنح العبيه قس�طا أوفر من الراحة،
بعد مش�اركتهم يف األدوارالنهائية للنسخة
املاضية لبطولة دوري أبط�ال أوروبا ،التي
انتهت فعالياتها الشهر املايض.
وبدد برش�لونة املخاوف بعد رحيل سواريز
والتش�ييل أرت�ورو في�دال والكرواتي ايفان

راكيتيت�ش والربتغ�ايل نيلس�ون س�يميدو
والربازييل ارثر مؤكدا ً اس�تعداده للعودة اىل
منص�ات التتوي�ج التي غاب عنها املوس�م
املايض يف جميع املسابقات.
ورضب برش�لونة بق�وة وحس�م النتيج�ة
يف ش�وطها األول بتس�جيله رباعية بفضل
األداء الهجوم�ي القوي لالعبيه خصوصا ً يف
املرتدات بقيادة الرباعي األرجنتيني ليونيل
مي�يس والربازي�يل فيليبي كوتينيو وأنس�و
فاتي والفرنيس انطوان غريزمان.
ونجح فاتي يف افتتاح التس�جيل بتس�ديدة
قوية بيمناه من داخ�ل املنطقة اثر تمريرة
من جوردي البا )15(.
وأض�اف فات�ي اله�دف الثاني اث�ر هجمة
مرتدة قادها الربازي�يل فيليبي كوتينيو من
منتصف ملعب فريق�ه عىل منتصف ملعب
الضي�وف ومرره�ا اىل املهاج�م الواعد غر

املراقب عند حافة املنطقة فهيأها لنفس�ه
داخله�ا بي�راه وتابعها بيمن�اه عىل يمني
الحارس سرخيو أسينخيو )19(.
وانق�ذ الحارس أس�ينخيو مرماه من هدف
ثال�ث بتصدي�ه لتس�ديدة قوي�ة ملييس من
مس�افة قريبة اث�ر انفراد بع�د تمريرة من
فاتي )26(.
وحصل فاتي عىل ركلة جزاء اثر عرقلته من
قبل القائد ماريو غاسبار فانربى لها القائد
مييس بنجاح )35(.
وع�زز برش�لونة تقدم�ه باله�دف الراب�ع
بالن�ران الصديق�ة عندما م�رر مييس كرة
عرضية داخل املنطقة اىل سرجيو بوسكتس
حاول املدافع ب�او ابعادها فتابعها بالخطأ
داخل مرمى فريقه )45+1(.
ودف�ع كوم�ان بالثنائ�ي الفرن�يس عثمان
ديمبي�يل وبي�درو غوزنالي�ز م�كان فات�ي

وكوتينيو ( )70دون أن تتغر النتيجة.
ولع�ب الحارس الربازييل نيتو أساس�يا ً بني
خشبات مرمى نادي برشلونة بسبب تغيب
حارس�ه األس�ايس األملاني تر شتيغن الذي
أج�رى عملي�ة جراحي�ة يف الركبة منتصف
ش�هر آب /أغس�طس امل�ايض وس�يعود
للمالعب بعد أقل من شهر.
ويس�عى ريال بيتيس إىل اس�تعادة التوازن
واالنفراد بالص�دارة عندما يحل ضيفا ً عىل
خيتايف اليوم الثالث�اء يف املرحلة الرابعة من
دوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم.
ومن�ي ري�ال بيتي�س بخس�ارته األوىل هذا
املوس�م بعد فوزين متتاليني عندما س�قط
أم�ام ضيف�ه ري�ال مدري�د حام�ل اللق�ب
بصعوب�ة  2-3بعدم�ا كان متقدم�ا ،2-1
ورغم ذلك بق�ي يف الصدارة بفارق األهداف
أم�ام رشيكه غرناط�ة الذي أك�رم أتلتيكو
مدري�د وفادت�ه  6-1بينه�ا ثنائي�ة للوافد
الجدي�د نج�م برش�لونة الس�ابق ال�دويل
األوروغوياني لويس سواريز.
ويأم�ل ري�ال بيتي�س االنف�راد بالص�دارة
مس�تغالً تأجيل مباراة غرناطة مع ضيفه
أوساس�ونا بس�بب خ�وض األول لل�دور
الفاصل املؤهل لدور املجموعات يف مسابقة
الدوري األوروب�ي “يوروبا ليغ” حيث يحل
ضيفا عىل ماملو الس�ويدي الخميس املقبل
األول من ترشين األول/أكتوبر.
ول�ن تكون مهمة ريال بيتيس س�هلة أمام
خيتايف ثامن املوس�م امل�ايض والذي خاض
مبارات�ني فقط حت�ى اآلن جم�ع خاللهما
أرب�ع نق�اط ،بع�د أن تأجل�ت مباراته مع

ج�اره ري�ال مدريد يف املرحلة األوىل بس�بب
الراح�ة التي منح�ت للنادي امللكي بس�بب
تأخر موس�مه األوروبي حيث خرج عىل يد
مانشس�ر س�يتي اإلنكليزي يف ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كم�ا أن ري�ال بيتيس قد يجد نفس�ه تحت
ضغ�ط كبر الس�تعادة الصدارة م�ن ريال
سوسييداد او فالنسيا يف حال فوز أحدهما
يف مواجهتهما التي تقام قبل ساعة ونصف
م�ن مب�اراة الفري�ق األندل�يس ومضيف�ه
املدريدي.
ويملك ريال سوس�ييداد خم�س نقاط من
تعادل�ني وفوز ،وفالنس�يا أرب�ع نقاط من
فوز وخسارة وتعادل.
وتس�تكمل املرحل�ة غ�د األربع�اء بأرب�ع
مباري�ات أبرزه�ا مباراتا قطب�ي العاصمة
ري�ال مدري�د وأتلتيك�و مدري�د ،األول م�ع
ضيف�ه بل�د الولي�د والثان�ي م�ع مضيفه
هويس�كا الصاعد حديثا إىل دوري االضواء
يف اختبارين يف املتناول.
وحقق النادي امللكي فوزه األول السبت بعد
تعثره يف املرحل�ة الثانية أمام مضيفه ريال
سوسييداد ،فيما رضب أتلتيكو مدريد بقوة
يف باكورة مبارياته هذا املوسم عندما سحق
غرناطة  6-1عىل غرار برش�لونة الوصيف
والذي اس�تهل موس�مه بفوز س�احق عىل
ضيفه فياريال برباعية نظيفة.
ويختم برش�لونة املرحلة بع�د غد الخميس
يف ضيافة س�لتا فيغو ،ويف اليوم ذاته يلعب
أتلتي�ك بلب�او م�ع ق�ادش ،وإش�بيلية مع
ليفانتي.

ميامي هيت يواصل تألقه ويصعد إىل نهائي الـNBA

أكد ميامي هيت أنه الحصان األس�ود لهذا املوس�م من دوري كرة الس�لة األمركي
للمحرفني بامتياز ،بعدما بلغ الدور النهائي بفوزه عىل بوس�طن سلتيكس 125-
 113يف املب�اراة السادس�ة من سلس�لة نهائي املنطق�ة الرشقية ،ما س�يضعه يف
مواجه�ة “امللك” ليربون جيم�س الذي قاده اىل اللقب عام�ي  2012و.2013وبلغ
هيت الدور النهائي للمرة األوىل منذ  2014بحسمه سلسلة نهائي املنطقة الرشقية
 4-2يف فقاعة وورلد ديزني يف أورالندو (فلوريدا) حيث يس�تكمل املوس�م بس�بب
تداعيات “كوفيد.”-19وس�يخوض هيت نهائي الدوري للمرة السادسة يف تاريخه
بفض�ل جهود الثنائي بام إديباي�و وجيمي باتلر اللذين واصال تألقهما ولعبا الدور
األس�ايس بحسم املباراة السادسة ،بعد أن قدم األول أفضل مباراة لهذا املوسم من
ناحية التس�جيل ب� 32نقطة م�ع  14متابعة ،وأضاف الثان�ي  22نقطة.ويلتقي
هيت يف النهائي الذي ينطلق األربعاء باملباراة األوىل من أصل سبع ممكنة ،مع لوس
أنجلي�س ليكرز بقيادة نجمه الس�ابق ليربون جيمس الذي ق�اد ميامي اىل نهائي
ال�دوري أربع م�رات متتالية ب�ني  2011و 2014وتوج معه باللق�ب عامي 2012
و.2013بالنس�بة لصان�ع األلعاب الس�لوفيني غ�وران دراغيتش الذي س�جل 13
نقطة ،فإن هيت “اس�تحق الوجود هنا” يف النهائي ،مخالفا جميع التوقعات ألنه
لم يكن قط من ضمن الفرق املرشحة للمنافسة يف بداية املوسم أو حتى بعد توقفه
يف آذار/مارس بس�بب تفيش ف�روس كورونا ومن ثم اس�تئنافه يف فقاعة وورلد
ديزني خلف أبواب موصدة.وحرم فريق املدرب إيريك سبويلس�را عش�اق الدوري
من نهائي كالس�يكي بني الغريمني ليكرز وسلتيكس اللذين توجا باللقب  16و17
مرة تواليا ،فيما يأتي من بعدهما غولدن س�تايت ووريرز وش�يكاغو بولز بفارق
شاسع ،إذ فاز كل منهما باللقب ست مرات.وحقق هيت هذا اإلنجاز وبلغ النهائي
للمرة األوىل منذ ( 2014خر أمام سان أنتونيو سبرز  )1-4والسادسة يف تاريخه

املت�وج بلقب ثال�ث حققه يف أول زيارة ل�ه اىل النهائي عام  2006بقيادة ش�اكيل
أوني�ل ودواين وايد (كان األخر يف الفريق الذي أح�رز أيضا لقبي  2012و،)2013
من دون أن يكون يف صفوفه أي نجم من العيار الثقيل ،معتمدا بشكل أسايس عىل
األداء الجماعي الذي تجسد األحد بما أسهم به كل تايلر هرو ( 19نقطة) ودانكن
روبنس�ون وأندريه إيغ�ووداال ( 15ل�كل منهما).ومن املؤكد أن سبويلس�را لعب
ال�دور األكرب يف هذا اإلنج�از ،مؤكدا ً أن ثقة اإلدارة به كان�ت يف مكانها ألنها أبقت
ع�ىل خدماته منذ أن تعاق�دت معه عام  ،2008وذلك رغم فش�ل الفريق يف التأهل
اىل األدوار اإلقصائي�ة أع�وام  2015و 2017و.2019ورأى سبويلس�را أن فريق�ه

مورينيو :توتنهام يستحق مزيدا من االحرتام

َ
قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام
هوتسبر إن فريقه يستحق “املزيد
م�ن االح�رام” ،بع�د أن حرمت�ه
ملس�ة ي�د (صحيح�ة) م�ن الف�وز
ع�ىل نيوكاس�ل يونايت�د يف الدوري
اإلنجليزي.
ومنح لوكاس مورا التقدم لتوتنهام
لكن الفريق القادم من شمال لندن
ل�م ينجح يف زي�ادة تفوق�ه بعد أن
تصدى كارل دارلو حارس نيوكاسل
لسلسلة من الفرص.
وحصل فريق املدرب س�تيف بروس
عىل فرصة يف نهاية الوقت املحتسب
بدل الضائ�ع ،عندم�ا تنافس آندي
كارول وإيري�ك داي�ر ع�ىل ك�رة
واصطدم�ت رضب�ة رأس مهاج�م
نيوكاسل بذراع مدافع توتنهام.
وبع�د مراجعة م�ع حك�م الفيديو
املساعد وذهاب الحكم بير بانكس
ملش�اهدة الواقعة ،الت�ي كان ظهر
داي�ر فيها للك�رة ،أش�ار إىل عالمة
الج�زاء ليس�جل كال�وم ويلس�ون
يف ش�باك الحارس هوج�و لوريس

ويتعادل الفريقان  1-1ليستش�يط
مورينيو غضبا.
وأبل�غ موريني�و هيئ�ة اإلذاع�ة
الربيطاني�ة (بي.ب�ي.يس)“ :لعبنا
بروع�ة لك�ن دارل�و ربما يس�تحق
جائزة أفضل العب يف املباراة ،إال إذا
أردت�م منحها إىل ش�خص ليس من
بني الالعبني”.
وأضاف“ :ال أريد الحديث عن
الق�رار ،الش�عور الوحي�د
الذي أس�تطيع الكش�ف
عنه هو أنني ال أشعر بأن
توتنهام يعامل باحرام،
ال يوجد أي احرام”.
وتابع“ :هذا هو شعوري .إنه
ثال�ث ناد أتوىل تدريبه يف هذا البلد،
ولذل�ك أش�عر بالفخر ،لن أس�تبدل
ذلك ب�أي وظيفة أخ�رى يف العالم،
لكني أشعر بأننا نستحق املزيد من
االحرام”.
وأكم�ل موريني�و يف إش�ارة لق�رار
احتس�اب ركلة جزاء بع�د مراجعة
حكم الفيديو املساعد عقب صافرة

النهاي�ة ،يف ف�وز مانشس�ر
يونايت�د  3-2ع�ىل برايتون
آن�د ه�وف ألبي�ون“ :يف
بعض األندية ،حتى بعد
صف�ارة النهاي�ة،
م�ن

ا ملحتمل
ح�دوث أش�ياء
مهمة”.
وتابع“ :لكن بالنسبة لنا
أدرك أن كل يشء انته�ى
بعد صفارة النهاية”.

رونالدو يقود يوفنتوس لتجنب اهلزمية أمام روما
ق�اد ال�دون رونال�دو فريق�ه
يوفنت�وس لتجن�ب الهزيم�ة من
روم�ا متحدي�ا ً الظ�روف الصعبة
الت�ي م ّر به�ا حام�ل اللقاء خالل
املواجهة املثرة.
وانتهت مباراة يوفنتوس وضيفه
روم�ا القوي�ة بالتع�ادل  2-2يف
املرحل�ة الثاني�ة م�ن مس�ابقة
الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وتقاس�م الفرن�يس فريت�و م�ع
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو
نجومي�ة اللق�اء بعدما ق�اد األول
روما للتق�دم يف مناس�بتني بينما
تكف�ل ص�اروخ مادي�را بمهم�ة
إعادة توازن فريقه والتعادل.
وس�جّ ل فريتو اله�دف األول من
ركل�ة ج�زاء ( )31ورد رونال�دو
ب�ذات الطريقة ( )44قبل أن يعود

الفرن�يس ليمن�ح التق�دم لفريقه
مرة أخرى رسيعا ً )45+1(.
وأثب�ت رونالدو مج�ددا ً ّ
أن�ه أبرز
نج�وم بط�ل ال�دوري اإليط�ايل
بإدراك�ه التعادل ( )69بعد س�بع
دقائ�ق فق�ط م�ن ط�رد زميل�ه
الفرنيس رابي�و إثر تلقي�ه اإلنذار
األصفر الثاني.
ورف�ع يوفنتوس رصي�ده إىل أربع
نق�اط بعدم�ا انت�ر  3-0ع�ىل
س�مبدوريا يف املرحلة األوىل فيما
اقتنص روما نقطته األوىل بعدما
اعت�رب خ�ارسا ً  3-0أمام فرونا
بسبب خطأ إداري.
ودفع مدرب يوفنتوس الجديد
العب وس�طه الدويل الس�ابق
أندري�ا برلو بالواف�د الجديد
ألفارو مورتا أساسيا ً قبل أن
يخرجه مطلع الشوط الثاني
للدف�ع بالربازي�يل دوغالس
كوستا )58(.
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كلوب :لن نربم صفقات إال يف
حالة واحدة

َ
ق�ال يورج�ن كلوب ،م�درب ليفرب�ول ،إنه لن يج�ري املزيد من
التعاق�دات خ�الل فرة االنتق�االت الحالي�ة ،إال يف حال�ة وجود
إصابات بالفريق.
وعزز ليفرب�ول ،صفوفه بالتعاقد مع تياج�و ألكانتارا وديوجو
جوتا وكوس�تاس تسيميكاس ،لكن يبدو أنه يعاني من نقص يف
املدافعني مع إصابة جو جوميز وجويل ماتيب.
واضط�ر فابيني�و للمش�اركة يف الدف�اع خالل الف�وز  2-0عىل
تشيليس األس�بوع املايض ،بينما بدأ الش�اب ريس وليامز خالل
الفوز  7-2عىل لنكولن يف كأس رابطة األندية املحرفة.
وأوضح كل�وب“ :ال أتوقع الكثر من التعاق�دات .يف مركز العب
الوس�ط املدافع لدينا  3العبني من أصحاب الطراز العاملي .يوجد
العبون شباب ً
أيضا”.
وأض�اف“ :أتمنى أال نضطر ملحاولة التعاق�د مع العبني آخرين،
لكن إذا اس�تمر الوضع ع�ىل ما هو عليه حال ًي�ا ،فلن يحدث أي
يشء”.

فينورد يزيد أوجاع دين هاج

خاض يف نهائي الرشقية “سلس�لة رائعة .كانت املنافس�ة محتدمة .يمكن القول
بش�كل من األشكال ،إنها كانت سلسلة من  7مباريات (من ناحية الشعور العام)
نتيجة حدة التنافس فيها”.وأش�اد سبويسلرا بس�لتيكس ومدربه براد ستيفنز:
“نشعر بفخر كبر أن نكون جزءا من سلسلة مماثلة يف نهائي املنطقة والحصول
عىل فرصة للمرحلة التالية (خوض نهائي الدوري) .سنس�تمتع بما حققناه لليلة
واحدة” قبل انطالق سلسلة نهائي الدوري غدا األربعاء.ورغم جهود كل من جايلن
ب�راون ( 26نقطة) وجايس�ون تايت�وم ( 24مع  11تمريرة حاس�مة) وماركوس
سمارت وكمبا ووكر ( 20لكل منهما) ،فشل سلتيكس يف تأجيل الحسم اىل مباراة
س�ابعة وس�قط يف نهائي املنطقة للمرة الثالثة يف املواسم األربعة األخرة ،مفرطا
بفرص�ة بلوغ نهائي الدوري للم�رة األوىل منذ ( 2010خر أمام ليكرز) ومحاولة
الفوز باللقب للمرة األوىل منذ  2008والثامنة عرشة يف تاريخه األس�طوري.وتحىل
مدرب سلتيكس ستيفنز بروح رياضية عالية جدا بالقول“ :إن ميامي يستحق كل
التقدي�ر .إنهم أقوياء جدا بدنيا وأذكياء للغاية .أعتقد أنهم أفضل فريق يف املنطقة
الرشقية ويستحقون تمثيل الرشق بالطريقة التي لعبوا بها”.وبعد أن حسم الربع
األول  ،33-27خ�ر هي�ت الثاني  29-33ث�م انتهى الثالث ب�� 26نقطة لكل من
الفريقني ،ليجد فريق سبويلس�را نفس�ه متخلفا بفارق ست نقاط يف أوائل الربع
األخر ،قبل أن يرد بس�ت نقاط متتالية ،بينها خمس�ة لهرو يف غضون  31ثانية
فقط ،معادالً النتيجة .96-96وعاد سلتيكس للتقدم مرتني ،لكن أديابيو رد بسلة
اس�تعراضية ثم بثالثية قبل  6,16دقيقة ع�ىل النهاية ،معيدا ً هيت اىل املقدمة قبل
أن يصبح الفارق بني الفريقني  10نقاط بعد أن س�جل رجال سبويس�لرا  9نقاط
متتالية من دون رد ،ثم توس�ع اىل  14نقطة  116-102بعد س�لة لباتلر ،ما جعل
املباراة بعيدا عن متناول كمبا ووكر ورفاقه.

