
بغداد/ الزوراء:
أظه�ر إحصاء جديد، لوكال�ة “رويرتز” 
أن أكثر م�ن 42.76 مليون ش�خص قد 
أصيبوا بف�روس كورونا املس�تجد عىل 
مس�توى العال�م، فيم�ا يتص�در العراق 
والس�عودية قائم�ة ال�دول العربية من 
حيث اإلصابات.وسجل العراق 449153 

إصاب�ة بالع�دوى متبوع�ا بالس�عودية 
344552 إصاب�ة، ث�م املغ�رب 194461 
130965 إصابة.وعامليا  إصابة، فقط�ر 
احتلت الواليات املتحدة املرتبة األوىل من 
ناحي�ة اإلصاب�ات ب��8608235 حالة، 
متبوع�ة بالهن�د 7864811 إصاب�ة، ثم 

الربازيل )5380635 ( إصابة.

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الصحة اربع فئات ستحصل 
عىل لق�اح كورون�ا ضمن الوجب�ة االوىل 
يف ح�ال اق�راره م�ن قبل منظم�ة صحة 
العاملي�ة. وفيم�ا أعلنت صح�ة الرصافة 
أنها س�تصل قريبا اىل حد االكتفاء الذاتي 
من توفر مادة االوكسجني للمستشفيات 
ورده�ات الع�زل الخاصة بع�اج مرىض 
كورون�ا، ح�ددت آلي�ة لتكثي�ف حمات 
الرصد الوبائي مع اقرتاب موسم الشتاء.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، امس 
األحد، يف ترصيح صحفي: إن “اربع فئات 
ستحصل عىل لقاح فروس كورونا ضمن 

الكمي�ة التي س�يتم اس�ترادها والبالغة 
20 باملئة يف ح�ال اقراره من قبل منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، وهم االش�خاص فوق 
سن 50 عاما ومنتس�بو االجهزة االمنية 
بأم�راض  واملصاب�ون  الصح�ة  ووزارة 
مزمنة”. واضاف ان “العراق سيكون من 
اوائ�ل البلدان يف اس�تراد اللقاح”، مؤكداً 
ان “ال�وزارة اكمل�ت جمي�ع االج�راءات 
املتعلق�ة بتوف�ر اللق�اح املزم�ع توفره 
ضم�ن االتحاد الدويل ال�ذي يضم كربيات 
رشكات االدوي�ة العاملي�ة لتصني�ع لقاح 

فروس كورونا”.

صوفيا/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء البلغ�اري، بويكو 
نتيج�ة  أن  األح�د،  ام�س  بوريس�وف، 
فحص�ه للكش�ف ع�ن ف�روس كورونا 
يف  إيجابية.وأوض�ح  ج�اءت  املس�تجد، 

حس�ابه عىل “فيس�بوك” أنه سيبقى يف 
املن�زل لتلقي الع�اج امتث�اال لتوصيات 
فريقه الطبي.وكان بوريسوف و3 وزراء 
م�ن حكومته يخضعون للحجر الصحي 

بعد مخالطتهم ملصاب يف وقت سابق.

انقرة/ باريس/ متابعة الزوراء:
الفرنس�ية  الخارجي�ة  وزارة  طالب�ت 
ال�دول اإلس�امية التخيل ع�ن مقاطعة 
املنتجات الت�ي تتم صناعتها يف فرنس�ا 
ع�ىل خلفي�ة التوت�ر الناجم ع�ن قضية 

الرس�وم الكاريكاتوري�ة للنب�ي محمد، 
فيما ج�دد الرئيس الرتك�ي، رجب طيب 
أردوغان، ترصيحاته العدائية ضد نظره 
الفرنيس إيمانويل ماكرون.وقالت وزارة 
الخارجي�ة الفرنس�ية يف بي�ان أصدرته، 

ام�س األح�د، إن األيام األخرة ش�هدت 
دع�وات يف عدد من دول الرشق األوس�ط 
ملقاطع�ة املنتج�ات الفرنس�ية، خاصة 
الغذائية، إضافة إىل دعوات للتظاهر ضد 
فرنسا بسبب نرش رس�وم كاريكاتورية 

الخارجي�ة  محمد.وع�ّدت  النب�ي  ع�ن 
الفرنس�ية أن “هذه الدعوات للمقاطعة 
ال أس�اس لها ويجب وقفها ف�ورا، مثل 
كل الهجمات التي تستهدف بادنا والتي 
تدف�ع إليه�ا األقلي�ة املتطرفة”.وألق�ى 

الرئي�س الفرن�يس، إيمانوي�ل ماكرون، 
ب�”وج�ه  بات�ي  في�ه  وص�ف  خطاب�ا 
الجمهورية”، متعهدا بأال تتخىل فرنس�ا 

عن الرسوم الكاريكاتورية.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد انهى مجل�س النواب الق�راءة االوىل 
مل�رشوع قان�ون تموي�ل العج�ز امل�ايل، 
انتق�دت اللجنة املالي�ة النيابية مرشوع 
قانون االقرتاض املرس�ل م�ن الحكومة، 
واك�دت انه تضمن ارقاما خيالية وعالية 

وخا من مبدأ ترش�يد االنفاق والتقشف 
.وقال�ت عض�و اللجن�ة، النائب س�هام 
»م�رشوع  ان  ل�«ال�زوراء«:  العقي�يل، 
القانون لم يرش اىل أية فقرة من ش�أنها 
ان تقلل النفقات غر الرضورية وترشيد 
االستهاك وبعض االمور التي تلجأ اليها 

الدول التي تمر بأزمات مالية واقتصادية 
»، واش�ارت اىل ان » فجوة التمويل مثلت 
ح�وايل 41 تريليون�ا و600 ملي�ار دينار 
والذي خول مرشوع القانون وزير املالية 
باالقرتاض الداخيل والخارجي لس�د تلك 
الفجوة« .وح�ذرت عضو اللجن�ة املالية 

ان« ه�ذا االجراء يؤدي اىل اغ�راق العراق 
بالديون الداخلية والخارجية، وقد يسبب 
انتكاس�ة للواق�ع االقتص�ادي للعراق »، 
داعي�ة اىل تحديد مواد القانون بالنفقات 
الرضورية فقط كرواتب الرعاية والتقاعد 
وذوي االعاق�ة ورواتب املوظفني وتأجيل 

االمور االخرى غر الرضورية لحني توفر 
الس�يولة التقدية، كما طالب�ت بإضافة 
مادة تتضمن إلزام الجهات املعنية تقديم 
كش�وفات تفصيلية للمبالغ التي ترصف 
بموج�ب القان�ون  بع�د 2020/12/31 

ومنع اجراء مناقات مالية .

الزوراء/ خاص:
يف  املتظاهري�ن  م�ن  االالف  أحي�ا 
بغداد وعدد من املحافظات الذكرى 
الس�نوية االوىل لث�ورة 25 ترشي�ن 
االول، رفعوا خالها االعام العراقية 
وص�ور الش�هداء، وس�ط انتش�ار 
ج�ددوا  وفيم�ا  لحمايته�م  امن�ي 
االصاح�ات  بتحقي�ق  مطالبه�م 
الجذرية يف الدولة واجراء انتخابات 
نزيهة وعادلة والقضاء عىل الفساد 
ومحاس�بة القتلة واملجرمني. وقال 
مراس�لو »ال�زوراء« ان التظاهرات 
انطلقت يف ساحة التحرير ومنطقة 
العاوي وق�رب منطق�ة الخرضاء 
وس�ط بغ�داد ومحافظ�ات النجف 
وباب�ل وكرباء وواس�ط والديوانية 
والب�رصة وميس�ان وذي قار احياًء 

لث�ورة  االوىل  الس�نوية  للذك�رى 
ان  االول.واضاف�وا:  ترشي�ن   25
املتظاهرين رفع�وا االعام العراقية 
وصور الش�هداء، ورددوا ش�عارات 
جددوا من خالها مطالبهم بتحقيق 
االصاح�ات والقضاء عىل الفس�اد 
واج�راء انتخاب�ات مبكرة ش�فافة 
ونزيهة، ومحاسبة قتلة املتظاهرين 
والناش�طني.وكان رئي�س مجل�س 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، قد 
دعا، امس االح�د، العراقيني جميًعا 
إىل الوقوف دقيقة صمت عىل أرواح 
شهداء ترشين.وقال املتحدث باسم 
رئيس ال�وزراء، أحمد ما طال، يف 
تغري�دة عىل موقع توي�رت، تابعتها 
ال�وزراء،  »رئي�س  إن  »ال�زوراء«: 
العراقيني  الكاظمي، دعا  مصطفى 

جميع�اً إىل الوق�وف دقيقة صمت 
ألرواح  الفاتح�ة  س�ورة  وق�راءة 
ش�هداء الع�راق وش�هداء ترشين، 
م�ن املتظاهرين والق�وى األمنية، 
يف تم�ام الس�اعة الخامس�ة م�ن 
مس�اء اليوم )االمس( ؛ تزامناً مع 
املبادرة التي دعا إليها املتظاهرون 
يف ساحة التحرير«.وكان املتحدث 
الل�واء  الداخلي�ة،  وزارة  باس�م 
خال�د املحن�ا،  قال يف وقت س�ابق 
ل�«الزوراء«: انه بتوجيه من وزير 
الداخلية، عثمان الغانمي، تم وضع 
خط�ط امني�ة محكم�ة لحماي�ة 
املنش�آت العامة والخاصة، وكذلك 
املتظاهرين خال التظاهرات التي 
انطلق�ت امس االح�د، ملنع حدوث 
امنية.واض�اف:  خروق�ات  أي 

ان هن�اك تعاون�ا وتنس�يقا جدي�ا 
االمني�ة واملتظاهرين  الق�وات  بني 
س�لمية  بتظاه�رات  للخ�روج 
حضارية كما كفله الدستور. الفتا 
اىل: ان الق�وات االمني�ة ع�ىل اهبة 
االس�تعداد لحماية التظاهرات ولن 
تس�مح ألية جهة تحاول اخرتاقها 
وجرّه�ا عن س�لميتها.واوضح: ان 
خط�ة حماية التظاه�رات تتضمن 
ع�ادة قطع بع�ض الط�رق املؤدية 
اىل س�احة التظاهر لفس�ح املجال 
للتعب�ر ع�ن رأيهم  للمتظاهري�ن 
بطرق س�لمية وحضاري�ة، وكذلك 
إلعط�اء فرص�ة لاجه�زة االمني�ة 
للقيام بواجبها لحماية التظاهرات 
واملتظاهري�ن واملمتل�كات العام�ة 

والخاصة.

جلنة نيابية تنتقد مشروع قانون متويل العجز املالي وتؤكد مضيهـا إلقراره 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية )سومو( 
أن الع�راق حص�ل عىل موافق�ة أوب�ك بتمديد 
ف�رتة التخفيض، مبينة أن اتفاقية اوبك دخلت 
مرحلته�ا الثانية.وقالت س�ومو يف بي�ان لها : 
 JMMC + ان “االجتم�اع األخ�ر ملنظمة أوب�ك
صادق عىل تمديد ف�رتة التعويض للعراق حتى 
31 كان�ون االول 2020، وبالت�ايل ق�دم العراق 
خطة تعويض�ات جديدة مع األخ�ذ يف االعتبار 
أشهر التمديد حيث أصبح التخفيض األسايس، 
باإلضافة إىل التعويض حوايل 1 مليون برميل يف 
اليوم حتى يف نهاية العام”.وتابعت انه بإمكان 
العراق إضافة أكثر من 200 ألف برميل يف اليوم 
الت�ي نفذه�ا الع�راق فعلي�ا يف اب ويف ايلول إىل 
إنتاج�ه دون انته�اك التزام�ه باتفاقية أوبك + 
لخفض اإلنتاج”.وأضافت س�ومو ان “اتفاقية 

أوبك + دخل�ت مرحلتها الثانية بالفعل منذ آب 
امل�ايض 2020”، مبين�ة ان “تخفي�ض االنتاج 
للع�راق البال�غ 1061 برمي�ل يف الي�وم لم يعد 
س�ارًيا، حيث أن نس�بة القطع يف هذه املرحلة 
هي ٪18 من إنتاج العراق، أي ما يعادل )849( 
برميل يف اليوم”.واش�ارت اىل ان “ العراق حقق 
مس�تويات مطابق�ة لش�هري اب وايلول أعىل 
م�ن ٪100 من أج�ل الوف�اء بالتزاماته�ا بناًء 
عىل خط�ة التعويضات املقدم�ة، حيث تجاوز 
الحد األس�ايس للعراق باإلضاف�ة إىل التعويض 
1.2 مليون برميل يف اليوم”.واكدت سومو عىل 
“دعم الع�راق الكامل والتزام�ه بما تم االتفاق 
عليه مع الدول األعضاء يف منظمة أوبك والدول 
غ�ر األعض�اء يف أوبك بموجب إع�ان التعاون 
بهدف تحقيق إعادة توازن السوق من أجل نمو 

اقتصادي عاملي سليم”.

تايلند/ متابعة الزوراء:
دعا املتظاه�رون التايانديون إىل مزيد من االحتجاجات، 
األح�د، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء إنذارهم األخر الذي 
حثه عىل االس�تقالة. وبعد انتهاء مهلة األيام الثاثة التي 
منحها املحتجون له خرج رئيس الوزراء، برايوت تش�ان 
أوتش�ا، مرصحا بأنه “لن يس�تقيل”، ما س�يفتح الباب 
عىل مرصاعيه ملزيد من االضطرابات يف هذا البلد. ويدعو 
املتظاه�رون لتنفي�ذ إصاح�ات ديمقراطي�ة ومراجعة 
الدس�تور وبخاصة بش�أن مجلس الش�يوخ القريب من 
الجيش وإصاح النظام امللك�ي القوي والثري جدا.وقام 
الناش�طون، امس االحد، بمس�رة إىل الس�فارة األملانية، 
يف إش�ارة تحد جديدة للملك ماها فاجرالونغكورن الذي 

ي�زور ه�ذا البلد باس�تمرار. ويطال�ب املحتج�ون الذين 
يتظاه�رون من�ذ الصي�ف باس�تقالة رئي�س الحكومة 
براي�وت ش�ان أو تش�ا الذي يتوىل الس�لطة من�ذ انقاب 
2014 وب�ات حكمه رشعيا بعد االنتخابات املثرة للجدل 
الع�ام املايض. ورد أحد قادة الح�راك جاتوبات “باي داو 
دين” بونباتاراراكس�ا “أخذنا علما ب�رد رئيس الوزراء” 
، داعي�ا إىل مزيد م�ن املظاهرات. وكان “ب�اي داو دين” 
م�ن بني عرشات الناش�طني الذين ت�م اعتقالهم يف األيام 
األخرة ، لكن تم اإلفراج عنه بكفالة.ويدعو املتظاهرون 
أيض�ا إىل مراجع�ة الدس�تور، خصوص�ا بش�أن مجلس 
الشيوخ الذي يعد قريبا جدا من الجيش، وإصاح النظام 
امللك�ي القوي والثري جدا وهي قضية كان الحديث عنها 

املالية النيابية حتدد لـ          أسباب تذبذب سعر صرف الدوالر وتقرتح حال لتمويل عجز املوازنة

املتظاهرون جيددون مطالبهم باإلصالحات والقضاء على الفساد وإجراء انتخابات نزيهة 

رجحت وصول سعر الـ 100 دوالر إىل 135 ألف دينار يف األسواق احمللية

خالل إحياء الذكرى األوىل لثورة 25 تشرين وسط انتشار أمين حلمايتهم

الزوراء/ حسني فالح:
ح�ددت اللجن�ة املالي�ة النيابية اس�باب 
تذبذب س�عر رصف الدوالر مقابل الدينار 
يف االسواق املحلية، مرجحة وصول سعر 
ال�رصف اىل 135 ال�ف دين�ار ل�كل 100 
دوالر، وفيم�ا اقرتح�ت ح�ا الس�تقرار 
س�عر ال�رصف واالس�تفادة م�ن الفارق 
املايل لتمويل عج�ز املوازنة العامة، اكدت 
رفضه�ا تمويل العج�ز املايل ع�ن طريق 

القروض.
وقال عضو اللجنة، النائب ناجي رديس، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان التقلبات الحاصلة 
بس�عر رصف الدينار مقابل الدوالر وعدم 
االستقرار املايل سيحدث مشكلة كبرة قد 
ت�ؤدي اىل وصول الس�عر بني 130 الف اىل 
135 الف دينار لكل 100 دوالر يف االسواق 
البن�ك  ادارة  س�وء  ان  املحلية.واض�اف: 

املركزي لس�عر الرصف وعامل التوقعات 
نتيجة عدم استقرار الوضع املايل، وكذلك 
اس�تخدام البن�ك املرك�زي التموي�ل عن 
طري�ق التضخم م�ن خال طبع�ه عملة 
جدي�دة من دون غطاء م�ايل وراء ارتفاع 
سعر الدوالر باالسواق املحلية.واشار اىل: 
ان املس�تفيد من هذه العملية هم التجار 
ومدراء املصارف والجهات التي لها نافذة 
بمزاد بيع العملة الصعبة يف البنك املركزي 
لكون السعر الرسمي 118 الفا لكل 100 
دوالر لتغذية االسترادات يف حني يبيعونه 
بس�عر يرتاوح بني 125 الفا اىل 128 الف 
دينار ل�كل 100 دوالر، م�ا يجعل الفارق 
املايل كب�را جدا. مؤكدا: ان ذلك س�يؤدي 
اىل تدم�ر اقتص�اد البلد.وتاب�ع: ان البنك 
املركزي يفرتض هو من يبادر برفع سعر 
الرصف الرس�مي ويس�تفيد م�ن الفارق 

املايل لتمويل عجز املوازنة العامة. مقرتحا 
رفع الس�عر الرس�مي اىل 125 الف دينار 
كل 100 دوالر، واالس�تفادة م�ن الفارق 
املايل الذي يبلغ 7 دوالرات لكل 100 دوالر، 
يف تموي�ل عجز املوازنة العامة، الن وزارة 
املالي�ة تبي�ع ال�دوالر اىل البن�ك املرك�زي 
واالخر يس�لم الدينار للوزارة، فسيصبح 
هن�اك فارق مايل كبر يمكن ان تس�تفيد 
منع وزارة املالية يف سد العجز.من جهته، 
اك�د مقرر اللجنة املالي�ة النيابية، النائب 
احمد الصف�ار، ان قان�ون تمويل العجز 
وص�ل اىل الربمل�ان وم�ا زال قي�د دراس�ة 
ونق�اش اللجن�ة املالية.وق�ال الصفار يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان اللجن�ة املالي�ة 
ترف�ض تموي�ل العج�ز املايل ع�ن طريق 
الق�روض. مبينا: ان اللجنة س�تطلب من 
وزارة املالي�ة تقديم الكش�وفات الخاصة 

بالق�رض الس�ابق وآليات ال�رصف، قبل 
اق�رار القان�ون الجديد.واض�اف: ان اراء 
اللجنة مختلفة حول قانون تمويل العجز 
منه�م من يؤي�د اق�راره واالخ�ر يرفض 
لكون�ه يعتمد عىل الق�روض.وكان البنك 
املرك�زي اصدر، يف وقت س�ابق، توضيحا 
بشأن سعر رصف الدينار مقابل الدوالر.

وذكر البنك، يف بيان، إن الترصيحات التي 
انت�رشت مؤخ�راً بخص�وص )تخفي�ض 
مقاب�ل  العراق�ي  الدين�ار  رصف  س�عر 
الدوالر ( تمث�ل وجهة نظر من رصح بها 
وال تمثل املوقف الرس�مي للبنك املركزي، 
وق�د رافق ذلك ع�دد من الش�ائعات التي 
أطلقها املضاربون وهو ما أثر عىل السعر 
)مؤقتاً(.واضاف: أن س�عر الرصف ثابت 
ولم يتغر، وان سياسته النقدية واضحة 

وشفافة. 

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:
رشكات  استقطاب  عن  الرافدين  مرصف  اعلن   
بالدوالر .وقال  العملة  نافذة بيع  للدخول يف  الصرفة 
املكتب االعامي للمرصف يف بيان : ان رشكات الصرفة 
العملة  بيع  نافذة  يف  للدخول  التسهيات  لها  قدمت 
بالدوالر بعد ان اعلن املرصف عن اعادة العمل بنافذة  
مزاد بيع العملة بالدوالر .كما طالب البيان الرشكات 
التي لم تتطلع عىل التعليمات مراجعة الفرع الرئييس 
الرشوط  عىل  لاطاع  الشورجة  بغداد  يف  للمرصف 
وسهلة  ميرسة  رشوط  وهي  العملة  ببيع  الخاصة 

وتعود باملنفعة وااليجابية عىل الرشكات.

الرافدين يدعو شركات الصريفة 
للدخول يف نافذة بيع الدوالر

العراق يتصدر الدول العربية بأعداد 
االصابات بكورونا

الصحة حتدد أربع فئات مشمولة 
بالوجبة األوىل من لقاح كورونا

إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا

العراق حيصل على موافقة “اوبك” 
املتظاهرون التايالنديون يدعون الحتجاجات حاشدة بتمديد فرتة التخفيض

إلجبار رئيس الوزراء على التنحي

بعد انتهاء مهلة األيام الثالثة ورفضه االستقالة 

الشرطة والزوراء يتقامسان نقاط مباراة االفتتاح واجلوية يهزم الكهرباء

االخريةكمامة تعمل بالبطارية تقتل فريوس كورونا يف اهلواء
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الكاظمي: الواجب األول هو محاية املتظاهرين وحقهم 
يف التعبري عن آرائهم

بعد حدوث ِصدامات.. إصابة عدد من القوات األمنية واحملتجني

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس ال�وزراء، القائد 
العام للقوات املس�لحة، مصطفى 
الكاظم�ي، ام�س االح�د، الواجب 
األول للق�وات األمنية ه�و حماية 
التعب�ر  يف  وحّقه�م  املتظاهري�ن 
ع�ن آرائه�م، وفيما اعل�ن الناطق 
باس�م القائ�د العام، الل�واء يحيى 
رسول، العثور عىل حدث يحمل 61 
قنينة ملوتوف الس�تهداف القوات 
األمني�ة، اكد مدي�ر دائرة العاقات 
العامة والتوعية يف وزارة الداخلية، 
اللواء س�عد معن، اصاب�ة 43 من 
القوات األمنية بس�بب استهدافهم 

بامللوت�وف، بينم�ا اش�ار عدد من 
املتظاهري�ن اىل س�قوط جرحى يف 
صفوفهم واندالع النران بعدد من 
الخيم.وذكر املكتب االعامي لرئيس 

ال�وزراء يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: 
ان رئي�س مجلس ال�وزراء، القائد 
العام للقوات املس�لحة، مصطفى 
قي�ادة  مق�ر  زار  الكاظم�ي، 
العمليات املشرتكة وعمليات بغداد 
لاطمئنان  االتحادي�ة،  والرشط�ة 
عىل أداء الق�وات األمنية يف حماية 
الي�وم  تظاه�رات  يف  املتظاهري�ن 
ع�ىل  الكاظم�ي  )االمس(.وش�دد 
توجيهاته الس�ابقة يف التعامل مع 
املواقف بمهني�ة والتزام الواجبات 
األمني�ة،  األجه�زة  إزاء  املح�ددة 
ومختلف صنوف القوات املسلحة.

أردوغان يكرر إهانته ملاكرون.. وباريس تتهم أنقرة بشن محلة كراهية ضدها
فرنسا تطالب الدول اإلسالمية بعدم مقاطعة منتجاتها

بروت/ متابعة الزوراء:
محميات  طالت  مختلفة،  مناطق  يف  الحرائق  من  سلسلة  األحد،  امس  لبنان،  شهد 
السكنية. املباني  من  لتقرتب  وامتدت  املثمرة،  لألشجار  وبساتني  البحرية،  لألعشاب 

إخماد حريق كبر، شب يف  اللبناني، عىل  املدني  الدفاع  يف  اإلطفاء  وعملت فرق فوج 
محمية صور، الواقعة عند املدخل الجنوبي البحري ملدينة صور البحرية، حيث التهمت 
النران مساحات شاسعة من األعشاب البحرية.وتعمل عنارص إطفاء بلدية صيدا عىل 
إخماد حريق ملساحات واسعة من األعشاب، اندلع يف منطقة الرشحبيل، الواقعة شمال 
رشق مدينة مدينة صيدا.وتعمل فرق أخرى عىل إخماد حريق آخر، يمتد عىل مساحة 
منطقة  يف  آخر  حريق  اللبناني.وتسبب  الجنوب  إىل  املؤدي  الرسيع  للطريق  واسعة 
البابلية بأرضار فادحة، بعد أن شب يف بستان للحمضيات والفواكه، إىل أن تم إهماده 

والسيطرة عليه من قبل فرق اإلطفاء.

لبنان.. سلسلة حرائق جديدة حملميات 
لألعشاب وبساتني لألشجار املثمرة 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   



الكاظمي: الواجب األول هو محاية املتظاهرين وحّقهم يف التعبري عن آرائهم

وزارة النفط                                                                  
الشركة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة                                  

إعالن مناقصة عامة
تصميم وجتهيز وتنفيذ االعمال الكهربائية واآلالت الدقيقة للخزانات الكروية عدد/2

م/ مناقصة رقم 11/ م / م.هـ .ث / 2020

انقرة/ باريس/ متابعة الزوراء:
الدول  الفرنسية  الخارجية  وزارة  طالبت 
التي  املنتجات  التخيل عن مقاطعة  اإلسالمية 
التوتر  خلفية  عىل  فرنسا  يف  صناعتها  تتم 
الكاريكاتورية  الرسوم  قضية  عن  الناجم 
الرتكي،  الرئيس  جدد  فيما  محمد،  للنبي 
رجب طيب أردوغان، ترصيحاته العدائية ضد 

نظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون.
بيان  يف  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
أصدرته، امس األحد، إن األيام األخرية شهدت 
األوسط  الرشق  دول  من  عدد  يف  دعوات 
ملقاطعة املنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، 
إضافة إىل دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب 

نرش رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.
وعّدت الخارجية الفرنسية أن »هذه الدعوات 
فورا،  وقفها  ويجب  لها  أساس  ال  للمقاطعة 
مثل كل الهجمات التي تستهدف بالدنا والتي 

تدفع إليها األقلية املتطرفة«.
ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس،  الرئيس  وألقى 
خطابا وصف فيه باتي بـ«وجه الجمهورية«، 
الرسوم  عن  فرنسا  تتخىل  بأال  متعهدا 
يف  اإلسالميني  وصف  فيما  الكاريكاتورية، 
إجراءات  باتخاذ  باالنفصاليني موجها  فرنسا 
يف  املسلمني  بني  التطرف  انتشار  ملنع  جديدة 

البالد.
رجب  الرتكي،  الرئيس  جدد  ذلك،  غضون  يف 
ضد  العدائية  ترصيحاته  أردوغان،  طيب 
إن  قائال  ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس  نظريه 
»ماكرون بحاجة للخضوع إىل اختبار عقيل«.

األحد:  امس  متلفزة،  كلمة  يف  أردوغان  وأكد 
مكان  كل  ويف  بأردوغان  مهووس  »ماكرون 

يذكر اسمي، عليه أن يخضع لفحص عقيل«.
وأضاف »يجب أن يعاين هذا الرجل وأن يعرف 

حجمه ومكانه«.
الفرنيس،  الخارجية  وزير  استنكر  املقابل،  يف 
التي  املبارشة«  »اإلهانات  لودريان  إيف  جان 
أن  توجه بها الرئيس الرتكي ملاكرون، معترباً 

أنقرة تشن حملة كراهية ضد فرنسا.
لم  »تركيا  رسمي:  بيان  يف  لودريان،  وقال 
االعتداء اإلرهابي يف كونفالن  تستنكر رسمياً 
مع  تضامنها  عن  تعرب  ولم  سانتونورين، 
عدة  منذ  تقوم  هي  ذلك  إىل  أضف  فرنسا، 
يبنّي  للكراهية ضد فرنسا مما  بالرتويج  أيام 
الداخل  ويف  الكراهية ضدنا  تأجيج  نيتها  عىل 

الفرنيس«.
مقبول  غري  تركيا  »ترصف  أن  لودريان  وأكد 

خاصة من جهة بلد حليف« .
أنقرة  يف  فرنسا  سفري  استدعاء  »تم  وتابع 

وسيصل إىل باريس من أجل التشاور«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
اصابة   2554 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق، 
حالة،   3140 وشفاء  وفاة  حالة  و55  جديدة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة  حددت 

لالصابات حسب املناطق.
ان  »الزوراء«:  تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 16687، 
الكلية:  املختربية  الفحوصات  عدد  ليصبح 
2756365، مبينة انه تم تسجيل 2554 اصابة 

جديدة و55 حالة وفاة وشفاء 3140 حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
االصابات  حاالت  عدد  اما   ،)%84.4(  381349
التي تحت  الحاالت  بينما عدد  الكيل: 451707، 
الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف   ،59735 العالج: 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،400 املركزة:  العناية  يف 

الكيل: 10623.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 371 اصابة جديدة 
شخصت  اصابة   139 بينها  كورونا  بفريوس 

خالل الرصد الوبائي.
ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة سجلت 
موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   371
الرصد  خالل  شخصت  حالة   139  : كالتايل 
الوبائي للقطاعات الصحية: قطاع الرصافة 17 

حالة/  قطاع النهروان 23 حالة / قطاع بغداد 
جديدة  32 حالة / قطاع االعظمية  52 حالة / 

قطاع املدائن 15 حالة .  
مراجعتهم  خالل  232حالة  ان  اىل  واشار 
حالة   46 الصدر  مدينة   : الصحية  للمؤسسات 
 ,544  ,538  ,575  ,518  ,517  ,555  , محلة 
 557 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532
قطاع 31 .  قطاع 47 , قطاع 10, 521 . 565 
. قطاع 49 . حي طارق , الحميدية , الشعب 9 
حاالت محلة 317, 337,332 , 325, 357 .316 
 734 . البلديات 17  حالة  محلة   ،331 , 314.
شارع   ,  771  , الزراعي   ,   738  ,728  ,722  ,
فلسطني 9 حاالت  محلة 505, 503, 6 ,  508 
 7 االمني   ، املستنرصية    ،504  ,509    ,502   ,
حاالت  محلة , 733 , 741 , 721 . 743, 709 
706 , 704 , بغداد جديدة  6 حاالت   محلة 701 
 , محلة  حالة     11 الزعفرانية    ,708  ,  703  ,
 962 , 961 , 958  , 964 , 917 , 960 ,  953
,949905 , 906 , 909 ,  الكرادة 11 حالة  محلة 
903, 905, 302 , 310 , 314 ,  311 , االعظمية 

25 حالة محلة, 314
حي تونس 6 حاالت محلة . 302 , 301 , 303 
الكفاءات  , 762  العبيدي  5 حاالت  محلة ,   ،
,765 , 764 ,  769  ،حي الزهراء3 حاالت محلة 
, 757 , 759 , حي النرص حالة واحدة ,  773،  
حي السالم حالة واحدة , 408 ، الحسينية 11 
حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , االسكالت 

، املعامل 3 حاالت محلة 799 , 796 ، زيونة 4 
حاالت محلة 716, شارع السعدون حالة واحدة 
محلة 101،  الجادرية حالتني محلة 923, 911  
،باب الشيخ حالة واحدة محلة 121  ،الطالبية 3 
حاالت محلة 322, 332, 321،  املشتل 3 حاالت 
محلة 771, 767, 751,  الصليخ 6 حاالت محلة 
304, 326,  الحرية 7 حاالت , 417 , 418،  حي 
النرص حالة واحدة،  حي القاهرة6 حاالت محلة 
311, 309, 313, 318  ،املدائن19 حالة  محلة 
 , دياىل  جرس  الوردية ,  الحرية    قرية  الوحدة, 

حي    ،108 عمارة  حاالت   3 بسماية  الرياض، 
تونس حالتني محلة 300،  شارع املغرب حالتني 

محلة 304.    
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 
ارتفع  الرتاكمي لإلصابات  »العدد  ان  اىل  مشريا 
فيما  لالسف    1342 منهم   تويف    58614 اىل  
العالج  قيد  واملتبقي    51894 الشفاء  اكتسب 

.»5378

بغداد/ الزوراء:

العام  القائد  الوزراء،  رئيس مجلس  اكد 

الكاظمي،  مصطفى  املسلحة،  للقوات 

للقوات  األول  الواجب  االحد،  امس 

وحّقهم  املتظاهرين  حماية  هو  األمنية 

يف التعبري عن آرائهم، وفيما اعلن الناطق 

اللواء يحيى رسول،  العام،  القائد  باسم 

قنينة   61 يحمل  حدث  عىل  العثور 

اكد  األمنية،  القوات  ملوتوف الستهداف 

والتوعية  العامة  العالقات  دائرة  مدير 

معن،  سعد  اللواء  الداخلية،  وزارة  يف 

بسبب  األمنية  القوات  من   43 اصابة 

اشار  بينما  بامللوتوف،  استهدافهم 

اىل سقوط جرحى  املتظاهرين  من  عدد 

من  بعدد  النريان  واندالع  صفوفهم  يف 

الخيم.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 

بيان تلقته »الزوراء«: ان رئيس مجلس 

املسلحة،  للقوات  العام  القائد  الوزراء، 

قيادة  مقر  زار  الكاظمي،  مصطفى 

بغداد  وعمليات  املشرتكة  العمليات 

والرشطة االتحادية، لالطمئنان عىل أداء 

املتظاهرين يف  األمنية يف حماية  القوات 

تظاهرات اليوم )االمس(.

وشدد الكاظمي عىل توجيهاته السابقة 

والتزام  بمهنية  املواقف  التعامل مع  يف 

الواجبات املحددة إزاء األجهزة األمنية، 

املسلحة،  القوات  صنوف  ومختلف 

مؤكدا أن الواجب األول للقوات األمنية 

يف  وحّقهم  املتظاهرين  حماية  هو 

نفسه  الوقت  ويف  آرائهم،  عن  التعبري 

أهمية الحفاظ عىل سلمية التظاهرات 

تقوم  التي  األمنية  قواتنا  وحماية 

بواجبها .

خالل  الوزراء،  مجلس  رئيس  وتابع 

اإلجراءات  مجمل  التفقدية،  الزيارة 

اتخذتها  التي  واالحرتازية  التنظيمية 

سلمية  لضمان  األمنية  القوات 

فضالً  املتظاهرين،  وسالمة  التظاهرات 

عن تأمني املمتلكات العامة والخاصة.

من جهته، اكد الناطق باسم القائد العام 

للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، ان 

حماية  برضورة  العام  القائد  توجيهات 

املتظاهرين

تابعته  مشرتك  مؤتمر  يف  رسول  وقال 

ألقينا القبض عىل عدد ممن  »الزوراء«: 

األيام  خالل  الجارحة  اآلالت  يحملون 

املاضية من موعد تظاهرة ذكرى ترشين، 

مؤكدا لن نسمح ملن يحاول العبث بأمن 

املتظاهرين وسالمتهم.

اإلساءة  يحاول  من  هناك  ان  واضاف: 

داعيا  السلميني،  للمتظاهرين 

مع  التعاون  إىل  السلميني  املتظاهرين 

األجهزة األمنية.

واشار اىل: ان جميع القطعات ال تحمل 

العثور  تم  انه  مبينا  نارياً،  سالحاً 

ملوتوف  قنينة   61 يحمل  حدث  عىل 

الستهداف القوات األمنية.

