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بغداد/ الزوراء:
طالب مجلس القضاء االعىل مجلس النواب 
برفلع الحصانة عن النائب علي الصجري.

وذكلرت وثيقلة صلادرة عن االدعلاء العام 
يف مجللس القضاء حصلت “اللزوراء” عىل 
نسخة منها: انه سبق ان تم اجراء التحقيق 
ملن قبل محكملة تحقيق الكلرخ املختصة 
بالقضايا االرهابية بصدد قيام املشكو منه 
عضلو مجلس النواب )عي عبلد الله حمود 
الصجري( بنرش منشورات )تغريدات( عىل 

مواقع التواصل االجتماعي تويرت والواتساب 
تضمنت االسلاءة اىل رئيلس مجلس النواب 
)محملد ريلكان الحلبويس(.واضافلت: ان 
املحكمة املذكورة قررت اسلتقدام املشلكو 
منله وفلق احلكام امللادة 226 ملن قانون 
العقوبات، وبعد ان اكملت املحكمة املذكورة 
اجراءاتهلا طلبلت مفاتحة مجللس النواب 
للنظلر يف رفلع الحصانلة علن النائب عي 
الصجري استنادا ألحكام املادة )63/ثانيا/ 

ب( من دستور جمهورية العراق.

بغداد/ الزوراء:
مقتلدى  السليد  الصلدري،  التيلار  زعيلم  حلذر 
الصدر، امس السلبت، الحكومة ملن عدم تحقيق 
اربعلة مطالب رئيسلية، فيما وجه سلبع نصائح 
للمتظاهرين بمناسلبة مرور عام عىل التظاهرات.

وقلال السليد الصلدر يف تغريلدة له علىل “تويرت” 
تابعتها “الزوراء”: انه مرت علينا الذكرى السنوية 
االوىل مللا يسلمونها )بانتفاضلة ترشيلن(، تغملد 
الله شلهداءها بالرحمة والرضلوان، ومن الله عىل 
جرحاها بالصحة والشفاء وعىل معتقليها بالحرية 
والخالص.واضلاف: انه مرت هذه الذكرى والكثري 

من مطالبها ومطالبنا لم تتحقق اىل اآلن، وال اعني 
املطالب الجزئية والثانوية بل:

1-االنتخابلات املبكلرة وبإرشاف أمملي وبآلية ال 
تتيلح لألحزاب الفاسلدة الرتبع علىل عرش الحكم 

والتسلط عىل الرقاب مرة أخرى.
2-إرجاع الخدمات للشلعب العراقي وبأرسع وقت 

ممكن.
3-محاسلبة كبار الفاسدين واملخربني والخارجني 

عن القانون بواسلطة القضاء النزيه.
4-محاسلبة املعتديلن علىل املتظاهريلن من عام 

2016 حتى عامنا هذا.

وتابلع السليد الصلدر: لذا ملن هنا أنصلح جميع 
الثائريلن بلكل توجهاتهلم انتظلار تحديلد موعد 
علادل،  انتخابلي  وبقانلون  املبكلرة  االنتخابلات 
وعلدم زج العراق بأتلون العنف والغوغلاء األرعن 

والترصفات الصبيانية السمجة.
واكد: انه يف حال لم تف الحكومة بوعدها االنتخابي 

.. فإن ذلك يعني ضياع العراق.
ونصلح السليد الصدر، كل ملن يريلد التظاهر أن 

يلتزم بما يي:
1-السلمية بأعىل درجاتها.

2-االلتزام بالرشع واالعراف املعمول بها.

3-الحفاظ عىل السلم االهي والصحة العامة.
4-عدم االسلتعانة بدول خارجية فهذا مناف لحب 
الوطن..واالستعانة بالظالم ولو عىل الظالم حرام.

5-التحلي بحكملة وحلب الوطن.. فإن مسلتقبل 
العلراق مجهول، وقلد يقع بني أفلكاك االعداء من 

الداخل والخارج.
6-علدم التعدي علىل القوات االمنيلة عىل االطالق، 

ومن رضبك عىل خدك االيمن فقدم له االيرس.
7-عدم زج العناوين الثائرة والشخصيات الناشطة 
بعنوان سيايس علني أم رسي عىل االطالق.. فليس 

هدف الثائر التسلط وإنما إنقاذ الوطن.

بغداد/ الزوراء:
انخفضلت اسلعار رصف اللدوالر انخفاضا 
طفيفلا يف اسلواق بغلداد، املس السلبت، 
وسلجلت بورصة الكفلاح املركزية يف بغداد، 
املس، 123800 دينلار عراقلي مقابل 100 
دوالر امريكلي، وسلجلت بورصلة الحارثية 
ببغلداد 123850 دينلار مقابل 100 دوالر.يف 

حني سلجل سلعر رصف اللدوالر يف بورصة 
الكفاح ليلوم الخميس املايض 123900 ألف 
دينار لكل 100 دوالر امريكي.وكانت االسعار 
يف محالت الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد 
امس كاآلتلي: بلغت سلعر البيلع 124250 
دينارعراقلي، بينملا كانلت اسلعار الرشاء 

123250 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

طهران/ متابعة الزوراء:
نفلى الرئيس اإليرانلي، حسلن روحاني، 
أية مشلاركة للزائرين اإليرانيني يف مراسم 
زيلارة أربعينية اإلمام الحسلني يف العراق.
وقلال يف ترصيحه خلالل اجتملاع اللجنة 
الوطنية ملكافحة كورونا: “إننا قلنا وأكدنا 
خالل هلذا االجتماع أيضا، علىل عدم نقل 
اللزوار اىل العلراق للمشلاركة يف مراسلم 
الحدوديلة  واملنافلذ  األربعينيلة  الزيلارة 
مغلقة تماماً”.وأعرب روحاني عن أسلفه 
نقلل  يف  التحايلل  يملارس  البعلض  “ألن 
بعض األشلخاص عرب األرايض الحدودية، 
ويأخلذون منهلم األملوال ويرتكونهلم يف 
املناطلق الحدوديلة ويصنعلون املشلاكل 
واملخاطر كما أورد قائد الرشطة”.وشلدد 
عىل رضورة عدم السلفر باتجلاه املناطق 
الحدوديلة، حيلث يتعلارض هلذا العملل 
ملع القانلون، وأكلد أن قلوات الرشطلة 
والتعبئلة والحلرس الثلوري واملسلؤولني 
يف املحافظلات يضطلعون باملسلؤولية يف 

الحفلاظ علىل أرواح الناس.وتابع الرئيس 
اإليرانلي أن “مسلريات األربعينية الرمزية 
لن تقلام يف إيران خلالل العلام الجاري”.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، يف وقت 
سابق، إغالقها املنافذ الحدودية الستقبال 
الزائريلن يف أربعينية اإلمام الحسلني )ع(، 
لكنها سمحت قبل أيام بدخول 1500 زائر 

من كل دولة فقط.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكلد طبيب الرئيس األمريكلي، دونالد 
تراملب، أن صحة الرئيس، جيدة جداً، 
وللم يصلب بحملى خالل 24 سلاعة 
املاضية، مشرياً إىل أنه عانى من حمى 
خفيفلة ليللة الخميلس، فيملا بعث 
زعيلم كوريا الشلمالية، كيلم جونغ 
أون، رسلالة إىل تراملب، بعلد إصابته 
بفريوس كورونا املسلتجد، متمنيا له 
الشلفاء العاجل.وقال  الطبيب شلون 

كونلايل امس السلبت،يف إحاطة اليوم 
حلول صحة ترامب، كان معه سلعال 
طفيلف ملع احتقلان باألنلف لكنله 
يتحسلن، مؤكلداً “أوصينلا بانتقلال 
الرئيس إىل مستشفى والرت ريد كإجراء 
احلرتازي، وذللك ألنه رئيلس الواليات 
املتحدة”، مضيفاً: أجرينا فحصاً ثانيا 
للرئيلس أكلد إصابتله بكورونا.كملا 
أشلار الفريق الطبلي إىل أن الرئيس ال 
يواجه أي مشاكل صحية مع التنفس 

أو الحركة، وليس عىل األكسجني ويتم 
إعطاؤه مضاداً حيوياً وسيعالج بدواء 
رمديسيفري ملدة 5 أيام.وأوضح كونايل 
أن مسلتوى األكسلجني عنلد درجلة 
96، وهلو يتنفلس بطريقلة طبيعية 
وال يعانلي من أي مشلاكل يف الضغط 
أو القللب، وقلال “ضغلط اللدم لدى 
الرئيلس ورضبات القلب يف مسلتوى 

جيد جدا”.

الزوراء/ يوسف سلملان:
 اليلزال اكملال قانلون االنتخابلات 
باالتفاق عىل ملحلق الدوائر املتعددة 
يشلغل حيزا مهما يف اروقة االوساط 
باسلتمرار  تللوح  التلي  النيابيلة، 
اجتماعات كتلها السياسلية لحسلم 
ذللك،  .وازاء  بالتوافلق  الخالفلات 

افصحت كتلة تحالف القوى العراقية 
علن موقفهلا ملن ملحلق الدوائلر 
املتعددة الستكمال قانون االنتخابات 
الجديد .وقال رئيلس كتلة التحالف، 
النائب فالح زيلدان، لل«الزوراء«: ان 
»تحالف القوى مع الدوائر املتوسطة 
كل  مقاعلد  تحديلد  نعلارض  وال   ،

دائلرة يف املحافظات بلل 3-5 مقاعد 
علدا محافظتلي نينلوى وكركوك«.
واوضح »وضعنا رشطا ملراعاة تنوع 
املكونات يف املوصل وكركوك وضمان 
حصصهلا، وهلذه تحلل بالتفاصيل 
الفنيلة ملع املفوضية ». مشلريا اىل 
تصويت الربملان علىل ضمان حقوق 

املكونلات يف كركوك ونينلوى، وعدم 
التجلاوز عىل تمثيلهما .واضاف ان » 
البيانات السلكانية لعام 2010 التي 
صلوت عليهلا الربملان هي لحسلاب 
علدد املقاعد فقلط، الن اعتملاد أية 
احصلاءات اخلرى، ومنهلا بيانلات 
2019 مثلال ، سليجعل علدد مقاعد 

الربملان الجديلد 410 مقاعد«. مبينا 
ان » الربمللان اعتملد بيانلات 2010 
ألجل علدم زيادة عدد اعضاء مجلس 
النلواب لللدورة املقبللة ألكثلر ملن 
329 نائبلا، وهو اجراء ملايل لتقليل 

النفقات ».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئةن امس 
اليومي  الوبائلي  السلبت، املوقلف 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تسلجيل 3672 اصابة 
جديلدة و49 حاللة وفلاة وشلفاء 

3861 حاللة، حددت دائرتي صحى 
الرصافلة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذكرت  حسلب  لالصابات 
حصللت  لهلا  وثيقلة  يف  اللوزارة 
»الزوراء« عىل نسخة منها: ان عدد 
ليوم امس:  املختربيلة  الفحوصات 

18424، ليصبح علدد الفحوصات 
انله  مبينلة   ،2330386 الكليلة: 
تلم تسلجيل 3672 اصابلة جديدة 
 3861 وشلفاء  وفلاة  حاللة  و49 
حلاالت  علدد  ان  حالة.واضافلت: 
الشلفاء الكي: 303665 )%80.8(، 

اما علدد حلاالت االصابلات الكي: 
375931، بينما علدد الحاالت التي 
تحت العلالج: 62919، يف حني عدد 
الحلاالت التي تحت العناية املركزة: 
538، وعدد حلاالت الوفيات الكي: 
9347.ملن جهته، اعللن مدير عام 

صحة بغلداد الرصافة عبلد الغني 
اصابلة   702 تسلجيل  السلاعدي، 
جديلدة بفلريوس كورونلا بينهلا 
489 اصابة شلخصت خالل الرصد 

الوبائي.

حتالف القوى لـ        : ال نعارض حتديد مقاعد الدوائر املتعددة يف احملافظات

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 376 ألفا ونسبة الشفاء تقرتب من 81 %
الصحة تسجل 3672 إصابة جديدة و49 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
أعلنلت منظملة الصحلة العامليلة أن العلراق 
دخل ما يسلمى بمرحلة “التفيش املجتمعي” 
بفريوس كورونا وهي املرحلة الثالثة، محذرة 
ملن تفيش الوباء يف عموم البالد.وفيما طالبْت 
لجنلة الصحة والبيئة النيابية رئاسلة الربملان 
بتأجيلل العلام اللدرايس الجديد ملدة شلهرين 

لتفلادي االصابات بكورونا بلني الطلبة، دعت 
اىل ان تكون الدراسة عرب املنصة االلكرتونية.

وقلال ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق، 
أدهم اسماعيل، امس السبت، يف حوار صحفي: 
إن “مراحلل انتشلار الفلريوس يف العلراق يف 

الوقت الحايل؛ مازالت تحت السيطرة.

جوبا/ متابعة الزوراء:
وقلع نائب رئيلس املجلس السليادي السلوداني، محمد 
حمدان دقللو، باإلنابة عن الحكوملة االنتقالية، اتفاقية 
السلالم النهائي ملع الحركات املسللحة وغري املسللحة 
املنضويلة يف “الجبهلة الثورية”.ووقلع الطرفلان اتفاق 
السلالم، امس السلبت، يف عاصمة دولة جنوب السودان، 
جوبا.وتضم الجبهة الثورية عدة حركات أبرزها “حركة 

العلدل واملسلاواة” و”حركلة جيلش تحرير السلودان”، 
و”الحركة الشعبية املتحدة”.وتتلخص أبرز بنود اتفاقية 
السالم النهائية، يف ملف الرتتيبات األمنية املتعلقة بإدماج 
قوات الحركات املسلحة وغري النظامية تحت لواء الجيش 
الوطني املوحد خالل فرتة زمنية محددة، وتقاسم السلطة 

يف الحكومة االتحادية والحكومات املحلية.

مراقبون لـ        : االحتجاجات حققت بعض أهدافها واحلكومة عاجزة أمام حتقيق مطالبها املشروعة
بعد مرور عام.. متظاهرو تشرين جيددون مطالبهم باإلصالحات والكشف عن القتلة

الزوراء/ حسني فالح:
أحيى املتظاهرون الذكرى السلنوية 
االوىل لتظاهلرات ترشين بمسلريات 
حاشدة يف بغداد وعدد من املحافظات 
الخميلس امللايض، جلددوا خاللهلا 
املطاللب نفسلها التلي دشلنوا بهلا 
حراكهلم، إىل جانب صلور الضحايا، 
مؤكدين اجراء االصالحات الحقيقية، 
وابرزها اكمال قانون االنتخابات عىل 
وفلق الدوائر املتعلددة، كملا طالبوا 
ايضا بالكشلف عن قتلة املتظاهرين 
وتقديمهم اىل القضاء لينالوا جزاءهم 
العلادل، يف وقلت تشلهد فيله البالد 
أجلواء متوتلرة وأزملات خانقة عىل 
مسلتويات عدة، وفيما رأى مراقبون 
للشأن العراقي ان التظاهرات حققت 
الحكوملة  ان  إال  اهدافهلا  بعلض 
وقفلت عاجلزة امام تحقيلق الكثري 
ملن املطاللب املرشوعلة، اكلدوا ان 
التظاهلرات ملا زالت تشلكل عنرص 

قلوة وتهديلد للكثلري ملن االطلراف 
والحكومية.ويقلول  السياسلية 
عضلو مفوضيلة حقلوق االنسلان، 
الدكتلور فاضلل الغلراوي، يف حديث 
لل”اللزوراء”: ان تظاهرة ترشين قد 
ألقلت بظاللها علىل مدى اسلتجابة 
السلطات بمختلف اصنافها يف الدولة، 
وقد تكون هناك انجازات احرزت عىل 
ارض الواقع، السيما موضوع تحديد 
موعد االنتخابات، وكذلك فيما يتعلق 
بتغيلري مفوضيلة االنتخابلات، لكن 
املطاللب االخرى الرئيسلة ملا زالت 
بعيدة عن عمليلة التنفيذ، خصوصا 
بحريلة  املاسلة  القوانلني  ترشيلع 
السللمي،  الرأي والتعبلري والتظاهر 
وكذللك الخاصلة بحقلوق االنسلان 
كقانلون العنلف االرسي والقوانلني 
املتعلقة بحلق الحصول عىل املعلومة 

وشفافيتها.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
استئناف  الدويل  النجف  مطار  اعالم  اعلن 
اليوم  األربعني  زوار  لنقل  الجوية  الرحالت 
السبت.وقال اعالم املطار يف بيان : انه »تقرر 
النجف  مطار  من  الجوية  الرحالت  استئناف 
زوار  لنقل  السبت،  امس  من  ابتداًء  الدويل 
السالم(«.  )عليه  الحسني  االمام  اربعينية 
خالل  ستة  ستكون  »الرحالت  ان  واضاف 
اثنني  بواقع  تتوزع  »انها  اىل  مشريا  اليوم«. 
قطرية  وواحدة  طهران  من  واثنني  دبي  من 

وواحدة من أربيل«.

مطار النجف يستأنف رحالته 
لنقل زوار األربعينية

القضاء يطالب الربملان برفع احلصانة 
عن النائب علي الصجري

بعد اإلساءة إىل رئيس جملس النواب

السيد الصدر حيذر احلكومة من عدم تلبية مطالب املتظاهرين ويوجه سبع نصائح للثائرين

الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا يف 
األسواق احمللية

روحاني: اإليرانيون لن يشاركوا يف مراسم 
زيارة أربعينية اإلمام احلسني يف العراق

الصحة العاملية: العراق دخل يف مرحلة 
“التفشي اجملتمعي” من فريوس كورونا 

احلكومة السودانية توقع يف جوبا اتفاق السالم 
النهائي مع “اجلبهة الثورية”

وسط أجواء من الفرح إلنهاء عقود من احلرب اللجنة النيابية تطالب بتأجيل العام الدراسي ملدة شهرين

اللجنة املالية تكشف عن توجه القرتاض 27 تريليون دينار لتأمني الرواتب

ص 6فيفا يشيد بعمل اهليئة التطبيعية وميدد عملها لتسعة اشهر اضافية
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الكاظمي: احلكومة احلالية حكومة حل 
وليست أزمات

وجه بتسريع إكمال التسجيل البايومرتي للناخبني

بغداد/ الزوراء:
اعترب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ان الحكوملة الحاليلة هلي حكومة حل 
وليسلت حكوملة أزملات وهدفهلا هلو 
نزيهلة  مبكلرة  انتخابلات  إىل  الوصلول 
األزملة  أن  اىل  اشلار  وفيملا   ، وعادللة 
االقتصاديلة الحاليلة للم تملر يف تاريخ 
العلراق، وجله بترسيع إكمال التسلجيل 
البايوملرتي للناخبني.وقلال الكاظمي يف 
مقابله بثتها قناة العراقية، إن »الحكومة 
االجتماعلي  الواقلع  أنتجهلا  الحاليلة 
وترشين تمثلل مرحلة مفصلية يف تأريخ 
العراق وهي السبب األسايس لوجود هذه 
الحكومة«. وأضاف أن »الحكومة الحالية 
هي حكومة حل وليسلت حكومة أزمات 
وهلدف الحكومة الحالية هو الوصول إىل 
انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة«، مشلدداً 
بالقول »منذ اليوم األول لتسلمي الحكومة 
واالتهاملات توّجله يل«.ولفلت الكاظمي 
اىل أن »بعلض القلوى أو الجماعات تكرر 
نفس أخطلاء املايض ولو قملت بإعطاء 
الجماعلات التلي توّجله يل االتهامات ما 
املدافعلني عنلي«،  أول  لكانلوا  يريلدون 
موضحاً أن »الدسلتور العراقي ينص عىل 
أن تقوم الحكوملة ببناء أفضل العالقات 
العراقلي  الشلعب  لخدملة  اللدول  ملع 
والعالقلات ملع واشلنطن مبنيلة علىل 
املصالح«.وأكد رئيلس الوزراء أنه »يجب 
حمايلة مصالحنا مع أمريلكا يف مجاالت 

االقتصلاد والتعليلم والصحلة واألملن«، 
معترباً أن »أمريكا وقعت يف أخطاء كبرية 
خالل مرحلة احتلالل العراق«.وتابع »لم 
نسلتلم أي تهديد من أمريكا بشلأن غلق 
سلفارتها يف العراق ولن نقبل بأي تهديد 
ملن أي دوللة كانلت«، كاشلفاً »وصلنا 
انزعلاج أمريكي بشلأن أملن بعثاتهم يف 
العراق«.وبشلأن الواقلع االقتصادي قال 
الكاظملي »االزملة االقتصاديلة الحالية 
للم تمر يف تأريخ العراق سلابقاً«، معترباً 
أن »الفلوىض التلي ملر بها العلراق هي 
انعكاسلات لسلوء اإلدارة يف البلد«.وعلن 
التظاهلرات، أكلد الكاظملي أن »هنلاك 
التظاهرات«، مشلدداً  جماعات تسلتغل 
»سلوف نعلن نتائلج التحقيقات بشلأن 
جميع الشلهداء الذين اغتالتهم جماعات 
فايلروس  املنظمة«.وحلول  الجريملة 
كورونا، قال الكاظمي إن »أعداد اإلصابات 
بكورونلا يف العراق مقارنة مع دول العام 
معدل جيلد ومقبلول«، داعيلاً املواطنني 
إىل »االلتلزام باللرشوط الوقائية«.وفيما 
طاللب  املبكلرة،  باالنتخابلات  يتعللق 
الدوائلر  بل«حسلم  الربمللان  الكاظملي 
االنتخابية وقانلون املحكمة االتحادية«، 
معترباً أن »ال انتخابات من دون املحكمة 
للسليد  »انحيلازي  االتحادية«.وأضلاف 
الصدر فيه ظلم، أنلا أقدر مواقف الصدر 

لكونه يمثل سيد املقاومة«.

طبيب ترامب: صحة الرئيس جيدة جداً ويتنفس بشكل طبيعي
كيم يبعث رسالة إىل الرئيس االمريكي بعد إصابته بكورونا

بغداد/ متابعة الزوراء:
  نرشت مجلة »فوربس« االمريكية تصنيفا جديدا لل10 دول يف منطقة الرشق االوسط 
وشمال افريقيا األكثر اقرتاضاً لدى مؤسسة البنك الدويل.وتصدرت مرص قائمة الدول 
الدويل لإلنشاء والتعمري  البنك  لدن  العرش بحصولها عىل قرابة 23.4 مليار دوالر من 
الدويل.وجاءت  البنك  ملجموعة  )IDAالتابعني   ( للتنمية  الدولية  واملؤسسة   )IBRD(
الثالثة  املرتبة  يف  تونس  وجاءت  مليارا،   19.3 حوايل  اىل  وصلت  بقروض  ثانيا  املغرب 
باقرتاض 10.8 مليارات دوالر، ثم األردن بل7.5 مليارات دوالر، متبوعة بالجزائر بل5.8 
مليارات دوالر. أما العراق فقد حصل عىل املرتبة السادسة بإقرتاض مبلغ يناهز 5.6 
مليارات دوالر، ولبنان 2.9 مليار دوالر، والسودان 1.5 مليار دوالر، وسوريا بل628.3 
التي  القروض  إجمايل  وصل  املجموع،  دوالر.ويف  مليون  بل157  وعمان  دوالر،  مليون 

حصلت عليها عرش دول من املنطقة حوايل 77.6 مليار دوالر.

العراق يف املرتبة السادسة من بني أكثر 
املقرتضني من البنك الدولي

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



عدا حمافظيت كركوك ونينوى اللجنة النيابية تطالب بتأجيل العام الدراسي ملدة شهرين

الصحة العاملية: العراق دخل يف مرحلة “التفشي اجملتمعي” من 
فريوس كورونا 

حتالف القوى لـ        : ال نعارض حتديد مقاعد الدوائر 
املتعددة يف احملافظات

الزوراء/ حسني فالح:
السنوية  الذكرى  املتظاهرون  أحيى 
بمسريات  ترشين  لتظاهرات  االوىل 
حاشدة يف بغداد وعدد من املحافظات 
خاللها  جددوا  املايض،  الخميس 
بها  دشنوا  التي  نفسها  املطالب 
الضحايا،  صور  جانب  إىل  حراكهم، 
مؤكدين اجراء االصالحات الحقيقية، 
وابرزها اكمال قانون االنتخابات عىل 
طالبوا  كما  املتعددة،  الدوائر  وفق 
املتظاهرين  قتلة  عن  بالكشف  ايضا 
وتقديمهم اىل القضاء لينالوا جزاءهم 
البالد  فيه  تشهد  وقت  يف  العادل، 
عىل  خانقة  وأزمات  متوترة  أجواء 
رأى مراقبون  مستويات عدة، وفيما 
للشأن العراقي ان التظاهرات حققت 
بعض اهدافها إال ان الحكومة وقفت 
عاجزة امام تحقيق الكثري من املطالب 
ما  التظاهرات  ان  اكدوا  املرشوعة، 
زالت تشكل عنرص قوة وتهديد للكثري 

من االطراف السياسية والحكومية.
حقوق  مفوضية  عضو  ويقول 
الغراوي،  فاضل  الدكتور  االنسان، 
تظاهرة  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
مدى  عىل  بظاللها  ألقت  قد  ترشين 
استجابة السلطات بمختلف اصنافها 

انجازات  هناك  تكون  وقد  الدولة،  يف 
السيما  الواقع،  ارض  عىل  احرزت 
االنتخابات،  موعد  تحديد  موضوع 
مفوضية  بتغيري  يتعلق  فيما  وكذلك 
االخرى  املطالب  لكن  االنتخابات، 
عملية  عن  بعيدة  زالت  ما  الرئيسة 
القوانني  ترشيع  خصوصا  التنفيذ، 
املاسة بحرية الرأي والتعبري والتظاهر 
بحقوق  الخاصة  وكذلك  السلمي، 
االرسي  العنف  كقانون  االنسان 
والقوانني املتعلقة بحق الحصول عىل 

املعلومة وشفافيتها.
االجراءات  اىل  باالضافة  وتابع: 
بها  تقوم  ان  يجب  التي  التنفيذية 
يف  الحكومية  ومؤسساتها  الدولة 
وجرب  الشهداء  تعويض  موضوع 
يتعلق  ما  كل  وتقديم  عنهم،  الرضر 
بحقوق  الخاصة  التفاصيل  من 
خالل  املتظاهرين  من  املترضرين 

الفرتة املاضية.
قد  كانت  املفوضية  ان  اىل:  واشار 
املتظاهرين  من  شهيدا   561 سجلت 
 24 اىل  باالضافة  االمنية،  والقوات 
املتظاهرين  بني  مصاب  شخص  الف 
بأنها  اياها  عادا  االمنية.  والقوات 

ارقام كبرية جدا.

لم  مازالت  الحكومة  ان  واضاف: 
القادرة  الكفيلة  االجراءات  تتخذ 
بعمليات  تقوم  بأن  عاجل  بشكل 
التحقيقات  اجراء  متطلبات  اكمال 
الخاصة بأحداث ترشين األول 2019 
. مبينا: ان االجراءات ينبغي أن تتعلق 
بموضوع تقيص الحقائق كإجراءات 

بتقيص  الحكومة  تقوم  أي  اولية، 
التفاصيل  كل  وتبني  املعلومات 
امللف  واحالة  الخاصة،  واالجراءات 
االسايس  الفيصل  لكونه  القضاء  اىل 

ملتابعة هكذا قضايا .
 بدوره، ذكر املحلل السيايس، عصام 
ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الفييل، 

يعتقد  قد  التظاهرات  لسري  املتابع 
ان التظاهرات لم تساعد عىل التغيري 
لكن يف واقع الحال التظاهرات اجربت 
رئيس الوزراء السابق عىل االستقالة 
وذهبت باتجاه الضغط عىل الربملان، 
تغيري  يف  التظاهرات  نجحت  وبالتايل 
عىل  سيقر  الذي  االنتخابات  قانون 

وفق الدوائر املتعددة.
احد  املتعددة  الدوائر  ان  اىل:  واشار 
موضوع  اىل  اضافة  املطالب،  اهم 
هنالك  ان  نعلم  كلنا  البايومرتية، 
بطاقات فيها امكانية التزوير عالية، 
البايومرتية  البطاقات  هذه  لكن 

اعتقد ستمنع التزوير.
التظاهر  سوح  زالت  ما  انه  وتابع: 
من  للكثري  قلق  مصدر  تشكل 
ان  البعض  يحاول  قد  السياسيني 
مثابة  هنالك  تبقى  لكن  يخرتقها 
من  للكثري  وتهديد  قوة  وعنرص 
او  السياسية  كانت  سواء  االطراف 
الحكومية خاصة يف موضوعة التغيري 

املنشود الذي حققه املتظاهرين.
يتم  لم  اآلن  اىل  انه  بالقول:  ومىض 
الكشف عن قتلة املتظاهرين بالشكل 
عدد  احالة  ربما  الغليل،  يشفي  الذي 
من القادة والزعماء الجيش ومحاولة 
لكن  منهم،  لقسم  املسؤولية  تحميل 
يتم  لم  مازال  العملية  الناحية  من 
الثالث  الطرف  ويعد  عنهم،  الكشف 

املحرك االساس بهذا االطار.
امري  القانوني،  الخبري  اكد  ذلك،  اىل 
لم  الحالية  الحكومة  ان  الدعمي، 
تحقق منجزا فعليا عىل ارض الواقع 

املتظاهرين،  مطالب  يخص  فيما 
الحكومة  لفشل  امتدادا  جاءت  فهي 

السابقة .
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الدعمي  وقال 
التظاهرات  عىل  عام  مرور  بعد  انه 
به  تطالب  ما  الحكومة  تحقق  لم 
مرشوعة  مطالب  من  التظاهرات 
بإجراءات فعلية  لم تقم  حقة، كذلك 
القتلة  بمحاسبة  الواقع  ارض  عىل 
ايديهم  تلطخت  الذين  واملجرمني 

بدماء املتظاهرين االبرياء.
وانطلقت تظاهرات حاشدة يف بغداد 
الخميس  املحافظات،  من  وعدد 
عىل  السنوية  الذكرى  إلحياء  املايض، 

بدء ما تسمى بانتفاضة ترشين .
عىل  ضغطهم  املتظاهرون  وجدد 
للمطالبة  والربملان  الحكومة 
وفق  عىل  االنتخابات  قانون  بإكمال 
مفوضية  وتشكيل  املتعددة  الدوائر 
انتخابات  واجراء  مستقلة  انتخابات 
من  وممثلني  اممي  بإرشاف  مبكرة 
عن  فضال  املستقلني،  املتظاهرين 

اعتماد البطاقة البايومرتية.
الحكومة  املتظاهرون  طالب  كما 
قتلة  عن  الكشف  يف  باالرساع 

املتظاهرين ومحاسبتهم.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئةن امس 
اليومي  الوبائي  املوقف  السبت، 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
اصابة   3672 تسجيل  اكدت  وفيما 
وشفاء  وفاة  حالة  و49  جديدة 
دائرتي صحى  3861 حالة، حددت 
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت 
»الزوراء« عىل نسخة منها: ان عدد 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات 
الفحوصات  عدد  ليصبح   ،18424
تم  انه  مبينة   ،2330386 الكلية: 
و49  جديدة  اصابة   3672 تسجيل 

حالة وفاة وشفاء 3861 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
اما عدد  الكيل: 303665 )%80.8(، 
 ،375931 الكيل:  االصابات  حاالت 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
التي  الحاالت  عدد  حني  يف   ،62919
وعدد   ،538 املركزة:  العناية  تحت 

حاالت الوفيات الكيل: 9347.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، 
تسجيل 702 اصابة جديدة بفريوس 
كورونا بينها 489 اصابة شخصت 

خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيا تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »املؤسسات الصحية 
 702 سجلت  الرصافة  جانب  يف 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 
موزعة كالتايل :489  حالة شخصت 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 
 47 الرصافة  قطاع  الصحية/ 
 103 جديدة   بغداد  قطاع/  حالة/ 
حالة / قطاع االعظمية 56 حالة/ 
قطاع االستقالل 29 حالة / قطاع 
قطاع   / حالة   33 الثاني  البلديات 
البلديات  / قطاع  26 حالة  الشعب 
املدائن 47  االول 101 حالة/ قطاع 
حالة/   18 النهروان  قطاع  حالة/ 

قطاع الصدر  29 حالة .
خالل  حالة   213 ان  اىل  واشار 
 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
مدينة الصدر 33 حالة محلة , 555, 
 ,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
557,569,  513, قطاع 41 , قطاع 
31 .  قطاع 47 , قطاع 10, 521 . 
565 . قطاع 49 , 345, 357 ، 320 
, 328 ,331 الشعب 21  حالة محلة 
الزراعي   ,317  ,335  ,  ,337  ,317
 ,722  ,  734  . محلة  حالة   ,  333,
الزراعي ,   , , املعسكر   , 738  ,728
771 , البلديات 17  , 506 ,  , 508 

,502  , 504 ,  شارع فلسطني 10 
حاالت   محلة 505, 503, االمني 9  
 733 تجاوز ,   ,731 حاالت  محلة, 
 706  709  ,743  .  721  ,  741  ,   ,
حالة     13 جديدة    بغداد    ,  704  ,
حالة     14 الزعفرانية    ,  701 محلة 
محلة   , 971 , 960 , 917 , 964 
 905 , 949 , 918 , 957 ,  , 958 ,
حالة    13 ,الكرادة   909  ,  906  ,
محلة 903, 905, 302 , 310 , 314 

الحواش ,  311 , االعظمية  , راس 
15 حالة  محلة, 314، العبيدي  11 
حالة محلة , الكفاءات  , 762 ,765 
الطالبية  3 حاالت   ,  769 , 764 ,
 ,  321  ,  324  ,  320  ,  323 محلة 
الزهراء 8 حاالت محلة , 757  حي 
, 759 , الخنساء, ام الكرب والغزالن 
3 حاالت محلة 345 , 337 ,املعامل 
4 حاالت محلة 799 , 796 ،  زيونة 
شارع    ،716 محلة  واحدة  حالة 

حي    ,304 محلة  حالتني  املغرب 
  ،755 محلة  واحدة  حالة  الزهراء 
جامع  قرب  حاالت   3 قصور  سبع 

االمام عيل والزراعي  
 ,  222  , محلة  حاالت   7 الحسينية 
،الكرخ حالتني    217 , 215 . 215
الدورة حالة  التالية,  املناطق  ضمن 
واحدة,   حالة  الغزالية  واحدة, 
الطالبية 5 حاالت محلة 322, 332, 
321،  محافظة واسط حالة واحدة 

محلة  حاالت   5 املشتل    ، الصويرة 
771, 767, 751,   حي النرص حالة 
واحدة  حالة  تونس  حي    ، واحدة 
محلة 330، محافظة ذي قار حالة 
بابل  محافظة  النارصية،   واحدة 
الغدير    ، الحلة  املسيب,  حاالت    3
حالة واحدة محلة 706،  سبع ابكار 
حالتني محلة 340,  الفضيلية حالة 
واحدة ،  االستكشافات حالة واحدة 

،  الرشاد حالة واحدة.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  العالج فيما نقلت 
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل«، 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف    47572 اىل  ارتفع  لإلصابات 
منهم1257   لالسف  فيما اكتسب 
الشفاء 39469  ومتبقي قيد العالج 

.»6846
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

وتقليل تفيش الوباء«.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، 
و  اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين 
كورونا  فريوس  بمرض  مخترباتها 
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات 

ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية 
الجمعة واملعلن عنها امس السبت.

تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
عدد  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
أبو  كاآلتي:  موزعة   714 االصابات 
غريب 42/ االسكان 9/ االعالم 11/ 
البياع 34/ التاجي 2/ الحارثية 2/ 
الدورة    /11 الخطيب   /52 الحرية 
 /3 الرحمانية   /8 الدولعي    /96
الرابعة   الرشطة   /22 السيدية   
 /2 الصالحية   /44 الشعلة    /1
 /8 الطوبجي   /15 الطارمية  
العامرية  2/ العطيفية 7/ الغزالية   
19/ القادسية 17/ الكاظمية  31/ 
الكـرخ 1/ املحمودية  39/ املعالف 
املواصالت  11/  املنصور  26/   /2
الوشاش 1/ اليوسفية  1/ الريموك  
9/ حي الجامعة  28/ حي الجهاد 
العدل   حي   /64 العامل   حي   /36
البور  سبع   /6 الفرات  حي   /29
 /2 حيفا  شارع   /1 سـويـب   /1
املنطقة الخرضاء 1/ مجمع فندق 
البيطار2/  ابن  مجمع  الرشيد2/ 
الرصافة  جانب   /1 االيادي  مجمع 
محافظة   /1 النجف  محافظة   /6

بابل 5/ محافظة دياىل1.
 ،710 الشفاء:  عدد  ان  اىل  واشارت 

بينما الوفيات: 1.

مراقبون لـ        : االحتجاجات حققت بعض أهدافها واحلكومة عاجزة أمام حتقيق مطالبها املشروعة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 376 ألفا ونسبة الشفاء تقرتب من %81

بغداد/ الزوراء:
العراق  أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
املجتمعي”  “التفيش  بمرحلة  يسمى  ما  دخل 
بفريوس كورونا وهي املرحلة الثالثة، محذرة 
من تفيش الوباء يف عموم البالد.وفيما طالبْت 
الربملان  رئاسة  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة 
شهرين  ملدة  الجديد  الدرايس  العام  بتأجيل 
لتفادي االصابات بكورونا بني الطلبة، دعت اىل 

ان تكون الدراسة عرب املنصة االلكرتونية.
وقال ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق، 
أدهم اسماعيل، امس السبت، يف حوار صحفي: 
إن “مراحل انتشار الفريوس يف العراق يف الوقت 
تبذل  والدولة  السيطرة،  تحت  مازالت  الحايل؛ 
بحيث  عليه  والسيطرة  الوباء  الحتواء  جهوداً 
لدى  املتاحة  الرسيرية  القدرة  ضمن  يكون 

وزارة الصحة العراقية”.
الفريوس  انتشار  “بقاء  أن  إسماعيل  وأضاف 
تسيطر  الدولة  يجعل  الحالية  الحدود  ضمن 
املخصصة  األرسة  “عدد  أن  إىل  مشريا  عليه”، 
البالد  محافظات  عموم  يف  كورونا  ملصابي 
املصابني  عدد  من  باملئة   50 من  أقل  إىل  يصل 
عدد  يف  املستمرة  الزيادة  أن  إال  بالفريوس، 

اإلصابات، تشكل عامالً مقلقاً”.
املصابني  ألعداد  محتمل  “تزايد  من  وحذر 
بالفريوس خالل الفرتة املقبلة؛ جراء استمرار 
التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية وااللتزام 
الزيارة  ان  السيما  الصحية،  بالتعليمات 
األربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إىل 
زيادة كبرية يف عدد املصابني، وبالتايل سيكون 
هناك طلب عىل األرسة الستيعاب تلك األعداد، 
إذا  السيما  حقيقية  مشكلة  ذلك  يشكل  وقد 
تضاعفت أعداد اإلصابات عىل األعداد املسجلة 

خالل هذه الفرتة”.
مرحلة  يف  حالياً  دخل  “العراق  أن  إىل  ولفت 
املرحلة  تمثل  وهي  املجتمعي”،  “التفيش 
الثالثة، اما املرحلة الرابعة فستكون فيها البالد 
من  يتطلب  الذي  األمر  كامل،  بشكل  موبوءة 
تتمثل  وشديدة  رسيعة  إجراءات  اتخاذ  الدولة 

باالغالق التام والعزل الكامل”. 
والبيئة  الصحة  لجنة  طالبْت  جانبها،  من 
النيابية رئاسة الربملان، امس السبت، بتأجيل 
لتفادي  شهرين  ملدة  الجديد  الدرايس  العام 

االصابات بكورونا بني الطلبة.
اللجنة، كفاء فرحان حسني، يف  وقالت عضو 
اىل  طلبا  قدمت  »اللجنة  إن  صحفي:  ترصيح 
الجديد  الدرايس  العام  لتأجيل  الربملان  رئاسة 

الطلبة  بني  االصابات  لتفادي  شهرين  ملدة 
مع  املدرسة،  اىل  ذهابهم  حال  يف  بالفريوس 
املنصة  عرب  الدراسة   تكون  ان  اىل  الدعوة 

االلكرتونية«.
وأكدت أن »اختالط الطلبة يف املدارس سيؤدي 
يف  اآلن  ونحن  بالفريوس  اصابات  تسجيل  اىل 
اتخاذ  وعلينا  للمرض  الواسع  التفيش  حالة 
االجراءات االحتياطية، منها التباعد االجتماعي 

وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة« .
ودعت عضو اللجنة، وزارة الصحة اىل »توفري 
الخاصة  واالدوية  الصحية  املستلزمات  كل 
للحد من انتشار املرض«. مبينة انه »حتى اآلن 
لم يصل اي لقاح اىل العراق، السيما أن اللقاح 

الرويس ال يزال تحت التجربة«.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
عىل  باالتفاق  االنتخابات  قانون  اكمال  اليزال 
يف  مهما  حيزا  يشغل  املتعددة  الدوائر  ملحق 
باستمرار  تلوح  التي  النيابية،  االوساط  اروقة 
الخالفات  لحسم  السياسية  كتلها  اجتماعات 

بالتوافق .
القوى  تحالف  كتلة  افصحت  ذلك،  وازاء 
العراقية عن موقفها من ملحق الدوائر املتعددة 

الستكمال قانون االنتخابات الجديد .
وقال رئيس كتلة التحالف، النائب فالح زيدان، 
الدوائر  مع  القوى  »تحالف  ان  لـ«الزوراء«: 
املتوسطة ، وال نعارض تحديد مقاعد كل دائرة 
محافظتي  عدا  مقاعد   5-3 بـ  املحافظات  يف 

نينوى وكركوك«.
واوضح »وضعنا رشطا ملراعاة تنوع املكونات 
يف املوصل وكركوك وضمان حصصها، وهذه 
 .« املفوضية  مع  الفنية  بالتفاصيل  تحل 
مشريا اىل تصويت الربملان عىل ضمان حقوق 
التجاوز  وعدم  ونينوى،  كركوك  يف  املكونات 

عىل تمثيلهما .
 2010 لعام  السكانية  البيانات   « ان  واضاف 
عدد  لحساب  هي  الربملان  عليها  صوت  التي 
احصاءات  أية  اعتماد  الن  فقط،  املقاعد 
سيجعل   ، مثال   2019 بيانات  ومنها  اخرى، 
مقاعد«.   410 الجديد  الربملان  مقاعد  عدد 
مبينا ان » الربملان اعتمد بيانات 2010 ألجل 
عدم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب للدورة 
اجراء مايل  نائبا، وهو  املقبلة ألكثر من 329 

لتقليل النفقات ».
اخرى  احصاءات  اية  »تحديد  ان  القول  وتابع 
سيضعنا بمواجهة عقبة دستورية بأن كل 100 
الف ناخب يمثلهم نائب، ونحن اتفقنا عىل بقاء 

عدد املقاعد نفسه لحني تعديل الدستور، وهناك 
شبه اتفاق سيايس يف حال تعديل الدستور يتم 

تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب«.
باملقابل، حذرت كتلة تحالف املحور الوطني من 
دمج االقضية يف بعض املحافظات، واشارت اىل 
رضورة ان يكون توزيع الدوائر املتعددة بشكل 

متجاور وليس انتقائيا .
الجبوري،  احمد  التحالف،  عن  النائب  وقال 
يف  االقضية  »دمج  ان  صحفي:  ترصيح  يف 
محافظة نينوى يجب ان يكون بشكل متجاور 
وليس انتقائيا«. متسائال » كيف يمكن لقضاء 
البعاج الذي يبعد عن املوصل 120 كم ان يضاف 
املوصل  عن  قريبة  اقضية  تستبعد  بينما  لها، 
فضالً  كم(،   15 )تلكيف  20كم(  )الحمدانية 

عن قضاءي تلعفر ومخمور اللذين هما اقرب 
للموصل من البعاج والحرض«.

واضاف ان »االقرب لقضاء البعاج هو سنجار 
ثم تلعفر ثم الحرض، فباالمكان دمجها بدائرة 
ومخمور  والحمدانية  تلكيف  واقضية  واحدة، 
دوائر«.  ثالث  واحدة،  لتكون  دائرة  والشيخان 
وحده  املوصل  قضاء  يبقى  ان  رضورة  مؤكدا 
دون دمج،  الن نفوسه اكثر من مليوني نسمة، 
لتأخذ  اخرى  اقضية  له  تضاف  ان  نقبل  وال 

مقاعده الدستورية«.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت عىل فقرة 
السبت  يوم  جلسة  اىل  املتعددة  الدوائر  توزيع 
زيارة  عطلة  انتهاء  بعد  اي   ،10-10 املوافق 

االربعني لالمام الحسني )عليه السالم(.
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بغداد/ الزوراء:
أص�در رئي�س الجمهوري�ة، الدكت�ور برهم 
صالح، امس الس�بت، بياناً يف الذكرى الثالثة 
لرحيل الرئيس األس�بق مام جالل طالباني، 
الفتا اىل ان طالباني يش�كل ج�زءاً مهماً من 

التاريخ السيايس ورمزا للنضال.
وق�ال الرئيس صال�ح يف البيان ال�ذي تلقت 
“ال�زوراء” نس�خة منه: “مرت ثالث�ُة أعواٍم 
ع�ى رحيل الزعيم الوطني الكبري مام جالل، 
وما زلنا نس�تذكر مآثره، ونستحرض أفكاره 
ة وحكمة هذا املعلم الكبري، فمهما تمر  الن�ريرّ
الس�نوات عى رحيله تبقى تجربته وحكمته 

مصدر إلهام لنا.
وأض�اف أن “االخ�الص والوف�اء مل�ام جالل 
ونهجه يك�ون قبل كل يشء باحرتام الثقافة 
السياس�ية الت�ي أفن�ى عم�ره م�ن أجلها، 
والدف�اع ع�ن املدرس�ة الكبرية الت�ي خلفها 
وراءه، واستطاع بنضاله وكفاحه من حماية 
حقوق الش�عب الكردي وتحري�ر العراق من 

الدكتاتورية”.
وتاب�ع: “الي�وم ويف خض�م األزم�ات الت�ي 
نعيش�ها يف العراق ويف إقليم كردستان، نجد 
أنفس�نا أح�وج م�ا نك�ون ملبادئ�ه يف جمع 
الكلمة ونبذ الخالف وتوحيد املواقف، لتجاوز 
األزمات بمس�ؤولية مشرتكة من أجل خدمة 

املواطنني جميعاً”.
ولف�ت إىل أن�ه: “يف ه�ذه املناس�بة أؤكد عى 
أن املرياث الس�يايس للزعيم مام جالل، أكرب 
م�ن أن يوضع يف أُطٍر حزبي�ة ضيقة، لكونه 
يش�كل ج�زءاً مهماً م�ن التاريخ الس�يايس 
لوطننا، حتى أصبح الق�دوة، ورمزاً للنضال 
والكف�اح ب�كل معن�ى الكلم�ة، ويف الذكرى 
الثالث�ة لرحيل الزعيم مام جالل، أبعث تحية 
لروح�ه الطاهرة، وأدعو الله تعاىل أن يجزيه 

يف جنة الخلود عى نضاله وكفاحه”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة اتخاذ 
الحكومة إجراءات صارمة لحماية وتأمني 
البعث�ات الدبلوماس�ية العامل�ة يف البالد، 
فيم�ا تلقى وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ني 
اتصال�ني منفصلني من  وزي�را خارجيتي 

امريكا وكندا .
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة : أن وزير 
الخارجيرّ�ة، فؤاد حس�ني، بح�ث مع وزير 
خارجيرّة كندا فرانسوا فيليب آليرّات االرتقاء 
بالتع�اون ب�ني البلدين يف ش�تى املجاالت، 
ن حسني مواقف كندا الداعمة للعراق،  وثمرّ

والتعاون الثنائيرّ يف ُمختلِف املجاالت.
ج�اء ذل�ك يف اتص�ال هاتفيرّ جم�ع وزير 
الخارجيرّة فؤاد حس�ني، مع وزير خارجيرّة 

كندا فرانسوا فيليب.
وتط�ررّق وزي�ر الخارجية إىل الق�رار الذي 
اتخذت�ه اإلدارة األمريكيرّ�ة مبدئيرّاً بس�حب 
أنرّ  ع�ى  ُمش�درّداً  بغ�داد،  س�فارتها م�ن 
الحكومة العراقيرّة اتخذت إجراءات صارمة 
لحماي�ة وتأم�ني البعث�ات الدبلوماس�يرّة 
العامل�ة يف الع�راق، كما اس�تعرض نتائج 

الزيارة األخرية التي أجراها إىل طهران.
وأع�رب فيليب عن دعمه للع�راق ُحُكومة 
وش�عباً يف ُمواَجه�ة ُمختلِ�ف التحدرّي�ات، 
داً أنرّ ب�الده وقفت إىل جانب العراقيرّني  ُمؤكرّ
يف الحرب عى تنظيم داعش، وتقف معهم 
االقتص�اد،  االس�تقرار، وبن�اء  تثبي�ت  يف 

وحفظ السيادة.
كما أكد وزير الخارجية فؤاد حسني، اليوم 
الس�بت، لنظريه األمريكيرّ مايك بومبيو أن 
الحكوم�ة اتخذت إج�راءات أمني�ة لوقف 

الهجمات عى املنطقة الخرضاء واملطار.
وذك�رت وزارة الخارجية يف بي�ان تلقته “ 
الزوراء” نس�خة منه: أن “وزير الخارجيرّة 

فؤاد حسني تلقى اتصاالً هاتفيرّاً من نظريه 
ز الحديث عى  األمريكيرّ مايك بومبيو ،وركرّ
العالق�ات والروابط الثنائيرّة ب�ني البلدين، 
وع�ى الق�رار املبدئ�يرّ ل�إدارة األمريكيرّة 
بغداد”.وأوض�ح  م�ن  الس�فارة  بس�حب 
البيان أن “وزي�ر الخارجية عربرّ عن القلق 
تجاه هذا الق�رار ،بالرغم م�ن كونه قراراً 
، ولكن قد  سياديرّاً يخصرّ الجانب األمريكيرّ
ُيؤدرّي إىل نتائج ال تُصبُّ يف مصلحة الشعب 
”، مؤكداً أن “الحكوم�ة العراقيرّة  العراق�يرّ
األمنيرّ�ة،  اإلج�راءات  م�ن  اتخ�ذت ع�دداً 
التنظيميرّ�ة، والسياس�يرّة، والدبلوماس�يرّة 
لوق�ف الهجمات ع�ى املنطق�ة الخرضاء 
واملطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيرّة 

ملموسة يف القريب العاجل”.
ناقش�ا  “الجانب�ني  أن  البي�ان  وأض�اف 
ُمختلِف االحتماالت املس�تقبليرّة بالنس�بة 
لوضع البعثات الدبلوماس�يرّة يف بغداد، وأن 
وزي�ر الخارجية األمريكيرّ أكد أنرّ العالقات 
ة للجانبني ،ووعد  األمريكيرّة-العراقيرّة ُمهمرّ
بأخذ م�ا ُطِرَح يف النق�اش بنظر االعتبار، 
ية االس�تمرار يف  �د الجانب�ان أهمرّ كم�ا أكرّ
تب�ادل وجهات النظ�ر، والتواُصل من أجل 

إيجاد ُحُلول لهذه األزمة”.
ومن�ذ أش�هر مض�ت، تتع�رض “املنطقة 
الخ�رضاء” يف بغ�داد الت�ي تض�م مق�ار 
حكومي�ة وبعث�ات س�فارات أجنبي�ة إىل 
جان�ب قواعد عس�كرية تس�تضيف قوات 
التحال�ف ال�دويل، وأرت�ال تنق�ل مع�دات 
لوجس�تية، لقصف صاروخ�ي، وهجمات 
بعب�وات ناس�فة م�ن قبل جه�ات ال تزال 

مجهولة.
 وهددت الوالي�ات املتحدة األمريكية، جراء 
اس�تمرار اس�تهداف قواته�ا وس�فارتها، 

بسحب سفارتها من بغداد.

بغداد/ الزوراء:
اعت�رب رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ان الحكوم�ة الحالية 
هي حكومة حل وليس�ت حكومة 
أزم�ات وهدفها ه�و الوصول إىل 
انتخاب�ات مبكرة نزيه�ة وعادلة 
األزم�ة  أن  اىل  اش�ار  وفيم�ا   ،
االقتصادي�ة الحالي�ة ل�م تم�ر يف 
تاريخ العراق، وجه بترسيع إكمال 

التسجيل البايومرتي للناخبني .
وق�ال الكاظمي يف مقابل�ه بثتها 
“الحكوم�ة  إن  العراقي�ة،  قن�اة 
الحالية أنتجها الواقع االجتماعي 
وترشي�ن تمثل مرحل�ة مفصلية 
يف تأري�خ الع�راق وه�ي الس�بب 

األسايس لوجود هذه الحكومة”.
 وأض�اف أن “الحكوم�ة الحالي�ة 
هي حكومة حل وليس�ت حكومة 
أزم�ات وهدف الحكوم�ة الحالية 
هو الوص�ول إىل انتخابات مبكرة 
نزيه�ة وعادلة”، مش�دداً بالقول 
لتس�لمي  األول  الي�وم  “من�ذ 

ه يل”. الحكومة واالتهامات توجرّ
ولف�ت الكاظم�ي اىل أن “بع�ض 
القوى أو الجماع�ات تكرر نفس 
أخطاء املايض ول�و قمت بإعطاء 
ه يل االتهامات  الجماعات التي توجرّ
ما يري�دون لكان�وا أول املدافعني 
“الدس�تور  أن  موضح�اً  عن�ي”، 
تق�وم  أن  ع�ى  ين�ص  العراق�ي 
الحكوم�ة ببناء أفض�ل العالقات 

مع الدول لخدمة الشعب العراقي 
والعالق�ات م�ع واش�نطن مبنية 

عى املصالح”.
وأك�د رئيس ال�وزراء أن�ه “يجب 
حماي�ة مصالحن�ا م�ع أمري�كا 
والتعلي�م  االقتص�اد  مج�االت  يف 
أن  معت�رباً  واألم�ن”،  والصح�ة 
“أمري�كا وقعت يف أخط�اء كبرية 

خالل مرحلة احتالل العراق”.
وتابع “ل�م نس�تلم أي تهديد من 
أمري�كا بش�أن غلق س�فارتها يف 
الع�راق ولن نقبل ب�أي تهديد من 
أي دولة كانت”، كاش�فاً “وصلنا 
أم�ن  بش�أن  أمريك�ي  انزع�اج 

بعثاتهم يف العراق”.
وبش�أن الواق�ع االقتص�ادي قال 
االقتصادي�ة  الكاظم�ي “االزم�ة 
الحالي�ة لم تمر يف تأري�خ العراق 
سابقاً”، معترباً أن “الفوىض التي 
مر به�ا الع�راق هي انعكاس�ات 

لسوء اإلدارة يف البلد”.
وع�ن التظاهرات، أك�د الكاظمي 
تس�تغل  جماع�ات  “هن�اك  أن 
التظاهرات”، مشدداً “سوف نعلن 
نتائ�ج التحقيقات بش�أن جميع 
الشهداء الذين اغتالتهم جماعات 

الجريمة املنظمة”.
وح�ول فاي�روس كورون�ا، ق�ال 
الكاظم�ي إن “أع�داد اإلصاب�ات 
بكورونا يف العراق مقارنة مع دول 
العام معدل جيد ومقبول”، داعياً 

املواطن�ني إىل “االلت�زام بالرشوط 
الوقائية”.

وفيما يتعلق باالنتخابات املبكرة، 
طالب الكاظمي الربملان ب�”حسم 
وقان�ون  االنتخابي�ة  الدوائ�ر 
أن  املحكم�ة االتحادي�ة”، معترباً 
“ال انتخاب�ات م�ن دون املحكمة 

االتحادية”.
وأضاف “انحيازي للس�يد الصدر 
فيه ظلم، أن�ا أقدر مواقف الصدر 

لكونه يمثل سيد املقاومة”.
ويف سياق اخر وجه رئيس مجلس 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
ام�س الس�بت، بترسي�ع إكم�ال 
التس�جيل البايوم�رتي للناخبني، 
فيما اكد اهمية املشاركة الواسعة 

يف االنتخابات املقبلة.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي 
لرئي�س الوزراء تلق�ت “الزوراء” 
نس�خة م�ه: أن “الكاظمي وجه 
بمضاعفة  االنتخاب�ات  مفوضية 
جهودها لترسيع إكمال التسجيل 
العراقيني يف  للناخبني  البايومرتي 
أقرب وقت، اس�تعداداً لالنتخابات 
املبكرة”. ودع�ا “جميع املواطنني 
للتصوي�ت  املؤهل�ني  العراقي�ني 
بياناته�م  بتحدي�ث  اإلرساع  إىل 
االنتخابي�ة للحصول عى البطاقة 
االنتخابي�ة البايومرتي�ة الخاصة 

بكل منهم”.
وش�دد الكاظم�ي ع�ى “أهمية 

م�ن  الناخب�ني  جمي�ع  تمك�ني 
التصوي�ت يف االنتخابات النيابية 
يف  إجراؤه�ا  املق�رر  املبك�رة، 
حزي�ران  ش�هر  م�ن  الس�ادس 
املقبل”. معترباً أن “مش�اركتهم 
دلي�ل  التصوي�ت  يف  الواس�عة 
العراق�ي  الش�عب  ثق�ة  ع�ى 
بالديمقراطي�ة والنظ�ام املدن�ي 
الدس�توري، كما يس�هم يف قطع 
لنزاهة  الطري�ق ع�ى املس�يئني 

وشفافية العملية االنتخابية”.
“بالق�درات  الكاظم�ي  وأش�اد 
التقنية واملهنية لخرباء وموظفي 
املفوضية، وبما يبذلونه من جهود 
وحرص يف تسجيل وتنظيم بيانات 
عدد متزايد من الناخبني ومنحهم 
بطاقاته�م االنتخابي�ة يف الوق�ت 
املطلوب”. داعياً “جميع املواطنني 
اإلرساع  إىل  للتصوي�ت  املؤهل�ني 

االنتخابي�ة  بياناته�م  بتحدي�ث 
عرب الذه�اب ش�خصياً إىل مراكز 
التس�جيل القريبة، تمهيداً لتسلم 
بطاقاتهم اإللكرتونية البايومرتية 
ب�اإلدالء  له�م  ستس�مح  الت�ي 

بأصواتهم يف االنتخابات”.
�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء  ووجرّ
املفوضي�ة  قي�ام  “ب�رضورة 
والجهات الرسمية املعنية باتخاذ 
ة  جميع اإلجراءات الالزمة وامليرسرّ
لضمان حصول الناخبني املؤهلني 
كاف�ة، بما فيه�م النازحون، عى 
البطاق�ة البايومرتي�ة خالل فرتة 

وجيزة”.
ودع�ا “جميع الجهات الرس�مية 
املفوضي�ة  دع�م  إىل  والش�عبية 
إلكم�ال  كاف�ة،  األصع�دة  ع�ى 
االنتخابات  اس�تعداداتها إلج�راء 

املبكرة املقبلة”.  

الكاظمي: احلكومة احلالية حكومة حل وليست أزمات
وجه بتسريع إكمال التسجيل البايومرتي للناخبني رئيس اجلمهورية: طالباني يشكل جزءاً 

مهماً من التاريخ السياسي ورمزا للنضال

وزير اخلارجية لنظريه الكندي: احلكومة اختذت 
إجراءات صارمة حلماية البعثات الدبلوماسية

بومبيو: العالقات األمريكية - العراقية مهمة للجانبني

 جوبا/ متابعة الزوراء:
وقع نائب رئيس املجلس السيادي السوداني، 
محم�د حمدان دقل�و، باإلنابة ع�ن الحكومة 
النهائ�ي م�ع  الس�الم  اتفاقي�ة  االنتقالي�ة، 
الحركات املس�لحة وغري املسلحة املنضوية يف 

“الجبهة الثورية”.
ووقع الطرفان اتفاق الس�الم، امس السبت، 

يف عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا.
وتضم الجبه�ة الثورية عدة ح�ركات أبرزها 
“حرك�ة الع�دل واملس�اواة” و”حركة جيش 
الش�عبية  و”الحرك�ة  الس�ودان”،  تحري�ر 

املتحدة”.
وتتلخص أبرز بنود اتفاقية الس�الم النهائية، 
يف مل�ف الرتتيب�ات األمني�ة املتعلق�ة بإدماج 
ق�وات الح�ركات املس�لحة وغ�ري النظامي�ة 
تحت لواء الجي�ش الوطني املوحد خالل فرتة 
زمنية محددة، وتقاس�م السلطة يف الحكومة 
وتكوي�ن  املحلي�ة،  والحكوم�ات  االتحادي�ة 
املجلس الترشيعي، وإعادة النازحني والالجئني 
إىل مناطقهم، وتمديد الفرتة االنتقالية إىل 39 

شهرا عقب توقيع اتفاقية السالم النهائية.
الس�ودانية  الحكوم�ة  زعم�اء  واجتم�ع 
واملتمردين، امس الس�بت، ع�ى قرع الطبول 
والغن�اء والرقص قبي�ل توقيع اتفاق س�الم 

تاريخي يهدف إىل إنهاء عقود من الحرب التي 
قتل فيها مئات اآلالف.

وق�ال، مين�ي أرك�وي ميناوي، زعي�م حركة 
تحرير الس�ودان “إن توقيع ه�ذا االتفاق هو 
أمر مهم للس�ودان وجنوب الس�ودان... وهو 
يعن�ي إنهاء معاناة الكثري من الس�ودانيني يف 

أنحاء السودان وخارجها”.
وأضاف “م�ن الواضح أن التحدي االقتصادي 
يف الس�ودان هو م�ن أبرز التحدي�ات. كما أن 

الوضع الس�يايس الهش يمث�ل أحد التحديات 
أيضا لكنني متأكد من أننا س�نحقق الس�الم 

الذي نريده... هناك حاجة إىل التسامح”.
وقدرّم فنانون من جنوب الس�ودان والسودان 
عروضا أمام الضي�وف الذين كانوا ينتظرون 
ب�دء املراس�م فيما س�ار أعض�اء الجماعات 
املتم�ردة من دارفور وجن�وب كردفان والنيل 
األزرق، وهم ينشدون أغاني الفرح ويرفعون 

الفتات تحمل صور قادة أحزابهم.

وكان إنه�اء النزاع�ات الداخلية يف الس�ودان 
أولوية قصوى للحكومة االنتقالية التي تتوىل 
الس�لطة منذ إطاح�ة الرئيس الس�ابق عمر 
البش�ري العام املايض وس�ط انتفاضة شعبية 

مؤيدة للديموقراطية.
وتوس�ط ملحادثات الس�الم جنوب الس�ودان 
الخرط�وم  أنفس�هم  قادت�ه  ح�ارب  ال�ذي 
كمتمردي�ن لعقود قبل تحقيق االس�تقالل يف 

العام 2011.
واندلعت حروب أهلية عدة منذ االس�تقالل يف 
العام 1956، بما يف ذل�ك حرب 1983-2005 

التي أدت إىل انفصال الجنوب.
وقد أس�فرت الحرب املدم�رة يف إقليم دارفور 
من�ذ الع�ام 2003 عن نح�و 300 أل�ف قتيل 
و2,5 ملي�ون ن�ازح والج�ئ، حس�ب بيانات 

األمم املتحدة.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يف بيان 
فور وصوله إن “الس�الم سيفتح آفاقا رحبة 
للتنمي�ة والتق�دم واالزدهار”.لكن�ه أقر بأن 

املستقبل لن يكون سهال.
وأضاف “عملية الس�الم ال تخلو من املطبات 
والعثرات”، مش�ريا إىل أن�ه “بالصرب واملثابرة 
والحكمة والدور الكبري الذي لعبته الوس�اطة 

يف تقريب وجهات النظر تحقق السالم”.

احلكومة السودانية توقع يف جوبا اتفاق السالم النهائي مع “اجلبهة الثورية”
وسط أجواء من الفرح إلنهاء عقود من الحرب 

     

طبيب ترامب: صحة الرئيس جيدة جداً ويتنفس بشكل طبيعي
واشنطن/ متابعة الزوراء:

أكد طبيب الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

أن صح�ة الرئي�س، جيدة ج�داً، ولم يصب 

بحمى خالل 24 س�اعة املاضية، مشرياً إىل 

أنه عانى من حم�ى خفيفة ليلة الخميس، 

فيم�ا بع�ث زعي�م كوري�ا الش�مالية، كيم 

جونغ أون، رس�الة إىل ترامب، بعد إصابته 

بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، متمني�ا ل�ه 

الشفاء العاجل.

وقال  الطبيب شون كونايل امس السبت،يف 

إحاط�ة اليوم حول صحة ترامب، كان معه 

س�عال طفي�ف مع احتق�ان باألن�ف لكنه 

يتحس�ن، مؤكداً “أوصين�ا بانتقال الرئيس 

إىل مستش�فى والرت ريد كإج�راء احرتازي، 

وذلك ألنه رئيس الواليات املتحدة”، مضيفاً: 

أجرين�ا فحصاً ثاني�ا للرئيس أك�د إصابته 

بكورونا.

كما أش�ار الفريق الطب�ي إىل أن الرئيس ال 

يواجه أي مش�اكل صحية م�ع التنفس أو 

الحركة، وليس عى األكسجني ويتم إعطاؤه 

مضاداً حيوياً وس�يعالج بدواء رمديسيفري 

ملدة 5 أيام.

وأوضح كونايل أن مس�توى األكسجني عند 

درج�ة 96، وهو يتنف�س بطريقة طبيعية 

وال يعان�ي م�ن أي مش�اكل يف الضغ�ط أو 

القل�ب، وق�ال “ضغط ال�دم ل�دى الرئيس 

ورضبات القلب يف مستوى جيد جدا”.

وأك�د أن الرئي�س س�يبقى يف املستش�فى 

لح�ني التأك�د م�ن الش�فاء، وق�ال “نقيم 

حال�ة الرئيس يوما بي�وم وال مؤرشات عى 

احتياجه لألكسجني”.

وحول وضع الس�يدة األوىل، ميالنيا ترمب، 

أكد كون�ايل أن وضعها جيد جدا، وال حاجة 

لدخولها إىل املستشفى.

هذا ونقل دونالد ترم�ب إىل مركز والرت ريد 

الطبي العس�كري بضاحية واش�نطن عى 

متن طائرة هليكوبرت مساء الجمعة للعالج 

من فريوس كورونا.

بدوره�ا، أف�ادت وس�ائل إع�الم أمريكي�ة 

ب�أن ترام�ب انتق�ل مب�ارشة إىل الجن�اح 

الرئ�ايس باملرك�ز. وقال�ت املتحدثة باس�م 

البي�ت األبي�ض، كاي�ي ماكنان�ي، إنه “يف 

إج�راء احرتازي، وبناًء ع�ى توصية طبيبه 

والخرباء الطبيني، س�يعمل الرئيس ترامب 

م�ن املكاتب الرئاس�ية يف مرك�ز وولرت ريد 

خالل األيام القليلة املقبلة”.