قل�ب فينورد روت�ردام تأخره به�دف نظيف إىل ف�وز كبر / 4
 2ع�ىل أدو دين ه�اج ،يف املرحلة الثالثة من ال�دوري الهولندي.
ورف�ع فينورد رصيده إىل س�بع نقاط يف املرك�ز الثالث بجدول
املس�ابقة وظل رصي�د دين هاج خاليا من النق�اط بعدما مني
بالهزيم�ة الثالث�ة عىل التوايل ل�ه يف املس�ابقة.وافتتح أدو دين
هاج التس�جيل به�دف لجوناس أروي�يل يف الدقيقة  11وتعادل
لوتش�ارل جرترويدا لفين�ورد يف الدقيقة  27لينتهي الش�وط
األول بالتع�ادل .1 / 1ويف الش�وط الثان�ي ،تق�دم مارك�وس
س�ينييس لفينورد بهدف يف الدقيقة  57وتعادل شاكيل بيناس
للضيوف من رضبة ج�زاء يف الدقيقة  69قبل أن ينتزع فينورد
الفوز بهدفني سجلهما لوس�يانو نارسينج وستيفن برجيوس
يف الدقيقتني  71و 84من رضبة جزاء.

إيكاردي يؤكد صحوة باريس سان جريمان
سجل املهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي ثنائية ليقود سان
جرمان إىل فوز ثالث تواليا ً عىل رانس 2-صفر خارج
ملعبه ضمن املرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة
القدم.وكان فريق العاصمة استهل مشواره يف
الدوري هذا املوسم بخسارتني تواليا ً أمام
لنس ومرسيليا قبل أن يحقق ثالثة
انتصارات مؤكدا ً صحوته يف
األخرة.وأرشك
الفرة
مدرب سان جرمان
األملاني توماس
توخل رباعي خط
الهجوم املؤلف
من كيليان مبابي
وإيكاردي والربازييل
نيمار واألرجنتيني آنخل

دي ماريا.وجاء هدف إيكاردي األول بعد مجهود فردي من مبابي
الذي راوغ العبني قبل أن يمرر باتجاه األرجنتيني فتخلص األخر
من أحد املدافعني قبل أن يسدد عىل يمني حارس رانس الربي
بريدراغ رايكوفيتش  )9(.وكاد إيكادري يضيف الهدف الثاني إثر
تمريرة متقنة داخل املنطقة من مواطنه دي ماريا لكن حارس
رانس أنقذ املوقف برباعة من خالل رد فعل رسيع (.)17وسيطر
فريق العاصمة الفرنسية بشكل كبر حتى بلغت نسبة استحواذه
 71يف املئة بعد مرور نصف ساعة.وقام نيمار بمجهود فردي رائع
تخطى فيه مدافعني لكنه سدد خارج الخشبات الثالث (.)43ومرة
جديدة مرر األملاني يوليان دراكسلر كرة ماكرة داخل املنطقة إىل
مبابي قبل أن يمررها األخر متقنة باتجاه إيكاردي املربص أمام
املرمى فتابعها داخل الشباك معززا ً تقدم فريقه  )62(.وأضاع
مبابي فرصة سهلة عندما قاد نيمار هجمة مرتدة رسيعة فمررها
بينية رائعة باتجاه البديل االسباني بابلو سارابيا ومنه إىل مبابي
أمام املرمى لكن األخر سدد بمحاذاة القائم األيمن )83(.

فولفسبورغ يقتنص نقطة من ميدان فرايبورغ
تمكن فولفسبورغ من التعادل
مع مضيفه فرايبورغ ،بهدف
ملثله ،يف املباراة التي جمعتهما،
ضمن ثاني جوالت الدوري األملاني
لكرة القدم “بوندسليجا”.وعىل
ملعب (شوارزوالد ستاديون)،
افتتح أصحاب األرض التسجيل
عن طريق املهاجم ،نيلس
بيرسن (ق.)11ويف الدقيقة

( ،)42نجح الالعب جوسيب بريكالو يف
إدراك التعادل للضيوف.وبهذه النتيجة،
رفع فرايبورج رصيده إىل  4نقاط يف املركز
الخامس ،كما زاد فولفسبورج رصيده إىل
نقطتني ،يف املركز ال�.13وفاجأ هوفنهايم
ضيفه بايرن ميونيخ بطل أوروبا بانتصار
كاسح ( ،)4-1يف إطار الجولة الثانية من
الدوري األملاني ،لينتزع العمالق البافاري من
أفراحه التي غرق فيها ،منذ تتويجه بلقب

دوري األبطال ،الذي أتبعه مؤخرا بالسوبر
القاري.وجاءت أهداف هوفنهايم عن طريق
إرمني بيشاكشيتش ،ومؤنس دبور ،وأندري
كراماريتش “ثنائية” ،يف الدقائق ،24 ،16
 77و ،92بينما أحرز جوشوا كيميتش هدف
بايرن الوحيد ،يف الدقيقة .36وبذلك ،وصل
هوفنهايم إىل النقطة السادسة ،ليربع عىل
عرش البوندسليجا ،بينما تراجع بايرن
للمركز السادس ،ب� 3نقاط.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7336 :الثالثاء  29 -ايلول 2020

انهاء تكليف اإلعالمي رباح آل جعفر من
مهمة مدير قناة ديوان الفضائية

بغداد/نينا:
َ
اعلن الوقف الس�ني عن انهاء تكليف اإلعالمي رباح آل جعفر من مهمة مدير قناة ديوان
الفضائية التابعة للوقف السني وتكليف عادل شمس الدين بدال عنه.

كلية إعالم القاهرة :حنتاج اىل مشروع
يقاوم األفكار الظالمية والشائعات

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
أكدت عميدة كلية اإلعالم جامعة القاهرة هويدا مصطفى ،أن التحدي الحقيقي لإلعالم يف
مرص هو يف مروع تنويري يقاوم األفكار الظالمية والشائعات.
وقال�ت مصطف�ى ،أن كلية اإلعالم جزء مه�م من حياتها ولوالها ما كان�ت يف هذه املكانة
ومحبة الناس لها يف كل مكان تأني من خالل كليتها التى رشفت بالتعلم فيها عى يد خرية
األساتذة يف مرص.
ولفت�ت إىل أن التح�دي الحقيق�ي لإلعالم يف مرص ه�و يف مروع تنويري يق�اوم األفكار
الظالمية والش�ائعات التى تستهدف الدولة وإنجازاتها يف كل مكان وهذا ال يأتي إال بإعالم
قوى يواجهة كل هذه التحديات.

مذيع يطيح بـ “جينفري أنيستون” على
إنستغرام ويدخل موسوعة غينيس

لندن /متابعة الزوراء:
تف�وق عال�م الطبيعة واملذي�ع الربيطاني ،ديفيد أتينب�ورو عى املمثل�ة األمريكية جنيفري
أنيس�تون بتحقيقه رقما ً قياس�يا ً بحصوله عى مليون متابع يف إنس�تغرام خالل أقل من
خمس ساعات فقط بحسب ترصيح موسوعة “غينيس”.
أنيس�تون صاحبة الرقم القيايس الس�ابق حققت مليون متابع يف زمن قيايس يف  2019إذ
وصلت ملليون متابع بعد  5ساعات و 16دقيقة.
ويبلغ حساب العالم الربيطاني حاليا ً  4.4مليون متابع بينما يتابع أنيستون  35مليونا ً.
ال�م الطبيعة أتينب�ورو البالغ من العم�ر  94عاما ً والذي يعمل كمق�دم برامج متخصصة
بالطبيعة والبيئة نر فيديو حقق ماليني املشاهدات تحدث حول االحتباس الحراري.
وكان أتينبورو حقق أرقاما ً قياس�ية إذ إنه صاحب أطول مهنة كمقدم تلفزيوني ،وأطول
متخصص بالطبيعة عى التلفزيون.

No: 7336 Tue 29 Sep 2020

www.alzawraapaper.com

في ندوة جرت وقائعها بالقصر الرئاسي

8

الرئيس الصومالي حممد عبداهلل فرماجو خيفي فشله مجاهرييا باتهامات “مزعجة” للصحفيني
مقديشو /متابعة الزوراء:
َ
فش�ل الرئي�س الصوم�ايل محم�د عبدالل�ه
فرماج�و ،يف الحدي�ث ع�ن مس�تقبل بالده
الس�يايس يف ندوة ج�رت وقائعه�ا بالقرص
الرئ�ايس بعد أن وجهت إليه أس�ئلة مبارشة
لم يس�تطع اإلجابة عنها بش�كل ش�فاف يف
أول لقاء جماهريي مفتوح ش�ارك فيه منذ
توليه املنصب.
ونظ�م معه�د “رأس لدراس�ة السياس�ات”
ندوة بعنوان “إىل أين تتجه البالد بعد االتفاق
السيايس؟ “ لكن أجواءها تحولت من نقاش
للمسقبل إىل استجواب ملسلسل الفشل الذي
أدى فرماج�و دور البط�ل فيه من�ذ فرباير/
شباط  2017حتى اآلن.
وأراد فرماجو أن تكون الندوة إعالنا رس�ميا
وتدش�ينا لدعايت�ه االنتخابي�ة التي يس�عى
م�ن خاللها إىل إع�ادة انتخابه لف�رة ثانية،
لكن نتائج الدعاية لم تأت باملطلوب حس�ب
فرماجو وأصبحت وباال عليه.
ول�م يس�تطع فرماجو اإلجابة عن األس�ئلة
التي وجهها املشاركون يف الندوة التي أعادت
الحياة لوعود فرماج�و يف حملته االنتخابية
يف ع�ام  2016ع�ى كافة امللف�ات خصوصا
السياسية واألمنية واالقتصادية .
وبدل اإلجابة عى تلك األس�ئلة جدد فرماجو
تأكي�ده ع�ى افتع�ال املع�ارك م�ع أكثر من
جبه�ة ،بالتحديد مع أرض الصومال ورجال
الصحاف�ة الذي�ن عانوا يف ظ�ل حكمه نحو
أربع س�نوات.وحاول فرماجو التغطية عى
فش�له الذري�ع يف إدارة البالد ،بش�ن هجوم
عى الصحفيني حيث قال إن هناك من يشبه

صحفيني لكنهم ليس�وا كذل�ك يفتقرون إىل
تعلم الصحافة وكسب الخربة ولديهم صالت
بحركة الش�باب ويعملون من أجلهم” ،عى
حد زعمه.
وج�اءت إجاب�ة فرماجو عن هذه الش�اكلة
يف س�ؤال وج�ه إليه ح�ول وض�ع الصحافة
أثن�اء ف�رة حكم�ه حيث يت�م رب�ط مهنة
الصحافة والصحافة املس�تقلة والصحفيني
الصوماليني باإلرهاب.
وقال الصحفي الصومايل عبدالله مؤمن ،أحد
قيادات العمل النقابي ،يف مؤتمر صحفي“ :
لق�د ربط الرئي�س محمد عبدالل�ه فرماجو
بش�كل مث�ري ب�ني الصحفي�ني الصوماليني
والجماع�ات اإلرهابي�ة املتش�ددة م�ا ق�د
يعرضهم للخطر يف بيئ�ة عمل متقلبة وغري
رحيمة ألصحاب مهنة املتاعب دون أي دليل
عى جميع ادعاءاته”.

ووصف�ت نقاب�ات صحفي�ة صومالي�ة
ترصيحات فرماج�و بأنها مزعجة وخطرية
وقال�ت تلك النقابات يف بيان “نش�عر بحزن
عميق ألن رئيس الب�الد قد وصم الصحفيني
بأنهم من مقاتيل حركة الشباب”.
وأضاف�ت تل�ك النقاب�ات ،يف بيانه�ا ،أن أي
ترصيح�ات من ه�ذا الن�وع الت�ي تأتي من
ش�خصيات ذات مناص�ب رفيعة ستش�كل
عقب�ة أخرى أمام العم�ل الصحفي والهدف
النهائ�ي ه�و التخوي�ف وتكمي�م أف�واه
الصحفي�ني ع�ن نق�ل الحقائق ع�ن الواقع
الصومايل.
وي�رى مراقبون أنه م�ن املمكن لترصيحات
فرماج�و أن تزي�د من تفاق�م الوضع الهش
والخط�ري بالفع�ل للصحفي�ني يف الصومال
الذي�ن ال يعملون فقط تح�ت وطأة الخوف
م�ن الجماع�ات املتطرفة ،ولك�ن أيضا من

أجهزة الدولة التي تتلقي مثل هذا النوع من
الترصيحات .
ووف�ق إحصائي�ة ل�”نقاب�ة الصحفي�ني
الصومالي�ني” (غري حكومي�ة) خالل عهدة
فرماجو قت�ل يف الصومال  10صحفيني وفر
 12صحفيا من البالد يف  2019فقط واعتقل
 100صحف�ي يف أرج�اء البالد وتم تس�جيل
 2019 81تج�اوزا بح�ق الصحفيني كل هذا
ألسباب تتعلق بمزاولة مهنتهم.
وعى الرغم م�ن أن فرماجو تعهد مرارا عى
حماية حري�ة الصحافة وأم�ن الصحفيني،
إال أن ترصفات الرجل ت�روي قصة مختلفة
وتنسف جميع التعهدات الزائفة حيث عانى
الصحفيون يف الس�نوات األرب�ع املاضية من
قوانني قمعية وقاس�ية اس�تخدمتها إدارته
للقضاء عى األصوات املعارضة رغم فش�لها
الذريع .
ولج�أ الرئي�س الصومايل إىل تقنني أس�اليب
القم�ع ومص�ادرة الحريات ،بع�د أن صادق
ع�ى قان�ون الصحاف�ة الصوم�ايل املعدل يف
 30م�ن يوليو/تموز امل�ايض رسا ،بعيدا عن
النقابات الصحفية والحقوقية.
وتتزامن محاوالت فرماجو تكبيل الصحافة
الحرة قبيل االستحقاقات االنتخابية املقررة
يف نهاية العام الحايل ومطلع العام املقبل.
ووق�ع فرماجو قان�ون الصحافة الصومايل
املع�دل لس�بب وحي�د ،وهو النج�اة من فخ
كش�ف األكاذي�ب واملزاي�دات اإلعالمية التي
انتهجه�ا خالل س�نوات حكمه ،مس�تهدفا
م�ن خالله�ا أب�رز الش�خصيات اإلعالمي�ة
والسياس�ية الصومالية للنيل منها لتصوير
نفسه أنه األصلح للصومال.

املوقع اإلعالمي “تونس الناجحة” يسلط الضوء على املؤسسات االقتصادية الناجحة حمليا وعامليا
تونس /متابعة الزوراء:
أطل�ق ع�دد م�ن الش�باب املوقع
اإلعالم�ي “تون�س الناجح�ة”
ليك�ون أول موقع يف تونس يندرج
ضم�ن مفه�وم اإلع�الم اإليجابي،
بتناول جميع املواضيع السياسية
واالجتماعي�ة
واالقتصادي�ة
والثقافية والرياضية ،ولكن دائما
من وجه�ة نظ�ر متفائل�ة وببعد
إيجابي.
وق�ال الصحف�ي مع�ز حريزي ،يف
تدوينة عى صفحته عى فيس�بوك
إنه م�روع يهدف إىل املس�اهمة
يف تعزي�ز ثقافة النج�اح واملبادرة
واالجته�اد والعم�ل اإليجاب�ي يف
تونس.
وأضاف حريزي وهو أحد مؤسيس
املوق�ع “نحن نركز ع�ى املواضيع
والزواي�ا التي تزرع األم�ل وتبعث
املوج�ات اإليجابي�ة .سنس�لط
الضوء عى املؤسسات االقتصادية
التونس�ية الناجحة محليا وعامليا،
س�نعرف باملش�اريع الناش�ئة
واملب�ادرات املتمي�زة ،س�نتحدث
عن األش�خاص الذي�ن صنعوا من

الضع�ف قوة ونجح�وا يف حياتهم،
س�نواكب املب�ادرات اإليجابي�ة
للجمعيات واملتطوعني”.
وس�يواكب املوق�ع املب�ادرات
االيجابية للجمعي�ات واملتطوعني،
كم�ا س�يتحدث ع�ن األنش�طة
اإليجابي�ة للمؤسس�ات يف إط�ار
املس�ؤولية املجتمعية ،وس�يغطي
األخب�ار اإليجابي�ة ونجاح�ات
التونسيني يف الداخل والخارج.
ومفهوم “اإلع�الم اإليجابي” ظهر
مؤخ�را يف العديد من بل�دان العالم
لرفع معنويات الشعوب يف مواجهة
الصعوبات واملوجات السلبية التي
تتس�بب فيها يوميا كث�رة األخبار
السلبية التي تغزو املشهد اإلعالمي
والسيما املشهد الرقمي.
وقامت عدة مبادرات من إعالميني
وصحافيني إلشاعة هذا النوع من
اإلعالم بعي�دا عن أخب�ار اإلحباط
الت�ي تم�أ املواق�ع اإلخباري�ة،
والكراهية والخ�وف وأعداد القتى
واآلالف م�ن الوفي�ات كل ي�وم يف
مختلف أنحاء العالم ،خصوصا مع
انتش�ار فايروس كورونا واألخبار

الس�لبية املرتبطة به م�ن الصحة
إىل التدهور االقتصادي والتداعيات
السياس�ية الت�ي أغرق�ت وس�ائل
اإلعالم يف ّ
شتى أنحاء العالم.
ويف موق�ع تونس الناجحة س�يتم
الجم�ع ب�ني التمكن م�ن صناعة
املحتوى اإلعالمي املتميز (مقاالت،
فيديوه�ات ،ص�ور فوتوغرافية)،
والتمك�ن م�ن وس�ائل التواص�ل
االجتماعي واملجال الرقمي.
وأوض�ح حريزي أن�ه باإلضافة إىل

املوقع اإللكروني الذي تم تطويره
بش�كل جيد وحرصا عى س�هولة
اس�تخدامه والعمل جيدا يف مجال
السالمة الرقمية ،س�يكون املوقع
متواجدا عى كل منصات التواصل
االجتماعي بمادة إعالمية متنوعة
تتناسب مع خصوصية كل منصة.
وهناك تجارب عاملية عديدة يف هذا
اإلطار ت�روج لإلع�الم اإليجابي أو
“األخب�ار الجي�دة” ،حي�ث تق� ّدم
صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة

فق�رة تحمل اس�م “ذي أبس�ايد”
فيم�ا تضم “فوكس ني�وز” و”أم.
أس.أن” وموق�ع “هافبوس�ت”
و”ياه�و!” صفح�ة خاص�ة
ب�”األخبار السارة”.
وقد أنشئت أكثرية هذه الصفحات
قبل ظهور وب�اء كوفيد –  ،19من
بينه�ا “ذي غود س�تاف” (األمور
الحس�نة) وه�ي رس�الة إخبارية
أس�بوعية يصدره�ا موق�ع “يس.
أن.أن” منذ فرباير .2019
وقال�ت متحدث�ة باس�م محط�ة
“يس.أن.أن” األمريكي�ة “فريقن�ا
التحريري الح�ظ اهتماما متزايدا
لدى الجمهور بما يضفي ابتسامة
لديه” ،ويش�مل ذلك االكتش�افات
و”األبطال” و”الحركات امللهمة”.
ّ
أق�ل احرافي�ة ،أطلق
ويف مب�ادرة
املمثل واملخرج جون كراسينسكي،
املعروف خصوصا بمسلس�ل “ذي
أوفيس” وفيلم “إيه كوايت باليس”
يف  29مارس برنامجا أسبوعيا عى
يوتي�وب يق ّدم�ه بنفس�ه بعنوان
“س�ام غود نيوز” (بعض األخبار
الطيبة).