من  عاليا  انضباطا  هناك  ان  واوضح: 

كبرية  أعداد  ولدينا  األمنية،  القوات  قبل 

من الجرحى يف صفوف القوات األمنية.

بدوره، ذكر مدير دائرة العالقات العامة 

اللواء سعد  الداخلية،  والتوعية يف وزارة 

حماية  عىل  أكدنا  املؤتمر:  خالل  معن، 

املمتلكات  عىل  والحفاظ  املتظاهرين 

 43 إصابة  مؤكدا  والخاصة،  العامة 

استهدافهم  بسبب  األمنية  القوات  من 

بامللوتوف.

ولفت اىل ان القوات األمنية ستبقى عىل 

سلمية  عىل  باملحافظة  ونأمل  العهد 

التظاهرات.

من جانبه، اشار الناطق باسم العمليات 

الخفاج،ي  تحسني  اللواء  املشرتكة، 

حماية  يف  تسهم  العمليات  ان  اىل 

ان  مؤكدا  البلد،  يف  الحيوية  األهداف 

توجيهات القائد العام تؤكد عىل حماية 

املتظاهرين.

وذكر الخفاجي، خالل املؤتمر: ان قواتنا 

العام  القائد  أوامر  تنفيذ  عىل  مرصة 

اىل  الفتا  السلميني،  املتظاهرين  بحماية 

املتظاهرين  قبل  من  تعاونا  هنالك  ان 

السلميني مع القوات األمنية.

اىل ذلك، افاد عدد من املتظاهرين بسقوط 

عدد من الجرحى يف صفوف املتظاهرين، 

املعتصمني  النريان ضمن خيم  واشتعال 

يف ساحة التحرير وسط بغداد.

يرس الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إحدى تشكيالت وزارة النفط بدعوة 
 ( عن  عطاءاتهم  لتقديم  واالختصاص  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي 
الكروية  للخزانات  الدقيقة  واآلالت  الكهربائية  األعمال  وتنفيذ  وتجهيز  تصميم 
عدد /۲ يف التاجي ( ومن منشا )أمريكي ، ياباني ، أوربا الغربية ، سویدي، كوريا 
الجنوبية ( وبفرتة تجهيز )۱۲۰( يوم من تاريخ توقيع العقد او يكلفة تخمينية ) 
2.405.000.000 ( ملیاران وأربعمائة وخمسة ماليني دينار عراقي ال غريها للرشكات 
املحلية و ) 2.005.000 ( مليونان وخمسة آالف دوالر للرشكات األجنبية، بموجب 

الوثائق القياسية الخاصة بـ ) تصميم وتنفيذ اإلشغال ( مع مالحظة ما يأتي:
1- علی مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية اإلتصال 
بالقسم التجاري/ شعبة املناقصات موبایل ) 07827836150 ( )جميع أيام األسبوع 
باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا وحتی الساعة الثالثة عرصا( 

أو مراجعة مقر الرشكة.
2- متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة. 

إىل  تحريري  طلب  تقديم  العطاء  وثائق  برشاء  املهتمني  العطاء  مقدمي  بإمكان   -3
رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 500.000 خمسمائة 

الف دينار عراقي فقط ( غري قابلة للرد.
للمعدات  العامة  النفط / الرشكة  اآلتي: وزارة  العنوان  إىل  العطاءات  4- يتم تسليم 
)الخميس(  املوافق  الغلق  يوم  لغاية  الدورة  مصفى  مجمع   / الثقيلة  الهندسية 
بحضور  العطاءات  فتح  وسيتم  ترفض  سوف  املتأخرة  العطاءات   ،2020/11/12

 / )استعالمات  اآلتي  العنوان  يف  بالحضور  الراغبني  ممثليهم  أو  العطاءات  مقدمي 
يوم  الثانية عرش ظهرا من  الساعة  ( يف  الثقيلة  الهندسية  للمعدات  العامة  الرشكة 
املناقصة  آخر موعد لرشاء وثائق  بأن  املوافق 2020/11/12. علما  الخميس  الغلق 

يوم األربعاء املوافق 2020/11/11 .
يف  ينعقد  الذي  للمؤتمر  الحضور  باملناقصة  املشاركني  كافة  الرشكة  تدعو   -5
الخميس  من  صباحأ   )۱۰( الساعة  يف  االستفسارات  عىل  لإلجابة  الرشكة  مقر 

 .2020/11/5
6- يتحمل من ترسو عليه اإلحالة اجور النرش واإلعالن.

7- يتم رصف املستحقات املالية )حسب آلية الدفع املذكورة يف العقد(. 
8- مما سبق يف أعاله إذا كانت التواريخ املحددة يف أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم 

الذي يليه املوعد الجديد لها. 
9- بإمكان جهة التعاقد إضافة بيانات أخرى ملقدم العطاء تتالءم مع طبيعة املناقصة 
برشط ال تتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية 

يف العراق.
الوثائق  السادس من  القسم   ( املطلوبة  الفنية  املوصفات  االطالع عىل  بإمكان   -10

القياسية (من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة.       
11- الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

                                                                                    املدير العام
                                                                               رئيس مجلس اإلدارة

أردوغان يكرر إهانته ملاكرون.. وباريس تتهم 
أنقرة بشن محلة كراهية ضدها

العراق يسجل تراجعا يف عدد اإلصابات بكورونا 
بعد تسجيل 2554 إصابة و55 حالة وفاةفرنسا تطالب الدول اإلسالمية بعدم مقاطعة منتجاتها

بعد حدوث ِصدامات.. إصابة عدد من القوات األمنية واحملتجني
No: 7352    Mon    26    Oct    2020العدد:   7352    االثنين   26   تشرين االول     2020

الربيد االلكرتوني لوزارة النفط :-                                     الربيد االلكرتوني للرشكة :۔     
E-mail. Ministryofoil@oil.gov.iq                        E-mail: info@heesco.oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة                                        املوقع االلكرتوني للرشكة
WWW.oil.gov.iq                                          Www.heesco.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية:۔
Email : info@iip.mot.gov.iq

www.trade.ig
www.iitp.mot.gov.iq 
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

إسطنبول/متابعة الزوراء:
أعلنْت تركيا مس�اء الس�بت تمديد 
فرتة عمليات املس�ح التي تجريها 
س�فنها يف منطقة متن�ازع عليها 
برشق البحر املتوس�ط حتى الرابع 
يف  الثان�ي،  نوفمرب/ترشي�ن  م�ن 
خط�وة ثاني�ة مماثل�ة يف أق�ل من 
أس�بوع واح�د، حي�ث م�ن املقرر 
الرتكي�ة  التح�ركات  تؤج�ج  أن 

االستفزازية التوترات باملنطقة.
وتركي�ا واليونان العضوان يف حلف 
ش�مال األطليس ع�ى خالف عميق 
من�ذ أش�هر ح�ول نط�اق الجرف 
القاري ل�كل منهما وكذلك مطالب 
متداخل�ة باألحقية يف موارد النفط 

والغاز يف رشق املتوسط.
أغس�طس/آب  يف  الن�زاع  ونش�ب 
الس�فينة  تركي�ا  أرس�لت  عندم�ا 
أوروت�ش رئي�س إىل مي�اه تطالب 

اليونان وقربص باألحقية فيها.
وأش�ار إخطار صادر عن البحرية 
الرتكي�ة يف س�اعة متأخ�رة م�ن 
مساء أمس السبت إىل أن السفينة 
أوروتش رئيس والسفينتني أتامان 
وجنكي�ز خان س�تواصل العمل يف 
منطقة تقع إىل الجنوب من جزيرة 
رودس اليوناني�ة حت�ى الرابع من 

نوفمرب/ترشين الثاني.
وكان إخط�ار س�ابق ق�د ذك�ر أن 
أعمال املس�ح يف املنطقة مستمرة 

حتى 27 أكتوبر/ترشين األول.
وسحبت السلطات الرتكية أوروتش 
رئي�س الش�هر امل�ايض قب�ل قمة 
لالتح�اد األوروبي، س�عت قربص 
خاللها لفرض عقوبات عى تركيا، 

يف مناورة تركي�ة تكتيكية لتفادي 
عقوبات أوروبية تعمق عزلة أنقرة 
الني تعان�ي تراجعا اقتصاديا آخذا 

يف التفاقم.
إن�ه  االتح�اد  ق�ال  القم�ة  وبع�د 
سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها 
يف املنطق�ة يف خط�وة قال�ت أنقرة 
إنه�ا س�تزيد التوت�ر يف العالق�ات 
بينها وب�ني التكتل. وتق�ول تركيا 
إن عملياته�ا ُتج�رى داخل الجرف 

القاري الخاص بها.
وخضع�ت تركيا مؤقت�ا للضغوط 
األوروبي�ة، لكنها أعادت الس�فينة 
هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضبا 
من اليونان وفرنس�ا وأملانيا حيال 
االنته�اكات الرتكي�ة الت�ي تعكس 
ملناش�دات  أنق�رة  تجاه�ل  م�دى 

خفض التوتر يف املنطقة.
وكان�ت تركيا ق�د أعلن�ت األربعاء 
الس�فن  مهّم�ة  تمدي�د  امل�ايض 
الس�ابع والعرشين  الث�الث حت�ى 
من أكتوبر/ترشي�ن األول الجاري 
لتكثيف أنش�طة التنقي�ب يف مياه 
التصعي�د  املتوس�ط.ويأتي  رشق 
التهدئة  الرتك�ي مناقض�ا ملزاع�م 
والحوار التي دعا إليها وزير الدفاع 
الرتك�ي، من أجل التوص�ل لحل يف 
رشق املتوس�ط وبحر إيج�ه، لكن 
الترصيحات الرتكي�ة بدت مناورة 
لكس�ب مزيد الوقت لالس�تمرار يف 
أنشطة التنقيب دون اتخاذ االتحاد 
األوروب�ي أي إج�راءات صارمة يف 
حقها.وأصبحت الس�فينة “عروج 
ري�س” رمزاً لش�هّية أنق�رة للغاز 

الطبيع�ي يف رشق املتوس�ط حيث 
أطلق العثور عى احتياطات كبرية 
يف الس�نوات األخرية سباقاً عى ما 

يسّمى “الذهب األزرق”.
وأع�ادت الث�روات الكامن�ة تح�ت 
املتوس�ط إث�ارة نزاع�ات مزمن�ة 
ح�ول الح�دود البحرية ب�ني تركيا 
واليونان، وسط مخاوف من نشوب 
نزاع مسلح بني الطرفني، يمكن أن 
يؤدي إىل ح�رب متداخلة األطراف.

وتّته�م أثينا أنقرة بخ�رق القانون 
الدويل بأنش�طتها االستكشافية يف 
املي�اه اليونانية، بما يف ذلك جنوبي 

جزيرة كاستيلوريزو.
وصفت�ه  م�ا  تركي�ا  ورفض�ت 
له�ا”  أس�اس  ال  ب�”ادع�اءات 
واتهامات بارتكاب “اس�تفزازات” 

ُوّجهت إليها م�ن جانب خصومها 
اإلقليميني اليونان ومرص وقربص، 
بش�أن التنقي�ب املثري للج�دل عن 

النفط والغاز يف رشق املتوسط.
ون�ّددت م�رص واليون�ان وقربص 
يف بيان ُن�رش األربع�اء املايض بعد 
لقاء يف نيقوس�يا جمع قادة الدول 
األحادية”  ب�”االستفزازات  الثالث، 
الرتكي�ة املتعلق�ة بالتنقي�ب ع�ن 
م�وارد الطاق�ة يف املي�اه املتن�ازع 
عليه�ا يف رشق البح�ر املتوس�ط، 
إضافة إىل الدور الذي تلعبه يف ليبيا 
وس�وريا اللت�ني تش�هد كل منهما 

نزاعا.
واّته�م رئي�س ال�وزراء اليونان�ي 
كريياك�وس ميتس�وتاكيس تركيا 
ب�أن لديه�ا “أوه�ام امربيالية” يف 
رشق املتوس�ط وبأنه�ا تس�تخدم 

“خطابا متطرفا”.
ورفض�ت وزارة الخارجية الرتكية 
االّتهامات املوّجهة إليها خالل لقاء 
نيقوس�يا، معتربًة أنه�ا “ادعاءات 
ال أس�اس له�ا”. وأك�دت يف بي�ان 
أن مش�اكل املنطق�ة “ال يمكن أن 
ُتحّل إال إذا تخلّت الدول املعنية عن 

سياساتها املتطرفة والعدائية”.
تركي�ا  وق�ربص  اليون�ان  وتته�م 
بانتهاك القانون الدويل عرب التنقيب 
داخل حدودهما البحرية يف املتوسط 
وتطالبان بفرض عقوبات أوروبية 
ع�ى أنقرة، لكن االتح�اد األوروبي 
يكتف�ي إىل بالتلويح والتهديد دون 
اتخاذ إجراءات صارمة من ش�أنها 
ردع االس�تفزازات الرتكية يف رشق 

املتوسط.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
يعيش سكان محافظة شمال سيناء يف مرص 
يعيشون بني ضنى النزوح وخطر املوت الذي 
تسببه املتفجرات التي تركها وراءهم تنظيم 

“داعش” الذي احتل قراهم يف السابق.
وتن�اول موق�ع “ميدي�ل ايس�ت اون الي�ن” 
الربيطان�ي، قص�ة س�كان كل م�ن قطي�ة، 
وأقطي�ة، والجناي�ن، ومري�ح يف ب�ر العب�د 
وقال إنهم فروا يف يوليو/تموز، من منازلهم 
عندم�ا احت�ل املنطق�ة مس�لحون تابع�ون 
لتنظي�م “الدول�ة اإلس�المية” )داع�ش(، يف 
أعق�اب هج�وم أُحِب�ط عى معس�كر قريب 

للجيش املرصي.
إال أن السكان ال يزالون ُمرتعبني من األلغام 
األرضي�ة واألفخ�اخ املتفج�رة الت�ي خلفها 
املس�لحون وراءه�م برغ�م إجباره�م ع�ى 
مغادرة القرى، ناهيك عن التهديد باحتمالية 
عودة تنظي�م “الدولة اإلس�المية” )داعش( 
وجلب الغارات الجوية الجديدة التي سيُشنها 

الجيش املرصي.
عى جانب آخر، لقي 4 أش�خاص مرصعهم 
يف انفج�ار مفخ�خ يف قري�ة أقطي�ة يوم 12 
أكتوب�ر/  10 ويف  األول.  أكتوبر/ترشي�ن 
ترشين األول، لقي�ت منى عامر ومنى حامد 
عبدالرازق مرصعهم�ا يف انفجار قنبلة قرب 
منزلهم�ا، وهم�ا امرأتان من عائلة تس�كن 
بقري�ة أقطي�ة، ويف الجناي�ن توفي�ت امرأة 
اسمها وردة وطفلتها هبة محمود أبوسليم 

يف انفج�ار مفخ�خ، يف حني استش�هد كمال 
محمد س�المة خالل انفجار عبوة ناسفة يف 

قرية مريح. 
م�ن ضم�ن القصص أيض�اً إصاب�ة الطفلة 
هاج�ر محم�ود عثم�ان، م�ن بل�دة ربيعة، 
بجراح بالغ�ة الثالث�اء، 20 أكتوبر/ ترشين 
األول، خالل انفجار عبوة ناسفة أثناء لعبها 

بالقرب من منزلها.
 ”We Record“ منص�ة  باس�م  متح�دث   
الحقوقي�ة اتهم الق�وات املس�لحة املرصية 
باإلهم�ال لفش�لها يف تطه�ري املن�ازل م�ن 

املتفجرات قبل السماح للسكان بالعودة.
 Middle East Eye ملوق�ع  أض�اف  كم�ا 
الربيطان�ي: “تع�ود الح�وادث بش�كل كبري 
إىل إهم�ال الجي�ش. ال توج�د آلي�ة لحماي�ة 

املدنيني”.
من جانبه، قال أحمد عطار، الباحث املرصي 
يف مجال حقوق اإلنس�ان، إن الس�كان كانوا 
ضحاي�ا لعدم كفاءة الجي�ش. إذ يقول: “إذا 
كان داعش مس�ؤوالً عن األلغ�ام، فأين دور 
القوات املسلحة يف تطهري كل شرب يف املنطقة 

من األفخاخ املتفجرة؟”. 
“تكتيك تهجري”: عالوة عى الحرب املتصاعدة 
بني الجيش املرصي واملس�لحني، نزح اآلالف 
م�ن س�كان ش�مال س�يناء قرساً من�ذ عام 
2014، بع�د أن ب�دأ الجيش بإنش�اء منطقة 
عازلة يف بلدة رفح الحدودية املحاذية لقطاع 

غزة، ويف الشيخ زويد. 
باملثل، أُجرب س�كان مدينة العريش املجاورة 

عى ترك منازلهم عندما بدأ الجيش مشاريع 
توس�يع املطارات واملوانئ حيث أدى مرسوم 
الرئي�س عبدالفتاح الس�ييس الصادر يف عام 
2016 لتطوي�ر وتوس�يع مين�اء العريش إىل 
ض�م 150 هكت�اراً )ح�وايل 357 فدان�اً( من 
األرايض املحيطة بامليناء، مما تسبب يف نزوح 
قاطني تلك املناطق. كما نص املرسوم، الذي 
دخل حيز التنفيذ العام املايض، عى مصادرة 
كيلومرتين عى ط�ول الطريق الدويل لصالح 

القوات املسلحة.
مسعد أبوفجر، ناشط من شمال سيناء قال 
إن الوض�ع يف ب�ر العبد ما ه�و إال جزءاً من 
“تكتيك تهجري” تمارس�ه حكومة الس�ييس 

.وأض�اف ملوق�ع Middle East Eye: “لق�د 
كنت أن�ا وعائلت�ي ضحايا نفس السياس�ة 
يف رف�ح. يري�د الجي�ش إرس�ال رس�الة إىل 
الس�كان املحليني: إم�ا أن تموتوا باأللغام أو 
سيحتّل تنظيم “الدولة اإلسالمية” )داعش( 
أراضيكم”. يقول املوقع الربيطاني إن الجمع 
ب�ني اش�تباكات الجيش مع تنظي�م “الدولة 
اإلس�المية” )داعش( والعمليات العسكرية 
األخرى أدى إىل تحويل معظم مناطق شمال 
س�يناء إىل مدن أش�باح، وفقاً لصور األقمار 
 Middle East الصناعية الت�ي نرشها موقع
Eye  الع�ام املايض، والتي قارنت بني ش�كل 

املنطقة قبل العمليات وبعدها.

سانتياغو/أ ف ب:
األح�د  ام�س  التش�يليون  الناخب�ون  أدىل   
بأصواتهم يف اس�تفتاء نظ�م بعد عام تماما 
عى اندالع انتفاضة اجتماعية غري مسبوقة 
يف حجمه�ا ش�ككت يف نم�وذج اقتص�ادي 
لي�ربايل إىل أبع�د حد ال يس�تفيد منه س�وى 

األغنياء حسب املحتجني.
وكان اس�تبدال الدس�تور امل�وروث من عهد 
الحك�م الديكتات�وري ألوغس�تو بينوش�يه 
)1990-1973( أح�د مطال�ب املتظاهري�ن 
الذي�ن خرجوا إىل الش�وارع من�ذ 18 ترشين 
األول/أكتوبر 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر 

عدالة.
ودع�ي ح�وايل 14 مليون ناخ�ب إىل اإلجابة 
األح�د عن س�ؤالني هما “هل تريد دس�تورا 
جدي�دا؟” و”أي هيئ�ة يف�رتض أن تق�وم 
بصياغة الدستور الجديد؟”. ويمكن للناخب 
االختي�ار بني “مؤتم�ر دس�توري مختلط” 
مكون م�ن مواطن�ني وبرملاني�ني منتخبني 
و”مؤتم�ر تأس�ييس” مؤل�ف بالكام�ل من 

املواطنني.
وفتح�ت مراكز االقرتاع أبوابها من الس�اعة 
الثامن�ة )11,00 ت غ( إىل الس�اعة 20,00 
)23,00 ت غ( وهي مدة أطول بساعتني من 
تلك الت�ي تحدد يف االنتخاب�ات عادة لتجنب 

االزدحام بسبب وباء كوفيد19-.
وتج�اوز ع�دد املصاب�ني بف�ريوس كورونا 
املس�تجد الس�بت عتب�ة ال�500 أل�ف )تويف 
منهم 13 ألفا( لكن منحنى العدوى اس�تقر 

اآلن.
وي�رى أنص�ار تبن�ي دس�تور جدي�د، وهم 
خصوص�ا من الوس�ط واليس�ار املعارضني 
ويرفعون ش�عار “أنا أوافق”، أن الدس�تور 
الجدي�د من ش�أنه أن يزيل عقبة أساس�ية 
أم�ام اإلصالح�ات االجتماعي�ة العميق�ة يف 
واحدة من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا يف 

أمريكا الالتينية .
وقال الطبيب النفيس إرنس�تو كوينتانا )38 
عام�ا( إن “الدس�تور الح�ايل يغلّ�ب النظام 
النيوليربايل بالحد األقىص وأدى إىل اس�تمرار 

نظام ال تكافؤ فيه إطالقا”.
أما معارضو إقرار دس�تور جديد، املدافعون 
عن ش�عار “أن�ا أرفض” وهم م�ن األحزاب 
املحافظة األكثر تش�ددا، فيعتقدون أنه من 
املمكن إدخال تغيريات عى النص األس�ايس 
ال�ذي ي�رون أنه ضمن اس�تقرار تش�ييل يف 

العقود األخرية، من دون الحاجة إىل إلغائه.
وكت�ب ع�ى واح�د م�ن ج�دران العاصم�ة 
س�انتياغو “أريد الس�الم لذلك أصوت ضد” 
تبني دستور جديد، يف إشارة إىل أعمال العنف 
والنه�ب واإلهان�ة التي تخلل�ت التظاهرات 

باستمرار منذ بداية األزمة.

وتفيد اس�تطالعات الرأي األخرية أن مؤيدي 
تغيري الدستور سيحصلون عى ما بني ستني 
و75 باملئ�ة م�ن األص�وات لكن الوب�اء يثري 

شكوكا يف حجم املشاركة يف التصويت.
– خطيئة أصلية –

حتى اليوم، لم تنجح أي محاولة الس�تبدال 
النص األس�ايس. فقد تمت صياغة دس�تور 
املحاف�ظ يف  التي�ارات  تبق�ى  1980 حت�ى 
انته�اء  بع�د  حت�ى  الس�لطة  يف  املجتم�ع 

الديكتاتورية.
وقال مارسيلو ميال أستاذ العلوم السياسية 
يف جامعة سانتياغو لوكالة فرانس برس إن 
“اله�دف األول من هذه العملية الدس�تورية 
كان الخروج من ظل ديكتاتورية بينوش�يه 
)…( من أجل الحصول عى دستور جديد من 
دون الخطيئ�ة األصلي�ة املتمثلة يف صياغته 

تحت اإلكراه”.
واضاف أن الهدف الثاني هو “ضمان القدرة 
عى حل املشاكل التي أصبحت بنيوية وتشل 
عم�ل الديموقراطي�ة التش�يلية بالوس�ائل 
السياس�ية والس�لمية”، مثل عدم املس�اواة 

واإلقصاء.
وبس�بب وباء كوفي�د19- ويف مصادفة، تم 
تأجي�ل االقرتاع ال�ذي كان مق�ررا مبدئيا يف 
األول/ ترشي�ن   25 إىل  نيس�ان/إبريل،   26
األوىل  الس�نوية  الذك�رى  أكتوب�ر،  اكتوب�ر 
للتجمع التاريخي يف س�احة إيطاليا يف قلب 

سانتياغو.
وش�كل هذا التجم�ع، الذي ش�ارك فيه 1,2 
مليون ش�خص يف مركز االحتج�اج، نقطة 

تحول يف الحركة.
وحتى ان�دالع األزمة، كانت تش�ييل ُتعد من 
أكثر الدول اس�تقراًرا يف أمريكا الالتينية، إىل 

جانب أداء اقتصادها الكيل الجيد.
حتى أن الرئيس املحافظ سيباستيان بينيريا 
أحد أغنى رجال تش�ييل، وص�ف بالده بأنها 
“واح�ة” يف املنطقة قبل أي�ام قليلة من بدء 

االحتجاجات.
واألزمة التي نجمت عن زيادة أس�عار تذاكر 
املرتو يف س�انتياغو، أججها غضب السكان 
الناج�م من انفصال النخب عن واقع الحياة 
اليومية الصعبة ألكرب عدد من السكان. وقد 

فاجأت الطبقة السياسية بأكملها.
ول�م ينج�ح اليمني يف الس�لطة وال الوس�ط 
وال اليس�ار يف املعارض�ة يف تهدئ�ة غض�ب 
الش�ارع. ولم تجذب الدع�وات التي أطلقها 
خ�الل  تجمع�ات  إىل  املعس�كرين  م�ن  كل 
حملة االس�تفتاء أكثر من بض�ع مئات من 

األشخاص.
امل�ايض  األربع�اء  بيني�ريا  الرئي�س  ودع�ا 
التش�يليني إىل التصوي�ت بكثاف�ة ويأمل يف 

تحقيق “مصالحة وطنية”.

تركيا متضي يف حتركاتها االستفزازية شرق املتوسط

ألغام “داعش” تهدد املصريني العائدين ملنازهلم يف سيناء

تمديد آخر لسفن التنقيب في مياه متنازع عليها مع أثينا التشيليون يصوتون يف استفتاء 
على دستور جديد

     

عودة اجلبالي فرصة الغنوشي لتصنيع من يرثه على رأس النهضة
تونس/ متابعة الزوراء:

 تزايد الحديث عن “عودة وشيكة” لحمادي الجبايل، 
القي�ادي التاريخ�ي يف حرك�ة النهض�ة، يف س�ياق 
الرصاع بني رئيس الحركة راشد الغنويش وخصومه 
م�ن جماعة عريضة املئة وس�ط ترسيب�ات عن أّن 
الغنويش يفّك�ر يف “توريث” الجب�ايل قيادة الحركة 
يف املرحل�ة القادم�ة وقط�ع الطريق عى مس�اعي 
ق�ادة آخري�ن يف الحص�ول ع�ى ه�ذا املنص�ب من 
بوابة الضغط عرب وس�ائل اإلعالم ومواقع التواصل 

االجتماعي.
وتش�ري أوس�اط مقرّبة م�ن حركة النهض�ة إىل أن 
الجبايل، الذي اس�تقال يف 2014، لم يكن متحمس�ا 
للعودة خاص�ة يف ظل الخالفات واالس�تقاالت التي 
باتت علنّية بعد أن كان يجري التكتم عليها إلظهار 

“تماسك” الحركة ومتانة “الديمقراطية” داخلها.
وكش�فت األوس�اط ذاتها عن أّن إغراءات الغنويش 
للجبايل قد زادت بعد صدور الرّس�الة األوىل والثانية 
لجماع�ة املئ�ة، والتي أظه�رت الغن�ويش يف موقف 
املؤث�رة ص�ارت يف ص�ف  القي�ادات  وأن  ضعي�ف 
املجموع�ة املنافس�ة الت�ي يقوده�ا وزي�ر الصحة 

السابق عبداللطيف املكي.
ويعتقد عى نطاق واسع أّن استعادة النهضة للجبايل 
وقيادات أخرى مس�تقيلة منذ م�دة طويلة تأتي يف 
سياق مساعي الضغط عى قائمة املئة قيادي الذين 

عرّبوا عن رفضهم التمديد للغنويش.
وم�ن الواضح أّن الغنويش قد لج�أ إىل الجبايل، الذي 
س�بق أن شغل منصب األمني العام لسنوات طويلة، 
ليقول لخصومه إن معي قياديا تاريخيا وازنا، وهو 

الذي سيكون املرش�ح األول إن تمسك هؤالء بفكرة 
تبدي�ل القيادة، وه�و ما يعني أنهم س�يبقون وراء 

القي�ادة التاريخية خرج الغن�ويش أم لم يخرج من 
رئاسة الحركة.

وق�د يجد الجبايل يف هذه “الصفق�ة” فرصته ليعود 
إىل الواجهة السياس�ية بعد أن فش�لت مس�اعيه يف 
البحث عن دور س�يايس خارج النهضة. وقد ترشح 
النتخابات 2019 وخرج من الدور األول. وكان يعترب 
أن املايض فقط هو ما يربطه بحركة النهضة، وذلك 

يف ترصيحات له بمناسبة الحملة االنتخابية.
وكان الجب�ايل بّرر خروجه من النهضة بأن “الحزب 
عندما يصبح عائقا من أجل تقديم اإلضافة لشعبي 
أو ضد قناعاتي يصبح الخروج منه أمرا رضوريا”. 
وس�تفهم عودته ع�ى أنها اعرتاف بفش�ل مس�ار 

البحث عن دور من خارجها.
ويمكن أن يوّفر الجبايل، رئيس أول حكومة للرتويكا 
نهاي�ة 2011، بديال معقوال يف ح�ال خرج الغنويش 
من القي�ادة، وهو خروج يقول مراقبون إن نتائجه 
س�تكون مؤثرة عى مس�ار الحرك�ة يف ارتباطاتها 
الخارجي�ة ويف دوره�ا الداخ�يل، خاص�ة م�ا تعلق 
بالتحالفات.وعى عكس الغنويش الذي ُيّتهم بالتفرد 
بال�رأي، ف�إن أداء الجبايل يتس�م باله�دوء والقدرة 
ع�ى التواصل واالس�تقطاب، وهو ما قد يس�اعده 
عى إقن�اع أعداد من الغاضبني بالع�ودة إىل الحركة 
والقبول بتعه�دات من الغنويش وفريق�ه التنفيذي 
بش�أن تصويب العالقة مع مجلس الشورى واألخذ 

بأفكار ومقرتحات تحسينية للغاضبني.
ومن ش�أن هذه االس�رتاتيجية أن تس�حب البساط 
من بع�ض القيادات التي قطعت ش�عرة معاوية يف 
التصعيد مثل عماد الحمامي الذي قال يف ترصيحات 
صحفي�ة إن الغنويش إذا لم يقب�ل بالتنحي والتخيل 
عن تعديل القانون الداخيل الخاص باملدد الرئاسية، 

فإن بعض القياديني قد يضطرون لالستقالة.
وُيعّد الجبايل من أبرز مؤس�يس حركة النهضة، وقد 
توىل رئاس�ة الحكوم�ة يف ديس�مرب 2011 بعد فوز 
الحركة اإلسالمية يف االنتخابات الربملانية، لكنه قدم 
اس�تقالته عقب رف�ض األغلبية الحاكم�ة مبادرته 
بتشكيل حكومة تكنوقراط. كما استقال من حركة 
النهض�ة عام 2014 بس�بب خالفات م�ع الغنويش 
حول مس�ار التوافق مع حزب نداء تونس والرئيس 

الراحل الباجي قائد السبيس.
وس�بق أن أعلنت حرك�ة النهضة عن عودة عدد من 
املس�تقيلني بينهم رياض الش�عيبي، والذي كان قد 
استقال سابقا ووجه عدة اتهامات للغنويش، واعترب 
أن الديمقراطي�ة داخل الحركة ش�كلية، متوقعا أن 
تش�هد املزيد من االس�تقاالت. كما أسس الشعيبي 
ح�زب البن�اء الوطني بمس�تقيلني م�ن الحركة أو 

مقربني منها، لكن التجربة فشلت.
ويعتق�د مراقب�ون أّن مناورات الغن�ويش لن توقف 
موجة االس�تقاالت داخل النهضة، والتي ستتواصل 
سواء بسبب الخالف عى استمراره يف رئاسة الحركة 
بش�كل يتناقض م�ع قانونها الداخيل، أو ألس�باب 
أخ�رى بينه�ا ضع�ف أداء النهضة خالل الس�نوات 
األخرية عى املس�توى الحكومي، وهو أداء لم يقنع 

أنصارها فضال عن الناخبني العاديني.
ويشري هؤالء إىل أّن االستقاالت تعكس وجود أزمة يف 
التسيري الداخيل من جهة، وغياب الربامج واستمرار 
القيادات يف إطالق ش�عارات قديمة وضبابية لم تعد 
تفي�د يف مرحل�ة انتقال ديمقراط�ي تتطلّب خططا 

وأفكارا ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
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بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
غذائية   بمواد  محملتني  شاحنتني  ضبط 
جمرك  مديرية  يف  االسترياد  من  ممنوعة 

املنطقة الشمالية.
»قسم  أن  صحفي:  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
التحري ومكافحة التهريب يف مديرية جمرك 
رشطة  مع   بالتعاون  الشمالية  املنطقة 
الطريق  عند  شاحنتني  بضبط  الجمارك 
وكركوك- )كركوك-سليمانيه  بني  الرابط 
اربيل( محملة بمواد غذائية )البان+ عصري+ 
ماجي دجاج( مخالفة للضوابط والتعليمات 

كونها ممنوعة من االسترياد«.
القضاء  اىل  احالتها  »تم  انه  إىل  وأشارت 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.
امس  للجمارك،  العامة  الهيأة  اعلنت  وايضا 
االحد، اعادة اصدار مستلزمات طبية ومواد 

متنوعة يف مركز جمرك بوابة البرصة.

مركز  يف  »كوادرها  ان  للهيأة  بيان  وذكر 
اصدار   بإعادة  قامت  البرصة  بوابة  جمرك 

محملة  قدما   ٤٠ حجم  حاويات    )٣(
 + اطفال  مستلزمات  طبية+  بمستلزمات 

لعدم  االسترياد  لضوابط  مخالفة  كوزمتك 
اكتمال األوراق الرسمية لها«. 

وأضاف البيان انه »تمت عملية اعادة االصدار 
وفقا للتعليمات والضوابط النافذة«.

الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت  جهتها،  من 
الصالحية  منتهية  مواد  إتالف  األحد،  امس 
منفذ  يف  البرشي  لالستهالك  صالحة  وغري 

طريبيل الحدودي.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
طريبيل  منفذ  »يف  تمكنت  أنها  منه:  نسخة 
الحدودي يف محافظة االنبار من اتالف مواد 
أولية لصناعة الكيك غري صالحة لالستهالك 

البرشي ومنتهية الصالحية«.
من  املواد  إلتالف  لجنة  »شكلت  وأضافت: 
البحث  /شعبة  الحدودي  املنفذ  مديرية 
واملخابرات  واالستخبارات  والتحري 
الرقابة  شعبة  عن  وممثل  الوطني  واألمن 

الصحية«.

بغداد/ الزوراء:

عىل  ستحصل  فئات  اربع  الصحة  وزارة  حددت 

لقاح كورونا ضمن الوجبة االوىل يف حال اقراره 

أعلنت  وفيما  العاملية.  صحة  منظمة  قبل  من 

صحة الرصافة أنها ستصل قريبا اىل حد االكتفاء 

الذاتي من توفري مادة االوكسجني للمستشفيات 

كورونا،  مرىض  بعالج  الخاصة  العزل  وردهات 

مع  الوبائي  الرصد  حمالت  لتكثيف  آلية  حددت 

اقرتاب موسم الشتاء.

امس  التميمي،  حسن  الصحة،  وزير  وقال 

فئات  »اربع  إن  صحفي:  ترصيح  يف  األحد، 

ضمن  كورونا  فريوس  لقاح  عىل  ستحصل 

الكمية التي سيتم استريادها والبالغة 2٠ باملئة 

يف حال اقراره من قبل منظمة الصحة العاملية، 

ومنتسبو  عاما   5٠ سن  فوق  االشخاص  وهم 

واملصابون  الصحة  ووزارة  االمنية  االجهزة 

بأمراض مزمنة«. 