ويف رس�الة قص�رية ع�رب الفيدي�و ُن�رشت 

عى حس�ابه يف تويرت، قال: “أريد أن أشكر 

الجميع ع�ى الدعم الهائ�ل”، مضيفاً: “أنا 

ذاهب إىل مستش�فى والرت ريد. أعتقد أنني 

يف ح�ال جيدة ج�داً، لكننا س�نتأكد من أن 

األمور تس�ري ع�ى ما يرام. والس�يدة األوىل 

يف ح�ال جيدة ج�داً”، يف إش�ارة إىل زوجته 

ميالنيا التي ثبتت أيض�ًا إصابتها بفريوس 

كورونا املستجد.

إىل ذلك، أفادت شبكة “يس إن إن” اإلخبارية 

األمريكي�ة ب�أن رئي�س الوالي�ات املتح�دة 

دونالد ترامب يعاني من مش�اكل تنفس�ية 

إثر إصابته بفريوس كورونا املستجد.

ونقل�ت الش�بكة يف تقري�ر نرشت�ه ام�س 

الس�بت ع�ن مستش�ار لرتامب قول�ه “إن 

هن�اك م�ررشات مث�رية للقلق م�ن صحة 

ترامب، قائال: “الوضع خطري”.

وأوض�ح املستش�ار، حس�ب التقري�ر، أن 

ترام�ب يعان�ي م�ن حال�ة التع�ب والنهك 

القصوى املس�تمرة، باإلضاف�ة إىل “بعض 

املشاكل التنفسية”.

ونقل�ت الش�بكة ع�ن مص�در آخ�ر مطلع 

ع�ى الوضع تأكيده أن املس�ؤولني يف البيت 

األبيض يش�عرون بالقلق البالغ إزاء صحة 

ترامب.

وقال مس�ؤول بارز يف إدارة ترامب للشبكة 

إن الرئي�س “عى ما ي�رام اآلن لكننا نخىش 

من أن األمور قد تتغري عى وجه الرسعة”.

يف غضون ذلك بعث زعيم كوريا الش�مالية، 

كيم جونغ أون، رسالة إىل الرئيس األمريكي، 

دونال�د ترامب، الذي أعل�ن الجمعة إصابته 

بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، متمني�ا ل�ه 

الشفاء العاجل.

وأف�ادت وكال�ة األنب�اء املركزي�ة الكورية 

الرس�مية بأن كيم جونغ أون بعث “رسالة 

تعاط�ف” إىل ترامب، حيث أعرب عن “أمله 

الص�ادق” يف “الش�فاء العاج�ل والكامل” 

للرئيس األمريكي وزوجته، ميالنيا.

وأض�اف زعي�م كوريا الش�مالية، حس�ب 

الوكال�ة، أن�ه يأم�ل يف أن يتج�اوز ترامب 

وميالنيا هذا التحدي، ونقل تحيته إليهما.   

كيم يبعث رسالة إلى الرئيس االمريكي بعد إصابته بكورونا
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بغداد/ الزوراء:

الخدمية  خطتها  إنطالق  عن  بغداد  امانة  اعلنت 

التي  الطرق  ضمن  األربعينية  بالزيارة  الخاصة 

املقدسة،  كربالء  مدينة  صوب  الزائرين  يسلكها 

التخسف  اصالح  اعمال  انجاز  عن  كشفت  فيما 

بمنطقة   5B محطة  دفع  بخط  الحاصل 

الكمالية.

وذكر بيان لالمانة، امس السبت، تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: ان “مالكاتها البلدية بارشت خطتها 

الخدمية التي ترتكز ضمن الطرق املخصصة ملرور 

املقدسة  املتوجهني صوب مدينة كربالء  الزائرين 

)عليه  الحسني  االمام  استشهاد  اربعينية  إلحياء 

السالم(“.

واوضح البيان ان ” الخطة تتضمن تقسيم العمل 

الخدمات يف  بتقديم  االول خاص  ضمن محورين 

الطرق املخصصة ملرور السابلة، واالخر مخصص 

بمرور املركبات«.

البيان ان ” الخطة تشمل مشاركة الجهد  وتابع 

املاء  وتناكر  بالكابسات  املتمثل  واآليل  البرشي 

التخصصية،  االليات  من  وغريها  والصاروخيات 

عىل  ستستمر  مختلفة  بنوبات  العمل  وسيكون 

ومحاور  الزائرين  حركة  ملواكبة  الساعة  مدار 

املسري املحددة”.

توزيع  البلدية ستعمل عىل  الدوائر   ” ان  واضاف 

الحاويات املرتية واملعقمات والكمامات للمواكب 

لضمان  املواكب  تلك  مع  والتنسيق  الحسينية، 

نجاح تقديم الخدمات“. مبينا أن ” دائرة الوحدات 

االنتاجية ستنفذ حمالت تعفري مستمرة للمواكب 

ملنطقة  وصوالً  الزائرين  يسلكها  التي  والطرق 

املحمودية عند حدود امانة بغداد “. 

انجاز  عن  بغداد  امانة  اعلنت  اخر،  جانب  من 

اعمال اصالح التخسف الحاصل بخط دفع محطة 

5B بمنطقة الكمالية.

بغداد  بلدية  دائرة  “مالكات  ان  بيان:  يف  وقالت 

التخسف الحاصل  الجديدة انجزت اعمال اصالح 

عرب  الكمالية  بمنطقة   5B املحطة  دفع  بخط 

 ٦٠٠ بقطر  جديد  بآخر  القديم  االنبوب  استبدال 

ملم وبطول ١٨ مرتا وبعمق ٢-٣ امتار” .

من  وجزء   ٧٦5( املحلة  يخدم  “الخط  ان  وبينت 

حتى  االصالح  اعمال  واستمرت   )٧5٩ املحلة 

تحسبا  العمل  إلنجاز  الليل  من  متأخرة  ساعات 

لهطول االمطار يف االيام املقبلة”.

بغداد/ الزوراء:

كشف مسؤول محيل يف دياىل، امس السبت، عن 

الحدود  عرب  املخدرات  وتهريب  لدخول  منافذ 

 ٩٣ بعد  عىل  الواقعة  منديل  ناحية  مع  االيرانية 

كم رشق بعقوبة مركز محافظة دياىل.

وقال مدير ناحية منديل، وكالة، مازن الخزاعي، 

يف ترصيح صحفي: إن »أبرز أسباب تزايد نشاط 

األجزاء  يف  املخدرات  وتعاطي  ترويج  عصابات 

الرشقية من املحافظة هو عمليات التهريب من 

الحدود االيرانية املمتدة بني ناحية منديل وصوال 

اىل الرشيط الحدودي يف محافظة واسط«.

ميسمية  طرقا  يستغلون  »املهربني  أن  وأضاف 

املخدرات  لتهريب  عليها  السيطرة  يصعب 

واألغنام«.

ومهربي  تجار  »لجوء  أن  إىل  الخزاعي  ونوه 

السيطرة  بعد  امليسيمية  الطرق  اىل  املخدرات 

تهريب  عمليات  عىل  االتحادية  للقوات  االمنية 

منديل  منفذ  يف  سائدة  كانت  التي  املخدرات 

الحدودي مع إيران«.

ولفت إىل »جهود أمنية كبرية وخطط استخبارية 

وحرس  الثامن  اللواء  الحدود  قوات  نفذتها 

ومالحقة  التهريب  عمليات  من  للحد  الحدود 

واعتقال  تفكيك  عن  أثمرت  التهريب،  عصابات 

الكثري من شبكات وتجار املخدرات«.

تعاطي  ظواهر  عىل  »القضاء  الخزاعي  واكد 

من  الرشقية  املناطق  يف  املخدرات  وترويج 

التوعية  حمالت  جراء  وقزانية(  )منديل  دياىل 

نفذتها  التي  املحكمة  والخطط  االجتماعية 

قوات مكافحة املخدرات واألجهزة االستخبارية 

االخرى«.

وبرزت ظاهرة تجارة املخدرات يف بعض مناطق 

العصابات عىل  إذ تنشط  بعد عام ٢٠٠٣،  دياىل 

املنطقة الحدودية، وتقوم بتهريب املواد املخدرة 

بمختلف أنواعها من إيران إىل العراق.

ان  عدة  سنوات  منذ  االمنية  الجهات  وتؤكد 

اىل  للمخدرات  معرباً  تشكل  دياىل  محافظة 

وجهات  عصابات  قبل  من  األخرى  املحافظات 

يصعب اعتقالها او الحد من نشاطها.

بغداد/ الزوراء:
البرصة،  جامعه  رئاسة  اكدت 
الرسمي  الدوام  ان  السبت،  امس 
يف  سيبدأ  الجامعة  كليات  يف 
االول  كانون  شهر  من  السادس 
اتباع  خالل  من  وذلك  املقبل، 
االلكرتوني  املدمج  التعليم  نظام 

والحضوري.
سعد  الجامعة،  رئيس  وقال 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  شاهني، 
كليات جامعة البرصة ستستقبل 
الجديد  الدرايس  للعام  طلبتها 
السادس  يف   ٢٠٢١  -٢٠٢٠
والبدء  املقبل  االول  كانون  من 

من  رسمي  بشكل  بالدراسة 
خالل التعليم االلكرتوني للدراسة 
للدراسة  والحضوري  النظرية 
تم  والتي  املختربات  يف  العملية 
خلية  مقررات  حسب  تهيئتها 

االزمة.
قاعات  ان  شاهني:  وبني 

ستخصص  العلمية  املختربات 
بتواجد ١5 طالبا للدروس العملية 
الوقائية  اإلجراءات  مراعاة  مع 
علمية  بيئة  وتوفري  والصحية 
بالعلم  مسلحا  لبكون  للطالب 
املطلوبة  العلمية  التجارب  ضمن 

وحسب االختصاصات.

وضعت  الجامعة  ان  واوضح: 
خطة الستيعاب الطلبة من سكنه 
يف  املقبولني  البرصة  محافظة 
جامعات املحافظات االخرى الذين 
االقسام  يف  السكن  يستطيعوا  لم 
الداخلية يف تلك املحافظات ضمن 

الدوام العميل يف للمختربات.

بغداد/ الزوراء:
تواصل األمانة العامة ملجلس الوزراء إرشافها عىل 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  توجيه  تنفيذ 
النهائية إلرسال وجبة من  املراحل  الكاظمي، عىل 
جرحى تظاهرات ترشين وما تالها، للعالج خارج 

العراق.
مجيد،  حيدر  العامة،  األمانة  باسم  املتحدث  وقال 
يف ترصيح صحفي: إن “اللجنة الخاصة املشّكلة يف 
وزارة الصحة، أنهت التقارير الخاصة باملشمولني، 
بعد إجراء الفحوصات الالزمة، وإحالتها إىل قسم 
االستقدام واإلخالء الطبي يف الوزارة، الذي سيأخذ 

املستشفيات  مع  التنسيق  إجراءات  عاتقه  عىل 
املتخصصة يف تركيا والهند”.

الوجبة  يف  املشمولني  “عدد  أن  مجيد  وأضاف 
ستكون  تالها،  وما  ترشين  جرحى  من  الالحقة 
ملن أنهيت إجراءاتهم الرسمية من ناحية التقارير 

الطبية واستصدار جوازات السفر”.
وكشف املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس الوزراء 
إغالق  جراء  كان  الوجبة  إرسال  “تأخر  أن  عن 
الدولتني  إىل  العراقي  الطريان  حركة  أمام  األجواء 
اإلجراءات  بسبب  وتركيا(،  )الهند  املذكورتني 

املتخذة ملكافحة جائحة كورونا”.

بغداد/ الزوراء:
بمقتل  قار  ذي  محافظة  رشطة  قيادة  افادت 
رشطي والقبض عىل املتهم بقتله يف حادث اطالق 

نار يف منطقة الصالحية وسط مدينة النارصية.
وقال بيان للقيادة، تلقت »الزوراء«  نسخة منه: ان 

الضحية يبلغ من العمر 4١ عاما، وقد تم القبض 
كامريات  متابعة  خالل  من  بالحادث  املتهم  عىل 
احالة  »تمت  انه  البيان:  املنطقة.وأكد  يف  املراقبة 
اجل  من  املختصة  القانونية  الجهات  عىل  املتهم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه«.

بغداد/ نينا:
العدل اطالق  التابعة لوزارة   اعلنت دائرة االصالح 
و  الرجال  من   )4٢٣( بينهم  نزيال   )4٦٩( رساح 
.وجاء  املايض  ايلول  شهر  النساء خالل  من   )4٦(
العراقية  الوطنية  الوكالة  تلقت  للوزارة،  بيان  يف 
لالنباء«نينا« نسخة منه :« ان دائرة االصالح اتخذت 
ترسيع  شأنها  من  التي  واالجراءات  التدابري  كل 

وترية حركة التسفري، وتأمني النزالء امام املحاكم 
».واضاف البيان :« ان مالكات التسفري ونقل النزالء 
واللجان القانونية واآلليات والحراسات والطوارئ 
تعمل بشكل يومي، ولساعات تعدت ساعات الدوام 
مع  والدعاوى  القضايا  متابعة  بغية  الرسمي، 
الجهات القضائية والجهات ذات العالقة للترسيع 

بإجراءات اطالق رساح النزالء«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن منفذ زرباطية الحدودي، امس السبت، منح تأشرية دخول نافذة لغاية العارش من الشهر 

الجاري.
وقالت هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنه »التزاما من الهيأة بتنفيذ 
مقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية يف جلستها االخرية وقرارها بالرقم )١٠٩( والذي 
زرباطية  منفذ  من  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  أربعينية  زائري  دخول  عىل  املوافقة  تضمن 
أفراد كل  تحديد عدد  مع  )٢5٠( موكباً حسينياً  وبواقع  الحدودي يف محافظة واسط حرصا  
موكب )١٠( اشخاص فقط، مع االلتزام باالجراءات الوقائية لجائحة كورونا برشط جلب الزائر 
الفحص  يكون  وان  كورونا،  فايروس  عن  للكشف  الخاص   )PCR( ال  الفحص  شهادة  الوافد 
القرار عقدت مديرية منفذ زرباطية  آلية تطبيق هذا  ملدة ٧٢ساعة«. وتابعت: »لتنظيم  فاعالً 
الحدودي اجتماعا تنسيقا ضم الدوائر العاملة يف املنفذ الحدودي للتداول يف آلية تطبيق القرار 
املدروس،  بالشكل  وتوظيفها  والخدمية  واألمنية  اإلدارية  اإلمكانات  كل  تسخري  عىل  والتأكيد 
القرار بمهنية عالية، والتشديد يف تطبيق فقراته، لضمان  وتنظيم كل االستحضارات لتطبيق 
سالمة الوافدين وخلق حالة من االنسيابية يف عملية تفويجهم ومغادرتهم عىل وفق التعليمات 

الصادرة والتي أكدت عىل منحهم تأشرية دخول نافذة لغاية العارش من الشهر الجاري«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، عن 
يف  ارهابياً  وعرشين  ستة  عىل  القبض  القاء 

نينوى.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: انه »وفقاً ملعلومات استخبارية؛ تمكنت 
مفارز جهاز األمن الوطني يف محافظة نينوى 
فلول  وتعقب  ورصد  الكمائن  نصب  عرب 
امللقى  واعرتافات  اإلرهابية  داعش  عصابات 
ستة  عىل  القبض  القاء  من  عليهم،  القبض 
قبض  مذكرات  وفق  عىل  ارهابياً  وعرشين 

قضائية يف مناطق متفرقة من املحافظة«. 
واضافت ان »اغلبهم كانوا يعملون بما يسمى 
مايسمى  يف  منهم  وثالثة  الجند(  )ديوان 
والتدريب(«.  والتصنيع  )الصحة،  ديواني 
اصولياً  اقوالهم  تدوين  »جرى  انه  اىل  مشرية 
واعرتفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات 
ومواجهة  مهاجمة  عن  فضالً  اإلرهابية، 

األجهزة األمنية خالل عمليات التحرير«.
الجهات  عىل  احالتهم  »تمت  انه  وأكدت 
الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  املختصة  القانونية 

بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:

عمليات  قيادة  يف  امني  مصدر  افاد 

امس  االنبار،  بمحافظة  الجزيرة 

السبت، بأن القوات االمنية استولت عىل 

اسلحة متنوعة بعملية اقتحام وكر لـ” 

داعش” يف املناطق الغربية .

إن  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وقال 

“قوة امنية من قسم استخبارات قيادة 

االستخبارات  وشعبة  الجزيرة  عمليات 

االجهزة  صنوف  وبقية  العسكرية 

لوكر  اقتحام  عملية  نفذت  االمنية 

االستيالء  من  وتمكنت  داعش  لعنارص 

مخلفات  من  متنوعة  اسلحة  عىل 

عىل  سيطرته  ابان  التنظيم  مجرمي 

قضاء  جزيرة  من  مختلفة  مناطق 

القائم غربي االنبار “.

عدم  فضل  الذي  املصدر،  واضاف 

الكشف عن هويته: ان” القوات االمنية 

عثرت عىل ٧4 قنربة هاون خالفة محيل 

الصنع و ٦٣ قنربة هاون عيار ٨٢ ملم 

 ٦ و ٣٢ قنربة هاون عيار ١٢٠ ملم و 

مساطر تفجري وحزام ناسف واحد”.

“معلومات  ان  إىل  املصدر  وأشار 

استخباراتية مكنت القوات االمنية من 

االستيالء عىل االسلحة املضبوطة، فيما 

قامت فرقة معالجة املتفجرات بأبطال 

مفعولها دون وقوع اي خسائر برشية 

او مادية يف صفوف القوات االمنية “”.

بغداد/ الزوراء:
التي  اإلجراءات  الرتبية  وزارة  أوضحت 

اتخذتها ملحو األمية يف العراق.
حيدر  الرتبية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
واالقتصادي  األمني  »العاملني  إن  فاروق: 
يف  األميني  أعداد  زيادة  يف  كبري  بشكل  أثرا 
العراق«. الفتاً إىل أن »النزوح القرسي كان 
بسبب عصابات داعش اإلرهابية، إضافة إىل 
ذلك هناك مشاكل اقتصادية من املمكن أن 
تدفع بعوائل للنزوح من جنوب العراق إىل 
مناطق أخرى، وهذان العامالن أثرا بشكل 

كبري يف تفيش األمية وزيادة أعدادها«.
عىل  عملت  الرتبية  »وزارة  أن  وأوضح   
افتتاح ما يقارب من الـ٢٠ ألف مركز ملحو 
شخص،  مليوني  من  أكثر  شملت  األمية 
متعلمني،  أنصاف  هناك  أن  إىل  إضافة 
من  تخرج  من  وهناك  متعلمون،  وهناك 
ألف   ٦٠٠ من  أكثر  وهناك  األمية،  محو 
الرتبية حريصة  أن »وزارة  دارس«. مؤكداً 

داخل  لألمية  تفٍش  هناك  يكون  أاّل  عىل 
العراق«.

وأضاف فاروق أن »األحداث األخرية سواء 
أن  يف  أثرت  كورونا  وأزمة  التجوال  حظر 
تكون هناك زيادة، وعدم التحاق الدارسني 
تعمل مع  والوزارة  األمية،  إىل مراكز محو 
الدولية، وهناك برامج )حقك يف  املنظمات 
إىل  للوصول  الربامج  من  وغريها  التعليم( 
النائية،  واملناطق  العراق  يف  األماكن  أبعد 
ومن املمكن البحث عن األرس أو البحث عن 
الشباب، وحتى املتقدمني بالسن لتعليمهم 

القراءة والكتابة«.
بالتحديد  رقم  هناك  يوجد  »ال  أنه  وتابع 
يكون  أن  املمكن  من  لكن  األميني،  بعدد 
تعمل  الوزارة  فإن  وبالتايل  أمّي،  ماليني   5
عىل تقليل هذه األعداد، وهي حريصة كل 
درايس  عام  هناك  يكون  أن  عىل  الحرص 
جديد، حتى ال يكون هناك تفٍش أو انتشار 

لالمية بني أوساط املجتمع العراقي«.

بغداد/ الزوراء:

تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، املهندس عيل 

عبد الكريم املوسوي، يف أهمية املشاركة الفاعلة بخدمة زائري االمام الحسني 

التابعة  والباصات  الشاحنات  من  عدد  السبت،  امس  وصلت،  السالم(،  )عليه 

للرشكة اىل مدينة كربالء املُقدسة للمشاركة بنقل زوار اربعينية االمام الحسني 

)ع(. 

وكشَف مدير فرع الرشكة يف محافظة كربالء، املهندس عباس عبد االمري، عن 

تسخري عجالت الرشكة للمساهمة بنقل زوار االمام الحسني )عليه السالم( يف 

ذكرى زيارة األربعني، وضمن املحور املرسوم لها عىل طريق كربالء - بابل من 

قنطرة السالم اىل سيطرة ام الهوى وبالعكس .

واضاف عبد األمري: ان املشاركة بنقل الزائرين تعد من النشاطات الخدمية التي 

تبادر بها الرشكة سنوياً يف هذه املناسبة من اجل تخفيف الزخم املليوني عىل 

املدينة املقدسة، وهو جزء من الخطة التي وضعت يف اإلجتماع األخري الذي عقد 

عرب تطبيق الزووم اون الين .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الرشطة يف الديوانية، امس السبت، عن إلقاء القبض عىل شخصني، 

فيما ضبطت الجهزة االمنية بحوزتهما مواد مخدرة.
وقال إعالم الرشطة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان سيطرة عفك تمكنت 
من إلقاء القبض عىل شخصني كانوا قادمني من البرصة بعد ان وجد بحوزتهما 
مادة الكريستال املخدرة وادوات للتعاطي، إضافة إىل كمية من الحبوب املخدرة، 

وذلك أثناء تفتيشهم بصورة دقيقة من قبل أفراد السيطرة.
وأشار البيان اىل: أنه تم ارسالهم إىل الجهات املختصة للتحقيق معهم.

بغداد/ الزوراء:
اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
امس  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 
السبت، مقتل عنرصين بداعش وتدمري 

٢٠ كهفاً ووكراً بقصف يف دياىل.
وقال رسول، يف بيان صحفي: انه »خالل 
ملالحقة  أيام  منذ  املستمرة  عملياتهم 
بقايا عصابات داعش وتجفيف منابع 
الوعرة وغريها من  املناطق  تموليها يف 

األماكن،  تمكن ُفرسان جهاز ُمكافحة 
اإلرهاب يتمكنون من قتل ُعنرصين من 
ويدمرون  االرهابية  داعش  عصابات 
تحت  ُبني  قد  بعُضها  ووكراً  كهفاً   ٢٠
حوض  مناطق  يف  الزراعية،  األرايض 

العظيم بُمحافظة دياىل«.
وأضاف ان »هذه العملية تمت بغطاء 
العراقي  الجيش  طريان  من  جوي 

الباسل وطريان التحاُلف الدويل«.

أمانة بغداد تبدأ خطتها اخلدمية اخلاصة بالزيارة األربعينية
أصلحت ختسفا يف منطقة الكمالية

دياىل تكشف عن مسار دخول املخدرات وتهريبها من إيران

إرسال وجبة جديدة من جرحى التظاهرات إىل 
اخلارج للعالج

مقتل شرطي واإلطاحة بقاتله وسط الناصرية

دائرة اإلصالح: اإلفراج عن )٤٦٩( نزيال خالل 
شهر أيلول

زرباطية مينح الوافدين تأشرية دخول 
نافذة لغاية العاشر من الشهر احلالي

اإلعالم اإلمين تعلن اعتقال 2٦ إرهابيا 
يف نينوى

العثور على أسلحة خمتلفة باقتحام وكٍر 
إرهابي يف األنبار

جامعة البصرة: الدوام الرمسي سيبدأ يف السادس من كانون األول

الرتبية توضح إجراءاتها حملو األمية 
وتعلن افتتاح حنو 20 ألف مركز

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 
تشارك بنقل زائري األربعينية

القبض على متاجرين باملخدرات يف 
الديوانية 

مقتل داعشيني وتدمري 20 كهفاً ووكراً 
بعملية أمنية يف دياىل
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أفصحت عن شكوك يف بيانات احلكومة بشأن حجم األموال املتوفرة

العراق ثانيا حبجم التبادل 
التجاري مع إيران خالل 6 أشهر

الرافدين ينفذ إجراءات قانونية 
حبق متلكئي قروض بسماية

بغداد/نينا:
 وصف النائب منصور البعيجي الحديث 
عين تخفييض رواتب املوظفين بانه :” 
امير غير مقبيول واليمكين القبيول او 
السماح به نهائيا ، وتحت اي ظرف ، الن 
املوظفن غر معنين باالزمة املالية التي 
يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة تجاه 

موظفيها “.
واشار البعيجي يف بيان:” ان االداء للوضع 
امليايل واالقتصادي للدولية غر صحيح ، 
االمر اليذي ادى اىل تدهور الواقع املايل يف 
البليد ، لذلك فاالمر يحتيم عىل الحكومة 

اتخاذ خطيوات رسيعة ملعالجية الواقع 
االقتصادي للبلد بارسع وقت “.

لتخفييض  االتجياه  ان   ”: واوضيح 
رواتيب موظفي الدولية سيسبب كارثة 
اقتصاديية كبرة لهيذه الرشيحة املهمة 
التي تخدم دوائير الدولة ، خصوصا وان 
ابنياء هذه الرشيحية رواتبهم التكفيهم 
اىل نهاية الشهر ، فكيف يكون الحال اذا 
تم تخفيضهيا “، مبينيا :” ان هذا االمر 
غر ممكن نهائيا “. واضاف البعيجي :” 
باعتبارنا ممثلين عن الشعب ، لن نقبل 
بتخفيض رواتب موظفيي الدولة دينارا 

واحدا وألي سبب كيان ، وعىل الحكومة 
ان تجيد خططيا مناسبية لحيل االزمة 
املاليية يف البليد ، التي لطامليا حذرنا من 
حدوثهيا ولم نجد اذانا صاغيية ، بالتايل 
تخفييض الرواتب ليس حيا ، انما الحل 
بتفعييل القطاعات االخيرى ، الصناعة 
والزراعة واالتصاالت واملنافذ الحدودية ، 
من اجل تعظيم ايرادات الدولة مع وضع 
خطيط مناسبة النهياء االزمية الحالية 
التيي يمر بهيا البلد بعيدا عين تخفيض 
رواتيب املوظفن النه لن يحيل االزمة يف 

البلد “.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
 كشفيت اللجنية املالية النيابيية عن نية 
الحكومية القيراض 27 تريلييون دينار 
لتأمين رواتب املوظفن لألشيهر األخرة 
من العام الجياري 2020. وفيما كشفت 
عن وجيود شيكوك يف بيانيات الحكومة 
االتحادية بشيأن حجم األميوال املتوفرة 
لديها، لفتت إىل وجود اعتقاد أن الحكومة 
تمتلك األموال الكافية ولكنها التطرحها، 
وهيذا التسياؤل يتطليب مين الحكومية 

اإلجابة عليه.
الهيادي  عبيد  اللجنية،  عضيو  وقيال 
السعيداوي، اميس السبيت، يف ترصييح 
صحفي: إنه “كان يفرض من الحكومة 
تقديم ورقة اإلصياح إىل مجلس النواب، 
إال إنهيا أرسليت قانون جدييد لاقراض 
لتأمين رواتب املوظفن األشيهر األخرة 

للعام 2020”.
وأضياف أن “الحكومية تنيوي من خال 
اقيراض  الجدييد  االقيراض  قانيون 
27 تريلييون دينيار مين البنيك املركزي 
واملصيارف املحلية لغيرض تأمن رواتب 
املوظفن األشيهر ترشيين األول والثاني 

وكانون األول من العام الجاري”.
وبين السعيداوي أن “طليب الحكوميي 
لاقيراض دون أيية دراسية أو معالجة 
للعجز امليايل وتخفيض النفقات سيسبب 
إفاس الباد وانهيار االقتصاد العراقي”.

مين جهته، كشف عضيو اللجنية املالية 
النيابية، احمد حما، عن وجود شيكوك يف 
بيانات الحكومية االتحادية بشأن حجم 
األميوال املتوفيرة لديهيا، الفتيا إىل وجود 
اعتقاد أن الحكومة تمتلك األموال الكافية 
ولكنها التطرحها، وهذا التساؤل يتطلب 

من الحكومة اإلجابة عليه.

وقيال حميا، يف ترصيح صحفيي: ان ما 
يثبيت وجيود أميوال ليدى الحكومة هو 
إعانها عين أن النفقات الواجبة التسديد 
تقيدر بيي٧ ترليونيات دينيار، بينما هي 
حصلت عىل إيرادات من النفط تصل لي٩ 
ملييارات دوالر، يف حن حققيت إيرادات 
الكميارك والرضائب اميواالً كبرة خال 

االشهر الثاثة املاضية.
هذا وكشيف الخبير االقتصيادي، مدير 
عملييات البنك املركزي )سابقا(، محمود 
داغر، يف وقت سابق، عن ان االقراض من 
البنيك املركز وصيل اىل 17 تريليون دينار 
بسبيب العجز املايل اليذي يشهده العراق، 
وان الفيرة الحاليية تحياول الحكومية 

االقيراض ميرة أخيرى مبليغ قيدره 15 
ترلييون دينيار مين البنك املركيزي ايضاً 
لغيرض اكميال رواتيب موظفيي الدولة 
لاشيهر الثاثة املقبل، متسائاً يف الوقت 
نفسيه “إذاً مياذا ستعميل الحكومية يف 
موازنية 2021، وان كل التوقعيات تشر 
اىل استمرار انخفاض اسعار النفط للعام 
املقبيل”. بينميا عزا عضو اللجنية املالية 
النيابيية، جميال كوجير، اميس السبت، 
مشكلية تأخير رواتيب املوظفين لشهر 
ايلول، اىل نقيص السيولة لدى الحكومة، 
فيما توقع ان يتم رصفها خال االسبوع 
الحايل. وقيال كوجر، يف ترصيح صحفي: 
إن “الرواتيب سترصف “خيال االسبوع 
الحيايل”، وان الحكومية تستطييع اخيذ 
امانية او وديعية مين البنك املركيزي او 
املصيارف، وعندميا يصيوت عيىل قانون 

االقراض املحيل تدرج فيه املبالغ”.
 مشيرا اىل ان “إصاحيات الحكومية يف 
ايقياف رواتب رفحاء ومتعيددي الرواتب 
والفضائين توفير مبالغ هائلة للخزينة، 
ولكننيا ال نعليم اىل اين وصليت إجراءات 

الحكومة بهذا الشأن”.
واضياف ان “قانيون االقيراض املحييل 
سيتيم تمرييره بالرغم مين وجود بعض 
النيواب املعرضن علييه، إال أنه ال يوجد 
حيل بديل لدى الحكومية لتوفر السيولة 

املالية يف الوقت الحايل”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلين رئييس دائيرة الكمارك 
ميرارش،  مهيدي  االيرانيية، 
أن حجيم التجيارة الخارجيية 
االيرانيية ميع اكير رشكائها 
بلغت أكثر من 30 مليار دوالر 
يف األشيهر الستية األوىل مين 
اإليرانيية  التقويميية  السنية 
الحايل التي بيدأت منذ 21 آذار 

املايض .
ونقلت وكالة مهر عن مرارش 
قوليه إن ” حجيم تجارة إيران 
مع الصن والعيراق واإلمارات 
بليغ  وتركييا  وأفغانستيان 
فيرة  يف  دوالر  ملييار   30.34
السنية  مين  أشيهر  الستية 

االيرانية الحالية”.
واضياف أن ” حجم الصادرات 
االيرانية اىل تليك الدول قد بلغ 
الفيرة  يف  دوالر  ملييار   10.4
 ” أن  اىل  مشيرا  نفسهيا“. 
الصن استحوذت عىل الحصة 
باملائية   27.3 بنسبية  االكير 
 21.9 بنسبية  العيراق  تليهيا 

 14.2 باملائة واالمارات بنسبة 
باملائة، ثيم افغانستان بنسبة 
8.1 باملائة وتركيا بنسبة 5.3 

باملائة “.
واوضح انه ” تم تخليص أكثر 
من 16 مليون طن من البضائع 
األساسية بقيمية 16.7 مليار 
دوالر مين الجمارك اإليرانية يف 
األشهر الخمسة املاضية، فيما 
كانيت أهيم خمسية مصيادر 
للواردات خال هذه الفرة هي 
الصين بي 4.295 مليار دوالر، 
3.961 ملييار  واإلميارات بيي 
دوالر، وتركيا بي 1.814 مليار 
ملييار   1.097 والهنيد  دوالر، 
دوالر، وأملانييا بقيمية واردات 

835 مليون دوالر”.
وبين أن ” الصين استحوذت 
عيىل أكثير مين 25.6 يف املائة 
من إجمايل واردات إيران، تليها 
اإلمارات وتركيا والهند وأملانيا 
بنسبية 23 يف املائة و 10.8 يف 
5 يف  6.5 يف املائية و  املائية و 

املائة عىل التوايل”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن ميرصف الرافدين، امس 
السبيت، عين نيرشه اسمياء 
املتلكئين لقيروض بسمايية 
الذيين امتنعيوا عين تسدييد 
االقسياط  مين  بذمتهيم  ميا 
املكتيب  وقيال   . الشهريية 
االعاميي للميرصف يف بييان 

تلقت “اليزوراء” نسخة منه: 
اتخياذ االجيراءات  انيه “بيدأ 
القانونية بحيق املمتنعن عن 
تسديد االقساط الشهرية من 
قيروض بسمايية”. وأضياف 
البيان أن “املرصف، وبالتعاون 
السانيدة، رشع  الجهيات  مع 
بخطوات حثيثة السرداد تلك 
االميوال مين ساكنيي مجمع 
بسماية الذيين تخلف البعض 
منهيم عين سيداد ميا بذمته 
من القسيط الشهري، وتنفيذ 
بحقهيم  القانونيية  االوامير 
واملتعلقة بإعادة تلك األموال”.  
مبينا انيه “سيتم نرش اسماء 
عين  للممتنعين  جدييدة 
التسديد، وعىل شيكل وجبات 

يف االيام املقبلة”. 

