
تفاصيل اخرى ص3

بغداد/ الزوراء:

مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  وج�ه 

الكاظمي، امس الثالثاء، بفتح املنطقة 

الخ�راء يف بغ�داد بشكل كام�ل، بعد 

إغالقه�ا ع�ى هام�ش إج�راءات أمنية 

الصاروخية. الهجم�ات  عقب تصعي�د 

كما قرر الكاظم�ي افتتاح جرس املعلق 

باتجاه املطار ذهاب�ا وايابا من الساعة 

الخامس�ة  لغاي�ة  صباح�ا  السادس�ة 

عرصا.

بغداد/ الزوراء:
أكدت قي�ادة العملي�ات املشرتكة أنه 
ل�ن يبقى لداعش مك�ان آمن يف أرض 
الع�راق بفض�ل تشكي�الت األجه�زة 
األمني�ة التي ن�ذرت أرواحها من أجل 
توفري األمن واألم�ان ومنع محاوالت 
القيادة يف  العنارص اإلرهابية.وذكرت 
بي�ان: أن “الق�وات األمني�ة املشرتكة 
جزي�رة  تفتي�ش  بواج�ب  املكلف�ة 
تطهريه�ا  م�ن  تمكن�ت  كنع�وص، 
بالكامل بعد جه�ود متميزة استمرت 
عى مدى ٨ أيام، وقد أسفرت العملية 
عن تدمري ١٢ وكراً لإلرهابيني وضبط 
واألعت�دة  لألسلح�ة  مستودع�ات   ٥
وامل�واد الغذائية”.وأضاف�ت أن�ه “قد 

تواج�د رئي�س أركان الجي�ش ونائب 
ميداني�اً  املشرتك�ة  العملي�ات  قائ�د 
يف عملي�ة االنته�اء م�ن تطه�ري هذه 
الجزيرة والذي يعد نرصاً كبرياً يضاف 
إىل سف�ر انتص�ارات قواتن�ا األمني�ة 
البطلة، بعد أن جففت منابع اإلرهاب 
نين�وى  محافظ�ات  ب�ني  وتمويل�ه 
وكركوك”.وختم�ت  الدي�ن  وص�الح 
قي�ادة العملي�ات املشرتك�ة بأنه “لن 
يبق�ى لداع�ش مك�ان آم�ن يف أرض 
العراق بفض�ل الشجعان يف تشكيالت 
األجه�زة األمنية التي ن�ذرت أرواحها 
م�ن أجل توف�ري األمن واألم�ان ومنع 
مح�اوالت العن�ارص اإلرهابي�ة م�ن 

تهديد املواطنني وابتزازهم”.

باكو / متابعة الزوراء:
اتهمت أذربيجان امس الثالثاء أرمينيا 
بشن هجوم صاروخ�ي عى بلدة باردا 
قرب جبه�ة القتال م�ع ناغورني قره 
ب�اغ م�ا أدى إىل مقت�ل أربع�ة مدنيني 
وإصاب�ة نحو عرشة بج�روح، غري أن 
يريف�ان نف�ت ش�ن أي هجوم.وق�ال 
مساع�د الرئي�س األذربيجاني حكمت 
القت�ى  ب�ني  إن  تغري�دة  يف  حجيي�ف 
طف�ال مش�ريا إىل إصاب�ة 13 ش�خصاً 
أيضا ومتهما أرميني�ا “بشن هجمات 
عشوائي�ة تسته�دف مدنيني”.وتاب�ع 
للغاي�ة  مرتف�ع  الضحاي�ا  “ع�دد  أن 

بسبب استخ�دام الذخائر العنقودية”. 
وبحسب باك�و، أصابت الن�ريان قرية 
غارايوسف�ي الواقعة عى بعد عرشين 
الجبهة.ونف�ت  خ�ط  رشق  كيلوم�رتا 
املتحدثة باس�م وزارة الدفاع األرمينية 
شوش�ان ستيباني�ان االته�ام مؤكدة 
عدم إط�الق أي صاروخ باتج�اه باردا 
من جانب قوات أرمينيا أو االنفصاليني 
األرم�ن يف ق�ره باغ.وكتب�ت عى تويرت 
أن “بي�ان الجان�ب األذربيجان�ي حول 
هجوم صاروخي مزع�وم ... كذب تام 

واستفزاز قذر”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أظه�رت نتائج استط�الع لل�رأي يف الواليات 
املتحدة تقدما ضئيال للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، ع�ى منافسه يف السباق الرئايس جو 
باي�دن، وذل�ك ألول مرة منذ أكثر من ش�هر.

وع�ى وف�ق وسائ�ل إع�الم، أش�ارت نتائج 
استط�الع نظمت�ه مؤسس�ة “راسموسن” 
لألبح�اث، إىل أن 48 باملئ�ة م�ن األمريكي�ني 
يؤي�دون ترامب، بينما يؤي�د 47 باملئة منهم 
الديمقراطي ج�و بايدن.القاضية األمريكية 
إيم�ي كون�ي فيفي�ان باريت، التي رش�حها 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتكون خلفا 
للقاضي�ة الراحل�ة روث ب�ادر جينسبريغ يف 
املحكمة العليا، 30 سبتمرب 2020. وأعرب 3 

باملئة ممن ش�ملهم االستطالع عن تأييدهم 
للمرش�حني عن األحزاب الصغ�رى، بينما لم 
يحدد 2 باملئة املرش�ح ال�ذي يؤيدونه.وجرى 
االستط�الع يف 24 و25 أكتوبر/ترشين األول 
الجاري، وش�مل 1500 م�ن الناخبني وبلغت 

باملئ�ة .وأش�ار تقري�ر   2.5 الخط�أ  نسب�ة 
ملؤسسة “راسموس�ن” إىل، أن “ترامب تقدم 
عى منافسه ألول مرة منذ منتصف سبتمرب/

أيل�ول املايض”.من جهة أخرى، أجرت وكالة 
“روي�رتز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” 
استطالع�ا آخ�ر يف 6 والي�ات أمريكي�ة، هي 
ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث 
كاروالينا وفلوري�دا وأريزونا.وأظهرت نتائج 
االستط�الع تق�دم بايدن عى ترام�ب بفارق 
كبري يف ويسكونسن وبهامش ضئيل يف والية 
بنسلفانيا.ومن املتوقع أن تلعب تلك الواليات 
دورا حاسم�ا يف تقري�ر نتائ�ج االنتخاب�ات 
الرئاسي�ة يف الواليات املتح�دة يف 3 نوفمرب/

ترشين الثاني املقبل.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت اللجنة املالي�ة النيابية عن وجود 
١٥0 ال�ف موظف من مزدوج�ي الرواتب، 
مبينة أن معالجة هذا املوضوع ستوفر أكثر 
من تريليون دينار شهريا. وفيما افصحت 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة عن 

وجود نح�و ٢4 أل�ف ش�خص يتقاضون 
روات�ب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة، 
أش�ارت إىل أن هذه األع�داد تمثل أقل من 
نص�ف الدوائر.وق�ال مق�رر اللجنة احمد 
الصفار، أمس الثالث�اء، يف حوار صحفي: 
إنه “بعد التدقيق بم�رشوع قانون العجز 