احلكومة تتعامل مع مؤسساتها الصحفية ككيانات ميتة إكلينيكيا

تغيريات صحفية مبصر تفتح الباب لدمج املؤسسات اخلاسرة أو غلقها

أمرية فكري
كاتبة مصرية
تحولت غالبية الصحف الحكومية يف مرص إىل
نرات حكومية ،وصارت بعيدة عن الشارع
ومش�كالته .وكان الصحفي�ون يأمل�ون أن
يكون تغيري رؤس�اء مجالس إدارات وتحرير
الصح�ف مقدم�ة للحل ،إال أنه�م فوجئوا أن
التغيري املفرض ج�اء بعنوان “يبقى الوضع
عى ما عليه”.
واس�تقبلت الجماع�ة الصحفي�ة يف م�رص،
تغي�ريات رؤس�اء مجال�س إدارات وتحري�ر
الصح�ف الحكومي�ة (القومي�ة) ،الس�بت،
بحالة م�ن التعج�ب ،بعد اإلبق�اء عى أغلب
األس�ماء الت�ي كان�ت مرش�حة للرحيل عن
مناصبها ،إلخفاقه�ا يف أداء املهمة ،وتعميق
أزمات الصح�ف التي تديرها ،عى املس�توى
التحريري واإلداري واالقتصادي.
ل�م يتغري س�وى عدد مح�دود م�ن القيادات
الصحفي�ة ،ع�ى رأس�هم ي�ارس رزق رئيس
مجلس إدارة وتحرير مؤسس�ة أخبار اليوم،
وه�و م�ن أق�رب الصحفي�ني إىل الرئي�س

عبدالفتاح السييس ،وجرى تغيري آمال فوزي
زوج�ة أس�امة هيكل وزي�ر الدول�ة لإلعالم،
وترأس�ت تحرير مجلة نصف الدنيا النسائية
الفرة املاضي�ة ،يف مؤرش يعكس رفض بقاء
أس�ماء يعتقد البعض أنها تمثل مراكز قوى
يف املشهد اإلعالمي.
وارتبطت املفاجأة عند أبناء املهنة بأن الكثري
من األسماء املستمرة يف مناصبها ،لم تصنع
إلصداراته�ا الصحفي�ة انتص�ارا مهنيا الفتا
يمكن أن يش�فع لها باالس�تمرار عند تقييم
األداء ،ويك�ون دافع�ا ل�دى الجه�ات املعنية
بإدارة املش�هد ،لإلبقاء عليها وتحقيق املزيد
من النجاح�ات ،فكل املؤسس�ات تعاني من
أوضاع مأساوية دفعت الجمهور إىل هجرتها
واالنرصاف عنها إىل صحف ومواقع خاصة.
ويش�عر عدد كبري من الصحفيني بأن حركة
التغي�ريات ،الت�ي ج�رت الس�بت ،مقدم�ة
لتفعي�ل نص�وص قان�ون تنظي�م الصحافة
واإلعالم ،الذي يس�مح للحكومة بغلق ودمج
اإلصدارات الخارسة ،لرش�يد النفقات والحد
من الخسائر.
وت�م إلح�اق جمي�ع اإلص�دارات اإللكرونية
تح�ت مظلة صحف ورقية مس�ائية ،بمعنى
أنها لم تعد مس�تقلة املحت�وى ،بما يتيح لها
التغريد خارج الرسب.
ودمج�ت إص�دارات ورقي�ة أس�بوعية م�ع
أخرى تحت إرشاف تحريري واحد ،يف اختبار
حكوم�ي إلمكاني�ة التوس�ع واالنطالق نحو
تطبي�ق القانون حرفيا ،وس�ط مخاوف من
العاملني باملؤسس�ات من أن يتم الركيز عى
انتش�ال الصحف من عثراتها اقتصادية عى
حس�اب تطوير املحتوى التحري�ري ،ليكون
ذلك بمثابة مدخل نحو خصخصتها.
ولن تواجه الحكومة معضلة يف توسيع قاعدة

الدمج واإلغالق لإلص�دارات الصحفية ،كذلك
لن تغامر قيادة صحفية بالدخول يف مواجهة
غري محس�وبة ملنع اندثار ص�وت إعالمي إىل
األبد ،كما أن عددا م�ن أعضاء مجلس نقابة
الصحافي�ني املعني�ة بحماية املهنة ،رؤس�اء
تحرير ومجالس إدارات إلصدارات قومية.
وأكد يحيى قالش نقيب الصحفيني الس�ابق،
أن مش�كلة الحكومة يف اقتناعها بأن أزمات
الصحف القومية تقترص عى تغيري األس�ماء
دون النظر لتطوير املحتوى ،ويصعب احتواء
أزم�ات املؤسس�ات بعيدا عن نظرة الش�ارع
له�ا ،فاملواط�ن ق�د يكتفي ب�راء صحيفة
واحدة ،ألنه عى ثقة بأن كل اإلصدارات تنر
نفس املضمون.
وأض�اف يف ترصيح ل�”الع�رب” ،أن العنوان
الرئي�يس لحرك�ة التغي�ريات الصحافية هو
“يبق�ى الوض�ع عى ما ه�و علي�ه” ،مع أن
املهنة تتغري بشكل متسارع لتواجه تطورات

الع�رص ،وال وق�ت للراخي أو االس�تخفاف
بتداعي�ات التأخر عن التطوير ،ألن ذلك يقود
إىل املزيد من االنهيار والقطيعة مع الجمهور،
والحكومة هي الخارس األول ألنها بذلك تهدم
منربا مهما يستطيع أن ينقل صوتها للناس.
ولف�ت ق�الش ،إىل أن هناك ش�عورا قويا بأن
تغيي�ب الك�وادر املهني�ة واإلداري�ة عن تويل
مهم�ات الصح�ف القومي�ة ش�به متعم�د،
لتزداد مش�كالتها ويكون التدخل لتصفيتها
مروعا .فبعض األس�ماء سوف تزيد أزمات
ملؤسس�اتها ،وأخرى مكلفة باإلدارة وهي ال
تجيد ذلك القتص�ار خرباتها وتراكماتها عى
العم�ل الصحايف فقط ،فكيف ينتش�ل هؤالء
مؤسساتهم من األزمة االقتصادية؟
ويبدو أن اسراتيجية الحكومة يف التعامل مع
مؤسس�اتها الصحافية خالل الفرة املقبلة،
س�وف تقوم ع�ى سياس�ة توزي�ع األدوار،
بحي�ث تتوىل بنفس�ها مهمة حل املش�كالت

املالي�ة واالقتصادي�ة بعي�دا ع�ن القي�ادات
املوج�ودة ،وتك�ون قراراته�ا إلزامي�ة (مثل
الدم�ج والغل�ق وبي�ع األصول) ،وت�رك لهم
فق�ط املهمة التحريرية ،التي هي باألس�اس
قائمة عى تلميع صورة الحكومة.
وكش�فت التغي�ريات أن الحكوم�ة أصبحت
تتعامل مع مؤسس�اتها الصحافية ككيانات
مات�ت إكلينيكي�ا ،وال تري�د ض�خ الدم�اء يف
عروقه�ا لتطويره�ا ،ولم تعد تهت�م بانتقاء
قياداته�ا بش�كل احرايف لتجع�ل منهم قادة
رأي وفكر وأصحاب صوت مؤثر.
وتحول�ت غالبية الصحف القومية إىل نرات
حكومي�ة ،وص�ارت بعي�دة ع�ن الش�ارع
ومشكالته وأزماته ،حيث يسارع املسؤولون
إىل منع نر محتوي�ات تحوي آراء معارضة
خوفا من املساءلة.
يق�ول مراقب�ون ،إن التغيري ال�ذي أبقى عى
معظ�م القي�ادات الس�ابقة يُنذر باس�تمرار
الردي يف الوضع املهني ،ألن مساحة الحرية
النس�بية واالختالف يرفض رؤس�اء التحرير
اس�تغاللها ،خوف�ا م�ن الوق�وع يف بع�ض
املحظورات ،مع أن الرئيس املرصي عبدالفتاح
الس�ييس طالب الصحف أن تساعده وتصبح
رشيكة يف مراقبة أداء املؤسسات املختلفة.
عندم�ا اس�تطلعت “الع�رب” آراء البع�ض
م�ن الصحفي�ني باملؤسس�ات القومية حول
التغي�ريات ،جاءت ردودهم متش�ائمة حيال
إمكانية أن يكون هناك تطوير يف املس�تقبل،
ألن م�ن بق�وا يف مناصبه�م ظه�روا كأنه�م
كوفئ�وا ع�ى م�ا قدم�وه م�ن والء مطل�ق
للحكوم�ة دون ب�ذل جه�د حقيق�ي ،وم�ن
الصعب تغيري سياس�اتهم التحريرية لتكون
أكث�ر مهني�ة وموضوعي�ة وتالم�س رغبات
الناس وتطلعات الشارع.

وقال أحمد سعد ،وهو اسم مستعار لصحفي
بمؤسس�ة قومية ل�”الع�رب” ،إن الحكومة
كانت س�ابقا تهتم باختيار قيادات ذات ثقل
مهني لحاجتها إىل الصحافة ،وبعد توافر بدائل
كثرية ،أهمها مواقع التواصل االجتماعي ،لم
تعد بحاجة للصحف الرسمية.
س�قطت الصحاف�ة القومي�ة يف دوام�ة من
األزمات ولم تعمل الحكومة عى مس�اعدتها
لتجاوزها ،فهناك خس�ائر مادي�ة بالجملة،
وتراك�م كبري للدي�ون ،وتأخر للمس�تحقات
املالي�ة للصحفيني ،وتراجع فاضح يف نس�ب
التوزيع.
تعزز هذه املش�كالت تراج�ع نظرة الحكومة
للصح�ف القومية ع�ى أنها املن�رب اإلعالمي
األكث�ر تأث�ريا يف الن�اس ،فل�م تع�د مهتم�ة
بتوصي�ل رس�ائلها للجمه�ور م�ن خ�الل
إصداراته�ا اليومي�ة أو حت�ى اإللكروني�ة،
ونادرا ما يخص مسؤول كبري إحدى الصحف
بحوار حرصي ،حتى الرئيس الس�ييس الذي
كان يح�اور رموزها عى فرات لم يعد يفعل
ذل�ك ،وكأنه�ا رس�الة احتج�اج ضمني عى
الحال الذي وصلته الصحافة.
وكان آخر حوار أجراه الس�ييس مع رؤس�اء
تحرير الصحف القومية ،يف مايو  ،2017وهو
ما اعتربه متابعون رس�الة سلبية للصحافة،
وأنها لم تقم بدورها عى أكمل وجه.
ويعزو بعض املراقبني غياب األس�ماء األكثر
قدرة ع�ى التغيري يف املؤسس�ات القومية إىل
عدم وج�ود فرز للكف�اءات ،وب�دت خيارات
الحكومة مح�دودة للغاية ،فإم�ا أن ُتجازف
باختي�ار مهني�ني م�ن الصف�وف الثانية قد
يث�ريوا لها مش�كالت ،أو تواصل االس�تعانة
بأهل الثق�ة لتجنب ح�دوث منغصات فتجد
نفسها أمام مطالبات حقيقية باإلصالح.
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تفعيل املكان يف توصيف احلدث
بالسم الضاحي
غزاي درع الطائي :شاعر سبعيني
اس�تطاع أن يخ�ط تف�رده ليعلن
صوته الش�عري املميز ع�ن أقرانه
مجايلي�ه تاركا بصمت�ه الواضحة
واملغايرة منذ نشأته الشعرية االٔوىل
س�معناه صوتا واضح النربة حن
تدفقت صوات شبابية جديدة ترفد
املشهد الشعري العراقي السبعيني
يطالعن�ا بنفس صوت�ه الذي يلتزم
الش�عر الش�عب���ي الن�رودي
طريق�ا لتوصيل خطاب�ه االٕبداعي
بالية السهل املمتنع الذي يتخذ من
الصورة الشعرية التي يلتقطها من
الشارع ويعيدها ا ٕليه بعد تصنيعها
فنيا وس�يلة وأسلوبا ناجعا يقرتب
بأدني زاوية يلتقي عندها باملتلقي
مبتع�دا ع�ن كل أس�اليب التزويق
واللع�ب برتاكيب الجمل الش�عرية
ليبث قصا ٔيده بتلقا ٔيية تقرتب من
املبارشة لكنها تبتعد عنها.
س�نحاول قراءة قصيدت�ه الجديدة
املوس�ومة (مدن ...وكل مدينة هي
يف شان) واملنشورة عى صفحته يف
الفيسبوك...
لنب�دا ٔ من ق�راءة العن�وان أو عتبة
النص.
م�دن ،مف�ردة جغرافي�ة تحيل ا ٕىل
أمكنة وتس�وق مناخ�ات وعادات
اجتماعية وبنى اقتصادية وثقافية
تحكمه�ا قوان�ن منتظم�ة داخل
منظوم�ة ا ٕنس�انية تش�كل املكان،
تأخ�ذ وتعط�ي وتتفاع�ل لتتحول
ا ٕىل أنم�وذج يحتمل ش�كل الس�لب
أو االٕيج�اب ليتحول ه�ذا االٔنموذج
ا ٕىل مث�ال يصدق�ه املتلق�ي بع�د أن
يص�دره الش�اعر عى ان�ه أنموذج
مثايل له شانه الخاص الذي ولد من
فعل ب�رشي اوجد امل�كان ،تحدده
درج�ة اقرتاب هذا الفعل من الفعل
االٕنس�اني الع�ام وال�ذي يحدد هو
االٓخر بقوانن متفق عليها ليقرتب
ه�ذا الفعل من صفة الرش او الخر
وكل مدين�ة  /م�كان هو يف ش�ان

ٌ
(مدن...
كم�ا جاء يف أص�ل العنونة
وكل مدين ٍة هي يف ٔ
ُّ
ش�ان) .
لنتوص�ل ا ٕىل ش�ان كل مدين�ة من
خ�الل م�ا يطرحه توصي�ف النص
ال�ذي س�بقه علمن�ا املر ٔي�ي او
املس�موع عن هذه املدن /االٔمكنة
قدرة الش�عر يف ا ٕمكانية ما يضيفه
لعلمنا املس�بق عن صفات وأفعال
الفاع�ل البش��ري غ�ر املر ٔيية أو
املسموعة الذي نمذج هذه االٔمكنة
لتدهش�نا اكتش�افات النص ،بغر
ذلك يظل الن�����ص محكوما بما
عرفناه وبذلك تتحدد أهمية النص
يف حدود هذه االٔمكنة االٔربعة لندن،
باري�س ،دب�ي ،بعقوب��ة كما ورد
ه�ذا التتابع يف خارط�ة النص ،هنا
تتدخ�ل وس�ا ٔيل وأدوات وعبقري�ة
الش�اعر النوعي�ة خ�ارج معيارية
لغ�ة الوصف التي به�ا حصلنا عي
معلوميتنا عن االٔمكنة التي أوردها
الن�ص ونمذجها ع�ى انها االٔفضل
من أمكن�ة أخرى قد ال تؤدي نفس
فعلها ا ٕذا ما انتخبت كنماذج نصية
تق�دم معطيات فنية مخلقة تحول
املأل��وف ا ٕىل مده�ش ال�ذي حصل
يف ه�ذا الن�ص هو ق�درة الش�اعر
وتجربت�ه يف االٕبق�اء ع�ى املأل�وف
وا ٕيهامن�ا ع�ى انه مكتش�ف جديد
وذل�ك باس�تخدام خدع�ة الذه�ن
املتلق�ي وتوخي عدم ك�رس ا ٕيهامه

 ،فنج�د يف املقط�ع االٔول اس�تخدم
اللغ�ة االنكليزي�ة  /لغ�ة املكان /
لندن ا ٕىل جنب اللغ�ة العربية  /لغة
الشاعر  /املكان  /املتلقي :
لندن
هنا
الجميع أحباب
تحت َّ
الضباب
هنا
ال أحد يسألك :
�ن؟واب�نمَ ْ
أن� تمَ ْ
�ن؟
كلهم يعملون معا ً
From the sun
to the sun
أنت يف لندن .
يف املقط�ع الثاني لم يكرر الش�اعر
اس�تخدامه لغ�ة امل�كان لين�وع
مقاطع�ه خش�ية امللل وظن�ا منه
بع�دم ش�ا ٔيعية اللغ�ة الفرنس�ية
بدرجة شا ٔيعية االنكليزية فاكتفى
بذك�ر عن�وان امل�كان /باري�س
ليلع�ب م�ع املتلق�ي لعب�ة م���ا
خل�ف الس�طور ليق�ول يف باريس
هن�اك تس�اوي اجتماع�ي ويصف
ناسها باملاء الذي تتشابه جز ٔيياته
وه�دف جريانه وغايته كذلك ناس
هذا املكان حن يقول :
باريس
هنا
الجمي�ع يم�رّون من تح�ت قوس