البعيجي : احلديث عن ختفيض رواتب املوظفني امر غري مقبول ولن نسمح 
بتخفيضها دينارا واحدا

نائب: املشكلة املالية يف البلد إدارية وحتتاج إىل معاجلات جذرية

اللجنة املالية تكشف عن توجه القرتاض 27 تريليون دينار لتأمني الرواتب

No: 7339 Sun 4 Oct 2020العدد: 7339  االحد - 4  تشرين االول 2020

بغداد/ الزوراء:
أكيد النائيب عن كتلية النهيج الوطني، 
حسن العقابي، امس السبت، أن املشكلة 
املاليية يف العيراق هيي مشكلية وازمة 
ادارة ادت اىل هيذه النتيجة، فيما اشيار 
اىل ان االزمة املالية بحاجة اىل معالجات 
جذريية ومسؤولة وواعيية ذات بعدين 
األول آني ورسييع والثاني اسراتيجي.
وقيال العقابيي يف حدييث صحفي: ان 
“املشكلية املالية يف العيراق هي مشكلة 
وازمية ادارة ادت اىل هيذه النتيجة، عىل 
اعتبار ان العراق لديه إمكانيات وموارد 
الصحيحية  االدارة  حيال  يف  بإمكانهيا 
تحقييق وفرة ماليية لخزينية الدولة”، 
مبينيا ان “الحكومية ولألسيف الشديد 
لييس لديها جدية يف التعاطي واملعالجة 
لهذه االمور املتعلقة بااليرادات”.واضاف 
العقابي ان “املنافذ الحدودية والكمارك 

واالتصياالت ورشكيات الهاتيف النقال 
يف  واالستثميار  النفطيية  واملشتقيات 
قطياع النفط جميعها أبواب من املمكن 
بحيال إدارتهيا بشكل صحيح ورشييد 
وناضج ومسؤول ان تدر لخزينة الدولة 
مابن 25-20 تريليون دينار شيهريا”. 
الفتا اىل انه “نتيجية لإلرصار عىل اتباع 
األسليوب نفسيه املعميول بيه سابقا، 
فقيد وصولنيا اىل هذه النتائيج السلبية 
التيي يدفيع ثمنهيا املواطن”.وتابع ان 
“سيوء اإلدارة هيو باب آخر مين أبواب 
املشكلية، عيىل اعتبيار ان الرملان حن 
وافيق عىل االقيراض يف حزيران املايض 
بمبليغ 15 تريلييون دينار، فكيان هذا 
االمير بناًء عىل ميا تقدمت به الحكومة 
بأن هذا املبلغ يغطيي العجز املوجود يف 
ما يخص النفقات الرضورية والرواتب 
لكن الحكومة اليوم افلست، وهذا دليل 

عيىل سوء االدارة وعدم وجود رؤية لدى 
الحكومة ملعالجة هذه االزمة الخانقة”. 
مشددا عىل انه “بحيال البقاء عىل هذه 
النمطية فإن املستقبل سيكون مجهوال 
دون أية نقطة ضوء يف نهاية النفق الذي 
ادخلتنيا به تليك السياسيات املتخبطة 
للقابضين عيىل السلطة طيلية الفرة 
السابقة”.واكيد العقابيي اننا “بحاجة 
اىل معالجيات جذرية ومسؤولة وواعية 
ذات بعديين، األول آنيي ورسييع يؤمن 
الحاجيات الرضورية للدولية العراقية، 
والثانيي اسراتيجيي يؤمين السيولية 
والفورة املالية مين خال رفع مستوى 
املوازنية  يف  النفطيية  غير  االييرادات 
العامية”. مشيرا اىل ان “هيذه املشاكل 
ما زاليت قائمة، ونشاهيد ايضا قانون 
اقيراض جديدا يليوح باالفق، وهو امر 

مؤسف البقاء عىل هذا الوضع”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 اعلنت ادارة معلومات الطاقة األمريكي، 
امس السبت، ان صادرات العراق ألمريكا 
من النفط الخام بلغت 3 ماين و17 الف 

برميل  خال شهر ايلول املايض.
علييه  اطلعيت  لهيا  جيدول  يف  وقاليت 

“اليزوراء”: ان “العراق صيدر من النفط 
الخيام ألمريكا خال االسبيوع االول من 
شيهر ايليول كميية ملييون و617 اليف 
برميل وبمعيدل 231 الف برمييل يوميا، 
فيميا صيدر مليونيا و99 اليف برميل يف 
االسبيوع الثاني وبمعدل 157 الف برميل 

يوميا، فيما لم يصدر أية كمية من النفط 
يف االسبوع الثالث “.

 مشيرة اىل ان “االسبيوع الرابيع شيهد 
تصدير كمية 301 الف برميل وبمعدل 43 

الف برميل يوميا”.
باملرتبية  جياء  “العيراق  ان  واضافيت 

السادسية بعيد كل مين كنيدا واملكسيك 
وكولومبييا،  واالكيوادور  والسعوديية 
واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي 
بلغيت االخيرة صادراتهيا ألمريكا خال 

شهر ايلول 7 ماين و518 الف برميل”.
 مبينية ان “كنيدا جياءت باملرتبية االوىل 

كأكثر دول مصدرة للنفط ألمريكا، حيث 
بلغيت هيذه الصيادرات لشهير ايلول 87 

مليونا و465 الف برميل”.
واشارت اىل ان “الصادرات العراقية لشهر 
ايليول انخفضيت عين شيهر اب السابق 
التي بلغت الصادرات فيها خمسة ماين 

و369 الف برميل”.
وتعيد امريكا أكثير دول العالم استهاكا 
للنفيط، حييث احتليت الوالييات املتحدة 
األمريكيية املركز األول بكميية استهاك 
بلغيت 19.4 مليون برمييل يوميا تشكل 

%19.7 من حجم االستهاك العاملي.

صادرات العراق النفطية ألمريكا تتخطى 3 ماليني برميل خالل شهر

بغداد/نينا:
 اكدت لجنية النزاهة النيابية 
،اميس السبيت، الغياء لجان 
الهيئة  التقديير والكشيف يف 

العامة للرضائب .
وقاليت عضو اللجنية النائبة 
عالية يف ترصيح متلفز : “ ان 
الغاء لجيان الكشف والتقدير 
ادى اىل زيادة اييرادات الدولة 
اكثير مين 600 ملييار دينار 
العامية”،  للخزينية  شيهرياً 
الفتًة إىل أن “اللجان السابقة 
العامية  الهيئية  مركيز  يف 
للرضائيب كانيت تعميل عىل 
ابتزاز املواطن مرتن يف تقنن 
العراقيية”.  الدولية  اييرادات 
واضافت أن “ لجنية النزاهة 

تتابع إييرادات الهيئة العامة 
للرضائب والجمارك، وعملية 
اليذي  الرضيبيي  التهيرب 
يحصيل يف وصيوالت مزورة 
باملنافيذ”، مبينيًة أن “هيذه 
املتابعية جعليت مين الهيئة 
العامية للرضائيب تعمل عىل 
الغاء لجان الكشف والتقدير 
عين  الكشيف  وبالتيايل   ،
الكثير من عملييات الهدر يف 
الخاصية ومنها  القطاعيات 
رضائب الكي كارد ورشكات 
الهاتيف النقال، حتى وصلت 
رشكية  يف  العيراق  خسيارة 
واحيدة إىل 19 مليار دينار يف 
شيهر واحد، و ستتيم احالة 

امللف اىل هيئة النزاهة”.

النزاهة النيابية: الغاء جلان تقدير الضرائب ادى اىل زيادة االيرادات

بغداد/ الزوراء:
والشيؤون  العميل  وزارة  أعلنيت 
االجتماعية، اميس السبت، تنسيقها 
ميع برناميج الغيذاء العامليي لتنفيذ 
التموينيية  البطاقية  ميرشوع 

اإللكرونية.
وقاليت املتحدثة باسم الوزارة، أحرار 
إن  صحفيي:  ترصييح  يف  صيهيود، 
اليوزارة ستعقيد اجتماعيا موسعيا 
مطليع االسبوع املقبيل ملناقشة آلية 
تنفيذ املرشوع، والذي سيتم بالتعاون 
والتخطييط  التجيارة  وزارات  ميع 

والزراعة والصناعة واملالية.
سيفيرز  امليرشوع  أن  وأضافيت: 
أسمياء مين سافيروا واملتوفين وما 
زاليوا مسجلين ليدى وزارة التجارة، 
ويتسلمون مفردات التموينية، فضا 
عن حجب البطاقة فعليا عن املوظفن 
ممن تبليغ رواتبهم 1,5 مليون دينار 

فميا فيوق، إضافة إىل إزالية األسماء 
الوهمية من البطاقة التموينية.

سيوفير  امليرشوع  أن  إىل:  وأشيارت 
الدعم املايل والغذائي لرشيحة الفقراء 
واملستحقين، وسيوفر ميواد غذائية 
متكاملية لكل فيرد مستحق، وتكون 
موادهيا جييدة مين ناحيية النوعية 
والكميية، فضيًا عين أنهيا ستوزع 
بمواعيدها الشهرية. مشددة عىل: أن 
التموينية  البطاقة  املرشوع سيعطي 

القيمة الحقيقية لها.
ويف وقيت سابيق، استجياب رئييس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، لنداءات 
العراقيين بتعزيز مفيردات البطاقة 
التموينيية، وجعيل عمليية توزيعها 
منتظمية، عير خطية اسراتيجيية 
جدييدة، لتوفير املفيردات التموينية 
والرعايية  املحيدود،  الدخيل  ليذوي 
االجتماعيية، واألرس التيي تحت خط 

الفقر، بشكل خاص.
وكشفت وزارة التجارة، االربعاء، عن 
اسراتيجية جديدة تمكنها من توفر 
مفردات البطاقة التموينية االساسية 

للمستفيدين منها.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 
محميد حنيون، يف ترصييح صحفي: 
ان تحدييات جائحية كورونا واالزمة 
املاليية االقتصاديية وضعيت الوزارة 
امام تحيد كبر، ما دعاهيا اىل وضع 
دراسية سراتيجيية جدييدة، سيتيم 
تقديمهيا من خال لجنية وزارية اىل 

الحكومة.
: توصليت اللجنية الوزارية اىل  وبيننّ
ثاثية محياور، االول يكيون يف حيال 
حصول اليوزارة عىل دفعة كاملة من 
االموال املخصصية لها ضمن املوازنة 
والتيي تبليغ ملييارا و 500 ملييون 
دوالر، وبذليك سيتم تجهييز البطاقة 

التموينية باملفردات االساسية لجميع 
التموينيية،  بالبطاقية  املشمولين 
التيي تتضمن “الزييت، السكر، األرز، 

الطحن.
واوضيح: ويتضمين املحيور الثانيي 
مفيردات  توجيه  ان  الدراسية  مين 
البطاقية التموينيية لفئة محددة من 
املستفيدين، وهم ذوو الدخل املحدود، 
والرعايية االجتماعيية، واألرس التيي 
تحت خيط الفقير، وهيذا يعمل عىل 

تقليل عدد املشمولن بالبطاقة.
 وختم حنون: ان املحور الثالث يكون 
من خيال رشاء املواد الغذائية االولية 
بالقيرض اآلجل، بتوقيع عقود لرشاء 
امليواد، ووزارة املاليية تقيوم بتسديد 
املجهيزة  الجهيات  اىل  املباليغ  هيذه 
باآلجيل، وبذلك تحقيق االسراتيجية 
بعيد املوافقية عليها استقيرار نظام 

البطاقة التموينية.

بالتنسيق مع برنامج الغذاء العاملي 

العمل: مشروع البطاقة التموينية اإللكرتونية سيوفر الدعم املالي والغذائي للفقراء



بغداد / متابعة الزوراء

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  قرر 

الهيأة  عمل  مدة  تمديد  »فيفا« 

لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 

القدم ملدة إضافية جديدة بعد انتهاء 

مهامها التي ُكلفت بها إلدارة شؤون 

نيسان  الثالث من  يف  العراقية  الكرة 

املايض.

وأرسل الفيفا كتاباً رسمياً إىل الهيأة 

التطبيعية، أشاد فيه بالعمل الذي تم 

االتحاد  شؤون  بإدارة  به،  تكليفها 

العراقي وأدائها يف تنفيذ املهام.

للهيأة  االعالمي  الناطق  وقال 

بيان:  يف  محمد  هشام  التطبيعية، 

»إن االتحاد الدويل أشاد بجهود وعمل 

التطبيعية خالل الستة أشهر املاضية، 

عىل الرغم من تكليفها بمهام جديدة، 

وهي  الرئيسية،  مهامها  إىل  إضافة 

والقانون  األسايس  النظام  صياغة 

االنتخابي لالتحادات الفرعية«.

الدويل  االتحاد  »ان  محمد:  وأضاف 

للهيأة  التمديد  قرر  القدم  لكرة 

إضافية  أشهر  لتسعة  التطبيعية 

 2021 حزيران/يونيو   30 يف  تنتهي 

الستكمال ما بدأته من مهام«.

قرعة  اسفرت  اخرى  جهة  من 

 /2020 القدم  لكرة  املمتاز  الدوري 

2021 عن مواجهة من العيار الثقيل 

بني الرشطة والزوراء يف قمة الجولة 

االوىل من املسابقة.

املحطة  قاعة  يف  القرعة  وسحبت 

الشباب  وزير  بحضور  بغداد  وسط 

وممثيل  درجال  عدنان  والرياضة 

جميع األندية.

وفيما ييل مواجهات الجولة األوىل يف 

الرشطة..   * الزوراء  الجديد:  املوسم 

نفط   * الطلبة  زاخو..   * الكرخ 

الجنوب.. الجوية * الكهرباء.. أربيل 

الحدود..   * امليناء  بغداد..  أمانة   *

الكهربائية..  الصناعات   * النفط 

النجف * الديوانية.. القاسم * نفط 

ميسان.. السماوة * نفط الوسط.

شعار جديد

لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  كشفت 

الشعار  عن  القدم  لكرة  العراقي 

العراقي  الدوري  بمسابقة  الخاص 

بالخامس  سينطلق  والذي  املمتاز 

والعرشين من الشهر الجاري.

اإلعالن  تم  الذي  الشعار،  ويعرب 

قرعة  سحب  مراسيم  خالل  عنه 

الحداثة  املمتاز، عن  العراقي  الدوري 

التمييز  سهل  وسيكون  والبساطة، 

الذي  الحديث  التصميم  خالل  من 

يوحي للمسابقة األوىل يف العراق.

من  املمتاز  الدوري  شعار  ويتألف 

ألوان العلم العراقي وخارطة العراق، 

القدم،  كرة  شكل  عىل  بمجموعة 

يتطابق  بما  املسابقة  رمزية  لتشكل 

الذي  التصميم  يف  الدوري،  فكرة  مع 

برو  رشكة  قبل  من  تصميمه  تم 

للخدمات والتسويق الريايض.

لوائح  يف  الشعار  اعتماد  وسيتم 

ملوسم  املسابقة  ورزنامة 

إبالغ  سيتم  كما   ،2021/2020

قميص  عىل  الشعار  بطبع  األندية 

فرقها خالل مباريات الدوري العراقي 

املمتاز.

بغداد / الزوراء
الشباب  وزير  استقبل 
مكتبه  يف  درجال  والرياضةعدنان 
مدير  بحضور  الوزارة.  مقر  بـ 
عام الدائرة االدارية واملالية، رئيس 
األريض  للتنس  العراقي  االتحاد 
واقع  ملناقشة  الحمداني،  رياض 

اللعبة وبحث سبل النهوض بها.
عىل   « »درجال  الوزير  أكد  إذ 
تقديم الوزارة للدعم الالزم لجميع 
ومنها  الرياضية  االتحادات 
من  وطلب  األريض،  التنس  اتحاد 
شاملة  خطة  وضع  »الحمداني« 
مميزة  تدريبية  وبرامج  لالتحاد 
واقع  تطوير  خاللها  من  يمكن 
عىل  مدربني  بإستقطاب  اللعبة 

فضالً  االحرتافية،  من  عال  مستٍو 
كونها  بالقاعدة  االهتمام  عن 

األساس إلنطالقة حقيقية للعبة.
يجب  »درجال«:  الوزير  واضاف 
إلعداد  الصحيحة  الخطوات  وضع 
مهمة  وتسهيل  التنس  منتخبات 
املرجوة،  النتائج  اىل  الوصول 
مالعب  لتهيئة  وسنسعى 
وتنظيم  للتدريب  ودولية  نظامية 

البطوالت.
االتحاد  رئيس  أشار   جهته  من 
العراقي  للتنس األريض باملجهودات 
الشباب  وزير  قبل  من  املبذولة 
التنس  بأداء  لالرتقاء  والرياضة 
العراقي وتعزيز تواجده يف املحافل 

الرياضية القارية والدولية.

بغداد / متابعة الزوراء: 
إقامة   . الربيعي  عدي  الدكتور  برئاسة  للجودو  املركزي  العراقي  االتحاد  قرر 
من   31 لغاية   29 من  للفرتة  واملتقدمني  للشباب  املفتوحة  العراق  أندية  بطولة 
شهر ترشين أول الحايل يف محافظة النجف األرشف ، عىل أن يطلق عليها اسم 

املرحوم األستاذ فيصل داود.
وقال رئيس االتحاد عدي الربيعي ان اتحاده حدد ايضا ال 12 من ترشين ثاني 
املقبل موعدا إلقامة بطولة أندية العراق املفتوحة لألشبال والناشئني يف العاصمة 
املرحوم  أن يطلق عليها بطولة  ، عىل  ذاته  الشهر  لغاية 14 من  بغداد وتستمر 

زياد عيل زيدان .
ولفت الربيعي اىل ان اتحاده سينظم بطولة أندية العراق للنساء ولكافة الفئات 
لغاية 28 من  للفرتة من 26  العراق  بإقليم كردستان  أربيل  ، يف مدينة  العمرية 

شهر ترشين ثاني املقبل ،
لجميع  عالية  بهمة  الجاد  والعمل  التكاتف  رضورة  عىل  الوقت  بذات  مشددا 
األعضاء واالتحادات الفرعية واألندية ألجل العودة الرسيعة اىل سابق العهد ، من 
أجل تذليل الصعاب والحفاظ عىل ديمومة اللعبة وتعويض ما فات خالل املرحلة 
كورونا  فريوس  بسبب  األلعاب  لجميع  الحركة  تعطيل  شهدت  التي  املنرصمة 

املستجد.

درجال يبحث مع رئيس إحتاد التنس 
االرضي سبل النهوض باللعبة

أهل اجلودو يعاودون نشاطاتهم 
على البساط

الدوحة / متابعة الزوراء : 
تأهل نادي بريسيبوليس اإليراني إىل نهائي 
تغلب  بعدما   2020 آسيا  أبطال  دوري 
ركالت  بفارق  السعودي  النرص  عىل  عىل 
الرتجيح 5-3 بعد تعادل الفريقني 1-1 يف 
السبت  يومامس  واإلضايف  األصيل  الوقتني 
عىل ستاد جاسم بن حمد يف الدوحة، وذلك 

يف الدور قبل النهائي ملنطقة الغرب.
هدف  عرب  النرص  تقدم  األصيل  الوقت  يف 
الدقيقة  يف  حمدالله  الرزاق  عبد  املهاجم 
يدرك  أن  قبل  جزاء،  رضبة  من   36
مهدي  طريق  عن  التعادل  بريسيبوليس 

عبدي قارا )42(.
وأكمل بريسيبوليس املباراة بعرشة العبني 
بهلون  إحسان  الوسط  العب  طرد  عقب 
األول  اإلضايف  الشوط  من   14 الدقيقة  يف 
لكن  الثاني.  اإلنذار  عىل  حصوله  نتيجة 
النتيجة استمرت دون تغيري ليتم اللجوء إىل 
ركالت الرتجيح التي حسمها بريسيبوليس 

بواقع 3-5.
املباراة،  بداية  يف  سيطرته  النرص  وفرض 
الثنائي  انطالقات  عرب  الضغط  وحاول 
خالد الغنام وعوض خميس عىل األطراف، 
ولكن محاوالت الفريق اصطدمت باإلغالق 

الدفاعي من العبي بريسيبوليس.
مستوى  تحسن  دقيقة   20 مرور  وبعد 
الهجمات  شن  وحاول  اإليراني،  الفريق 
التمريرات  عرب  خاصة  النرص،  مرمى  عىل 

العرضية.
الفعلية عىل املرمى يف  وكانت أوىل الفرص 
عندما  بريسيبوليس  لصالح   26 الدقيقة 
الجهة  من  تمريرة  رسن  بشار  أرسل 

اليرسى وصلت إىل مهدي عبدي قارا ليسدد 
من زاوية ضيقة بجوار القائم. ورد النرص 
مرت  التي  حمدالله  عبدالرزاق  رأسية  عرب 

فوق العارضة.
عند  التسجيل  افتتاح  يف  النرص  ونجح 
احتسبت  جزاء  رضبة  عرب   36 الدقيقة 
داخل  للمسك  غنام  خالد  تعرض  نتيجة 
منطقة الجزاء، ونفذها عبدالرزاق حمدالله 

بنجاح.
التعادل  اإليراني  بريسيبوليس  وأدرك 
لتمريرة  ارتقى  الذي  قارا  عبدي  بواسطة 
اليمنى  الجهة  من  العرضية  رسن  بشار 
ليلعب كرة رأسية عىل يمني الحارس براد 

جونز )42(.
النرص  كاد  الثاني  الشوط  انطالق  مع 
يسجل الهدف الثاني مبارشة بعدما حصل 
لتنفيذها  تصدى  مبارشة  حرة  ركلة  عىل 
يف  ومتقنة  قوية  سددها  الذي  حمدالله 
تدخلت  العارضة  ولكن  املرمى،  اتجاه 

لتحرمه من التسجيل )47(.
بعد ذلك تواصلت املحاوالت املتبادلة، ولكن 
دون خطورة عىل املرمى، حيث كانت أبرز 
حمدالله  ارتقى  عندما  للنرص  الفرص 
ليستقبل  الخلف  أسامة  البديل  لتمريرة 
الكرة عىل صدره قبل أن يسدد عىل الطاير 

بجوار القائم )72(.
ورد بريسيبوليس عرب تمريرة سعيد آغائي 
حاول  والتي  األيرس  الجناح  من  العرضية 
الكرة  لكن  مقصية  لعبها  كاناني  حسني 
مرت من عىل قدمه قبل أن يتدخل مايكون 
يف  التعادل  واستمر   .)78( الخطر  إلبعاد 
الدقائق املتبقية ليلجأ الفريقني إىل شوطني 

إضافيني.
ضغط  األول  اإلضايف  الشوط  انطالق  مع 
ووصلت  النتيجة،  حسم  أجل  من  النرص 
حافة  عىل  يحيى  أيمن  البديل  إىل  الكرة 
منطقة الجزاء ليسدد محاولة مرت بجوار 

القائم )93(.
وطرد إحسان بهلون العب بريسيبوليس يف 
بعد  األول  الشوط اإلضايف  الدقيقة 14 من 

أن حصل عىل اإلنذار الثاني. ومبارشة كاد 
بعدما  للنرص  الثاني  الهدف  يسجل  يحيى 
ليسددها  املدافعني  من  املرتدة  الكرة  تابع 
مبارشة تألق الحارس حامد الك يف التصدي 

لها.
الشوط  يف  حالها  عىل  النتيجة  وبقيت 
النرص  محاوالت  رغم  الثاني  اإلضايف 
الضغط واالستفادة من األفضلية العددية، 

فتم اللجوء إىل ركالت الرتجيح.
لبريسيبوليس  سجل  الرتجيح  ركالت  ويف 
وميالد  نعمتي  وسياماك  كاناني  حسني 
وعيل  زاده  خليل  وشجاعي  سارالك 
عبدالله  للنرص  سجل  حني  يف  شجاعي، 
وعبدالرحمن  مارتينيز  وغونزالو  مادو 
العبيد وتصدى الحارس حامد الك لتسديدة 

مايكون.

بغداد / متابعة الزوراء
لالتحاد  االدارية  الهيئة  رئيسة  نفت 
جوان  للفروسية،  املركزي  العراقي 
لجمعيتها  مؤتمر  إقامة  معصوم، 

العمومية.
تلقت  بيان  يف  معصوم،  وقالت 
الهيئة  »إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
حيدر  أقالت  كانت  لالتحاد  العامة 
الجمييل من رئاسته، وذلك يف االجتماع 
الثاني  يف  عقدته  الذي  االستثنائي 
املايض  نيسان  شهر  من  والعرشين 
لالتحادات   16 قانون  وفق  وعىل 

الرياضية لسنة 1986«.
ولفتت جوان معصوم اىل: »ان الجمعية 
العمومية كانت أقالت الرئيس السابق 
الحالية  الرشعية  االدارة  وانتخبت 
من  أندية  تسعة  عن  ممثلني  بحضور 
الجمعية  تشّكل  نادياً   14 مجموع 
العمومية لالتحاد«. مبينة: »ان الهيئة 
السنوي  مؤتمرها  عقد  تعتزم  العامة 
ترشين  شهر  منتصف  قبل  القادم 

األول الجاري«.
»ان  عىل:  معصوم  جوان  وشددت 
الرشعي،  للفروسية،  العراقي  االتحاد 

يف  الدائر  الخالف  إحالة  عىل  عازم 
العراقي،  الوطني  القضاء  عىل  أرسته 
وإشعار االتحاد الدويل للعبة، واللجنة 
تالعب  ثبت  حال  يف  الدولية  األوملبية 
وممثيل،  بأسماء،  املقال  الرئيس 

الجمعية العمومية لالتحاد«.
وختمت جوان معصوم بيانها بالقول: 
املمثل  هو  تقوده  الذي  االتحاد  »إن 
العراق،  ل فرسان  والوحيد،  الرشعي، 
وإنه اكتسب تلك الرشعية عرب احرتامه 
النافذة  وقوانينه  العراقي  للقضاء 

متمثلة بالقانون 16 لسنة 1986«.

بغداد/ متابعة الزوراء
هريو،  جونزاليس  كارلوس  اإلسباني  البدنية،  اللياقة  مدرب  وصل 
القوة  الفني لفريق  الجهاز  إىل  العراقية بغداد، لينضم  العاصمة  إىل 
»استقبلت   : محمد،  عالء  للنادي،  اإلعالمي  املنسق  الجوية.وقال 
إدارة النادي  املدرب اإلسباني كارلوس جونزاليس، وانظم إىل الطاقم 
االمس«. مران  يف  وشارك  أوديشو،  أيوب  املدرب  بأرشاف  التدريبي 
وبنّي أن التعاقد مع مدرب لياقة بدنية جاء برغبة من الجهاز الفني 
لخربته،  جونزاليس  املدرب  اختيار  تم  أنه  إىل  الفتا  معا،  واإلدارة 
بعد أن اعتذر نظريه اإلسباني جونزالو، الذي انضم للرشطة، رغم 
باملدرب  ثقتها  تضع  اإلدارة  أن  الجوية.وأوضح  القوة  مع  اتفاقه 
املدرب  يقوده  الذي  الفني،  للجهاز  مكملة  حلقة  ليكون  اإلسباني 
الجوية، سيخوض مباراته  القوة  أن  إىل  أوديشو.يشار  أيوب  الكبري 

األوىل يف الدوري العراقي أمام الكهرباء.

بغداد/ متابعة الزوراء
اإلثنني،  غد  يوم  صباح  يغادر 
إىل  الوسط  نفط  نادي  وفد 
مدينة أربيل، للدخول يف معسكر 
يوًما،   12 ملدة  يستمر  تدريبي 

تحضريًا للموسم املقبل.
نفط  كرة  عىل  املرشف  وقال 
العلوم  بحر  فراس  الوسط، 
اإلثنني   غدا  سيغادر  »الفريق 
تعذر  بعد  أربيل،  مدينة  إىل 
يف  خارجي  معسكر  تأمني 
كورونا«. جائحة  بسبب  مرص 

»املعسكر  العلوم  بحر  وأضاف 
ويتخلله  يوًما،   12 ملدة  يستمر 
ودية  مباريات   4 أو   3 خوض 
أربيل«. يف  املتواجدة  األندية  مع 
مهمة  محطة  »املعسكر  ونوه 
لرفع جاهزية الفريق، من خالل 
تكثيف التدريبات بواقع حصتني 
أن  إىل  يومًيا«.وأشار  تدريبيتني 
نفط الوسط سيكون من الفرق 
بعد  األوىل،  املراكز  املنافسة عىل 
استقطاب مجموعة مميزة من 
الالعبني، تحت قيادة جهاز فني 

متمرس. 

فيفا يشيد بعمل اهليئة التطبيعية وميدد عملها لتسعة اشهر اضافية
الزوراء والشرطة يقصان شريط افتتاح الدوري

ركالت الرتجيح تقود بريسيبوليس االيراني لنهائي دوري ابطال اسيا اجلوية يتعاقد مع املعد 
البدني اإلسباني جونزاليس

غدا نفط الوسط يبدأ معسكره 
يف أربيل

6الرياضيالرياضي متى تصبح األندية العراقية غنية ؟
الزوراء / خاص:

هو سـؤال بحاجة لجواب.. األندية العراقية ما زالت بعيدة جدا عن االحرتاف، املشكلة ان معظم 
األندية ال تملك أسـاس تأسيسـها، وهو املالعب، فمعظم هذه املالعب القديمة والجديدة ليست 
ملكا رصفا للنادي، أي أن مداخيل املباريات ال تذهب لها بشـكل كامل، حتى تتمكن من تطوير 
نفسـها.. فهناك مالعـب تابعة لوزارة الشـباب أو وزارات أخرى، لذلك فـإن كل األندية الكربى 
يف العالـم هي ليسـت تابعة لجهة حكومية، لكـن أحيانا يملكها رجال أعمـال أو مجموعة من 
الـرشكات.. هذه األندية العامليـة يف الوقت الحارض هي التي تدعم البنوك، وال تنتظر مسـاعدة 

مثل أنديتنا من وزارة لدعمها وتمشية أمورها. 
ان وسائل تطوير األندية ماليا كثرية، ولكن لنبدأ باألساس، وهو ملكية ملعب كرة القدم كأرض 

ومنشأة لدخول باب االحرتاف.  

أصفر وأمحر
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املجموع�ات  دور  قرع�ة  أف�رزْت 
ملس�ابقة ال�دوري األوروب�ي لكرة 
القدم )يوروبا ليغ( ملوسم -2020

2021 التي سحبت الجمعة يف مقر 
االتحاد الق�اري للعب�ة )يويفا( يف 
نيون الس�ويرسية، عن مواجهات 
س�هلة للفرق اإلنكليزي�ة وصعبة 

عىل نابويل وميالن اإليطاليني.
وأوقعت القرعة نابويل يف املجموعة 
السادسة إىل جانب ريال سوسييداد 
اإلسباني، ألكمار الهولندي ورييكا 
الكرواتي، فيما سيكون عىل ميالن 
مواجهة س�لتيك االسكتلندي وليل 
الفرنيس وسبارتا براغ التشيكي يف 

منافسات املجموعة الثامنة.
وخط�ف ميالن حام�ل لقب دوري 
س�ابقا  م�رات  س�بع  األبط�ال 
تأهل�ه الخميس بصعوب�ة إىل دور 
املجموع�ات بعدم�ا ف�از ب�ركالت 
الرتجيح 8-9 عىل ريو آيف الربتغايل 
بعد تعادلهما 1-1 يف الوقت األصيل 
علم�ا  اإلض�ايف،  الوق�ت  يف  و2-2 
أن ه�دف التع�ادل الثان�ي للفريق 
اإليط�ايل ج�اء يف الدقيق�ة 120+2 
من ركلة ج�زاء عرب الرتكي هاكان 

جالهان أوغلو. 
وكان الثالث�ي اإلنكلي�زي أرس�نال 
أكث�ر  وليس�رت س�يتي وتوتنه�ام 
حظا، إذ وق�ع يف مجموعات تعترب 

سهلة نسبيا.

فيين�ا  رابي�د  أرس�نال م�ع  وق�ع 
النرويج�ي  مول�ده  النمس�اوي، 
ودوندال�ك االيرلندي، فيم�ا يلتقي 
لودوغوريت�س  م�ع  توتنه�ام 
البلغاري، الس�ك لينتس النمساوي 
ويتواج�ه  البلجيك�ي  وأنتوي�رب 
ليس�رت م�ع براغ�ا الربتغ�ايل، أيك 
أثين�ا اليونان�ي وزوريا لوهانس�ك 

األوكراني.
االندي�ة اإلس�بانية  وع�ىل صعي�د 
فيمك�ن وصف مجموع�ة فياريال 
بالس�هلة والواف�د الجديد غرناطة 
يف  األخ�ر  ج�اء  إذ  باملتوازن�ة، 
أيندهوفن  الخامسة مع  املجموعة 

الهولندي، باوك اليوناني، وأومونيا 
نيقوس�يا القربيص، فيما س�يلعب 
فياريال مع ق�ره باغ األذربيجاني، 
الرتك�ي وماكابي تل  سيفاس�بور 

أبيب ضمن املجموعة التاسعة.
القرع�ة  س�حب  عملي�ة  وكان�ت 
اس�تهلت باإلع�الن ع�ن حص�ول 
النجم البلجيكي يف فريق إنرت ميالن 
اإليط�ايل روميلو لوكاك�و كأفضل 
الع�ب يف نس�خة الع�ام املن�رم 
م�ن املس�ابقة بعد قيادت�ه فريقه 
للمب�اراة النهائي�ة، قبل الخس�ارة 

أمام إشبيليه اإلسباني 2-3.
وق�ّدم لوكاكو موس�ما مميزا مع 

ال�”نراتسوري” إذ سجل 34 هدفا 
يف جميع املسابقات. كما ساهمت 
أهدافه ال��23 محليا بحصول إنرت 
عىل املركز الثاني بالدوري اإليطايل 
بف�ارق نقط�ة واح�دة فق�ط عن 

يوفنتوس.
وتناف�س لوكاك�و ع�ىل اللقب مع 
الربتغ�ايل برون�و فرنانديش العب 
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي حاليا 
وسبورتينغ سابقا هداف املسابقة 
برصيد ثمانية أهداف واألرجنتيني 
إيفر بانيغا حامل اللقب مع الفريق 

اإلسباني.
وفيما ييل نتائج القرعة:

املجموعة األوىل:
روما االيطايل.