امل�ايل بامللحق الخاص بالنفق�ات الجارية 
املتضمن 3٨ بن�داً وجدنا أنه يمكن تأجيل 
بعض البنود اىل موازنة ٢0٢١ لتقليل مبلغ 
الق�رض الذي يزيد ع�ى 4١ ترليون دينار، 
مؤك�داً أن�ه م�ن املستحيل املوافق�ة عليه 
م�ن قبل مجل�س النواب أو اللجن�ة املالية 

“سبع�ة  أن  الصف�ار  النيابية”.وأض�اف 
بن�ود من أصل ال� 3٨ واجبة اإلنفاق خالل 
األربع�ة اش�هر القادم�ة، منه�ا »روات�ب 
املوظف�ني، الروات�ب التقاعدي�ة، املديونية 
وفوائ�د املديوني�ة، والبطاق�ة التمويني�ة 
واألدوية وش�بكة الحماي�ة االجتماعية«، 

مبين�اً أنها بنود رضوري�ة ينبغي للقرض 
أن يشمله�ا، وما تبقى م�ن بنود النفقات 
الجاري�ة ُيح�ول اىل موازن�ة ٢0٢١ ، لحل 
مشكل�ة الرواتب ب�أرسع وقت ممكن عن 

طريق اقرار مرشوع قانون العجز املايل”.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس الن�واب جلست�ه االعتيادية، ظهر 
اليوم، عى امل ان يتمكن فيها من حسم خالفات 
الدوائر االنتخابية ملحافظة كركوك ، فيما قررت 
رئاس�ة مجل�س الن�واب عق�د اجتم�اع للجن�ة 

التعدي�الت الدستوري�ة صب�اح الي�وم االربعاء، 
يف القاع�ة الخاص�ة بمكتب الرئي�س، وسيكون 
هو االجتماع النهائ�ي للجنة الدستورية وستتم 
مناقشة املادة ١40 الدستورية .يف غضون ذلك ، 
انتهى االجتماع املشرتك لرئاسة الربملان واللجنة 

املالي�ة النيابي�ة لبحث م�رشوع قان�ون تمويل 
العج�ز امل�ايل، باالتفاق ع�ى اج�راء التعديالت، 
وتضم�ني املقرتحات لتخفي�ض مبلغ االقرتاض 
الحكوم�ي.لك�ن لجنة مراقبة تنفي�ذ الربنامج 
الحكوم�ي والتخطي�ط االسرتاتيج�ي النيابية ، 

اك�دت اّن م�رشوع قان�ون تمويل العج�ز املايل 
املقدم من قبل الحكومة يحتاج اىل قراءة علمية 
واقتصادي�ة دقيق�ة للمعطي�ات الحقيقية عى 

أرض الواقع.

الكشف عن 150 ألف موظف فضائي معاجلتهم توفر تريليون دينار شهريا
العمل: 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة

اجتماع حاسم للجنة التعديالت الدستورية اليوم وانتقادات نيابية حادة لقانون متويل العجز املالي

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س الثالثاء، 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 4510 
اصابات جديدة و53 حالة وفاة وش�فاء 2488 
حال�ة، حددت دائرتي صح�ة الرصافة والكرخ 
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.

وذكرت ال�وزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”: ان 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 19372، 
ليصبح ع�دد الفحوصات الكلي�ة: 2794774، 
مبينة ان�ه تسجيل 4510 اصابات جديدة و53 

حالة وف�اة وش�فاء 2488 حالة.واضافت: ان 
عدد حاالت الشفاء الكي: 388081 )84.4%(، 
اما عدد االصاب�ات الكي: 459908، بينما عدد 
الح�االت التي تح�ت الع�الج: 61103، يف حني 
ع�دد الحاالت الراقدة يف العناي�ة املركزة: 398، 
وعدد حاالت الوفيات الكي: 10724.من جهته، 
اعل�ن مدير ع�ام صح�ة بغ�داد الرصافة عبد 
الغن�ي الساعدي، تسجي�ل 426 اصابة جديدة 
بف�ريوس كورون�ا بينه�ا 264 خ�الل الرص�د 

الوبائي للقطاعات الصحية.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
دخ�ل الرئي�س الجزائري، عبد املجي�د تبون، امس 
الثالثاء، إىل أح�د املستشفي�ات العسكرية التابعة 
للجيش يف العاصمة الجزائرية.وجاء يف بيان صادر 
عن رئيس مجلس الوزراء الجزائري )الوزير األول(، 
دخ�ول رئي�س الجمهوري�ة الجزائري عب�د املجيد 
تب�ون إىل وح�دة متخصص�ة للع�الج باملستشفى 
العاصم�ة  يف  النعج�ة  بع�ني  للجي�ش  املرك�زي 
الجزائرية.وبحس�ب البي�ان الذي نرشت�ه اإلذاعة 
الجزائري�ة، فقد أكد الوزي�ر األول أن حالة الرئيس 
الجزائ�ري مستقرة، “وال تستدعي أي قلق”.وجاء 
يف نص البي�ان: “بناًء ع�ى توصي�ة أطبائه، دخل 

رئي�س الجمهورية، السيد عب�د ال�مجيد تبون، إىل 
وح�دة متخصص�ة للع�الج باملستشف�ى املركزي 
للجيش بعني النعجة – بالجزائر العاصمة”.وأشار 
املص�در إىل أن حال�ة الرئي�س الجزائ�ري الصحية 
“مستقرة وال تستدعي أي قلق، بل إن السيد رئيس 
الجمهوري�ة يواص�ل نشاطاته اليومي�ة من مقر 
عالجه”.وكان�ت رئاس�ة الجمهوري�ة الجزائرية، 
أعلن�ت يوم السب�ت املايض، عن مب�ارشة الرئيس 
الجزائ�ري عب�د املجي�د تب�ون، إلج�راءات الحجر 
الصح�ي الطوع�ي ملدة 5 أي�ام، وذلك ع�ى خليفة 
ظهور أعراض ف�ريوس كورونا لدى عدد من كبار 

موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة.

مواطنون يشكون عرب          االرتفاع الباهظ للبيض وخلوه من مائدتهم ويدعون ملقاطعته 
الزراعة حتمل التجار واملهربني مسؤولية ارتفاع سعر الطبقة إىل 7 آالف دينار

الزوراء/ حسني فالح:
الباه�ظ  االرتف�اع  ش�كا مواطن�ون 
املائ�دة يف االس�واق  بأسع�ار بي�ض 
املحلي�ة، وفيم�ا ناش�دوا الحكوم�ة 
التدخ�ل لتخفيضه لكون�ه يعد لقمة 
عيش الفق�راء، حملت وزارة الزراعة 
التج�ار واملهرب�ني مسؤولي�ة ارتفاع 
دين�ار،  االف   7 اىل  البي�ض  طبق�ة 

كاشفة عن مساٍع لتخفيضه.
وقال عدد م�ن املواطنني ل�”الزوراء” 
ان هن�اك ارتفاع�ا مفاجئ�ا بأسعار 
بي�ض املائ�دة يف االس�واق املحلي�ة، 
حيث وص�ل سعر طبق�ة البيض من 
6500 اىل 7 االف دين�ار يف االس�واق، 
بعدما كان سعرها يرتاوح بني 4000 
االف اىل 5000 دين�ار خالل االسابيع 
يع�د  البي�ض  ان  املاضية.واضاف�وا: 
غ�ذاء الفقراء، فارتف�اع سعره يعني 

اعالن الح�رب عى الفقراء والطبقات 
الكادح�ة، التي ليس�ت باستطاعتها 
ان تش�رتي طبقة البيض بهذا السعر 
وحت�ى بسع�ر خمس�ة االف.وطالب 
املواطنون الحكومة والجهات املعنية 
بالتدخل لوضع آلي�ة لتخفيض سعر 
البيض سواء من خالل فتح االسترياد 
املقن�ن او إل�زام املنتج�ني بتخفيض 
سعر الطبقة اىل 3 االف دينار، مهددين 
بخ�روج بتظاهرة كب�رية تحت اسم 
ان  اىل  البيض”.واش�اروا  “تظاه�رة 
اغل�ب الطبقات املتوسط�ة والفقرية 
ال تستطي�ع رشاء البيض بهذا السعر 
الباه�ظ، يف ظ�ل املست�وى املعي�ي 
الصعب الذي يعيشه البلد حاليا سواء 
يف تأخ�ري دف�ع الروات�ب او يف غ�الء 

املعيشة.