َّ
النرص
كا ٔ َّنهم ماء يجري يف نهر
وعندما يقول
هنا
لن تري االٔسالك الشا ٔيكة
وال الحواجز الكونكريتية
وال أكياس الرمل
وال الخنادق
ْ
املتاريس
وال
يعني ال حرب يف باريس وال احتالل
كم�ا يف املقط�ع الرابع ال�ذي يمهد
للوص�ول الي�ه  ،وعندم�ا أراد أن
يق�ارن أنظم�ة املكان السياس�ية
يقول:
هنا
ببس�اطة يمكن�ك أن ت�رى ر ٔيي�س
الوزراء
أو الر ٔييس
ْ
باريس.
أنت يف
ٔ
يعن�ي ال يمك�ن ان يح�دث ه�ذا يف
مكان الحدث الذي يمه�د الٕيصالنا
ا ٕليه يف املقطع الرابع.
ونج�د يف املقط�ع الثال�ث أنم�وذج
مكاني منتخب آخر هو (دبي) هذا
امل�كان املنتفض عى ذات�ه والقافز
نحو عل�و ش�انه مقارن�ة بأقرانه
ه�ذا املكان املتحول م�ن جغرافيته
ا ٕىل جغرافي�ة املكان�ن الس�ابقن،
لندن ،باريس ،امل�كان الذي ما كان
للش�اعر أن ينمذجه لصالح النص

أو ينقل�ه له�ذا أملصاف ل�و جاء به
قبل عرشين س�نة مث�ال وال يمكنه
أن ينمذج�ه لو أراد له غر ذلك االٓن
كون هذا املكان احدث نقلة نسبية
يف الزمان بموجبها يكتس�ب املكان
صورت�ه يف ه�ذا امل�كان املتش�كل
من خلي�ط تجان�س بفع�ل الفعل
االٕنساني الذي نظمه القانون لتجد
من يسلم عليك وتسلم عليه):
دبي
هنا
أسلِّم عليك
ُ
وتسلِّم َعي،
ٔ
وتجد من يقول بلغات اخري:
فرت ُّد عليه:
Good day
حريتك معك
و
You can say
All what you want to say
وال تجد من يخطا يف س�لب حريتك
وهن�ا ا ٕش�ارة تمهيدي�ة لينتقل بنا
الن�ص ا ٕىل مقطع�ه الراب�ع ال�ذي
يخربنا عكس م�ا عليه هذا االٕخبار
يف نهاية هذا املقطع .
ال أحد يقتلك بالخطا ٔ
وال أحد يقول لك:
Go away
أنت يف دبي .
ام�ا يف املقطع الرابع � بيت القصيد

� وه�دف االٕخبار الن�ي الذي يبدا ٔ
دون أن يش�خص اسم املكان أسوة
بأمكن�ة املقاطع الثالثة الس�ابقة
مخفي�ا ه�ذا الذك�ر للمف�اج أة
الرسدية التي عم�ل بآلياتها النص
الشعري:
مدينة تعرفونها
هنا
سرتى الخوف كثرا
سيكون عيشك مريرا
َّ
سيكون ليلك مُ َ
بامللثمن
داهما
وطريق�ك مقطوع�ا بالس�يطرات
الوهمية ،
واالٔس ٔيلة الشيطانية ستستوقفك
عى حن غرَّة :
من أي االٔعمام أنت؟
من أي عشرة؟
من ا ٔ ِّي مدينة؟
حي يف املدينة؟
من ا ٔ ِّي ٍّ
أعطني جنسيتك !،
ٌ
شقاق
ْ
ونفاق
قطع ا ٔ ْ
رزاق
ْ
وقطع أعناق...
راو غر
ٕىل
ا
ذلك
بعد
الشاعر
ليتحول
ٍ
عليم بمكان هذه االٔحداث التي نزه
االٔمكنة املعلومة السابقة منها
� هل أنا يف الواق ْ
واق؟
ليتحول الش�اعر بعد ذل�ك ا ٕىل عليم
ويقف أس�وة باملتلق�ي الذي تحول

بفعل ا ٕخب�ار الن�ص ا ٕىل عليم واثق
م�ن صحة الخ�رب معتم�دا عى ما
رآه أو س�مع ب�ه ليص�ل ا ٕىل يق�ن
الن�ص عندما شاكس�ه يف املقاطع
االٕخبارية الس�الفة التي بدأت تبث
في�ه يقينية االٔح�داث يف هذا املكان
الذي ش�خصه أخرا النص .
ْ
العراق .
� ال ،أنت يف
� هل أنا محكوم َّ
عي ِب ُعقوبة؟
� ال ،أنت يف َبعْقوبة .
لينتق�ل أخ�را بهام�ش ا ٕىل تحديد
جغرافي�ة امل�كان ،الذي ج�رت فيه
االٔح�داث الت�ي ل�م تج�ر يف أمكنة
أخرى مثلها.
بعقوبة :مدينة الشاعر وهي مركز
محافظة دياىل يف العراق .
اعتمد النص عى مفارقات املزاوجة
بن لغتن واملزاوجة بن متناقضن
االٔمان وضده واشتغل عى تقسيم
جغرافي�ة الن�ص ا ٕىل أربعة مقاطع
الثالث�ة االٔوىل ممه�دات تعتم�د
أهميته�ا ع�ى م�ا يقول�ه املقطع
الراب�ع ال�ذي بغ�ره ال يمك�ن أن
تش�كل املقاطع الثالث�ة أي أهمية
كونه�ا تعتمد التقريري�ة أو عبارة
عن ط�رح ا ٕخباري تمهي�دي يهيئ
أج�واء مل�ا يطرحه املقط�ع االٔخر
بي�ت القصيدة ال�ذي يفجر كثافته
من مفارق�ة التناق�ض ألحدثي ما
بن البديهي وغر املتوقع املفاجئ،
تدخل�ت براعة الش�اعر باضاءتها
فنيا باس�تعمال الجملة املموسقة
والقافي�ة املتناس�قة ك�ي تفرض
أهميتها ،اس�تخدم النص أس�لوب
الرسد الذي يعتم�د الجملة اململحة
القصرة � الس�هل املمتن�ع � الذي
ال يحت�اج للتأم�ل أو التأويل ورغم
محلية الح�دث يظل عى أهميته يف
تفجر الح�دث الغرائبي بأس�لوب
املقارب�ة العقلي�ة ونهاي�ات تعتمد
تشابه حروف الروي  /القافية كما
يف نهاية املقطع االٔول :
to the sun
أن�ت يف لن�دن  .وكم�ا يف املقط�ع

انت ...
إنّ ُه ِ

َ
عاجلوها زمّ ا وا ٕن في ِه فازوا
َك َرس ْ
ُ
َ
تن َفمازوا
ب
َث
و
بال
م
ه
َت
ِ
عض االٔواناتِ َ
شدها ً
تهم َب ُ
ساجلَ ُ
َ
َفأجا َزت رَدحا ً و َُهم ما أجازوا
هوال ِء كانوا بياد َِق موتٍ
ُ
انقليهم كيما يت ّم الربا ُز
ٌ
رصوف
لل ِعنا ِد ما ان َت َج ّى
ٌ
َظروف َيقتا ُدها االع ِتزا ُز
و
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ال يُضامُ فيها املنى ويغنى
ُ
لحن يف لحظ ٍة ال ُترا ُز
الف
ٍ
ّ
ان ُه انتِ فاقصدِي ما رَغبتِ
انني مَ ِّي ٌل لكِ ال ُيحازُ
َ
حبيبة روحي
هذهِ روحي يا

واالجتماعي�ة ،التق�ي واملتابع�ة منحا
س�ناء النق�اش ،البح�ث ع�ن رسي�ات
الش�خوص الت�ي تقدمه�ا ملتلقيها ،ثمة
الضياع االنس�اني بخصوصيته االنثوية،
واالنكس�ارات الوجدانية التي ترافق هذا
الضياع ،وردود االفعال ،الحادة يف مرات،
واملتخاذلة يف رسديات اخر ،املرأة ،تتحرد
ل�دى النقاش م�ن انوثتها النها تس�عى
باتج�اه قواه�ا الخفي�ة والت�ي تجدها
فاعل�ة يف اثبات ال�ذات ،ومحاولة اصالح
م�ا وق�ع يف الخطأ ،ل�م تررش الس�اردة
النقاش يف مرسوداتها الخطيئة ،محاولة
جع�ل الخط�أ االجتماع�ي ه�و الفاع�ل
املؤثر ،وهو الدافع اىل امام ،حيث يتوجب
ايجاد الخوات�م ،التي قد التريض املتلقي،
وتمنح�ه فرص�ة للرف�ض واالحتج�اج،
خيار املوضوع�ات الرسدية غر املألوفة،
واحدة من اخص مقومات الرسد ،ومعلم
تواف�ر يف مجمل القص العراقي املعارص،

مصطفى مراد

فأطمئني ،أُ ُ
فك َ
وه ٌة واك ِتنا ُز
َح َ
َ
ض َنتكِ  -مِ ن ها ُهنا وا ٕليكِ
َ
َي َ
بتدي ما قد َينتهي والرَكا ُز
يس يحوي ِه َب ُ
لَ َ
طن هذا الخيا ِل
لو علمتِ ان َ
تاه عنكِ املجا ُز
َ
ظمئن عالجٌ
لك عندي لو َت
وس ٌ
شعر َ
َكا ٔ ُ
كرة وام ِتزا ُز
س
ٍ
بنتَّ ،
اكرعيها يا ُ
حل املساءُ
ٌ
رعشة واهتزا ُز
واثمليني  -ذي
سيضاهي ذاك الشعو ُر وتيهٌ
َنتكي ِه ان رامنا االرتكا ُز
شعرا ًء لو لم ُ
نكن ،وبقينا
ُ
ُفوف منسي ٍة ،كم نشاز .
يف ر ٍ

لك�ن النقاش تحاول ايجاد مخرج نفيس
لش�خصياتها االنثوي�ة ،لكن�ه مخ�رج
محف�وف بالخج�ل ،واالرتب�اك والرتدد،
وهذه اش�ارة تنطبق ع�ى مجمل النتاج
الرسدي النسوي يف العراق ،مع استثناءات
بسيطة ،ظلت يف عتمة الرسد ،حتى كادت
تصل اىل النسيان ،الفكر الرسدي االنثوي
ميال اىل الهم الش�خي ودوافعه وتبني
الخطاب االنس�اني القهري الذي تعانيه
امل�رأة ،اقتصاديا ً وسياس�يا ً واجتماعياً،
وبخاصة بعد سنوات التغير التي وضعت
املرأة العراقية ،يف موقف تراجعي التحسد
علي�ه ،تلمس�ت س�ناء النق�اش هم�وم
اناثها لتمنح متلقيها نموذجا ً احتجاجيا ً
رافضاً ،دون ان تعلن ذلك بتح ٍد ورصاحة
ووض�وح ،الس�ؤال ال�ذي ي�راود ذهنية
املتلق�ي بعد االنتهاء م�ن قراءة رسديات
س�ناء النقاش ،اىل اين تريد الساردة جر
ارواحنا ،وماهي القصديات الداللية التي

تري�د ايصاله�ا ،ه�ذا ان كان ثمة دالالت
وش�فرات داخل ه�ذه الرسديات االقرب
اىل التقي والبحث؟
ه�ل يمك�ن اكتش�اف رسد مهم�ا كان
وج�وده خ�ال م�ن التش�فر ال�داليل،
والقصدية االعالنية؟
الج�واب ،مهم�ا حاولن�ا فلس�فته،
وتجري�ده م�ن عموميات�ه الرسدي�ة،
بإتج�اه الخصوص ،س�يكون بالرفض،
فالبد بحتمية الرسد ،ومعانيه ،من وجود
رسالة ،ومرس�ل ،ومرس�ل اليه ،ومادام
االمر به�ذا الوض�وح ،فالبد م�ن غائية،
ومرموزات ،تقن�ع املتلقي وتجعله يعلن
قبوله ورض�اه  ،وعتماد ماتلقاه كجزء
م�ن االرثي�ة الوجدانية العام�ة ،خيارات
النقاش الرسدية ،تق�رتب من الومضات
الرسيعة ،واختص�ار ملحوظ يف حركات
ش�خوصها ،ثم�ة راو ،ه�و ال�ذي يدون
االح�داث ،ويعي�د صياغته�ا ،ويحكيها،

الثاني:
أو الرئيس
ْ
باريس .
أنت يف
والثالث :
Go away
أنت يف دبي .
ويف املقطع الرابع واالٔخر :
� هل أنا محكوم َّ
عي ِب ُعقوبة؟
� ال ،أنت يف َبعْقوبة .
يف املقط�ع الثاني يتقدم حن يقول
يف باريس ال توجد أس�الك ش�ا ٔيكة
حواج�ز كونكريتي�ة أكي�اس رمل
خنادق متاريس ه�ذه مقارنة مع
م�كان آخ�ر أخربن�ا عن�ه املقطع
الرابع فيه أس�الك شائكة وأكياس
رمل ال�خ ه�ذه املف�ردات بعضها
يتأخ�ر بداللت�ه ا ٕىل أزمن�ة الحروب
الس�ابقة بمعنى ا ٕنه�ا منقولة من
ذاك�رة العراقي القريبة التي خاض
غماره�ا ب�كل التفاصي�ل مفردات
ترس�خت يف ذهني�ة الش�ارع مثل
أكي�اس الرمل ،خن�ادق ،متاريس،
لكن مفردات مثل أس�الك شائكة،
وردت حديث�ا ا ٕىل قاموس الش�ارع
العراق�ي لتش�كل ا ٕضاف�ات أخرى
له�ذه الذاك�رة نس�ميها الذاك�رة
الجدي�دة م�كان الح�دث ليخربن�ا
النص بوجود احتالل أجنبي يسوّر
الوطن بأس�الك ش�ائكة ،الحواجز
الكونكريتي�ة تحول�ت ا ٕىل أش�كال
مألوف�ة وترتب�ط بيومي�ة العراقي
لتش�كل ذاكرة ا ٕضافية مش�حونة
بأفع�ال ه�ذه التس�ميات الجديدة
ا ٕضافة ا ٕىل تأثر االحتالل عى البنية
اللغوية بإضافة مفردات جديدة ا ٕىل
القام�وس اللغوي لم تك�ن مفعلة
فيما س�بق االحتالل مث�ل امللثمن،
الس�يطرات الوهمي�ة ،والتفاصيل
االجتماعية والحياتية االٔخرى التي
تعد التي استجدت بفعل الحاجة ا ٕىل
تفعيلها بس�بب ضغ�ط فعلها عى
الكينونة الحياتية للفرد الذي يرزح
تحت نر االحت�الل وملحقاته التي
وردت ا ٕلينا بفعله .

َ
خطرت بالبال

سناء النقاش...السرد االستقصائي!!
شوقي كريم حسن
* خط�ر ذاك القول الذي اعلنه ارنس�ت
ْ
همنغ�وي ح�ن س�أله ش�اب صحف�ي
مش�اكس ،كيف تس�تطيع ان تمزج بن
ما تكتبه من روايات ،وبن التقارير التي
تكتبها للصحافة ؟
فأجاب ،وهو يس�حب نفس�ا ً عميقا ً من
غليونه،
وه�ل تظ�ن ان هن�اك فروق�ات ب�ن
الكتابتن؟
ق�د يب�دو املوضوع ش�ائكا ً ج�داً ،ونحن
نع�رف ان الصحاف�ة مهن�ة االس�تهالك
اليومي ،الذي تمر من خالله املوضوعات
دون ان تأب�ه لديمومته�ا ،فيم�ا يتوجب
ع�ى االديب ،ايجاد مس�تويات بناء وثيم
فاعل�ة ،ولغ�ة مغايرة اليج�ب ان تقرتب
من لغة الصحاف�ة التقريرية والجافة يف
الكث�ر من املرات ،القلي�ل ممن رسقتهم
الصحاف�ة ،من االدب ظل�وا يفرقون بن
االمرين ،ويمكن ان يكون ماركيز اولهم،
البد من عدم تقارب ،والبد للصحفي الذي
يريد ابعاد طريف اشتغاالته عن بعضهما،
تحدي�د ح�دود املس�افات ،الت�ي يتوجب
بتأن وهدوء ،وهذا ما فعلته
عليه ولوجها ٍ
الساردة سناء النقاش ،التي اخذت منها
الصحاف�ة نصف عمرها او يزيد ،علمتها
التأم�الت املعرفي�ة اليومي�ة  ،ان اليومي
الرسدي ،املحم�ل بالثيم القهرية ،يحتاج
اىل تدوي�ن ،وحف�ظ وابق�اء ،فعمدت اىل
خيار توافق�ي ،اتخذت من االس�تقصاء
وس�يلة رسدي�ة ،م�ع ق�درة واضحة يف
ادارة الحدث الرسدي وتشكالته الفكرية
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معتصم السعدون

بتقريري�ة مس�طحة ترف�ض التصاعد،
تظل س�ائرة ضمن مس�ار واحد ،وهذه
واح�دة من تنقالت س�ناء النق�اش ،من
الصحاف�ة اىل الرسد االس�تقصائي ،الذي
قدر ان يجد له مكانا ً داخل الحيز الرسدي
العراقي والعرب�ي ،انتقالة جريئة ،لكنها
تحت�اج اىل متابع�ة وتوضي�ح م�ن لدن
الرسدي�ة العراقي�ة ،الت�ي بات�ت تتعكز
عى ما تع�رف وقادرة عى التحاور معه،
مهمل�ة كل ماقد يعك�ر صفوهها وبهاء
حضورها الذي تع ّده مهماً؟
السؤال ..يحاج اىل اجابة ،كيف تقرأ سناء
النق�اش ..س�اردة تم�ازج بن جنس�ن
مختلف�ن ..أم تراه�ا س�اردة افادت من
االس�تقصاء الصحفي ووضفته رسدياً،
وقد نجحت فيه؟
األجاب�ة ،تتطل�ب زمن�اً ،واجته�ادا ً من
قبل س�ناء النقاش للتعريف بمرشوعها
الرسدي املغاير!!