البلدان  اوائل  من  سيكون  »العراق  ان  واضاف 

اكملت  »الوزارة  ان  مؤكداً  اللقاح«،  استرياد  يف 

املزمع  اللقاح  بتوفري  املتعلقة  االجراءات  جميع 

الذي يضم كربيات  الدويل  توفريه ضمن االتحاد 

فريوس  لقاح  لتصنيع  العاملية  االدوية  رشكات 

كورونا«.

وبشأن بناء عدد من املستشفيات، بني التميمي 

ان »عددا كبريا من املستشفيات سيدخل الخدمة 

قريبا؛ وذلك لزيادة السعة الرسيرية«، مشريا اىل 

ان »اكمال تلك املستشفيات سيسهم بزيادة 1٠ 

آالف رسير اضايف ستسهم يف تغطية واستيعاب 

اعداد كبرية من املرىض«.

من جانبها، أعلنت صحة الرصافة، امس االحد، 

من  الذاتي  االكتفاء  حد  اىل  قريبا  ستصل  أنها 

وردهات  للمستشفيات  االوكسجني  مادة  توفري 

بينما  كورونا،  مرىض  بعالج  الخاصة  العزل 

مع  الوبائي  الرصد  حمالت  لتكثيف  آلية  حددت 

اقرتاب موسم الشتاء.

وقال مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، 

يف ترصيح صحفي: إن “الدائرة وضعت خططا 

بأعداد  املتوقعة  الزيادة  مواجهة  منها  جديدة 

والتهاون  الشتاء  موسم  اقرتاب  مع  االصابات 

بتطبيق رشوط الوقاية الصحية”.

االدوية  تسويق  “رشكة  ان  اىل  الساعدي  وأشار 

بجميع  الصحية  املؤسسات  جهزت  )كيماديا( 

وفق  كوروناعىل  بمصابي  الخاصة  االدوية 

منظمة  قبل  من  معتمدة  عالجية  بروتوكوالت 

)كتات(  مستلزمات  عن  فضال  العاملية،  الصحة 

املصابني،  عن  الكشف  نتائج  لترسيع  الفحص 

بني  مناقلة  عملية  تجري  االدوية  نقص  وعند 

املستشفيات االخرى التابعة لقاطع الرصافة، او 

رشاؤها من االسواق املحلية رشط اعتمادها من 

منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة”.

لصناعة  معملني  “هناك  ان  الساعدي  واضاف 

جميع  بتجهيز  يقومان  السائل  االوكسجني 

شح  لحدوث  تالفيا  باحتياجاتها  املستشفيات 

به، وقد عملت الدائرة عىل رشاء مايقارب 1٠٠٠ 

املستشفيات  بني  توزيعها  تم  اوكسجني  قنينة 

استخدام  عن  فضال  الحاالت،  بعالج  الخاصة 

بني  موزعة  غازية  اوكسجني  شبكة  منظومة 

غرف املستشفيات تحسبا ألي طارئ”.

بغداد/ الزوراء:
والطاقة  النفط  لجنة  عضو  دعا 
الربملانية عن محافظة دياىل، همام 
التميمي، امس االحد، اللجنة العليا 
تحقيق  فتح  اىل  الفساد  ملكافحة 
عاجل وشفاف يف »شبهات فساد 
وهدر يف املال العام« بصفقة تعاقد 
املناطق  إعمار  صندوق  عليها 
املحررة لتوريد محوالت كهربائية 
بعد  املحافظة  اىل  الصنع  تركية 

فشلها يف الفحص.

التميمي يف حديث صحفي:  وقال 
املانطق  اعمار  »صندوق  ان 
عىل  تعاقد  ان  له  سبق  املحررة، 
من  كهربائية  محوالت  استرياد 
وال  معروفة  غري  تركية  رشكة 
يف  للخربة  مؤهالت  اي  تمتلك 
استرياد  تم  حيث  اختصاصها، 
بمبلغ  كهربائية  محولة   2٠٠٠
دوالر  مليون   15 اىل  يصل 
لتوزيعها عىل محطات التوزيع يف 
وصالح  واالنبار  دياىل  محافظات 

الدين واملوصل واجزاء من بغداد«، 
مبينا ان »املحوالت تم توزيع جزء 
وتم  املديريات  بعض  عىل  منها 
املناطق  يف  منها  قسم  فعليا  ربط 

السكنية«.
»املحوالت  ان  التميمي  وأضاف 
وزارة  يف  منها  عينات  فحص  تم 
الصناعة واملعادن حيث تبني عدم 
تلبية  عىل  قدرتها  وعدم  كفاءتها 
ضمن  املسجلة  الفعلية  الحاجات 
مواصفاتها بالعقد بعد ان فشلت 

ان  اىل  الفتا  بامتياز«،  الفحص  يف 
العام  للمال  هدر  هو  »ماحصل 
العراق  ان  وقت  يف  واضح  وفساد 
الواقع  اىل اصالح  يكون  ما  احوج 
الحفاظ  اىل  اضافة  الكهربائي، 
عىل السيولة النقدية يف ظل االزمة 
نعيشها  التي  الحالية  االقتصادية 

بهذه املرحلة«.
استهانة  هو  »ماحصل  ان  وأكد 
العراقي  والشعب  البلد  بمقدرات 
ملكافحة  العليا  اللجنة  وعىل 

فتح  النزاهة  وهيئة  الفساد 
هذا  يف  وشفاف  عاجل  تحقيق 
فيه  املتورطني  ومحاسبة  امللف 
وقت«،  وبأرسع  تسويف  دون 
واجبنا  »وضمن  انه  اىل  الفتا 
النفط  لجنة  يف  الترشيعي كعضو 
عىل  فسنعمل  الربملانية  والطاقة 
والخطوات  االجراءات  متابعة 
التي ستعمل من خاللها الحكومة 
امللف  هذا  يف  التحقيق  اجراء  يف 

وبشكل مبارش«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات نينوى، امس األحد، عن قرب 

انتهاء العمليات األمنية يف جزيرة كنعوص.
اسماعيل  الركن  اللواء  نينوى،  عمليات  قائد  وقال 
إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف  املحالوي، 
كنعوص،  جزيرة  بتأمني  بواجبها  تقوم  “القوات 
للبحث عن مضافات داعش”، مؤكداً »أن العمليات 

األمنية شارفت عىل االنتهاء”.
وأشار املحالوي إىل “تجريد أكثر من تسعني باملئة 

تصلح  تعد  ولم  وتنظيفها،  الجزيرة  أرايض  من 
أن  مبينا  اإلرهابية”،  داعش  عصابات  الختباء 
الوقت  “العملية األمنية وصلت إىل ذروتها، وخالل 
الجزيرة  تطهري  انتهاء  سنعلن  املقبل،  القريب 

بنجاح”.
عند  تتوقف  لن  األمنية  “العمليات  أن  عىل  وشدد 
أخرى،  مناطق  ستشمل  وإنما  كنعوص،  جزيرة 
نينوى  محافظة  تطهري  لحني  مستمرة  وستبقى 

من براثن العصابات الداعشية”.

بغداد/ الزوراء:
أن  االحد،  امس  النيابية،  األزمة  خلية  أكدت 
اآلن للسيطرة  لغاية  إجراءات وزارة الصحة جيدة 
عىل فريوس كورونا، فيما حذرت من موجة ثانية 
قد تتعرض لها البالد، رجحت عودة الحْجر الجزئي 

يف مناطق محددة.
املوسوي،  جواد  النائب  األزمة،  خلية  مقرر  وقال 
قلة  يشهد   »العراق  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب 
باألعداد املسجلة إصابتها بفريوس كورونا، خالل 
التي  األشهراملاضية  عكس  عىل  األخري  الشهر 
آالف   5 من  أكثر  اإلصابات  أعداد  فيها  تجاوزت 
يومياً«. وأضاف أن »املواطنني لم يلتزموا بالتعليمات 
التجارية كاملوالت  املناطق  يف  الصحية، وخصوصا 
الدينية،  املناطق  يف  وحتى  واالسواق  والشوارع 
االلتزام التتعدى  5  أن نسبة  إذ  املزارات،  ومناطق 
إىل 1٠ باملئة، بالرغم من هذا فأن أعداد اإلصابات 

قلت خالل الشهر الحايل«.
وأوضح أن »أغلب املواطنني أصبحت لديهم معرفة 
بالفريوس، وكيفية عالجه، وان هذا املرض يعتمد 
أغلب  فإن  وبالتايل  للمواطن،  الذاتية  املناعة  عىل 

املصابني يعالجون أنفسهم داخل البيوت، من خالل 
حجر أنفسهم، باإلضافة إىل أن الكثري من املصابني 

ال تظهر عليهم االعراض«.
اآلن  لغاية  الصحة  وزارة  »إجراءات  أن  وبني 
ة اإلضافية،  جيدة، وتم تخصيص الكثري من األرسَّ
الستيعاب املصابني، فضالً عن توفري أغلب األدوية 

الالزمة لعالج الفريوس«.
إىل  البالد  تعرض  من  »تخوفه  عن  املوسوي  وعربرّ 
موجة ثانية من فريوس كورونا،  فمن املتوقع ان 
نشهدها خالل الشهرين املقبلني«، مبيناً ان »هذه 
املوجة تعرضت لها أغلب البلدان الباردة، خصوصا 

املناطق االوروبية«.
ولفت إىل أنه »يف حالة عدم سيطرتنا عىل الفريوس، 
او شهدنا ارتفاعاً يف عدد االصابات، ممكن ان نشهد 
بعض االجراءات من خالل تقييد حركة املواطنني، 

والتشديد عىل االلتزام بالتعليمات الصحية«.
ولوح إىل »إمكانية ان نشهد حْجراً حزئياً، السيما 
وتقييداً  واالسواق،  والدينية  التجارية  املناطق  يف 
للحركة«، معرباً عن »أمله أن اليصل العراق إىل هذه 

املرحلة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ان أكثر من 6٠ ألف شخص تقدم عىل قروض العاطلني 

عن العمل واالستشارية.
العمل  عن  الباحث  واستمارة  القرض  استمارة  املايض،  األسبوع  أطلقت،  العمل  وزارة  وكانت 
املوقع  عرب  التقديم  وقت  بتمديد  الوزارة  قامت  كما  االستشارية،  وتحديث  )االستشارية( 
الجمعة  يوَمي  خالل  وايضا  مساًء،  الخامسة  ولغاية  صباحاً  الثامنة  الساعة  من  االلكرتوني 

والسبت، وذلك المتصاص الزخم الحاصل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االحد، عن 
فرقة  مايسمى  عسكر  عىل  القبض  القاء 
والية  مايسمى  كفاالت  وموزع  الفرقان 

الجنوب بعمليتني منفصلتني يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
استخباراتية  “بعد ورود معلومات  إنه  منه: 
وكالة  مفارز  القت  املصادر،  قبل  من 
استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات 
بغداد يف وزارة الداخلية القبض عىل ارهابيني 
اثنني بعمليتني منفصلتني يف منطقة املنصور 

أحكام  وفق  عىل  واملطلوبني  ببغداد  والدورة 
داعش  لعصابات  النتمائهما  ارهاب   ٤ املادة 

اإلرهابية”.
بمايسمى  عسكر  عمل  “األول  أن  وأضاف 
فرقة الفرقان واملكنى ابو عائشة، فيما عمل 
الثاني موزع كفاالت مايسمى والية الجنوب 
التحقيقات  ابو إسحاق، ومن خالل  واملكنى 
لتلك  بانتمائهما  اعرتفا  معهما  األولية 
العصابات اإلجرامية واشرتكا بعدة عمليات 
قبل  واملواطنني  األمنية  القوات  ضد  إرهابية 

عمليات التحرير”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة بابل، امس االحد، عن اطالق حملة واسعة للقبض عىل سائقي الدراجات 

النارية الذين ال يطبقون السالمة املرورية او يتجاوزن القانون املروري.
وقال املتحدث باسم القيادة، العميد عادل الحسيني، يف ترصيح صحفي: انه “بعد مناشدات 
للقبض  واسعة  حملة  بابل  رشطة  قيادة  يف  االمنية  االجهزة  اطلقت  املواطنني  من  عديدة 
القانون  يتجاوزون  او  املرورية  السالمة  اليطبقون  الذين  النارية  الدراجات  سائقي  عىل 

املروري”.
واضاف الحسيني ان “الحملة منذ بدايتها ولغاية اآلن حجزت 1٠٠ دراجة نارية، وما زالت 
االخرية،  االونة  يف  باالزدياد  بدأت  التي  الحوادث  من  الحد  بغية  الطرق  جميع  يف  مستمرة 

وتطبيق االجراءات القانونية بحق املخالفني”.

بغداد/ الزوراء:
عن  االحد،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
املتقدمني  اختبارات  بإجراء  املبارشة 
الدرايس  للعام  الجميلة   الفنون  ملعاهد 
واملسائية   الصباحية  للدراستني  الجديد 

للبنني والبنات )2٠2٠ ــ 2٠21(.
االدارية،  للشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
انه  صحفي:  ترصيح  يف  القييس،  فالح 
إلجراء  مختصة  لجان  تشكيل  “تم 
لغاية  ستستمر  والتي  املقابالت 
ان  مبينا  املقبل”،  الشهر  من  الثاني 
بني  يختلفان  واالختبار  املقابلة  “مدة 
األقسام  عدد  اىل  استناداً  واخر  معهد 

واملتقدمني”.
وأضاف القييس ان وزارته “اعدت جدوال 
الزخم  تقليل  اجل  من  املقابالت  إلجراء 

الحاصل يف كل معهد، عىل ان تتم متابعة 
الروابط  عىل  منهم  كل  مقابلة  مواعيد 
الخاصة بالتقديم مع االخذ باإلجراءات 

الوقائية ضد جائحة كورونا”.
من جانبها، بينت مديرة املديرية العامة 
والتطوير  والتدريب  املعلمني  إلعداد 
الرتبوي يف الوزارة، وصال محمد جابر: 
انه “تم التنسيق مع وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي لفتح البوابة االلكرتونية 
يف  االوائل  العرشة  بالطلبة  الخاصة 
معاهد الفنون الجميلة وملدة اسبوعني، 
وبدأت من يوم الخميس املايض وتستمر 
لغاية السادس من الشهر املقبل، عىل ان 
معلومات  إلدراج  االول  االسبوع  يكون 
الثاني  واالسبوع  املعهد  عن  تفصيلية 

معلومات عن الطلبة األوائل”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة موعد الحملة الخريفية لتلقيح األطفال ضد شلل األطفال.

وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »دائرة الصحة العامة يف وزارة الصحة 
أعلنت عن استعدادها لتنفيذ الحملة الخريفية شبه الوطنية لتلقيح االطفال دون سن 
الخامسة بلقاح شلل االطفال الفموي ثنائي النمط بعد عقد سلسلة من االجتماعات 

مع ممثلني من منظمة الصحة العاملية و اليونيسيف«.
ونقل البيان عن الدكتور، فراس جبار هاشم، مدير الربنامج الوطني للتحصني يف وزارة 
الصحة قوله: ان »الحملة ستنفذ يف مجموعة من قطاعات الرعاية الصحية األولية التي 
تم اختيارها بعد دراسة تفصيلية للمعايري الدولية يف القضاء عىل مرض شلل األطفال، 

وباستخدام أدوات تقييم املخاطر ومراعاة الوضع الوبائي لجائحة كورونا«.
ولفت البيان اىل انه »ومن املؤمل تنفيذ هذه الحملة يف نهاية شهر ترشين الثاني من هذا 
العام من خالل الفرق الجوالة من دار اىل دار، باإلضافة اىل الفرق الثابتة يف مراكز الرعاية 

الصحية األولية بعد إكمال كل متطلبات تنفيذها«.
وأشار اىل ان »اللقاح آمن ومستورد من املناشئ العاملية الرصينة، داعياً عوائلنا الكريمة 
بهدف  الحملة  إنجاح هذه  أجل  والثابتة من  الجوالة  التلقيحية  الفرق  التعاون مع  اىل 

الحفاظ عىل سالمة أطفالنا األعزاء«.

بغداد/ الزوراء:
القبض عىل  بإلقاء  األحد،  امس  الداخلية،  العاملة يف وزارة  االستخبارات  أفادت وكالة 
متهم أقبل عىل قتل احدى الفتيات من بعد اغتصابها يف املدائن.وذكر بيان للوكالة: أنه 
حدوث  عن  استخبارية  معلومات  ورود  خالل  ومن  الداخلية  وزير  لتوجيهات  »تنفيذا 
تشكيل  »تم  انه  البيان  ببغداد«.وأضاف  املدائن  منطقة  يف  الفتيات  إلحدى  قتل  جريمة 
فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد 
القبض  من  أعاله  املفارز  تمكنت  االستخباري  الجهد  تكثيف  وبعد  الداخلية،  وزارة  يف 
بجريمتة  بقيامة  معه  األولية  التحقيقات  خالل  من  اعرتف  والذي  الجريمة  منفذ  عىل 
النكراء بمساعدة أحد أقارب املغدورة والتي تم القبض عليها أيضا، وقد اعرتفت بجرمها 
بمساعدة املجرم بتنفيذ عملية االغتصاب ومن ثم القتل«.وبني أنه »تم تدوين أقوالهما 

وتسليمهما اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم اصويل«.

بغداد/ الزوراء:
احمد  الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  أعلن 
عملية  انطالق  عن  االحد،  امس  التميمي، 
رشق  شمال  بابا  شيخ  زور  يف  عسكرية 

دياىل.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 
بطريان  مدعومة  مشرتكة  امنية  “قوات 
الجيش انطلقت يف عملية عسكرية لتعقب 
بابا  شيخ  زور  يف  االرهابي  داعش  خاليا 
رشق  شمال  جلوالء)75كم  ناحية  قرب 

اختباء  نقطة  اىل  تحول  بعدما  بعقوبة( 
للعديد من خاليا التنظيم يف االشهر القليلة 

املاضية”.
من  تجري  “العملية  ان  التميمي  واضاف 
عدة محاور بدعم من الهندسة العسكرية 
املمرات  وتأمني  والعبوات  االلغام  لرفع 
العسكرية”،  االليات  لدخول  الزراعية 
جهود  ضمن  تأتي  “العملية  أن  مبينا 
عمليات دياىل إلنهاء أية مضافات يف هذه 

املنطقة الحيوية”. 

ضبط شاحنتني خمالفتني وإعادة مستلزمات طبية يف منفذين 
إتالف مواد منتهية الصالحية يف طريبيل

الصحة حتدد أربع فئات مشمولة بالوجبة األوىل من لقاح كورونا

احملالوي: عمليات تطهري جزيرة كنعوص شارفت 
على االنتهاء

األزمة النيابية ترجح عودة احلجر اجلزئي يف 
مناطق حمددة

العمل تكشف عن عدد املتقدمني على 
القروض واالستشارية

اإلطاحة بـداعشيني بارزين ضمن 
والية اجلنوب يف بغداد

شرطة بابل تطلق محلة واسعة ضد 
سائقي الدراجات النارية

دعوات برملانية لفتح حتقيق بـ “شبهات فساد” لعقد حموالت كهربائية يف دياىل

أعلنت قرب حتقيق االكتفاء الذاتي من االوكسجني الرتبية تبدأ مقابالت املتقدمني ملعاهد 
الفنون اجلميلة

اإلعالن عن موعد احلملة الوطنية 
لشلل األطفال

القبض على متهم جبرمية نكراء
يف املدائن

انطالق عملية عسكرية لتعقب خاليا 
“داعش” يف دياىل
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أكدت أنه ال ميكن التصويت على قانون مطلق الفرتة الزمنية 

بغداد/ الزوراء:
أب�دت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس األح�د، تخوفها من 
السياس�ة املالية للحكومة وتأثريه�ا عىل احتياط البنك 
املرك�زي، فيم�ا أش�ارت إىل إنها ستعمل ع�ىل تخفيض 

االقرتاض املايل إىل 12 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي، يف ترصيح صحفي: 
إن “هناك مخ�اوف حقيقية لدى اللجنة املالية وأعضاء 
الربمل�ان من السياسة املالية للحكوم�ة عرب استمرارها 
باالق�رتاض وتأث�ريه ع�ىل احتياط�ي البن�ك املركزي”، 
مشرياً إىل أن “اتباع سياسة االقرتاض ستؤدي إىل انهيار 

االقتصاد العراقي يف األعوام املقبلة”.
وأض�اف السعيدي أن “قانون تمويل العجز املايل املرسل 
م�ن قب�ل الحكوم�ة يتضم�ن حاجته�ا إىل 41 تريليون 
دينار لألش�هر الثالثة املتبقية للعام 2020”، الفتاً إىل أن 
“اللجن�ة املالية ستجري بعض التعدي�الت عىل القانون 
وستعمل عىل تخفيض مبل�غ االقرتاض إىل 12 تريليون 

دينار”.
وأرسل�ت أمانة مجلس الوزراء، األحد )11 ترشين األول 

2020(، م�رشوع قانون تمويل العج�ز املايل إىل مجلس 
النواب، والخاص باالقرتاض الداخيل والخارجي.

وكانت الحكومة قد وافقت، الشهر املايض، عىل مرشوع 
قانون املوازنة املالية وأرسلته إىل الربملان، قبل أن تسحبه 
مجددا إلجراء تعديالت عليه، ليحل محله  قانون تمويل 

العجز املايل إىل مجلس النواب.
م�ن جهته، قال عضو اللجنة، جم�ال احمد، يف ترصيح 
صحف�ي: ان “الربمل�ان ال يمكن ان يص�وت عىل قانون 
اقرتاض مطلق الفرتة الزمنية، الن ذلك سيتيح للحكومة 
االق�رتاض مت�ى م�ا أرادت ذلك، وق�د يك�ون بعيدا عن 

الرقابة وتلجأ إليه متى ما تشاء”.
وأض�اف ان “قان�ون االق�رتاض يجب ان يبق�ى مقيدا 
ومحددا بف�رتة زمنية ومعلوم املبلغ املقرتض وال يمكن 
إطالقه ح�را الن ذلك سيؤدي اىل تبع�ات ال يمكن التنبؤ 

بها”.
وبني ان “الشهر الجاري قد ينتهي من دون تسليم ودفع 
روات�ب املوظف�ني، خاص�ة ان التصويت ع�ىل القانون 

وقراءته أوىل وثانية يحتاج اىل وقت”. 

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000  دينارالربتقال750 دينارالطماطم

1000 دينارالاللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 ديناراالبطاطا

1000 دينارااملوز750 دينارالباذنجان

1250 دينارالخوخ750 ديناراالفلفل

1000 دينارالليمون1000 دينارالشجر

500 ديناراالرقي3500 دينارالباميا

500 ديناراالبطيخ1250 دينارااللوبيا

2000 دينارالتمر500 دينارالشلغم

1000 ديناراالرمان1000 دينارالقرنابيط

1000 ديناركيوي 1000 دينار اللهانة

1250 دينارالعنب750 دينارالبصل

1000 دينارآلو500 دينارالشوندر

املالية النيابية: سياسة االقرتاض ستؤدي إىل انهيار اقتصاد البلد 

سومو: العراق دخل املرحلة الثانية من التخفيض منذ آب بنسبة قطع 18%
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 بغداد/ الزوراء:
أغل�ق مؤرش األسع�ار يف سوق الع�راق لألوراق املالي�ة، أمس االحد، 

مرتفعا بنسبة )0.29%(.
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق ل�ألوراق املالية ليوم أمس 
كما ي�يل: بلغ عدد األسهم املتداول�ة )394.554.477( سهما، بينما 

بلغت قيمة األسهم )836.852.837( دينارا. 
وأغلق مؤرش األسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )488.17( نقطة 
مرتفع�ا بنسب�ة )%0.29( عن إغالق�ه يف الجلسة السابق�ة البالغ 

)486.41( نقطة.
وت�م تداول أسه�م )26( رشكة م�ن اصل )105( رشك�ة مدرجة يف 
الس�وق، واصبح ع�دد الرشكات املوقوف�ة بقرار من هيئ�ة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات اإلفصاح املايل )26( رشكة.
وبلغ عدد األسهم املشرتاة م�ن املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
ملي�ون سهم بقيم�ة بلغت )3( مالي�ني دينار من خ�الل تنفيذ )4( 

صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
بينم�ا بلغ ع�دد األسه�م املباعة م�ن املستثمرين غ�ري العراقيني يف 
السوق )12( مليون سهم بقيمة بلغت )44( مليون دينار من خالل 

تنفيذ )19( صفقة عىل اسهم رشكتني.
يذك�ر ان سوق الع�راق لألوراق املالي�ة قد استخدم أنظم�ة التداول 
االلكرتون�ي واإليداع املركزي منذ ع�ام 2009 ويسعى إلطالق نظام 
التداول ع�رب االنرتنيت للمستثمرين, وينظ�م خمس جلسات تداول 
أسبوعي�ا من األحد إىل الخميس, ومدرج في�ه 105 رشكة مساهمة 
عراقية تمث�ل قطاعات املص�ارف واالتصاالت والصناع�ة والزراعة 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
قض�اء  قائممق�ام  كش�ف 
الهندي�ة يف كرب�الء، منتظ�ر 
اندث�ار  حص�ول  الشافع�ي، 
وخسائر بثالثة مشاريع تبلغ 
قيمته�ا 100 ملي�ار محال�ة 
للتنفيذ قبل 10 سنوات. وقال 
الشافعي يف ترصيح صحفي: 
ان “ثالث�ة مشاري�ع تعد من 
اإلسرتاتيجية  املشاري�ع  اهم 
ع�ن  توقف�ت  القض�اء  يف 
العم�ل مج�ددا بسب�ب سوء 
م�ا  املالي�ة  واألزم�ة  اإلدارة 
يعرضه�ا لخسائ�ر إضافي�ة 
ان  االندث�ار، السيما  بسب�ب 
تكلفته�ا يف املجمل تبلغ 100 
التنفي�ذ  اىل  وأحيل�ت  ملي�ار 
من�ذ 10 سن�وات”. وأض�اف 

ان “املشاري�ع الت�ي توقفت 
تقاط�ع  بم�رشوع  متمثل�ة 
مجرسات الهندية املحال عام 
2010 وال�ذي وصل اىل نسبة 
انجاز بلغت %90، ومرشوع 
محطة معالجة املياه الثقيلة 
 ،85% انج�ازه  بلغت نسب�ة 
مجاري  ش�بكات  وم�رشوع 
الهندية املحال يف العام 2012 

بلغت نسبة انجازه 82%”.
“وزارة  القائممق�ام  وطالب 
االعم�ار واإلسكان والبلديات 
برضورة وض�ع خطط تأخذ 
ع�ىل عاتقه�ا أهمي�ة انجاز 
ه�ذه املشاريع الت�ي حققت 
متقدم�ة،  انج�از  نس�ب 
خسائ�ر  يسب�ب  وتوقفه�ا 

كبرية للمرشوع”. 

سوق العراق لألوراق املالية 
يغلق مرتفعا

كربالء تكشف عن مشاريع بـ 100 
مليار معرضة لالندثار

بغداد/ الزوراء:
كشفت رشكة تسويق النفط العراقية 
“سومو”، امس األحد، عن دخول العراق 
املرحلة الثانية من التخفيض منذ شهر 
آب امل�ايض، فيما أك�دت الحصول عىل 
استثناء بتمديد التعويض لغاية ش�هر 

كانون األول.
وقال�ت سوم�و يف بي�ان صحف�ي: إن 
“اتفاقية أوبك+ دخلت مرحلتها الثانية 
بالفعل منذ آب امل�ايض 2020”، مبينة 
أن “تخفي�ض اإلنت�اج للع�راق البال�غ 
)1061( كيل�و باي�ت يف الي�وم لم يعد 
سارًي�ا، حيث أن نسب�ة القطع يف هذه 
املرحلة ه�ي ٪18 من إنتاج العراق، أي 

ما يعادل )849( كيلو بايت”.
املطابق�ة  “مستوي�ات  أن  وأضاف�ت 
املسجل�ة يف العراق لشه�ري اب وايلول 
الوف�اء  أج�ل  م�ن   100٪ م�ن  أع�ىل 
بالتزاماتها بناًء عىل خطة التعويضات 
املقدم�ة حيث تج�اوز الح�د األسايس 
 1.2 للع�راق باإلضاف�ة إىل التعوي�ض 

مليون برميل يف اليوم”.
األخ�ري  “االجتم�اع  أن  إىل  وأش�ارت 
JMMC ص�ّدق ع�ىل  ملنظم�ة أوب�ك+ 
تمديد ف�رتة التعويض حتى 31 كانون 
األول 2020، وبالتايل قدم العراق خطة 
تعويض�ات جديدة مع األخذ يف االعتبار 
أش�هر التمديد حيث أصبح التخفيض 

األسايس، باإلضافة إىل التعويض حوايل 
ملي�ون برمي�ل يف اليوم حت�ى يف نهاية 
الع�ام، وبالتايل يمك�ن إضافة أكثر من 
200 أل�ف برمي�ل يف اليوم الت�ي فعلها 
الع�راق يف اب ويف ايلول إىل إنتاجه دون 
انتهاك التزامه باتفاقية أوبك + لخفض 

اإلنتاج”.
وأكدت سومو عىل “دعم العراق الكامل 
والتزامه بما تم االتفاق عليه مع الدول 
األعض�اء يف منظمة أوب�ك والدول غري 
األعضاء يف أوبك بموجب إعالن التعاون 
بهدف تحقيق إعادة توازن السوق من 

أجل نمو اقتصادي عاملي سليم”.
واتفقت منظمة اوب�ك+ يف نيسان عىل 

اج�راء تخفي�ض ألسع�ار النف�ط بعد 
هبوطه�ا ألقل من 20 دوالرا، ويتضمن 
االتفاق خفض إنتاج النفط من جانب 
التحال�ف بمق�دار 9.7 مالي�ني برميل 
يومي�اً، و300 ألف برمي�ل يومياً قالت 
رشكات نفط أمريكية أنها ستخفضها 

من جانبها.
وب�دأ قرار الخف�ض ابت�داًء من مطلع 
أيار وملدة ش�هرين متواصل�ني، يتبعه 
اتفاق آخر يبدأ من اب بتقليص خفض 
اإلنتاج إىل 8 مالي�ني برميل يوميا حتى 

نهاية 2020.
ويب�دأ تنفيذ خف�ض ثال�ث يف اإلنتاج، 
بمقدار 6 مالي�ني برميل يوميا، أي أقل 

بمليون�ي برمي�ل مقارنة م�ع االتفاق 
الساب�ق له، وال�ذي يب�دأ مطلع 2021 

حتى نيسان 2022.
وك�ان حص�ة الع�راق م�ن التخفيض 
1.061 مليون برمي�ل يوميا، فيما بلغ  
تخفي�ض كل م�ن روسي�ا والسعودية 
2.508 ملي�ون برمي�ل يومي�ا وبلغ�ت 
نسب�ة تخفي�ض اإلم�ارات 722 أل�ف 

برميل يوميا.
وسبق أن طالبت لجنة النفط والطاقة 
النيابي�ة سومو بالتفاوض مع منظمة 
التخفي�ض  نسب�ة  لتقلي�ص  اوب�ك+ 
النفط�ي للعراق باعتبار ان العراق يمر 

بأزمة مالية خانقة.

بغداد/ الزوراء:
تسعى دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، 
اىل زي�ادة رواتب العم�ال املتقاعدين، عرب 
اج�راء تعدي�ل يف قان�ون الضم�ان، بينما 
أش�ارت اىل ان تلك الزي�ادة ستشمل 250 

الف عامل.
وذكرت معاون مدير عام الدائرة، ضمياء 
سلم�ان داود، يف ترصي�ح صحف�ي: ان�ه 
“ت�م رفع تعديل قان�ون الضمان رقم 39 
لسنة 1971  اىل وزير العمل ليتم رفعه اىل 

مجلس الوزراء ومن ثم الربملان للمصادقة 
عليه”.

تتضم�ن  “التعدي�الت  أن  داود  وأضاف�ت 
زي�ادة يف رواتب العمال املتقاعدين والسن 
القانوني�ة إضافة اىل الضم�ان الصحي و 

مميزات أخرى”.
وأوضحت ان “عدد العمال املتقاعدين يبلغ 
250 أل�ف عامل يتم رصف رواتبهم  دفعة 
واحدة كل شهرين، وتصل مبالغ رواتبهم 
اىل م�ا يقارب 15 مليار دين�ار، ويحتسب 

الحد األدنى منه 320 الف دينار«. 

العمل تعتزم زيادة 
الرواتب التقاعدية يف 
قانون الضمان االجتماعي

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
تجهي�ز وزارتي الصح�ة والهجرة 
بمنتجاته�ا م�ن الرشك�ة العام�ة 
يف  والجل�ود  النسي�ج  لصناع�ة 
موعده�ا املح�دد، فيما أش�ارت إىل 
أن رشاء منتجاته�ا يسهم يف تقليل 
االست�رياد ويفت�ح خط�وط إنتاج 
جديدة ، وقال املتحدث باسم وزارة 
الصناعة واملعادن، مرتىض الصايف، 
إن  الرسمي�ة:  الوكال�ة  بحس�ب 
“الرشكة العام�ة لصناعة النسيج 
وزارة  رشك�ات  إح�دى  والجل�ود، 
الصناع�ة واملع�ادن، وم�ن خ�الل 
مصانعه�ا يف بغ�داد واملحافظات، 
جه�زت وزارتي الصح�ة والهجرة 
بمنتجاته�ا املختلف�ة ضمن توجه 

ال�وزارة يف دعم الدوائ�ر الحكومية 
يف احتياجاته�ا م�ن املنتجات التي 

يمكن تصنيعها محلياً”.
وأضاف أن “معم�ل النسيج يف ذي 
ق�ار جه�ز مستشفى بن�ت الهدى 
التاب�ع لدائرة صح�ة املحافظة ب� 
1000 بدل�ة وقائية بصيغ�ة البيع 
املبارش، فيما سلم معمل الصناعات 
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  القطني�ة 
ب�� 7000 كي�س لحف�ظ الجثث يف 
املوع�د املح�دد، وحس�ب االلت�زام 
ب�ني الوزارتني”. وتاب�ع الصايف أن 
“معمل الصناع�ات الصوفية جهز 
وزارة الهجرة واملهجرين بمنتجات 
مختلف�ة ش�ملت 14 أل�ف ف�راش 
إسفنج�ي و 28 ألف وسادة ديباج، 
ونحن مستمرون يف تسخري جميع 

معام�ل الرشكة لتلبي�ة احتياجات 
الكمام�ات  م�ن  الصح�ة  وزارة 
ومختل�ف  الوقائي�ة  والب�دالت 
املنتوجات الطبية، إضافة إىل تلبية 
طلب�ات وزارات ومؤسسات الدولة 

األخرى”.
الصناع�ة  باس�م  املتح�دث  وأك�د 
“استع�داد ال�وزارة الت�ام لتجهيز 
الحكومية  واملؤسس�ات  ال�وزارات 
بما تحتاجه من منتجات”، مشرياً 
إىل أن “دع�م ال�وزارات للصناع�ة 
املحلي�ة ورشاء منتجاته�ا يسه�م 
يف تقلي�ل االست�رياد والحفاظ عىل 
العمل�ة الوطنية وتحقي�ق التنمية 
االقتصادية ويفت�ح خطوط إنتاج 
جدي�دة تسهم يف استقط�اب أيدي 

عاملة جديدة”.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخب�ري االقتص�ادي، وس�ام التميمي، 
ان العراق سينهار مالي�ا واقتصاديا يف حال 
استم�رار الكاظمي به�ذا النهج والسياسية 
االقرتاضي�ة لتموي�ل موازنة الع�راق، الفتا 
اىل ان موازن�ة 2021 ل�ن تك�ون أفض�ل من 
سابقتها النها ستتحمل ثقل قروض موازنة 

العام الجاري.

ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  التميم�ي  وق�ال 
الق�روض  اىل  الكاظم�ي لج�أت  “حكوم�ة 
املرصفي�ة ولم تجد حالً لالزم�ة املالية، كما 
انها تجاهل�ت املشاريع اآلنية التي باإلمكان 

ان تحل األزمة وتقيض عليها”.
وأضاف ان “العراق سينهار ماليا واقتصاديا، 
كما ان حركة السوق ستكون شبه مشلولة 
بسبب خ�وف املواطن م�ن التبضع والرشاء 

موعده�ا  يف  الروات�ب  رصف  ع�دم  ج�راء 
واالعتماد عىل القروض يف تسديدها”.

وب�ني ان “الحكوم�ة، ويف ح�ال استمرارها 
يف سياس�ة االق�رتاض، فإنها ستق�ود البلد 
اىل أزم�ة كبرية، إضاف�ة اىل ان موازنة العام 
املقبل لن تكون أفضل م�ن سابقتها بسبب 
م�ا ستتحمل�ه من ثق�ل كبري نتيج�ة تركة 

املوازنة الحالية من ديون واجبة الدفع”. 

الصناعة: شراء منتجاتنا يسهم يف فتح خطوط 
إنتاج جديدة

إطالق مشروع أبراج جتزئة الغاز الطبيعي يف معمل ارطاوي

خبري اقتصادي حيذر من استمرار السياسة “االقرتاضية”
بغداد/ الزوراء:

أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، امس 
األح�د، عن قرب إطالق مرشوع أبراج تجزئة 
الغاز الطبيعي يف معمل ارطاوي يف محافظة 

البرصة.
وق�ال عب�د الجب�ار، يف حديث صحف�ي: إن 
“محافظة البرصة تستعد لبناء أضخم أبراج 
تجزئ�ة الغ�از الطبيعي يف الب�الد يف مرشوع 
معمل أرطاوي شمال غرب املحافظة، بطاقة 

تصل اىل 400 مليون قدم مكعب قيايس يومي 
يتوقع إنتاجها يف أواخر العام 2022.”

وأض�اف عب�د الجب�ار أن�ه سيطل�ق قريب�اً 
“إشارة للبدء يف أعمال نصب الربج )تجزئة( 
ضمن مشاريع رشكة غاز البرصة الستثمار 
الغ�از املصحاب يف حق�ول تراخيص كربيات 
رشك�ات الخدمة النفطي�ة العاملية يف )غرب 
القرن�ة 1( رشكة اكس�ون موبيل األمريكية، 
وحقل الزب�ري رشكة اين�ي االيطالية، وحقل 

الرميلة رشكة بي بي الربيطانية”.
وب�ني أن “معدة الربج يف امل�رشوع التي تزن 
أكثر من 600 طن وبارتفاع 52م؛ تعد الجزء 
األس�اس واألكرب واألضخ�م يف عملية االنتاج 
ب�ني معدات معم�ل غاز الب�رصة للمرحلتني 
األوىل والثانية، وباستخ�دام التقنية الحديثة 
لفص�ل السوائ�ل وبطاقة 200 ملي�ون قدم 

مكعب قيايس يومي لكل مرحلة”.
وتابع أن “مشاريع استثمار الغاز املصاحب 
إلنت�اج ملي�ار و200 ملي�ون ق�دم مكع�ب 
إض�ايف للتخلص من ح�رق الغ�از الطبيعي، 
تتم من خالل تنفيذ م�رشوع استثمار الغاز 
املصاحب يف معمل معالجة النارصية بطاقة 
200 مليون قدم مكعب قيايس يومي، وحقل 
الحلفاية ف��ي محافظة ميس�ان الستثمار 
300 ملي�ون ق�دم مكع�ب، وم�ن املؤمل أن 
ينتهي املرشوعان نهاية العام 2022، إضافة 
إىل م�رشوع أرطاوي غاز الب�رصة الستثمار 
400 مليون قدم مكعب، ومرشوع ارط�اوي 
غ�از الجن�وب الستثم�ار 300 ملي�ون قدم 

مكعب، وينجزان بحلول العام 2023”.
وتح�رص وزارة النف�ط ان يت�م االنتهاء من 
حرق الغاز نهائيا يف ع�ام 2023، لالستفادة 
من�ه يف توليد الطاق�ة الكهربائي�ة وتصدير 

الفائض منه.

بغداد/ الزوراء:
منح�ت املديرية العام�ة للتنمية 
الصناعية، إحدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن، )215( إجازة 
تأسيس ملشاريع صناعية جديدة 

خالل شهر أيلول املايض .
وق�ال مدير ع�ام املديري�ة، رائد 
بي�ان  يف  جب�وري،  اإلل�ه  عب�د 
تلق�ت “ال�زوراء” نسخ�ة منه: 
إن “الصناع�ات الغذائية سجلت 
اإلج�ازات  بع�دد  نسب�ة  أع�ىل 

املمنوح�ة والبالغ�ة )97( إجازة 
الكيمياوي�ة  الصناع�ات  تليه�ا 
اإلنشائي�ة  والصناع�ات 
والصناعات املعدنية والصناعات 

النسيجية”.
وأض�اف جب�وري أن “محافظة 
األوىل  املرتب�ة  احتل�ت  الب�رصة 
بعدد اإلج�ازات املمنوحة للشهر 
املذك�ور والبالغ�ة )38( إج�ازة 
تليه�ا محافظ�ة بغداد ب��)35( 
إج�ازة ومحافظة ميس�ان بعدد 

)18( إج�ازة، فيما توزعت باقي 
اإلجازات عىل محافظات ذي قار 
واملثنى والنجف االرشف وكربالء 
املقدس�ة وباب�ل ودي�اىل واالنبار 
وص�الح  والديواني�ة  وواس�ط 
الدي�ن ونينوى وكرك�وك واربيل 

والسليمانية”.
وتابع ان “املديرية تواصل تقديم 
ألصحاب  التخصصية  خدماته�ا 
املشاري�ع الصناعي�ة والت�ي من 
بينها إج�راء الكشوفات امليدانية 

ملشاريع القطاع الصناعي املجازة 
من املديري�ة ومن خالل كوادرها 
لضم�ان  والفني�ة  الهندسي�ة 
لتلك  اإلنتاجية  العملي�ة  ديمومة 
الحال  املشاري�ع، وتثبيت واق�ع 
وتحدي�ث البيان�ات، حي�ث بل�غ 
الع�دد املتحق�ق م�ن الكشوفات 
امليدانية خالل شهر أيلول املايض 
)317( كشف�ا ملشاريع صناعية 
مختلف�ة توزع�ت ع�ىل مختلف 

املحافظات”. 

منح )215( إجازة تأسيس ملشاريع صناعية جديدة خالل أيلول املاضي



بغداد/ متابعة الزوراء
بنتيجة  الزوراء،  أمام  الرشطة  تعادل 
)1-1(، امس األحد، عىل ملعب الشعب 
الدويل لحساب الجولة األوىل من الدوري 

املمتاز ملوسم )2021/2020(.
وهدد العب الزوراء محمد رضا، مرمى 

الرشطة لكن تسديده افتقدت للدقة. 
عطوان  أمجد  الرشطة  العب  وتمكن 
يف  الزوراء  مدافع  سقوط  استثمار  من 
الدقيقة )21(، ليسدد يسارية يف الشباك 

محرزا الهداف األول. 
العودة  يف  كثريا  الزوراء  يتأخر  ولم 
دقائق،  سبع  فقط  واحتاج  للمباراة، 
مهاراته  صالح  محمد  استغل  حيث 
يف  الشباك  ويهز  قوية  كرة  ليسدد 

الدقيقة )28(.
وحاول العب الرشطة سعد عبد األمري، 

برأسية تمكن منها الحارس، ثم حاول 
لكن تسديدته  أخرى  مازن فياض مرة 

افتقدت الدقة. 
الجهد  تراجع  ظهر  الثاني  الشوط  ويف 
البدني عىل العبي الرشطة والزوراء، مع 

بعض املحاوالت الخجولة.
فيما  للرشطة،  مهاوي  عالء  وحاول 
دون  للزوراء،  جرب  مصطفى  حاول 

جدوى لتنتهي املباراة )1-1(. 
وسيخوض الزوراء مباراته الثانية أمام 
نظريه  الرشطة  يالعب  فيما  النفط، 

أمانة بغداد.
الشعب  ملعب  عىل  الثانية  املبارة  ويف 
خطف فريق القوة الجوية، فوزاً متأخراً 
الكهرباء  أمام  األخرية  اللحظات  يف 
بعدما تغلب عليه بهدف نظيف يف إطار 
الدوري  من  االوىل  الجولة  مباريات 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
الشعب  ملعب  عىل  اقيمت  التي  املباراة 
التعادل  نحو  متجهة  كانت  الدويل، 
عباس  الالعب  تمكن  حتى  السلبي، 
جاسم من تسجيل هدف اللقاء الوحيد 
يف الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضائع 
)94( ليهدي فريقه فوزاً مهماً يف بداية 

املشوار.
الكاملة،  العالمة  الصقور  منح  الفوز 
يف  الوسط  ونفط  بالديوانية  ليلتحق 

صدارة الرتتيب مؤقتاً.
وسيبقى رصيد الكهرباء من دون نقاط، 

عىل أمل التعويض يف قادم املباريات.
والرياضة  الشباب  وزير  والتقى  هذا 
املنتخب لوطني  عدنان درجال، بمدرب 
يف  كاتانيتش  رسيتشكو  القدم  لكرة 

ملعب الشعب الدويل.

لحضور  بغداد  اىل  وصل  كاتانيتش 
الكرة  دوري  يف  والزوراء  الرشطة  لقاء 
االيجابي  بالتعادل  انتهى  الذي  املمتاز، 
املدرب  حرض  حيث  منهما  لكل  بهدف 
جهازه  مع  املذكور  اللقاء  السلوفيني 

املساعد .
شباك  الوسط  نفط  فريق  واكتسح 
هدف  مقابل  أهداف  بخمسه  السماوة 
املمتاز  الدوري  افتتاح  جولة  يف  واحد 
ملعب  يف  امس  مساء  أقيمت  والتي 

كربالء الدويل.
إياد   )1٣( الدقيقة  يف  للسماوة  وسجل 
لنفط  وسجل  جزاء  ركلة  من  سدير 

الوسط )٣٣( سجاد جاسم ركلة جزاء
 )٥٣( املنصوري  عمر   )٦٦( و   )٣8(
بالله  املنترص   )٥٧( الواحد  عبد  حسني 

فؤاد.

احتسب  حيث  رسيعة  كانت  البداية 
جزاء  ركلة  كريم  فيد  املباراة  حكم 
إياد سدير  السماوة سجل منها  لفريق 
السماوة  يعزز  أن  وكاد   1٣ الدقيقة  يف 
حسني  مرشد  طريق  عن  ثاني  بهدف 
لتشهد  كرته،  العارضة  ردت  بتسديدة 
حيث  والنتيجة  األداء  يف  انقالب  املباراة 
الالعب سجاد جاسم من  النتيجة  عدل 
بخمس  وبعدها   ٣٣ دقيقة  جزاء  ركلة 
عمر  املغربي  املحرتف  توغل  دقائق 
وسجل  السماوة  دفاع  يف  املنصوري 
رأسية  كرة  القائم  ورد  الثاني،  الهدف 
الشوط  لينتهي  إبراهيم  خلدون  لالعب 
األول بتقدم نفط الوسط بهدفني لهدف 

واحد.
عىل  سيطرته  الوسط  نفط  وفرض 
عبد  حسني  سجل  حيث  الثاني  الشوط 

 ٥٣ الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  الواحد 
وعزز املنترص بالله النتيجة بهدف رابع 
الوسط  نفط  وأكمل  ه٧  الدقيقة  يف 
سيطرته ليحرز الهدف الخامس بأقدام 
 ٦٦ الدقيقة  يف  املنصوري  عمر  املغربي 
لتنتهي املباراة بفوز كبري لنفط الوسط 

بخماسية مقابل هدف واحد.
ومن جانبه خطف فريق الديوانية ثالث 
نقاط ثمينة يف افتتاح منافسات الدوري 
املمتاز بفوزه بهدف دون رد يف املباراة 
التي أقيمت مساء امس يف ملعب اإلدارة 

املحلية يف الديوانية.
بإمضاء  جاء  الوحيد  املباراة  هدف 
الدقيقة  يف  ظاهر  الدين  سيف  الالعب 

2٧ من املباراة.
الطموح  ملستوى  املباراة  ترتق  ولم 
الفريقني  عىل  واضحا  اإلجهاد  وظهر 

تثمر  لم  لكنها  النجف،  محاوالت  رغم 
عن يشء لتنتهي املباراة بفوز الديوانية 

بهدف دون رد.
الثانية  الجولة  يف  الديوانية  وسيواجه 
نفط ميسان فيما يالعب النجف فريق 

نفط الوسط.
وخيم التعادل السلبي عىل مباراة امليناء 
ملعب  يف  امس  جرت  والتي  والحدود 
من  األوىل  الجولة  لحساب  الفيحاء 

الدوري.
ولم يتمكن اي من الطرفني من الوصول 
إىل شباك اآلخر يف مباراة شهدت إغالق 
للمستوى  املساحات وانخفاض واضح 

البدني.
املباراة  يف  الحدود  فريق  وسيواجه 
امليناء  يالقي  فيما  الكهرباء  املقبلة 

فريق السماوة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

االنتخابات  عىل  املرشفة  الهيئة  فتحت 

األوملبية باب الرتشيح لرئاسة وعضوية 

األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 

بداية  من  إعتباراً  العراقية  الوطنية 

املوافق  الرسمي ليوم امس األحد  الدوام 

ترشين  شهر  من  والعرشين  للخامس 

األول الجاري.

للجنة  االعالمي  املكتب  مدير  ذلك  أعلن 

عيل  حسني  العراقية  الوطنية  األوملبية 

حسني مبيناً »ان الرتشيح سيستمر ملّدة  

أحد عرش يوماً، حيث سيغلق مع نهاية 

من  الثانية  الساعة  عند  الرسمي  الدوام 

للرابع  املوافق  األربعاء  يوم  ظهر  بعد 

وقبل  املقبل،  الثاني  ترشين  شهر  من 

عرشة أيام بالتحديد من إنعقاد الجمعية 

بمؤتمر خاص النتخاب املكتب التنفيذي 

الجديد«.

وأضاف قائالً »ان املكتب التنفيذي الجديد 

سيتألف من ثالثة عرش مقعداً أحد عرش 

العامة،  الجمعية  أعضاء  بني  من  منها 

ومقعدين إثنني، حسم األول لبيداء كيالن 

النسوية يف  للجنة  إنتخابها رئيسة   بعد 

سيحسم  والثاني   ،2020  /  10  /  1٧

قبل  من  عضواً  عرش  األحد  إنتخاب  بعد 

مخصصاً  وسيكون  العامة  الجمعية 

سيتم  حيث  األوملبيني  الرياضيني  ملمثل 

من  املؤلفة  لجنتهم  بني  من  إنتخابه 

يف  أيضاً  إنتخابهم  تم  رياضيني  خمسة 

السابع عرش من الشهر الحايل أيضاً« .

»عىل  ستكون  املنافسة  ان  اىل  وأشار 

لكل  واحد  مقعد  بواقع  مناصب  أربعة 

من الرئيس والنائب األول والنائب الثاني 

والنائب الثالث، فيما ستنفتح عىل سبعة 

مقاعد لنيل عضوية املكتب التنفيذي«.

جميع  إلتزام  »رضورة  اىل  حسني  ولفت 

املرشحني بتقديم نسخ ضوئية مصورة 

باستمارة  ترفق  سفرهم  جوازات  من 

الرتشيح ألغراض تنظيمية«.

للجنة  االعالمي  املكتب  مدير  وختم 

تقديم  »ان  بالقول  ترصيحه  األوملبية 

اللجنة  بمقر  سيكون  االستمارات 

األوملبية بشارع فلسطني، أو عن طريق 

املعنونة  الرسمية  بالصفحة  االنرتنيت 

اللجنة  إنتخابات  عىل  املرشفة  )الهيئة 

االجتماعي  التواصل  بموقع  األوملبية( 

فيسبوك«.

العامة  الجمعية  ان  اىل  االشارة  تجدر 

الساعة  عن  ستنعقد  األوملبية  للجنة 

املوافق  السبت  يوم  عرص  من  الرابعة 

الثاني  ترشين  شهر  من  عرش  للرابع 

املقبل بفندق شرياتون يف العاصمة بغداد 

لدورة  الجديد  التنفيذي  املكتب  النتخاب 

عملها  يستمر  جديدة  أوملبية  إنتخابية 

ألربعة أعوام مقبلة.

جدير بالذكر أيضاً ان العملية االنتخابية 

إنبثقت  سباعية  قضائية  هيئة  تديرها 

عن مجلس القضاء األعىل، لهذا الغرض 

عىل  إجراءاتها  بكل  وتستند  بالتحديد، 

قانون اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

والنظام   2019 لسنة   29 الرقم  ذي 

الداخيل ذي الرقم 1 لسنة 2020.

بغداد/ حيدر العتابي
الجنوبية  املنطقة  اندية  بطولة  أختتمت 
للمواي تاي يف محافظة البرصة للشباب 
النفط  وزير  ممثل  بحضور  واملتقدمني 
الرسمي  الراعي  الجبار  عبد  احسان 
للبطولة، وكذلك ممثل مدير عام رشكة 
اللجنة  ممثلية  عن  فضال  البرصة  نفط 
األوملبية يف البرصة وشخصيات رياضية 
تمكن  حيث  عديدة،  وفنية  وحكومية 
بطولة  لقب  خطف  من  ميسان  نادي 
الشباب، فيما حصل نادي نفط الجنوب 
عىل املركز الثاني ونادي املجر الكبري عىل 
نفط  نادي  تمكن  فيما  الثالث،  املركز 
األول  املركز  عىل  الحصول  من  الجنوب 
ونادي  املتقدمني  منافسات  يف  فرقيا 

ميسان عىل املركز الثاني ونادي الخليج 
العربي عىل املركز الثالث.

املركزي  العراقي  األتحاد  رئيس  وقال 
العمومية  الجمعية  عضو  تاي  للمواي 
علك،  جبار  مصطفى  األوملبية  للجنة 
الجنوبية  البطولة  منافسات  شهدت 
بحضور  الالعبني  بني  كبرية  أثارة 
وجماهريي  املستوى  رفيع  حكومي 
برعاية  كانت  البطولة  ان  مبينا  كبري، 
التي  للعبة  وتشجيعا  دعما  النفط  وزير 
شهدت انتشار محيل وعربي ودويل كبري 

يف األونة االخرية.
وأضاف علك: البطولة أستمرت ملدة أربعة 
ايام وبحضور نخبة من الحكام الدوليني 
واملحليني املعتمدين لدى األتحاد املركزي 

إنجاح  يف  مهم  دور  لهم  كان  اللذين 
التي  املستويات  ان  اىل  منوها  البطولة، 
الشباب  لفئة  البطولة السيما  ظهرت يف 
تبرش بمستقبل كبري لرياضة املواي تاي 
التي حصلت عىل اعرتاف رسمي من قبل 

اللجنة األوملبية الدولية.
بالقول:  حديثه  األتحاد  رئيس  وختم 
وممثله  النفط  لوزير  وتقديرنا  شكرنا 
وكذلك ملجلس محافظة البرصة ورشكة 
األوملبية  اللجنة  وممثلية  البرصة  نفط 
املنصوري وجميع وسائل  والشاعر عيل 
مشريا  البطولة،  يف  املتواجدة  اإلعالم 
بالوقت ذاته ان نشاطات األتحاد املركزي 
العراق  محافظات  جميع  يف  مستمرة 

املعتمدة رسميا فيها اللعبة.

بغداد/ قيص حسن
ملعب  تخصيص  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  ناقش 
الوحدة  إىل  زيارته  خالل  ذلك  القدم.جاء  بكرة  بابا  عمو  ملدرسة 
الدويل  الشعب  ملعب  قرب  الشبابية  املدينة  يف  للمدرسة  التدريبية 
واملحافظات طالب جابر،  االقاليم  دائرة شؤون  بحضور مدير عام 
بهدف اإلطالع عىل عمل املدربني واإلستماع إىل وجهات نظرهم بشأن 
تطوير آلية العمل بما يخدم األهداف التي تم تأسيس  املدرسة من 
القطاع  دعم  عىل  الوزارة  حرص  إىل  »درجال«  الوزير  وأشار  أجلها. 
الريايض، وسعيها إىل تجهيز املدرسة باملستلزمات الرضوية من أجل 
إستمرار  املرشوع ونجاحه، فضالً عن زيادة عدد ساعات العمل يف 
املركز التخصيص.مؤكداً خالل حديثه مع الالعبني وعوائلهم رضورة 
اإلهتمام بدراستهم وإبعادهم عن كل العادات السيئة والدخيلة عىل 
املجتمع، فالعلم أساس تقدم الشعوب، وكرة القدم هواية مهما وصل 
مستوى االحرتاف فيها، مضيفاً ان املدرسة التي ينتمي لها الالعبون 

تحمل إسم رمٍز كبري من رموز الكرة العراقية وعالمة فارقة فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء
كريم  الكرخ  مدرب  أوضح 
األوىل  الفريق  مباراة  أن  سلمان 
غد  يوم  املمتاز   الدوري  يف 
الثالثاء أمام زاخو، صعبة وفق 
إن  سلمان  املعطيات.وقال  كل 
املباراة األوىل ستكون صعبة عىل 
فريق الكرخ لعدة اعتبارات أولها 
زاخو،  ملعب  عىل  املواجهة  أن 
املنافس  صفقات  أن  بجانب 
»زاخو  قوية.وبني:  كانت 

من  جيد  بشكل  للدوري  استعد 
خالل معسكر يف تركيا وخوض 
عال  مستوى  عىل  مباريات 
محرتفني،  خمسة  مع  والتعاقد 
فني  طاقم  وجود  عن  ناهيك 
شاب طموح يسعى لرتك بصمة 

له خالل املوسم الحايل«.
من  يعاني  فريقه  أن  إىل  وأشار 
كبري  تغيري  جراء  ضعيف  إعداد 
بعض  أن  بجانب  بخطوطه 

املراكز لم يتم تدعيمها إىل اآلن.

الشرطة والزوراء يتقامسان نقاط مباراة افتتاح الدوري واجلوية يهزم الكهرباء بصعوبة
كاتانيتش ومساعدوه حضروا املباراتني

فتح باب الرتشيح لرئاسة وعضوية املكتب التنفيذي للجنة األوملبية درجال: املرحوم عمو بابا عالمة 
فارقة يف الكرة العراقية

مدرب الكرخ: مواجهة الغد 
امام زاخو ليست سهلة أبدا 

ميسان خيطف لقب بطولة اندية الشباب للمواي تاي ونفط اجلنوب يتصدر املتقدمني

6الرياضيالرياضي فريق دياىل يعلق مشاركته يف دوري 
اليد ألسباب مالية

بعقوبة / متابعة الزوراء / علق فريق نادي دياىل لكرة اليد مش�اركته يف الدوري املمتاز بس�بب 
انعدام التخصيصات املالية .

وق�ال رفع�ت عبود رئيس ن�ادي دياىل ان فريق دي�اىل لكرة اليد قرر تعليق مش�اركته يف الدوري 
املمتاز للموسم الريايض الحايل بسبب الضائقة املالية وسيعاود املشاركة يف الدوري املقبل ».

واض�اف :« ان ق�رار التعليق جاء من اجل دعم فريق الن�ادي بكرة القدم بهدف خوض مباريات 
يف الدرج�ة الثاني�ة واالنتقال اىل الدرجة االوىل وصوال للدرجة املمت�ازة »، مؤكدا :« ان نادي دياىل 

بسبب انعدام التخصيصات املالية اليمكن ان يقدم الدعم لفرقه يف آن واحد«.

أصفر وأمحر
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انت�زع ليفرب�ول النقاط الثالث من ضيفه ش�يفيلد يونايتد عندما 
قلب تأخره 0-1 إىل فوز 1-2 ضمن املرحلة السادس�ة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
ووجد حامل اللقب نفسه متاخراً يف الدقيقة 13 عندما سجل العب 
ش�يفيلد، النرويجي س�اندير بريغ هدف التقدم م�ن ركلة جزاء، 

احتاج الحكم للفار حتى يحتسبها عرقلة عىل الربازييل فابينيو.
لكن الربازييل فريمينو أرص عىل معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط 
األول عندم�ا تاب�ع كرة عادت من الحارس بعد رأس�ية للس�نغايل 

ساديو ماني41.
ثم وقع الربتغايل دييغو جوتا عىل هدف الفوز برأسية بعد صناعة 

ممتازة من مانيه 64.
وصار رصي�د ليفربول 13 نقطة يف املرك�ز الثاني بفارق األهداف 

خلف إيفرتون الذي قابل أمس ساوثهامتون.
وتوقف رصيد ش�يفيلد عن�د نقطة واحدة يف املركز التاس�ع عرش 
قبل األخري.وكان ليفربول تعادل 2-2 يف املرحلة الس�ابقة يف دربي 
ال�”مرسيس�ايد” امام جاره ايفرتون بعد أن مني بخس�ارة مذلة 
7-2 ام�ام اس�تون فيال يف املرحل�ة الرابعة.وش�هد اللق�اء عودة 
الحارس الربازييل اليسون بيكر للمرة األوىل إىل التشكيلة االساسية 
من�ذ ف�وز ليفرب�ول 1-3 عىل ارس�نال يف املرحل�ة الثالث�ة ليبتعد 
بعده�ا بداعي االصابة ويح�ل مكانه الحارس االس�باني أدريان.
ودخ�ل ليفربول بطل أوروبا عام 2019 اللقاء بعد فوز صعب عىل 
مضيفه أياكس أمس�ردام )-1صفر( يف مستهل مشواه يف دوري 
االبطال وهو يس�تضيف ميدتيالن�د الدنمارك�ي يف الجولة الثانية 
غدا الثالثاء.وق�ال املدرب االملاني يورغن كلوب: “لس�ت متفاجئا 

أبدا، علي�ك دائما أن تعمل جاهًدا ضد ش�يفيلد 
يونايتد”.

وافتتح ش�يفيلد التس�جيل بعد أن عرقل 
الربازي�يل فابينيو األس�كتلندي أوليفر 

ماكبرين�ي عىل خط منطق�ة الجزاء، 
حيث اضطر الحكم اىل اللجوء اىل حكم 
الفيديو املساعد “يف ايه آر” لتأكيدها 
وسط س�خط العبي الفريق األحمر، 

انربى لها بريغ بنجاح  )13(.
وعلّ�ق كل�وب: “لم يكن هن�اك خطأ 

أص�ال يف ركل�ة الجزاء. خالل املوس�م 
هناك العديد من الف�رات التي عانينا 
فيها من الظلم وكان علينا أن ننطلق 

من جديد”.
وسجل فريمينو هدف التعادل عندما 
رفع القائد جوردان هندرسون الكرة 
نحو داخل املنطقة تابعها السنغايل 
س�اديو مانيه رأس�ية تص�دى لها 
الح�ارس آرون رامس�دايل، تهيأت 
ام�ام الربازي�يل تابعه�ا ع�ىل ب�اب 
املرم�ى .)41( وتدخل�ت “يف ايه آر” 

مجدًدا ض�د ليفرب�ول لتلغ�ي هدًفا 
ملحمد صالح ال�ذي تلقى كرة عرضية 

روّضه�ا  الكس�ندر-ارنولد  ترن�ت  م�ن 
برباعة وتابعها “ع�ىل الطائر” بيرساه اال ان 

الهدف ألغي بداعي التسلل عىل الدويل املرصي .)62( 
إال أن حامل اللقب لم ينتظر سوى دقيقتني ليثأر بعدما 
رف�ع مانيه عرضية ع�ن الجهة الي�رسى تابعها جوتا 

الوافد هذا املوس�م من ولفرهامبتون والذي شارك اساسًيا 
للمرة االوىل يف الدوري مع ليفربول، رأسية يف الشباك .)64( 

وواص�ل ش�يفيلد أداءه الق�وي ع�ىل ملع�ب “أنفيلد” ع�ن طريق 
االيرلندي�ني إندا س�تيفنز وديفي�د ماغدولدريك بع�د أن مرت كرة 
االول بجانب القائم )75(، فيما علت كرة الثاني العارضة .)76( 

ووقف الحظ والقائم يف وجه صالح مجدًدا عندما وصلته الكرة اىل 
داخل املنطقة فروا غ برباعة وسدد من مسافة قريبة .)81( 

وبق�ي ليفربول م�ن دون هزيمة ع�ىل ارضه يف ال�دوري للمباراة 
ال�62 توالًيا.

أك�د أنطوني�و كونت�ي، املدي�ر الفني إلنر 
ميالن، أن غضب الوتارو مارتينيز مهاجم 
الفري�ق عن�د اس�تبداله، ل�م يكن بس�بب 
ق�رار التبديل، لكن بس�بب أدائه عىل أرض 
امللعب.واستبدل كونتي الوتارو يف الدقيقة 
72 م�ن مباراة اإلنر الس�بت أمام جنوى، 
ليدفع بأندريا بينامونتي، ليخرج مارتينيز 
ويرضب عىل مقاعد الب�دالء أكثر من مرة 
يف لحظ�ة غض�ب عارمة.ويف ه�ذا الصدد، 

ق�ال كونتي بعد املباراة: “الوتارو لعب من 
أجل الفري�ق كم�ا يفع�ل دائًما”.وأضاف 
“ل�دي عالقة كب�رية معه، ل�م أالحظ ردة 
الفع�ل لكن تم إخباري بها، لكنها ليس�ت 
ضدي”.وفرس كونتي “إما أنه كان غاضًبا 
بس�بب أدائ�ه أو م�ن زمالئ�ه يف الفري�ق. 
وع�ىل أية ح�ال، ه�م محرف�ون وعندما 
تنتهي اللعبة يصبح�ون أصدقاء أكثر من 
ذي قبل”.وبحس�ب صحيف�ة “الجازيت�ا 

ديللو س�بورت”، ف�إن الوتارو 
كان غاضًبا يف الش�وط األول 
واشتكى من زمالئه لوكاكو 
كان  بينم�ا  وإريكس�ن، 
غاضًب�ا أيًض�ا م�ن زميله 
ال�ذي فش�ل يف  باس�توني 
إرس�ال تمري�رة طولية له 
كانت من املمكن أن تس�مح 

له بالتسجيل.

أبدى الهولندي رونال�د كومان املدير الفني 
لربش�لونة، استياءه من الخس�ارة بنتيجة 
)1-3(، خ�الل مواجه�ة الكالس�يكو ض�د 
الغري�م التقلي�دي ري�ال مدري�د، يف إط�ار 

منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وق�ال كوم�ان، خ�الل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية: “لعبنا بشكل 
جي�د وخلقن�ا الفرص، ويف الش�وط الثاني 
أيًض�ا كنا جيدين، وال نس�تحق الخس�ارة 
الي�وم، ول�م أفهم بع�ض ق�رارات الحكم، 
وأث�رت قراراته ع�ىل نتيجة املب�اراة، وقبل 

ركلة الجزاء كنا بخري”.
وأض�اف: “ركل�ة الج�زاء كان له�ا تأث�ري 
كب�ري، وال أفه�م تقني�ة الفيدي�و، وأعتقد 
أنها تس�تخدم ضد برش�لونة فقط، ولعبنا 
5 مباريات ولم نس�تفد منها، وال نس�تحق 

الخسارة اليوم”.
وع�ن التغي�ريات يف التش�كيلة األساس�ية 
بوجود الش�باب، أج�اب مدرب برش�لونة: 
“الشباب هم جزء من الفريق، واخرنا هذه 

الخطة بناء عىل تكتيك ُمعني”.
وتابع: “خطتنا كانت السيطرة عىل اللعب، 
وأن ُيغ�ري مي�ي مرك�زه ويس�تغل فاتي 
رسعت�ه، ونلع�ب يف العمق خل�ف مدافعي 
الري�ال، وينطل�ق الجناح�ني م�ع التحكم 
الجيد بالكرة، ولعبنا مباراة جيدة ويمكننا 

أن نكون سعداء”.
وحول التأخر يف إج�راء التغيريات، أوضح: 
“ح�ني تتأخ�ر يف النتيجة تحاول التحس�ن 
وخلق الف�رص مع الالعب�ني املوجودين يف 
امللع�ب، ثم قررت تنش�يط الفريق بديمبيل 
وترينكاو للحص�ول عىل املزيد من الرسعة 
والفردي�ة، وكنت أعلم أنه�ا مخاطرة، ولم 
أمانع الخسارة ب�)1-2( بدال من )3-1(”.

وبس�ؤاله ع�ن حديثه مع الحكم، كش�ف: 
“قلت له هل ترى إنها ركلة جزاء؟ بالنسبة 

يل ليس�ت كذلك، وأخربته أنني آمل يوًما ما 
أن يتمكن�وا من رشح يل كي�ف يعمل حكم 
الفيديو يف إس�بانيا؟ فميي كان يس�تحق 
ركل�ة ج�زاء ض�د إش�بيلية والبطاقات لم 
نستحقها ضد خيتايف”.وعن لينجليت، قال: 
“ل�م أتحدث مع�ه عن لقطة ركل�ة الجزاء، 
وأعتقد أن�ه كان هناك )مس�ك( لكن ليس 
بالقدر الذي يدفع راموس بالس�قوط بهذه 
الطريقة، فلو كان الجذب قويا لس�قط إىل 

األمام يف اتجاه لينجليت وليس للخلف”.

وأت�م: “اتجاه الحك�م للفار بع�د اعراض 
راموس؟ م�ن الطبيع�ي أن يح�اول العبو 
ريال مدريد للحصول عىل ركلة جزاء، ليس 
لدي مش�كلة يف ذلك، وال أريد التحدث أكثر، 

لقد كانت لقطة حاسمة يف املباراة”.
زيدان: أظهرنا شخصيتنا

� أع�رب الفرن�ي زين الدين زي�دان املدير 
الفني لريال مدريد، عن سعادته باالنتصار 
بنتيجة )1-3( خالل مواجهة الكالس�يكو 
ض�د الغري�م التقليدي برش�لونة، يف معقل 
البلوجران�ا “كامب نو” يف إطار منافس�ات 
الجولة الس�ابعة م�ن الليجا.وق�ال زيدان، 
خ�الل ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة ماركا 
اإلس�بانية: “االنتق�ادات؟ ال أع�رف ما إذا 
كانت عادلة أم ال، ما يمكنني قوله هو أنني 
فخور بفريقي، وانترصنا ضد فريق ُيسبب 
املش�اكل”.وأضاف: “برش�لونة  دائًم�ا  لنا 
هدد كورتوا مرتني، لك�ن كانت لدينا أيًضا 
النهاي�ة  4 أه�داف، ويف  ف�رص لتس�جيل 
ُيس�عدنا حصد النقاط الث�الث هنا، ويجب 
أن نستمتع بعد كل التعليقات التي قالوها 
عنا”.وعن االختالف يف األداء أمام ش�اختار 
والكالس�يكو، أج�اب: “يف بعض األحيان ال 
يوجد تفسري، ما عليك أن تفكر فيه هو ما 
فعلناه اليوم، ونريد تكرار ما قدمناه اليوم، 
كم�ا فعلن�ا العام امل�ايض أو م�ا قبل فرة 

التوقف، يجب أن نسري يف هذا الطريق”.
وتابع: “إسكات األفواه؟ ال، يجب أن نصنع 
أفواهنا ونؤمن بما نفعله، وهذا ما فعلناه، 
أنا فخور جًدا بم�ا قدمناه، وأظهرنا دفاعا 
متماسًكا والهجوم باستغالل املساحات”.