الزوراء/ خاص:
تستعد مدين�ة االعظمية ومدن بغ�داد لالحتفال 
باملول�د النبوي الرشيف وسط اج�راءات وقائية، 
وفيما اكد ام�ام جامع االمام االعظم ابي حنيفة 
النعم�ان ان االحتف�ال باملول�د النب�وي الرشيف 
غ�دا الخمي�س سيكون مح�دودا، تزين�ت مدينة 
االعظمية ومناط�ق العاصمة بغداد وش�وارعها 
باالع�الم والص�ور احتف�اًء بمولد النب�ي محمد 
)صى الل�ه عليه واله وسلم(.وق�ال الدكتور عبد 

الوه�اب احم�د الط�ه، عض�و املجم�ع الفقهي 
وإم�ام جام�ع اب�ي حنيف�ة النعم�ان، يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
غ�دا الخميس سيك�ون محدودا وس�ط اجراءات 
احرتازية بسبب تفي ف�ريوس كورونا.واضاف 
الطه: ن�ويص االمة االسالمية باتباع النبي محمد 
)ص�ى الل�ه عليه وال�ه وسل�م(، وان يك�ون لها 
موق�ف لنرصت�ه يف ظ�ل التج�اوزات واالساءات 
الت�ي يمارسها قادة الغ�رب بحقه “ص”، ومنها 

ما بدر م�ن الرئيس الفرن�ي ايمانويل ماكرون 
تجاه االسالم ونبيه.واشار اىل: ان املجمع الفقهي 
جعل ش�عاره لحملة “محمد قدوتن�ا” هذا العام 
“حري�ص عليكم” لتعزيز منهج الرحمة والسالم 
والتكاف�ل االجتماع�ي وتعزي�ز القي�م االنسانية 
الت�ي جاء بها النب�ي “ص” للبرشية جمعاء.كما 
طالب املواطن�ني بااللتزام بالتوصي�ات الصحية 
والوقائي�ة حفاظ�ا ع�ى سالمته�م م�ن الوباء.

ويستذك�ر العراقي�ون يف الثاني ع�رش من ربيع 

االول م�ن كل عام املولد النب�وي الرشيف باملديح 
واالذكار والتواش�يح الديني�ة يف املساجد، وتزيني 
املنازل واملحالت السكنية وتوزيع الحلوى احتفاًء 
بمول�د نب�ي الرحم�ة الرسول محم�د )صى الله 
عليه وال�ه وسلم( ، إال ان الع�ام الحايل قد يكون 
استثنائي�ا بسبب تفي وب�اء كورونا الذي يمنع 
التجمع�ات البرشية حس�ب التوصيات الصحية، 
إال ان مناطق وش�وارع العاصمة ش�هدت تزيينا 

احتفاًء باملولد الرشيف.

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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اربيل/ الزوراء:  
اقليم كردستان، ريواز فائق،  أعلنت رئيسة برملان 
إصابة أكثر من ٢0 برملانيا بفريوس كورونا املستجد.

امس  الربملان،  جلسة  افتتاح  مع  فائق،  وطالبت 
والتدابري  بالتعليمات  بااللتزام  االعضاء  الثالثاء، 
الوقائية، قائلة: رجاًء استخدموا الكمامات، فقاعة 
لعدة  سوية  داخلها  سنتواجد  صغرية،  الربملان 
ساعات.واضافت انه »لغاية اآلن أكثر من ٢0 زميالً 
 ١١١ االقليم  برملان  بكورونا«.ويضم  اصيبوا  لنا 
عضوا من مختلف الكتل الربملانية، وكانت رئاسته 
قد علقت اعمال الجلسات لفرتة محدودة مع تفي 

ظهرو الفريوس يف كردستان.

إصابة أكثر من 20 نائبا يف 
برملان كردستان بكورونا

الكاظمي يوجه بفتح املنطقة 
اخلضراء بشكل كامل

جامع اإلمام األعظم يستعد غدا الحتفال حمدود باملولد النبوي الشريف

العمليات املشرتكة: لن يبقى لداعش 
مكان آمن يف العراق

اذربيجان تتهم أرمينيا بقصف صاروخي 
أوقع قتلى مدنيني واالخرية تنفي

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
وتقرتب من الـ 460 ألفا

نقل الرئيس اجلزائري إىل أحد املستشفيات العسكرية 

املالية النيابية حتذر من طباعة عملة جديدة.. وتؤكد: ثالث فئات ستتضرر

االخريةتطبيق يستخدم الذكاء االصطناعي الكتشاف أعطال حمركات السيارات

ص 5

 

مال طالل: لن يكون هناك أي إجراء 
أمين إلخالء ساحة التحرير 

أعلن استعداد فرنسا وبريطانيا وأملانيا لدعم االنتخابات

الزوراء/ دريد سلمان:
أعل�ن املتح�دث باس�م رئيس ال�وزراء، 
أحمد مال طالل، أمس الثالثاء، استعداد 
حكوم�ات فرنس�ا وبريطاني�ا وأملاني�ا 
العراقي�ة  املبك�رة  االنتخاب�ات  لدع�م 
»تقنياً ومالياً«، فيما اكد أن املتظاهرين 
أمامهم فرصة كب�رية لتنظيم أنفسهم 
سياسي�اً والدخ�ول يف االنتخابات، ولن 
يك�ون هن�اك أي إج�راء أمن�ي إلخ�الء 
ساح�ة التحري�ر.  وقال م�ال طالل، يف 
مؤتم�ره الصحف�ي األسبوع�ي ال�ذي 
الحكوم�ة  إن  »ال�زوراء«:  حرت�ه 
نجح�ت يف حماية املتظاهري�ن. مشرياً 
إىل: أن ال�رأي العام أصبح يميز بني أداء 
الحكوم�ة وحرصه�ا ع�ى املتظاهرين 
السابقة.وأض�اف:  الحكوم�ات  وأداء 
أن اخ�الء ساح�ة التحرير خي�ار عائد 
للمعتصمني وهو حق دستوري. مشدداً 
عى أن ساحة التحرير تعد مكاناً للتعبري 
عن الرأي ولي�س ملهاجمة قوات األمن.
واك�د مال طالل: أن املتظاهرين أمامهم 
فرصة كب�رية لتنظيم أنفسهم سياسياً 
والدخول يف االنتخابات، ولن يكون هناك 
أي إجراء أمني إلخ�الء ساحة التحرير. 
وتاب�ع: أن مجلس الوزراء خ�ّول وزير 
امل�وارد املائي�ة صالحي�ة التوقي�ع عى 
بروتوك�ول التعاون يف إدارة مياه دجلة 
بني الع�راق وتركي�ا. مبين�ا ان مجلس 
ال�وزراء ق�رر توف�ري حاج�ة القط�اع 