خطرت بالبال سهوا ً
َ
ُ
فاستخرت يدي
ُ
َ
ُ
س�أم�سح ح�ت�ى أن� ِعش ال� َباال
م��اذا
َ
م�اف�ر ُ
حت ب��ه
ب�أم�ر
َ�ت
م
�
ه
وح�ي�ن
ٍ
ِ
ُ
ال�ب�اب أق�ف�اال
م�ن�ح�ت ل�ه�ذا
ل��ك�ن
ِ
ع َ�ل َ� ُ
قت آخ�� َر ج�دران�ي ع�ل�ى ك�تفي
ُ
وم��ات�رك�ت ب��ه��ا وش��م��ا ً والخ���اال
ُ
ن��ف�ي�ت ع��ن�ي ف�أل�ق�اني أح�دث�ن�ي
ال�روح َخ�يّاال
ف�ي
غ��دا
ل
خ�ي�ا
إىل
ٍ
ِ
خ�طفا ً ي�مرون من عينيك فالتقطت
َ
ت�ك�ف�يك أج��ي�اال
أنظارُهم ع َ��ل�ه�ا
َ
ع�ن ال�ما ِء يرقبنا
خ�لف
ذاك ال�فتى
ِ
ٌ
ص�يص ع�ى خ�ديك ق�د م�اال
ب��ه ب َ�
�ل م�ل�ت�حفا ً
ال��ظ َ
َّ
س�ق�اه َ�م�ا وت��ول�ى
َ
َ
ف�ألقت ن�حوه ال�شاال
خ�ي�ط ال�سما ِء
َ
وح�ي�ن ق� َ�ص ع�ل�يها م��ن ح�ك�ايت ِه
ج����ز ًء ت��رج�ت�ه أن ت ُ�ه�دي�ه م� َ��واال
ف��اخ�ت�ار ط���ورا ً ج�ن�وب�يا ً ت�ن�ادم�ه
ال�ش�يوخ ل�ت�غدو فيه أط�ف�اال
ك���ل
ِ
ب��عم�ر الي�ل��ي�ق ب����ه
مُ ��غ�ام�رون
ٍ
س���وى ال�جُ
�ن�ون وك�ن�ا ف�ي�ه ُع�ق�اال
ِ

قراءة لرواية دم احلسني للكاتب إبراهيم عيسى
إبراهيم األعاجييب
للد ِم كلمة
تنوعت ط�رق كتابة الرواي�ة ،وتنوعت
املواضي�ع واملص�ادر ،منه�ا الرواي�ة
لتاريخ
التاريخية التي هي عملية إحياء
ٍ
م�ى وإرجاع�ه بحُ لَّ� ٍة جدي�دة تعي�د
ُ
الرواية
غضارت�ه ونضارته وحيويت�ه،
تعود بنا إىل ذكرى مقتل االمام الحسن
بن ع�ي يف كرب�الء ،هي ت�رس ُد حوادثا ً
من س�نة  67 ___60للهجرة املحمدية،
ُ
الكاتب يبدو إنه استقى مصادر روايته
م�ن مص�ادر التاري�خ عى قلته�ا ،فلم
تتج�اوز مص�ادره أصابع الي�د إال إنه
َ
الكتاب�ة بص�ور ٍة اهت�دى إليها
م�ارس
واقتن�ع به�ا ،رسدت الرواي�ة عملي�ة
االس�رتجاع واالحي�اء فلم ي�أت بجدي ٍد
يذك�ر ألن مصادر الح�دث معروفة وقد
أمل�ت عليه الرواي�ة كثرا ً م�ن القيود،
ُ
الكتاب�ة ع�ن ش�خصي ٍة معروف�ة ولها
ٌ
واضح
صدى وموقع يف نفوس املسلمن،
ُ
يميل إىل ش�خصيته
جدا ً أن الكاتب كان
وح�ب وصدق
بإعجاب
فل�م يكت�ب إال
ٍ
ٍ

مش�اعر ،الكلمات يف أعمها الغالب هو
بالن�ص م�ن املص�ادر التي نق�ل منها،
أراد أن يُربز الل�ون األحمر ويعيد قراءة
التاريخ بص�ور ٍة أدبية مع�ارصة ،فهو
قد رأى السيوف والرماح والدماء تقطر
م�ن االجس�اد وكل ه�ذا َ
أجج املش�اعر
ُ
قضية
وأهاجه وحف�زه للكتاب ِة وكتب،
الرواي�ة التاريخي�ة كت�ب به�ا الكث�ر
ٍّ
ولكل من الكتاب وس�يلته وزاويته التي
ُ
ينطل�ق منه�ا ،عن�وان الرواي�ة هو دم
الحس�ن ،إش�ارة إىل أن الروائ�ي يرس ُد
قضي�ة االستش�هاد املروع�ة يف أرض
الطف يف صح�راء كربالء ،أع�اد قراءته
كث�را ً وكانت لديه ني�ة يف زيادة وحذف
أو تبدي�ل لك�ن لقناع� ٍة لدي�ه ل�م يغر
ول�م يضف ول�م يحذف ،الح�دث األبرز
بحكم أن الحادثة
كان واضحا ً للق�ارئ
ِ
مش�هورة ومعروف�ة عن�د الجميع ،إال
أن الروائي عم�د إىل أخذ النص وصوغه
تركيب�ة جديدة ،فق�د أعاد الكثر من
يف
ٍ
الجم�ل بلغ� ٍة مع�ارصة أق�رب إىل ذوق
ُ
الرواية ال تريد أن ترس َد
القارئ الي�وم،

أش�يا ًء خارج النص التاريخي املعروف
وال يُع�اب عليه�ا أن أخ�ذت مصادرها
م�ن ه�ذا املص�در دون ذل�ك ،ألنه�ا لم
ُ
تكت�ب بلغ� ِة وهيئ� ِة البح�ث التاريخي
لكي نف�رض عليها قيود البحث العلمي
ونحاسبها عى توافر الرشط مجتمعة،
ُ
ٌ
جنس
س�نتعامل معه�ا ع�ى أنه�ا
ب�ل

ٌ
ٌ
واض�ح من خالله نحكم
نس�ق
أدبي له
ٌ
ع�ى ج�ود ِة ورداءة الرواية ،فقد أعطى
ُ
الكاتب للقضي ِة بعدا ً إنس�انياً ،الكلمات
التي انتقها كانت كلها تشر إىل املأساة
وه�ول املذبح�ة الك�ربى الت�ي ارتكبت
ُ
الكاتب
بح�ق االمام الحس�ن بن ع�ي،
َ
يب�ن حج�م املأس�اة وهوله�ا
أرا َد أن
بإسلوب بعيد عن مصطلحات التاريخ،
َ
نج�ح كث�را ً بعملية االس�رتجاع
وق�د
واالس�تحضار هذه إال إنه لم يخرج من
صندوق ه�ذه املصادر التي أش�ار إليه
َ
حق�ق رسدية ماتعة
يف مفتت�ح روايته،
بتنقالته ما بن أقىص الصعود والهبوط
يف الحبك�ة ،يب�دو أن القضي�ة ألهمت�ه
حتى كت�بَ به�ذه العاطف�ة املمزوجة
ُ
الخيال لم
ب�وال ٍء نحو بطل الش�خصية،
يُجه�د الكات�ب كثرا ً ألن حجم املأس�اة
وه�ول القصة ووحش�ية طريقة القتل
قد أمدت الق�اص بالكلم�اتِ لرصفها
ُ
الكتاب�ة التاريخية قضية
رصف�ا ً أنيقاً،
ُ
تكت�ب ع�ن
باألخ�ص وأن�ت
مهم�ة
ِ
شخصية لها ثقلها االجتماعي يف األم ِة،

عليك أن تس�تع َ
ر الجُ مل التي تتناس�ب
والشخصية فبعض الشخصيات ليست
مؤث�رة ولم يك�ن لها طابع وأث�ر يُذكر
ع�ى محيطه�ا ،ولك�ن البع�ض اآلخر
كان�ت ش�خصية له�ا مكان�ة مرموقة
يف الوس�ط املجتمع�ي ال�ذي تعيش فيه
ُ
ُ
يعرف أن
الجمي�ع
كالحس�ن بن ع�ي،
ٌ
َ
ٌ
واضح
منزلة عظيم�ة وأثر
الحس�ن له
بن يف س�رته ومواقفه ورؤي�ة الناس
له كقائ ٍد س�يايس وديني ،عى الس�ار ِد
َ
يضع نصبَ عينه وفكره الشخصية
أن
ألنه�ا مهم�ة ج�دا ً يف إبداع�ه الرسدي،
الحدث يف الرواي ِة كان دموياً ،من مقت ِل
الحسن حتى قضية األخذ بثأره عى يد
املنتق�م املختار الثقفي وحتى اس�تيالء
مصعب ب�ن الزبر عى الكوف�ة بعد أن
ٌ
حدث
قتل املخت�ار ،هذه الدموي�ة هي
تاريخي معروف ،لكن القاص هنا أعاد
للح�دثِ التاريخي الغض�ارة والحيوية
لك�ي يعي�ش إنس�ان الي�وم ه�ول ذلك
التاريخ وبشاعة حوادثه التي أثرت وما
زالت مؤثرة يف السلوك العربي.
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حنو مستقبل افضل ..له

تدبري منزلي

ما االخطاء اليت جيب ان
تتجنبيها عند غسل املالبس؟

حب السيطرة مرض ناتج عن سوء فهم احلياة
يخطئ بعض البرش يف تصنيف العالقات
اإلنسانية ،وقد يعتقد بعض األشخاص
خط�أ ً بأن ال�زوج أو الزوج�ة أو األبناء
ه�م ملكية خاص�ة ،فيتعامل�ون بمبدأ
الس�يطرة وكب�ت الحري�ة ،ويب�دو هذا
واضح�ا ً يف محاولتهم للتقلي�ل من آراء
اآلخرين واستجوابهم بطريقة مزعجة
جداً ،ومحاول�ة تخمني قرارات اآلخرين
وآرائهم واس�تنتاج مقاصدهم ،كما أن
األشخاص الذين يحبون السيطرة غالبا ً
يكونون س�يئني ج�دا ً يف تلق�ي األوامر،
ويميلون إىل القي�ام باألمور بطريقتهم
الخاص�ة دون الحاج�ة آلراء اآلخري�ن،
وخاص�ة يف العم�ل ،معتقدي�ن أن
طريقته�م هي األفض�ل دائما ً واألرسع
واألنجح ،كما يعتق�دون أن لهم القدرة
ع�ىل أن يكون�وا أصح�اب مس�ؤوليات
كثرية وأنهم يس�تحيل أن يفش�لوا؛ ألن
لهم قدراته�م وإمكانياتهم ،ويف الواقع
فإن ح�ب الس�يطرة وفق�ا ً مل�ا تخربنا
ب�ه املدربة إج�الل أمني ما ه�و إال فهم
خاطئ للحي�اة ينتج عنه ه�ذا االتجاه
والس�لوك الخاط�ئ ،فيما ي�ي فلنتابع
ه�ذه النقاط التوضيحي�ة حول ماهية
حب السيطرة:
بداي�ة تق�ول إج�الل :علين�ا أن نف�رق
بداية بني املس�ؤولية والس�يطرة ،حيث
أن املس�ؤولية ال تعني الس�يطرة ،فالله
خلقنا أح�رارا ً نملك زمام أنفس�نا ،ولم

يخلقن�ا عبي�دا ً ألحد ،ويف اآلخرة س�وف
يحاسب كل فرد عن أفعاله ،ولو علم كل
إنسان هذا الحق ملا تجاوز وال تهاون يف
حق�وق من ه�م أمانة عن�ده ،فالزوج
أمان�ة الب�د من الحف�اظ عليه يف رشفه
وعرض�ه وبيت�ه وممتلكات�ه وصحت�ه
وراحت�ه ،والزوج�ة أمان�ة يف كرامته�ا
وأمنه�ا وأمانه�ا وتكالي�ف معيش�تها

وراحتها وصحتها ،فال ملكية ألحد عىل
اآلخر ،بل معاملة مودة ورحمة وسكن
كما أمر رب العاملني ومسؤولية محددة
بالحقوق والواجبات.
وكذل�ك األبن�اء أمان�ة يف تربيته�م
وتنش�ئتهم عىل القيم واألخالق الدينية،
واآلب�اء مكلف�ون ومحاس�بون ع�ىل
التقص�ري يف حق أوالده�م ،وبالتايل لهم

حق�وق الرعاي�ة والحنان م�ن أوالدهم
عن�د الكرب ،ولكنه�م يف النهاية أحرار يف
اختياره�م لحياته�م ومجاله�م املهني
وطريق�ة معيش�تهم طامل�ا ل�م تخرج
عن حدود العرف ،فاملس�ؤولية ال تعني
السيطرة وكبت الحرية والترف نيابة
عنهم أو إجبارهم عىل الترف بصورة
معينة.

• التأثري السلبي ملشاعر السيطرة
وعن التأثري الس�لبي ملش�اعر السيطرة
التي يمتلكه�ا البعض تق�ول أمني :أما
من ير عىل التعامل بمنطق االمتالك،
وير ع�ىل أن يكون اآلم�ر الناهي وال
يعطي ملن ه�م يف أمانت�ه الحرية ،فإنه
بذلك يت�رف بعك�س قوان�ني الحياة
الت�ي رشعه�ا الله ح�ني جع�ل كالً منا
مس�ؤوالً عن نفسه ،فاملس�يطر نفسه
ال يملك لنفس�ه نفع�ا ً وال رضاً ،وطاقة
الس�يطرة النابعة منه سوف تعود عليه
بطاقة عكس�ية ترضه ،بمعنى أن يجد
مدي�ره يف العم�ل يتعامل مع�ه بنفس
مبدأ الس�يطرة ،فيعود يشكو من أنه ال
يستطيع تحمل هذا االختناق ،وال يلقي
ب�االً ملن هو خانقهم بس�يطرته ،فهذه
املشاعر املسيطرة املستبدة البد أن ترتد
عىل صاحبها بالسلب.
• التعامل األمثل مع املسيطرين
يك�ون التعام�ل األمث�ل مع الش�خص
املسيطر برفضك االنجرار وراء الرشوط
الت�ي يفرضه�ا ،ويمكنك القي�ام بذلك
عن طريق مواجهة ذلك الس�لوك بحوار
حذر أو الح ّد م�ن ردود الفعل املتوقعة،
وأفضل ق�رار تتخذينه ه�و رصفه عن
ذهن�ك ،ومحاولة التحرر من س�يطرته
العاطفي�ة عىل أفكارك ومش�اعرك ،ثم
تس�تطيعني مواجهت�ه وإقناعه بالكف
عن السيطرة عىل أفعالك.

املطبخ

الكرواسون البييت
املقادير:
ثالث كاسات طحني
نصف كأس زبدة
نصف كاس سكر
كأس ماء
ملعقتي طعام خمرية فورية
بيضتني
ملعقة شاي ملح
قليل من السمسم

الطريقة:
توض�ع الزبدة ع�ىل النار ث�م يضاف
إليها السكر واملاء ،يرتك الخليط حتى
يغي ثم يرتك جانبا حتى يفرت يضاف
الطحني والخم�رية والبيضتني وامللح
ويعج�ن الخليط حتى تتكون عجينة
متجانس�ة ،ترتك يف مكان دافئ حتى
تخمر تفرد العجينة عىل ش�كل دائرة
ثم تقس�م الدائ�رة إىل اربعة اقس�ام

متس�اوية ث�م تقس�م إىل مثلث�ات
تح�ى املثلث�ات عىل حس�ب الرغبة
تل�ف ع�ىل ش�كل اس�طواني توضع
يف صيني�ة الف�رن املدهون�ة بالزيت،
يمس�ح وجه الفطائر بصفار البيض
وترش بالسمس�م ،توض�ع يف الفرن
ع�ىل درج�ة ح�رارة  350فهرنهي�ت
او  175مئوي�ة حتى يحمر الس�طح
الخارجي للفطائر.

سلوكيات

تعليقات جيب جتنّبها حينما يشعر ابنك باحلزن

عندما يش�عر أطفالنا بالحزن،
بالتأكي�د نرغ�ب يف أن يتخطوا
هذه املشاعر الس�لبية برسعة،
ولك�ن ه�ذا ق�د يدفعن�ا إىل
الترف بطريقة خاطئة تجعل
الطفل يغضب وتزداد مش�اعره
الس�لبية ،لذلك أن�تِ بحاجة إىل
التعامل الس�ليم مع طفلك عند
شعوره بالحزن ،وأوىل خطوات
التعامل السليم مع حزن طفلك،
تجنب بع�ض أن�واع التعليقات
التي قد تزيد الوضع س�وءاً .ويف
م�ا يي  4أن�واع م�ن التعليقات
التي عليكِ تجنبها عندما يشعر
طفلك بالحزن.
 1التقليل من املشكلةتعليق مثل “ال ب�أس” أو “هذه
ليس�ت مش�كلة أصالً” ،تشعر
طفل�ك أن�كِ ال تهتم�ني ألم�ره،
وال تش�اركينه املشاعر ،تذكري
دائما ً أن طفلك ما زال يف مقتبل

العمر ،إنه يخت�رب األمور للمرة
األوىل ،لذا فقد ينزعج من أشياء
تبدو تافهة بالنسبة إليكِ  ،ولكن
ال تنظ�ري لألم�ور م�ن وجهة
نظ�رك ،ب�ل ق� ّدري مش�اعره
وتعام�ي مع مش�اكله بالحجم
الذي يراها هو.

 2تجاهل املشكلةيف بعض األحيان ،تحاولني تغيري
املوض�وع م�ن أج�ل مس�اعدة
طفلك عىل تخطي حزنه ،ولكن
علي�كِ فعل هذا بطريقة مبهجة
م�ن دون أن يش�عر طفلك بأنكِ
تتجاهلني مشكلته.