وأردف: “نع�رف م�ا يمثله رام�وس ومدى 
أهميته للفريق، وأنا سعيد به، لكن قبل كل 
يشء الفري�ق، من املهم أن نرى كيف يعمل 
الفريق واليشء الجيد أن راموس لم يش�تك 
من أي انزعاج”.وأقر مدرب املريينجي بأن 
الفريق كان يمر بفرة “صعبة” يف املوس�م 
بعد الخسارتني املتتاليتني، ولكنه ذَكر أيضا 
بأنه�م قدم�وا “مباري�ات طيبة”.وواصل: 
“س�عيد بما قدمناه اليوم، وأيضا بالنقاط 
الثالث عىل ه�ذا امللعب، وعلينا االس�تمتاع 
بها بع�د االنتق�ادات الت�ي طال�ت الفريق 
خالل الفرة املاضية. سنرتاح بشكل كاف، 
وس�نفكر بعده�ا يف مب�اراة غ�دا الثالثاء” 
أمام بوروس�يا مونش�نجالدباخ األملاني يف 
دوري األبطال.وأتم: “ركل�ة الجزاء؟ هناك 
حك�م وذهب لريى اللقطة واحتس�ب ركلة 
الج�زاء، وأنا ال أتحدث عن الحكام، وبغض 
النظر عن ركلة الجزاء نحن نستحق الفوز، 
وانترصنا بثالثية وكنا قادرين عىل تسجيل 
املزي�د، ع�ىل الرغم م�ن أن برش�لونة أيًضا 

كانت له فرص”.

روب�رت  البولن�دي  ال�دويل  اله�داف  ق�اد 
ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ إىل فوز 
كب�ري عىل أينراخت فرانكف�ورت -5صفر، 
بتس�جيله ثالثية “هاتري�ك” ضمن املرحلة 

الخامسة من الدوري األملاني لكرة القدم.
وس�جل ليفاندوفس�كي أهدافه يف الدقائق 
)10 و26 و60( فيما جاء الهدف الرابع عن 
طريق البديل لوروا سانيه )72(، والخامس 

عرب اإلنكليزي جمال موسياال .)90+1( 
ورف�ع البولن�دي رصي�ده من األه�داف إىل 
عرشة يف خم�س مباريات يف الدوري ليبتعد 
يف ص�دارة ترتي�ب الهدافني، ويق�ود فريقه 
للمحافظة عىل فارق النقطة الوحيدة خلف 
اليبزي�غ متصدر الرتيب والفائز بدوره عىل 

1-2 عىل ضيفه هرتا برلني.
ورف�ع اليبزيغ رصي�ده إىل 13 نقطة مقابل 
الثان�ي، فيم�ا تجم�د رصي�د  لباي�رن   12
فرانكف�ورت عن�د ثمان�ي نق�اط يف املركز 
يف  األوىل  خس�ارته  أنه�ا  علم�اً  الس�ادس 

البوندسليغا بعد فوزين وتعادلني.
ول�م يتأثر الفري�ق الباف�اري بغياب نجمه 
س�ريج غناب�ري بس�بب إصابت�ه بفريوس 
كورون�ا املس�تجد الت�ي أجربته أيض�اً عن 
عدم املش�اركة يف املباراة االفتتاحية للفريق 
يف حمل�ة الدف�اع عن لقب�ه يف دوري أبطال 

أوروب�ا األربعاء املايض، والتي فاز فيها عىل 
أتلتيكو مدريد اإلسباني برباعية نظيفة.

لم ينتظر صاح�ب األرض كثريا قبل افتتاح 
التس�جيل م�ن ك�رة ملعوب�ة بدأه�ا ليون 
غوريتس�كا م�ن منتص�ف امللع�ب، بعدما 
خطف الكرة برأسه ليمررها أمامية تبادلها 
توم�اس مولر والفرني كينغس�يل كومان 
وحولها األخري إىل ليفاندوفس�كي فروضها 
ودخل منطق�ة الجزاء وس�ددها بيرساه يف 
الزاوي�ة اليمنى األرضي�ة ملرمى كفني تراب  

.)10(
وأض�اف أفضل الع�ب يف أوروبا لعام 2020 
الهدف الثاني لبايرن يف الدقيقة 26 برأسية 
حول فيها تمريرة يوشوا كيميتش من ركلة 

ركنية إىل الزاوية العكسية لراب.
وأكمل البولندي الثالثية بعدما كرس مصيدة 
التس�لل ليس�تلم تمريرة الربازييل دوغالس 
كوس�تا ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة 

خادعة يف الشباك .)60( 
وأرشك امل�درب هان�زي فلي�ك يف الدقائ�ق 
العرشي�ن األخ�رية س�انيه الذي ل�م يخيب 
ظنه، فس�جل هدفاً بعد مجه�ود فردي، إذ 
اس�تلم الكرة من منصف امللعب وتقدم بها 
إىل ح�دود منطق�ة الج�زاء وس�ددها قوية 

بيرساه يف الزاوية العكسية .)72( 

واختت�م البديل اآلخ�ر موس�ياال البالغ من 
العمر 17 عاما الخماس�ية، مستغالً دربكة 
ام�ام املرم�ى يف الثوان�ي األخ�رية من عمر 
اللق�اء.ويف املب�اراة الثاني�ة، تأخ�ر اليبزيغ 
بهدف يف الدقيقة الثامنة، سجله الكولومبي 
جون كوردوبا، لريد عليه بهدفني عن طريق 
الفرني دايو أوباميكانو )11( والنمساوي 

مارسيل سابيتزر )77 من ركلة جزاء(.

ولع�ب الضيوف بعرشة العب�ني بعد خمس 
دقائق من انطالق الش�وط الثاني، بعد طرد 
البديل الهولندي ديوفايزيو زيفويك إثر نيله 
إنذارين.ودخ�ل زيفويك يف الدقيقة 46 ونال 
االن�ذار األول )47( وم�ن بعده�ا الثاني كل 

ذلك يف عضون أربع دقائق.
وتعادل أونيون برل�ني مع ضيفه فرايبورغ 
به�دف لروبرت أندري�خ )36( مقابل هدف 

لإليطايل فينتشينزو غريفو .)34( 
فيم�ا خرس ماينتس امام ضيفه بوروس�يا 

مونشنغالدباخ 2-3.
س�جل الفرن�ي جان-فيلي�ب ماتيتا )23 
و36( هديف صاحب األرض، والرس ستيندل 
)15( ويوناس هوفمان )76 من ركلة جزاء( 

وماتياس غينر )83( أهداف الفائز.
ويف إط�ار املرحل�ة ذاته�ا حق�ق بوروس�يا 
دورتموند فوزاً عريضاً عىل ضيفه ش�الكه 

بثالثة أهداف دون رد يف ديربي الرور.
انتهى الش�وط األول بني الفريقني بالتعادل 
الس�لبي ويف الش�وط الثاني س�يطر تماماً 
العب�و الفريق األصفر ع�ىل مجريات اللعب 
محرزين ثالث�ة أهداف عن طري�ق مانويل 
أكانج�ي يف الدقيق�ة 55 وإيرلينغ هاالند يف 
الدقيقة 61 ث�م ماتس هوميلس يف الدقيقة 
78.ورف�ع دورتمون�د بذلك رصي�ده إىل 12 
نقطة يف املركز الثالث بفارق األهداف خلف 
بايرن ميوني�خ، بعد أن حقق ف�وزه الرابع 
مقابل خس�ارة وحيدة، ع�ىل الجانب اآلخر 
تواصل�ت معاناة ش�الكه وبدايته الس�يئة 
يف املوس�م الح�ايل إذ لقي الفريق خس�ارته 
الرابعة مقابل تعادل وحيد واستمر تواجده 
يف املركز الس�ابع عرش )قبل األخري( برصيد 

نقطة واحدة.

حق�ق أياكس أمس�ردام انتصاراً تاريخياً ع�ىل مضيفه فينلو 
-13صفر، مح�رزا أكرب فوز يف تاريخ ال�دوري الهولندي لكرة 
القدم.وكان املهاج�م البوركينابي الس�ينا تراوريه )19 عاما( 
نجم املباراة بتسجيله خمس�ة أهداف وثالث تمريرات حاسمة، 
ليتف�وق أياك�س الحايل عىل تش�كيلته يف أيار/ماي�و 1972 التي 
ضم�ت “الطائ�ر” يوه�ان كرويف وتغلب�ت عىل فيتي�س أرنهيم 
1-12، يف املوسم الذي أحرزت فيها لقب البطولة األوروبية لألندية.
كما أصبح تراوريه أول العب منذ الهداف السابق ماركو فان باستن 
يف 1985 يسجل خمسة أهداف يف مباراة واحدة.وسجل أياكس 
أهدافه عرب يورغن إيكالنكامب )12 و57(، تراوريه 
)17 و32 و54 و65 و87(، الرصبي دوش�ان 
تاديتش )44(، الربازييل أنتوني )55(، 
ي�ان  كالس   ،)59( بلين�د  دايل 
ركل�ة  م�ن   74( هونتي�الر 
ج�زاء و76( واألرجنتيني 
مارتيني�س  ليس�اندرو 
مب�اراة  ويف   )78(.
أياكس  سجل  واحدة 
)13 هدفا( أكثر من 
مباريات�ه الخمس 
يف ال�دوري حت�ى 

اآلن .)11( 
ر  يتص�د و

أياك�س ال�دوري بف�ارق نقطت�ني ع�ن ايندهوف�ن الذي لع�ب أمس 
األح�د ع�ىل أرض فيتي�س الراب�ع، فيما يحت�ل فينلو املرك�ز الحادي 
ع�رش بخمس نق�اط من 6 مباريات.ق�ال تراوريه إن الخس�ارة ضد 
ليفرب�ول اإلنكلي�زي )صفر1-( منتص�ف األس�بوع يف دوري أبطال 
أوروب�ا “أغضبتنا” وجعلت الالعبني متعطش�ني لل�رد يف مرمى فنلو 
“نحرمه�م، لكن عندما نن�زل إىل أرض امللعب نقدم كل يشء ونصبح 
أكث�ر غضبا”.بدوره، قال املدرب إريك تن ه�اغ: “ال ترى هذه النتائج 
يف الدوري الهولندي للدرجة األوىل. هذا مميز”.تابع: “كنا متعطش�ني 
يف امللعب. أردنا تس�جيل األهداف. وال مشكلة لدي مع ذلك”.وإىل تألق 
تراوريه، س�جل العب الوسط الهجومي الش�اب يورغن إيكالنكامب 
)20 عام�ا( هدفني عىل غرار املهاجم املخ�رضم كالس يان هونتيالر 

)37 عاما(.

7الرياضي
كني ومبابي يقودان باريس سان جريمان 

للفوز على دجيون

اعالم الكرتوني أصداء الكالسيكو ..كومان: ال نستحق اخلسارة ... زيدان: كان باالمكان تسجيل أهداف أكثر 

دورمتوند حيسم ديربي الرور وهاتريك ليفا يقود بايرن للفوز على فرانكفورت

حقق باريس س�ان جريمان فوزاً كبرياً عىل ديجون -4صفر يف 
الجولة الثامنة من الدوري الفرني لكرة القدم.

وس�جل كل م�ن اإليطايل مويس ك�ني )3 و23( وكيليان مبابي 
)82 و88( أهداف الفريق الباريي.

ويحتل باريس سان جريمان صدارة الرتيب مؤقتاً ب�18 نقطة 
فيما يتذيل ديجون الالئحة ب�نقطتني.

وأعلن�ت الرابطة إلغ�اء املباراة املقررة بني نان�ت وضيفه لنس 
أمس األحد بس�بب وجود 11 إصابة بفريوس كورونا املس�تجد 

يف صفوف األخري.
ودخل فريق العاصمة الفرنسية إىل املباراة عىل ملعب “بارك دي 
برانس” بعد سقوطه 2-1 أمام مانشسر يونايتد االنكليزي يف 

مستهل مشواره يف مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وش�هدت املباراة ع�ودة الربازييل ماركيني�وس واألملاني يوليان 
دراكسلر إىل التشكيلة األساسية بعد غيابهما عن آخر مباراتني 

بسبب االصابة.
وس�جل ك�ني )20 عام�اً( اله�دف األول عندما رف�ع الهولندي 
ميتشل باكر عرضية عن الجهة اليرسى، تابعها الدويل اإليطايل 

عىل الطائر رائعة يف الشباك .)3( 
وفرض فريق املدرب األملاني توماس توخيل هيمنته عىل اللقاء 
وسجل الهدف الثاني عندما انطلق يف هجمة مرتدة لتصل الكرة 
إىل الربازي�يل نيم�ار الذي انطلق من وس�ط امللعب نحو منطقة 
الج�زاء مرواًغا العبي الخصم قبل أن يمرر كرة خالصة إىل كني 

الذي تابعها يف املرمى .)23( 
وس�جل مباب�ي الهدف الثال�ث عندما وصلته الك�رة من نيمار 
إىل داخ�ل املنطقة فمهده�ا جميلة وتابعها بي�رساه بني قدمي 

الحارس البينيني ساتورنان أالغب .)82( 
وأحرز ال�دويل الفرني الهدف الرابع ألصحاب األرض بعد لعبة 
جماعية مميزة مرر خالله�ا نيمار كرة بينية رائعة عن الجهة 
اليرسى إىل االس�باني بابلو س�ارابيا داخ�ل املنطقة عىل القائم 

الثاني، مررها ملبابي تابعها عىل باب املرمى .)88( 
واستعاد مرس�يليا معنوياته قبل اس�تضافة مانشسر سيتي 
االنكلي�زي الثالث�اء يف دوري أبط�ال أوروبا بفوز ع�ىل لوريان 

بنتيجة -1صفر.
وس�جل الهدف، األرجنتيني الشاب ليوناردو بالريدي املعار من 

بوروسيا دورتموند األملاني، يف الدقيقة 54. 
وق�ال املدرب الربتغايل أندريه فيالش ب�واش بعد الفوز: “قدمنا 
مباراة جيدة، أنا س�عيٌد جًدا )...( قدمنا أداء جماعًيا مميزًا عىل 

الصعيدين الهجومي والدفاعي”.
وس�جل بالي�دري اله�دف بعدم�ا رفع فلوري�ان توف�ان الكرة 
م�ن رضب�ة ثابتة بعي�دة جًدا ع�ن الجهة الي�رسى، وصلت إىل 
األرجنتين�ي )21 عاماً( نح�و القائم الثاني تابعها رأس�ية من 

زاوية صعبة .)54( 

فوز تأرخيي ألياكس يف الدوري اهلولندي كونيت: الوتارو مل يغضب بسبيب

ليفربول ينتزع الفوز من شيفيلد يونايتد

مفكرة الزوراء

No: 7352 Mon 26 Oct 2020العدد: 7352 االثنين - 26 تشرين االول 2020



 واشنطن/  متابعة الزوراء:
قالت اللجن�ة القضائية بمجلس 
الش�يوخ األمريكي يوم الجمعة: 
إن الرئيسني التنفيذيني لرشكتي 
س�يدليان  وتوي�ر  فيس�بوك 
بش�هادتهما أمام اللجنة يوم 17 
نوفم�ر بش�أن قرارهم�ا بمنع 
القص�ص التي تتح�دث عن نجل 
املرش�ح الديمقراط�ي للرئاس�ة 

)جو بايدن(.
وصوتت اللجنة القضائية يوم الخميس املايض عىل اس�تدعاء الرئيسني التنفيذيني. وقالت 

اللجنة: إن املديرين التنفيذيني سيدليان بشهادتهما بشأن مزاعم التحيز ضد املحافظني.
وتعرضت الرشكتان النتقادات شديدة من املحافظني بسبب قرارهم اإلبالغ عن قصتني من 

)نيويورك بوست( عىل أنهما تنرشان معلومات مضللة.
كما س�يديل الرؤساء التنفيذيون لكل من فيس�بوك، وتوير، وغوغل بشهاداتهم أمام لجنة 
التجارة بمجلس الش�يوخ يف 28 أكتوبر بشأن قانون رئييس يحمي رشكات اإلنرنت، وذلك 

بعد أن وافقوا عىل اإلدالء بشهاداتهم طواعية مطلع الشهر الجاري.
وباإلضاف�ة إىل املناقش�ات بش�أن إصالح القانون املس�مى القس�م 230 م�ن قانون آداب 
االتصاالت، الذي يحمي رشكات اإلنرنت من املسؤولية عن املحتوى الذي ينرشه املستخدمون، 
ستثري جلسة االستماع قضايا تتعلق بخصوصية املستهلك وتوحيد الوسائط.وجعل الرئيس 
األمريكي )دونالد ترمب( – وهو من الحزب الجمهوري – محاسبة رشكات التقنية بسبب 
مزاع�م خنق األصوات املحافظة موضوًعا إلدارته. ونتيج�ة لذلك، تكثفت الدعوات إلصالح 
القس�م 230 قبل انتخابات 3 نوفمر املقبل، لكن هناك فرص�ة ضئيلة ملوافقة الكونغرس 
خالل العام الحايل.وكان ترمب قد التقى يف وقت س�ابق بتس�عة مدعني عامني جمهوريني 
ملناقشة مصري املادة 230 بعد أن كشفت وزارة العدل عن اقراح ترشيعي يهدف إىل إصالح 
القانون.وأدىل الرؤس�اء التنفيذيون لرشكة غوغل، وفيس�بوك، وأبل، وأمازون بشهاداتهم 
حديًث�ا أمام لجنة مكافحة االحتكار التابعة للجن�ة القضائية ملجلس النواب. ومن املتوقع 
أن تصدر اللجنة، التي تحقق يف كيفية إيذاء ممارس�ات الرشكات املنافس�ة، تقريرها يوم 

االثنني املقبل.ترامب يهاجم “نيويورك تايمز” ويتهمها بحماية فساد جو بايدن
السبت، 24 أكتوبر 2020 07:51 م
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قامت بالغاء محاضرة ألستاذة أميركية

بسبب نجل بايدن

واشنطن/متابعة الزوراء:
ترام�ب  األمريك�ى دونال�د  الرئي�س  هاج�َم 
صحفي�ني ووس�ائل إع�الم أمريك�ي بس�بب 
ب��  وصفه�ا  الت�ي  الصحفي�ة،  تغطيته�م 
“الفق�رية لفس�اد هانر بايدن نجل املرش�ح 
يتعل�ق  فيم�ا  باي�دن”،  الديموقراط�ي ج�و 
بمعامالت�ه الخارجي�ة وعمل�ه م�ع الص�ني 

ورشكة بوريسما األوكرانية.
وق�ال ترام�ب: “صحف مثل نيوي�ورك تايمز 
الفاس�دة الت�ي تنرش أخب�ارا مزيف�ة تحمى 
الفساد الذي له جذور عميقة يف عائلة بايدن، 

حي�ث يتبع االبن وال�ده يف دول�ة أجنبية ليقوم 
ب�� “ش�فط” األموال كاملكنس�ة الكهربائي�ة والجميع يس�كت عن األمر”، وأش�اد ترامب 
بصحيف�ة نيويورك بوس�ت التي نرشت التحقيق للمرة األول وكش�فت عن فضيحة هانر 
وبايدن وتورط والده نائب الرئيس السابق يف معامالت مشبوهة.كانت قد كشفت صحيفة 
“نيوي�ورك بوس�ت” أن هانر باي�دن، نجل ج�و بايدن، نائ�ب الرئيس األمريكي الس�ابق 
واملرش�ح الديمقراطي يف س�باق البيت األبيض، قدم والده أثناء عمل�ه يف إدارة أوباما ألحد 
كب�ار املس�ؤولني التنفيذيني ىف رشك�ة أوكرانية للطاق�ة قبل أقل من عام م�ن قيام بايدن 
بالضغط عىل مسؤويل الحكومة ىف كييف من أجل إقالة مدعي كان يحقق يف الرشكة.ووفقا 
للوثائ�ق التي حصلت عليها الصحيفة، وأوضح التقرير أن االجتماع، الذي لم يتم الكش�ف 
عنه من قبل، ورد ذكره يف رس�الة تقدير ُيزعم أن فاديون ببوزخارسكي، مستشار ملجلس 
إدارة رشكة بوريسما قد بعثها إىل هانر بايدن يف 17 إبريل 20915، أي قل عام من انضمام 

هانر إىل مجلس إدارة الرشكة بمرتب قيل إنه وصل إىل 50 ألف دوالر شهريا.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
 TikTok ال ش�ك يف أن شعبية منصة تيك توك
صارت يف القم�ة، والنجاح�ات التي حققها 
التطبيق يف اجتذاب املاليني من املس�تخدمني، 
ويف وق�ت وجي�ز أصبح�ت حدي�ث املهتمني 
بش�ؤون منصات التواصل اإلجتماعي، حيث 
nSe  تش�ري التقاري�ر الت�ي نرشها موق�ع

sor Tower إىل أن التطبي�ق وص�ل ل�2 مليار 
تحميل يف الربع األول من عام 2020، ليكون 
بذلك التطبي�ق األول الذي يصل لهذه النتائج 

يف تاريخ التطبيقات عىل اإلطالق.
ه�ذه الش�عبية أغ�رت فض�ول املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة الستكش�اف أدوات ه�ذه املنصة 
والوس�ائل املتاح�ة الس�تغالل ه�ذا الزخ�م 
للرويج للمحتوى الصحفي، وفيما ييل تقّدم 
ش�بكة الصحفيني الدوليني بع�ض التجارب 
الالفت�ة النفت�اح مؤسس�ات إعالمي�ة ع�ىل 

جمهور هذه املنصة:
واش�نطن بوس�ت تش�ارك األجواء الداخلية 

لغرف األخبار
كانت واشنطن بوس�ت من أوائل املؤسسات 
الصحفية التي انفتحت عىل منصة تيك توك، 
حيث قامت بتأس�يس حسابها الرسمي عىل 
املنصة، واس�تطاعت من خالله اس�تقطاب 
عدد مهم م�ن املتابعني، بل�غ إىل غاية كتابة 
هذه الس�طور حوايل 740 ألف متابع وقرابة 

28 مليون إعجاب.
وبالرغ�م م�ن أن الجريدة معروف�ة بخطها 
التحريري امللتزم إال أنها تحاول مواكبة النمط 

الس�ائد بمنصة تيك توك واملعروف باملحتوى 
الرفيهي، ويق�وم فريق عمل الجريدة بنرش 
مقاطع توثق للحظ�ات مرحة لفريق العمل 
مع الركيز عىل نرش نوعية األخبار الرفيهية 
مثل أخبار الفنانني وجديد عالم التقنية. ويف 
وس�ط كل ذلك تحاول واش�نطن بوس�ت أن 
تفت�ح مجاال ع�ىل التطبيق لع�رض األخبار 
بأسلوب مبتكر وجذاب للفئات العمرية التي 
تنش�ط بكثرة عىل التطبيق.ونرشت الجريدة 
الرئاس�ية  اإلنتخاب�ات  لتغطي�ة  مقاط�ع 
بالواليات املتحدة األمريكية بأساليب شبيهة 
بنوعي�ة فيديوهات تي�ك ت�وك املعتمدة عىل 
الرقص واملالم�ح التعبريية وذل�ك كمحاولة 
لتقريب الشباب واملراهقني من جديد الحدث 
اله�ام بأمري�كا، وبذل�ك تك�ون الواش�نطن 
بوس�ت تؤس�س لنموذج جديد يف استقطاب 
جمهور املنصة، بالتسويق لفريقها الصحفي 
كأشخاص مرحني بعيدا عن الصورة النمطية 

املرس�ومة للصحفي بأنه إنسان منغلق عىل 
الجدي�ة وذلك تقريبا ملتابع�ي الصحيفة من 
األجواء الداخلية لقاعة التحرير، مع الحفاظ 
عىل نرش التقارير والتحقيقات التي تنجزها 

الصحيفة يف املوقع اإللكروني. 
مؤسس�ات إعالمي�ة عريق�ة تنفت�ح ع�ىل 
التغيريلم تكن واشنطن بوست هي املؤسسة 
اإلعالمية الوحيدة الت�ي انفتحت عىل منصة 
تي�ك ت�وك، ب�ل رافقته�ا يف ذلك مؤسس�ات 
إعالمي�ة عريق�ة أخرى مث�ل هيئ�ة اإلذاعة 
بدوره�ا  أطلق�ت  الت�ي   BBC الريطاني�ة 
حس�ابات رس�مية ملنصاته�ا اإلعالمية من 
بينها حساب خاص بإذاعتها والذي بلغ عدد 
متابعيه أزيد من  192 ألف متابع وتستخدم 
الهيئة هذا الحس�اب لن�رش مقاطع مصورة 
م�ن غرف�ة اإلذاع�ة تش�ارك فيه�ا األج�واء 
الداخلي�ة إلع�داد بع�ض الرام�ج، مع نرش 
أخبار متنوعة بني الفين�ة واألخرى للرويج 

ملحتوى اإلذاعة بني جمهور املنصة.
BBC ع�ىل حس�اب آخ�ر رس�مي   وتتوف�ر 
خصصته بدرجة أوىل للتعريف باملحتوى الذي 
تعرض�ه ع�ىل منصته�ا BBC IPlayer التي 
توف�ر م�ن خاللها خدمة البث ع�ر اإلنرنت 
لرامج متنوعة، ويمك�ن اعتبار تجربة قناة 
NBC اإلخباري�ة تجرب�ة متقدم�ة كذلك من 
حي�ث التفاعل ومن حيث القدرة عىل تحويل 
األخب�ار الجدي�ة إىل محتوى ج�ذاب لجهور 
تيك ت�وك وتقوم خالل هذه الف�رة بمواكبة 
تحديث�ات اإلنتخابات الرئاس�ية باس�تخدام 
مقاط�ع م�ن املناظ�رات الرئاس�ية أو م�ن 

خالل عرض تفاع�الت الجمهور مع األجواء 
 NBC اإلنتخابية ويصل عدد متابعي حساب
إىل ح�وايل 700 ألف�ا محققة رق�م إعجابات 

فاق 25 مليون إعجاب باملقاطع املنشورة.
مؤسسات إعالمية عربية عىل املنصة

أحست بعض املؤسس�ات الصحفية العربية 
كذلك مبكرا بأهمي�ة خوض تجربة تيك توك 
واس�تغالل الش�عبية الت�ي ب�ات يحظى بها 
التطبي�ق، وأسس�ت البعض منها حس�ابات 
رس�مية لكس�ب زوار ج�دد وللحف�اظ عىل 
التواجد الدائم عىل مختلف منصات التواصل 
اإلجتماعي حيث قامت جريدة اليوم السابع 
املرصية بإطالق حس�ابها ع�ىل املنصة  الذي 
تن�رش من خالله أخبار الفنانني واملش�اهري، 
وبامل�وازاة تقوم بنرش مقاط�ع من أخبارها 
بشكل يتناس�ب وأس�لوب املقاطع املصورة 
بتيك توك ويمكن اعتبار تجربة اليوم السابع 
األكث�ر حص�وال ع�ىل تفاع�الت الجمه�ور 
املتابع للمنص�ات اإلخبارية العربية عىل تيك 
ت�وك، حيث فاقت ع�دد اإلعجابات باملقاطع 

املنشورة بحسابها حاجز املليون إعجابا.
كما قامت قنوات تلفزيونية إخبارية لبنانية 
باألمر نفس�ه، مث�ل MTV اإلخباري�ة وقناة 
الجدي�د بإطالقهم�ا حس�ابات ع�ىل املنصة 
ون�رش مقاط�ع من األخب�ار الت�ي تبث عىل 
القن�وات، وتقوم�ان كذل�ك بإنت�اج محتوى 
خاص بجمهور املنصة� ويمكن اعتبار هذه 
التجارب املتنوعة كمحفز لباقي املؤسس�ات 
اإلعالمبة لخوض تجربة جديدة قد تساعدها 

يف اجتذاب جماهري جديدة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
قالْت أستاذة القانون يف جامعة 
كولومبي�ا، كاثري�ن فران�ك، إن 
منص�ة “زوم” ألغت، اول امس 
مق�ررة  مح�ارضة  الس�بت، 
له�ا تتح�دث ع�ن قي�ام موقع 
زوم وغ�ريه م�ن املواق�ع الت�ي 
توف�ر خدم�ة االتص�ال املرئ�ي 
ع�ر اإلنرن�ت بمراقبة وحجب 
النش�اطات الت�ي تتح�دث عن 

القضية الفلسطينية.
وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل التي 
تلج�أ فيها منص�ة زوم لحجب 
ومنع بث مح�ارضات وحلقات 
نقاش حول فلس�طني، إذ سبق 
لها قبل نحو ش�هر، 25 أيلول/
سبتمر املايض، إلغاء محارضة 
للمناضلة الفلسطينية ليىل خالد 
ضمن ندوة ح�ول حق مقاومة 
كان  اإلنرن�ت  ع�ر  االحت�الل 
من املق�رر عقده�ا يف “جامعة 
فرانسيس�كو”  س�ان  والي�ة 
SFSU، بمش�اركة لي�ىل خال�د 
التي ق�ادت عمليت�ي اختطاف 
للطائرات عامي 1969 و1970، 

للف�ت أنظار العال�م إىل القضية 
باإلفراج  واملطالبة  الفلسطينية 
ع�ن املعتقل�ني ل�دى االحت�الل 

اإلرسائييل. 
يف  فران�ك  كاثري�ن  وقال�ت 
صفحته�ا ع�ىل موق�ع توي�ر 
إنها فوجئ�ت بقيام منصة زوم 
بإلغ�اء محارضته�ا اول ام�س 
السبت التي كان من املفرض أن 

تكون حول “قيام زوم ومقدمي 
املرئي  خدمة االتصال املش�رك 
عر اإلنرن�ت اآلخرين، بمراقبة 

األطروحات حول فلسطني”.
ق�د  فران�ك  األس�تاذة  وكان�ت 
تعرّض�ت لالس�تجواب يف أثن�اء 
زيارتها إرسائيل عام 2018 وتم 
ترحيلها بع�د اتهامها باالنتماء 
ملنظمة يهودي�ة تعمل من أجل 

السالم يف أمريكا وتؤيد مقاطعة 
البضائع اإلرسائيلية.

الت�ي تق�دم  املنص�ات  وتعم�د 
خدم�ة االتص�ال املش�رك عر 
اإلنرن�ت إىل حج�ب العديد من 
النش�اطات والندوات التي تقام 
الفلس�طينية  القضي�ة  ح�ول 
وأحقي�ة الش�عب الفلس�طيني 
بمقاوم�ة االحت�الل اإلرسائييل، 

npalestine l “وبحسب موقع 
gal” املخت�ص بمتابعة وفضح 
النش�اطات وعملي�ات الضغط 
واالبت�زاز التي تتم ممارس�تها 
واملؤيدي�ن  الناش�طني  ع�ىل 
الفلسطينية، فقد قام  للقضية 
مش�ابهة  ن�دوات  بإلغ�اء  زوم 
وجامع�ة  ه�اواي  جامع�ة  يف 
نيويورك والتي تأتي ضمن اليوم 
الوطن�ي للعم�ل ض�د التجريم 
والرقاب�ة ع�ىل خط�اب الحرم 
الجامعي، حيث تستضيف أكثر 
م�ن 10 جامع�ات ومجموعات 
أكاديمي�ة ندوات ع�ر اإلنرنت 
عن فلسطني عىل حسابات زوم 

الجامعية الخاصة بهم.
وحول�ت العديد م�ن الجامعات 
الثقافي�ة واالجتماعية  واملراكز 
كث�رياً من نش�اطاتها وندواتها 
إىل الفض�اء اإللكروني بس�بب 
تف�ي فريوس كورون�ا وتعتر 
املنص�ات  م�ن  زوم  منص�ة 
الرئيس�ة التي تقدم خدمة نقل 
ه�ذه الن�دوات باإلضافة ملواقع 
أخ�رى مثل فيس�بوك ويوتيوب 

وسكايب.

زوم تواصل الرقابة على احملتوى الداعم للقضية الفلسطينية

تيك توك... جتارب الفتة النفتاح مؤسسات إعالمية على مجهور هذه املنصة

ترامب يهاجم “نيويورك تاميز” 
ويتهمها بنشر اخبار مزيفة

رئيسا فيسبوك وتويرت أمام اللجنة 
القضائية جمللس الشيوخ

السرية يف “مجر وندى” لإلعالمية منى سعيد الطاهر
بغداد/متابعة الزوراء:

مثل قط�ار عمر يقف بكري�اء يف محطاِت 
وعربات�ُه حش�دا” م�ن األل�م برغ�م األمل 
املصطٍف بُخُش�وع أَماَم باب حياة مزدحمة 
باألحداث الدراماتيكية وألنها عىل يقنِي مع 

السياب العظيم
)الصب�ى و الزمان لن يرجعا بعد    فقري يا 

ذكريات ونامي(
لذا كتبت منى سعيد الطاهر يف كتابها جمر 
وندى )لئ�ال يداهمن�ي النس�يان وينخرني 
أيامي،مللم�ت  س�جادة  نفض�ت  الع�دم، 
أطرافه�ا، ناس�جة ما ته�رأ منه�ا. نفخت 
رماد تفصي�الت خمدت جمراته�ا ولم تزل 

توخزني( ص3.
اْفَتَتَحت الس�رية بمش�ِهد الرصخات لنسوة 
يرددن الزمة )مظلومة مفيدة تريد واليها(.

الصبي�ة الغضة منى لم تفه�م معنى املوت 
وه�و الذي ف�ر منه كلكامش من�ذ أَْكَثَر من 
أَْرَبَع�ة األف س�نة لذا لم تس�تطع ان تفهم 
معنى ان يكون االب مس�جى وال يس�تطيع 
ان يس�كت رصاخ النس�وة ويق�ول كف�ى 

ضجيج!!.
يف ه�ذه اللحظة ظه�ر عالم اخر ل�م تألفُه، 
وتق�ف عىل حافته بحذر بدون االب الحنون 

والعطوف...
ل�م تضع منى س�عيد الطاه�ر ذاكرتها عىل 
الرف وال تنتظر من يوقظ ذاكرتها من النوم 
بل مثل ماكنة تش�حن االلم وترسد االحداث 

وكأنها محفورة عىل الخشب.
ة )جمر وندى( تعي�د الكاتبة َفَتح  يف الِس�ريْ
جراح�ات قديمة لم تندم�ل وأحداث تحتاج 

اىل أجوبة لم حصل كل هذا؟
فالزم�ن كان وديعا هادئ�ا لكنه صار انانيا 
وصارما وقاسيا وليس بلمستطاع للحاملني 
م�ن ادراك لَ�ْم العالم صار لعوب�ا” وماكرا” 

ويجيد الخداع!!.