الزراع�ي م�ن ب�ذور الحنط�ة والشعري 
وبأسعار مدعومة. ونقل املتحدث باسم 
الكاظمي ع�ن األخري تثمين�ه الروحية 
التي تمتع بها الشباب خالل تظاهرات، 
أول أمس، واش�ادته بوعي التنسيقيات 
التي رفعت الخيم م�ن ساحة التحرير، 
إضاف�ة إىل مطالبت�ه املتظاهرين بعدم 
الشع�ور باإلحب�اط ملا حقق�وه خالل 
التظاهرات. وبشأن االنتخابات املبكرة، 
املقرر إجراؤها يف 6 حزيران ٢0٢١، قال 
أحمد م�ال ط�الل: إن حكوم�ات أملانيا 
وفرنس�ا وبريطانيا أك�دت استعدادها 
لدعم االنتخابات املبكرة العراقية تقنياً 
ومالياً. مؤك�دا: أن املتظاهرين أمامهم 
فرصة كب�رية لتنظيم أنفسهم سياسياً 

والدخول يف االنتخابات.

“للمرة األوىل منذ أكثر من شهر”.. ترامب يتقدم على بايدن

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء، عى مقرتح قانون تعديل قانون كلية الرشطة. النواب، امس  صوت مجلس 

امس عى  التي عقدت  النواب صوت خالل جلسة  إن »مجلس   : برملاني  وقال مصدر 
مقرتح قانون تعديل قانون كلية الرشطة رقم 3٧ لسنة ٢000«. وأضاف املصدر أن 
»مجلس النواب ُينهي تقرير ومناقشة مرشوع قانون تصديق التعديالت التي اجريت 
عامي ١٩٩٩ و ٢003 عى اتفاقية انشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية wipo املوقعة 
ومناقشة  تقرير  ُينهي  النواب  »مجلس  أن  املصدر  ١٩6٧«.وتابع  عام  ستوكهولم  يف 
مرشوع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات لعام 
١٩٧٢«.كما صوت مجلس النواب، عى قانون التعديل االول لقانون سامراء عاصمة 
فقرة  اضافة  عى   ، املجلس  ٢0١٨«.ووافق  لسنة   ٥ رقم  االسالمية  للحضارة  العراق 

قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة االسالمية عى جدول اعماله.

الربملان يصوت على مقرتح قانون تعديل 
قانون كلية الشرطة

 األعظمية وشوارع بغداد تتزين احتفاًء مبولد نيب الرمحة “ص”

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( يف بيان، امس الثالثاء، 
إصابة رئيس�ه جيان�ي إنفانتينو بف�ريوس كورونا.وقال بيان 
للفيف�ا: إن إنفانتينو البالغ م�ن العمر “50 عاما” ظهرت عليه 
أعراض طفيف�ة وعزل نفسه ذاتيا، وسيبقى يف الحجر الصحي 
لعرشة أيام عى األقل.وأض�اف البيان: جميع املخالطني لرئيس 
الفيفا يف األيام القليلة املاضية تم إبالغهم بالنبأ التخاذ الخطوات 

الالزمة... يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو.

إصابة رئيس “فيفا” بفريوس 
كورونا

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

نص جلسة جملس الوزراء ص3 



مواطنون يشكون عرب          االرتفاع الباهظ للبيض وخلوه من مائدتهم ويدعون ملقاطعته 

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وتقرتب من الـ 460 ألفا

الزوراء / يوسف سلمـان:

االعتيادية،  جلسته  النواب  مجلس  يعقد 

من  فيها  يتمكن  ان  امل  عىل  اليوم،  ظهر 

ملحافظة  االنتخابية  الدوائر  خالفات  حسم 

كركوك ، فيما قررت رئاسة مجلس النواب 

الدستورية  التعديالت  للجنة  اجتماع  عقد 

الخاصة  القاعة  يف  االربعاء،  اليوم  صباح 

االجتماع  هو  وسيكون  الرئيس،  بمكتب 

مناقشة  وستتم  الدستورية  للجنة  النهائي 

املادة ١٤٠ الدستورية .

املشرتك  االجتماع  انتهى   ، ذلك  غضون  يف 

لرئاسة الربملان واللجنة املالية النيابية لبحث 

مرشوع قانون تمويل العجز املايل، باالتفاق 

املقرتحات  وتضمني  التعديالت،  اجراء  عىل 

لتخفيض مبلغ االقرتاض الحكومـي.

لكن لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي 

والتخطيط االسرتاتيجي النيابية ، اكدت اّن 

املقدم  املايل  العجز  تمويل  قانون  مرشوع 

علمية  قراءة  اىل  يحتاج  الحكومة  قبل  من 

واقتصادية دقيقة للمعطيات الحقيقية عىل 

أرض الواقع.

وقالت عضو اللجنة، النائب انعام الخزاعي، 

يركز  القانون  »مرشوع  ان  لـ«الزوراء«: 

من  االخرية  األربعة  الشهور  تمويل  عىل 

عام 2٠2٠ ، واملفروض يكون لثالثة شهور 

فقط الن شهر ايلول تمت تغطية رواتبه من  

النفقات الجارية حسب البيان االخري لوزارة 

العامة  النفقات  إجمايل  اورد  الذي  املالية 

ايلول 2٠2٠ هو » 5١.9  ترليون  لغاية ١7 

دينار، بمعنى 6  ترليونات شهريا تقريبا ».

الحقيقي  العجز   « ان  الخزاعي  واضافت 

املالية(  وزارة  ألرقام  )وفقا  به  املبالغ 

»مقدار  املطلوبة  التمويل  فجوة  ان  يتبني 

العام  من  املتبقية  االربع  للشهور  العجز« 

يساوي »2٤ ترليون دينار« اجمايل النفقات 

ايرادات  دينار  تريليون   ١6« منها  مطروحا 

االشهر  نفطية وغري نفطية متوقعة خالل 

االربع القادمة وفقا لحسابات وزارة املالية 

يف الفقرة )ج( و)د( من املادة ١ من مرشوع 

قانون تمويل العجز املايل ».

والعجز  التمويل  فجوة   « ان  واوضحت 

الحقيقي يساوي )8( تريليونات دينار فقط 

وليس )٤١( تريليون دينار كما اشارت املادة 

)3( من القانون تمويل العجز املايل ».

وكانت اللجنة املالية النيابية انتقدت مرشوع 

الحكومة،  من  املرسل  االقرتاض  قانون 

وعالية  خيالية  ارقاما  تضمن  انه  واكدت 

وخال من مبدأ ترشيد االنفاق والتقشف .

وقالت عضو اللجنة النائب سهام العقييل 

مرشوع   « ان  مؤخرا   الزوراء«،  لـ« 

شأنها  من  فقرة  أية  اىل  يرش  لم  القانون 

ان تقلل النفقات غري الرضورية وترشيد 

اليها  التي تلجأ  االستهالك وبعض االمور 

الدول التي تمر بأزمات مالية واقتصادية 

التمويل مثلت  » فجوة  ان  اىل  »، واشارت 

دينار  مليار  و6٠٠  تريليونا   ٤١ حوايل 

والذي خول مرشوع القانون وزير املالية 

تلك  لسد  والخارجي  الداخيل  باالقرتاض 

الفجوة« .