 3تقديم حلول للمشكلةبالتأكيد م�ررتِ بالتجارب التي
يختربها طفل�ك اآلن ،لذلك أنتِ
بارع�ة يف إيج�اد حل�ول ،ولكن
لن يتعلم طفلك بهذه الطريقة،
بل سيش�عر بالضجر ،ويرفض
أن يش�اركك مش�اكله حت�ى ال
يستمع لنصائحك الطويلة ،كما
أن تقديم الحل�ول يحرم طفلك
م�ن التعل�م بنحو س�ليم ،فهو
يتعلم بالتجرب�ة ،لذا ال تحرميه
م�ن تجارب�ه ،وقاوم�ي رغبتك
يف إس�داء النصائ�ح وتقدي�م
الحلول.
 4توجيه اللوم للطفليف بع�ض األحي�ان ،ق�د يدفعك
الش�عور بخيب�ة األم�ل إىل لوم
طفل�ك ،ولك�ن ه�ذا ي�ؤدي إىل
تفاقم املشكلة ،فيصبح الطفل
ال يش�عر بالحزن فق�ط ،ولكن
أيضا ً بالعار والخجل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

 5تسرحيات تسبب تساقط الشعر

بأن�ك تهتمّني دائما ً
ّ
ش�ك ّ
ما من
بجمال شعرك وتقومني بأجمل
الترسيحات لتكون طلّتك مميزة
عىل الدوام .ولكن ّ
هل فكرت ولو
ملرّة بأن بعض الترسيحات التي
تقوم�ني بها ق�د توّذي ش�عرك
وتتس�بب بتس�اقطه؟ إكتشفي
مع “عائلتي” ما هي الترسيحات

ّ
تتجنبيها للحفلظ
التي يجب أن
عىل صحة وسالمة الشعر.
أس�باب تس�اقط الش�عر بع�د
الوالدة
* ترسيح�ة ذي�ل الحص�ان:
ترسيح�ة ذي�ل الحص�ان ه�ي
ترسيحة شائعة ج ّدا ً
ّ
ولكنها من
أكث�ر الترسيح�ات التي تس�بب

تساقط الش�عر! فش ّد الشعر إىل
ّ
مرض لق�روة الرأس وقد
ال�وراء
يقيّد ال�دورة الدموية ،فيصعب
وصولها إىل بصيالت الشعر .عىل
امل�دى الطويل ،ه�ذه الترسيحة
قد ُتسبب حتما ً تساقط الشعر.
للح ّد من ه�ذه األرضار ،يمكنك
إعتم�اد ترسيحة ذي�ل الحصان

املنخفضة بمستوى العنق.
* الضفائ�ر :عىل الرغ�م من أن
ترسيحة الضفائر هي من أجمل
الترسيحات وأكثرها س�حراًّ ،إال
ّ
ّ
مرضة ج ّدا ً لش�عرك .فش� ّد
أنها
الضفائ�ر ّ
يؤث�ر ع�ىل بصي�الت
الش�عر فتضعف خصل الش�عر
وتتساقط عىل املدى الطويل.
* الترسيحات بالفري :إستخدام
الفري الدائم ،يتلف الشعر ،يحرق
البصي�الت ويسس�بب فق�دان
الش�عر .لذل�ك ننصح�ك بع�دم
إس�تعمال الف�ري دائم�ا ً للقيام
بالترسيحات لشعرك.
* وصالت الشعر :بالرغم من أن
وصالت الشعر ّ
تكثف شعركّ ،إال
ّ
أنها تسبب بإتالف وإتعاب فروة
الرأس وباآلتي تقصيف الش�عر
وتساقطه
* صبغ�ة الش�عر الكيميائي�ة:
تتكوّن صبغات الشعر من العديد
من املكوّنات الضارّة التي تؤذي
شعرك وتؤ ّدي إىل تساقطه.
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تلتزم معظم ربات البيوت بالطرق
املوروثة عن جداتهن يف التنظيف،
علم�ا ً أن البعض منها خاطئ! لذا
نس�لط الضوء عىل أب�رز األخطاء
الش�ائعة املرتكب�ة أثن�اء غس�ل
املالبس ،يف ما يأتي:
 .1تجنب�ي ف�رك م�كان البق�ع
بخشونة ،ما يسهم يف بهتان لون
القطعة.
 .2ال تفرط�ي يف اس�تخدام
املنظف�ات؛ منع�ا ً م�ن تراك�م
البكترييا عىل املالبس.
 .3ال ترتك�ي س�حابات الرساويل
ً
مفتوحة أثناء غسلها ،األمر الذي
يتس�بّب يف تل�ف املالب�س األخرى
املوجودة يف الغسالة.

 .4امتنع�ي ع�ن ع�ر املالب�س
ّ
تم�ط ،ب�ل
الخفيف�ة خش�ية أن
ينصح بس�حب القمص�ان ،مثالً،
من املاء والضغط عليها.
 .5ال تهم�ي فح�ص الجي�وب،
س�واء كان يف داخلها نقود قيّمة،
أو منادي�ل ورقي�ة ،ما قد يفس�د
املالبس كلها.

سر االعشاب..؟؟؟

فوائد زيت الثوم لتقوية الشعر
يُعرف الث�وم بخصائص�ه الطبية
املتنوعة ،ل�ن نتكلم اليوم عن هذه
الخصائ�ص وانم�ا ع�ن فوائ�ده
التجميلية .تعريف عليها:
يحت�وي زي�ت الثوم ع�ىل عدد من
الفيتامين�ات املفيدة مثل فيتامني
 ،C، B6و  B1املس�ؤولة ع�ن
تقوية الش�عر ومنعه من التكرس
والتساقط.
باإلضاف�ة إىل مع�ادن مث�ل
الكالسيوم والفوس�فور واملنغنيز
والنحاس وغريها فهي تزيده تألقا
وصحة ونموا.
وتدليك ش�عركِ بزيت الثوم ُت ّ
حسن
ال�دورة الدموي�ة يف منطقة فروة
ال�رأس ،وتزي�ل الس�موم منه�ا
ويقوي جذورها.
الزنجبيل لنمو الشعر.
جرّبي هذه الخلطات:
انقع�ي فصوص من الثوم يف كوب
واحد من زيت الزيتون ملدة أسبوع
يف الثالج�ة .بعده�ا دلك�ي ف�روة
رأس�كِ برفق وغطي شعركِ طوال
اللي�ل ويف الصب�اح اغس�ليه جيدا
باملاء والشامبو.
و ُيمكنكِ تقطيع فصوص الثوم إىل

رشائ�ح رقيقة وفرك فروة رأس�كِ
مبارشة بها ،وبعد س�اعة أضيفي
زي�ت الزيت�ون ع�ىل ش�عركِ لليلة
كاملة ث ّم اغسي شعركِ كالعادة.
يُمكن وضع هذا القناع عىل الشعر
ُ
وستالحظني الفرق.
كل  15يوما
ويُمكن�ك تجربة ه�ذه الخلطة مع
الزيوت .أنتِ بحاجة إىل :
 10مالع�ق كب�رية زي�ت خ�روع،
وملعقتان كبريت�ان من زيت حبة
الربك�ة ،و 10فصوص م�ن الثوم
امله�روس .اخلطي ه�ذه املكونات
جي�دا وانقعيه�ا مل�دة يوم�ني،
ث� ّم دلك�ي ف�روة رأس�كِ بأطراف
أصابعكِ وبش�كل دائ�ري ،وبعدها
ضعي فوط�ة من املياه الس�اخنة
ملدة س�اعةُ .يمكنكِ بعدها غس�ل
شعركِ بالشامبو والبلسم.

كل يوم معلومة

عدد البكترييا على سطح هاتف املوبايل يفوق عددها يف املرحاض بـ 18مرة
َ
اتض�ح للعلم�اء ان عدد البكرتي�ا املوجودة
عىل س�طح الهاتف الذكي يفوق ب�  18مرة
عددها املوجود يف املرحاض.
لذل�ك ،حس�ب رأيه�م ،يتعني ع�ىل صاحب
الهاتف الذكي أن يغسل يديه جيدا بعد ملسه
األش�ياء املختلفة ،وبعدها يمكنه استخدام
هاتفه ،وذل�ك ملنع انتق�ال البكرتيا من تلك
األشياء اىل الهاتف.
وأوض�ح العلماء الربيطاني�ون الذين أجروا
الدراس�ة ،أن ب�ني هذه البكرتي�ا تلك التي ال
تش�كل خطورة عىل صحة اإلنسان ،إضافة
اىل تلك التي تسبب مشاكل صحية كبرية.
ويقول العلماء ،إن قس�ما من البكرتيا التي
تعشعش عىل سطح الهاتف يمكن أن تسبب
الطفح الجلدي ،وقد تصيب الدم أيضا.
وملعرف�ة ن�وع البكرتي�ا الت�ي تعش�عش
ع�ىل س�طوح الهواتف ،وضع طالب قس�م
أوان
البكرتيولوجي�ا يف الجامعة هواتفهم يف ٍ
خاصة تسمى “أواني بيرتي” حيث الظروف
مالئمة لتكاثر البكرتيا.

وبعد ميض ثالثة أيام اتضح أن عدد البكرتيا
أكث�ر من عدده�ا عىل مقبض الس�يفون يف
املرحاض الرجايل ب�  18مرة.
أغل�ب البكرتي�ا كان�ت م�ن ن�وع املكورات
العنقودي�ة الذهبي�ة الت�ي تعش�عش ع�ىل
س�طح الجلد ،الذي يف حال�ة إصابته بجرح

ما فإن هذه البكرتيا تدخل الجس�م مسببة
أمراضا خطرية معدية.
يقول ممثل “جامعة س�وري” الربيطانية،
س�يمون ب�ارك “يبدو أن الهات�ف ال يكتفي
بتخزي�ن أرق�ام الهواتف فقط ،ب�ل وكل ما
تلمسه اليد”.

دراسات حديثة

دراسة تكشف عن مفتاح السعادة احلقيقي

ْ
توصلت دراس�ة حديث�ة إىل أن الناس يكونون أكثر س�عادة عند
التواجد مع أصدقائهم مقارنة برشيك الحياة أو أطفالهم.
ُ
وطل�ب من أكث�ر م�ن  400متطوع ترتي�ب مدى اس�تمتاعهم
باللحظة األخرية مع أصدقائهم وعائالتهم.
وكش�فت االس�تبيانات عن أن قضاء الوقت مع الرشيك س�جل
أدن�ى الدرجات من بني املجموع�ات الثالث ،مع تصدر األصدقاء
يليهم األطفال.
وم�ع ذلك ،يقول الباحثون إن النتيجة تتعلق بالنش�اط بصحبة
كل مجموعة وليس لألمرعالقة بالش�خص الذي تمت مشاركة
النشاط معه .وذلك ،ألن الناس يميلون إىل قضاء املزيد من وقتهم
يف ممارس�ة أنش�طة ممتعة م�ع األصدقاء أكثر مم�ا يقضونه
مع أف�راد األرسة ،الذين يجدون أنفس�هم أحيان�ا معا يقومون
بمهمات غري سارة مثل األعمال املنزلية أو واجبات الرعاية.

ووفقا للدراس�ة ،فإن األنشطة التي يمارسها األشخاص بشكل
متك�رر يف أثن�اء وجودهم مع رشكائهم الرومانس�يني تش�مل
التواصل االجتماعي واالسرتخاء وتناول الطعام.
ويمي�ل األش�خاص إىل القيام بأنش�طة ممتع�ة عندما يكونون
مع أصدقائهم ،وهذه األنش�طة تشكل النسبة األكرب من إجمايل
وقتهم معا.
وبطبيع�ة الح�ال ،كان الن�اس يقوم�ون باألعم�ال املنزلية مع
رشكائهم أكثر بكثري مما يفعلون مع أصدقائهم.
ووجد مؤلف الدراس�ة الربوفيس�ور ناثان هدس�ون من جامعة
ساوثرن ميثوديست ( )SMUيف تكساس ،أن  65%من التجارب
مع األصدقاء تتضمن التواصل االجتماعي ،بينما يسجلون 28%
فقط من الوقت مع رشكائهم 28% ،يف التواصل االجتماعي.
ويعني قضاء الوقت مع األطفال أيضا ،مزيدا من الوقت يف القيام
بأشياء ذات ارتباط سلبي ،مثل األعمال املنزلية والتنقالت.
وم�ع ذل�ك ،ف�إن البيان�ات ال تعكس حقيق�ة عالق�ات الناس.
ويف الواقع ،يش�عر الربوفيس�ور هدس�ون بالتفاؤل بأن الناس
يس�تمتعون بصدق بصحبة رشكائهم.
وعموما ،أفاد األش�خاص بأنهم ش�عروا بمستويات مماثلة من
الرفاهي�ة يف أثن�اء وجود األصدقاء وال�رشكاء واألطفال بمجرد
إخراج النشاط من املعادلة.
ق�ال هدس�ون“ :م�ن املهم خل�ق ف�رص لتج�ارب إيجابية مع
الرشكاء الرومانسيني واألطفال ،واالستمتاع عقليا بتلك األوقات
اإليجابية .يف املقابل ،من املحتمل أال تتنبأ العالقات األرسية التي
ال تتضمن س�وى األعمال املنزلية ورعاي�ة األطفال بالكثري من
السعادة”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تح�اول اليوم رشح فك�رة ما ألح�د أصدقائك،
ولكن�ه ال يفهم وجه�ة نظرك .م�ن الصعب جدا
أن يفهمك اآلخ�رون اليوم ،فحاول أن تختار كلمات
واضحة .كن اجتماعيا وال تنعزل عن اآلخرين .ال تحاول
تحليل كل كلمة تسمعها كي ال تصاب باالكتئاب.

الثور

ربما تجد أنك تتواصل مع اآلخرين بشكل جيد
وبدون توتر أو قلق .هناك ش�خص ما كان له
دور مهم يف حياتك وحان الوقت اآلن لتشكره عىل
دعمه وتش�جيعه لك .تقدم خط�وة لألمام اليوم وال
تجعل أي شخص يتدخل يف حياتك.

الجوزاء

تح�اول تقدي�م كل م�ا ه�و جدي�د كل يوم.
حاول أن تبذل جهدك لتسعد من حولك ،ولكن
ال تتعج�ب إن وج�دت أن ردود فع�ل اآلخرين غري
مرضية .تستعيد مع الرشيك بعض األحام املاضية،
أو يذك�رك بأم�ر قدي�م ،أو يجعل�ك تس�تعيد الذكريات
الجميلة التي عشتها معه يف الفرتة األخرية.

السرطان

ربما تق�وم الي�وم بلقاء مهم مع ش�خصية
ممي�زة أو بمكامل�ات مفيدة لك ع�ىل الصعيد
املهني .تجري اليوم مع بعض الزماء مفاوضات
ناجح�ة .اذهب لعملك مبكرا الي�وم وال تضع الوقت
ىف األعمال الش�اقة أوال ،بل ب�ادر باالنتهاء من املهمات
السهلة والبسيطة حتى ال تشعر بامللل والضغط.

األسد

ق�د تحتاج اليوم إىل الصرب واله�دوء واالنتباه
الدقيق فيم�ا يخص العم�ل وخاصة املهمات
التي تتعلق بالحسابات .من األفضل أن تبتعد عن
املغامرات واالستثمارات لكي تتمكن من الوصول إىل
األهداف املرغوب فيها.

 - 1911إيطالي�ا تعل�ن الح�رب ع�ىل الدول�ة
العثمانية.
:1913نش�وب حرب البلقان الثاني�ة والتي كانت
بس�بب رغبة بلغاري�ا يف انت�زاع إقلي�م “مقدونيا
الش�مالية” م�ن رصبي�ا ،وإنته�ت ه�ذه الح�رب
بعد  42يوم من اش�تعالها بالتوقي�ع عىل اتفاقية
بوخارست يف  10أغسطس .1913
 - 1918استس�ام بلغاريا لق�وات التحالف خال
الحرب العاملية األوىل.
 - 1923بداية االحتال الربيطاني عىل فلسطني.
 - 1939استس�ام بولندا أمام االتحاد الس�وفيتي
وأملانيا النازية.
 - 1940وقوع مجزرة «بابي يار» بأوكرانيا والتي
استمرت ليومني.
 : 1954الرئي�س املرصي جم�ال عبد النارص يحل
جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني ع�ىل إث�ر محاولتهم
اغتياله الفاشلة.
 - 1960الزعي�م الس�وفيتي نيكيت�ا خروتش�وف
ً
اجتماعا يف الجمعية العام�ة لألمم املتحدة
يفس�د
عندما إنفجر غاض ًبا عدة مرات وقام بالرضب عىل
الطاوله بكلتا يديه عدة مرات.
:1960الرئي�س الكوب�ي في�دل كاس�رتو يمن�ع

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

أنت شخص حساس وهادئ ،وما يحدث اليوم
غري مائم لش�خص مثل�ك ىف الحقيقة ،ولكن
عليك االنتباه إىل أن الفوز اليوم س�يكون لألقوى،
ولصاحب الصوت األعىل ،واألس�لوب العدواني الذى
يتبعه اآلخرون س�يؤثر فيك بش�كل كبري ،فربما تكون
منفع�ا إىل حد ما ،ولكن من الحكمة أن تظل بعيدا عن
هذه الفوىض.

الميزان

أوضاع�ك يف العم�ل تتحس�ن الي�وم بدرج�ة
كب�رية ،واألمور املالية تزدهر ويس�ري كل يشء
كم�ا هو مخطط ل�ه ،وتتمكن يف ه�ذه الفرتة من
تحقي�ق األرباح املالي�ة التي طاملا حلم�ت بها .ال داع
إىل الغضب ،وف�ر وجهة نظرك للحبي�ب بهدوء ،فهو
بالتأكيد سيتفهمها ويستوعب األمر.

العقرب

إذا كن�ت تنتظ�ر ش�خصا ما حت�ى يحقق لك
أحامك أو يلبّي لك متطلباتك ،فس�تنتظر وقتا
طوي�ا ،له�ذا يجب علي�ك االعتماد عىل نفس�ك،
وخط�ط جي�دا لتص�ل إىل ما تري�د ،اتخ�ذ القرارات
الازم�ة لتحقي�ق أحامك ،ابح�ث عن رشيك يناس�بك
ويشبهك يف كل يشء.

القوس

ال تدع أحدا يش�وش أفكارك ويثري قلقك لغاية
يف نفس�ه ،حت�ى ال تص�اب بامللل أو الش�عور
باالكتئ�اب .ال تقلق من اخت�اف رأيك مع بعض
الزم�اء اليوم يف مجال العمل ،فه�ذا الوضع طبيعي
وغري مزعج.

الجدي

قد تطرأ بعض التغيريات عىل مجال عملك ويف
املؤسس�ة التى تعمل لديها ،لكنها س�تكون يف
مصلحتك .تقع اليوم ىف اختبار بخصوص العاقة
الزوجي�ة ،فإم�ا االس�تمرارية أو االنفص�ال ،حاول
السيطرة عىل األمور حتى تجتاز هذا االختبار وتحافظ
عىل استقرار العاقة.

الدلو
ابتع�د ع�ن الضجي�ج واملش�اكل الي�وم بقدر
اإلم�كان وتس�لح بالصرب وباله�دوء .ال تهمل
أغراض�ك ومقتنياتك الش�خصية وال ترتكها ألحد
حتى ال يعب�ث بها .تحركاتك كلها س�تكون ناجحة
هذا الي�وم ولذلك س�رتتفع معنوياتك ويزداد ش�عورك
بالتفاؤل والحماس.