يونغ بويز السويرسي.
كلوج البلجيكي.

سسكا صوفيا البلغاري.
املجموعة الثانية:

أرسنال االنجليزي.
رابيد فيينا النمساوي.

مولده النرويجي.
داندالك االيرلندي.
املجموعة الثالثة:

باير ليفركوزن األملاني.
سالفيا براغ التشيكي.

هابويل برئ السبع الصهيوني.
نيس الفرنيس.

املجموعة الرابعة:
بنفيكا الربتغايل.

ستاندار دي لياج البلجيكي.
غالسغو رينجرز األسكتلندي.

ليخ بوزنان البولندي.
املجموعة الخامسة:

بي اس يف أيندهوفن الهونلدي.
باوك ساونيكا اليوناني.

غرناطة األسباني.
أومونويا نيقوسيا القربيص.

املجموعة السادسة:
نابويل االيطايل.

ريال سوسييداد األسباني.
ألكمار الهولندي.
رييكا الكرواتي.

املجموعة السابعة:
براغا الربتغايل.

ليسرت سيتي االنجليزي.
آيك أثينا اليوناني.

زوريا األوكراني.
املجموعة الثامنة:

سلتيك األسكتلندي.
سبارتا براغ التشيكي.

ميالن االيطايل.
ليل الفرنيس.

املجموعة التاسعة:
فياريال األسباني.

قره باغ األذري.
ماكابي الصهيوني.
سيفاسبور الرتكي.

املجموة العارشة:
توتنهام هوتسبر االنجليزي.

لودوغوريتس رازغارد البلغاري.
السك النمساوي.

أنتويرب البلجيكي.
املجموعة الحادية عرشة:
سسكا موسكو الرويس.
دينامو زغرب الكرواتي.

فينورد روتردام الهولندي.
فولفسربغ النمساوي.

املجموعة الثانية عرشة:
جينت البلجيكي.

النجم األحمر الربي.
هوفنهايم األملاني.

سلوفان ليبريتس التشيكي.

بعدَما س�جل إن�رت ميالن 9 أه�داف، خ�الل أول مباراتني له يف املوس�م 
الجديد من الدوري اإليطايل، يتطلع الفريق إىل مواصلة التألق التهديفي، 
عندم�ا يحل ضيفا عىل التس�يو، مس�اء اليوم األح�د، يف املرحلة الثالثة 

للمسابقة.
وتغل�ب إن�رت ميالن ع�ىل بينفينت�و، الصاع�د حديثا للس�ري آ )5/2( 
األربعاء املايض، ضمن مباريات مؤجلة من املرحلة األوىل، ش�هدت أيضا 

فوز أتالنتا عىل مضيفه التسيو 4/1.
أما نابويل، فقد س�جل ثمانية أهداف ولم تهتز ش�باكه بأي هدف، كما 

حافظ كل من هيالس فرونا وميالن عىل نظافة املرمى.
ويتص�در ال�دوري اإليط�ايل حاليا كل م�ن، نابويل وأتالنت�ا وإنرت ميالن 

وهيالس فرونا وميالن، برصيد ست نقاط لكل منهم.
وال تزال جائحة كورونا تلقي بظاللها عىل االس�تادات، حيث ال ُيس�مح 
سوى بحضور ألف مشجع يف املدرجات خالل املباراة، وذلك يف ظل تزايد 

حاالت اإلصابة يف إيطاليا، خالل األسابيع األخرة.
وع�ىل ملعب “أليانز” يف تورينو، يلتق�ي نابويل مع يوفنتوس الذي أهدر 
نقطتني خالل أول جولتني، تحت قيادة املدير الفني أندريا برلو، لكنه ال 
يزال مرش�حا بقوة النتزاع لقب الدوري، الذي هيمن عليه طوال املواسم 

التسعة املاضية.
وتع�ادل يوفنتوس م�ع مضيفه روما )2/2(، األح�د املايض، يف املرحلة 

الثانية، وسجل النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو هديف الفريق.

لك�ن يوفنت�وس عانى من النق�ص العددي، إث�ر طرد أدري�ان رابيو يف 
الدقيقة 62، لحصوله عىل اإلنذار الثاني.

ويعد إنرت ميالن، وصيف بطل املوس�م املايض، أقوى املرشحني ملنافسة 
يوفنت�وس ع�ىل اللقب هذا املوس�م، وزادت ه�ذه التوقع�ات بعدما فاز 
الفريق بخماسية، إثر تعديالت تكتيكية من جانب املدير الفني، أنطونيو 

كونتي.
وق�دم س�بيزيا أداء مقنعا أيض�ا، يف مباراته املؤجلة م�ن املرحلة األوىل، 
وتغل�ب عىل أودينيزي يف عق�ر داره 2/0، ليظل األخ�ر دون رصيد من 

النقاط، حاله كحال تورينو وسامبدوريا وكروتوني وبارما.
ويواصل س�بيزيا مشواره، يف أول موسم له بدوري الدرجة األوىل، مساء 
الي�وم األحد بلقاء ميالن، الذي تأهل لدور املجموعات بالدوري األوروبي 
عىل حساب ريو آيف الربتغايل الخميس املايض بفارق ركالت الرتجيح بعد 
التعادل )2-2(، ويف مباراتني أخريني مساء اليوم األحد، يلتقي بينفينتو 

مع بولونيا وبارما مع فرونا.
من جهته، حقق س�مبدوريا ف�وزه األول هذا املوس�م عندما تغلب عىل 
مضيف�ه فيورنتينا 1-2 يف افتت�اح املرحلة الثالثة م�ن الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
وكان سمبدوريا البادئ بالتسجيل عرب قائده فابيو كوالياريال من ركلة 
ج�زاء )42(، ونج�ح فيورنتين�ا يف إدراك التعادل عرب الربي دوس�ان 
فالهوفيتش )72(، قبل أن يخطف فالريو فري هدف الفوز لسمبدوريا 

يف الدقيقة 83.
وح�رم القائ�م األيمن فيورنتينا م�ن ادراك التعادل برده تس�ديدة قوية 
لفيديريك�و كييزا من داخ�ل املنطقة يف الدقيقة الخامس�ة األخرة من 

الوقت بدل الضائع.
ووضع رجال املدرب املخرضم كالوديو رانيري حداً لخسارتني متتاليتني 

أمام مضيفه يوفنتوس وضيفه بينيفينتو الوافد حديثاً إىل دوري.
يف املقاب�ل، مني فيورنتينا بخس�ارته الثانية عىل الت�وايل بعد األوىل امام 

مضيفه إنرت ميالن، بعدما كان استهل املوسم بفوز عىل تورينو.

�َه ليون�اردو، املدير الري�ايض لباريس س�ان جرمان،  وجَّ
رس�ائل حادة وقوية لتوماس توخيل م�درب الفريق، رًدا 
ع�ىل انتقادات األخر لسياس�ة النادي البارييس يف س�وق 
ح بأن قوام فريقه الحايل بات  االنتق�االت.كان توخيل، رصَّ

أضعف من املوس�م املايض، وأنه من غ�ر املنطقي مطالبته 
باملنافس�ة ع�ىل لق�ب دوري األبط�ال دون إب�رام صفقات 
جديدة مثل أتلتيكو مدريد، وليفربول، ومانشس�رت س�يتي.
وقال ليوناردو يف تريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان:” 
تريحات توخيل لم تعجبني أو تعجب إدارة النادي. نعيش 
جميًع�ا وليس فق�ط يف كرة القدم فرتة خط�رة للغاية، وال 
يعجبني عدم إدارك أو تقبل األوقات الصعبة التي نعيشها”.
وأض�اف: “ال أفهم س�بًبا لتريحاته، وس�نحاول حل األمور 
داخلًيا. نتعامل بوضوح، إذا لم يكن هناك شخص سعيد معنا 

نتحدث 
دون  مع�ه 

مش�اكل. لكن طاملا قرر 
البق�اء، يجب عليه اح�رتام اإلدارة، 

والسياس�ة الرياضي�ة للنادي”.وبس�ؤاله ه�ل 
: “نح�اول حل مش�اكلنا  س�تتم معاقب�ة توخي�ل، ردَّ

داخلًيا. ما قاله توخيل غر مقبول عىل اإلطالق، فاألمر 
ال يتعل�ق بفرتة االنتقاالت بل نظام النادي، ويبقى األهم 

أنه طاملا مستمر يف النادي، يجب أن تكون سعيًدا، والرغبة 
يف املعاناة والتحدي من أجل الفريق والتحيل بروح التضحية 

يف هذه الفرتة الحرجة”.وش�دد: “ال�كل يعمل، إذا نجحنا يف 
ضم العبني جدد، فال توجد مشكلة، وإذا لم نستطع، يجب 

أن نتطل�ع لألمام، ه�ذه هي الروح التي نبح�ث عنها، نحن 
هنا لس�نا يف محاكمة”. وأشار: “نبحث عن الفرص املتاحة 
يف األيام الثالثة املتبقية من س�وق االنتقاالت، وإذا لم ننجح 
يف ض�م صفق�ات جديدة، أعتقد أنه س�يكون أم�را مفهوما 
قياس�ا بهذه الفرتة، كل األندية تمر بمش�اكل مالية، واآلن 

ليس الوقت املناسب لرشاء العبني”.

تغ�رت نظرة األرجنتين�ي ليونيل مييس، نجم برش�لونة، نحو 
مدربه الهولندي رونالد كومان، عقب أول مباراتني للبارس�ا يف 

الليجا.
وزعم�ت تقارير صحفي�ة، أنَّ مييس كان يرف�ض قرار تعيني 
كومان، وس�بب ذل�ك أزمة له م�ع اإلدارة، وتط�ورت إىل طلبه 

الرحيل عن النادي.
ووفًق�ا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية، فإنَّه عقب أول 
مباراتني للبارسا يف الليجا، مدَّ مييس أول جرس ثقة مع كومان، 

إثر ظهور الفريق بشكل جيدة للغاية.
كان برش�لونة تغل�ب عىل فياري�ال )0-4(، وس�يلتا فيجو 
)0-3(، كما أنَّ املباراة األخرة، ش�هدت لعب البارس�ا لعدد 

كبر من الدقائق ب� 10 العبني، عقب طرد كليمنت لينجليت، 
إال أن الفريق ظهر بشكل متماسك.

وأش�ارت الصحيفة، إىل أن مييس س�عيد بالعمل البدني الذي 
يقوم به الفريق، تحت قيادة الجهاز الفني لكومان.

وأوضح�ت أن التغر يف األداء البدني لالعب�ني، ملحوظ يف أول 
مبارات�ني، حيث إن الفري�ق يضغط عىل املناف�س من الدقيقة 

األوىل حتى النهاية.
وقال�ت الصحيف�ة: “يف املب�اراة األخ�رة، تغلب البارس�ا عىل 

الظ�روف املعاكس�ة من أمط�ار ورياح ونق�ص عددي، 
وكان ينفذ الهجوم املضاد بشكل رسيع وقوي”.

وش�ددت ع�ىل أن مي�يس تغل�ب ع�ىل 
الشكوك األولية له تجاه كومان، 

كما أنه معجب بالعمل الذي 
يقدمه أل�ربت روكا املعد 

البدني.

صحفي  تقرير  كشَف 
مانشسرت  أن  إنجليزي، 
يونايتد ليس لديه أي خطط 
بوروسيا  عىل  للضغط 
أجل  من  دورتموند؛ 
مع  التعاقد 
ن  و د جا

سانشو، هذا الصيف.
أولويات  أهم  أحد  عاًما(   20( سانشو  وكان 
مغاالة  أن  إال  الصيف،  هذا  يونايتد  مانشسرت 
إتمام  إمكانية  أفسدت  دورتموند،  مسؤويل 

الصفقة.
هذا  األول  بعرضه  يونايتد  مانشسرت  وتقدم 
إسرتليني،  مليون   73 بلغ  والذي  األسبوع، 
 91 إىل  املبلغ  ستزيد  التي  اإلضافات  بخالف 
دورتموند  مسؤويل  أن  إال  إسرتليني،  مليون 

إسرتليني  ماليني   108 عىل  بالحصول  تمسكوا 
إلتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة “دييل ميل” الربيطانية، فإن 
مانشسرت يونايتد ال ينوي زيادة عرضه الحايل، 
يف ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها األندية؛ 

بسبب فروس كورونا.
لبوروسيا  رغبته  سانشو  أعلن  أن  وسبق 
إىل  واالنتقال  إنجلرتا،  إىل  بالعودة  دورتموند 

مانشسرت يونايتد منذ أكثر من شهرين.

7الرياضي
بايرن يقرتب من ضم اجلناح أودوي

زيدان يتصل بليون لضم عوار

اعالم الكرتوني جمموعات متوازنة يف قرعة الدوري األوروبي

يوفنتوس يسعى لالستفاقة وإنرت يتطلع ملواصلة الفوز وسامبدوريا يباغت فيورنتينا

أفاَد تقرير صحفي أملاني، عن آخر التطورات املتعلقة بمستقبل 
اإلنجليزي هودسون أودوي، نجم تشيسيل، هذا الصيف.

وبحس�ب صحيف�ة بيلد األملاني�ة، فإن فرص رحي�ل أودوي إىل 
صف�وف بايرن ميوني�خ، قد تج�ددت مرة أخ�رى، بعدما أعاد 

الفريق البافاري فتح محادثاته مع تشيليس.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن املفاوض�ات ب�ني باي�رن ميوني�خ 
وتش�يليس بش�أن أودوي قد وصلت إىل مرحلة حاسمة، بعد أن 
عرض بايرن ضم الجناح الش�اب عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم 

واحد.
وأب�دى باي�رن ميونيخ رغب�ة قوية يف ضم أودوي خالل ش�هر 
يناير/كان�ون الثان�ي املايض، لكن نج�م البلوز ق�رر أن يجدد 

عقده مع تشيليس، رافًضا إغراءات النادي األملاني.
وابتعد أودوي عن املش�اركة مع تش�يليس بش�كل أسايس، بعد 

انضمام كاي هافرتز وتيمو فرنر وحكيم زياش.
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إىل أن أودوي قام باستئجار 
مدرب براتب ش�هري ق�دره 1500 جنيه إس�رتليني مع ملعب 

خاص به للتدريب، من أجل أن يتحسن مستواه.

تواجد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يف مقدمة مس�ؤويل 
املرنج�ي، للتفاوض مع نجم فرن�يس، خالل املركاتو الصيفي 

الجاري.
ووفًق�ا لصحيفة مرور الربيطانية، فإن ري�ال مدريد بدأ غارة 
متأخ�رة يف املركات�و، للتعاقد مع حس�ام عوار، العب وس�ط 

ليون.
وأش�ارت إىل أن زيدان بدأ االتصاالت مع ليون بنفس�ه، كما أنه 

يعمل عىل إقناع الالعب باالنتقال إىل ريال مدريد، هذا املوسم.
وأوضح�ت أن تحرك زي�دان جاء متأخرًا، عق�ب املوعد النهائي 
الذي حدده جان ميش�يل أوالس، رئي�س ليون، لرحيل أي العب 

من النادي الفرنيس.
وكان أوالس ق�د رصح ب�أن أول أم�س الجمعة ه�و آخر موعد 

للسماح برحيل أي العب من صفوف ليون.
ويحظى عوار باهتمام أيًضا من قبل يوفنتوس، وآرسنال خالل 

املركاتو الصيفي الجاري.

مانشسرت يونايتد يرفع الراية البيضاء يف صفقة سانشو نظرة ميسي تتغري جتاه كومان

ليوناردو لتوخيل: من يبقى معنا 
حيرتم سياستنا

مفكرة الزوراء
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الديوانية / نينا:
 ُت�وىف يف محافظ�ة الديواني�ة الصحف�ي 
واالدي�ب حس�ن عبد الل�ه الرسح�ان اثر 

اصابته بجلطة دماغية .
يذك�ر ان الرسح�ان ه�و عض�و نقاب�ة 
الصحفي�ن العراقي�ن وعم�ل يف العم�ل 
الصحف�ي ويف عدة مج�االت، وله كتابات 

ادبية عديدة. 

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
أف�ادْت وكال�ة اإلعالم يف البيت األبيض، بأن صحفيا ثالثا أصيب بفريوس كورونا املس�تجد 
بعد تغطيته ألنشطة الرئيس دونالد ترامب.وجاء يف بيان البيت األبيض، أن الصحفي املعني 
“كان يف حديق�ة ال�ورود بالبيت األبيض، كم�ا كان ضمن الصحفين الذين غطوا أنش�طة 
ترامب يوم األحد املايض”.وأض�اف البيان أن الصحفي “عانى من أعراض طفيفة”.وأعلن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته وزوجته ميالنيا بفريوس كورونا.
وق�ال ترام�ب يف تغريدة عرب حس�ابه يف موق�ع “توي�ر”، إن التحاليل أثبت�ت إصابته هو 
والس�يدة األوىل ميالنيا ترامب بفريوس كورونا املستجد.وأضاف: “بدأت أنا وميالنيا الحجر 

الصحي وسنتجاوز كورونا”.

فيينا/ متابعة الزوراء: 
أك�َد املعه�د الدويل للصحاف�ة أن اي عدال�ة لم تتحق�ق يف جريمة اغتي�ال الصحفي جمال 

خاشقجي بعد عامن عىل مقتله يف قنصلية بالده بإسطنبول.
وقال�ت بارب�را تريونفي، املديرة التنفيذية للمعهد يف بيان: “مرت س�نتان منذ مقتل جمال 

خاشقجي، لكن السعودية أخفقت يف تحديد أو محاسبة العقل املدبر وراء القتل”.
وأردفت: “األحكام األخرية يف املحاكمة بالس�عودية اس�تهزاء بالعدال�ة ال ينبغي للمجتمع 
الدويل قبولها”.ويف الس�ياق ذاته، انتقدت تريونفي الحكوم�ات التي التزمت الصمت حيال 
جريمة قتل خاش�قجي. وأوضحت أن “حقيقة أن السعودية تمكنت من تفادي أي عواقب 
حقيقية لهذا الفعل البش�ع تكش�ف عن نفاق خطاب حقوق اإلنس�ان من قبل الحكومات 

التي تواصل فرش البساط األحمر للمملكة”.
واملعه�د ال�دويل للصحاف�ة   “IPI” هو منظم�ة عاملية مخصص�ة لتعزي�ز وحماية حرية 
الصحافة وتحس�ن املمارس�ات الصحفية، تأس�س يف أكتوبر 1950، ولديه أعضاء يف أكثر 
من 120 دولة، وتتكون عضوية املعهد من محررين ومسؤولن إعالمين يعملون يف وسائل 

إعالم حول العالم.
ويف 7 أيل�ول/ س�بتمرب امل�ايض، خففت املحكم�ة الجزائية بالرياض أح�كام اإلعدام، التي 

صدرت العام املايض بحق املتهمن، ألحكام بالسجن تصل إىل 20 عاماً.
وقض�ت املحكم�ة بصدور حكم بالس�جن 20 عاماً عىل 5 مدانن، وأح�كام متفاوتة بن 7 

و10 سنوات عىل 3 مدانن آخرين.
ويف وقت س�ابق، اعتربت مقررة األمم املتحدة املعنية بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، 
أغنيس كاالمار، األحكام القضائية األخرية بأنها “محاكاة ساخرة للعدالة” أنقذت املدبرين 
“رفيعي املس�توى”.ومرت الذك�رى الثانية ملقتل خاش�قجي داخل القنصلية الس�عودية، 
يف قضي�ة ه�زت الرأي العام الدويل، م�ع اتهامات تنفيها الرياض ب�أن ويل العهد محمد بن 
س�لمان هو من أصدر أمر اغتياله.وبعد 18 يوماً من اإلنكار والتفسريات املتضاربة، أعلنت 
الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “ش�جار” مع أشخاص سعودين، وأوقفت 18 مواطناً 

ضمن التحقيقات، دون كشف املسؤولن عن الجريمة أو مكان الجثة.
وعقب 3 أش�هر عىل االعراف بمقتله بدأت محاكمة املتهم�ن غري املعروفن إعالمياً، دون 

الكشف عن مكان الجثة حتى اآلن، مع رفض تدويل القضية.
ويف أيار/ يوليو املايض، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية ملحاكمة قتلة خاشقجي 
يف 24 نوفمرب املقبل، بعد املوافقة عىل الئحة اتهام قدمت ش�كواها خديجة جنكيز خطيبة 

خاشقجي، تطول 20 سعودياً، بتهم بينها التعذيب الوحيش والقتل والتحريض.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد 
الصحفي�ن الع�رب مؤيد الالم�ي، الخميس 
املايض، وفاة “شيخ املذيعن” العراقين نهاد 

نجيب يف تركيا بعد معاناة مع املرض.
وكتب الالمي يف تغريدة عىل توير، “انتقل اىل 
رحم�ة الله يف تركيا املذيع القدير والصحفي 
العراقي املعروف نهاد نجيب بعد معاناة مع 

املرض”.
واضاف الالمي: نعزي أهله ومحبيه بفقده، 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
م�ن جانب�ه أوع�ز رئي�س مجلس ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، بنقل جثم�ان املذيع 

الراحل نهاد نجيب من تركيا إىل العراق.
وذكر مكتب الكاظم�ي، أن “الكاظمي أوعز 
بنق�ل جثم�ان املذي�ع الراحل م�ن تركيا إىل 

العراق بعد مناشدة من عائلته”.
كما نع�ى الوس�ط اإلعالمي العراقي ش�يخ 
املذيع�ن نه�اد نجي�ب الذي رس�خ يف ذاكرة 
الجمهور بخامته الصوتية املميزة يف الربامج 
اإلذاعي�ة والتلفزيونية، متنق�ال بن نرشات 
األخب�ار وتقدي�م الربامج املتنوع�ة وتغطية 

األحداث املهمة يف عدة دول عربية.
ونجي�ب م�ن موالي�د 1949 يف كركوك، وهو 
مذي�ع وإعالمي عراقي مخ�رم ومعروف 
يتميز بخامت�ه الصوتية املميزة، عمل مذيعاً 
لس�نوات طويلة امت�دت اىل أكثر م�ن اربعة 

عقود.
كان صوت�ه يف تل�ك الفرة يت�أأل يف الربامج 
االذاعي�ة والتلفزيون�ة املختلف�ة الت�ي كان 

فيه�ا أما مذيع�اً لأخبار أو مقدم�اً للربامج 
املختلف�ة.  وهو خريج كلية اآلداب – قس�م 
االعالم يف جامعة بغ�داد 1973.وهو متزوج 
من الطبيبة األخصائية والناش�طة يف مجال 
حقوق املرأة الدكتورة كولر هادي مصطفى 

حسن البياتي.
من�ذ طفولت�ه كان يحلم بأن يك�ون مذيعاً، 
وتحق�ق حلم�ه يف الرابعة ع�رشة من عمره 
حن ش�ارك بتقدي�م برنامج م�دريس يهتم 

بالفعاليات املدرسية عرب اذاعة بغداد.
يف ع�ام 1964 تع�ن للعم�ل يف اذاع�ة بغداد 
العريقة كمذيع أخبار. وق�رأ نرشة أخبارية 
رئيس�ة مب�ارشة يف صباح الي�وم الثاني من 
تعيين�ه خالف�اً للتقالي�د االذاعي�ة املعروفة 

التي تقت�ي بقاء املذيع س�نة كاملة تحت 
التدريب.

أصبح يف عام 1969 مذيعاً يف تلفزيون بغداد 
إضافة إىل عمله يف اإلذاعة ولكنه تفرغ للعمل 

يف التلفزيون عام 1977.
يف ع�ام 1993 قام م�ع مجموعة من زمالئه 
بتأس�يس جمعي�ة املذيع�ن العراقي�ن وتم 

انتخابه رئيساً لدورتن متتاليتن.
ق�ام بنقل وتغطي�ة العديد م�ن املهرجانات 
واملؤتمرات ومن أبرزها مؤتمر القمة العربية 
يف مدينة فاس باملغرب يف بداية الثمانينيات. 
وكذل�ك قيامه بتقديم النقل مبارش ملناس�ك 
الحج من مكة املكرمة من عىل جبل عرفة يف 

األعوام 1986-1989-2002.

كذلك شارك يف قراءة نرشات أخبارية رئيسة 
من تلفزيون واذاع�ة الكويت ضمن اتفاقية 
تب�ادل املذيع�ن ع�ام 1989. عمل مراس�ال  
لحساب وكالة اسوشيتدبريس ما بن عامي 

1999و2000.
وم�ن خالل دع�وة رس�مية م�ن التلفزيون 
الجزائري قام باعداد وتنظيم دورتن ملذيعي 

وصحفي العاصمة الجزائرية عام 2000.
قدم املئات من الربامج االذاعية والتلفزيونية 
الديني�ة والثقافي�ة والراثي�ة والفنية ومن 
أبرزها برنامج )م�ن الذاكرة( الذي نال عنه 

جائزة اإلبداع.
انتق�ل للعم�ل يف قن�اة الع�راق الفضائي�ة 
الس�ابقة عام 1999 حيث عمل فيها رئيساً 
للمذيعن ورئيس�ًا للقس�م الديني واإلرشاف 
اللغ�وي ومدي�راً ملرك�ز اإلنت�اج الربامج�ي 
ومرشف�ًا للعدي�د م�ن ال�دورات التدريبي�ة 

ومحارضاً فيها.
بعد عام 2003 أنتقل للعمل يف قناة توركمن 

إييل الركمانية يف كركوك. 
إال  الركماني�ة  الرغ�م م�ن أصول�ه  وع�ىل 
أن الثقاف�ة العربي�ة طاغي�ة ع�ىل الثقاف�ة 
الركمانية، حيث يقول هو عىل لس�انه: )أنا 
أيض�اً ثقافت�ي العربية طاغي�ة عىل ثقافتي 
باللغة الركي�ة، أورد لكم هذا املثل... يف ذات 
مرة زرت األس�تاذ عطا ترزي باىش يف منزله 
فق�ال يل يا نه�اد: أنا ال أفهم ن�رشة األخبار 
املقدمة من تلفزيونكم وإنني أنتظر األخبار 
بالعربي�ة لكي أفهم ما س�بق أن قاله املذيع 

باللغة الركية(.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أقدمت الصحفية الروس�ية إيرينا 
يف  الن�ار  إرضام  ع�ىل  س�الفينا 
نفسها، ما تس�بب بوفاتها، وذلك 
بع�د قيام عنارص أمني�ة بتفتيش 

بيتها قبل أيام.
سالفينا كانت مؤسسة ومسؤولة 
اإلخب�اري  املوق�ع  يف  التحري�ر 
املس�تقل ك�وزا ب�رس، وأرضمت 
النار يف نفسها أمام مقر للرشطة 

بمدينة نيزني نوفغورود.
انتحاره�ا، كتبت الصحفية  وقبل 
الروس�ية البالغ�ة م�ن العمر 47 
عاما، رس�الة عىل فيس�بوك قالت 
فيها إنها تلوم الحكومة الروس�ية 

عىل موتها.
وأك�د موقع ك�وزا ب�رس وفاتها، 
فيما قالت لجنة التحقيق الروسية 
إن االدعاء بأن موتها كان له عالقة 
بتفتي�ش بيته�ا ال أس�اس له من 
الصحة، وعملية البحث والتفتيش 
جنائي�ة،  قضي�ة  إط�ار  يف  تم�ت 

اعتربت فيها سالفينا شاهدة.

وقالت س�الفينا عىل فيس�بوك إن 
12 ش�خصا، بينه�م عن�ارص من 
الرشطة الخاص�ة، قاموا بتفتيش 
بيتها يف الصباح الباكر، وبحثوا عن 
كتيبات ومنشورات ووثائق تتعلق 
بمنظمة أوبن راشا، وهي منظمة 
يموله�ا  كان  للمعارض�ة،  تتب�ع 
ميخائي�ل خودوركوفس�كي، أحد 
أب�رز املعارضن للكرمل�ن، والذي 
اضطر إىل الفرار من روسيا بعد أن 

أمىض أكثر من عقد يف السجن.
صحيف�ة  نرشت�ه  م�ا  وبحس�ب 
“نيويورك تايم�ز” األمريكية، فإن 
البحث ال�ذي تم إج�راؤه يف بيتها، 
كان يتعل�ق بقضي�ة جنائي�ة ضد 
ميخائيل يوسيليفيتش، وهو رجل 
أعمال رويس، تش�تبه السلطات يف 
أن�ه كان يعم�ل مع منظم�ة أوبن 
راشا، التي تعّد رسميا منظمة غري 

مرغوب فيها يف روسيا.
وج�اءت وف�اة س�الفينا يف ظ�ل 
يواجهه�ا  الت�ي  املخاط�ر  تزاي�د 
الصحفي�ون املعارض�ون، يف وقت 

تزداد في�ه االعتداءات واالعتقاالت 
بح�ق  والتهدي�دات  واملضايق�ات 
خ�الل  روس�يا  يف  الصحفي�ن 
الس�نوات األخرية، وفقا ملعلومات 
نرشتها مجموعة العدالة من أجل 

الصحفين.
وتق�ول املجموع�ة ع�ىل موقعه�ا 
ع�ىل اإلنرن�ت إن العمل كصحفي 
يف روس�يا يرافق�ه دائم�ا مخاطر 
والصح�ة  الحي�اة  ع�ىل  متزاي�دة 

والحرية.

وقب�ل تفتي�ش بيته�ا، تعرض�ت 
سالفينا لضغوط مستمرة من قبل 
السلطات الروس�ية، وتم تغريمها 
ملش�اركتها يف مظاهرات معارضة 
نوفغ�ورود،  نيزن�ي  مدين�ة  يف 
وملشاركتها منشورات ألوبن راشا 

عىل فيسبوك.
الروس�ية  الس�لطات  وتم�ارس 
اإلع�الم  وس�ائل  ع�ىل  ضغوط�ا 
الكث�ري  وق�ام  والصحفي�ن، 
عمله�م،  ب�رك  الصحفي�ن  م�ن 

واالستقالل بأنفس�هم عرب إنشاء 
مواقع إلكرونية ومدونات للتعبري 

عن آرائهم.
وقبل تأس�يس موقعه�ا اإلخباري 
عمل�ت   ،2016 ع�ام  الخ�اص 
س�الفينا يف العدي�د م�ن وس�ائل 
اإلعالم املحلية، حيث واجهت دائما 

أشكاال مختلفة من الرقابة.
وقال�ت خ�الل مقابل�ة معه�ا يف 
س�بتمرب م�ن الع�ام امل�ايض إنها 
فقدت وظيفتها ثالث مرات، ألنها 
ل�م تس�تطع التكل�م بحري�ة وأن 
تقول الحقائق كما هي، ولسالفينا 
عدة مق�االت ومواضي�ع وتقارير 
بنش�اطات  تتعل�ق  اس�تقصائية 

جهاز األمن الرويس.
وقام عدة أشخاص بوضع الزهور 
والشموع يف موقع انتحار سالفينا 
بمدين�ة نيزن�ي نوفغ�ورود، التي 
يبل�غ ع�دد س�كانها 1.3 ملي�ون 
نس�مة، وتقع عىل بع�د 250 ميال 
رشق العاصمة الروسية موسكو، 

مع اإلشادة بشجاعتها وحريتها.

باريس/ متابعة الزورء: 
أعل�ن س�وندار بيش�اي الرئي�س التنفي�ذي 
لرشك�ة غوغل عن اس�تثمار ملي�ار دوالر يف 
اتفاق�ات رشاك�ة م�ع نارشي صح�ف حول 
العال�م بغية صناعة مضام�ن عالية الجودة 
واختياره�ا من أجل “تجربة” إخبارية أفضل 
ع�رب اإلنرن�ت. وكتب بيش�اي منش�ور عرب 
مدونة الخميس أن “هذا االلتزام املايل سيوفر 
دخ�ال للنارشين”. ويأتي ه�ذا اإلعالن يف ظل 
التوت�ر ب�ن غوغل وحكوم�ات غربي�ة، مثل 
أسراليا وفرنسا، فرضت رسوما عىل الرشكة 
األمريكية العمالقة مقابل اس�تغالل املحتوى 
اإلعالم�ي عىل منصاتها، فيم�ا ترفض غوغل 

ه�ذا الخيار قائل�ة إنها مس�تعدة للتخيل عن 
ع�رض أخبار وس�ائل اإلع�الم يف البلدين عىل 
محرك البحث التابع لها، ما يتسبب بخسارة 
إضافي�ة لوس�ائل اإلع�الم الت�ي تعاني أصال 
م�ن أزم�ات مادية.وي�رى خ�رباء أن خطوة 
غوغ�ل ته�دف إىل امتصاص الغض�ب املتزايد 
تجاهها، وهو بمثاب�ة ترضية للنارشين لكن 
العمالقة.وس�يكون  الرشك�ة  رشوط  وف�ق 
املنتج اإلعالمي الجديد الذي س�تقدمه غوغل 
متوافرا يف ب�ادئ األمر عرب خدمة غوغل نيوز 
عىل أندرويد، ثم عرب الخدمة عينها عىل نظام 
التش�غيل )آي.أو.أس( التاب�ع ملجموعة آبل.
وأشار بيشاي إىل أن غوغل وقعت اتفاقات من 
أجل هذه املضامن الجديدة ضمن ما يس�مى 

“غوغل نيوز شوكايس”، وشملت حوايل مئتي 
نارش صحفي يف أملاني�ا والربازيل واألرجنتن 
وكندا وبريطانيا وأس�راليا.ومن بن نارشي 
الصحف هؤالء ثمة خصوصا “دير ش�بيغل” 
و”س�ترين” و”دي تسيت” و”فوليا دي ساو 
باول�و”، إضاف�ة إىل نارشي�ن لصح�ف ذات 
طاب�ع محيل أكثر بينها “إل ليتورال” و”جي.