هذا  ان«  املالية  اللجنة  عضو  وحذرت 

بالديون  العراق  اغراق  اىل  يؤدي  االجراء 

انتكاسة  يسبب  وقد  والخارجية،  الداخلية 

للواقع االقتصادي للعراق«. داعية اىل تحدد 

فقط  الرضورية  بالنفقات  القانون  مواد 

االعاقة  وذوي  والتقاعد  الرعاية  كرواتب 

االخرى  االمور  وتأجيل  املوظفني،  ورواتب 

غري الرضورية لحني توفر السيولة التقدية، 

إلزام  تتضمن  مادة  بإضافة  طالبت  كما 

تفصيلية  كشوفات  تقديم  املعنية  الجهات 

بعد  القانون  التي ترصف بموجب  للمبالغ 

مناقالت  اجراء  ومنع   ،2٠2٠/١2/3١

مالية .

الزوراء/ حسني فالح:
الباهظ  االرتفاع  مواطنون  شكا 
االسواق  يف  املائدة  بيض  بأسعار 
الحكومة  ناشدوا  وفيما  املحلية، 
لقمة  يعد  لكونه  لتخفيضه  التدخل 
الزراعة  وزارة  حملت  الفقراء،  عيش 
ارتفاع  مسؤولية  واملهربني  التجار 
طبقة البيض اىل 7 االف دينار، كاشفة 

عن مساٍع لتخفيضه.
لـ«الزوراء«  املواطنني  من  عدد  وقال 
بأسعار  مفاجئا  ارتفاعا  هناك  ان 
بيض املائدة يف االسواق املحلية، حيث 
وصل سعر طبقة البيض من 65٠٠ اىل 
كان  بعدما  االسواق،  يف  دينار  االف   7
اىل  االف   ٤٠٠٠ بني  يرتاوح  سعرها 

5٠٠٠ دينار خالل االسابيع املاضية.
واضافوا: ان البيض يعد غذاء الفقراء، 
الحرب  اعالن  يعني  سعره  فارتفاع 
عىل الفقراء والطبقات الكادحة، التي 
ليست باستطاعتها ان تشرتي طبقة 
بسعر  وحتى  السعر  بهذا  البيض 

خمسة االف.
وطالب املواطنون الحكومة والجهات 
املعنية بالتدخل لوضع آلية لتخفيض 

فتح  خالل  من  سواء  البيض  سعر 
املنتجني  إلزام  او  املقنن  االسترياد 
االف   3 اىل  الطبقة  سعر  بتخفيض 
بتظاهرة  بخروج  مهددين  دينار، 

كبرية تحت اسم »تظاهرة البيض«.
الطبقات  اغلب  ان  اىل  واشاروا 
املتوسطة والفقرية ال تستطيع رشاء 
ظل  يف  الباهظ،  السعر  بهذا  البيض 
املستوى املعييش الصعب الذي يعيشه 
البلد حاليا سواء يف تأخري دفع الرواتب 

او يف غالء املعيشة.
الناشطني  من  عدد  نظم  ذلك  اىل 
واملدونني يف مواقع التواصل االجتماعي 
حمالت تطالب بمقاطعة رشاء البيض 
سعره  ارتفاع  بسبب  االسواق  من 
املفاجئ، مؤكدين ان مقاطعة رشائه 
املنتجني  سيجرب  االسواق  يف  وتكدسه 

عىل تخفيض سعره.
وزارة  باسم  املتحدث  قال  جهته،  من 
حديث  يف  النايف،  حميد  الزراعة، 
واضحا  تشددا  هناك  ان  لـ«الزوراء«: 
املناطق  يف  الحدودية  املنافذ  عىل 
الوسطى والجنوبية، ما ادى اىل تقليل 
الزراعية،  املنتجات  تهريب  عمليات 

بنسبة  والدجاج  املائدة  بيض  ومنها 
.%6٠

واضاف: ان اسباب ارتفاع سعر بيض 
اىل  يرجع  املحلية  االسواق  يف  املائدة 
لهم  يروق  ال  واملهربني  املنتفعني  ان 

بأن يكون هناك منتج محيل موفر يف 
االسواق بدليل انه قبل ايام كان سعر 
هؤالء  ان  اىل:  الفتا  مستقرا.  البيض 
يحاولون الضغط عىل الوزارة من اجل 

فتح االسترياد.

تستجب  لم  الوزارة  ان  وتابع: 
نظرا  االسترياد  تفتح  ولن  لضغطهم، 
بيض  مادة  من  كاٍف  منتج  لوجود 
يبيعون  املنتجني  ان  اىل:  الفتا  املائدة. 
 58 اىل   56 بسعر  البيض  كارتونة 

 ٤5٠٠ بسعر  البيض  طبقة  أي  الفا، 
برفع  التجار  قام  حني  يف   ،٤75٠ اىل 
سعره اىل نحو 7 االف دينار يف االسواق 

املحلية.
عالية  االنتاج  تكلفة  ان  اىل:  واشار 
لكارتونة  دينار  الف   ٤٠ اىل  جدا تصل 
باسترياد  املنتج  يقوم  حيث  البيض، 
العلف واملواد الداخلة يف االنتاج ورصف 
تمثل مدخوالت  وكلها  العمال،  رواتب 
فضال  البيض،  سعر  خاللها  من  تزيد 
والنفط  الكهرباء  جبايات  دفع  عن 
وكذلك  وغريها،  الكمركية  والتعريفة 
سببا  كان  الذي  الدوالر  سعر  ارتفاع 
لدى  حتى  املنتجات  اسعار  بارتفاع 
دول الجوار، هذه كلها مجتمعة ادت 
االسواق  يف  البيض  سعر  ارتفاع  اىل 

املحلية.
واكد: ان هناك مساعي لدعم املنتجني 
خالل  من  البيض  سعر  لتخفيض 
املنتجات  عىل  التعريفة  رسوم  تقليل 
اجل  من  والنفط  الكهرباء  وجبايات 
اىل  باالضافة  البيض،  سعر  تخفيض 
فروع  بفتح  املنتجني  الوزارة  مطالبة 
من  املحافظات  اسواق  جميع  يف  لهم 

اجل البيع املبارش للمواطن.
اىل: ان هناك استجابة من قبل  ولفت 
مبارش  بيع  هناك  وسيكون  املنتجني 
للمواطنني، باالضافة اىل التجار. مبينا: 
باسترياد  سمحت  الزراعة  وزارة  ان 

الذرة العلفية لدعم قطاع الدواجن.
للمنتجني  داعمة  الوزارة  ان  واوضح: 
من خالل حماية املنتج املحيل وتوفري 
الفتا  وغريها.  البيطرية  اللقاحات 
الدعم  اىل  بحاجة  املنتجني  ان  اىل: 
اللوجستي من الدولة كتخفيض اجور 

الكهرباء والنفط وغري ذلك.
وشدد عىل رضورة توفري كل متطلبات 
اهمية  من  له  ملا  املحيل  املنتج  دعم 
الوطني،  االقتصاد  تطوير  يف  بالغة 
البيض  طبقة  سعر  تخفيض  مرجحا 