اختبارات شخصية

فراشة شهر ميالدك تكشف خفايا واسرار حياتك
يف كل ثقافات العالم الفراش�ات
ه�ي رم�ز االم�ل والتغي�ريات
والحرية.
الفراشات تع ّد التمثيل األكثر قوة
ودقة للحياة بش�كل ع�ام ولكل
ش�هر من أش�هر الس�نة بشكل
خ�اص .فما الذي تمثله فراش�ة
ش�هرميادك؟
يناي�ر/كان�ونالثان�ي
تملك�ني قلبا ً ودودا ً كم�ا أنك من
الن�وع الذي يس�تمع اىل الجميع.
محيط�ك يك�ن ل�ك كل التقدي�ر
واإلعج�اب وذل�ك الن�ك تملك�ني
الكث�ري م�ن الطاق�ة اإليجابي�ة
والتفاؤل .أنت جميلة وحرة كما
الفراش�ة تمام�ا َ ويمكن�ك نرش
الس�عادة يف أي م�كان تتواجدين
فيه .لعلك لم تاحظي ذلك ولكن
محيط�ك بالتأكيد يع�رف تأثريك
اإليجابي عليهم.
فرباير/شباط
أنت من النوع الذي يجذب االنتباه
إليه .صحيح أنك ال تقومني بذلك
بش�كل متعم�د ولك�ن حضورك
طاغ لدرجة أنه بمجرد دخولك اىل
أي مكان فجمي�ع العيون تكون
موجه�ة علي�ك .تملك�ني الكثري
من الس�حر والكاريزم�ا وطبعا ً
الكث�ري م�ن الثق�ة بالنفس وكل
هذه العوامل تجع�ل االخرين إما
يحبونك أو يكرهونك ..فا مكان
محايد معك.
مارس/آذار
أن�ت م�ن الن�وع ال�ذي ع�ادة ال
يع�رف كي�ف يخرج نفس�ه من
املواق�ف الصعب�ة ولك�ن ذلك لم
يمنع�ك يوم�ا ً م�ن املحاولة مرة
تلو االخ�رى .ويف الواقع إرصارك
وع�دم استس�امك م�ن أجم�ل
الخصال الت�ي تملكينها .تملكني
حدس�ا ً قويا ً وهو عادة يساعدك
عىل معرف�ة أين تقفني ..صحيح

أنه أحيان�ا ً تعانني ك�ي تخرجي
نفسك من مأزقك ولكنك تملكني
الكث�ري م�ن التصمي�م والعزيمة
يضاف اىل ذل�ك واقع أنك تملكني
ش�خصية عميق�ة وبعي�دة كل
البعد عن السطحية.
أبريل /نيسان
عاطفي�ة ج�دا ً وال تخاف�ني من
إظهار ذلك .محيطك يقدر جانبك
الحس�اس ويف الواق�ع ه�ذا ه�و
الس�بب الذي يجعله�م يحبونك.
ق�د ال تصدقني ب�أن تأثريك كبري
جدا ً ع�ىل االخرين ولكن�ه كذلك،
ان�ت من النوع الذي يجعل العالم
مكانا ً أفضل وأكثر ساماً.
مايو/أيار
تملك ش�خصية مذهل�ة ..ولكن
ش�كلك الخارجي يجعل اآلخرين
يتخوفون من�ك ،وال نقصد بذلك
أن�ت تملك�ني ش�كاً خارجي�ا ً
مخيف�اً ،بل عىل العكس مامحك
جميل�ة ج�دا ً وه�ذا م�ا يجع�ل
االخرين يتعاملون معك بحرص.
الذي�ن يعرف�ون م�ا ان�ت علي�ه
يحبونك ملا أنت عليه ولكن الذين
ال يعرفون�ك جي�دا ً يظن�ون بأنك
تملكني شخصية مهيمنة تحاول
فرض سيطرتها عىل كل يشء.
يونيو /حزيران
ش�خصيتك مس�املة للغاية وأنت
بالفعل نس�مة من الهواء العليل
ال�ذي يجع�ل كل يشء أفض�ل
وأجمل .حساسة وتملكني حدسا ً
قويا ً وعليه فأنت يمكنك توفري ما

يحتاج اليه محيطك قبل أن يدرك
بأن�ه يحت�اج لهذا االم�ر أو ذاك.
وطبع�ا ً ال نن�ى بان�ك الرشيكة
املثالية يف العاقات ،س�واء كانت
الصداقة أو الحب أو الزواج.
يوليو /تموز
ش�خصيتك قوية للغاية كما أنك
شجاعة جدا ً وال يوجد الكثري من
األم�ور التي يمكنه�ا ان تخيفك.
ولك�ن ه�ذا ال يعني انك قاس�ية
النك أيضا ً تملكني جانبا ً حساسا ً
ولكن�ك ن�ادرا ً م�ا تظهري�ن هذا
الجانب.
وم�ع ذلك أن�ت دائما ً الش�خص
املحرتم الذي يعرف حدوده والذي
يتعام�ل مع االخرين ب�كل لباقة
ولطافة وإحرتام.
أغسطس /آب
أن�ت من النوع الص�ادق جداً ..ال
يمكن�ك الكذب وال حت�ى تحبني
الذين يقوم�ون بالكذب .تملكني
مي�زة إضافي�ة تجعل�ك تربزي�ن
وهي قدرتك عىل اإلعرتاف بالخطأ
حني تخطئني ..وهذا امليزة نادرة
بالفعل.
وألن�ك تملكني كل ه�ذه الخصال
فأن�ت م�ن الن�وع ال�ذي يمكنه
كس�ب ثق�ة االخري�ن بس�هولة
تامة.
سبتمرب /أيلول
أن�ت من الن�وع الفض�ويل جداً..
ولكن فضولك هو للمعرفة وليس
للثرث�رة والقيل والق�ال .تملكني
خي�االً خصب�ا ً وأحيان�ا ً تميل�ني

قصة وعربة
ولد يف قرية طفل غري�ب بعني واحدة فقط
جاءت يف نصف وجهه ،حاول والداه إدخاله
املدرس�ة وقبلت املديرة ب�كل صعوبة ولكن
الطف�ل لم يس�تطع العي�ش فيه�ا مع كم
الس�خرية وكم االس�تهزاء ال�ذي تلقاه من
زمائه.
أخرج�ه وال�ده من املدرس�ة وعلم�ه مهنة
النج�ارة ،وهن�اك كان يعمل يف املش�غل وال

اىل أح�ام اليقظ�ة .حتى حني ال
تس�ري االم�ور كما ه�و مخطط
لها ،يمكن�ك دائما ً إيجاد املخارج
البديل�ة التي تمكن�ك من تحقيق
ما تريدين تحقيقه.
أكتوب�ر/ترشي�ناألول
أن�ت من الن�وع ال�ذي يواجه أي
مش�كلة تصادف�ه بالكث�ري م�ن
التصميم والعزيمة والطاقة .من
النوع الذي يمكنه تحقيق التوازن
يف حيات�ه وبالت�ايل هن�اك الكثري
من الراحة النفسية .تملكني قلبا ً
كبريا ً كما انك مس�تعدة ملساعدة
الجميع يف حياتك ..حتى الذين ال
يستحقون ذلك.
نوفمرب /ترشين الثاني
هناك دائم�ا ً مئات االف�كار التي
ت�دور يف رأس�ك ..أنت م�ن النوع
ال�ذي ياح�ظ التفاصي�ل الت�ي
ع�ادة ال ياحظه�ا اي ش�خص
اخر ولكنك يف الوقت عينه تبدين
لاخرين وكأن�ك منفصلة تماما ً
عما يحدث حولك .ويف الواقع هذا
هو الحال ..انت تعيشني يف عاملك
الخ�اص حي�ث تملك�ني افكارك
الخاصة وأحامك الخاصة ولكن
ه�ذا ال يعن�ي انك منفصل�ة كليا ً
ع�ن الواقع .فف�ي الوق�ت الذي
يكون فيه رأسك يف السحاب فإن
قدمي�كثابتت�نيع�ىلاألرض.
ديسمرب /كانون األول
يمكن القول وب�كل راحة ضمري
ب�أن م�ا ت�م تحقيقه حت�ى االن
كبري جداً ..ولكنك من النوع الذي
ال يتوق�ف عن�د حدود م�ا ،هناك
دائم�ا ً املزيد ..وه�ذا ليس باالمر
الس�يئ الن�ك طموح�ة للغاي�ة.
ولكن ما يجب الحذر منه هنا هو
أن الطموح مع جانبك الحساس
أحيانا ً قد يتحوال اىل قوة تدمريية.
أحيان�ا ً يج�ب التمه�ل وإلتقاط
االنفاس قبل السري قدما ً مجدداً.

غزل عراقي
*من كتلك احبك كتلي عندي هواي
وانه ادري التحبهم مايصونونـــك
عفت حبي احلقيقي ورحت لـهناك
كعدت بني اديهم عود يحبونــــــك
يااول جرح البد اجلرح حيطيــــب
والشمس تشرق غصنب عن عيونك
*سميتـك نفــس لو ينكطـع ماعيـش
وسميتـك حبيبـي وروحــي سميتــك
عفت الناس كلها وما عشكت انسان
بـس انـت اعجبتنـي و حيــل حبيتــك
اعز منـي عليـه وغالـــي عالــــروح
عليــك أجــذب أذا فـــديــوم مليتــــك

F

من الفيسبوك

acebook

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

الغريب الوحيد

الحوت

ال تخ�ش م�ن مواجهة التحدي ،كن مس�تعدا
وق�دم أفضل ما لدي�ك .قد تش�عر أنك محبط
وحزين بسبب ظروف ما يف العمل ،وتراودك بعض
األفكار الغريبة ،وتعيش لحظات من التش�اؤم .أعد
قراءة حس�اباتك املالية يف فرتة املساء فهي فرتة هادئة
ومناسبة لهذا األمر.

رشك�ة الب�رتول األمريكي�ة “تكس�اكو” ويصادر
ممتلكاتها.
:1965الق�وات األمريكي�ة التي أرس�لت إىل فيتنام
تبدأ أول عملياته�ا القتالية إىل جانب قوات فيتنام
الجنوبية.
 - 1971س�لطنة عم�ان تنظ�م لجامع�ة ال�دول
العربية.
 - 1988محكم�ة الع�دل الدولي�ة تص�در حكمً�ا
بأحقية مرص يف طابا.
من�ح جائزة نوبل للس�ام إىل قوات حفظ الس�ام
التابعة لألمم املتحدة.
إقاع املكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس
كاناف�ريال بفلوريدا محملة بخم�س رجال فضاء
بمهمة دامت  4أيام.
 : 1991انق�اب عس�كري يف هايت�ي أدى إىل خلع
الرئيس جان برتران أريستيد.
:1992اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف يف
أثناء احتفال رس�مي بأحد املسارح يف عنابة وذلك
بعد مدة قصرية من توليه الرئاسة.
.2008منتخب إس�بانيا يحرز كأس أوروبا الثالثة
ع�رش بعد فوزه عىل املنتخ�ب األملاني بهدف وحيد
باملباراة التي أجريت بالعاصمة النمساوية فيينا.

أفقي
1األمريك�ي ال�ذي ابت�دع
الكلمات املتقاطعة  oهدم
2ن�زاالت ومواق�ع o
متشابهان
3حب  oعاصمة جمهورية
ايرلندا
4نواعري  oاسم علم مؤنث
بمعنى نظر بحب وشغف.
5اله  oيرتاج�ع يف أدائه أو
يف طموحه.
6االسم القديم ملاليزيا
7تس�بب يف تعطيل العمل
عن االس�تمرار  oمهندس
أملان�ي اش�رتك يف صن�ع
سيارة مرسيدس
8وح�دة قي�اس متناهية
الصغ�ر تع�ادل ج�زء من
املليون من املليمت
9أغني�ة لعب�د الحلي�م
حافظ
10ش�اعر جاه�ي م�ن
أصحاب املعلقات.

رأيس
1ذرة من املادة مشحونة بشحنة
س�البة أو موجبة  oنبات عطري
يستخدم مع الشاي
2بيوت  oحايل
3ح�رف عطف  oاح�د الوالدين o
دعاء يف أثناء الصاة.
4نزي�ف األن�ف  oش�اعر فرنيس
مع�ارص تمي�ز ش�عره بالتعقيد
(بول .)....
5نص�ف واح�د  oينق�ص  oرمز
الكربيت يف الكيمياء
6سقيا الزرع (معكوسة)  oانتفاء
اليشء ونفاده (معكوسة).
7حالة نفس�ية فيه�ا من الحزن
والضغ�ط والغض�ب الكث�ري o
يصبح طريا.
8سلسلة من األحداث للرتفيه أو
كأوامر للكمبيوتر
9أديب�ة أمريكي�ة كان�ت مصابة
بالعمى والصمم والبكم
10حيوان زاحف ضخم منقرض
 oحاجز مائي

يراه أحد وكان والده يتكفل بمسألة التعامل
مع الزبائ�ن ...ولكن عند وفاة والده لم يعد
هناك زبائن فاضط�ر لبيع املحل والجلوس
يف البي�ت ملحاولة اإلنفاق من هذا املال حتى
توافي�هاملني�ة.
ويف ي�وم م�ن األي�ام اش�رتى أحده�م بيتا ً
مجاورا ً لبيت هذا الرج�ل الغريب ذي العني
الواح�دة ،فجل�س إىل النافذة ينظ�ر إىل من

ينزل من السيارة فكانوا جميعهم طبيعيني
باس�تثناء ش�اب لون وجهه أخرض بشكل
ملفت للغاية ....فكانت مشاعر غريبة لدى
هذا الفريد من نوعه ،حيث شعر بالقلق من
وجود جار غريب اللون إىل جانب بيته.
يف الي�وم التايل من قدوم الجريان الجدد جاء
ه�ذا األخرض إىل بيت الفريد الوحيد وبعد أن
عل�م عرب أهله الذين علموا من أهل املنطقة

بوجود صاحب العني الواحدة فطرق الباب،
ليفتح له مبارشة ويقول له “ ماذا تريد؟”
فأجاب�ه الش�اب األخ�رض :جئ�ت ألك�ون
صديقك فأنا غريب املنظر مثلك!
فرد صاحب العني الواحدة بش�كل مفاجئ:
ه�ا!  ..أتريدن�ي أن أصادق ش�خصا ً غريب
اللون مثلك!”.
عاد الش�اب األخرض مطاطئ رأس�ه حزينا ً

يميش بب�طء إىل بيت أهله ،فحت�ى الغريب
األخر ل�م يس�تطع أن يس�توعب غرابته...
وبقي الغريبان وحيدين حتى وافتهما املنية
با أصدقاء.
الحكم�ة :كثري نرفض الن�اس لعيوب فيهم
ونح�ن فينا من العيوب م�ا يجعل العالم أن
يرفضن�ا ،لك�ن العال�م اس�توعبنا ونحن ال
نستوعب اآلخرين!.
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احتفل�ت امللكة راني�ا بعيد ميالد ابنتيها األمريت�ني إيمان وسلمى
املولودت�ني عىل التوايل بتاريخ  27أيلول من عام  1996و 26أيلول
من ع�ام .2000ونرشت امللك�ة رانيا صورة جمعته�ا باألمريتني
عىل حسابها الرسم�ي يف موقع “انستغرام” ،حيث كتبت باللغة
العربي�ة“ :سع�ادة الدني�ا كلها وانت�و حوايل ،كل ع�ام وايمان
وسلم�ى بأل�ف خري”.وأضاف�ت باإلنكليزي�ة“ :عندم�ا تكون
فتياتي قريب�ات ،ال يبتع�د الحب والضح�ك أب ًدا”.وحصدت
الص�ورة نح�و  400الف إعجاب وأكثر م�ن  5االف تعليق.
وتزوج�ت امللك�ة رانية م�ن امللك عب�د الله الثان�ي يف عام
 1993قبل توليه العرش .ولقبت بملكة األردن بعد شهور
م�ن تتويجه يف عام .1999وتعك�ف امللكة عىل نشاطات
واسع�ة يف مجاالت الصح�ة والبيئة والصح�ة والشباب
وتمكني املرأة والنهوض باألردن والتعليم وشؤون وطنية
وإنسانية أخرى.

مطر ســاخن

بني الظاهرة العامة
واالستهداف الشخصي

“ تتر النهاية” أحدث أغاني رنا سماحة

أصب�ح الروب�وت ال�روىس
“بروموبوت” التابع لرشكة ) -Pr
 )mobotموظفا ىف سوبر ماركت
“ليدي�ر هاي�رب” اململ�وك ملتاجر
التجزئة “واملارت” ىف سانتياغو،
عاصم�ة تشي�ىل ،وسيق�دم
الروبوت الروىس املشورة للعمالء
باللغ�ات اإلسباني�ة والربتغالية
واإلنجليزي�ة ،حسبم�ا رصح�ت
الرشك�ة لوكال�ة “سبوتني�ك”.
يق�وم الروبوت بتحلي�ل وحفظ
 120أل�ف عنرص تج�اري ،والتى
تتضم�ن أغذية ،منتجات أطفال،
كيماوي�ات منزلي�ة ،م�واد بن�اء
وسلع أخ�رى ،ويمكن أن يساعد
املتسوق�ني ع�ىل معرف�ة م�دى
توفر املنت�ج واألسعار والعروض
الرتويجي�ة والع�روض الخاصة.
وقام املط�ورون ال�روس برتقية
مستشع�رات العقب�ات املثبت�ة

ىف الروب�وت بش�كل مخص�ص
للرشك�ة التشيلية ،وعل�ق أوليج
كيفوكورتسيف ،مدي�ر التطوير
ىف رشكة “بروموبوت” :إن تدفق
األشخاص ىف سوبر ماركت وول
مارت يشبه مرتو األنفاق ىف ساعة
ال�ذروة ،ولجعل حرك�ة الروبوت
آمن�ة ومستقل�ة ق�در اإلمك�ان،
ابتك�ر مهندسون�ا مستشع�رات
عقبات فري�دة من نوعها  -فهى
أرسع وأكث�ر دقة وأكثر موثوقية
م�ن أى حلول ىف الس�وق ،ونأمل
أنه م�ن خالل التع�اون مع وول
م�ارت” .وأض�اف“ :سنك�ون
قادرين ع�ىل التوسع هذا التطور
لروبوتات “برومبوت” األخرى ىف
أى بل�د ىف العال�م ،إنه نجاح كبري
الختب�ار االخرتاع�ات الروسية ىف
سلسل�ة البي�ع بالتجزئ�ة األكثر
شهرة ىف العالم”.

(فيسبوك) أمام القضاء للتجسس على
المستخدمين عبر (إنستغرام)

طرح�ت املطربة رن�ا سماحة أغني�ة جديدة تحم�ل اسم “ ترت
النهاية “ عىل طريقة الفيديو كليب ،من كلمات عىل عبدالسالم
وكريم أحمد وتوزيع حازم السعيد
وألح�ان كري�م أحم�د ،وم�ن
اخ�راج سام�ي بس�اط،
وه�ي ضم�ن ألبومها
األخري “  7رجالة”.
وأعلنت املطربة رنا
سماح�ة مؤخ�را،
خطوبته�ا ع�رب
صفح�ة التواصل
ا ال جتما ع�ي
“في�س ب�وك”
ولك�ن ل�م تعلن
اس�م الشخ�ص
ال�ذي ارتبطت به،
حي�ث انهال�ت عليها
التعليقات من محبيها .
وطرحت املطربة رنا سماحة،
منذ ف�رتة عرب قناتها عىل يوتيوب
كلي�ب أغنيته�ا الجدي�دة “  7رجالة “ من ألبومه�ا الذي يحمل
نف�س االس�م ،وهي من كلم�ات محمد مصطفى مل�ك ،ألحان
وتوزي�ع محمد ش�فيق ،ميك�س وماسرت خال�د رؤوف ،إخراج
سامي بساط.
وقال�ت رنا ،عن أغنية “ 7رجالة” ،عرب حسابها عىل فيس بوك،
إنه�ا كانت أول أغني�ة اختارتها يف ألبومه�ا الجديد ،معربة عن
سعادته�ا ب�أن جمهورها هو م�ن اختار اسم األلب�وم الجديد،
قائلة“ :اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم األلبوم”.