تق�ول س�يفالنا الكتيوفيش )نح�ن ال نرى 
حال هؤالء الذين يحملون ذكريات القاسية 

املؤملة معهم بل نشفق عىل انفسنا كذلك(.
يف )جمر وندى( ال يبدو الزمن وطن لإلنسان 
ح�ني يتح�دان الزمن والوطن ض�ده وتغدو 
االيام رعب لم يكف عن إلقاء ظالله والهدنة 

مع القلق مؤقتة!.
ش�كل أعتقال األخت الكرى )مفيدة سعيد 
الطاه�ر( م�ؤرشا” واضحا”ع�ىل طبيع�ِة 
الحياة السياس�ية القاتمة وانسداد افقها و 
ال وقف�ة تأمل تفتح بابا” للحوار والتعايش 

السلمي بني حزبني.
فف�ي ظ�ل احراب وص�ل لح�د العنف كان 
بديهيا” ان تصاحبه موجُة اعتقاالت لكوادر 
واعض�اء وانص�ار الح�زب الش�يوعي بعد 
مقتل الزعيم عبد الكريم قاس�م و لم تسلم 
منه�ا ه�ذه االرسة ذات الج�ذور اليس�ارية 

)الشيوعية تحديدا(.
ه�ذا االعتقال لم تّم�ر عليه الس�رية مرورا 
عاب�را” بل ش�كلت صدم�ة كب�رية للعائلة 
وترك�ت أَثاَره�ا ع�ىل االِب، ورع�ب هاجس 
س�يطر عليه من فقدان )مفيدة( لعذريتها 

اثناء االعتقال!!.
)ل�م يك�ن التعذي�ب وح�ده م�ا أرَّق والدي 
ودمره، بل توهمه بفقدان عذرية شقيقتي “ 
مفيدة” واغتصابها من قبل جالوزة الحرس 
القومي لم تكن تلك السفرة للرويح قط بل 
انح�رصت بتحقيق ه�دف كان يف رأس أبي 

أذهلنا جميعا.. ( ص 13.
ويف عالم تسكنه مخلوقات الغضب املراكم 
وفاقدة إلنسانيتها تتواىل االعتقاالت وتراكم 
االزم�ات وترصد االجه�زة االمنية تحركات 

هذه العائلة فتتنقل من الحلة اىل بغداد.
لك�ن الن�دى رسع�ان م�ا يج�د ل�ه طريقا 

مخرضا” باألزاهري.
درويس  ومتابع�ة  بالح�زب  )انش�غاالتي 

أبعدتن�ي عن الركيز يف حياتي الش�خصية، 
لم ألتفت ملن يبوح يل بإعجاب أو يصارحني 
بحب...( لكن�ه طرق الباب بق�وة يف عالقة 
ُحّب لم تش�هد النور اال قليال، منى وحبيبها 
الذي لم تذكر اسمه الرصيح، يكتبا اسميهما 
عىل جذع ش�جرة مثلما يفعل ابطال األفالم 

الّرومانسية.
ومع ابتس�امة م�ن الَقَدر ش�كلت انعطافة 
ح�ادة يف حياته�ا عندم�ا عين�ت محررة يف 
القس�م الفن�ي يف جريدة الحزب الش�يوعي 

العراقي )طريق الشعب(.
وتتع�رف هناك ع�ىل رفيق اخ�ر والن قلبها 
م�ازال يملك�ه م�ن اضط�ر للس�فر خارج 
الع�راق خوف�ا” م�ن االعتق�ال.. فيم�ا من 
الناحي�ة االخرى يتعلق بها س�امي العتابي 
ويتقدم لخطبتها لكنه�ا يف ذروة الردد بني 

املوافق�ة عىل الخطوب�ة او انتظ�ار الغائب 
الح�ارض يف القل�ب والذاك�رة تحس�م االمر 
ويض�ع س�امي خات�م الخطوب�ة يف يده�ا 
لك�ن حدث ما ل�م تتوقعه يع�ود الحبيب اىل 
بغداد )كنت مس�تعدة لنزع خاتم خطوبتي 
لو ملس�ت من�ه الرىض والتواف�ق عىل امليض 

بعالقتنا السابقة(.
ال�رسد الذي تس�ري به االح�داث متنقال بني 
م�وت االب واعتقال مفي�دة ينفتح عىل افق 
شاس�ع من ن�دى لتتم مراس�يم الزواج من 
س�امي العتابي وبزفة اطلق�ت عليها )زفة 
فنطازية( ملا تخللته�ا من احداث لم تخطر 
ع�ىل ب�ال العروس�ني )حي�ث ُزّف العريس 
بسيارة نقل “ بيك آب”( )أوصلتنا السيارات 
حتى بواب�ة الطائرة يف مطار املثنى( )ركبنا 
الطائ�رة حت�ى غف�ا س�امي ع�ىل كتف�ي، 

تضايقت وأحرجت ملش�هد عرييس املتعب( 
)وصلن�ا الفن�دق، وإذا بن�ا نفاج�أ بع�دم 
الحج�ز، وع�دم توفر أي�ة غرفة ش�اغرة( 
وبرج�اء ملوظف الفندق )فم�ا كان منه إال 
أن يمد لنا فراشا عىل أرضية املطعم مشددا 

عىل إنه املكان األوفر أمانا ونظافة(.
ورغ�م ص�ورة الن�دى تح�رض ثم تش�حب 
لتصب�ح جم�را فالخوف املبث�وث يف الوهاد 

اصبح شجرة ساقاها طويلتان.
ح�ني تع�رض من�ى س�عيد الطاه�ر رحلة 
الخوف هذه والهروب والتخفي من االعتقال 
حت�ى تن�ال االجه�زة االمنية م�ن زوجها، 
ويمام ابنتها يف عمر الش�هرين وبدسائس 
ال تج�د لألن تريراً لها ينال س�امي حصته 
اليومي�ة م�ن التعذي�ب، وتبدا معه�ا رحلة 
طويلة )ملنى( وس�ط رجاء وتوسالت ومن 
تضام�ن زمي�الت وزمالء من اج�ل معرفة 
مصري زوجها وتسري احداث السرية بشكل 
درام�ي ومعها خيبات م�ن زميالت وزمالء 
تطوع�وا ليكون�وا مخري�ن ينقل�ون ع�ر 
تس�جيالت صوتي�ة ما يترسب م�ن حديث 

منى عن حالة اعتقال زوجها!!.
وكم�ا يقول فرويد )الرع�ب والحياة هما يف 
صلب الدراما وليس�ا مصادفات او أخطاء( 
لك�ن الرعب من ن�وع اخر والحي�اة لم تعد 
ش�فافة بل�ون زجاج�ي فهي كم�ن تمي 
يف حقل الغ�ام. احداث ال تب�رش بالخري من 
قص�ة اختف�اء اخته�ا )س�لوى( واتصالها 
بعد خمس س�نوات يف مرص )ترشح سلوى 
كيفية هروبها من العراق مستعينة بزميلها 
امل�رصي محمد قندي�ل يف مكتب الس�ياحة 
الذي حصل لها عىل تأشرية السفارة الركية 

من جواز مزور( )ص 76(.
ومثل البحث عن كنز يف كهف مظلم تتلمس 
الكاتب�ة من�ى خطواتها حت�ى لحظة تبدو 
عس�رية عىل الفهم ففي دائرة االمن العامة 

)كل من س�بقني خرج دامع العينني محمر 
الوجه، وأنا لم أزل عىل تفاؤيل برؤية سامي 
بع�د الغياب، أعلل نفيس إنه�ا دموع الفرح 
ملقابلة أبنائهم والش�ك.. حتى حان دوري( 
لتتاكد ان س�امي لم يعد عىل قيد الحياة تم 
اعدام�ه )اخترص ببضع كلمات ش�نيعة لم 

أصدقها: اإلعدام شنقا( ص 72.
تمسك بشهادة الوفاة وكأنها تمسك بجمرة 
فيتطاير منها دخان يتصاعد مع كل خطوة 

خارج مبنى االمن العام!.
ومع الكثري م�ن الخطوب بما يف ذلك النجاة 
بش�ق االنفس م�ن االعتق�ال او الطرد من 
الوظيف�ة بعد وفاة س�امي )صدر أمر نقيل 
م�ن دار ثقافة األطفال إىل املكتبة الوطنية.. 

ودعني زمالئي بحزن وخوف( ص72.
ومث�ل إلهة تراُقب كي�ف تتجمع العواصف، 
واجهت بعض سلوكيات ومواقف تتقزز لها 
النفس ومواقف كث�رية اخرى تحمل جمال 

الروح ونبل املشاعر.
ومثلم�ا تتس�لق صخ�رة ش�اهقة ش�ديدة 
الوع�ورة برفقة الضباب والس�حب تحظى 
)من�ى( بفرصة للعمل يف بل�د خليجي وهو 
حلم ال ضفاف له يف ظل كابوس الحصار وما 

خلفه من اثار صعبة عىل حياة العراقيني.
وترسد الكاتبة رحلة امتدت ألكثر من ثمانية 
ع�رش عام�ا متنقل�ة بني صح�ف ومجالت 

خليجية، حتى عودتها للعراق.
من يعرف منى س�عيد الطاهر عىل يقني ان 
يف كل خطوة تزرع ش�جرة يف اعماق الغابة 
واآلم�ال طليقة كالهواء، ل�ذا كتابها )جمر 
وندى( َيْصُلُح ان يكون مسلس�ال” دراميا “ 

تتبنى انجازه شبكة االعالم العراقية.
وأخ�ريا” أنق�ذت االعالمي�ة والكاتب�ة منى 
سعيد الطاهر الذكريات من الذبول واقتفت 
أََث�ر الص�ور بال مل�ل ولم تتن�ازل عن صر 

املبرشين.)املصدر/ايالف(

No: 7352 Mon 26 Oct 2020العدد: 7352 االثنين - 26 تشرين االول 2020



االنفجارات  دخان  يتوقف  ال 
فرنسا  من  االرتفاع  عن  اإلعالمية 
اإلسالموي  والعنف  اإلسالم  حول 
الرسمية  األصوات  تسميه  كما 
واإلعالمية الفرنسية. قال األولون: 
»اإلنسان يلوم ويعذر«. لقد شهدت 
أحداث  املاضية  السنوات  يف  فرنسا 
أفراد  ضحيتها  راح  مروعة  عنف 
أطلق  من  إىل  ُنسبت  وجماعات، 
»اإلسالمويني«،  صفة  عليهم 
دين  إىل  ينتسبون  أنهم  بمعنى 
خاصة،  بمواصفات  ولكن  اإلسالم 
اإلرهابي  والعنف  التطرف  وهي 
وإباحة  اآلخر  كراهية  عىل  املبني 

دمه.
األعمال  تلك  من  العالم  شهده  ما 
بمن   - الجميع  هز  الدامية، 
مشارق  يف   - املسلمون  فيهم 
جالية  وجود  ومغاربها.  األرض 
جعل  فرنسا  يف  كبرية  إسالمية 
خاصة  اجتماعية  ظاهرة  منها 
الجالية  هذه  األوروبية.  القارة  يف 
من  مختلفة،  تركيبات  من  تتكون 
والفقري  البسيط،  العامل  بينهم 
يعرف  ال  الذي  واألمي  املعدم،  شبه 
كثريين  ولكن  والكتابة،  القراءة 
منهم تفوقوا يف مجال العمل العام، 
كبرية.  ثروة  حقق  من  وبينهم 
الذين  املسلمون  املفكرون  وهناك 
الفرنسية  الجامعات  يف  درسوا 
الفرنسيون  املثقفون  بها.  ودّرسوا 
املفكر  أركون  محمد  يعرفون 
بن  مالك  وقبله  املسلم،  الجزائري 

املرصي  الفيلسوف  والدكتور  نبي، 
ُكثر  وغريهم  بدوي،  الرحمن  عبد 
عن  بكتب  الفرنسية  املكتبة  أثروا 
العربية والفكر والتاريخ  الحضارة 

اإلسالمي.
واإلسالمي  العربي  الوجود  اختزال 
بفرنسا يف جماعة طالها التهميش 
والتقوقع يف حارات شبه مغلقة، به 

كثري من التبسيط؛ بل التسطيح.
اجتماعية  مشكلة  هناك  شك،  بال 
مثيالتها  توجد  مثلما  فرنسا  يف 
سكان  فيها  يعيش  عدة  بلدان  يف 
ومذاهبهم  أديانهم  تختلف 
من  تمكنوا  ولكنهم  وأعراقهم، 
واالندماج  التعايش  قواعد  ترسيخ 
قاعدة  عىل  الدولة  تحميه  كيان  يف 
املواطنة التي تسوِّي بني الجميع يف 
الحقوق والواجبات. عاشت أوروبا 
حروباً  الزمن  من  ردحاً  نفسها 
والكاثوليك؛  الربوتستانت  بني 
الوطنية  الدولة  مأسسة  لكن 
خلقت إنساناً جديداً بعقل وسلوك 
الناس  جميع  فيه  عبأ  حضاري، 

قدراتهم للعلم واإلنتاج واإلبداع.
السنوات  يف  فرنسا  يف  حدث  ما 
جماعي  دهس  من  األخرية 
بينهم  أبرياء،  ملواطنني  بالسيارات 
مسلمون وسياح أجانب يف أوروبا، 
الجهل  عن  تعرب  ظاهرة  هو 
جهالء  يستثمره  الذي  والجنون 
اإلسالم  رداء  زيفاً  يلبسون  فوقهم 
الفاعلني  من  مرضاً  أشد  وهم 
اإلسالم  صفة  إلصاق  املبارشين. 
بهذه  »اإلسالموي«  كلمة  أو 
األفعال املريضة، يجانبه التوصيف 
املوضوعي. هل هناك من أطلق عىل 
يف  املسلمني  عرشات  قاتل  فعله  ما 
مسجد بفنلندا صفة العمل اإلرهابي 
املسيحي أو »املسيحياوي«؟ أو من 
قال عىل الفعل الرهيب الذي قام به 
جيم جونز، حني قاد 918 ضحية إىل 
انتحار جماعي سنة 1978 برشاب 
بغويانا،  الشعب«  »معبد  يف  سام 
إنه  البشع  الفعل  ذلك  قال عن  من 

عمل مسيحي؟ رغم أن جيم جونز 
الذي  املسيح  أنه  عىل  يتحدث  كان 

تنبأ بنهاية العالم.
يلبسون  الذين  املرىض  املجرمون 
منهم  يسلم  لم  اإلسالم  رداء 
املسلمون أنفسهم، وقاموا بعمليات 
كل  اإلسالم  أعداء  أنفق  لو  بشعة، 
ملا  تشويهه  أجل  من  يملكون  ما 
استطاعوا تحقيق ما ألحقه هؤالء 
أحرق  عندما  به.  املرىض  الجهلة 
معاد  األردني  الطيار  اإلرهابيون 
قفص  يف  يتحرك  حياً  الكساسبة 
وبثوا  حوله،  من  يتصايحون  وهم 
الدنيا،  كل  إىل  البشعة  الصورة  تلك 
جزءاً  أحرقوا  تلك  بفعلتهم  فإنهم 
كبريا من صورة اإلسالم الحقيقية، 
واإلعالميون  السياسيون  وقام 

ضد  وطويلة  واسعة  هجمة  بشن 
املنظمات  وتسابقت  اإلسالم، 
اإلنسانية يف مباريات متنوعة تقدح 

يف كل ما هو إسالمي.
املريض  الغر  الشيشاني  الولد 
إىل  وذهب  موسكو  يف  ترعرع  الذي 
الحكومة  له  فرنسا الجئاً، وقدمت 
يضمنها  التي  املساعدة  الفرنسية 
قارص،  أنه  بحكم  القانون  له 
أُوقفت عنه  الرشد  بلغ سن  عندما 
املجرمون  فه  فتخطَّ املساعدة، 
برداء  جهلهم  يلفون  الذين  القتلة 
متحركة  كآلة  ليستعملوه  اإلسالم 
للقتل. واختار أن تكون جريمته ضد 
األستاذ الفرنيس فعلة مدوية تهتز 
اإلنسانية.  واملشاعر  الضمائر  لها 
ماذا يعرف مثل هذا الجاهل املريض 

درس  وأين  اإلسالمي؟  الدين  عن 
القرآن  يف  جاء  ومتى؟!  اإلسالم؟ 
الكريم: »َمن قتل نفساً بغري نفس 
قتل  فكأنما  األرض  يف  فساد  أو 
الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما 

أحيا الناس جميعاً« )املائدة: 32(.
رشقي  جنوب  الكفرة  معركة  يف 
اإليطايل،  االحتالل  قوات  ضد  ليبيا 
تمكن املجاهدون من أرس عدد من 
الجنود اإليطاليني. أراد بعض قادة 
املعركة قتل األرسى اإليطاليني ثأراً 
الذين  الليبيني  املقاتلني  لرفاقهم 
الفايش  اإليطايل  الجنرال  أعدمهم 
اتصل  أرسهم.  بعد  غراسياني 
القادة بشيخ الشهداء عمر املختار 
األرسى  بقتل  اإلذن  منه  يطلبون 
اإليطاليني، فرد عليهم عمر املختار 

ليس  »غراسياني  قائالً:  بالرفض 
مثيل األعىل، إنما مثيل محمد رسول 
هذه  األرسى«.  عن  عفا  الذي  الله 
الصحيحة.  اإلسالمية  األخالق  هي 
الشيشاني  القاتل  قام  لو  ماذا 
باالتصال  لفعلته  دفعه  من  أو 
الكاريكاتري  عرض  الذي  باألستاذ 
عليه  الله  )صىل  للنبي  امليسء 
وسلم( أمام التالميذ، وقام بدعوته 
عرضاً  له  وقدم  قهوة،  فنجان  إىل 
به  جاء  وما  محمد،  النبي  لسرية 
طلب  أو  جمعاء؟  للبرشية  اإلسالم 
راسخة  معرفة  لهم  ممن  عدد 
فرصة  منحهم  اإلسالمي  بالدين 
للحديث لتالميذ الفصل نفسه الذي 
ليرشحوا  الرسوم،  فيه  ُعرضت 
لهم حقيقة اإلسالم ورسالة نبيه؟ 

هناك سلوك إسالمي آخر كان من 
رداء  يلبس  من  يسلكه  أن  املمكن 
به  قام  ما  تجاهل  وهو  اإلسالم، 
فقد  اهتماماً.  يعريه  وأال  األستاذ 
»وعباد  الكريم:  القرآن  يف  جاء 
الذين يمشون عىل األرض  الرحمن 
الجاهلون  خاطبهم  وإذا  هوناً 
من   .)63 )الفرقان:  سالماً«  قالوا 
جاهل،  الكاريكاتري  خطوط  رسم 
لتالميذ صغار ال  أعاد عرضه  ومن 
هي  »سالماً«  كلمة  عنه.  يختلف 
فعل  تجاهل  وتعني  األنسب،  الرد 
ترصفاتهم.  عن  والرتفع  الجهالء 
بنرش  رشدي  سلمان  قام  عندما 
»آيات شيطانية«، وطعن يف  كتابه 
ولكن  أحد،  إليه  يلتفت  لم  القرآن، 
الخميني  الله  آية  أصدر  عندما 
فتوى بإهدار دمه، انطلقت األقالم 
يف بلدان كثرية تضامناً معه، تحت 
الرأي،  حرية  عن  الدفاع  شعار 
الذي  الكتاب  لرشاء  آالف  وتسابق 
قام الخميني بدور اإلعالن املجاني 
أو  له. هل ستؤثر سطور يف كتاب 
رسم يف صحيفة ُتلقى بعد ساعات 
من صدورها يف صناديق املهمالت، 
هل ستؤثر يف اإلسالم ونبيه وهناك 
مليار ونصف مليار إنسان يف العالم 

يؤمنون به منذ قرون؟!
تستحق  قضية  هناك  فرنسا  يف 
تدريس  وتربوياً.  ثقافياً  اهتماماً 
اختيارية  كمادة  العربية  اللغة 
حماية  عىل  كثرياً  يساعد  سوف 
يف  املسلمني  أبناء  من  الجديد  الجيل 
بالدين.  الجهل  جنون  من  فرنسا 
معهد العالم العربي بباريس يمكنه 
وكذلك  ذلك،  يف  مهماً  دوراً  يلعب  أن 
وغريها  اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة 
الجهل  اإلسالمية.  املؤسسات  من 
أينما كان، والعلم هو  عدو اإلنسان 
يحمي  الذي  له  الحقيقي  التحصني 
التسامح  ثقافة  وينرش  الجميع، 
وباء  الواحد.  املجتمع  يف  والتعايش 
الجهل هو من قتل األستاذ الفرنيس، 

ليس اإلسالم، إنما الجهل باإلسالم.
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وزير خارجية ليبيا ومندوبها األسبق لدى األمم املتحدة

عبد الرمحن شلقم

ي�روى أن املهداوي، رئي�س محكمة 
الع�راق  يف  تأسس�ت  الت�ي  الث�ورة 
ملحاكم�ة رج�ال العهد امللكي، س�أل 
أح�د الش�هود، حس�ب الع�ادة، عن 
اس�مه وعنوان�ه ومهنت�ه. وملا وصل 
إىل العم�ر أجاب الش�اهد: »عمري 3 
أشهر، س�يدي، من قيام الثورة وكل 
م�ا قبله غري محس�وب«. كان ذلك يف 
عام 1958. وبعد س�ت سنوات غنت 
أم كلث�وم يف حديق�ة األزبكي�ة، م�ن 
كلم�ات أحم�د ش�فيق كام�ل: »اليل 
ش�فته قبل ما تش�وفك عين�ي عمر 

ضايع يحسبوه إزاي عيّل«.
ال أدري إن كانت هناك أعمار ضائعة، 
حقاً، خارج بالدن�ا. لكن يبدو أن كل 
البالد تعيش اليوم يف وقت مستقطع 
من »كورونا«. ماليني املشاريع جرى 
تأجيلها. وأس�فار لم تت�م. وجنازات 
م�ن دون مودع�ني. وحف�الت زواج 
اقترصت ع�ىل أنف�ار. وبرشية قلقة 
مكمم�ة تبته�ل م�ع رج�ال الدي�ن 
وتنتظر الفتوى الحاس�مة من رجال 
العلم. يخىش املرء أن يمد أنفه خارج 
ال�»كوفي�د«.  لئ�ال يستنش�ق  بيت�ه 
والش�باب يف البالد السعيدة يأسفون 
ألن من�ع التجول اللي�يل حرمهم من 
املرق�ص وامل�رشب. يغضب�ون ع�ىل 
الحكومات ويتهمونها بأنها »ترسق 
منه�م ش�بابهم«. ينس�ون أنه�ا لم 
تقطع عنهم األرزاق والعالج املجاني. 
إنه »عمر مس�تقطع« وسيعيش�ون 

لريقصوا يف الوقت بدل الضائع.
تق�ول يل تل�ك الس�يدة الحكيم�ة إن 
أجي�االً م�ن ش�عبنا عاش�ت حياتها 
»قجغ«. وهي مفردة تركية ش�ائعة 
بني العراقي�ني، تعني امل�واد املهربة. 
وكان أش�هر أنواع التهريب، يف الزمن 
املايض، يتم للتب�وغ والخمور. وفيما 
بع�د ش�مل كل البضائ�ع الت�ي تعرب 
الحدود، يف لي�اٍل حالكة، وال تمر عىل 
مأم�ور الرضائ�ب. عط�ور. زي�وت. 
للس�يارات.  غي�ار  قط�ع  أقمش�ة. 

مكرّسات. يعني »ج�رزات« بلهجتنا. 
ويف تل�ك األيام البعيدة كانت أس�واق 
املوص�ل عامرة بأن�واع الجوز املحيل 
والل�وز الوطن�ي والحب�ة الخ�رضاء 
والبطم والسيّس، لكن الفستق املمتاز 
يأت�ي تهريباً من إيران. وال تس�ألني 
عن معنى البطم والسيّس، فهذان من 
املكرسات التي س�قطت من املعاجم. 
وعش�ت ألرى بطم�اً يباع يف أس�واق 
بغداد مفلوعاً، أي مش�قوقاً كاش�فاً 
عن اللب وال تحتاج ألن تفقد أسنانك 

يف طقطقة قرشته.
وصنع�وا  التب�وغ  العراقي�ون  زرع 
الخم�ور، منذ فج�ر الحض�ارة، ولم 
يتوقف »القج�غ«. احتىس املقتدرون 
األنواع املس�توردة وعاقرت األكثرية 
أن�واع  وترّسب�ت  املح�يل.  امل�رشوب 
رخيص�ة تس�مى »القج�غ«. أي غري 
املرخص�ة. وم�ن تل�ك األن�واع »أب�و 
يذه�ب  كلبش�ة«.  و»أب�و  ال�واوي« 
الرجل ملالقاة أصحابه يف املس�اء بعد 
أن يطمنئ ع�ىل »الربعي�ة« يف جيبه. 
يس�توي يف ذل�ك األفندي�ة ومرت�دو 
الدش�اديش. وبع�د أن كان التهريب 
للفستق وصلنا مرحلة تهريب النفط. 
منح صدام أنصاره العرب واألجانب 
كوبونات النفط عندما شحت العملة 
الصعب�ة. قي�ل إنها وس�يلة للتحايل 
عىل العقوب�ات االقتصادية. وها هو 
النف�ط »القج�غ« يعرب الح�دود منذ 

سنوات من دون حسيب.
تروى عن نوري السعيد، أشهر رؤساء 
ال�وزارات يف العه�د امللك�ي، حوادث 
كث�رية. ال نع�رف م�ا الصحي�ح وما 
املفربك. كان عام�ل املطبعة محمود 
الجندي مس�جوناً مع عدد من رفاقه 
بتهمة الش�يوعية. خرج من السجن 
وجلس يف املقهى فسمع من يقول إن 
نوري السعيد صادق يف شبابه »القرم 
بارّي�ة«. وه�ذه لفظ�ة تركية أخرى 
غري مهذبة. ونرش الس�امع الحكاية 
يف الجري�دة التي كان ينضد حروفها. 
ويف الي�وم التايل أخذه رجال الش�عبة 
الخاص�ة إىل ن�وري الس�عيد. س�أله 
عن عمره فأجاب 20 س�نة. قال له: 
»يعني أنت لم تكن قد جئت إىل الدنيا 
حني كنت أنا أصاحب الشواذ، شلون 
عرفت؟«. أجاب العامل أنه س�معها 
يف املقهى. ضحك الباش�ا وقال: »أكيد 
كنت س�كراناً«. وأعط�اه ربع دينار 
لك�ي يش�رتي مرشوب�اً صحيحاً وال 

يرشب »القجغ« ويخربط.

صحفّية وروائّية عراقّية

إنعام كجه جي

ل�ويس  ريان�ون  الكاتب�ة  تض�ع 
كوس�ليت، الحل ب�ني أيدين�ا بثقة 
مفرطة وتفاؤل قّل مثيله ملساعدتنا 
ع�ىل الخروج من زنزان�ة اإلنرتنت! 
إلعادة تش�كيل عالقتنا مع أنفسنا 
وبالت�ايل عالقتن�ا م�ع اآلخ�ر. ألن 
مجرد إع�ادة التحقق م�ن األخبار 
الس�امة التي نتفاعل معها بشكل 
مه�ول يوميا عىل مواق�ع التواصل 
وصفحات اإلنرتن�ت هو أمر مرّوع 

وقهري.
علين�ا  األم�ر  كوس�ليت  تبّس�ط 
بالعودة إىل أنفس�نا بش�كل نشط، 
ووضع خط دفاع جذري واستمرار 
التواص�ل الدائ�م مع ال�ذات وليس 
مع غوغ�ل، وترى يف ذلك حالّ فعاال 
اإلنرتن�ت،  زنزان�ة  م�ن  للخ�روج 
وإع�ادة االتصال بالعال�م كما هو 
ولي�س ع�رب الشاش�ات الصغ�رية 

املؤذية.
ق�د يب�دو كالم هذه الكاتب�ة، التي 
أص�درت روايته�ا األوىل عام 2018 
“طغيان األشياء املفقودة” وقبلها 
ن�رشت كتاب�ا مش�رتكا ع�ن عدم 
التس�امح يف وس�ائل اإلعالم، مثريا 
للتهك�م أكثر من الالمب�االة، لكننا 
بمج�رد إعادة كتابة مقطع عريض 
مقرب ألنفس�نا يف ع�رص الهواتف 
الذكي�ة نكتش�ف أنن�ا نعي�ش مع 
وس�ائل اإلع�الم الرقمي�ة نوعا من 
ال�رشود الواع�ي! وذل�ك يف حقيقة 
األم�ر أخط�ر بكث�ري م�ن القي�ام 

بأفعال غري واعية.
نس�افر ع�رب الزم�ن يف تصّفحن�ا 
الرقمي�ة  ألجهزتن�ا  املس�تمر 
ومتابعة األخبار السامة واالهتمام 
بتداعياتها أكثر من األخبار السعيدة 
لنس�قط يف املقولة التاريخية التي 
ُتجم�ع عليها كل املدارس اإلعالمية 
“األخبار السيئة هي أخبار جّيدة«.

م�اذا يحص�ل يف يومي�ات الن�اس 
إنن�ا جميع�ا نتش�ابه إىل  حالي�ا؟ 
ح�د كب�ري يف العيش داخ�ل زنزانة 
اإلنرتن�ت، وتس�ري األم�ور عىل هذا 
صباح�ا  عيونن�ا  نفت�ح  النح�و: 
ونتوج�ه إىل هواتفن�ا قبل كل يشء 
“أنا أقوم بأس�وأ من ذلك، استيقظ 
وأضغط مبارشة عىل زر الكمبيوتر 
لتشغيله”! يف يوم ما قبل عقود كنا 
نضغط ع�ىل زر الراديو لتش�غيله، 

فحتى تلك املرّسة افتقدناها.
نالحق األخبار عىل وسائل التواصل 
واملواق�ع اإللكرتونية بش�كل دائم، 
نتحقق من آخر التحديثات، نشغل 
أذهاننا باملروع منها، نلتفت رسيعا 
لألخبار العاجل�ة، فيما يبقى جزء 
من عقولن�ا يف صفح�ات لم نكمل 
قراءته�ا! تومض الكلمات والصور 
يف ثوان، نش�ارك، نحّدث صفحاتنا 
الش�خصية، نحذف، ن�رّد، أليس يف 

ذلك رشود واع، لكنه قاتل!
وعندما نحاول أن نخرج من زنزانة 
أخبار اإلنرتنت مساء، نعيد السؤال 
ع�ىل أنفس�نا إىل أي�ن نذه�ب بحق 
الجحيم! وال نجد أس�هل من إيجاد 
اإلجاب�ة يف العودة ثانية إىل أجهزتنا 
اإلخباري�ة، ألنه�ا معل�م صبور ال 
يمّل ويستجيب رسيعا لكل أسئلتنا 
حت�ى الس�اذج منه�ا! ذل�ك خيط 
رقمي يس�حبنا يوميا حتى يتالىش 
ضوء النهار، ألننا ال نشعر بالراحة 

العقلي�ة التي يعيش�ها أولئك الذين 
مازال�وا يقيم�ون خ�ارج اإلنرتنت 

»كم يوجد منهم يف عالم اليوم«.
علينا أن نفهم هنا أن من يدمن عىل 
قراء الصحيفة الورقية ال يمكن أن 
يق�رتب منه أي من أم�راض إدمان 
ع�ىل  الصحيف�ة  نف�س  مطالع�ة 

اإلنرتنت.
تفرّس ريانون لويس كوس�ليت ذلك 
بإجبار أنفس�نا عىل تمرير ما يمر 
علينا يف سجن اإلنرتنت، ألننا نبحث 
عن يشء ما لسنا متأكدين بالضبط 
الحقيق�ة،  م�ا ه�و “الطمأنين�ة، 
التحقق، اإلجابات، العالج، املعرفة، 
كراهي�ة اآلخر، التش�في، الحب..” 
ويف كل ذل�ك نبق�ى يف وضع القتال 
الجاه�ز، وه�و ن�وع م�ن اليقظة 
م�ن  دوام�ة  إىل  تف�ي  املفرط�ة 
القل�ق، ألننا نضي�ف أنواعا جديدة 
م�ن القل�ق يف بحثنا املس�تمر عن 
تخفيف القلق نفسه. أو وفق تعبري 
عاملة الوراثة الربيطانية جوليا بيل 
“نحن مس�جونون بس�بب نشاط 

الدماغ البدائي التفاعيل«.
كذل�ك نعي�ش جميع�ا يف انتظ�ار 
رّد ع�ىل كل م�ا نكتب�ه يف منصاتنا 
الرقمي�ة، يرافق�ه ن�وع جديد من 
القل�ق والرتّقب وتهي�ؤ للدفاع عن 
النف�س ومحاس�بة اآلخ�ر عىل ما 
ن�رشه، أو التعبري عن كراهيتنا له، 
لهذا أصبح�ت وظائفن�ا التنفيذية 

مرتبكة بشكل دائم، بينما أجهزتنا 
الذكي�ة تفاقم ه�ذا االرتباك ونحن 
نخدع أنفس�نا بنوع من االطمئنان 

املعلوماتي.
يظه�ر لن�ا غوغ�ل كمنق�ذ دائم يف 
أوق�ات ع�دم اليقني، وه�ي أوقات 
تضاعف�ت مئات امل�رات يف العرص 
الرقمي، بس�بب عزل�ة الوعي التي 
أجهزته�م  م�ع  املالي�ني  يعيش�ها 
وحرمانه�م م�ن املعرف�ة والقراءة 
الطبيعية التي بنت الوعي اإلنساني 
ع�ىل مر التاريخ. وذلك س�بب قائم 
نظري�ة  انتش�ار  ع�ىل  ومتواص�ل 
املؤام�رة واألخب�ار املزّيفة يف عرص 
“ما بعد الحقيقة” الذي لطاملا حذر 
الباحث�ون من تأث�ريه عىل الصحة 

العقلية.
يج�ادل عال�م النف�س يف جامع�ة 
هارف�ارد س�تيفن بينكر ب�أن ميل 
الق�راء إىل إيالء املزي�د من االهتمام 
لألخبار الس�لبية، يمكن أن يشّوه 
نظرتنا إىل العال�م. ويطالب بتغيري 
يف املنظور. م�ع أن متابعة األخبار 
الس�يئة مث�ل س�قوط الطائ�رات 
وأخبار الكوارث الطبيعية واملناخية 
رضوري ألخذ الحذر، لكن تشجيع 
وس�ائل اإلعالم عىل فتح املزيد من 
املنافذ التي تق�دم قصصا إخبارية 
ج�دا  رضوري  وبن�اءة،  إيجابي�ة 

الرتفاع منسوب األمل.
بينم�ا الك�ّم الهائل م�ن األكاذيب 

والقصص الهادفة الخرتاق العقول 
والتأث�ري عليها تعم�ل عىل صناعة 
الفوىض واالرتب�اك وتصيب الناس 
باإلعياء والتش�كيك والسخرية من 
الحكومات حت�ى يف أرقى األنظمة 
العرص  األكاذيب يف  الديمقراطي�ة. 
أي  كس�ب  إىل  ته�دف  ال  الرقم�ي 
معرك�ة أف�كار. ب�ل من�ع خوض 
املعرك�ة الفعلية ع�ن طريق جعلنا 

نستسلم ببساطة.
فقد وجد بحث جديد أصدره فريق 
م�ن الباحثني يف جامع�ة هارفارد، 
أن حم�الت التضلي�ل الفعالة غالبا 
ما تك�ون “عملية تقوده�ا النخبة 

وتقودها وسائل اإلعالم«.
يف  يهدف�ون  اإلنرتن�ت  آب�اء  كان 
التعام�ل  إىل  تأسيس�ها  جوه�ر 
م�ع مص�ادر املعلومات ع�ىل قدم 
املس�اواة بعيدا عن ح�راس البوابة 
التقليديني والحكوم�ات، لكن بعد 
عقود من ش�يوع التجرب�ة الحية 
الت�ي تقدمه�ا الش�بكة للبرشية، 
س�محت بإضعاف وس�ائل اإلعالم 
قلي�ال  ع�ددا  ومنح�ت  التقليدي�ة 
التكنولوجي�ا  إمرباطوري�ات  م�ن 
األمريكية الحق بأن تصبح حارس 
البوابة ع�ىل الحقيق�ة التي تخدم 
مصالحه�ا واعتماد نم�وذج عمل 
يجعل اإلنس�ان منصاع�ا لها وفق 
تتحك�م  وأنظم�ة  خوارزمي�ات 

بمزاجه ورغباته.