خالل االيام القليلة املقبلة.
ان هناك شاحنات محملة  اىل:  واشار 
محافظ  من  منعها  تم  املائدة  ببيض 
واسط من الدخول اىل العاصمة، إال ان 
مع  االتصال  عرب  تدخل  الزراعة  وزير 
املحافظ، وتم حل االمور وسيتم دخول 
العاصمة  اسواق  لرفد  الشاحنات 

ببيض املائدة.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابات   ٤5١٠ تسجيل  اكدت  وفيما 
 2٤88 وشفاء  وفاة  حالة  و53  جديدة 
الرصافة  صحة  دائرتي  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
تلقتها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
»الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية 
عدد  ليصبح   ،١9372 امس:  ليوم 
مبينة   ،279٤77٤ الكلية:  الفحوصات 
انه تسجيل ٤5١٠ اصابات جديدة و53 

حالة وفاة وشفاء 2٤88 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
اما عدد االصابات   ،)%8٤.٤( 388٠8١
الحاالت  عدد  بينما   ،٤599٠8 الكيل: 
التي تحت العالج: 6١١٠3، يف حني عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 398، 

وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٠72٤.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة  بغداد 
بفريوس  جديدة  اصابة   ٤26 تسجيل 
كورونا بينها 26٤ خالل الرصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته »الزوراء«: 
امس  سجلت  الصحية  »املؤسسات  ان 
جديدة  اصابة   ٤26 الرصافة  جانب  يف 
كالتايل:26٤  موزعة  كورونا  بفريوس 
حالة خالل الرصد الوبائي  للقطاعات 
/ حالة   ١٤ الصدر  قطاع  الصحية/  

قطاع الرصافة ١6 حالة  / قطاع بغداد 
البلديات  قطاع   / ١7حالة  الجديدة 
 67 الشعب  /قطاع  حالة   37 االول 
/ حالة   ١١ االستقالل  قطاع  حالة/ 

قطاع البلديات الثاني ١3 حالة /قطاع 
املدائن 25  النهروان 6٤ حالة/  قطاع 

حالة .
واشار اىل ان ١62 حالة خالل مراجعتهم 
للمؤسسات الصحية : مدينة الصدر ٤3 
حاالت محلة  , 53٤  , 565 , 562,  552  
االورفيل , الجوادر , جميلة , الحبيبية ,  
كيارة  , قطاعات  3٤, , 52١ . 565 . 
قطاع،  االعظمية 8 حاالت محلة ،323 
 3٤5 , 333 , 329  , 3١6،33١ ,3١٤،
, 3٤١ , الشعب 9  حاالت محلة 3١7, 
 73٤ . البلديات  8 حاالت محلة   ،337
الزراعي , 77١ ,   ,  738 ,728 ,722 ,
شارع فلسطني 7 حاالت   محلة 5٠5, 

5٠3, • 5٠6 ,   ,5٠2  , 5٠٤ ،االمني 6 
 72١  ,  7٤١  ,   ,  733  , محلة,  حاالت  
9 حاالت  محلة  بغداد جديدة    ،7٤3 .
7٠١, 7٠9 7٠6 , 7٠٤ , الزعفرانية  7 
املعهد ,   حالة  محلة   , 958 ,  شارع 
حاالت    8 ,الكرادة   96٤  ,  952  ,  959
حي    ,  9٠9  ,  9٠6  ,9٠5  ,9٠3 محلة 
 ,  3٠١  ,  3٠2  . محلة  حاالت   3 تونس 
3٠3 ، العبيدي  8 حاالت محلة  , 762 
، الطالبية  حالتني   769 , 76٤ , 765,
 3 الزهراء  حي   ,  32٠  ,  323 محلة 
الخنساء,  حاالت محلة , 757 , 759 , 
  ،796  ,  799 محلة  حاالت   3 املعامل 
الحسينية 8 حاالت محلة ،222, 2١5 , 
2٠7 , 2٠9 , 2١٤ , 2٠5، زيونة 6 حاالت 
, 7١6 , 7١٠ ، املدائن 7 حاالت , جرس 
الخرضاء  حي    ، الوحدة  حي   , دياىل 
حالة واحدة،  املشتل حالة واحدة قرب 
املعسكر ، الفحامة حالة واحدة،  الكرخ  
الدورة  حالة واحدة،  الكرخ الحرية ٤ 
حاالت , ٤١8 , ٤28،  حي النرص حالة 
واحدة , 773،  حي السالم حالة واحدة 
, ٤٠8،  البنوك 5 حاالت , 3١9 , 335 , 
32١،  املنصور حالة واحدة شارع ١٤ 

رمضان،  الكفاح حالة واحدة , ١25.

جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة«، مشريا اىل 
ان »العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 
59٤5٠ تويف منهم ١3٤9 لالسف  فيما 
شفاء  حالة   53٠95 الشفاء  اكتسب 

ومتبقي قيد العالج 5٠٠6«.
وثمن الساعدي »الجهود التي تبذل من 
ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس«.
الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 
عنها  واملعلن  االثنني  ليلة  من  العارشة 

امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: 
ان عدد االصابات 752 موزعة كاآلتي: 
 /2٤ دشري  ابو   /6١ غريب  أبو 
 /١٤ البياع   /25 االعالم   /3 االسكان 
 /2 الحارثية   /١ الرتاث   /2٠ التاجي 
الــدورة   /9 الخطيب   /35 الحرية 
 /6 الرحمانية   /١2 الدولعي   /63

السيدية  ١6/ الشالجية 6/ الرشطة 
الطارمية   /32 الشعلة  الخامسة2/ 
العامرية   /١٠ الطوبجي   /2١
الغزاليـة   /١8 العطـيـفيـة   /2
الكاظميـة   /6 القادسيـة   /5١
 /١ املكاسب   /37 املحمودية   /5١

الوشاش  املواصالت  2/  املنصور2٠/ 
 /25 اليـرموك   /١ اليوسفية   /9
حي   /٤5 الجامعة  حي   /١ جــكوك 
حي   /9 الخرضاء  حي   /٤6 الجهاد 
العامل  ١8/ حي العدل ١5/ سبع البور 
االيادي ١/  ١/ ســويـب ٤/ مجمع 

سكنة جانب الرصافة ١9/ محافظة 
 /١ الديوانية   محافظة   /١ البرصة  
النجف  محافطة   /١ دياىل  محافظة 
١/ محافظة كربالء ١/ محافظة بابل 
3، مبينة ان عدد الشفاء: 73٠، بينما 

عدد الوفيات 6.