زي.إتش” و”واز” و”س�وتودا”. كذلك تجري 
غوغ�ل مفاوضات لتوس�يع ه�ذه الخدمة يف 
بل�دان أخرى بينه�ا الهند وبلجي�كا وهولندا، 
وفق رئيس املجموعة.وستكون خدمة “غوغل 
نيوز ش�وكايس” متواف�رة يف وقت الحق عن 
طري�ق عمليات البح�ث التقليدية عىل محرك 
غوغ�ل، وأيضا عىل “غوغل ديس�كافر” وهو 

رشيط األحداث املقّدم للمس�تخدمن بصورة 
مكّيف�ة م�ع اهتماماتهم.وأض�اف بيش�اي 
“سنبقى إىل جانب النارشين الصحفين أكثر 
م�ن أي وقت مىض لنس�اعدهم يف مرشوعهم 
للتح�ول الرقمي، ولدعم قط�اع صحفي عايل 
الجودة”.وأوض�ح رئيس غوغ�ل، أن الخدمة 
الجديدة من املجموعة ستتكون من مساحات 
خاصة تتيح للنارشين املش�اركن يف املرشوع 
إب�راز مضامينه�م م�ع “مزي�د م�ن العم�ق 
والخلفي�ات” بفضل عروض تسلس�ل زمني 
واقتطاعات معين�ة ونرش مقاالت ذات صلة.

ولفت بيش�اي إىل أن وس�ائط أخرى ستكون 
متاح�ة يف وق�ت الحق بم�ا يش�مل املقاطع 

الصوتية والفيديو وامللخصات اليومية.

نقيب الصحفيني: وفاة املذيع القدير نهاد جنيب بعد معاناة مع املرض

صحفية روسية تنتحر حرقا وترتك رسالة حلكومة بالدها

غوغل تستثمر مليار دوالر ترضية لناشري صحف عامليني

جلطة دماغية تغيب احد
 صحفيي الديوانية

إصابة صحفي ثالث بكورونا بعد تغطيته 
ألنشطة ترامب

املعهد الدولي للصحافة: مل تتحقق 
أي عدالة يف جرمية خاشقجي

نقابة الصحفيني التونسيني تطالب املؤسسات اإلعالمية باستمرار آلية العمل عن بعد 
بعد تسجيل زيادة كبرية باالصابات 

تونس/ متابعة الزوراء: 
جددِت النقابة الوطنية للصحفين 
التونس�ين مطالبتها املؤسس�ات 
للصحفي�ن  للس�ماح  اإلعالمي�ة 
بالعم�ل عن بع�د واالكتف�اء بأقل 
م�ا يمك�ن م�ن الحض�ور داخ�ل 
تتطلب�ه  م�ا  حس�ب  املؤسس�ات 
استمرارية العمل، وذلك توقيا من 

انتشار فريوس كورونا املستجد.
وأشارت النقابة يف بالغ إىل تسجيل 
“عدة إصابات بفريوس كورونا يف 
صف�وف الصحفي�ن يف العديد من 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة العمومي�ة 
والخاصة ع�ىل املس�توى املركزي 
والجه�وي وأغلبهم أصيب�وا أثناء 
القيام بمه�ام صحفية، وفق نص 

البالغ.
وقال�ت النقاب�ة يف بالغه�ا: نظ�را 
لتطورات الوضع املتعلق بانتش�ار 

ويف  تون�س،  يف  كورون�ا  ف�ريوس 
إط�ار انخراطها يف االس�راتيجية 
االم�راض  ملقاوم�ة  الوطني�ة 
املس�تجدة وبالتنسيق مع مصالح 
وزارة الصحة، وبالنظر إىل تسجيل 
عدة ح�االت اصاب�ة بالفريوس يف 
صف�وف الصحفي�ن يف العديد من 
املؤسس�ات االعالمي�ة العمومي�ة 
والخاصة وعىل املس�توى املركزي 
القيام  أثن�اء  والجه�وي وأغلبه�ا 
بمه�ام صحفي�ة، واعتم�ادا عىل 
الدولي�ة  الفيدرالي�ة  توجيه�ات 
للصحفين، يه�م النقابة الوطنية 
للصحفي�ن التونس�ين أن تتوجه 

بما يأتي:
تجدد دعوتها امللحة إىل املؤسسات 
اإلعالمي�ة بالّس�ماح بالعم�ل عن 
بع�د للصحفي�ن واالكتف�اء بأقل 
ما يمكن م�ن الحضور داخل هذه 
تتطلب�ه  م�ا  حس�ب  املؤسس�ات 

وتحم�ل  العم�ل.  اس�تمرارية 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة مس�ؤولية 
مزيد تدهوراألوضاع واصابة املزيد 
م�ن الزمالء يف حال ع�دم التزامها 
بحماي�ة العامل�ن به�ا واعتم�اد 

العمل عن بعد. 
وتش�دد النقاب�ة ع�ىل ان اإللتزام 
والن�رشة  الصح�ي  بالربتوك�ول 
يك�ون  أن  يج�ب  ال  التوجيهي�ة 
مربرا للمس بحقوق ومكتس�بات 
املؤسس�ات  دع�وة  الصحفي�ن 
اإلعالمي�ة إىل توف�ري مس�تلزمات 
التعقيم والنظافة يف اماكن العمل، 
وتوف�ري مع�دات الس�المة بم�ا يف 
ذل�ك الكمام�ات الطبي�ة ومطهر 
اليدين لكل طواقمها يف امليدان ويف 
مقراته�ا، وتوفري س�الل مهمالت 
مغلق�ة لضم�ان التخل�ص منه�ا 
بطريق�ة آمن�ة، وااللت�زام بتوفري 
تنقالت العاملن باملؤسس�ات من 

وإىل مراكز العمل لتجنب استعمال 
النقل العمومي.

إىل  الضي�وف  اس�تدعاء  تجن�ب 
اإلم�كان  ق�در  االس�توديوهات 
واالعتماد عىل املداخالت الهاتفية أو 
باستعمال األنرنت لتأثيث الحصص 
والربامج التلفزي�ة واالذاعية، ومنع 
حض�ور الجمه�ور يف اس�تديوهات 

الربامج التلفزية.
وتدع�و الصحفين إىل اب�الغ النقابة 
الوطني�ة للصحفين التونس�ين يف 
حال عدم التزام املؤسس�ة اإلعالمية 
بتوفري مع�دات الوقاية من فريوس 
كورونا يف مقرات العمل والتي تصنف 
ضم�ن االعتداءات ع�ىل الصحفين. 
باإلضافة إىل رضورة ابالغ النقابة يف 
حال اشتباههم يف اصابتهم بأعراض 
صحية كالس�عال وقرارهم الدخول 
يف الحج�ر الصحي املن�زيل للمتابعة 

وتقديم الدعم الالزم.
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 عالوة وهيب
 ع�ن منش�ورات دار الورش�ة الثقافي�ة 
للطباع�ة والن�ر والتوزي�ع يف الع�راق 
صدرت مؤخرا املجموعة الثالثة لنصوص 
الكاتب )ع�ي العب�ادي( املرسحية، هذه 
املجموعة تعد فارقا يف مس�ار هذا الكاتب 
املرسحي الذي يس�عي إلضافة الجديد ايل 
متن الكتاب�ة املرسحية يف الع�راق. ومنه 
الوطن العربي ومل�ا ال العاملي .ألن النظرة 
اإلنس�انية ال تتوق�ف عند وط�ن محدود 
بحدود جغرافية وسياسية مفروضة عي 
الشعوب بل تتخطاها إىل آفاق أوسع، ألن 
الكتابة ال تعرتف به�ذه الحدود والكاتب 
وعامل�ه ال تحده الخطوط التي يرس�مها 
الحكام للحد من حريته، بل هو املس�افر 
يف الخي�ال واملتفاعل مع قضايا اإلنس�ان 
حيثم�ا وأينم�ا كان، خاصة ال�ذي يكتب 
للم�رسح وال�ذي حت�ى وأن كان ينطل�ق 
من محيط�ه إال أنه يتج�اوز ذلك بفكره 
ويحتض�ن مأس�اة االنس�ان ويع�ر عنه 
وعنه�ا، ذل�ك ألن املرسح حي�اة، والحياة 
م�رسح، والفن هو ال�روح التي بها يحيا 
ويتنف�س ويتح�رك ليفع�ل ويتفاعل مع 
م�ا حول�ه. إذن املرسح ال يع�رف الحدود 
وال يع�رتف به�ا ألن موطنه ه�و موطن 
هذا اإلنس�ان الذي طحنت�ه األقدار وهذه 
الساسة وقهره الطغاة واغتالته الحروب. 
تلتزم نصوصه )عي العب�ادي( يف اغلبها 
بهذه القضايا وبأس�لوب فلسفي أحياناً 

وروح عبثي�ة أحيان�اً أخ�رى ألن الحي�اة 
الراهن�ة تفرض هذه العبثية ولكنها غري 
العبثية عند روادها الكبار؛ بل هي عبثية 
جديدة فرضتها الظ�روف الجديدة يف هذا 
العال�م الجدي�د واملتج�دد، والعبثي�ة عند 
العب�ادي ليس�ت عبثية مجاني�ة؛ بل هي 
عبثية خالقة غالباً ما تدفع إىل التس�اؤل 
عن الذي حدث أو يحدث وتطرح االس�ئلة 
الوجودية التي قد ال نجد لها أجوبة؛ لكنها 
تخلخل ما بداخلنا من قيم ومفاهيم ربما 
لم تع�د صالح�ة اآلن. تس�اؤل )وجودي 

.فلسفي .عبثي خالق( .
 ضم�ت املجموع�ة نص�وص تتف�اوت يف 
الج�ودة؛ ولكنه�ا جميعها كتبت بش�كل 

التسارع يف تبادل الحوار بني الشخصيات 
ودون وجود الرته�الت اللغوية أو الحوار 
املجاني الذي ال يقول شيئاً، فعي يحسب 
جيد جمل�ه وكي�ف تنطقها الش�خصية 
لتجعل�ك تتفاع�ل معه�ا، وال يس�تجدي 
تعاطفك بل يرغم�ك عليه ألن ما يصوره 
ل�ك ل�ن تجد نفس�ك غريب�اً عن�ه فهناك 
االحب�اط، وهناك  االنفصامي�ة، وهن�اك 
الضي�اع، وهن�اك العبثية، أن�ه باختصار 
يعمل ع�ي توثي�ق الحياة التي يعيش�ها 
وهو فيه�ا، ال يختلف عن�ي أو عنك لذلك 
تحس أن شخصياته معروفة عندك وأنك 
ربم�ا التقيتها ذات صب�اح وربما تحدثت 

معها أو حدثتك عن همومها وأحزانها. 

هذه النص�وص التي جمعها يف مجموعة 
)مبغ�ي(ال تختل�ف كث�رياً ع�ن نصوص 
املوت�ى،  )ب�راد  الس�ابقتني  مجموعتي�ه 
الثنائي�ة  ع�ي  فيه�ا  ويعتم�د  تف�و(. 
والفردية، بحيث جاءت يف شكل ديودراما 

ومونودراما وحتى ثريو دراما.
) حم�ام نس�وان( ونالح�ظ دخوله هذه 
املرة ايل مكان مح�رم عىل الرجال دخوله 
وق�ت تواجد النس�اء فيه وه�و الحمام؛ 
وبذلك يكرس أحد التابوهات اذ لم يس�بق 
حس�ب قراءات�ي لنص�وص م�ن املرسح 
لكت�اب ع�رب أن دخ�ل احده�م ايل ه�ذا 
الفضاء ليجعل منه مكان الحدث يف عمله 
باستثناء نص وحيد أذكر عنوانه وال أذكر 

اس�م كاتبه وعنوانه )دخول الحمام مش 
زي الخ�روج من�ه( وه�و لكاتب مرصي 
م�ن الرعي�ل األول إذن أخت�ار )العبادي( 
حمام النساء مكاناً ألحداث نصه وإقامة 
الع�زاء لقتي�ل ت�م طعن�ه ع�دة طعنات، 
ال تتف�ق النس�اء ع�ىل ع�دد الطع�ن ألنه 
احت�ج عىل من كان�وا يتجمعون عند باب 
سكنه للسكر وهم من الرجال املسلحني. 
وهن�ا ال ش�ك أش�ارة من�ه إىل ذل�ك الجو 
املرعب الذي خلقته امليليش�يات املسلحة 
س�واء أكانت م�ن النظام أو مم�ا يعرف 
)بالدواع�ش( وهن�اك إيح�اءات يف النص 
تقول )اتهموني(، الغالب من )الدواعش( 
ألنه�م فرضوا ع�ىل أم القتي�ل )كغيلته( 
ألنه يف الحقيقة لي�س ابنها وهي تعرتف 
بذلك، إذ فرضوا عليها التطهر يف الحمام؛ 
ألنه�ا متهم�ة بأنها عاهر، هن�ا نوع من 
الغرائبي�ة كذل�ك يف نص�وص )العبادي(؛ 
لكنه�ا غرائبية تمد العمل بالجمال وتزيد 
م�ن عمقه كما هنا أش�ياء م�ن التناص 
يف أعم�ال أخ�رى باملجموع�ة وخاصة يف 
ن�ص )تحريق( إذ يتن�اص فيه مع قصة 
إليه�ا  الحس�ني(، أي االس�تناد  )االم�ام 
لقول الحقيقة عن الحارض. إن اإلنس�ان 
عند )ع�ي العبادي( ووفق نصوصه هذه 
إنس�ان محبط ومنفصم بائس وس�اخر 
وغري ق�ادر عي التغي�ري؛ ولكنه يحرضك 
أو يحرضن�ا نحن املتفرج�ني عىل التغيري 
والث�ورة ض�د القه�ر والظل�م وض�د من 

رسقوا حريتنا حياتنا.

  
جبار وّناس

يفيِ ي�وم األحد  27 - 9 - 2014  ماَت القاص والروائي 
والناثر املائز محس�ن الخفاجي يف مدينته النارصية 

عن عمر ناهز الرابعة والستني عاما...
          وأدن�اه نص الح�وار الذي أجريته معه وهو يف 

قره الجديد 
حوار مع محسن الخفاجي يف قره الجديد

َل محس�ن الخفاجي اىل عالم ليس              وأخريا ُرحِّ
فيه ما يتناغُم م�ع مزاجه الضارب يف أقىص درجات 

الوضوح 
           فض�ال عن التقاطع الحاد بني ممكنات ايمانه 

بفن الرسد اذ ترسخ بني  وجدانه
ودواخل�ه فيلّوُح به عالياً وبني ممكن�ات ذلك العالم 

املُْروى له بخيوط الخوف والظالم 
          فكان أن رّصح وبصوت واضح وأمام الكل عن 

امتعاضه من كل اللحظات 
التي تعّجل من اق�رتاب تلك الخيوط باتجاه مملكته 

األثرية )عالم الرسد الكبري( 
         وعىل الرغم من احساس�ه املر وهو يش�هد عىل 

اختزال تلك املسافةيِ التي تفصله عن 
هودجيِ املوتيِ الطاعنيِ يف خرٍس عميق 

فيظ�ل مش�دودا الي�ه يتم�ىل خطواتيِه حت�ى لحظة 
األلتقاء األخري 

�بُّ امل�وَت وال أح�بُّ أن           كان يق�ول يل: أن�ا ال أُحيِ
أرى صديق�ا يل وهو يف ح�رة االحتضار ولهذا كنُت 
يف ع�زوٍف تاٍم عن حضور مجال�س العزاء التي تقام 
يف مدينتن�ا حت�ى لو كانت املس�افُة بين�ي وبني تلك 

املجالَس بضعُة أمتار 
فقلت له:

                 ليس كلُّ موٍت مصيبًة 
                 فماذا يعني الرحيل 

                وقد يجف ماء الحياة يف أجسادنا ؟
أال تج�ُد يف الرحي�ل األب�دي م�ا هو أفضل م�ن حالة 

االغرتاب واملنفى ومفازات الغفلة والتوهان
 والتي أمىس فيها العقُل سارحاً يف سباٍت كبري ؟

              ثم كيف ترى لجس�دك النحيل هذا أن يقاوَم 
أالَمه ويتحدى رصوَف توجعاته؟

وكيف تجد لها مكاناً خارَج استحاالته ليكوَن بريقا 
ال يعرف االنطواء؟

يا صديقي 
            بكون�ك كائن�اً مالُذه واح�اُت الرسد وغصُنها 

املدلل )القصة(
أرى أن ال تخرَج عن املساحة املضيئة التي ُيتيحها لك 

جسُدك النحيُل هذا 
لتنض�َح فيها ج�زءاً مما تح�رتُق به دواخُل�َك غانما 

هانئا 
           ال أري�ُد أن أُنغ�َص علي�ك  لحظ�اتيِ س�كونيَِك 

األبدي 
           أتراك راضيا بمنفاك الجديد؟

         ليس جديدا ما أقوله حول املنفى فقد كنُت أراَك 
وأنَت تميش بسيمياء املنفني 

نعم 
 هو احس�اس مغمٌس بطعميِ األىس وكأني بك ترتيض 
اإلقام�ة في�ه م�ع معرفتك املس�بقة بأنه ل�ن يكون 

مدينَتك املفرتضَة وال فردوَسك املفقود 
         ي�ا له�ذا الحزنيِ الذي أتهجاه بمراياك املهش�مة 

وهي تحيط بمنفاك الجديد !!!
نعم 

 ليس لك س�وى أن تكون مهجوس�ا بوضع تفاصيَل 
َك حتى الرمقيِ األخرييِ من عمر منفاك هذا  وضعيِ

ق�د يكون انتقاُل�َك الجديُد عنوان�اً لفصل ناقٍص من 
حياتيِك الذاتية 

َك العبثي؟         أما تزاُل ُترُص عىل سلوكيِ
أش�هُد لك بصفائ�ه وتفرده وترفعه ع�ن كل حاالت 

التبني الهجني أو املزيف 

أصدْقني 
يا صديقي

                   أتعل�ُق ع�ىل ج�دران ق�رك الجدي�د                                        
مقولَة سورين كريكجارد: 

                   ) إْن تعْش تندْم و إْن لم تعْش تندْم ( ؟
                   أم أنََّك ُتْنصُت اىل سكونيَِك األبدي            فرتاه 

حلماً ال يختلُف عن حياتك التي عشَتها كحلم؟
ال تهتم ملن يسألك عن الجنة والعذاب 

تشبْث بموتك يا صديقي
قبالتي لك محسن 

صديقك
جّبار وّناس
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ثقافية

من أدب الرحالت

ما بني الفعل املس�تقبح النتهاك كرامة 
االنسان واالس�لوب الرسدي املستملح 
صمم�ت الروائية خول�ة محمد فاضل 
الفضاء العام لروايتها )امرأة من رماد(، 
وما بني مطرقة االرهاب وما خلفه من 
ويالت ودمار وسندان األعراف الفاسدة 
تتح�ول ش�خصية الرواي�ة )مرجان�ة 
ريح�ان( م�ن فت�اة نابض�ة باألمل اىل 
حفن�ة من رم�اد، وما بني االس�تهالل 
والخاتمة تك�ون الش�خصية املركزية 
للرواي�ة ق�د فق�دت عفته�ا وأصبحت 
بؤرة لكل صنوف الش�قاء، ومع تتابع 
الخطى مع فص�ول الرواية نرى زواجا 
رشعيا قائما بني سخونة الحدث وأناقة 
اللغة التي ضخ�ت الكاتبة يف رشايينها 

أسلوبها الشعري الجميل.
ما ب�ني املبن�ى واملعنى انته�اك صارخ 
للم�وروث املبت�ذل ال�ذي ي�رتك س�وط 
دوالي�ب  يف  الضحي�ة  ويض�ع  الج�الد 
الحك�م الجائر، مرجان�ة ريحانة بطلة 
ال تملك م�ن بطولتها غري االنقياد وراء 
كل فع�ل، الخن�وع دون مقاومة تذكر، 
) انت�زع املحفظة من ي�دي .. ص14 ( 
)رست خلفه منقادة اىل حتفي املنتظر 
يف الجب�ل ص15( ) وضع يف فمي ثالث 
حب�ات منه�ا وجرع�ة م�اء ص17 ( ) 
ابتلعته�ا ع�ىل مض�ض ص18 ( ) فك 

وثاقي وانتهك عريض ص 18 ( .
فت�اة ثائرة م�ن الداخل، س�اخطة عر 
منول�وج داخ�ي ع�ىل حظه�ا العاث�ر، 
ولكنه�ا مستس�لمة كمعزى تق�اد اىل 
س�كني الجزار، ) وانا مستس�لمة رضا 

بقدري وطاعة له ص 8(.
لس�نا بص�دد محاكم�ة كاتب�ة الرواية 
ع�ىل اختيارها بطل�ة لروايتها من هذا 
الصن�ف، ربما تعتقد ان امل�رأة القادمة 
م�ن الريف هك�ذا، أو ان قس�وة الحبل 
االع�راف  امللت�ف ع�ىل رقبته�ا ج�راء 
والتقاليد نس�ج خيوط شخصيتها عىل 

هذا النول، رغم معرفتنا بجرأة وبسالة 
امل�رأة الجزائري�ة ودوره�ا الش�جاع يف 
مقارعة أه�وال الحياة والتصدي للظلم 

واالحتالل.
الزمن الروائي:

رواي�ة )امرأة م�ن رم�اد( تعاملت مع 
الزم�ن الروائي وفق التسلس�ل املرافق 
لحركة االحداث، وبصيغت�ه التقليدية، 
فالرواية تبدأ بانتهاك عىل يد العصابات 
الت�ي تتاج�ر بالدين وهي الف�رتة التي 
بدأت منذ بداية التس�عينيات، وما نتج 
عنها من انته�اكات وحرق ودمار، هنا 
ش�كلت األزمنة الثالث�ة )زمن الحدث/ 
زمن الكتابة / زمن القراءة( بالنس�بة 
لنا نسقا راح يتصاعد مع سري األحداث 
وصوال اىل الخاتمة، وبهذا يمكن ادخال 
الرواي�ة اىل صن�ف الرواي�ات التقليدية 
وفق اعتبارات االبع�اد الزمنية )املايض 
/ الحارض / املستقبل( اال اننا يف الوقت 
ذاته نستطيع رصد زمن آخر هو الزمن 
النف�ي: )كنُت حينها عائ�دة اىل بيتي 
من الثانوية، اذ اعرتض الرجل الوس�خ 
ذو البدلة العسكرية دربي ص14 ( هذا 

الزمن التاريخي نستطيع الوقوف عليه 
بسهولة ابتداء من منبع الرواية وحتى 
مصبه�ا، وه�ذا الزمن النف�ي املتعلق 
باملش�اعر واألحاس�يس الداخلية وهو 
الزم�ن ال�ذي يمل�ك داللة الكش�ف عن 
الش�خصية الروائية اضافة اىل عنارص 
الرواي�ة األخرى، )كنت اتصن�ع التعثر 
م�ن حني آلخ�ر علن�ي اس�تفز جنونه 
فيقتلني ص15( )ذلك املوقف العس�ري 
ال�ذي تمني�ت في�ه ل�و تنش�ق االرض 

وتبلعني ص41( .
الزم�ن النفي هنا يخ�رج حامال معه 
لواعج ومكامن ومش�اعر الش�خصية 
ب�كل ما تحمله من أف�راح واتراح ، من 
مرسات ومنغصات، وهو زمن ال يقرتب 
من زمن اليوم والساعة بل يتخطاه اىل 

عالم التخيل وااليهام.
املكان الروائي

من�ح امل�كان يف رواية )ام�رأة من رماد( 
بع�دا جدي�دا وأهمية كب�رية، ال ألنه أحد 
العن�ارص الفني�ة للرواي�ة أو الحاضن�ة 
التي تتحرك فيها االحداث والشخصيات، 
ب�ل ألنه الفضاء الواس�ع ال�ذي احتضن 

كل عن�ارص الرواي�ة، األمكن�ة ال�واردة 
هي امكنة واقعي�ة ولكنها متفاعلة مع 
مش�اعر واحاس�يس ابطالها، وليس�ت 
خلفي�ات جام�دة تتحرك عىل س�طحها 
الش�خصيات واالح�داث، وتحق�ق فيها 
الق�ول الش�ائع )األمكنة ن�اس والناس 
اماكن(، االمكنة بكل أبعادها وأشكالها 
وهواج�س  تح�ركات  تجس�د  وه�ي 
ومشاعر الناس، والناس بكل تحركاتهم 
التي تدور داخل املكان. )س�ار االرهابي 
يجرني وس�ط الغابة .. ص16 ( ) بلغت 
مش�ارفه بمش�قة .. فوج�دت مزرعته 
محاطة بأسالك ش�ائكة ص 20 ( ) كم 
هائل من البس�اتني والبيوت الحجرية .. 
ص 28 ( ) أدخلت املشفى يف تكتم واضح 
.. ص32 ( ) يف ك�وخ مهج�ور بحديق�ة 
املنزل الخلفية ص 35 ( ) عدت اىل مقاعد 
الدراس�ة بعد أن تعافيت ص51 ( )مرت 
ايام البهج�ة معجلة والتحقق بيت خايل 
الكائن بحي املنصورة بأعايل قس�نطينة 
ص55 ( ) أه�وال القيامة قد عصفت يف 
اري�اف جيجل  ص 59 ( ) كانت الش�قة 
يف الطاب�ق االول من عم�ارة جديدة ص 

137 ( ) كانت االرض تموج وتهتز تحت 
قدمي ص 139 ( .

م�ا أوردت�ه هن�ا م�ن نص�وص أردت 
التأكي�د من خالله�ا ان جميع االمكنة 
س�واء امكن�ة حقيقي�ة ام مجازية قد 
س�اعدت عىل تماس�ك عنارص الرواية 
وتش�كيل أبعاده�ا الداللي�ة ، وأظهرت 
ق�درة الروائي�ة خول�ة محم�د فاض�ل 
ع�ىل جع�ل االماك�ن متحرك�ة وفاعلة 
وبعيدة عن مفهوم الحياد، وبهذا كانت 
الكاتب�ة بارع�ة يف تصدي�ر قلمه�ا اىل 
ذهنية املتلقي، لقد اس�تطاعت الكاتبة 
من تحويل امل�كان الهنديس امليكانيكي 
اىل م�كان متحرك ديناميك�ي، فأتقلب 
املكان اىل مولدات للرؤية الش�املة من 
خالل العدس�ات الدقيق�ة التي رصدت 
ما وراء الحركة للشخصيات واالحداث، 
وجعلهما يتحركان وفق بوصلة الوعي 
واالحساس بتأثري كل واحد منهما عىل 

اآلخر.
امل�كان يف رواي�ة )ام�رأة من رم�اد( ال 
يمكن قياس�ه وف�ق الط�ول والعرض 
والعم�ق، وانما بقدرته عىل اس�تيعاب 
مجمل املش�اعر واالحاس�يس ما ظهر 
منها وما بطن للشخصيات سواء كانت 
هذه الشخصيات مركزية ام هامشية، 
فهن�اك توصي�ف الفعل داخ�ل املكان، 

وهناك صورة املكان داخل الحكي.
خالص�ة الق�ول: ان الزم�ن وامل�كان يف 
الرواية ال يمك�ن فصلهما ونحن نقوم 
بس�ياحة رسيعة ب�ني مراف�ئ رواية ) 

امرأة من دخان ( .
يب�دو ان الروائية خول�ة محمد فاضل 
أرادت لروايتها االس�تمرار، وادخالها يف 
عال�م الرواية املتسلس�لة، فختمتها ب� 
)لم تنته(، وألن الرواية تحتاج اىل املزيد 
م�ن القاء الض�وء، فنقول )ل�م ننته(، 
لنا معها جول�ة رسيعة أخرى مع بنية 

الش�خصية يف الرواية.

الورشة النقدية لثقافية الزوراء تقدم:

سياحة قصرية على شواطئ رواية )امرأة من رماد(

ما كنُت ُمفرتياً
لكي تغضبي،

قلُت لكيِ يف يوٍم أسود
الغوُل رسَق شمَسنا

واختبأَ فيكيِ
أيتها الغابة املظلمة،

فلعلّكيِ ُمعيدُتها لنا
شمَسنا الواحدة

شمَسنا،
ما عندنا غريُها

نتدفأ بها
وُتيضُء عاملَنا،

ما كنُت ُمفرتياً عىل الغول
وال مّتهماً الغابَة

ولكّنها اشتجرْت،
كلُّ شبٍح يعصُف بصاحبيِه

ّنيٍّ غاضٌب كلُّ جيِ
كلُّ عفريٍت مشتبٌك،

بينما نرى الغوَل رؤيَة العنييِ
ُيدحرُج شمَسنا هناك

يف ُمشتَجريِ األفاعي
ومغاراتيِ اللصوص،

بينما نعوُد
راُف أنا والخيِ

نتعّثُر يف ظالم القرون
املُريب

افـتـراء!
نامق عبد ذيب

ماجد احلجامي
     اس�تقّل املقعد األمامي مس�تأذنا، بعد أن أقبل إيل وحيدا كئيبا 
تب�دو عليه عالم�ات الحزن والقلق، كان هادئ�ا يف الدقائق األوىل 
عن�د رحلتنا من أحد املطاعم يف مركز العاصمة الكندية )أوتاوا( 

إىل منزله غرب املدينة، أنهى صمته حني سألته:
- كيف هو يومك سيدي؟ 

 أخذ نفسا عميقا ثم تنهد قائال:
- حزين، توفيت والدتي يوم أمس.

- آسف جدا, رحمها الله.
- الداعي لألسف، لم تكن أماً مثالية، ال تستحق الحزن إطالقا.

- لكنك حزين؟
-ألنني مجنون، فالعاقل ال يحزن عىل أم رمت ولدها صغريا عىل 
والده لتعيش  مع عشيقها الذي خانت أبي معه قبل أن يطلقها 
عندما كش�ف أمرهما. اختارت أن تعي�ش يف مدينة )مونرتيال( 
حياة س�عيدة مليئ�ة بالحب والغرام والرف�اه دون أن تكرتث ملا 
عانيته من البؤس والشقاء والحرمان. أسافر أحيانا ألراها لكنها 
تنظر إىل س�اعتها ثم إىل وجهي دون حديث أو ش�عور بالسعادة 
لرؤيتي، أعود إىل منزل أبي حزينا محطما، أسمع أحاديث الناس 
ع�ن حن�ان األم وعن حضنها الدافئ ذلك امل�كان الذي يذهب كل 
الهموم واملآيس واالحزان، أس�مع  أيضا أن اش�هى األطعمة تلك 
الت�ي تأكلها أمام نظرات األم، بل أعرف صديقا ال يأتيه النوم إال 
بعد قبلة وعناق من أمه . لم تغريها الس�نني حتى بعد أن أنجبت 
أختي وأخويها، سأَلَْتها أختي يوما عندما رأتها ال تطيق وجودي 
يف منزلها عن س�بب ذلك الك�ره واالزدراء، تجيبها بكل برود: ال 
توج�د أٌم تكره ولده�ا لكنه ُيَذكرني بأيام الفق�ر واملعاناة التي 
كنت أعيش�ها مع ابيه. هجرتها طويال بع�د ذلك عندما امتنعت 
أن تحر زفايف قبل اكثر من ثالثني عاما.    انتهى حديثه عندما 
رن ج�رس هاتفه، نظر إىل شاش�ته، نظر إيل قائ�ال: هذه أختي 
املجنونة أحبها كثريا لقد نس�يت أن أقول لك انني لست املجنون 

الوحيد يف هذه األرسة.
كان صوتها يخرج مسموعاً عندما حدثته قائلة:

- عزي�زي، أنتظرك م�ع أخوتك غدا يف الس�اعة الرابعة عرصا يف 
كنيس�ة الحواريني كي نلقي النظرة األخرية قبل أن نقوم بدفنها 
مع�اً، الب�د أن نكون جميعا بقربها، ال تن�ىس أن روح األم تفتقد 

جميع أبنائها  بعد موتها. 
صمت قليال ثم رصخ قائال:

-هل جننتم؟!!
 ل�م تكن تران�ي عندما كنت ش�اخصاً أمامها وه�ي حيٌة ترزق 
فكي�ف تران�ي اليوم وه�ي مغمض�ة العينني؟! أذهب�وا أنتم فال 
مكان يل بينك�م. أغلق هاتفه بغضب ثم التف�ت إيل ضاحكا: ألم 

أقل لك بأننا عائلة مجانني.