احلل يف متناول اليد للخروج من زنزانة اإلنرتنت العيش يف »القجغ«

كرم نعمة

كاتب عراقي مقيم يف لندن

من قتل األستاذ الفرنسي؟
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 ترج�ع اس�باب عن�اد الطفل اىل 
عدة عوامل: الغرية من األش�قاء 
او األصدقاء أو يريد لفت األنتباه  
أو مواجة الطفل العنيد مش�اكل 
يف مدرس�ته فتدفعه السلوكيات 

الشاذة والعنا
 لذلك س�يدتي  كوني حريصة يف 
التعام�ل مع طفل�ك العنيد وذلك 
م�ن خالل عدة واس�اليب وطرق 
مقنعه  ….-1التحفيز والتشجيع 

واملجامله :
وهي من أهم العوامل األساسية 
الذي تدفع الطفل غري عنيد، لذلك 
يج�ب كل م�ن األب واألم اعطاء 
واألم�ان  والتش�جيع   الحاف�ر 
والحب لدي الطفل، وايضا العمل 
ع�ى مدح�ه بأخالق�ه الحس�نه 
وسلوكياته الجميله وتوفري لدية 
كل م�ن املتطلب�ات ال�ذي يرغب 
بها، هكذا يش�عر الطفل باألمان 

والراحة وحنان األب واألم له
-2الرقابة الحازمة :

اعط�اء  واألم  األب  ع�ى  يج�ب 
الحري�ة للطفل العني�د ولكن مع 
مراقب�ة ش�ديدة دون ان يالحظ 
الطفل عليهما، ألن اذا ترك الطفل 
العنيد دون مراقبة يمكن أن يزيد 

من حدة العناد
-3الهدوء :

 يجب عى األب واألم الحفاظ عى 

العصبية اثناء عناد الطفل، فحني 
ظه�ور عصبية األب�اء واألمهات 
الطف�ل،  عن�اد  م�ن  تزي�د  ق�د 
فيج�ب املحافظه ع�ى العصبية 
واستخدام اسلوب مقنع وهادئ 
م�ن اجل ك�ر حدة العن�اد لدي 

الطفل
-4التجاهل :

 احيان�ا كث�ر ال�دالل واالهتم�ام 
الزائ�د وتلبي�ة رغب�ات  والح�ب 
الطفل قد تدفع الطفل اىل العناد، 
ألن أصب�ح الطف�ل يريد كل يشء 
يرغب به، فأن من الطرق الجيدة 
للتعامل م�ع الطف�ل العنيد هي 
تجاه�ل األب واألم تلبيية طلبات 
اوام�ر،  رغبات�ه  وكأن  الطف�ل 
فيج�ب ع�ى األب واألم تلبيته�ا 
ولكن التجاه�ل يف بعض األحيان 
مع ع�د األهم�ال او ع�دم توفري 

الحب والحنان
-5الرشح والتربير :

 ح�ني عن�اد الطف�ل فيجب عى 
األباء واألمهات استخدام اسلوب 
او  معاقبت�ه  دون  م�ن  مقن�ع  
رضب�ه، فأثناء معاقبة طفل عى 
يشء من دون رشح له  ومن دون 
معرفة أخطائه قد تزيد من عناد 
الطفل، فيجب اس�تخدام اسلوب 
س�لس ومقن�ع للطف�ل  لكي ال 

يرتكب خطأ ثانيا .

ب�دأ الع�ر الحدي�ث، ال�ذي ربط 
وزن الجس�م باملخاط�ر الصحية، 
قب�ل نح�و 55 عاما. اس�تخدمت 
رشك�ة كبرية للتأمني ع�ى الحياة 
يف الواليات املتحدة بيانات جمعتها 
ح�ول املؤّمن�ني لديه�ا، كي تصف 
الن�اس الذي�ن هم عرض�ة للموت 
املبّكر بنسبة عالية. توّصل رؤساء 
الرشك�ة إىل اس�تنتاج أّنه من أجل 
اس�تبعاد  يج�ب  األرب�اح  زي�ادة 
األش�خاص املعرّض�ني للخطر من 
نني أو جباية أقساط  جمهور املُؤمَّ

أكرب منهم.
وجد أعضاء الرشك�ة عالقة قوية 
بني وزن الجسم والوفاة، بل وكانوا 
قادري�ن عى أن يق�ّرروا، أّن أولئك 
الذي�ن يك�ون وزنهم أكرب بنس�بة 
%10 م�ن متوس�ط ال�وزن ل�دى 
فئتهم العمرية - هم معرّضون إىل 
خطر معت�دل، وأولئك الذين يكون 
وزنهم أك�رب بنس�بة %20 لديهم 

خطر أكرب، للموت املبّكر.
هك�ذا ول�دت ثقاف�ة االس�تهالك 
املف�رط وراء  الطبيعي، والس�عي 
وزن جس�م متوس�ط ب�ل وتح�ت 
أيًض�ا  ول�دت  وهك�ذا  املتوس�ط، 
الت�ي  الحديث�ة  األزي�اء  صناع�ة 
اعت�ربت النحاف�ة نموذجا ُيحتذى 
يف  الدراس�ات  وج�دت  به.ولك�ن 
الس�نوات األخرية )7-5 س�نوات( 
أّن�ه ل�دى أكثر م�ن نص�ف الذين 
يعانون من زيادة الوزن ال يعانون 
م�ن مش�اكل ضغط ال�دم املرتفع 
والكولس�رول، يف ح�ني أّن ع�ددا 
مفاجئا ج�ّدا من الن�اس النحفاء 
يعانون من هذه املشاكل، التي يتم 
ربطها بش�كل عام بالبدانة. ُتعّزز 
هذه الدراس�ات ودراس�ات عديدة 

غريه�ا االدع�اء ال�ذي يق�ول إنه 
يمكنك أن تكون ممتلئا وس�ليما، 
أو ع�ى األقل أكثر صّحة مما ظّننا 

يف املايض.
وقد ح�دث التحّول الكب�ري يف عام 
2013، عندم�ا أجرت عاملة كبرية، 
ملكافح�ة  القوم�ي  املرك�ز  م�ن 
الوالي�ات  يف  والوقاي�ة  األم�راض 
املتح�دة، تلخيًص�ا منهجّيا ل� 97 
ملي�ون   2.88 تضّمن�ت  دراس�ة، 
حالة. لقد كان االس�تنتاج ال لبس 
في�ه: يعي�ش املمتلئ�ون أكثر من 
ال�وزن  زي�ادة  ترتب�ط  النحف�اء، 
مع�ّدل  يف  الكب�ري  باالنخف�اض 

الوفاة.
يف نف�س الوقت ظهرت دراس�ات 
أخ�رى، صدمت عالم الطّب والعلم 
وحظيت باسم “مفارقة البدانة”. 
وق�د ُوج�د يف الرشائح الس�كانية 
املريض�ة بش�كل ح�ري، وم�ن 
بينه�م م�رىض الس�كري، مرىض 
يعان�ون من قص�ور عم�ل القلب 
ومرىض يجت�ازون غس�يل الكى، 
أّن هن�اك مي�زة لزي�ادة ال�وزن يف 
البق�اء ع�ى قي�د الحي�اة بش�كل 
الس�كري  واض�ح. عاش م�رىض 
م�ن  يعان�ون  الذي�ن  امل�رىض  أو 
قصور عمل القل�ب املمتلئني أكثر 
م�ن أصدقائهم، الذين اس�تجابوا 
ملطالب أطبائهم ووصلوا إىل الوزن 

املثايل بحسب الرؤية التقليدية.
من الجدير ذكره أّن هذه الدراسات 
تتحدث عن ظاهرة االمتالء وليس 
البدان�ة املبال�غ فيها. تش�ري هذه 
الدراسات بوضوح إىل أّنه ال ينبغي 
اجتي�از الح�دود الت�ي تفصل بني 
أو  املفرط�ة  والس�منة  االمت�الء 

النحافة املفرطة.

هل تتس�اءلني عن األس�باب التي 
تدفع الرجل إىل ال�زواج من إمرأة 
أخرى؟ سنطلعك يف هذا املقال عى 
أبرز األسباب التي تحّفز الزوج إىل 

الزواج من إمرأة ثانية: 
1 -إهمال املرأة لنفسها ولعائلتها: 
ه�ل كنت تعلم�ني أن إهمال املرأة 
لنفسها ولعائلتها قد يدفع الرجل 
أخ�رى؟  إم�رأة  ع�ن  البح�ث  إىل 
فالرجل بطبيعته، يحب املرأة التي 
تهتّم بجماله�ا والتي تضحي من 

أجل عائلتها. 
2-كما أنه يعش�ق املرأة التي تعرّب 
له ع�ن حبها وحنانه�ا من خالل 

اهتمامها به. 
3-ع�دم التقدي�ر: ينف�ر الرج�ل 
م�ن املرأة الت�ي ال تق�ّدر جهوده 
وأتعابه. فه�و بحاجة إىل التقدير 
والدعم لالستمرار يف نجاحه. وإن 

كان�ت زوجت�ه تنتقده يف ش�كل 
تق�ّدره،  أن  دون  م�ن  متواص�ل 
فذلك سيدفعه إىل الزواج من إمرأة 

أخرى.
4-العالقة الحميمية: تؤّثر العالقة 
الحميمية يف شكل كبري عى عالقة 
تق�وّي  املت�زوج. فه�ي  الثنائ�ي 
الرجل  العاطفية وتشعر  الروابط 
بأّنه مرغ�وب. إن كان�ت الزوجة 
ال تع�ري اهتمام�ًا له�ذا املوضوع 
وتهم�ل رغبات ال�زوج الحميمية 
بإس�تمرار، فقد يدفع ذلك الرجل 

إىل التفكري بإمرأة أخرى. 
5-املل�ل: إن املل�ل يع�ّد م�ن أبرز 
االس�باب الت�ي تدف�ع الرج�ل إىل 
ال�زواج م�ن أخرى. لذل�ك ننصح 
كّل ثنائي بممارس�ة النش�اطات 
الجدي�دة لكر النم�ط الروتيني 

وإشعال شعلة الحب من جديد.

10واحة
أسباب تدفع الرجل إىل الزواج من أخرى

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

العناي�ة باألس�نان ليس�ت صعب�ة، لكنها ال 
تقتر فقط عى تنظيفها بالفرشاة والخيط. 
هناك ع�ادات يومي�ة يمكن أن تس�بب وجع 
األس�نان عى املدى الطويل، وهي ممارسات 
ش�ائعة يح�ذرك خ�رباء رعاية األس�نان من 

إدمانها.
وهذه بعض العادات:

االنشغال أثناء التنظيف
 يف الصباح تشعر أن كل دقيقة ثمينة، لذلك قد 
تهمل تنظيف األسنان أو تقوم بمهام متعددة 
أثناء اس�تخدام الفرش�اة، وهو ما يتسبب يف 
عدم تنظيف جوانب الف�م جيداً. وقوفك أمام 
الحوض وتفرغك للتنظيف بالفرشاة لدقيقة 

أو اثنتني يضمن تحقيق الهدف بنجاح.
تجنُّب األشعة السينية

تفيد التقاري�ر الطبية بتزايد ع�دد الرافضني 
لتصوير أس�نانهم باألش�عة السينية )إكس( 
أثن�اء زيارة الطبيب، والس�بب الخوف من أن 
تكون سبباً يف اإلصابة بأورام الدماغ الحميدة. 
تفيد الدراس�ات أن األورام تتطلب مستويات 
من اإلش�عاع أعى بكثري من تلك املس�تخدمة 
يف عي�ادات أطب�اء األس�نان، يف الوق�ت الذي 
توجد فيه مش�اكل ال يمكن للطبيب كش�فها 
بالفح�ص الع�ادي. تح�ّدث م�ع الطبيب عن 
تقلي�ل عدد ص�ور األش�عة لك�ن ال تتجنبها 

بالكامل.
تخزين الفرشاة أثناء السفر

تنم�و البكري�ا يف البيئ�ات الرطب�ة، لذل�ك ال 
ُينصح بتخزين فرشاة األس�نان أثناء السفر 
وهي التزال مبتلة، فإذا حدث ذلك اخرجها إىل 

الهواء لتجف فور أن تصل.
رشب خل التفاح.

يتن�اول البعض خل التف�اح قبل وجبة الغداء 
بهدف التخسيس لكن تفيد الدراسات بأن له 
آثار سلبية للغاية عى مينا األسنان. إذا حدث 
وتناول�ت خل التف�اح تأكد من ش�طف فمك 

جيداً باملاء.
تنظيف األسنان مبارشة بعد عصري الربتقال

ي�رشب البعض عص�ري الربتق�ال يف الصباح، 
لكن من الخطأ تنظيف األس�نان مبارشة بعد 

رشب العص�ري ال�ذي يحت�وي ع�ى حامض. 
ينطب�ق ذلك عى عص�ري الليم�ون أيضاً. قبل 
غس�ل األس�نان ارشب بعض املاء أو الحليب 

لتحييد الحامض
التدخني

تعلم أن التدخني عادة س�يئة للرئتني والقلب، 
لكن�ه يتس�بب أيض�اً يف اصف�رار األس�نان، 

والرائحة الكريهة للفم، وأمراض اللثة.
عدم رشب املاء

تحتوي بعض أنواع املياه املعّبأة عى الفلورايد، 
ويدعم ذلك صحة األس�نان. من ناحية أخرى 
يساعد رشب املاء الكايف عى تنظيف األسنان 

باستمرار خاصة بعد أكل السكريات.
املبالغة يف التبييض

ت�ؤدي كث�رة التبييض إىل ضع�ف طبقة املينا 
وحساسية األسنان. تنبغي استشارة الطبيب 

بخصوص التبييض.
إدمان املرشوبات السكرية.

تحت�وي معظم العصائر املتوفرة يف األس�واق 
عى س�كر مض�اف، لذل�ك هي ليس�ت خياراً 
ع�ى  احتوائه�ا  م�ن  الرغ�م  ع�ى  صحي�اً 
أرضار  الغازي�ة  للمرشوب�ات  الفيتامين�ات. 
عدي�دة، منه�ا أنها تحت�وي ع�ى الحامض، 
والس�كر، وملونات اصطناعية، وهي عنارص 

ترض األسنان بشدة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

أخطاء وسلوكيات يومية تضر األسنان

بن�زالت  البع�ض  يص�اب  ق�د 
الربد التي ق�د تكون مصحوبة 
بالتهاب الحلق الذي يتس�بب يف 
حالة اختناق لصاحبها، ولذلك 
نقدم بع�ض الوصفات املنزلية 
البسيطة والسهلة للقضاء عى 
التهاب الحلق، من دون الرضر 

بصحة الجسم.
الحبهان )الهيل(

يعترب الحبهان أو )الهيل( غني 
بمض�ادات األكس�دة، كم�ا أن 
خواص�ه املض�ادة لاللتهاب�ات 
تجعل منه عالجاً فعاالً اللتهاب 
الحل�ق، كم�ا أنه يخف�ف األلم 
املصاح�ب أيض�ا، ويمكن غيل 
الحبهان واس�تخدام الخليط يف 

الغرغرة لعدة مرات.
عسل النحل

املض�ادة  بخصائص�ه  يمت�از 
للبكترييا واملضادة لاللتهابات، 
ل�ذا فه�و يس�تخدم يف ع�الج 
قدي�م  من�ذ  الحل�ق  التهاب�ات 
الزمان، كم�ا ينصح به األطباء 
خصوصا إذا كان التهاب الحلق 
مصحوب�اً بالس�عال، ويمك�ن 
العس�ل  م�ن  ملعق�ة  تن�اول 
امل�اء  إىل  أو إضافت�ه  مب�ارشة 
أو الش�اي وتناوله ع�دة مرات 

خالل اليوم.
الثوم

أما الثوم فهو يتميز بخصائصه 
املض�ادة للفطريات واملس�كنة 
والث�وم  للبكتريي�ا،  واملض�ادة 
يحت�وي ع�ى مرك�ب يس�مى 
“اليسني”، وهو يقتل البكترييا 
املسببة اللتهاب الحلق، ويمكن 
اس�تخدامه بع�دة ط�رق، إم�ا 
أو  مب�ارشة  والبل�ع  باملض�غ 
بغيل ع�دة فص�وص يف املاء ثم 
استخدام السائل كغرغرة، كما 
يمك�ن عم�ل بع�ض الخلطات 
من الثوم واألعشاب أو الليمون 
أو زيت الزيت�ون أو خل التفاح 
وتناوله�ا عدة م�رات عى مدار 

اليوم.
خل التفاح

املض�ادة  بخصائص�ه  يتمي�ز 
مس�توى  أن  كم�ا  للبكتريي�ا، 
الحم�ض الع�ايل كفي�ل بقت�ل 
البكتريي�ا التي تصي�ب الحلق، 

األل�م  أن�ه يخف�ف م�ن  كم�ا 
الحل�ق،  اللته�اب  املصاح�ب 
ويمك�ن خل�ط كوب م�ن املاء 
الداف�ئ مع ملعق�ة خل التفاح 
وملعقة ليمون وملعقة عسل، 
ويت�م تن�اول الخلي�ط مرت�ني 

باليوم.
الليمون

يتمي�ز الليم�ون بقدرت�ه ع�ى 
الحل�ق  تقلي�ل ت�ورم أغش�ية 
املتورمة، كما أنه يوفر الوسط 
الحميض الذي يقتل الفريوسات 
إضاف�ة  ويمك�ن  والبكتريي�ا، 
ملعق�ة من عص�ري الليمون إىل 
ك�وب من امل�اء الدافئ وملعقة 
م�ن العس�ل، واس�تخدامها يف 
الغرغرة عدة مرات خالل اليوم، 
كما يمكن إضافة قرش الليمون 
املبشور إىل ملعقة عسل ويمكن 
مضغ هذا الخلي�ط لعدة مرات 

خالل اليوم.
القرفة

املض�ادة  تتمي�ز بخصائصه�ا 
غني�ة  أنه�ا  كم�ا  للبكتريي�ا، 
فه�ي  األكس�دة،  بمض�ادات 
تساعد يف تقليل األلم املصاحب 
اللتهاب الحلق، كما أنها مفيدة 
ج�دا يف مس�اعدة الجس�م عى 
مقاوم�ة نزالت ال�ربد، ويمكن 
أو  مب�ارشة  القرف�ة  تن�اول 
إضافتها إىل العس�ل أو الش�اي 
وتناوله�ا ع�دة م�رات خ�الل 

اليوم. 
الكركم

ما يتميز به الكركم من خواص 
واألكس�دة،  لاللتهاب  مض�ادة 
تجعله فع�اال ج�داً يف مقاومة 

العدي�د من األم�راض والعدوى 
واإلصاب�ات، كم�ا أنه مس�كن 
جي�د ج�دا، ل�ذا فه�و يس�اعد 
املصاحب�ة  اآلالم  تخفي�ف  يف 
اللتهاب الحلق، ويمكن إضافة 
ملعق�ة م�ن الكرك�م وملعقة 
م�ن املل�ح إىل كوب م�اء دافئ 
واس�تخدام الخليط يف الغرغرة 

املتكررة خالل اليوم.
القرنفل

بخواص�ه  القرنف�ل  يتمي�ز 
وكذل�ك  لاللته�اب  املض�ادة 
املض�ادة لألكس�دة، ل�ذا فه�و 
يس�اعد يف الت�داوي من التهاب 
الخل�ق بش�كل فع�ال، يمك�ن 
القرنف�ل  مض�غ حبت�ني م�ن 
يمك�ن  كم�ا  الوق�ت،  لبع�ض 
إضاف�ة القرنف�ل املطحون إىل 
يف  واس�تخدامه  الداف�ئ  امل�اء 

الغرغرة عدة مرات.
 الزنجبيل

املض�ادة  الزنجبي�ل  خ�واص 
للبكتريي�ا وااللتهاب�ات تجعله 
من العالج�ات املمتازة اللتهاب 
البكترييا  الحل�ق، فه�و يقت�ل 
الض�ارة وينق�ي الجس�م م�ن 
الس�موم، ويمك�ن غ�يل قطع 
الزنجبي�ل يف امل�اء، ث�م تناولها 
يف  اس�تخدامها  أو  مب�ارشة 

الغرغرة.
النعناع

النعناع بخواص مضادة  يتميز 
للميكروب�ات، كم�ا أنه يحتوي 
عى املنثول الذي يدخل يف معظم 
املض�ادة  الدوائي�ة  العالج�ات 
اللتهاب�ات الحل�ق واللوزت�ني، 
ويمكن تناوله مبارشة بعد غليه 

يف املاء، أو إضافته إىل الش�اي، 
أو استخدامه يف الغرغرة.

عصري الطماطم
بفينام�ني  غني�ة  الطماط�م 
“C” ومركب�ات أخ�رى ق�ادرة 
ع�ى التخل�ص م�ن البكتريي�ا 
الحل�ق، كما  املس�ببة اللتهاب 
أن مضادات األكس�دة املتوفرة 
يف عصري الطماطم توفر عالجاً 
رسيعاً وفع�االً اللتهاب الحلق، 
يمك�ن إم�ا تناوله مب�ارشة أو 

استخدامه يف الغرغرة.
أوراق الريحان

يف  الريح�ان  أوراق  تس�اعد 
التخل�ص م�ن الته�اب الحلق، 
نظ�راً الحتوائها عى العديد من 
مض�ادات األكس�دة الطبيعية، 
ويمك�ن غ�يل أوراق الريح�ان 
وتصفيته�ا واس�تخدام املاء يف 

الغرغرة بعد إضافة العسل.
امللح

هو أيضا من العالجات املنزلية 
الش�ائعة ض�د الته�اب الحلق، 
حي�ث يخف�ف م�ن األع�راض 
ويق�يض ع�ى الع�دى، ويكفي 
إضاف�ة بع�ض املل�ح إىل امل�اء 
الخلي�ط  واس�تخدام  الداف�ئ 
يف الغرغ�رة ع�دة م�رات خالل 

اليوم.
شاي الكاموميل

العالج�ات  أش�هر  م�ن  ه�و 
املنزلي�ة اللتهاب الحل�ق، نظراً 
ألنه غني بمضادات األكس�دة، 
كما أن�ه يتميز بكون�ه مضاداً 
لاللتهابات، كما أن استنش�اق 
بخار ش�اي الكاموميل يخفف 

من أعراض نزالت الربد أيضا.

طرق منزلية لعالج التهاب احللق يف الشتاء
طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

دراسات جديدة: املمتلئون يعيشون أكثر من النحفاء

املقادير:
2 ونصف كوب دقيق
150 غرام زبدة باردة

1 ملعقه صغرية سكر
1 ملعقه صغرية ملح

1 كوب ماء بارد
الحشو:

400 غرام مربى فراولة
خليط التلميع :

1 بيض
1 ملعقة صغرية حليب أو ماء

الطريقة:
- يف وع�اء يخلط الدقي�ق مع الزبدة 
الب�ارد  يض�اف امل�اء بالتدريج مع 
الخل�ط حت�ى يصب�ح لدين�ا خليط 
متفتت، عى الطاولة توضع العجينه 

وتل�م حتى تتك�ون عى ش�كل كره 
تفرد عى ش�كل اس�طوانة وتقطع 
اىل 4 قطع تل�ف كل قطعة عى حده 
ببالس�تيك وتوض�ع يف الثالج�ة ملدة 

ساعتني عى االقل .
- ينث�ر دقيق ع�ى الطاول�ة وتفرد 
قطعة من العجني اىل عجينة رقيقة 

عى شكل دائرة .
- توضع العجين�ة يف صينية التارت 
م�ع ارخائه�ا عن�د االط�راف حتى 
تتوزع بدون ش�د م�ع الضغط عى 

الحواف بخفة .
- بواس�طة الش�وبك يمرر من أعى 
حف�ة صيني�ة التارت حت�ى تقطع 

زوائد العجني .
- يضغ�ط عى أط�راف التارت حتى 

يناسب الحواف.
- بواس�طة ش�وكة تصن�ع ثق�وب 
يف العجين�ة حت�ى التنتف�خ يف أثناء 
الخب�ز، يوضع ف�وق العجينة ورقة 
زبده ثم ثقل من حبات الفاصوليا او 
الحمص حتى تمنع انتفاخ العجينة 

.
- تخب�ز امليني تارت يف فرن س�اخن 
 15 200 مل�دة  ع�ى درج�ة ح�رارة 

دقيقة.
- يرف�ع الثق�ل الذي وضعن�اه فوق 

التارت ويرك ليربد قليال .
- توضع الحش�وة يف وع�اء ويخلط 
حتى تصب�ح املربى لها ق�وام ناعم 
، تح�ى امليني ت�ارت باملربى وعى 
ح�واف املين�ي ت�ارت يده�ن خليط 

التلمي�ع حت�ى تلتص�ق العجين�ة ، 
يفرد املتبقي من العجينة ويقص اىل 
رشائط من العجني توضع عى شكل 

شبكي فوق التارت .
- يدهن وجة التارت بخليط التلميع 

وينث�ر القلي�ل من الس�كر الخش�ن 
كتزيني

- تخب�ز التارت مرة اخ�رى ملدة 35 
دقيقة حتى تشقر من األعى .

- ترك لتربد تماماً قبل تقديمها .

طريقة عمل تارت مربى الفراولة
املطبخ

سلوكيات

طرق التعامل مع الطفل العنيد والعصيب
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مهنيياً: تعقيد هيذا الييوم صفقيات كبيرة وتعقد 
اتفاقات جديدة تحصل من خاللها عىل أرباح جيدة

عاطفياً: ال تبَق صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب يف أمور 
متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر

صحياً: خفف من تناول ثميار البحر وخصوصاً املقيل منها، 
وحاول التنويع يف مأكوالتك

مهنياً: تسير هذا الييوم يف االتجاه الصحيح نحو هدفك 
مين دون أن تواجه أي مصاعب أو مشياكل أو اعرتاض 

من أرباب العمل
عاطفياً: زيارة مفاجئة من شيخص لم تيره منذ مدة تفرحك 

كثراً وتحمسك لالرتباط به نظراً إىل مميزاته التي تعجبك
صحياً: تفكر يف سيفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إىل 

الرتفيه والرتويح عن النفس

مهنيياً: تشيكو تراجعياً يف املعنوييات وتأخراً يف 
املعامالت وبلبلية وتفتقد الحيويية، ومن الحكمة 

عدم استعجال األمور عىل االطالق
عاطفياً: تشعر ببعض الرتاجع املعنوي، ويرتافق ذلك مع 

بعض الرتّدد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم األمور
صحياً: اآلالم العابيرة التي تنتابك بني حني وآخر تحتم عليك 

زيارة الطبيب بأرسع وقت

مهنياً: تجيذب مصداقيتيك وكفاءتك العاليية وذكاؤك 
الكبر رجال األعمال ويقّدمون لك العروض الكبرة

عاطفياً: تشيعر بيأّن الرشيك ال يفهميك وال يقّدر الضغوط 
التي تتعرّض لها، وتحاول لفت األنظار بأي طريقة

صحياً: ال تختلق املشيكالت الشيخصية حتى لو شعرت باالستياء، 
وحاول تنايس املايض األليم

مهنيياً: يعرتض أحدهيم عىل مشياريعك ويعرقل 
خطواتيك، ما يؤثر سيلباً يف ثقتيك بالنفس فتعيد 

الحسابات
عاطفياً: أحذرك من ترسع أو تهور يؤدي إىل بعض التوتر 

يف العالقة بالرشيك وربما إىل قطعها نهائياً
صحيياً: حاول التخفييف من الجلوس سياعات طويلة وراء 

مكتبك، واستفد من الوقت املتاح للقيام ببعض الحركة

مهنياً: قد تجد نفسيك يف موقيف ضعيف، يزعجك خرب 
يتعليق بأحيد األصدقياء أو ترصف أحد الزميالء، أرجئ 

املفاوضات واملواعيد
عاطفياً: ال تثر املشياكل مع الرشيك بسيبب تدخالتك الكثرة، 

بل كن هادئاً يف نقاشك معه وال داعي إىل االنفعال
صحيياً: بني الصحية وإهمالها خيط رفيع، أنيت وحدك القادر عىل 

عدم قطعه، بإقدامك عىل القيام بكل ما من شأنه إفادتك

مهنياً: قد تبدو متوّتراً اليوم بعض اليشء، لكّنك رسعان 
ما تميل إىل التساهل والليونة لكي تتجّنب القطيعة

عاطفياً: تحاَش الغرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، 
وحاول تفّهم حاجات الحبيب

صحيياً: حياول أن تختيار كل ما يناسيبك صحياً مين املأكوالت، 
وانصح اآلخرين أن يفعلوا مثلك

مهنياً: تبارش الييوم أعماالً كثرة مرتاكمة وتضع 
نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها

عاطفيياً: حاول السييطرة عىل انفعاالتيك وابتعد عن 
معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خالف أو خطأ صغر

صحياً: ترّيث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ 
األمور بالرتّوي، ومّهد لها خطوة خطوة

مهنياً: تكيون هذا اليوم أكثر مثابيرة وتواصل الطريق 
الذي رسمته لنفسك يف مجالك املهني الجديد

عاطفياً: كين أكثر قناعه بأفكارك وال تتنازل عنها وانطلق 
بعالقة عاطفية جديدة

صحيياً: سيارع إىل االلتحاق بأقيرب ناٍد ريايض ملمارسية التمارين 
الرياضية املفيدة

مهنيياً: تتاح ليك فرص كثيرة إلثبات اليذات ولتطوير 
أعمالك، فحاول أن تستغلها يف الوقت املناسب

عاطفيياً: لن تتأخر يف اسيتعمال كل ما قدر لك من جاذبية 
وجمال بهدف التأثر يف من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة 

عىل املواقف
صحيياً: قيد تنعكيس أوضاعيك يف العميل وخارجيه عيىل صحتك 

ونفسيتك، وتجعلك متوتر األعصاب وشديد االنفعال

مهنيياً: تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسييع 
دائيرة تحرّكاتيك ونشياطك وتتشيارك ميع اآلخرين يف 

األهداف
عاطفياً: ُكن حذراً يف تعاملك مع الحبيب واحرص عىل سيالمة 

العالقة واستقرارها
صحياً: قد يزعجك شخص ما بترصفاته الالأخالقية فتنفعل وتثور 

وتفقد أعصابك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيياً: لحسين الحيظ تعيود امليياه إىل مجاريهيا، ثم 
تتطيور األمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثرة 

تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً
عاطفيياً: تفتح قلبك للرشيك وتصارحه بأفكارك ومشياعرك 
بمحبية وتناقشيان املوضوعات املهمية واملتعلّقة بمشياريعكما 

املستقبلية
صحياً: خفف من النوم واسيتعض عنه بالقيام ببعض النشياطات 

املفيدة للجسم، كامليش أو السباحة

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1905 - استقالل النرويج عن السويد.
1945 - ظھيور منظمية األميم املتحيدة بعيد 
تصديق دسيتورھا من قبل األعضاء الخمسية 

الدائمني يف مجلس األمن.
1954 - الرئييس امليرصي جمال عبيد النارص 
يتعيرض ملحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب يف 

ميدان املنشية باإلسكندرية، وھي الحادثة
املعروفة باسيم حادثة املنشيية.

1967 - محميد رضيا بھليوي يتيوج نفسيه 
امرباطورا عىل إيران.

1973 - زامبييا وغامبييا يقطعيان عالقاتھما 
الدبلوماسية مع إرسائيل.

1979 - رئييس املخابيرات الكيوري الجنوبيي 
»كييم يش كييو« يطلق الرصاص عيىل الرئيس 

»باك تشونغ ھي « ويرديه قتيال.
األردنيية  السيالم  معاھيدة  توقييع   -  1994
اإلرسائيليية املعروفية باسيم »اتفاقيية وادي 

عربة«.
1995 - اغتييال الدكتيور فتحيي الشيقاقي يف 
مالطا يف أثناء عودته من ليبيا من قبل املوسياد 

اإلرسائييل.
2002 - انتھاء أزمة احتجاز 800 رھينة رويس 
داخل أحد مسيارح موسيكو من قبل املتمردين 

الشيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة
الروسية للمرسح مسيتخدمة الغازات املخدرة 

مما أدى إىل مرصع 50 شيشاني و150 مدني.
2003 - حرييق سييدار، ثانيي أكيرب حرييق يف 
تارييخ كاليفورنيا وتسيبب بقتل 15 شيخص 
وتدمير 2200 منزل وحيرق 000,250 فدان ) 

000,1
2009 - اإلعالن عن فيوز الرئيس التونيس زين 
العابدين بن عيل يف االنتخابات الرئاسيية لفرتة 

رئاسيية خامسية بعد حصوله عىل 62.89%
من األصوات.

2014 - إجراء االنتخابات الترشيعية التونسية 
األوىل بعد الدسيتور الجدييد والثانية بعد الثورة 

النتخاب مجلس نواب الشعب.
2015 - زليزال عنيف مركزه رشق أفغانسيتان 
وتتأثر به باكسيتان والھند مقيداره 5.7 درجة 

عىل مقياس رخرت.