اجتماع حاسم للجنة التعديالت الدستورية اليوم وانتقادات 
نيابية حادة لقانون متويل العجز املالي

الزراعة حتمل التجار واملهربني مسؤولية ارتفاع سعر الطبقة إىل 7 آالف دينار

بعد تسجيل 4510 إصابات جديدة و53 حالة وفاة
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جملس الوزراء يوافق على صرف أجور العقود واألجور اليومية لوزارة املوارد

الكاظمي يكشف عن وجود مجاعات منحرفة أرادت حرف التظاهرات ويؤكد جناح جولته األوروبية
بغداد/ الزوراء:

كشف رئيس الوزراء، مصطفى 
الثالث�اء،  ام�س  الكاظم�ي، 
ع�ن وج�ود جماع�ات منفلت�ة 
ح�رف  أرادت  وعصاب�ات 
التظاهرات عن مسارها، وفيما 
أشار إىل أن الجولة األوربية كانت 
نتائجه�ا جي�دة، واف�ق مجلس 
الوزراء عىل  رصف اجور العقود 
املوارد  اليومية ل�وزارة  واالجور 
وتوفري ب�ذور الحنطة والشعري 

للقط�اع الزراع�ي.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  ان 
ت�رأس  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
جلسة اعتيادية ملجلس الوزراء، 
جرى خالله�ا مناقشة عدد من 
ومستجدات  الراهن�ة  القضاي�ا 
األح�داث، فض�ال عن ت�داول ما 

مدرج ضمن جدول األعمال.
مجمل  الكاظمي،  واستع�رض، 
جولت�ه األوربي�ة الت�ي ش�ملت 
وبريطاني�ا،  واملاني�ا  فرنس�ا 
ونتائج الزي�ارة التي ساعدت يف 
تعزيز عالقات العراق الخارجية، 
وتوسيع آف�اق التعاون معها يف 

مجاالت ومستويات متعددة.
وق�ال الكاظمي، خ�الل جلسة 
مجل�س ال�وزراء: إن “الجول�ة 
األوربي�ة كانت نتائجه�ا جيدة 
وساهم�ت يف توضي�ح الصورة 
الضبابي�ة ع�ن الع�راق وتوقيع 
مذك�رات مع ال�دول يف مجاالت 
والزراع�ة  النق�ل  منه�ا  ع�دة، 

والتعليم والثقافة”.
وأشار إىل أن “فرنسا وبريطانيا 
باإلصالح�ات  رحب�ت  وأملاني�ا 
االقتصادية واإلدارية التي نقوم 
بها وبالورقة البيضاء ووصفتها 

باملشجعة”.
وأض�اف أن “ارتياحا كان هناك 
م�ن قب�ل ال�دول الت�ي زرناها 
االنتخاب�ات  موع�د  لتحدي�د 
دعمه�ا  وأعلن�ت  الترشيعي�ة 

إلجرائها”.
بانضب�اط  الكاظم�ي  وأش�اد 
األعداد الكب�رية من املتظاهرين 
وبص�ر ومهنية قواتن�ا األمنية 
البطل�ة”، الفت�ا إىل أن جماعات 
منفلتة وعصاب�ات أرادت حرف 
التظاهرات عن مسارها السلمي 

واملتظاهرون رفضوا ذلك.
وناقش املجلس، بحسب البيان، 
مستج�دات األوض�اع يف الب�الد، 
السيم�ا ما يتعل�ق بالتظاهرات 
التي ش�هدتها العاصم�ة بغداد 
وع�دد م�ن املحافظ�ات، والتي 
عكست م�دى االنضب�اط العايل 
وا  ع�ررّ الذي�ن  للمتظاهري�ن 
ع�ن مطالبه�م بط�رق سلمية، 
الجماع�ات  بع�ض  باستثن�اء 
الت�ي  والعصاب�ات  املنفلت�ة 
سعت اىل ح�رف التظاهرات عن 
مساره�ا السلمي، حيث تصدى 
له�ا املتظاه�رون، كذلك أش�اد 
املجلس بص�ر ومهني�ة قواتنا 
فورّت�ت  الت�ي  البطل�ة  األمني�ة 

الفرصة عىل املسيئني.
وق�درّم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة 

تقريرا مفصال عن املوقف العام 
الع�راق،  يف  كورون�ا  لجائح�ة 
املبذول�ة  الحكومي�ة  والجه�ود 
وتجهي�ز  امل�رىض،  الستقب�ال 
املؤسس�ات الصحي�ة ب�كل م�ا 
تحتاجه م�ن مستلزمات طبية، 
فض�ال ع�ن استع�دادات وزارة 
زي�ادة  أي  ملواجه�ة  الصح�ة 

محتملة للوباء.
الهج�رة  وزي�رة  وقدرّم�ت 
واملهجري�ن عرض�اً مفصالً عن 
خط�ة ال�وزارة، بإغ�الق جميع 
مخيمات النازحني وإعادتهم اىل 

مناطق سكناهم.
وقد أك�د رئيس مجلس الوزراء، 
أن ملف  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
أولوي�ة لدى  النازح�ني يش�كل 
الحكومة، ملا ينطوي عىل جوانب 
إنسانية، فضال ع�ن أن حسمه 
يسهم يف تعزي�ز السلم األهيل يف 

جسد املجتمع العراقي.
املوضوع�ات  ت�داول  أن  وبع�د 
املدرج�ة ع�ىل ج�دول أعمال�ه، 
أصدر مجلس ال�وزراء عدداً من 

القرارات، هي:
أوال/ تخويل وزير املوارد املائية 

صالحي�ة التف�اوض والتوقي�ع 
ع�ىل بروتوكول التعاون يف إدارة 

مياه دجلة بني العراق وتركيا.
ثانيا/

-1 املوافق�ة ع�ىل ش�مول فتح 
االعتم�اد املستن�دي أو تعزي�زه 
وتنفيذ األعمال بأسلوب التنفيذ 
املبارش، والتنفيذ أمانة بمفهوم 
األعم�ال  وتنفي�ذ  التجهي�ز 
استناداً  املستم�رة،  للمشاري�ع 
اىل أحكام املادة )13/ثانيا( من 
االتحادية  املالي�ة  اإلدارة  قانون 
)6 لسنة 2019( املعدرّل، لضمان 

املشاري�ع  تنفي�ذ  استم�رار 
املستمرة املتعاق�د عليها، لتاليف 
توق�ف العم�ل فيه�ا، وتحمي�ل 
الخزينة العام�ة للدولة خسائر 

مالية نتيجة ذلك.
-2 رصف أجور العقود واألجور 
اليومي�ة يف وزارة امل�وارد املائية 
يف  املدرج�ة  املكون�ات  ضم�ن 

املوازنة االستثمارية.
ثالث�ا/ توف�ري حاج�ة القط�اع 
الحنط�ة  ب�ذور  م�ن  الزراع�ي 
والشعري، وبأسعار الدعم نفسها 
للموسم الزراعي السابق، والذي 

الع�بء  تخفي�ف  يف  سيسه�م 
امل�ايل ع�ىل رشيح�ة الفالح�ني 
واملزارع�ني، ويحق�ق زي�ادة يف 

اً ونوعاً. اإلنتاج كمرّ
رابعا/ تعديل الفقرتني ) 3 و4( 
من ق�رار مجلس ال�وزراء )82 

لسنة 2020( بحسب اآلتي:
العام�ة  املديري�ة  تخوي�ل   .3
وزارة  اىل  العائ�دة  للمج�اري 
اإلعم�ار واإلسك�ان والبلدي�ات 
واألشغال العامة، تنفيذ مرشوع 
مج�اري النارصي�ة الكب�ري من 
التخطيطية لها  املوازن�ة  ضمن 
لسن�ة/ 2020 من خ�الل إدراج 
ضم�ن  آنف�اً،  امل�رشوع  كلف�ة 
موازنتها السنوي�ة، لكونها من 
الدوائر املمولة ذاتياً، استنادا اىل 
أحكام امل�ادة )45/أوال/ أ( من 
االتحادية  املالي�ة  اإلدارة  قانون 
يف  املع�درّل،   )2019 لسن�ة   6(
حال كون ه�ذه السيول�ة تعود 
اليها حقا، وناتجة عن مواردها 
السابق�ة،  للسن�وات  الذاتي�ة 
وزارة  م�ع  التنسي�ق  رشيط�ة 
التخطيط، بشأن شطب املرشوع 
املذك�ور آنفا، من خط�ة وزارة 
اإلعم�ار واإلسك�ان والبلدي�ات 
واألش�غال العامة االستثمارية، 
حت�ى ال يتكرر ال�رف مرتني، 
الوزارة بتنفيذه بموجب  وتقوم 
لوزي�ر  املمنوح�ة  الصالحي�ات 
اإلعم�ار واإلسك�ان والبلدي�ات 
وإرس�ال  العام�ة  واألش�غال 
املوازنة املقرتحة للمديرية لسنة 
2020 اىل وزارة املالي�ة/ دائ�رة 