عائلة اجملانني 
بؤس احلياة عند علي العبادي

يف ذكرى رحيل القاص والروائي حمسن اخلفاجي
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يخل�ط البعض ب�ني مصطلحني، هم�ا: االتيكي�ت والربوتوكول، أو 
يظ�ن أنهما مرتادف�ان، ويرجع ذل�ك إىل أن كلاًّ منهما منظم لآلداب 
والس�لوكيات، ويحفظ الذوقيات وأخلقي�ات التعامل بني البرش. يف 

اآلتي، ملحة عن الفروق بني الربوتوكول واالتيكيت.
االتيكيت، هو نمط س�لوكي منظم لحياة البرش يف مختلف املجاالت، 
ومنها املجاالت الشخصية والرس�مية واالجتماعية والدولية، فلكل 
دول�ة عاداتها الخاصة التي قد تتعارض أو تتفق مع املبادئ العامة 
للتيكي�ت، والتي م�ن الهام احرتامها ودراس�تها قبل زي�ارة البلد. 
: ملس رأس األطف�ال يعّد إهانة بجنوب أفريقيا، بينما ال يمنعه  مثلاً
ا. من جهة أخرى، من س�وء األدب يف الدول  االتيكيت، ويراه مناس�باً
ا يف  العربية رفع القدمني عىل الطاولة، األمر الذي يعّد مقبوالاً ومعتاداً

أمريكا، كطريقة ملشاهدة التلفزيون.
الربوتوكول

ا، إال أن�ه نظام دويل، يحدد كيف  الربوتوك�ول ُينّظم األخلقيات أيضاً
تق�ام املؤتمرات ويس�تقبل الرس�ميون للدول وتنظ�م املفاوضات، 
�ا أن اإلخلل يف الربوتوكول يتس�ّبب بعواقب سياس�ية ودولية.  علماً
ويخت�ّص الربوتوكول بالتعامل مع املؤسس�ات الك�ربى يف ما بينها 
كذل�ك، أثناء تب�ادل الخربات وامل�وارد وإقامة العق�ود امللزمة، وهو 
واض�ح وثابت وال يختلف من دولة ألخ�رى، ليوحد اللغة يف االحرتام 

بني العالم ورؤساءه ومنظماته.
هل يغني الربوتوكول عن االتيكيت؟

ا إىل تعلم االتيكيت للترصف  إىل الربوتوكول، يحتاج السياس�ون أيضاً
ب�ذوق وتهذي�ب يف املناس�بات غري الرس�مية، وأثناء االس�رتاحات، 
ويف الحف�لت الك�ربى. وهم يحتاج�ون إىل تعل�م االتيكيت الخاص 

ب�كل دولة: اتيكيت تن�اول الطعام واالعتذار ع�ن الحضور متأخراًا، 
باإلضافة إىل اتيكيت الزيارات املنزلية ومواعيد االتصاالت الهاتفية، 
أي مجموعة القواعد الواس�عة التي تخص الجوانب االجتماعية من 
حياة السياس�ني، والتي تس�اهم يف الحكم عىل الدول�ة التي يمثلها 
ا يف مجتمعات متش�ددة،  الس�يايس، وقد تعيق عمله إن لم يكن ملماً

. كالفرنسية واألملانية واإلنجليزية، مثلاً
يحتاج الس�يايس إىل دراس�ة عادات كل دولة واتيكي�ت التعامل مع 
س�كانها، ليسهل عليه كسب مودة ضيوفه، وإيجاد أرض مشرتكة، 

حتى ال يخل بأحدها عن غري قصد.
يمك�ن للفراد تلبي�ة بروتوكوالت الضيافة واللباق�ة، إلظهار الرقي 
والتحرض أمام املجتمع، إال أنه ليس إلزامياًا إال يف املؤسسات الكربى، 
أي يف م�ا يخّص الزي الرس�مي، وقوانني العم�ل الداخلية. باملقابل، 

يكتفى باتباع قواعد االتيكيت غري امللزمة يف أمور الحياة اليومية.

تأم�ل كل أم لطفله�ا أن يك�ون 
األفض�ل م�ن خ�لل صحت�ه و 
ل�ك  نق�دم  ل�ذا  ذكائ�ه،  نس�بة 
أطعمة للطفل لتقوية الذاكرة و 
املس�اعدة عىل الرتكي�ز و تقوية 

رسعة البديهة.
اللبن:

تساعد الدهون املوجودة يف اللبن 
عىل تحفري وظائ�ف الدماغ لذلك 
علي�ك إدخال�ه ضم�ن القائم�ة 

اليومية لغذاء طفلك.
السمك :

 يعّد السمك من أكثر األغذية التي 
تسهم يف تطوير وتقوية الذاكرة 
وتحفيز الذكاء لدى الطفل نظراًا 
الحتوائها عىل األوميغا 3 بنسبة 

كبرية خاصةاً السلمون والتونة.
الباذنجان :

 الباذنجان من الخرضاوات املهمة 
التي تحتوي عىل نسبة عالية من 
مضادات األكس�دة، والتي تساعد 
يف الحفاظ عىل صحة الدماغ مما 

يساعد عىل تقوية الذاكرة.
املكرسات:

تعمل املكرسات عىل تحفيز قدرة 
الطفل ع�ىل الرتكيز خاصةاً منها 
الكاج�و والجوز، لذل�ك ننصحك 
يف  م�راث  ث�لث  ل�ه  بتقديمه�ا 
األسبوع ألنها غنية بالربوتينات 
واملع�ادن  ووالفيتامين�ات 
الدهني�ة وجميعها  واألحم�اض 
مواد تس�اعد عىل تقوية الجهاز 

العصبي لديه.
التفاح:

م�ن املعروف أن األطف�ال يحبون 
تناول الفاكهة حل�وة املذاق لذلك 
ننصح�ك بتقديم حب�ة تفاح مرة 

عىل األقل يومياًا فهو يس�اعد عىل 
تحفيز القدرات الفكرية ويتضمن 
مجموع�ة من العن�ارص الغذائية 
املفي�دة للدم�اغ ولصح�ة الطفل 
بصف�ة عام�ة كم�ا أن�ه يمنح�ه 

الطاقة.
الخرضوات الورقية:

 تعت�رب الخ�رضوات الورقية من 
أهم الخرضوات الغنية بالعنارص 
الغذائي�ة م�ن ضمنه�ا الفوالت 
ومضادات األكس�دة وغريها من 
املواد التي تساعد عىل نمو خليا 

الدماغ.
البيض:

 يحت�وي البيض عىل نس�بة من 
الربوتينات وهي مفيدة يف زيادة 
الق�درة عىل الرتكي�ز لدى الطفل 
كما يمكن الق�ول إن البيض هو 

الغذاء املفضل لديه.
الحبوب الكاملة:

الكامل�ة  الحب�وب  تس�اعد 
ذكاء  تنمي�ة  ع�ىل  والنش�ويات 
الع�دس  منه�ا  خاص�ةاً  طفل�ك 
والش�وفان  والحمص  والفصوليا 
فهو غن�ي باأللياف حي�ث أكدت 
إحدى الدراسات أن األطفال الذين 
يتناولون الشوفان املحىل بانتظام 
س�جلوا نتائ�ج مدرس�ية عالي�ة 
الذين يتناولون  مقارنةاً باألطفال 
الرقائ�ق العادي�ة باإلضافة لذلك 
فهو مفي�د يف الحفاظ عىل صحة 

القلب والرشايني.
تناول املاء: 

امل�اء يزي�د م�ن رّد فع�ل العق�ل 
والق�درة ع�ىل الفهم، وله�ذا من 
امله�م تناول أكثر من 7 أكواب من 

املاء خلل اليوم

ُيعاني بعض األزواج من ضغوط العمل، 
وأعب�اء املنزل الذي يزي�د لديهم الرغبة 
يف قض�اء وقت م�ع أصحابه�م بل أي 
مس�ؤوليات أو التزامات، وأحيانا لعدم 
وج�ود الراحة التي ينش�دونها يف املنزل 
يف الت�ايل بعض النصائ�ح  للزوجة التي 
من ش�أنها أن تزيد م�ن رغبة الرجل يف 
البق�اء يف املنزل، وم�ن أهمها النصائح 

اآلتية:
كوني اكثر جاذبية لزوجك

اهتمي بجمالك ومظهرك، واستخدمي 
جاذبّيت�ك الخاصة التي ُتس�اعدك عىل 
التأثري عىل زوج�ك، من خلل جذبه لك 
واس�تمالة مش�اعره والوص�ول إىل ما 

تريدين منه.
االبتسامة اللطيفة

اً  تجعل االبتسامة اللطيفة الزوج سعيدا
وتب�ث فيه الس�لم واالطمئنان، فيميل 
لك أكثر، ويلج�أ للحديث معك والتقرّب 

منك باستمرار.
التواصل اإليجابي واتقان فنون الحوار

يك�ون الح�وار جزءااً فع�االاً يف التواصل 
م�ن خ�لل التح�ّدث بهدوٍء وسلس�ة، 

وإعطاء الزوج فرصةاً للتعبري عن رأيه، 
وُمناقش�ته، وس�ؤاله وطلب اقرتاحاته 

وتوجيهاته.
شاركيه اهتماماته

حاويل قدر اإلمكان ان يكون بينك وبني 
زوجك هواي�ات واهتمامات مش�رتكة 
تمارس�ونها معااً، حيث أنِّ ذلك س�وف 
يساعد عىل خلق جو من الحب واأللفة 
أكثر فيما بينكما وس�وف يجعل الرجل 

محبااً لقضاء الوقت معك أيضااً.
ال تقارني بني زوجك وأزواج صديقاتك

ال تقوم�ي بمقارنته بأزواج صديقاتك، 
حي�ث أنِّ أي رجل ال يح�ب أبدااً املقارنة 
بينه وبني ش�خص آخر حتى وإن كان 
أفض�ل من�ه، وه�ذا األم�ر يتس�بب يف 

شعوره بالغضب مما يأزم املشكلة.
إعطاءه مساحةاً خاصة به

اً  يحتاج ال�زوج ملس�احٍة خاص�ة بعيدا

ع�ن الزوجة، وأخ�ذ الرج�ل فرصته يف 
الجلوس مع نفسه، أو قضاء الوقت مع 
أصدقاءه دون إزعاج زوجته، سيجعله 

سعيدااً وراضّيااً أكثر عن علقته بها.
تقّبل شخصية الزوج

يغضب ال�زوج م�ن انتق�ادات زوجته 
الس�لبّية بني الحني واآلخر، والتي ُتعرب 
ع�ن رفضه�ا لطباعه وش�خصيته، يف 
ح�ني أن نجاح العلق�ة يتوجب احرتام 
األط�راف لبعضهم البع�ض، وتقّبل كل 
منهم�ا لش�خصّية اآلخ�ر بإيجابّيات�ه 

وعيوبه.
تجنبي الغرية

اح�ذري من إزعاج�ه برس�ائل الجوال 
وكث�رة اإلتص�ال عندم�ا يك�ون ب�ني 
ويغضب�ه  يحرج�ه   فه�ذا  أصدقائ�ه 
كث�ريااً، وال تتبع�ي أس�لوب املحقق�ني 
مع�ه، أي�ن ذهب�ت؟ ومع م�ن؟ ومتى 
س�تعود؟، لكن ح�اويل أن تفتحي معه 
مواضيع لإلطمئن�ان عليه وعىل يومه، 

و ستجدينه يخربك دون سؤال.
استمتعي بمساحتك الشخصية

يمكن�ك تكوين صداقات واإلش�رتاك يف 

أنشطة وأعمال تش�غل وقتك، اخرجي 
م�ع صديقات�ك ورتب�ي للقي�ام بأمور 
مختلفة معهم، واس�تمتعي بمساحتك 
الش�خصية، فخروج�ه يتي�ح ل�ك فعل 
أش�ياء لن تس�تطيعي فعلها بوجوده، 
اهتمي بش�ؤونك الخاص�ة والتجديد يف 
املن�زل، ومتابع�ة هوايات�ك م�ن قراءة 

وغريها.
الثقة به واالعتماد عليه

تلعب الثق�ة دورااً مهمااً يف علقة الرجل 
وامل�رأة، كما أنه�ا أمٌر أس�ايّس يجعله 
راغب�ااً يف حمايتها أكث�ر، والحفاظ عىل 

علقتكما واالجتهاد من أجل ذلك.
تغيري الروتني من وقت آلخر

تفرض الحياة الزوجية مع مرور الوقت 
روتني يومي، بحيث تصبح الحياة أكثر 
، ولتكون الزوجة ذكية عليها عدم  مل�لاً
ترك م�كان للمل�ل يف حياته�ا الزوجية 

السعيدة.
إعداد حفلت العشاء

يمكنك دعوة األصدق�اء املتزوجني مرةاً 
كل أس�بوع أو كل ش�هر، وإعداد وجبة 

عشاء مميزة. بهدف االستمتاع معااً. 

10واحة
كيف التعامل مع الزوج كثري اخلروج من املنزل؟

حنو مستقبل افضل ..هلا
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هل سمعتم من قبل ب�»هسهسة« 
القلب، أو رنينه الذي يشري ملشكلة 
ظاه�رة  إنه�ا  القل�ب«؟  »لغ�ط 
مرتبط�ة بص�وت رضب�ات القلب 
الت�ي تختلف عن ص�وت رضباته 
الطبيعية »الب – داب«، وباإلمكان 
التعرف عليها باستخدام السماعة 

املتوافرة يف صيدلية املنزل.
يطمنئ أطباء القلب مراجعيهم يف 
بعض األحيان ب�أن »لغط القلب« 
لي�س بمش�كلة خطرة تس�تدعي 
الخ�وف، وع�ىل الرغ�م م�ن ذلك، 
فح�االت »لغ�ط القل�ب« تنقس�م 
لنوعني، »لغ�ط القلب« غري الضار 
الذي يحدث بس�بب القيام بنشاط 
الس�خونة،  أو  الحم�ل  أو  بدن�ي 
ويأتي بشكل منفرد غري مصحوب 

بأية أعراض.
الن�وع اآلخ�ر ه�و »لغ�ط القلب« 
الض�ار ال�ذي يس�توجب مراجعة 
الطبي�ب، ويتم التع�رف عليه من 
خلل األعراض املرافقة له، وتأتي 

عىل الشكل التايل:
• أع�راض تنعك�س ع�ىل املظه�ر 
الخارج�ي مثل معاناة الش�خص 
من شفتني ورؤوس أصابع زرقاء، 

وتوسع عروق الرقبة.
ضي�ق  مث�ل  داخلي�ة  أع�راض   •
التنف�س، أل�م يف الص�در، س�عال 
ضع�ف  الكب�د،  تضخ�م  مزم�ن، 

الشهية.
• أعراض فجائية: دوار، إغماء.

يف ح�ال التأك�د م�ن ارتب�اط هذه 

األعراض بمش�كلة »لغ�ط القلب« 
يح�اول الطبيب املخت�ص معرفة 
األس�باب للبدء باتخ�اذ اإلجراءات 
اللزم�ة وأهمه�ا إج�راء تخطيط 
»صدى القلب«، الذي يكش�ف عن 
وج�ود أي ش�وائب في�ه، وبالتايل 

الكشف عن املسبب.
أسباب لغط القلب الضار

يف ه�ذا املق�ال بع�ض املعلوم�ات 
عن أس�باب “ لغط القلب الضار” 

ومنها:

• مش�اكل صمام�ات القل�ب منذ 
الوالدة:

تنشأ هذه الحالة مع والدة اإلنسان؛ 
إذ يعاني من مش�كلة تتعلق بفتح 
وغل�ق صمام�ات القل�ب، فإما أن 
تفت�ح وتغلق بصعوب�ة مما يؤدي 
للحد من مس�توى الدم املتدفق، أو 
أنه�ا ال تغلق بش�كل صحيح؛ مما 

يؤدي لترسب املزيد من الدم.
• حدوث ثقب يف القلب:

الحال�ة  ه�ذه  خط�ورة  تختل�ف 
حس�ب مكان تمرك�ز الثقب، وقد 
تؤدي إىل ح�دوث مجزأ يف القلب إذ 
يتدفق الدم بشكل غري طبيعي بني 

حجرات القلب أو أوعيته.
• العدوى واملرض:

س�ببها العدوى أو األم�راض التي 
تدمر هيكل القل�ب، والتي تصيب 
ه�ذه  وم�ن  والكب�ار،  الصغ�ار 
الروماتيزمية،  الحم�ى  األع�راض 
تكل�س  القل�ب،  بطان�ة  الته�اب 

الصمام.

نصائح طبية

متى ختربك ضربات قلبك عن وجود مشكلة »لغط القلب«؟

يف اآلتي، خطوات يف التدبري املنزيل ُمس�اعدة 
ربَّة املنزل، يف نزع البقع بأنواعها عن امللبس 
البيض. وتق�ي رشوط التدبري املنزيل لنزع 

بقع الدم عن امللبس:
• ُتغسل قطعة امللبس بماء الصنبور البارد 
لن�زع البقعة قدر املس�تطاع، م�ع رضورة 
تجنُّب غس�ل ه�ذه األخرية باملاء الس�اخن، 

حيث أنَّه يزيد من التصاق البقعة أكثر.
• ُيخلط كمٌّ من امللح مع كمٍّ ُمناسب من املاء 
لتكوين عجينة. وتوض�ع هذه العجينة عىل 
بقعة ال�دم مبارشة، وُتف�رك قطعة امللبس 
بواس�طتها جيِّداًا إىل أن تزول البقعة. ُتغسل 
قطعة امللبس باملاء البارد إلزالة امللح منها. 

الة. ، ُتغسل يف الغسَّ ثمَّ
يف ش�أن بقع القهوة والشاي، تقي وصايا 

التدبري املنزيل، ب�:
• خل�ط ملعقة صغ�رية من الخ�ل األبيض، 
مع أكواب عدَّة م�ن املاء، فرش الخليط عىل 
، ُتمسح هذه األخرية بلطف، حتَّى  البقعة. ثمَّ

ا. تتلىش تماماً
• رشِّ ك�مٍّ م�ن ال�”بيكين�غ ص�ودا” ع�ىل 
البقع�ة، بعد ترطي�ب قطعة امللب�س باملاء 
الداف�ئ. وُتف�رك القطع�ة، وُت�رتك فرتة من 

الزمن، قبل غسلها باملاء.
لنزع اللبان عن امللبس:

• ُتطوى قطعة امللب�س بحيث يكون اللبان 

ع�ىل الجزء الظاهر منها، ثم توضع القطعة 
داخل كيس من البلس�تيك، وُي�رتك الكيس 
ج�ة م�ن س�اعتني إىل ثلث س�اعات.  بالثلَّ
وبعد انقضاء الوقت، ُتخرج قطعة امللبس. 

ني. وُيكشط اللبان، باستخدام سكِّ
• ُيس�تخدم الكحول )سبريتو( إلزالة اللبان، 
من خ�لل وضع القليل منه عىل إس�فنجة، 
ثم ُتفرك قطعة امللب�س بها لدقائق. وُينزع 
اللبان بعدها، باس�تخدام ملعق�ة، ثم ُتنقع 
م األقمش�ة، وُتغس�ل قطعة  املنطق�ة بمنعِّ

امللبس باملاء والصابون كاملعتاد.
للتخلُّص من بقع التعرق عن امللبس:

• ُتخلط أربع ملعق كب�رية من ال�”بيكينغ 
ص�ودا”، وربع ك�وب من امل�اء الدافئ جيداًا 
�ا، ويوضع هذا الخليط عىل بقع التعرُّق،  معاً
 ، . ثمَّ وُت�رتك األخ�رية لس�اعتني حتَّى تج�فَّ

ُتغسل قطعة امللبس، كاملعتاد.

• ُيس�تخدم خلي�ط مكوَّن م�ن أربع ملعق 
كب�رية من امللح، مع ليرت من املاء الس�اخن. 
وُتفرك قطعة امللبس باملحلول، حتَّى تتلىش 

البقعة نهائياًّا.
وصاي�ا التدب�ري املن�زيل للتخلُّ�ص م�ن بقع 

الصدأ:
يج�ب الحذر من اس�تخدام الكل�ور املبيِّض 
لغرض إزالة بقع الصدأ عن امللبس البيض، 
نظراًا إىل أنَّه سيتفاعل مع الصدأ. وباملُقابل، 

ُتنزع بقع الصدأ باتِّباع الخطوات اآلتية:
• يف ح�ال اس�تخدام منَتج تج�اري، ُينصح 

باتباع التعليمات املكتوبة عىل امللصق.
• ُتع�رص حبَّة م�ن الليم�ون الحامض عىل 
البقعة حتَّى تتشبع بالسائل، ثمَّ يرشُّ القليل 
من امللح فوق عصري الليمون، وُتدع القطعة 
جانباً�ا ملدَّة 24 س�اعة، مع وض�ع املزيد من 
عصري الليمون للحفاظ عىل رطوبة البقعة.

نصائ�ح التدب�ري املن�زيل للتخلُّ�ص من بقع 
ال�”كاتشب”:

د  للتخلُّص من بقع ال�”كاتشب”، يجب التأكُّ
 ، م�ن أن قطع�ة امللب�س قابلة للغس�ل. ثمَّ
ُينزع ال�”كاتش�ب” قدر اإلمكان من قطعة 
امللب�س، ويوض�ع الجانب الس�فيل للبقعة 
تح�ت املاء البارد. وُتفرك البقعة بمس�حوق 
تنظيف، ثمَّ ت�رتك لدقائق عدة. وُتغمر باملاء 

الدافئ لنصف ساعة، فُتغسل باملاء.

دليل تنظيف البقع عن املالبس البيض
تدبري منزلي

طبيبك يف بيتك

أطعمة لتقوية الذاكرة عند الطفل

املقادير
- عجينة اللقيمات:

طحني: 3 اكواب
حليب بودرة: 3 ملعق كبرية

سكر: 3 ملعق كبرية
خمرية: ملعقة كبرية

بيكنج بودر: ملعقة صغرية
لبن زبادي: 4 ملعق كبرية

الزيت النباتي: ربع كوب
ماء دافئ: كوب )للعجن(

- للتغطية:
حليب: كوب )سائل(

شعريية: كيس )شعريية باكستانية 
/ مكرسة تكسري صغري(

- جبن�ة: 12 حبة )جب�ن مربعات / 

للحيش(
- الزيت: غزير )للقيل(

- الحلي�ب املكّث�ف: علب�ة )محىل / 
للتقديم(

طريقة التحضري
لتحضري عجين�ة اللقيمات: يف وعاء 
الخل�ط، ضع�ي الطح�ني، واضيفي 
الحليب البودرة، والسكر، والخمرية، 
والبيكن�ج ب�اودر، واللب�ن الزبادي، 
والزي�ت النبات�ي، ث�م اضيف�ي املاء 
الداف�ئ بالتدري�ج م�ع التحري�ك ثم 
العج�ن بالي�د حت�ى يتش�كل لدي�ك 
عجينة متماس�كة الق�وام، ادهنيها 
ث�م غطيه�ا  الزي�ت،  بالقلي�ل م�ن 
واتركيه�ا ترت�اح وتخم�ر م�دة 30 

دقيقة.
قس�مي العجينة إىل ك�رات صغرية، 

وافرديها باليد.
اح�يش العجين�ة بمرب�ع صغري من 

الجبنة.
ش�كيل العجينة املحش�ية عىل شكل 
كرات، ثم غمسيها بالحليب السائل، 

والشعريية الباكستانية.
ك�رري الخطوة الس�ابقة حتى نفاذ 

كمية العجينة.
اقيل اللقيمات املحشية بالزيت الغزير 

الساخن حتى يصبح لونها ذهبيااً.
ضعيه�ا يف طب�ق التقدي�م، وصب�ي 
عليه�ا،  املح�ىل  املكث�ف  الحلي�ب 

وقدميها. 

املطبخ 

لقيمات بالشعريية الباكستانية

كل يوم معلومة

الفرق بني االتيكيت والربوتوكول

يس�تخدم البيض لعلج مش�اكل الش�عر 
 ، ملختلف�ة كم�ا ا

نه  مكا بإ

الش�عر  ومش�اكل  التقص�ف  معالج�ة 
الج�اف عم�ل البي�ض كمرط�ب ومكيف 
للشعر الجاف، والذي يحافظ عىل الزيوت 

الطبيعية يف الشعر، عىل عكس الشامبو.
جرب�ي خلطة لتنعيم الش�عر من أول مرة 

مكونة من البيض
 الخلطة االوىل: البيض والعسل

 طريقة تحضري الخلطة:
خلطة العسل والبيض

يت�م عمل ه�ذا املاس�ك عن طري�ق خلط 
ملعقة كبرية من العسل مع صفار بيضة 
واحده، وُيدهن عىل 
لش�عر  ا

من الج�ذور حت�ى األط�راف، ويرتك عىل 
الش�عر ملدة نصف س�اعة، ثم يتم غس�ل 
الش�عر جي�داًا، ثم تنش�يفه، ويت�م وضع 
عليه زيت خروع لدهان جذور الشعر ملنع 

تساقطه.
الخلط�ة الثاني�ة: وصفة الزب�دة وصفار 

البيض لتنعيم الشعر
خلطة الزبدة وصفار البيض

املكونات:
ملعقة كبرية زبدة

فنجان زيت الزيتون
وصفار البيض

طريقة تحضري:
اخلطي ه�ذه املكونات جي�دا وضعيهم يف 

شعرك ملدة اكثر من 3 ساعات
ك�رري خلط�ة لتنعي�م الش�عر م�رة كل 
أسبوع وستلحظني نعومة شعرك ونموه 

برسعة. 

لطلة ابهى....

خلطة سريعة وبسيطة لتنعيم الشعر من أول مرة...
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مهني�اً:  تك�ون التوظيفات واالس�تثمارات ناجحة 
ومثم�رة، ويك�ون التعامل م�ع األمور الفني�ة أو مع 

البورصة كما هو مخطط له.
عاطفياً: عليك أن تميض وقتاً أكثر مع الرشيك ليجتاز املحنة 

التي يواجهها، ووجودك إىل جانبه يساعده كثرياً ويريحه.
صحي�اً: ق�اوم رشاهتك عىل األكل الدس�م، وح�اول االكتفاء 

بالتي تكثر فيها الخرضاوات

مهنياً:  يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويشري 
إىل تحسن يف أوضاعك املهنية مهم جداً.

عاطفي�اً:  أطل�ق العنان لترصفات الحس�نة لتحافظ 
عىل استقرار العالقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

صحياً:  اندفاعك وحماس�تك يدفعانك إىل الطلب من اآلخرين 
مش�اركتك يف ممارس�تك الرياض�ة اقتناع�اً من�ك أنها خري 

عالج.

مهني�اً:  يمنحك ه�ذا اليوم ثقة متزايدة بنفس�ك 
والقدرة الكبرية عىل إنجاز املطلوب منك بامتياز.

عاطفي�اً:  ال ت�رّدد يف مصارح�ة الحبي�ب بحقيق�ة 
مشاعرك تجاهه، والتعبري عن حبك العميق له.

صحي�اً:  مناس�بة اجتماعية تتع�رّف فيه�ا إىل أصدقاء جدد 
يحثونك عىل مشاركتهم أنشطتهم الرياضية.

مهني�اً:  لن تتأخر يف اس�تعمال كل ما قّدر لك من 
جاذبية بهدف التأثري يف من تريد، ويف حال ترصفت 
بحس�ب مش�اعرك فل�ن تتمك�ن م�ن الس�يطرة عىل 
املواقف.عاطفي�ًا:  تبدو أكثر إيجابية يف حياتك العاطفية، 

ما يولد ارتياحاً لدى الرشيك والقضاء معه أجمل األوقات.
صحياً:  تعيش يف محيط يويل االهتمام بالصحة عناية كبرية، 

فال يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو.

مهني�اً:  يحم�ل إليك ه�ذا اليوم فرص�اً جديدة لها 
عالقة باتفاقات قديمة لك مع بعض املؤسسات أو 

رجال األعمال.
عاطفياً:  تسيطر الهواجس العاطفية عىل تفكريك، وقد 
تخرج قصة ش�خصية إىل العلن وتش�ّكل بع�ض االضطراب 
العابر.صحياً:  احذر قد تصاب بأزمة غضب أو تس�مع كالماً 

مسيئاً أو تتعرض إلهانات ال تستطيع السكوت عنها.

مهنياً:  يش�ري هذا اليوم إىل ظ�روف مهنية جيدة 
تس�اعدك عىل التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك 

مناخاُ مهنياً مناسباً.
عاطفي�اً : عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم وخصوصاً 
مع الرشي�ك، فال تحاول أن تميل عليه ما يجب يفعل ألنك قد 
تفقده.صحي�اً:  تش�عر بأّنك تمتلك الطاق�ة لتحقيق أهدافك 

الصحية، ويؤدي األصدقاء واملقرّبون دوراً يف مسارك.

 مهنياً:  يحمل إليك ه�ذا اليوم ديناميكية وعالقة 
جّي�دة بالزم�الء وتش�عر بالت�وازن والتناغ�م مع 

األجواء واملناخات حولك.
عاطفياً:  يسلّط الضوء عىل عالقاتك العاطفية وصداقاتك 
الت�ي تعرف تطّوراً س�عيداً، ويكون له�ا دور فّعال يف إنجاح 
بع�ض الخطط.صحياً:  احذر األخط�اء يف الحكم عىل األمور 

وانتبه لصّحتك ولحسن خياراتك.

مهني�اً:  يتح�ّدث هذا الي�وم عن ف�رص جديدة يف 
طريقها إليك، وال سيما عىل الصعيد الشخيص.

عاطفياً:  ال ترفض التس�اهل أو التخيّل عن رأي معّي 
لئال تصطدم اآلراء وتعلو نربة الصوت وحّدة النقاش.

صحي�اً: عليك من�ح ذاتك أوقاتاً من الراح�ة تعيد إليك صفاء 
الذهن والقوة البدنية.

مهني�اً: يعدك ه�ذا اليوم بحدث مميز ويس�اعدك 
عىل معالجة املسائل املهنية بوعي وحكمة، وتتلقى 

مكافأة مالية يف املستقبل القريب.
عاطفي�اً: عالقتك بالحبيب متينة جداً هذا اليوم، وتعيش 

معه استقراراً عاطفياً منقطع النظري.
صحياً: فّكر يف كل خط�وة تقدم عليها عىل الصعيد الصحي، 

واسترش أصحاب االختصاص من دون تردد.

 مهني�اً:  يتح�ّدث ه�ذا اليوم عن فرص ش�خصية 
تأت�ي عرب الزم�الء، وتدخ�ل يف مفاوضات ش�اقة 

تحقق النرص يف نهايتها، مربوك.
عاطفياً:  تس�عى لتعميق العالق�ة بالرشيك، ونجاحك يف 

ذلك رهن بمدى قدرتك عىل إقناعه بجديتك.
صحياً: تش�عر بألم خفيف يف بعض املفاصل، يكون الس�بب 

. الرطوبة املرتفعة والربد، توقَّ

مهني�اً:  يدعوك ه�ذا اليوم إىل الهدوء واالبتس�امة 
وبيرش بعالقات حلوة اجتماعية ومهنية وغريها.

عاطفياً:  بانتظ�ارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك 
تعي�ش تناقضاً ب�ي خياراتك وحيات�ك العائلية وأعمالك 

ومسؤولياتك.
صحي�اً:  ال تق�دم عىل أي م�رشوع ترفيهي كب�ري وحدك، بل 

تشارك به مع اآلخرين.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يضعك هذا الي�وم يف موقع تقدير واحرام 
مميز، وتكس�ب ثقة من كان يترصف بحذر معك 

ألنه كان يجهلك.
عاطفياً: صعود وهبوط موقت يف العالقة بالرشيك، لكنك 

تبادر إىل تصحيح الوضع قبل تفاقمه.
صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف 

من الوزن الزائد.

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

2 ق.م - ماركوس أنطونيوس وأوكتافيوس ينترصان 
اإلمرباطوري�ة  ويس�ودان  فيليبي�ا«،  »معرك�ة  يف 

الرومانية.
1227 -  اغتيال الخليفة عبد الله العادل.

1295 -  مقت�ل األيلخ�ان املغويل باي�دو بن طرقاي 
عىل يد األمري نوروز بأمر من محمود غازان.

1511 -  تش�كيل العصب�ة املقدس�ة ب�ي فرناندو 
الثان�ي والدول�ة البابوية وجمھوري�ة البندقية ضد 

فرنسا.
1824 -  إعالن عن قيام الجمھورية يف املكسيك.

1830 -  بلجيكا تعلن استقاللھا عن ھولندا.
1853 -  ان�دالع ح�رب القرم بي الدول�ة العثمانية 

واإلمرباطورية الروسية.
1921 -  عصب�ة األمم تقرر عدم مس�اعدة روس�يا 
يف مواجھه املجاعة التي تعرضت لھا بس�بب تدھور 
االقتص�اد وموجه الجفاف التي رضبت مس�احات 
شاس�حه بھا وذلك ردا عىل استيالء الشيوعيي عىل 

الحكم.
1946 -  الرئيس األمريكي ھاري ترومان يطلب من 
اململكة املتحدة الس�ماح من جديد بھجرة اليھود إىل 

فلسطي.
1957 -  االتحاد الس�وفيتي يطلق أول قمر صناعي 

يف العالم وھو سبوتنك1-.
1958 -  اإلعالن عن دس�تور الجمھورية الخامسة 
يف فرنس�ا وال�ذي واف�ق علي�ه أكثر م�ن 79 %من 

الفرنسيي يف استفتاء.
1959 -  املس�بار الس�وفيتي “لونا 3 “يلتقط ثالث 

صور للجھة املظلمة من القمر.

1962 -  الحس�ن ب�ن يحي�ى حمي�د الدي�ن يؤل�ف 
حكومة يف صع�دة ملقاومة انقالب العقي�د عبد الله 

السالل الذي أطاح باململكة املتوكلية اليمنية.
1963 -  العراق يعرف رس�ميا باس�تقالل الكويت 

وسيادتھا عىل أراضيھا.
1966 -  استقالل ليسوتو عن اململكة املتحدة.

1967 -  س�لطان بروناي عمر صف�ي الدين الثالث 
يتنازل عن العرش البنه حسن البلقيه.

1969 -  جمھوري�ة الص�ي الش�عبية تعل�ن ع�ن 
إجرائھا تجربتي نوويتي.

1990 -  الربمل�ان األملاني يعق�د اجتماعه األول بعد 
إعادة توحيد أملانيا.

1993 -  الجي�ش ال�رويس يطل�ق مدافعه عىل مقر 
الربملان الرويس ويعتقل زعماءه.

1994 -  طائ�رة نق�ل إرسائيلي�ة تس�قط عىل حي 
س�كني يف أمس�ردام بھولندا بحمولتھا م�ن املواد 
الكيماوية التي تدخل يف تكوين غاز السارين السام، 
وأدى السقوط إىل مقتل 48 شخصا وتسبب أرضارا 

غري محددة.
1999 -  الحك�م ع�ىل األس�تاذ يف جامع�ة الكويت 
أحمد البغدادي بالسجن ش�ھرا وذلك بتھمة الطعن 
يف ثواب�ت الرشيعة اإلس�المية، وقد عف�ى عنه أمري 
الكويت الش�يخ جاب�ر األحمد الصب�اح قبل اكتمال 

مدة سجنه.
2001 -  حل�ف ش�مال األطل�ي يمن�ح الوالي�ات 
املتح�دة حق اس�تخدام املج�االت الجوي�ة ومرافئ 
ال�دول األعضاء فيه ويوافق عىل نرش س�فن لإلنذار 

املبكر يف إطار الحرب عىل اإلرھاب.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل 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.