كندة علوش تنتهي من تصوير حكاية
“ضي القمر” بعد أيام
تنتهي الفنانة كندة علوش من
تصوي�ر مشاهده�ا يف حكاي�ة
“يض القم�ر” م�ن مسلس�ل
“إال أن�ا” بعد أي�ام قليلة ،حيث
تواصل التصوير يوميا ً يف العديد
م�ن األماك�ن ،وال�ذى يع�رض
حاليا ً عىل قنوات  ،dmcوتجسد
كندة دور طباخة ماهرة وتجيد
جمي�ع أن�واع الطب�خ ،وتدعي
“الشيف عاليا”.
ونال�ت الفنان�ة كن�دة عل�وش
إش�ادات جماهريي�ة م�ن
متابعيها عىل السوشيال ميديا
بعد ع�رض الحلقة األوىل ،حيث
ع�رب املتابع�ون ع�ن سعادتهم
ملشاهدته�ا عىل الشاش�ة مرة
أخ�رى بعد فرتة توق�ف نتيجة
الحم�ل واإلنج�اب ،متغزلني يف
طريقة تمثيلها.
وعرضت مجموعة قنوات DMC
الحكاية الخامسة من مسلسل

إال أن�ا وه�ي بعن�وان “ يض
القم�ر” السبت امل�ايض ،وتعيد
ه�ذه الحكاي�ة كن�دة عل�وش
للساح�ة الفنية م�ن جديد بعد
فرتة توق�ف ،سيناري�و وحوار
عبري سليمان ومن إخراج أحمد
حسن الذي قدم من قبل حكاية
“أم�ل حيات�ي” بطول�ة حنان
مط�اوع الت�ي حقق�ت نجاحا
كبريا مع الجمه�ور“ .إال أنا “،
قصة الكاتب يرسي الفخراني،
ويتألف من  6حكايات مستقلة
مستوحاة من قصص وأحداث
واقعي�ة ،يض�م املسلس�ل 6
بطالت ،وكل حكاية  10حلقات
ول�كل حكاي�ة مؤل�ف ومخرج
وبطل�ة ،ويناق�ش املسلس�ل
العديد م�ن القضاي�ا التي تهم
امل�رأة مث�ل نظ�رة املجتم�ع
الرشقي للمرأة املطلقة وكفاح
املرأة من أجل ذاتها وأوالدها.

آثار من دماء مايكل جاكسون معروضة للبيع!!

ّ
قط�ارة عقار “بروبوف�ول” التي تحمل آثار
دم�اء مغن�ي الب�وب العاملي الراح�ل مايكل
جاكسون وكانت يف ذراعه عىل فراش املوت،
معروض�ة للبي�ع يف م�زاد ضم�ن مقتنيات
أخ�رى م�ن ممتلكات السيد ج�و جاكسون
والد مايكل.
تنظر محكمة سان فرانسيسكو
األمريكي�ة يف قضية ض�د تطبيق
“إنستغ�رام” والرشك�ة املالك�ة
“ فيسب�وك” بتهم�ة التجس�س
ع�ىل مستخدم�ي التطبي�ق م�ن
خ�الل االستخ�دام غ�ري املرصح
ب�ه لكام�ريات هواتفهم.وذكرت
تقارير أمريكية أن الدعوى تشري
إىل أن التطبي�ق يصل إىل كامريات
الهوات�ف الج�وال ملستخدم�ي
تطبيق “إنستغرام” ،حتى عندما
ال يكون املستخدمون يتصفحون
التطبي�ق ،لجمع بيان�ات خاصة
بطريق�ة غ�ري مرصح�ة به�ا
الستغاللها بع�د ذلك يف اإلعالنات
لتحقيق أرباح قيّم�ة ،فيما نفت
الرشك�ة التهم�ة ،مش�رية إىل
أن�ه ح�دث خط�أ وسيت�م العمل
ع�ىل تصحيحه.ووفق�ا لوكال�ة

بلومب�ريغ ،ف�إن مستخدم�ة
“إنستغ�رام” ،وتدع�ى بريتن�ي
كونديتي رفعت دع�وى قضائية
ض�د عم�الق وسائ�ل التواص�ل
االجتماع�ي يف محكم�ة اتحادية
يف س�ان فرانسيسكو.وتدع�ي
كونديت�ي أن تطبيق “إنستغرام”
كان يصل إىل الكامريات عن قصد
“لجم�ع بيان�ات مربح�ة وقيّمة
عن املستخدمني والتي لن يتمكن
من الوصول إليها لوال ذلك”.
وتق�ول الدع�وى“ :بالحص�ول
ع�ىل بيان�ات ش�خصية ش�ديدة
الخصوصي�ة وحميمي�ة ع�ن
مستخدميه�ا ،بم�ا يف ذل�ك
خصوصي�ة منازله�م ،يمك�ن
لفيسبوك زيادة عائدات إعالناتها
من خالل استهداف املستخدمني
أكثر من أي وقت مىض”.

جهاز يحسن صحة العين في ثالث دقائق

تمكن خبري بريطاني من ابتكار
جه�از يمكن�ه أن يحسن صحة
الع�ني يف  3دقائ�ق فق�ط مل�ن
يعاني من مشاكل الشبكية فوق
األربعني.
ونق�ل ع�ن الربوفيس�ور ،جلني
جيفري ،م�ن معهد “يو يس إل”
لط�ب العي�ون ،لتجن�ب تدهور
الع�ني ،محاول�ة إع�ادة تشغيل
الشبكي�ة “املسن�ة” ع�ن طريق
دفعات قصرية من الضوء األحمر
طويل املوجة.
وق�ال جل�ني “النظ�ر إىل الضوء
األحم�ر طوي�ل املوج�ة ،مل�دة 3
دقائ�ق يف اليوم ،يمك�ن أن يجدد
الشبكية ويحسن البرص برسعة
كبرية ،تكافح تدهور الرؤية”.
وأردف بقول�ه “حساسيت�ك
الشبكية ورؤية األلوان تتقلصان

تدريج ًيا ،مع وصول الشخص إىل
مرحلة الشيخوخة”.
ً
سابقا أن الضوء
ووجد الباحثون
األحم�ر يحس�ن الرؤي�ة ل�دى
الف�ران والنحل والذب�اب ،تأتي
مستقب�الت الض�وء يف ش�بكية
الع�ني يف نوعني  -املخاريط ،التي
تكتشف رؤية األلوان والقضبان،
والت�ي تعط�ي رؤي�ة يف الض�وء
الخافت.
وق�ال الربوفيس�ور جيف�ري:
ُ
“تظه�ر دراستنا أن�ه من املمكن
تحسني الرؤي�ة بشكل كبري لدى
األفراد املسنني ،وذلك باستخدام
تعريضات بسيطة وجيزة ألطوال
موجات الضوء التي تعيد ش�حن
نظ�ام الطاقة ،ال�ذي انخفض يف
خاليا الشبكية ،هذه التكنولوجيا
بسيطة وآمنة”.

وقالت مارشا ستيورات ابنة عم مايكل إنها
أخذت قط�ارة املحلول الوري�دي من غرفته
بعد مرور أيام ع�ىل وفاته وذلك خالل زيارة
برفق�ة والده ج�و جاكس�ون ،وأضافت أن
القط�ارة الوريدية كان�ت تحتوي عىل سائل
ناص�ع البي�اض ذاب تماما ً بع�د مرور فرتة

صابر الرباعي يقدم “جريدة
الرجل الثاني” لنزار قباني

07810090003

من الوقت.
ويأم�ل أح�د خ�رباء تذك�ارات الس فيغاس
جن�ي  2500دوالر ع�ىل األق�ل مقابل كيس
املغ�ذي ،ال�ذي استخدم�ه ماي�كل وأرشف
ع�ىل إعطائه إياه الدكتور كونراد موراي يف
يونيو .2009

بع�د النجاح�ات املتتالي�ة الت�ي
حققه�ا املط�رب صاب�ر الرباعي
يف أعمال�ه الفني�ة الغنائية طوال
الف�رتة املاضية ،يستع�د الرباعي
إلط�الق فيدي�و كليب جدي�د يوم
الخمي�س  1أكتوب�ر ،بعن�وان
“جريدة الرجل الثاني”من كلمات
الشاع�ر ن�زار قبان�ي ،وألح�ان
املوسيقار الدكتور طالل ،وتوزيع
موسيقى ميشيل فاضل ،ويحمل
رؤي�ة فني�ة متنوع�ة وأسل�وب
متطور يف عالم املوسيقى والغناء
العرب�ي من خ�الل كلمات معربة
تحاك�ي ش�تى نواح�ي املشاع�ر
اإلنسانية.

فيدي�و كلي�ب “جري�دة
الرجل الثاني” تم تصويره
يف لبن�ان من إخ�راج وليد
ناصي�ف ،وم�ن املتوق�ع
أن يحظ�ى بمتابع�ة قوية
وإعجاب أك�رب من عشاق
ومحبي صاب�ر الرباعي،
حي�ث استم�ر التصوير
ملدة ثالثة أيام ،واستخدم
خاللها أح�دث التقنيات
ليستمت�ع
الفني�ة،
الجمهور العربي بوجبة
فني�ة راقية من جمال
والط�رب
األداء
الراقي.

امحد اجلنديل

ّ
إن م�ا يعانيه الكات�ب باستمرار  ،هو مشاه�دة قلمه وهو
يدخ�ل إىل قفص االته�ام  ،نتيج�ة عدم تميي�ز البعض بني
الحدي�ث عن الظاه�رة العامة وبني األش�خاص أو األحزاب
أو التي�ارات الت�ي لها عالقة بالظاهرة  ،وع�دم التفريق بني
الح�وار املوضوعي واالستهداف الشخ�ي  ،فعندما يتناول
الكات�ب موض�وع الفساد  ،ويطل�ق النار علي�ه  ،ويدعو إىل
محاربت�ه باعتباره من أش�د األمراض الت�ي فتكت يف جسد
الدولة واملجتمع  ،فهذا ال يعني انه ضد شخص بعينه مهما
كان�ت منزلته  ،وليس ضد ح�زب باسمه مهما ارتفع صيته
أو ّ
قل شأنه  ،انه يكتب عن ظاهرة عامة ال تنحرص بشخص
أو ح�زب  ،فليس من أخ�الق أو مهمة الكاتب التشهري بهذه
الشخصي�ة أو تلك  ،فهذه مهم�ة أصحاب النفوس الصغرية
واألق�الم املريضة  ،والكاتب النزي�ه  ،عليه الرتفع عن صغار
األمور  ،وأن يجعل الع�راق ساحته العامة  ،وملعبه الواسع
 ،وف�ارق كبري بني الدفاع عن رشف الع�راق  ،والتصدي لكل
املح�اوالت الت�ي ته�دف إىل النيل منه ومن ش�عبه  ،وبني أن
تستهدف شخصا بعينه  ،وفارق كبري بني الحوار املوضوعي
ال�ذي ي�دور ح�ول موضوع كب�ري وخط�ري  ،وب�ني الحوار
الشخي الذي يستهدف شخصا بلحمه وشحمه .
ّ
إن الذي�ن يخاف�ون م�ن دخ�ول أقالمهم إىل قف�ص االتهام
لي�س بإمكانهم أن يتقدم�وا الصفوف  ،ويضع�وا أنفسهم
يف طليع�ة املساهم�ني يف بن�اء املجتمع والدف�اع عن الوطن
 ،وه�م بالتايل غ�ري قادرين عىل التعامل بوف�اء مع أقالمهم
وأفكاره�م املتقدمة عىل أفكار وق�درات العامة من الناس ،
كونهم يحملون فك�را ثاقبا  ،وثقافة واسعة  ،وقدرة فائقة
عىل التحليل  ،ومه�ارة عالية يف تشخيص األسباب والنتائج
للظاهرة الت�ي تتناولها أقالمهم  ،ويملك�ون مفاتيح الفرز
بني الخيط األبيض والخيط األسود .
الكات�ب الحقيق�ي م�ن يرتف�ع ع�ن لغ�ة التشه�ري الرث ،
واملساهم�ة يف إث�ارة الفت�ن  ،وتسدي�د سه�ام الحق�د إىل
األش�خاص  ،فالظاهرة العامة ليست من صناعة ش�خص
 ،واملشه�د لي�س م�ن صياغ�ة أح�د  ،وع�ىل الكات�ب تق�ع
مسؤولي�ة ترسيخ القيم التي تسع�ى احرتام اآلخر والقبول
به  ،والتثقي�ف عىل استخدام الحوار الذي يبتعد عن املناورة
السلبية  ،وتصيد األخطاء  ،وإقصاء لغة التشهري والتخوين
واإلس�اءة  ،والتأكيد عىل منهج الخري الذي يصب يف مصلحة
الوطن والشعب .
أحوجنا اليوم إىل كاتب يملك قلما مرتعا
ما
بكل صنوف الخري  ،وقلبا تزدهر
في�ه الحي�اة  ،وضمريا ترشق
من�ه الشم�س كل صب�اح ،
وأن يق�ول كلمت�ه بص�دق
وش�موخ  ،وال يزعجه إن
دخ�ل قلم�ه إىل قف�ص
االتهام أو خرج منه
.
وم�ا أحوجن�ا اىل
قل�م يخ�رج م�ن
رحم العراق  ،ويكتب
للع�راق  ،ويص�ي يف
محراب العراق .
إىل اللقاء
.

نور تنضم لقائمة الفنانين المشاركين بتحدي
صورة الطفولة

انضمت النجم�ة اللبنانية نور إىل تحدى صورة
الطفول�ة  ،childhoodphotochallenge#م�ع
ع�دد كبري من نج�وم الفن والغن�اء ،ىف التحدي
الذي انت�رش خالل الفرتة املاضي�ة بشكل كبري
عرب منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل
االجتماعي ،حيث نرشت عرب صفحتها الرسمية
عىل فيسب�وك ،صورة له خالل مرحلة الطفولة
ويقابلها صورة من الوقت الحايل.

من ناحية أخرى ،انضم�ت الفنانة نور ،لفريق
عم�ل مسلسل “عمر الناجي  -حرب طروادة”،
الذي يق�دم بطولته النجم أمري ك�راره ،واملقرر
عرضه عىل منص�ة  ، watch itيف  8حلقات من
انت�اج رشك�ة سينرج�ي ،تأليف وإخ�راج بيرت
ميمي ،ووقعت نور رسيما ً عىل املسلسل لتقدم
البطول�ة النسائي�ة أمام كراره ،حي�ث تتعاون
للمرة األوىل مع كراره يف الدراما التليفزيونية .

“شلونج” لسلمى رشيد ودون بيغ األولى على أنغامي

تغريدات

ختام الغراوي

دعونا حنقق احالمنا حنن الشــباب بقيــادة العراق
ومنح السعادة بأيدينا لبعضنا البعض حبياة كرمية
وبلد قوي مقتدر.
دعونا حنقق احالمنا بأنفسنا،
ال ان حنلم فقط!
ويف الصباح  ،فتشــوا عن رائحة األمل  ،ورســائل
التفــاؤل  ،وعناويــن الفرح  ،ســتجدون الصباح
حافالً بكل مجيل!..

عاصي الحالني

كما بدأت نور ،منذ أيام تصوير مسلسلها
الجدي�د “جم�ال الحري�م” ،ال�ذي تق�دم
بطولته م�ع املخرجة منال الصيفي ،وهو
املسلس�ل ال�ذي يتضمن  45حلق�ة ،ومن
املقرر عرضه قريبا ً عىل الشاشات.
يش�ار إىل أن ن�ور اللبناني�ة قدم�ت آخ�ر
أعمالها مسلس�ل “الربنس” بطولة محمد
رمضان ،وعرض يف شهر رمضان املايض.

تص ّدرت أغني�ة “ش�لونج” للنجمة
املغربي�ة سلمى رش�يد برفقة نجم
الراب دون بيغ قائمة تطبيق أنغامي
لألغني�ة املغاربية األكث�ر استماعاً،
وقد احتلت املرتب�ة الثانية يف ترتيب
األغاني العربية عىل التطبيق نفسه،
باإلضافة إىل تصدره�ا الطوندونس
املغرب�ي لألغان�ي األكث�ر مشاهدة،
وتجاوزه�ا أكث�ر م�ن  4مالي�ني
مشاهدة عىل موقع رفع الفيديوهات
اليوتي�وب بع�د ف�رتة وجي�زة م�ن
طرحها عرب قناتها الرسمية.
وتعامل�ت سلم�ى رش�يد والبيغ يف
عملهما م�ع كات�ب الكلمات سمري
املج�اري ،وامللحن رض�وان الديري،
وامل�وزع كريم الوكيي وق�د ُ
سجّ لت

يف استوديوه�ات سلم�ى رش�يد و
د.ب.ف ،أما الكليب فأخرجه محمد
ع�ي العوين�يُ ،
وص�وّر يف مدين�ة
الدارالبيضاء.
ه�ذا وقد حق�ق تي�زر الكليب نسبة
مشاه�دة ج�د عالي�ة بل�غ ملي�ون
مشاه�دة يف يومني ،واحت�ل املراتب
األوىل يف الطوندونس املغربي.
وقد ّ
ع�ربت الفنان�ة املغربية سلمى
رش�يد عن م�دى سعادته�ا بنجاح
أغنيته�ا وبالتع�اون م�ع صديقها
ال�دون بي�غ وطاق�م العم�ل ال�ذي
ً
مش�رية إىل أن حب
اش�تغلت مع�ه،
الجمه�ور وإعجاب�ه بالجدي�د الذي
تقدمه يف كل مرة أهم يشء بالنسبة
إليه�ا ،وأنها تسعى دائم�ا ً إىل تقديم

األفضل لجمهورها ،مؤكدة أن تجربة
“الدي�و” كان�ت م�ن ب�ني التجارب
الفنية التي خاضتها وعرفت نجاحا ً
باهرا ً داخل املغرب وخارجه.
الجدير بالذكر أن أنغامي هي منصة
رقمي�ة للموسيقى متوفرة عىل كل
أنظمة التشغيل واألوىل من نوعها يف
الرشق األوسط ،حي�ث إنها تحتوي
عىل أكرب موسوعة من األغاني.
ُ
ّ
املنص�ة
وتع�د الي�وم أنغام�ي
املوسيقيّة الرائدة يف منطقة الرشق
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا ،م�ع
مكتبته�ا املوسيقيّ�ة الضخمة الّتي
تحت�وي ع�ىل أكث�ر م�ن  50مليون
ّ
متوفرة و  4ماليني فنان ألكثر
أغنية
من  70مليون مستخدِم.