سودوكـــو
وزع األرقيام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسيعة 
الصغيرة، ثم أكميل توزيع باقيي األرقام يف األعمدة التسيعة 
الرأسيية واألفقيية يف املربع الكبر وال تسيتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

رأيس
ملدينة  الروماني  1االسيم 

عمان
2الزمين الغابر السيحيق 
)معكوسة( o فاعل لفعل 

إجرامي
3حلقات مرتابطة o بخل

تشيابه   o ورل  4ثلثيا 
األشياء بدرجة كبرة

5يعضيد ويوطد يف العمق 
واالسيتئناس  األلفية   o

والعهد
 o 6تكليم عنيه يف غيابيه

جانب
7ثمن اليشء o كامل

 o نصف هيواة o 8وهيب
قرب

9اشيتهاء الطعيام يف أول 
الحميل o قيوي الحضور 

والتأثر شكال أو لونا
10مدينية اردنية شيمال 

عمان

أفقي
ظيرف   o الفلسيطينيون  1سيكانها 

زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
2يخطئ بشكل غر مقصود o االسم 

القديم للعاصمة عمان
3مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما

4عاصمية فلسيطني وأوىل القبلتيني 
o علّم أو شيق الييشء بالضغط عليه 

بالسكني
5كذب عىل البسيطاء بقصد الكسيب 
امليادي o فييه عميران وتيدب فييه 

الحياة
o امليرأة تعميل يف  6للنهيي والنفيي 

التجارة
7ترشب بها القهوة o نصف صابر

8متشابهان o عاصمة األنباط وإحدى 
عجائب الدنيا السبع الجديدة

9ابن o موضوع أو خطب
10طبق أرز ولحم يف األردن وفلسطني 
o طبيق مين خبيز الرقياق والدجاج 

واللبن يف فلسطني واألردن

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
أضعف من اشوفك وانطي عشر الوان
وتذوب الروح كلش واهلل كدامـــــــــك

انه وكلـــشي بيه نحبك ونهـــــــــواك
ومن راسك نريدك الخر جدامــــــــــك
عشك بالروح عايش شاغل التفكيــــر
ومخربط احلال وواضح اجرامـــــــــك
الف احساس بيه وانت احلى احساس

وسالفـوة محـــبه وياك جابتــــــــــني
يا حلظة سكوني وطيشي صافن بيك
صفتني جتيــب بيه والك ودتنـــــــي
احلى ايام كلبي متر علي ويــــــــاك
وعليك الروح ابجي هواي خلتنـــي

لسعة خوف بعدك بيه تاكل حيــــــل
وبس فكرة غيابك حيل حتركنـــــي
اريدك يا حبيبي بعيد حبنه اجلـــاي

تبقى ايام شوكي متاشي ايامـــــــك 

34 سينة،  فتياة عميري  أنيا 
عزبياء، وقعيت يف حيب رجل 
العيام امليايض، نعميل مًعا يف 
نفس املكان، أعجبت به بشدة، 
استلطفني، ولكنه  أيًضا  وهو 
غر مسلم، مع تطور الصداقة 
أحسست أنه معجب بي كثًر،ا 
وييود أن يسيلم، لكنيه أحياًنا 
متيزوج،  إنيه  يل  يقيول  كان 
وأحياًنا مرتبيط، لم أكن أبايل، 
كنيت أتوقع أن حبيي وصدق 
مشياعري سوف يسيتطيعان 
تغيره، قصتي طويلة أود أحًدا 
يسياعدني عىل نسيانه؛ ألنني 
مازليت عيىل اتصال ورسيائل 
معيه كأصدقياء، لم أسيتطع 
القوقعة  الخيروج مين هيذه 
تماًميا، ميع العلم أنيه تزوج 
حبيبتيه التي كان ميع عالقة 
معها 9 سنوات، ولكنه سألني 
أكثر مين مرة وملح يل أنه ليس 

متأكًدا من قيراره، ولم أقل له 
شيًئا.
الحل:

أقول ليك برصاحة، إنك تلعبني 
بالوقيت الضائيع، ولن أتوقف 
ألنهيا  الشياب  عقييدة  عنيد 
مشيكلة أخرى؛ بل األهم منها 
هو موقفه وعالقاته ثم زواجه 
بحبيبتيه القديمة التي تربطه 

بها 9 سنوات من العالقة.
إذن بعملية حسيابية بسيطة 
نقول، كيف يمكن أن تتساوى 
9 سينوات من الحب املسيتمر 
ميع سينة واحيدة مين زمالة 

عميل تحوليت إىل حيب؟؟!
من الواضح أنك كنت املبادرة، 
وأضفيت إىل مبادرتيك أحالًما 
هيذا  إىل  أوصلتيك  وأوهاًميا 

تحسيدين  ال  اليذي  الوضيع 
عليه.

سيسياعدك  يشء  فيال  لهيذا 
عيىل النسييان أكثر مين هذه 
املواجهة مع نفسك، قفي أمام 
مرآتك وخاطبي جانبك العاقل 
الحكييم، وحني تفعليني هذا، 
أنك لست بحاجة  ستكتشفني 
إىل من يساعدك عىل النسيان؛ 
بل عىل املواجهية والدفاع عن 

نفسك.
دافعي عين نفسيك وأقنعيها 
أنك تسيتحقني حياة سيعيدة 
وهانئية، وأن هيذا الرجيل لم 
يفعل شييًئا؛ بيل كان رصيًحا 
وصادًقا؛ فاحتفظي له بذكرى 
الجهية  إىل  والتفتيي  طيبية، 
األخرى؛ فقيد يكون هناك من 
يمكين أن يفكير بيك كزوجة 
وليو يف نفس مكان عملك؛ فال 

تنساقي يف مسار غلط!!

تمّر علينا جميعياً فرتات عصيبة 
تجعلنيا أكثير حساسيية أو أكثر 
انزعاجياً، فنبدأ بالتوتير، وتزداد 
حدة انفعاالتنا، ويسيوء مزاجنا، 
الحيزن  مين  حالية  يف  فندخيل 
والغضيب أو االكتئياب العيريض 
الذي يحيدث لفيرتات قصرة وال 
يحتاج إىل عيالج نفيس، بل نكون 
بحاجة إىل االسيرتخاء، وبالتأكيد 
لهيا طريقتهيا  كل واحيدة منيا 
الخاصة التي تستخدمها لتنفض 
عن نفسها سيوء املزاج والحزن، 
وهيذا يؤكيد أن ليكل واحيدة منا 
شيخصيتها الخاصية املسيتقلة، 
والطرق التالية لالسيرتخاء تحدد 

شخصيتك:
“ االسرتخاء باملوسيقى:

للموسييقى  اسيتخدامك  إن 
لتغير الحالية املزاجية يعني أنك 
وعاطفيية  حساسية  شيخصية 
وتتأثرين كثراً باألحداث املحيطة 
بك، كما أنيك بحاجة إىل االحتكاك 
باملحيطني أكثر حتى تزدادي قوة 

وصالبة.
بالتسيوق  االسيرتخاء   “

“الشوبينج”:
أنيت تدركيني كيفيية االهتميام 
بنفسيك وبمظهيرك، ولديك ثقة 
عالية يف نفسيك، ويظين البعض 
أنك تمتازين باألنانية برغم طيبة 
قلبيك، ولكنك تحبني عمل سيياج 
حولك لكي ال يتخطى أحد حدوده 

معك.
“ االسرتخاء بالرياضة:

مهما كانت الرياضة املسيتخدمة 
سيواء كانيت امليش أو السيباحة 

أو ممارسية بعيض التمرينات يف 
الرياضة، فأنت شخصية  صاالت 
عمليية وقوية، وتقومني بشيحن 
“باملجهيود”،  إيجابيياً  نفسيك 
فتخرجني طاقتك السلبية لتتوازن 
نفسيك مجيدداً، كما أنيك تحبني 

العمل وتهتمني بصحتك كثراً.
“ االسرتخاء بالقهوة واملرشوبات 

الدافئة:
األشيخاص  مين  الكثير  هنياك 
يرشبيون  عندميا  يسيرتخون 
القهيوة أو املرشوبيات الدافئية، 
وهذه الشيخصيات مين أصحاب 
الفكير العميق الذيين ال يتخذون 
قرارتهم برسعة، كميا يتأنون يف 
االختيارات وال يختارون شيئاً إال 

بعد دراسته.
“ االسرتخاء بحمام دافئ:

هذه طريقة االسيرتخاء األنسيب 
مع الشيخصيات املزاجيية، فتلك 
بالتقليب  تمتياز  الشيخصيات 
واالزدواجية، واملياء الدافئ يعمل 
كثراً عىل تحسيني مزاجهم، كما 

أن الزييوت العطريية أو فقاعات 
الصابيون تحسين مين حالتهيم 
النفسية، تلك الشخصيات تجدها 
أحيانياً تفضل العزلية أو املكوث 
بمفردهيا، خاصة وقيت حزنها، 
ميرتددة كثيراً يف أخيذ قراراتها، 

لذلك تجيد ضياع الفرص.
“ االسرتخاء بمشاهدة األفالم:

إذ  خياليية،  الشيخصيات  تليك 
تفضيل عيدم مواجهة املشياكل 
بالهروب إىل عالم آخر غر واقعي، 
وتفكرها يف األغلب سطحي، وال 
تجيد قراءة ما بني السطور لعدم 
صربهيا، والعجلية دائمياً سيبب 
وقوعهيا يف املشياكل، إذ تتحيدث 

قبل أن تفكر.
“ االسرتخاء باألكل:

هنياك الكثرات وقيت انزعاجهن 
لتفرييغ  الطعيام  مين  يكثيرن 
شيحناتهن السيلبية فييه، تليك 
الشخصيات طيبة للغاية، وتمتاز 
الحديث  بالدفء والحنان، وتجيد 
بشيكل لبق والئق، وعادة نجدها 

تضحك حتى وإن كثرت أحزانها، 
فهيذه الشيخصيات قيادرة عيىل 
وعيادة  وجهيك،  يف  االبتسيامة 

تستمتع بأكل الحلويات.
“ االسرتخاء بالقراءة:

تلك الشخصيات جادة، وال تضيع 
وقتهيا، وتشيعر بقيمية الحياة، 
كما تشعر دائماً بأن هناك الكثر 
الذي لم يتم معرفته واكتشيافه، 
ومكتشيفة  مغامرة  شيخصيات 
السيفر، كميا أن  رائعية، تحيب 
قيراءة القصص تنقيل صاحبات 
هيذه الشيخصية إىل عاليم آخير 
يبعدها عين أحزانها ومشياكلها 
لتسيتطيع حلها عنيد الرجوع إىل 

أرض الواقع.
“ االسرتخاء بالسفر:

تلك الشيخصيات محبية للحياة، 
وتيرى أنيه ال داعيي لالكتئياب، 
فالحياة قصرة، وهي شخصيات 
مترسعية للغايية وتقيدر جمال 
العقيل وجميال اليروح أكثر من 
املظهير، وال تأخيذ الحيياة عيىل 
محمل الجد، كميا أنها ملتزمة يف 

أعمالها وُيعتمد عليها.
“ االسرتخاء بالرقص:

إذا كانيت تلك طريقتيك للتخلص 
من مزاجك السيئ، فأنِت شخصية 
اجتماعيية ومحبوبية وحيويية، 
بشيخصية  تتمتعيني  أنيك  كميا 
األوقيات  بعيض  ويف  مسييطرة، 
وتشعرين  متسيلطة،  شيخصية 
باليأس رسيعاً إذا فشلت خططك 
تتجاوزيين  ولكنيك  املرسيومة، 
أزماتك برسعة وتنهضني لتعفري 

يف الحياة من جديد.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

بعد عام من احلب... تزوج حبيبته القدمية!

تعريف على طريقة االسرتخاء املناسبة لشخصيتك
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
َمن يصنع التغيري؟

كثَر الكالم هذه االيام ع�ن التغيري السيايس واالقتصادي يف البلد، لكن 
التغي�ري مفه�وم وعنوان كب�ريان، ال يقف عند السياس�ة فحسب، بل 

يمتد اىل جميع مفاصل الحياة .
 َمن يصنع التغي�ري؟ وصناعة التغيري من أين تبدأ؟ من الذات، الناس، 

السياسة، العمل؟
يف رأيي تبدأ الدعوة من الذات، وبعدها إقناع الناس من حولنا بالتغيري، 

إن لم ندعهم إىل التغيري، كيف نخطو الخطوة االوىل؟
إذاً التغيري أساسه الذات، فإن آمنا به فهو حاصل حتماً. أما أن يجلس 
اإلنس�ان واضعاً قدما ع�ى قدم ينتظ�ر حصول التغيري فج�أة، فهذا 
من دواع�ي الخجل، ألن النفس البرشية هي قاه�رة العجز، وصانعة 
املستحي�ل، وخال�ق الكون أعطانا فرص�ة التأمل والبح�ث يف ما وراء 

البحار، فلماذا نكتفي باملشاهدة فقط؟!
يقول�ون إن الوق�ت يغ�ري كل يشء، وأق�ول إن علي�ك أن تب�دأ التغيري 

بنفسك، وال تنتظر الوقت.
إن اإلنس�ان ال�ذي يغ�ري يف حياته يع�د إنسانا يثق بنفس�ه كثرياً، ألن 
التغي�ري جرأة ال يقوم به�ا إال من كان واثقاً بنجاحه فيها، أو من كان 
يؤمن حق�اً بعملية التغيري وقدرته عى احتم�ال تبعات هذه العملية، 

وإن كانت يف غري صالحه، ومع ذلك يجد البرش متعة يف التغيري.
نح�ّب الحصول عى كّل يشء، لكنن�ا يف املقابل ال نفعل أّي يشء.. نريد 
املنص�ب، املنزل الواسع، والزوجة واألوالد، والسيارة الفارهة.. ال بأس 

أن نحلم بكّل يشء، فاألحالم ب�»املجان«، ولو كانت باملال ملا حُلمنا.
لكّن ذلك ال يكفي، األحالم وحدها ال تكون حقيقة، وما يجعلها بالفعل 
كذل�ك هو أن نك�ر القيود التي حول معصمن�ا، ونتحّرر من أغاللها 

وننطلق لنحفر الصخر، ونكتب مجداً تليداً  يليق بمكانتنا.
وا َم�ا  ُ ُ َم�ا ِبَق�وٍْم َحتَّ�ى ُيَغ�ريرِّ يق�ول الل�ه تع�اىل: ﴿إِنَّ اللَّ�َه اَل ُيَغ�ريرِّ

ِبأَْنُفِسِهْم﴾.
التغي�ري عامة ه�و التحول من ح�ال إىل حال، والتفك�ري اإليجابي هو 
بداي�ة طريقك للنجاح، والرتفع عن سفاس�ف الدنيا، ولغوها ولهوها 
ولعبه�ا، وبهرجها وزخارفها وش�هواتها الرخيص�ة، وغالباً ما يؤدي 
ه�ذا إىل األعمال اإليجابية يف معظم ش�ؤون حياتنا.. ال يجب أن تقول 

كل ما تعرف.. ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول .
هن�ا استذكرت قول الغزايل »ما زل�ت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيري 
الشع�وب. أما تغيري الحكومات فإنه يقع تلقائياً عندما تريد الشعوب 

ذلك«.
يق�ول غاندي »كن ان�ت التغيري الذي تريد ان ت�راه يف العالم«، والعالم 
ليو تولستوي يقول »الجميع يفكر يف تغيري العالم، ولكن ال احد يفكر 

يف تغيري نفسه«.
ومن األص�ول التي ينبغي عى اإلنسان أن يراعيها يف إدارة ذاته هو أن 
يلج�م تفكريه ويعصمه، وأن يثق يف قدراته، ويعّود نفسه أن تكون له 
أهداف سامية وواضحة، وأن يخطط ألمور حياته ويبتعد عن الفرص 
االرتجالية، وأن يحذر التسويف وضياع الوقت سدى، وأن يجعل أهدافه 

ومبادئه فوق املساومة، وأن يواجه النتائج بكل شجاعة وثبات .
الفك�رة الرئيسة ه�ي رضورة اتساق ومطابقة األق�وال مع األفعال، 
فاإلنس�ان إذا لم يطبق ما يقوله ال خ�ري فيه.. يقول أبو األسود الدؤيل 

:
ي�ا أي�ها الرج�ل املع��لم غ�ي����ره

            ه�ال لنفسك ك�ان ذا التع���ل�ي���م
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى

            ك��يما يص��ح ب��ه وأن��ت سقي�م
وأراك تصل�����ح بالرش�اد عقولن�ا

            نصحا وأنت من الرشاد عدي�������م
ابدأ بنفس��ك فانهه���ا ع��ن غيه�ا

             فإذا انتهت عنه فأنت حكي��������م
ال تن�ه عن خلق وتأت���ي مث�����له

              عار علي�ك إذا فعل������ت عظي���م
وهن�ا يج�ب أن نقف لنستذك�ر قصة قص�رية »يحك�ى أن ملكاً كان 
يحكم دولة واسعة جداً، أراد هذا امللك يوما القيام برحلة برية طويلة، 
وخالل عودته وج�د أن أقدامه تورمت بسبب امليش يف الطرق الوعرة.. 
فأصدر مرسوماً يقيض بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد، ولكن أحد 
مستشاري�ه أش�ار عليه برأي أفض�ل، وهو عمل قطع�ة جلد صغرية 

تحت قدمي امللك فقط .
العربة: إذا أردت أن تعيش سعيدا يف العالم، فال تحاول تغيري كل العالم، 

بل اعمل التغيري يف نفسك، ومن ثم حاول تغيري العالم بأرسه.

بعد أن أعلنت أبل عن طرح نسختها 
الجديدة م�ن هواتف آيفون الجديدة 
يف وق�ت سابق م�ن أكتوب�ر الحايل، 
نص�ح موقع “ماك روم�رز” التقني 
وض�ع  بع�دم  آيف�ون  مستخدم�ي 
 Megasafe الالسلك�ي  الشاح�ن 
الجدي�د عى الغطاء الجلدي للهاتف، 
بوض�ع  املستخ�دم  ق�ام  ح�ال  ويف 
ذل�ك الشاح�ن الالسكى ع�ى غطاء 
الهات�ف الجلدي، ف�إن ذلك قد يؤدي 
إىل حدوث عالمة دائرية تشوه منظر 
الغالف، وفق املوقع، إىل ذلك ال تتوفر 
حالياً أغطي�ة جلدية من أبل خاصة 
باإلصدارات الجديدة من آيفون 12، 
بحس�ب “م�اك رومرز” الذي أش�ار 
إىل أنه�ا ستطرح للبي�ع يف 6 نوفمرب 
الق�ادم. غ�ري أن أب�ل ح�ذرت م�ن 
احتمال حدوث عالم�ات دائرية عى 
األغطية الجلدية، ولفتت إىل رضورة 

عدم وضع بطاق�ات االئتمان أو أية 
بطاق�ات ممغنطة بني هاتف آيفون 
والشاحن الالسلكي ألن ذلك قد يؤدي 
إىل تلفها. كم�ا أوضحت أنه يف حالة 
ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف 
gMa “أثن�اء الشح�ن باستخ�دام 
Safe”، ف�إن ذلك سيؤدي إىل التوقف 
ع�ن الشحن عند الوص�ول إىل نسبة 
%80، مضيفة أنه يف حال كان هاتف 
آيف�ون متصالً بالشاح�ن الالسلكي 
وكأب�ل  Lightning، فسيتم الشحن 
ع�رب Lightning فق�ط. ولتنظي�ف 
أوالً  يج�ب   ،”MagSafe“ ش�احن 
فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أية 
بقايا م�ن الحلقة املعدني�ة بعد ذلك 
عن طريق�ة استخدام قطعة قماش 
ناعم�ة ورطب�ة قليالً، م�ع رضورة 
منظف�ات  أي  استخ�دام  تجن�ب 

كيماوية يف عملية التنظيف.

معه�د  م�ن  الباحث�ون  ابتك�ر 
يف  للتكنولوجي�ا  ماساتشوست�س 
تعم�ل  كمام�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
بالبطاري�ة م�ع ش�بكة نحاسي�ة 
تصل درجة حرارتها إىل 194 درجة 

فهرنهاي�ت )90 درج�ة مئوية( 
تقت�ل ف�ريوس كورونا 

فب�دالً  اله�واء،  يف 
ترش�يحها،  من 

يمكن أن يقتل 
الوجه  قن�اع 
ئ�ي  لكهربا ا
ت  يئ�ا جز
س  و لف�ري ا

التاج�ي ع�ن 
طري�ق تمري�ر 

ال�ذي  اله�واء 
تتنفس�ه ع�رب ه�ذه 

الشبكة.  هذا املفهوم يجعل 
الفل�رت املعدن�ي الساخ�ن محاًط�ا 
بالنيوبرين العازل للسماح بارتدائه. 
وق�ال الباحث�ون إن الجه�از ال�ذي 
يعم�ل بالبطاري�ات إذا تم تسويقه 
سيك�ون ع�ى األرج�ح أغ�ى م�ن 
القناع القم�اش أو القناع الجراحي 
 .N95 أو جه�از التنف�س الصناعي
ولكن سيكون القناع الساخن مثالًيا 
للح�االت الت�ي يك�ون فيه�ا خطر 
التع�رض للف�ريوس مرتفًع�ا، كما 

هو الحال يف بيئ�ة الرعاية الصحية 
أو يف وسائ�ل النقل العام املزدحمة. 
كما أن�ه لن تحتاج إىل التخلص منه 
أو تعقيم�ه بع�د استخدامه، حيث 
ب�دأ الباحثون الذي�ن تقدموا بطلب 
للحص�ول ع�ى ب�راءة اخرتاع 
يف  القن�اع  لتصمي�م 
نم�اذج  بن�اء 
إلجراء  أولي�ة 
االختب�ارات 
ي�ة  د ملا ا

عليها.
ض�ح  و أ و
قائد الورقة 
لبحثي�ة  ا
س  ملهن�د ا و
 ، ئ�ي لكيميا ا
ف�ورش،  صموئي�ل 
العظمى من  الغالبي�ة  أن 
األقنع�ة تعم�ل الي�وم ع�ن طري�ق 
الرتش�يح أو ترش�يح الجسيم�ات 
الشحن�ة  أو  الحج�م  حس�ب 
الباح�ث  وأض�اف  الكهربائي�ة. 
الكيميائي،  املهندس  الكبري وزميله 
مفه�وم  “ه�ذا  سرتان�و:  ماي�كل 
جديد تماًم�ا للقناع من حيث أنه ال 
يمنع الفريوس بش�كل أسايس، بل 
يسمح باملرور عرب القناع، ويبطئه 

ويعطله”.

تخت�رب جوجل مي�زة جدي�دة يمكن 
 Hey“ ق�ول  إىل  الحاج�ة  تلغ�ي  أن 
Google” قبل طلب األوامر لشاشات 
أجه�زة Nest Hub الذكية، وبدالً من 
ذل�ك يمك�ن أن تسم�ح املي�زة، التي 
 ،”Blue Steel“ تحمل االسم الرمزي
للجهاز بأن يشعر بوجودك ببساطة، 
واالستماع بش�كل استباقي لألوامر 
دون الحاج�ة إىل سماع كلمة التنبيه 
املي�زة يف مقط�ع  أوالً.وت�م ع�رض 
فيدي�و نرش ع�ى يوتي�وب بواسطة 
املرب Jan Boromeusz  الذي سبق 
له تريب مزايا مث�ل الوضع املظلم 
الجدي�د ل�� Nest Hub  قب�ل اإلعالن 
الرسم�ي عنها، كما أن�ه ىف الفيديو، 
وه�و   Boromeusz رؤي�ة  يمك�ن 
يطلب مجموع�ة متنوعة من األوامر 
واملعلوم�ات، كل ذل�ك دون أن ينطق 
.”Hey Google“ مرة واح�دة بجملة

 Nest Hub Max ويق�ال إن شاش�ة
الذكي�ة الخاص�ة بامل�رب تشغ�ل 

مخصص�ة  مرب�ة  ثابت�ة  برام�ج 
لالختب�ار داخ�ل جوج�ل، وليس من 
الواض�ح ما إذا كان�ت الرشكة لديها 

أي خطط إلصدار امليزة علًنا.
 Nest Hub لكن التوقعات تنبأت بأن
Max يستخ�دم استشع�ار املوجات 
فوق الصوتية املوجود به الستشعار 
وج�ود الشخ�ص وب�دء االستم�اع، 
كم�ا أن�ه يف الوقت الح�ايل، تستخدم 
الشاش�ة الذكي�ة لضب�ط املعلومات 
التي تعرضه�ا ببساط�ة، ومع ذلك، 
يف املستقب�ل، يمك�ن له�ذه التقني�ة 
نفسه�ا أن تسم�ح له�ا باالستم�اع 
إىل األوام�ر الصوتي�ة عندم�ا تعل�م 
أن�ك بالقرب منها. كم�ا يمكن أيًضا 
يف   Face Match مي�زة  استخ�دام 
الكام�ريا للحصول ع�ى فكرة أفضل 
 Boromeusz عن املتحدث، ويع�رض
خي�اًرا لتشغيل Blue Steel  وإيقاف 
تشغيلها يف قائمة إعدادات الشاش�ة 

الذكية.

تحذيرات من الشاحن الالسلكي بعد 
   iPhone 12  طرح

كمامة تعمل بالبطارية تقتل 
فيروس كورونا في الهواء 

جوجل تختبر شاشات ذكية تشعر 
بوجود المستخدم

يسرا تكشف عن التفاصيل األولى لمسلسلها في رمضان 2021 

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

حييى الزيدي

مطر ســـاخن

يف املرآة 

إبتسام تسكت تطلق أغنيتها الجديدة “أنا وياه”
أطلق�ت الفنان�ة املغربي�ة، إبتس�ام تسك�ت، 
أغنيته�ا الجديدة “أن�ا وياه” ع�رب “يوتيوب” 
والت�ي ه�ي م�ن م�ن كلم�ات وألح�ان رحال 
األوزان�ي، توزيع عبد الصمد عكيف، فيما توىل 

إخراج العمل املخرج عماد أزويات.
و  أن�ا  وي�اه  األغنية:”ان�ا  مطل�ع  ويق�ول 
ياه..............ان�ا و ياه حتى حاجة ماتفرقنا 
لكب�ري  حبن�ا  مع�اه  حسدون�ي  العدي�ان  إال 

يرجعنا”.
يذك�ر أن آخر عمل غنائي لتسكت كان بعنوان 
“قلب�ي تل�ف” أصدرته قب�ل ح�وايل سنة عرب 
قناته�ا ع�ى اليوتي�وب، حق�ق أكثر م�ن 4.5 

مليون مشاهدة.
وك�ان آخ�ر أعماله�ا السينمائي�ة فيل�م “30 
مليون” الذي شاركت يف بطولته برفقة كريمة 
غيث، فاتي جمايل، رفيق بوبكر، ربيع القاطي، 

إدريس ومهدي، وآخرين.

كشف�ت الفنانة، ي�را، عن 
التفاصيل األوىل لتعاونها مع 
رشكة اورنچ مرص من خالل 
خدمة حري�ف تمثيل، والذي 
يرتاب�ط م�ع مسلس�ل يرا 
 ،2021 رمض�ان  يف  املقب�ل 
وجاء ه�ذا خالل حفل إطالق 
الخدمة الذي أقيم يوم السبت 
هام�ش  ع�ى  أكتوب�ر   24
مهرجان الجونة السينمائي، 
بحضور املهندس يارس شاكر 
الرئي�س التنفي�ذي، والعضو 
املنتدب لرشكة اورنچ مرص، 
ونخب�ة م�ن الفنان�ني وكبار 

رجال األعمال واإلعالميني.
وتأت�ي خدمة حري�ف تمثيل 
ضمن جهود ي�را املستمرة 
الشاب�ة  املواه�ب  ملسان�دة 
وحرصه�ا الدائ�م ع�ى فتح 
املجال لها يف أعمالها، وتقول 
يرا عن دوافعها للمشاركة 
باملرشوع “استفدت من دعم 

ومساع�دة النج�وم الكبار يل 
يف بدايات�ي، وهو م�ا سأظل 
ممتنة له طوال العمر، ولهذا 
أن�ا سعي�دة بأنن�ي سأق�وم 
ال�دور بش�كل  بنف�س ه�ذا 
رسمي ومنهج فني من خالل 
خدم�ة حري�ف تمثي�ل الذي 
تقدمه رشكة اورنچ املعروفة 
بدعمها للمواه�ب الشابة يف 

فنون عديدة، وهذا دافع آخر 
لتحميس للمشاركة”.

حري�ف تمثيل ه�ي مسابقة 
لعمالء ش�بكة اورنچ، وفيها 
مقط�ع  املتساب�ق  يسج�ل 
فيدي�و ملشه�د تمثييل قصري 
الشخصي�ات  أح�د  يحاك�ي 
ي�را،  بأف�الم ومسلس�الت 
سواء كان الدور يخص يرا 

أو غريها م�ن املمثلني. وبعد 
تحمي�ل الفيديو ع�ى املوقع 
الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة 
التصوي�ت بع�د ذل�ك، ويت�م 
إع�الن الفائ�ز بع�د حصوله 
عى أك�رب عدد م�ن األصوات 
شهرياً.. وإضافة لهذا تختار 
يرا فائز آخر، ليقدم االثنان 
تجرب�ة أداء تمثي�يل أمامها، 
والفائز منهما سينال فرصة 
يف  معه�ا  للتمثي�ل  ذهبي�ة 
مسلسلها املقبل خالل موسم 

رمضان 2021.
وعن املسلس�ل كشفت يرا 
عن أنه من إنتاج رشكة العدل 
ج�روب )املنتج جمال العدل( 
الذين سبق وأن قدمت معهم 
العديد م�ن األعمال، وتشارك 
اإلنت�اج رشك�ة سينرجي  يف 
)تام�ر مريس(، وم�ن تأليف 
أحم�د عادل وإخ�راج سامح 

عبد العزيز.

  

تغريدات

ابراهيم الصميدعي

راغب عالمة

ــلقها او مل يتعاط معها  ــن خانها او تس بعيدا عم
ــرين_٢٠١٩   ــتحق كانت وثبة  #٢٥_تش مبا تس
ــة النقاذ وطن من املوت  اصدق حماولة لضمري ام
ــي،مل يعد مصري الطبقة  ــبب التعفن السياس بس
ــح مصري كل  ــك وامنا اصب ــى احمل ــية عل السياس
ــعب واحلكومة  ــى ثالثي الش ــن ،لذلك عل الوط
والقوى السياسية  التضامن لصاحل انقاذ العراق

ــريوت وكّل املناطق عم  ــوف ب ــاء اهلل بنرجع نش ان ش
ــواد املتحّكم فينا.  تطّل متل العروس، بعد نهاية الس

زّينوا املداين ذهب وياقوت
زرعوا الورد اجلوري بفّية البيوت
طّلت العروس بالطرحة العروس

سألوها شو امسك؟ قالت انا امسي #بريوت
#عاشت_االسامي_يا_بريوت

النجم�ة  ومحب�ي  معجب�ي  أن  يب�دو 
العاملية إريانا جراند كانوا متحمسني 
ج�دا ملشاهدة كليبه�ا الجديد الذي 
حمل عنوان “ positions “، حيث 
حقق سلسلة من االشادات بعد 

ساعات قليلة من إطالقه .
 “ positions “ استط�اع كليب
الذي أطلقت�ه إريانا جراند ذات 

ال�� ) 27 عاما ( عى قناتها الخاصة عى موقع 
الفيديو الشهري” يوتي�وب” أن يحصد أكثر من 
23 ملي�ون مشاه�دة خ�الل يوم�ني فقط من 

. LIKES 2.2 إطالقه، كما حصد أكثر من
وقد ظهرت إريانا جراند يف “ positions “ كأنها 
أصبح�ت رئيس�ة للوالي�ات املتح�دة األمريكية 
، فحس�ب موق�ع “ جاست ج�ريد “ أن أحداث 
الفيدي�و الكام�ل ت�دور يف البيت األبي�ض ، مع 

أريان�ا الت�ي ظه�رت وه�ي تجل�س يف املكت�ب 
البيض�اوي، كم�ا ظه�رت وه�ي يف اجتماع مع 
مجل�س وزرائها، ثم يسل�ط الكليب الضوء أنها 
تعي�ش حياتها الطبيعية كأي�ة امرأة ترتدد عى 
املطبخ وتقوم بإع�داد بعض األطعمة، يف جناح 
غرفة الن�وم الرئاسية تظهر جراند وهي تغني، 
وأخ�ريا تظهر وهي تستمت�ع بوقتها وتتزه مع 

كالبها.

يدخ�ل مسلسل “خيط حري�ر” للنجمة 
مي ع�ز الدين مراحل املونتاج واملكساج 
األخ�رية لإلنتهاء من�ه الف�رتة الحالية، 
استع�داًدا للع�رض عى إح�دى القنوات 
الفضائية نهاية الشهر الجاري، والعمل 
تدور أحداث�ه يف 35 حلق�ة، وهو العمل 
الرابع الذى يجمع مي عز الدين واملخرج 
إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل 
“حال�ة عش�ق” ع�ام 2015، ومسلسل 
“رساي�ل” عام 2018، ومسلسل “وعد” 

عام 2016.
وطرحت رشكة “سينرجي” أول برومو 
من مسلسل “خيط حرير”، وظهرت فيه 
بطلة العمل مي ع�ز الدين داخل طائرة 
خاص�ة يف جو من التشوي�ق والغموض 
واإلث�ارة، حي�ث تمتل�ك م�ي مجموعة 
رشك�ات كبرية مقره�ا داخ�ل القاهرة 

ودبي، ويتوىل مساعدتها الفنان محمود 
عبد املغني، وتدخل يف رصاع مع سوسن 
بدر ونيقوال معوض، كما تبتعد مي عن 
الكوميديا يف ه�ذا املسلسل وتقدم عمال 

دراميا أحداثه تدور يف إطار اجتماعي.
يف  يش�ارك  حري�ر”  “خي�ط  مسلس�ل 
بطولت�ه م�ع الفنانة مي ع�ز الدين كل 
م�ن محمود عب�د املغن�ي وسوسن بدر 
ونيك�وال مع�وض ومي سلي�م وهنادي 
مهنا، محم�د سليمان، صفاء الطوخي، 
ومحمد ع�يل رزق، ووالء الرشيف، وعبد 
الرحي�م حسن وحن�ان سليمان، وأحمد 
صيام، واحم�د خليل، وحن�ان سليمان 
وياسم�ني رحمي، ويوسف عثمان ومن 
إنت�اج رشكة سينرج�ي، وتأليف محمد 
سليم�ان عبد املال�ك، وإخ�راج إبراهيم 

فخر.

“خيط حرير” يدخل مراحل المونتاج األخيرة 

إريانا جراند تحصد 23 مليون مشاهدة بكليب  
”positions“

 إنفعلت النجمة الرتكية نسليهان أتاغول بسبب 
س�ؤال طرح�ه عليه�ا أح�د الصحفي�ني خ�الل 
حضوره�ا برفق�ة زوجها املمث�ل الرتكي قادير 
أوغل�و حفل إط�الق مجموع�ة خريف وش�تاء 
2020/2021 ملارك�ة حات�م أوغل�و التي يمثلها 

قادير.
وخ�الل ردها عى السؤال، ب�دا اإلنفعال واضحا 
عليه�ا، وتحديداً عندما ُسئل�ت ما إذا كان يمكن 
أن تواف�ق ع�ى العمل مجدداً م�ع النجم الرتكي 
بوراك أوزجيفي�ت والتي حقق�ت ثنائيتها معه 
نجاح�اً كبرياً، فقالت بعصيب�ة: “ما عالقة هذه 

االسئل�ة باملناسب�ة؟”. وأضافت أّنها 
مقلة يف لقاءاتها الصحافية، وعندما 
تلتق�ي الصحافي�ني تط�رح عليها 

أسئلة غريبة كهذه ال تعجبها.
ه�ذا األمر جع�ل املتابعني يعيدون 
ب�ني  العالق�ة  توت�ر  يف  الحدي�ث 
أوزجيفيت وزوجها قادير، إذ ُذكر 

حينها عندما كانت تصور مسلسل 
“ح�ب أعمى” أن قادير كان يغار من 

مشاهدها الرومنسبة مع بوراك وحصل 
بينهما قطيعة وجفاء.

نسليهان أتاغول تنفعل بسبب بوراك أوزجيفيت

أعربت الفنانة اإلماراتية، أحالم، عن إستيائها الشديد وغضبها من ترصيحات الرئيس 
الفرنيس إيماني�ول ماكرون التي أكد فيها أن فرنسا لن تتخى عن الرسومات املسيئة 

للرسول محمد )ص( وللرموز اإلسالمية.
ونرشت عرب صفحتها الخاصة عى أحد مواقع التواصل اإلجتماعي سلسلة من التغريدات، 
تضمن�ت صورة ملاكرون ظهر فيها وع�ى وجهه آثار حذاء، وعلّقت بالقول:”إال رسول الله 
حسب�ي الل�ه ونعم الوكي�ل فيك يا مكرون الله�م زلزل االرض من تح�ت قدميه بابي 
وام�ي انت يا رسول الله”.وأضافت:”حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته 
العفنه”، وتابعت:”غن�وا واعملوا مهرجانات وحفالت وتغطيات وتغريدات 
وأنسوا ش�فيعكم محمد ب�ن عبدالله يا ويلنا كي�ف بنقابل رسول الله 
وينك�م نايم�ني للحن ان�رصوا رسولكم ان�رصوا حبي�ب الله ولو 

بتغريده...... فبقلبه وهو اضعف االيمان”.

أحالم تهاجم ماكرون:”إال رسول الله”