غزل عراقي
ارد اسئل الصباغ هم تصبغ اكلوب 
لصبغ دليلي عليك وحزن فرد نوب 

*****
من كلبي خذلك نار جمل جهــــــنم 
واملا يعرف ينوح مني يتعلــــــــــم 

*****
صح وصدك عطاب تشتم اخلشـــوم 
من كلبي تطلع نار موش من الهدوم 

*****
وج ونطفه الدالل يوم الضعن ساك 
حنظل ولوجن بيه مر يوم الفــراك 

*****
الدنيه ضاجت وضاج بعيوني الزمان 
ومن ذكرتك صار بكليبي اجملــــــان 

*****
كلبي من أمس واليوم مالي أهد بيه 
مدري انشد اجليران لو صوت عليه 

----------------------

 تعرف ارسار الشخصية من خالل الكثري 
م�ن ال�دالالت والخي�ارات مث�ل طريق�ة 
ش�د قبضة الي�د او حمل القل�م او االكل 
او التوقيع وش�كل الوج�ه او العيني  او 
الذقن وغري ذلك. لكن يمكن ان تدل عليها 
ايضاً بع�ض الحقائق مث�ل الفصل الذي 
تمت فيه الوالدة. فس�واء كان الخريف ام 
الشتاء ام الربيع ام الصيف من املمكن ان 
يكش�ف هذا العديد من ارسار الشخصية 
وصفاته�ا الظاه�رة والخفي�ة وطباعها 
املؤثرة عىل العالقات االجتماعية وجوانب 

الحياة عموماً.
ارسار  وكش�ف  تحلي�ل  املمك�ن  م�ن 
الش�خصية من خالل فصل الس�نة الذي 
تمت خالل�ه الوالدة. فل�كل فصل دالالته 

واشاراته ومعانيه.
الربيع

يعني هذا ان الوالدة تمت يف ش�هر مارس 
او ابريل او مايو. ومن ارسار الش�خصية 
التي يكشفها التفاؤل والقدرة عىل تحمل 
وتخطي الظ�روف الصعبة والحرص عىل 
تحقيق االه�داف والس�ري يف اتجاهها اياً 
تكن املعوقات التي يمكن مواجهتها. كما 

تش�ري الوالدة يف الربي�ع اىل طبيعة مرحة 
وعفوية وصادقة واىل امليل الدائم اىل تقديم 
العون واملس�اعدة لالشخاص اآلخرين يف 
كل االوقات واملناسبات. وتعني ايضاً عدم 
التأثر كثرياً بآراء اآلخرين يف حال االقتناع 
بوجه�ة النظر الخاص�ة والثق�ة بالذات 

وبالقدرات واملواهب.  
الصيف

تكش�ف الوالدة يف شهر يونيو او يوليو او 
اغسطس عدم القدرة عىل الصرب والرغبة 
الدائم�ة يف تحقي�ق االه�داف برسعة من 
دون تخطيط  او تدبري مس�بق. ولهذا من 
املمك�ن ان يرتكب موالي�د الصيف بعض 
االخطاء التي ال رجع�ة عنها. كما يمكن 
ان يقعوا ضحية خداع بعض االش�خاص 
وان يقوموا بصفقات واتفاقات تعرضهم 

للكثري م�ن الخس�ائر. وله�ذا يحتاجون 
دائم�اً اىل تلقي النصائ�ح والحصول عىل 
املساعدة واالستفادة من تجارب اآلخرين 
ومح�اورة املحي�ط من اجل بن�اء الخربة 

التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.
الخريف

تكش�ف ال�والدة يف اش�هر الخري�ف اي 
او اكتوب�ر او نوفم�رب ارسار  س�بتمرب 
ش�خصية مهمة منها التمت�ع بالتوازن 
النفي والعقالني�ة والقدرة عىل التغلب 
ع�ىل االضطراب�ات العاطفي�ة وتخطي 
املشاكل ذات الصفة املعنوية. وتدل هذه 
الوالدة ايضاً ع�ىل امتالك موهبة االدارة 
الوق�ت  يف  املهم�ات  بتنفي�ذ  وااللت�زام 
املح�دد وبالش�كل املطل�وب وبطريق�ة 
مثالي�ة ودقيق�ة وم�ن دون اي اخطاء. 
كما تش�ري اىل االهتم�ام الدائم بتحقيق 
التق�دم والتط�ور واله�رب م�ن مراحل 
امللل والروتي والسعي اىل احداث التغيري 
م�ن اي ن�وع يف مجرى الحي�اة. وتعني 
الصالبة واالرادة القوية التي تساعد عىل 
التخلص من العادات السيئة والضارة يف 
كل املج�االت اضافة اىل املي�ل بي الحي 

واآلخ�ر اىل الوح�دة م�ن اج�ل مراجعة 
مرحلة سابقة وتبيان االخطاء لتفاديها 

يف مرحلة الحقة.
الشتاء

م�ن املمك�ن ان تش�ري الوالدة يف اش�هر 
ديس�مرب، يناي�ر  وفرباير طبع�اً متقلباً 
ومزاجاً رسيع التبدل بي الفرح والحزن 
واله�دوء والغض�ب. وق�د تكش�ف امليل 
يخف�ي  ال�ذي  والصم�ت  االكتئ�اب  اىل 
الكثري م�ن الغضب القاب�ل لالنفجار يف 
اي لحظ�ة. وتدل يف املقابل ع�ىل االبداع 
وامت�الك املواه�ب الخفي�ة والتواض�ع 
وع�دم اظه�ار الذات ام�ام اآلخرين وان 
كان ه�ذا يع�ود بالفائدة. كذل�ك ترتبط 
ال�والدة يف فصل الش�تاء ببع�ض ارسار 
الصحة املهمة االخرى ومنها عدم الثقة 
باآلخري�ن وتوخ�ي الح�ذر يف اللقاءات 
االجتماعية واضاعة الصداقات القديمة 
من خ�الل ع�دم الحرص عىل التمس�ك 
بها والحف�اظ عليها. ومن دالالت فصل 
ال�والدة هذا ايضاً ع�دم الثبات عىل قرار 
واحد وتغيري املفاهيم واآلراء يف اي وقت 
وبحسب الظروف واملواقف واملناسبات.

أحكي لك ع�ن فتاة كانت خجولة جداً، وقد تزوجت من 
رج�ل مطلق وليس بجميل وهي جميلة جداً، وبعد فرة 
زواج دامت 5 سنوات بدأت تستخدم اإلنرنت، استقبلت 
طلبات صداق�ة وكانت تخون زوجها باملراس�لة فقط، 
لكنه�ا ال تبعث صوراً عارية ب�ل صورة عادية بحجاب، 
ثم أخذت تتص�ل بمكاملات فيديو ب�دون حجاب، تفعل 
ه�ذا األمر مع كل من يرس�ل لها طل�ب صداقة ويقول 
له�ا جميلة، أختي الصغرى كش�فت رسه�ا وأخربتني 
أنها تقول لحبيبها يف النت: هل أنا جميلة؟ وتعيد وتكرر 
الس�ؤال، اآلن زوجها كش�ف خيانتها يف الن�ت، لكنه ال 
يعرف أنها أرس�لت صوراً أو قامت بمكاملة فيديو، وهو 
اآلن يريد االنتقام منه�ا. كل يوم أختي تحاول االنتحار 
وأنا وأخواتي خائفات عليها من االنتحار ومن الفضيحة 
وم�ن انتقام زوجها، ولو علم أبي باألمر لحرمنا جميعاً 
من دراستنا بسببها، علماً أن أختي ما زالت لدى زوجها، 
وأقنعه�ا أنه س�يتزوج ليأخذ حقه منه�ا، وأقنعها أنها 
س�تكون اآلمرة والناهية، كما أخذ مصوغاتها الذهبية 
ليتزوج بها وقال لها حت�ى أكون مطمئناً عندما أتركك 

يف املنزل وال تبقي وحدك.
النصائح والحلول:

-  مع االس�ف أن تدفعي أنت وأخواتك ثمن طيش أختك 
وتهورها وإثمها.

-  لك�ن يبقى املهم أن تحاويل املس�اعدة بأكثر ما يمكن 
من استطاعتك؛ كي تنقذي أختك وبالتايل تنقذين نفسك 
وأخواتك من دف�ع ثمن آخر يتجاوز هذا القلق والخوف 

الذي تعيشونه.
-  أول ح�ل يف اعتقادي هو إقناع أخت�ك بالتوبة، التوبة 
الحقيقي�ة النصوح وليس توبة املضط�ر الذي يعود إىل 

عادت�ه القديم�ة ح�ي تتغ�ري الظ�روف!!

-  يمكن�ك التدخ�ل لتكون�ي حمامة س�الم بينها وبي 
صه�رك، واجعليه�ا تتعهد ل�ه أمامك وتقس�م بالتوبة 
وتطل�ب أن يمنحه�ا فرص�ة العف�و، ويراقبه�ا ليحكم 

عليها من جديد.
-  أقنعيه�ا بااللت�زام بع�دم اس�تخدام الن�ت ولتقتنع 
باس�تخدام املوباي�ل الع�ادي، املح�دد باالتص�ال بكن، 
وبزوجه�ا، وعائلته�ا فق�ط، فهذا مما س�رييح زوجها 

ويجعل�ه يطم�ن ول�و قلي�اًل.
-  أق�ول هذا ألن زوجها يبدو متمس�كاً بها، وعليك أنت 
أن ترشح�ي األم�ر بأن م�ا فعلته كان طيش�اً أكثر منه 
خيان�ة، ولو أن هذا الت�رصف ال يربر أبداً، خاصة المرأة 
متزوجة، بل هو أمر مذموم حتى لفتاة عزباء ألنه يهي 
أنوثتها وكرامتها وييء إىل سمعتها مهما كانت دائرة 

العارفي بسلوكها ضيقة!!
-  زوجها ترصف بحكمة، وهو لم يخرب والدك وهذا أمر 
مطمن، ومن يدري فربما يراجع عن الزواج إذا ما أبدت 
أختك اهتماماً به وتقرباً وتكفرياً عن خطئها وتهورها، 
لكنها عليها أن تفعل ذلك مرة واحدة بصدق، وأن تعتني 
بزوجه�ا وبيتها وتفكر بالحمل وال�والدة بأمل أن تعزز 
األمومة من وعيها، وتحس�ن سلوكها، وتفهمها املعني 

األكرب من الحياة والزواج واملسؤوليات والواجبات،.

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

أسرار الشخصية وطريقة اكتشافها عن طريق فصل الوالدة

شقيقيت ختون زوجها بالنت!!!
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
تسارع قطار العمر 
ومل تعد فيه بقية

رح�م الله الشاع�ر اللبناني إيلي�ا أبو م�ايض عندما نظم أبيات�ه الشعرية 
الرائع�ة يناجي فيها مس�رة حياته، وغناه�ا املطرب الراح�ل عبد الحليم 
حاف�ظ، ولحنها املوسيقار الخالد محمد عبد الوهاب، حيث يناجي الشاعر 
نفس�ه ويقول “اين ضحكي وبكائي وأنا طف�ل صغر اين احالمي وكانت 
كم�ا رست تس�ر كله�ا ضاعت ولك�ن كيف ضاع�ت لس�ت ادري”.. أنا ال 
اذكر ش�يئا من حياتي املاضية، أنا ال اعلم ش�يئا عن حياتي اآلتية، يل ذاٌت 
غ�ر اني لست ادري م�ا هي.. ووسط الجراح الت�ي نعيشها حاليا البد من 
الق�ول ل�م تعد يف العمر بقية، فق�د تسارع قطار العم�ر ليصل اىل محطته 
االخ�رة يف زم�ن اعتىل فيه العرش ان�اس ال نعرف هوياته�م يف هذا الزمن 
املنفل�ت، حت�ى اعيادنا وافراحنا بات�ت بال طعم وال رائح�ة.. باتت اعيادنا 
ليست أعيادا، نسينا فيها ح�الوة الحياة وجمالية الطبيعة.. اعياد مملوءة 
بالخوف والرعب من املجهول تحت درجة حرارة تساوت او ادنى بقليل  من 
نار جهن�م، ويف ضوء ذلك ووسط هذه الحرارة بات الطعام اش�به بالزقوم 
واملاء ال يشبه املاء الزالل الذي كنا نرشبه من فوهة الحنفية، وباتت الورود 
الطبيعية أش�واكا والروائح العطرة اش�به بالجيف الت�ي تزكم االنوف.. لم 
تع�د االجواء الت�ي نعيشها مسكا وعنربا كما كنا نتمن�ى، حتى الهواء بات 
ملوثا بفايروس كورونا الذي وصلنا محمال بشهوة االنتقام، باتت وجوهنا 
ووس�ط هذه املأساة ش�احبة من ارت�داء االقنعة، فبتنا اش�به باللصوص 
وم�ا نحن بلصوص. أم�ا أيادينا فحدث بال حرج، فق�د باتت ونحن نرتدي 
القف�ازات رطبة مشبعة باملواد الكيميائية. أم�ا حركتنا فباتت مقيدة بني 
السجن داخل منازلنا مرغمني او الوقوف خارج باب الدار ننبذ حظنا العاثر 
وسط هذه االجواء املعتمة، وان تجرأنا للدخول داخل البيت فقد كتب علينا 
ان نتحم�ل حرارة الجو الالهث نتيجة انعدام وجود الطاقة الكهربائية التي 
باتت حك�را للمرتفني واصحاب الحظوة والسلط�ة.. مات العيد يف نفوسنا 
مثلما مات يف عيون اطفالنا.. ماتت احالمنا ولم تبَق إال ذكرياتنا عن املايض 
الجمي�ل الذي ذهب مع الريح الصفراء والحمراء والخرضاء، ولم يبَق لدينا 

لون نفتخر به إال اللون االسود اللون املميز بني
م�ا خلق الل�ه من انواع الطيور ب�لوانها الجميل�ة إال لون الغراب حتى ساد 
بينن�ا لون هذا الطائ�ر املقرف، ولون الباذنجان طع�ام الفقراء واملعوزين، 
وبات�ت ساع�ات نهارنا ظلماء بلون اللي�ل االسود، وبات�ت ايامنا سوداء.. 
الس�واد الذي سبى العباد يف فرتات الحظر الطويلة منها والقصرة، ووسط 
تكدس هذه املآيس فقد جربنا انواع النوم عىل كل الجنبات، ورصنا متمرسني 
بقيادة املخدة حتى التخمة، ورصنا نعاني من آالم املفاصل وارتفاع مستوى 
السكر يف الدم نتيجة الكسل وقلة الحركة، وبتنا وسط هذه املعاناة نجاهر 
بجلساتن�ا بحجة الخوف من تفيش وانتش�ار فايروس كورونا، ورصنا بني 
مسكني وبطران.. ض�اع العيد ولفه النسيان، واصبحنا لعبة ونحن نجلس 

ء  فص�ا لقر ون�ردد مع نفسن�ا، ونقول “ك�ان يا ما ا
ك�ان يف قدي�م الزم�ان”.. وندع�و 
الب�اري ع�ز وج�ل ان تنقشع 
ه�ذه الغم�ة، وان تنترش يف 
رب�وع وطنن�ا بسمة امل 
الطيف  بأل�وان  مؤطرة 
ينع�م  وان  الشم�ي، 
اكث�ر  بغ�ٍد  ابناؤن�ا 
بسمة  في�ه  ارشاقا، 
امل للعيش يف افيائنا 
تح�ت ظ�الل نخلة 
ش�امخة من نخيل 
الشج�رة  ب�الدي 
الله،  باركها  التي 
يف  الل�ه  وك�ان 
عب�اده  ع�ون 
سمي�ع  إن�ه 

مجيب.

عىل خشبة م�رح “األوملبيا الباريي” 
العريق، انطلقت احتفالية من أجل لبنان 
 ”Unis Pour Le Liban“تح�ت عن�وان
حيث ش�اركت فيها هبة طوجي برفقة 
أسام�ة الرحباني م�ع العديد من نجوم 
فرنس�ا والعالم. ولم تتأخر هبة طوجي 
عن املشاركة يف الحفل الخري التضامني 
الضخم الذي عىل خشبة مرح األوملبيا 
الباريي، وبمجرد التحدث معها وافقت 
ع�ىل الفور وسافرت قبل أيام إىل باريس 
برفقة أسام�ة الرحباني إلحياء الحفل.

ت عن سعادتها  وهبة طوجي الت�ي عربرّ
البالغ�ة به�ذا الحف�ل الضخ�م ملساندة 
بلده�ا لبن�ان، قدم�ت مجموع�ة م�ن 
األغنيات الوطنية، باإلضافة إىل أغنيتها 
الفرنسي�ة Mappemonde، وه�ي م�ن 
كلم�ات الشاعرة أندريه ش�ديد وألحان 
ماثي�و ش�ديد وإبراهي�م معلوف.كذلك 
قدرّمت بع�ض الدويتوهات الغنائية عىل 
خشب�ة املرح برفقة نج�وم فرنسيني 
مم�ن ش�اركوا يف الحفل.جدي�ر بالذكر 
أن�ه أُعلن ع�ن الحفل م�ن جانب قرص 

اإلليزي�ه يف فرنس�ا لجمع تربعات 
مادية إلنقاذ لبنان، حيث ستذهب 
ربع هذه التربع�ات للمؤسسات 
اإلنساني�ة يف لبنان.ول�م تتمالك 
هب�ة طوج�ي دموعه�ا أثن�اء 
الشه�رة  أغنيته�ا  تقديمه�ا 
“بغنيل�ك ي�ا وطن�ي”؛ وه�و 
األم�ر ال�ذي جعله�ا تتوقف 

ع�ن الغن�اء لحظ�ات قبل 
األغنية  تقدي�م  معادوتها 

مجدداً.

طورت رشكة “أمازون” تقنية 
طريقة جديدة مدهشة للدفع، 
والت�ي تتي�ح للزبائ�ن تسديد 
ثم�ن مشرتياته�م يف املتاج�ر 
ب�دل  الي�د  راح�ة  باستخ�دام 

البطاقة املرصفية.
وأعلنت الرشكة أنها ستستخدم 
هذه الخدمة املسماة “أمازون 
وان”، يف مرحل�ة أوىل يف اثن�ني 
من متاج�ر “أم�ازون غو” يف 
مدينة سياتل بوالية واش�نطن 

حيث مقر الرشكة.
“أم�ازون”  رشك�ة  وق�ررت 
تزويد متاج�ر أخرى تابعة لها 
يف الواليات املتحدة )ش�يكاغو 
ونيويورك  فرانسيسكو  وسان 

إضافة إىل نق�اط بيع أخرى يف 
سياتل(، بهذه التقنية.

كما تنوي الرشكة بيع التقنية 
الجديدة لحساب متاجر أخرى، 
لكن من دون اإلعالن عن رشيك 

محتمل.
أن خدمة أمازون وان الجديدة 
قد تستخ�دم إلدخال الجمهور 
إىل املدرج�ات أو خ�الل دخول 

املوظفني موقع العمل.
وتستخ�دم التقني�ة الجدي�دة 
بطريقة  مصممة  خوارزميات 
مستخ�دم  ل�كل  ش�خصية 
باالستن�اد إىل صورة ع�ن اليد 
لصن�ع ما يشب�ه توقيعا فريدا 

براحة اليد.

كشف�ت رشك�ة “إل جي” عن 
هاتفها الذك�ي “وينغ” ضمن 
مرشوع “إكسبل�ورر”، ومزورّد 
بشاش�تني، ويدعم مواصفات 

تقنية عالية.
ويأتي هاتف “إل جي” الجديد 
م�زودا بشاش�ة إضافية قابلة 
�ن املستخدم�ني  لل�دوران تمكرّ
تنبيه�ات  أي  مشاه�دة  م�ن 
الشاش�ة  ع�ىل  معلوم�ات  أو 
اإلضافي�ة أو السف�ىل يف وضع 

الدوران.
ويدعم الهاتف ش�بكات الجيل 
االتص�االت، وقد  الخامس من 
“سنابدراغ�ون  بمعال�ج  زورّد 
765 جي”.كذل�ك دمج�ت “إل 
جي” يف هاتفها ثالثة كامرات 
خلفية، تبلغ دقة الرئيسية 64 

ميغابكسل.
يتعل�ق ب�األداء، ف�إن  وفيم�ا 
ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 
8 غيغابايت، بينما تصل ساعة 
التخزين 256 غيغابايت، قابلة 

للزيادة حتى 2 ترابايت.
ويعمل الهاتف بنظام التشغيل 
10”، ويأتي بشاشة  “آندرويد 
عرض قياس 3.9 بوصة، بدقة 

1240X1080 بكسل.
وفيما يتعلق ببطارية الهاتف، 
فهي بسعة 4000 مييل أمبر/ 
ساعة، وتدعم الشحن الريع 

“توربو” بقدرة 15 واط.
ول�م يت�م اإلع�الن ع�ن سع�ر 
الهاتف “وينغ”، إال أن تقديرات 
تش�ر إىل إمكانية وصول ثمنه 

إىل ألف دوالر.

إيطالي�ان  زوج�ان  اخ�رتع 
كبسول�ة دفن فري�دة، يوضع 
اإلنس�ان  جثم�ان  داخله�ا 
بع�د موت�ه ليتح�ول الحقا إىل 
املقابر  ش�جرة، بهدف تحويل 
من ساح�ات مقفرة إىل غابات 

جميلة.
ويعم�ل الزوج�ان آن�ا سيتييل 
وراؤول بريتزيل، عىل مرشوع 
nCapsula Mu “يحمل اس�م 

di” الهادف لحماية البيئة من 
جهة وتخليد ذكرى األحباء من 

جهة أخرى، عن طريق تحويل 
“كل  أش�جار  إىل  أجساده�م 
شجرة تدل عىل شخص”، وهو 
م�رشوع ثقايف وبيئ�ي، يصور 
نهج�ا مختلفا للطريق�ة التي 

نفكر فيها ب�”املوت”.
الكبسول�ة  الزوج�ان  وصم�م 
ع�ىل ش�كل بيض�ة، مصنوعة 
من م�واد قابل�ة للتحل�ل، يتم 
وضع رم�اد املتوف�ني داخلها، 
داخله�ا  املتوف�ني  إدخ�ال  أو 

بوضعية الجنني.

طريقة آمنة ومبتكرة من أمازون للدفع 
باستخدام راحة اليد!

“وينغ”.. هاتف “إل جي” الجديد 
“ثنائي الشاشة”

اختراع كبسولة تحول جثتك إلى شجرة 
بعد موتك!

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

سعد حمسن خليل

أشهر الربامج املعنية باملرأة وقضاياها والتحديات 
التي تواجهها، “كالم نواعم”، يعود بموسم جديد 

 .MBC1 بعد أشهر من الغياب عىل
يتوىلرّ تقديم الحلق�ات الجديدة ثالث مذيعات من 
ثقافات وأجيال مختلفة، يخضن تجربتهن األوىل 
عىل الشاش�ة ه�ن أميمة ع�زوز، ديم�ا األسدي 
وب�رال حلو، اللواتي يطرحن موضوعات متنوعة 
يف ظ�ل املتغرات التي يواجهها العالم والتطورات 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  املستوي�ات  ع�ىل 
والتكنولوجي�ة، فضالً عن املستج�دات الحياتية 
والصعوب�ات الت�ي تواج�ه النس�اء وتحدياتهن 
اليومية.  يرصد الربنامج الدور األسايس للمرأة يف 
كل هذا التطور، ليكون محل نقاش بني املذيعات 
الث�الث، حي�ث تب�دي كل منه�ن وجه�ة نظرها 
انطالقاً من كيفية مقاربتها الشخصية للمواضيع 
وتعامل بيئتها معه، كما يواكب السوشيال ميديا 
ويتاب�ع عال�م املوض�ة واألزي�اء والجم�ال، كما 

يتطرق إىل إنجازات املرأة ونجاحاتها، مضيئاً عىل 
العقبات التي تتص�دى لها وكيف تنجح 

بتذليلها.
الت�ي  العناوي�ن  وم�ن 
تطرحها حلقات الربنامج، 
العن�ف يف زم�ن كورونا، 
الداعم�ة  الهاش�تاغات 
بني  والف�ارق  للم�رأة، 
الحديث�ة  الرتبي�ة 
امل�رأة  والقديم�ة، 
الرقم�ي،  والتط�ور 
األنثوي�ة  الطاق�ة 
العزلة  والذكوري�ة، 

الشاش�ة،  وإدم�ان 
امل�ايض،  ج�روح  م�داواة 

بدين�ات،  أزي�اء  عارض�ات 
وغرها من املوضوعات. 

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

د.نوفل أبورغيف

ــيد الكاظمي بتوجيه  ــوزراء الس ــوة مهمة من رئيس ال خط
ــريع إكمال  ــة االنتخابات إىل مضاعفة جهودها لتس مفوضي
ــتعداداً  ــري للناخبني يف أقرب وقت اس ــجيل البايوم التس
ــني املؤهلني  ــة املواطن ــا دعا كاف ــرة، كم ــات املبك لإلنتخاب
ــم االنتخابية للحصول  ــرعة حتديث بياناته للتصويت لس

على البطاقة االنتخابية البايومرية.

ــأنَّ العراق ال  ــراً والتزال : ب ــا تؤكد مبك ــد كانت رؤيتن لق
ــتقرُّ إال بعالقات متوازنة مع مجيع االطراف االقليمية  يس
ــعبه ومصاحله ،  ــاس ماخيدم العراق وش ــة على أس والدولي
ــواهد  ــب القناعات اجلانبية مهما كانت الش وليس مبا يناس

والتربيرات واملقوالت.

مطر ســـاخن

عودة برنامج “كالم نواعم” لمخاطبة المرأة وقضاياها

وفـــاة الممثــل نـــزار السامرائـــي
بغداد/ الزوراء:

ت�ويف املمث�ل العراقي، ن�زار السامرائي، عن 
عمر ناهز ال�75 عاماً. 

وأعلن نقي�ب الفنانني، جب�ار جودي، امس 
السب�ت، وفاة الفن�ان ن�زار السامرائي عن 

عمر ناهز 75 عاماً.
إن   : مقتض�ب  حدي�ث  يف  ج�ودي  وق�ال 
“الفن�ان ن�زار السامرائ�ي ت�ويف، امس، يف 
مستشفى الشيخ زايد”، دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.
وكان الفنان الرائد نزار السامرائي، قد تويف، 

بسبب ازمة قلبية.
ولد املمث�ل والفنان العراقي نزار حسني عبد 
الوهاب عبد الحميد السامرائي يف 11 ترشين 
الثان�ي 1945 يف مدين�ة الحل�ة بمحافظ�ة 

بابل.
ويمل�ك السامرائ�ي مش�وارا فني�ا محرتما 
وحضورا ممي�زا عىل صعيد الش�ارع الفني 
العراق�ي بفضل اعمال�ه الفنية التي حفرت 

قواعد حديدية يف ذاكرة الجمهور.
وتمي�ز السامرائي بإبداعه الواضح يف اجادة 
مختل�ف االدوار الفني�ة س�واء ع�ىل صعيد 

الشاشة الصغرة أو السينما أو املرح.
وعم�ل الراح�ل يف املرح بش�كل مكثف يف 
بداية حياته الفني�ة، وكذلك التلفزيون، وله 

مشاركات يف السينما، ومن أبرز املسلسالت 
التي ش�ارك فيه�ا )عائد من الرم�اد، أيوب، 
عندم�ا ت�رق األح�الم، واخره�ا غاي�ب يف 
ب�الد العجاي�ب(، وبالنسب�ة لألف�الم فمنها 

)الباحثون( وأفالم أخرى.
كما تمي�ز السامرائي بأنه من أكثر الفنانني 
العراقي�ني حب�ا للرياض�ة، السيم�ا اللعب�ة 
الشعبي�ة االوىل يف العالم ومارس الكرة العبا 
محرتف�ا يف صف�وف ن�ادي باب�ل الريايض، 
ووص�ل إىل املنتخبات املدرسية والشبابية إال 

ان الفن رسقه من مالعب العراق الخرضاء.
ب�دأ السامرائي مسرته الفني�ة مع املرح 
عام 1966، حني ش�ارك ص�ادق األطرقجي 
وطعم�ة التميم�ي وفخ�ر العقي�دي وهدية 
الخال�دي بطولة مرحية “بي�ت أبوكمال” 
ليق�دم بعدها قراب�ة الخمس�ني مرحية، 
إضافة لخوض�ه اىل تجربة اإلخ�راج يف أكثر 
م�ن عم�ل. كم�ا ش�ارك املمث�ل الراح�ل يف 
ع�رشات املسلسالت والسهرات التلفزيونية، 

وقدم أكثر من 20 فيلماً.

 تواصلت سفرة لبنان يف تشييل 
جومانة خ�داج مع النجمة مايا 

كرس�ت  أن  بع�د  دي�اب 
مهماته�ا  األخ�رة 

ة  ع�د ملسا
ي�ن  ر ملترض ا

انفجار  م�ن 
يف  ب�روت 
ش�هر  ال ا
ضي�ة  ملا ا

بش�كل 
كامل، وبعد 

أوصل�ت  أن 
ف�ة  لصحا ا

ني�ة  للبنا ا
ه�ذه  والعربي�ة 

مختل�ف  اىل  النشاط�ات 
البلدان يف الخارج عرضت خداج 
مب�ادرة طبية للتع�اون بها مع 
ماي�ا تتضمن تعاون�ا بني أطباء 
جراح�ني م�ن تشي�يل وطبي�ب 
إسبان�ي سيشكل�ون معا فريق 
عمل موحدا مع دكتور الجراحة 
فادي الهاش�م والدكت�ور أنيس 

مراد.

وع�ربت ماي�ا أوال ع�ن فخره�ا 
بالفريق الطبي يف لبنان واعتربت 
أنه�م األكث�ر احرتاف�ا 
وتمرس�ا بالطب 
ق�ت  لو با “
هذا  نفسه 
يمن�ع  ال 
ن  ب�أ
ن  يك�و
ل�ك  هنا
ي�ة  ؤ ر
مختلفة 
ء  طب�ا أل
ن�ب  جا أ
م�ة  لخد
ي�ن  ر ملترض ا
ومعالج�ة م�ا تسببت 

به كارثة بروت يف 4 آب”.
ووص�ل من�ذ أي�ام ه�ذا الفريق 
الطب�ي م�ن تشي�يل اىل بروت، 
واجتمع مع مايا دياب والدكتور 
ن�دى سوي�دان  للتشاور بخطة 
ت�رضروا  أش�خاص  معالج�ة 
باالنفجار م�ن مختلف األعمار 

يبدأون بها قريبا جدا.

مايا دياب تتعاون مع فريق طبي من 
تشيلي لمتابعة متضرري إنفجار بيروت

آخر إطاللة لكاظم الساهر تثير 
ضجة على إنستغرام

 بعد طول غي�اب، أطل النجم العراقي، كاظم الساهر، عىل غالف مجلة 
“ف�وغ”، قائالً إنه حمل بالده العراق يف صوته إىل أقايص العالم. وتحدث 
كاظ�م الساهر، ملجلة “فوج مان أرابيا”، ع�ن مشواره الفني واألوقات 
العصيبة التي مر بها. وتصدرت صورته غالف عدد خريف وشتاء 2020 
من مجلة “Vogue Man Arabia”. من جهتهم، تفاعل الناش�طون مع 
ص�ور الساهر الجديدة، فأعادوا مشاركة املنش�ور، كما تداولوا الصور 
يف ما بينهم.  وأش�ار خالل حواره مع املجل�ة إىل مشواره الناجح ورسد 
االٔوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك االٔوقات السعيدة التي مرت عليه. 
وق�ال الساهر: “حملُت العراق يف صوتي اىٕل أق�ايص العالم الٔنقل أفضل 

صورة عنه ليفهم الجميع أن وطًنا كالعراق ال يستحق الحرب”.

هبة طوجي تتوقف عن الغناء على مسرح األولمبيا.. تأثرا

تلق�ت الفنان�ة اإلماراتية، أح�الم الشامي، جرعة م�ن لقاح فروس 
كورون�ا املستج�د، وه�ذا يف نطاق الربنام�ج الوطني الستخ�دام لقاح 
“كوفي�د19-” يف اإلمارات العربي�ة املتحدة.ونرشت أحالم مقطع فيديو 
عرب حسابها الرسمي بموقع التواصل االجتماعي تويرت أثناء حصولها 
ع�ىل جرعة أوىل م�ن اللقاح، وكشفت ع�ن أنها ستتلق�ى جرعة ثانية 
بعد ش�هر من تاري�خ الجرع�ة األوىل.وأرفقت أحالم الفيدي�و بالتعليق 
اآلت�ي: “إيماًنا مني وتقديراً للجهود املبذولة يف بالدي اإلمارات وقيادتها 
الرش�يدة، وانطالق�اً من الواج�ب الوطني وثقتي الكب�رة بالقطاع 

الطب�ي اإلمارات�ي والرغب�ة من�ي يف املساهمة يف انته�اء هذه 
الجائحة ضد فروس العرص كورونا، وكيل أمل وثقة بالله 

متمثل�ة بمقولة سمو سي�دي الشيخ محمد بن زايد، )ال 
تشل�ون ه�م(”. والجدير بالذكر أن أح�الم قد خضعت 
لسحب مسحة فروس كورونا مؤخراً بعد عودتها من 
السعودية عقب مشاركتها يف احتفاالت اليوم الوطني 
السع�ودي ال��90، وقامت بعزل نفسه�ا عن أوالدها 

حفاظاً عىل صحتهم.

أحالم تتلقى الجرعة 
األولى من لقاح 
فيروس كورونا