املوازنة، مرفق معها الحسابات 
لسن�ة  للمديري�ة  الختامي�ة 
2020 اىل وزارة املالي�ة / دائ�رة 
املوازنة، مرفق معها الحسابات 
الختامية للمديرية املذكورة آنفا 
لسن�ة 2019 األولية أو املصادق 
عليها من دي�وان الرقابة املالية 

االتحادي.
املالي�ة  وزارة  تتحم�ل   .4
مق�داره  مبلغ�ا  يع�ادل  م�ا 
)10000000000( دينار، عرشة 
ملي�ارات دينار، نتيج�ة قيامها 
بدف�ع رواتب موظف�ي الرشكة 
العامة لالتص�االت واملعلوماتية 
العائ�دة اىل وزارة االتصاالت عن 

طريق االقرتاض من املصارف.
خامسا/ املوافقة عىل ما يأتي:

-1 السم�اح للمفوضي�ة العليا 
بزي�ادة  لالنتخاب�ات  املستقل�ة 
الكمي�ات، أو تغي�ري املواصفات 
بنسبة ال تزي�د عىل )%40( من 
إجم�ايل مبل�غ العق�د ب�دال من 
أحك�ام  استثن�اًء م�ن   )20%(
م�ن  1/ح/ثالث�ا(   ( الفق�رة 
امللحق�ة   )1( رق�م  الضواب�ط 
العق�ود  تنفي�ذ  بتعليم�ات 
لسن�ة   )2( رق�م  الحكومي�ة 

.2014
-2 تعزي�ز االعتم�اد املستن�دي 
مبل�غ  تخصي�ص  خ�الل  م�ن 
)3046464( دوالرا، ثالثة ماليني 
وستة وأربعون ألف�ا وأربعمائة 
وأربعة وست�ون دوالرا، لتجهيز 
لالنتش�ار  اإلضافي�ة  الكمي�ات 

األخري.

طرابلس/د ب أ:
 أعلَن ائت�الف القوات املسان�دة لعملية 
بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني الليبي�ة املدعومة دوليا، رفضه 
االستم�رار يف املرحل�ة االنتقالي�ة التي 
ق�ال: “إن بعثة األم�م املتح�دة يف ليبيا 

تتبناها”.
ويف البيان الثاني له بعد تأسيسه، طالب 
االئتالف البعثة األممية بإعادة الرشعية 
ألصحابها عر الدعوة لالنتخابات، مؤكداً 
أن “تقاسم السلطة من خارج الصندوق 
ليس هو الح�ل الوحيد وإنم�ا الحل هو 
إنه�اء املراحل االنتقالية واالستفتاء عىل 
الدست�ور وإج�راء انتخاب�ات برملانية”، 

بحسب نص البيان.
وك�ان االئتالف ق�د أعلن ع�ن تشكيله 
السب�ت امل�ايض م�ن مقاتل�ني تابعني 
لعملي�ة بركان الغضب التي كانت تقود 
معارك طرابلس لصالح حكومة الوفاق 

الوطني.
وأب�دى االئت�الف يف البي�ان ال�ذي صدر 
مس�اء اول امس االثن�ني، رفضه تمثيل 
كافة أطراف ملتقى الحوار الليبي الذي 
ش�كلته وترشف عليه البعثة األممية يف 
ليبيا، تمهيداً الجتماعات تونس املرتقبة 

من أجل إنهاء الراع الليبي.
ووص�ف االئت�الف املشارك�ني يف ملتقى 
الح�وار بأنهم “فاق�دو الرشعية، وأنهم 
كان�وا سبباً فيما تمر ب�ه ليبيا اليوم من 

عدم االستقرار وتردي األوضاع”.
كم�ا استنكر االئتالف ما وصفه ب�”دور 
عم�ل بعث�ة األم�م املتح�دة يف ليبيا غري 
املتوازن، وطالب البعثة بالكف عن العبث 
الليبي�ني، وااللت�زام بمهماتها  بمص�ري 
وف�ق القوان�ني الدولي�ة املنظم�ة لعمل 

البعثات”.
وأك�د البي�ان أن االئت�الف ال يدع�و إىل 
الح�رب، وأن�ه يسع�ى إىل املساهمة يف 

إح�الل السل�م والسالم، وأن�ه لن يقفل 
الطريق أمام أي مرشوع حقيقي يتفق 

عليه الليبيون إلنهاء األزمة يف البالد.
والت�أم امس األزل االثن�ني عر االتصال 
الح�وار  مللتق�ى  اجتم�اع  أول  املرئ�ي 
املمثل�ة  ب�إرشاف  الليب�ي  السي�ايس 
الخاص�ة لألمني العام لألم�م املتحدة يف 
ليبي�ا ورئيسة بعثة األمم املتحدة للدعم 

يف ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز.
وبحسب مكت�ب اإلع�الم بالبعثة، فقد 
تم خ�الل اللقاء إطالع أعض�اء امللتقى 
ع�ىل ما ت�م إنجازه مؤخ�راً يف املسارات 
العسكرية واالقتصادية ومسار حقوق 
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني. كما 
تم إطالعهم عىل التوصيات واملقرتحات 
التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية 
التي عقدته�ا البعثة مع فئ�ات النساء 
البلدي�ات  عم�داء  وم�ع  والشب�اب 

وغريهم.
وعرض أعض�اء امللتقى وجهات نظرهم 
ومقرتحاته�م ح�ول مس�ار محادث�ات 
ملتق�ى الح�وار السيايس الليب�ي وحثوا 
ع�ىل الشفافية خالل العملية. وش�ددوا 
عىل أهمي�ة إط�الع الشع�ب الليبي عىل 

مداوالت امللتقى.
وأع�رب املجتمع�ون ع�ن حرصهم عىل 
االنخ�راط بشكل بن�اء وبحس�ن نية يف 
امللتق�ى به�دف رس�م خارط�ة طري�ق 

سياسية شاملة لليبيا.
عق�د  يف  األممي�ة  البعث�ة  وست�رشع 
االجتماع�ات املب�ارشة مللتق�ى الح�وار 
السي�ايس الليب�ي ابت�داًء م�ن التاس�ع 
من ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�ر املقبل يف 

العاصمة التونسية.
ويتك�ون ملتقى الح�وار الليبي الذي بدأ 
اجتماعات�ه أم�س األول االثن�ني من 74 
مشارك ومشاركة. سمته�م بعثة األمم 
املتح�دة يف وق�ت سابق، وقال�ت: “إنهم 

يمثلون كل أطياف الليبيني”. 

ائتالف القوات املساندة لعملية 
بركان الغضب يرفض ممثلي ملتقى 

احلوار اللييب

أذربيجان وأرمينيا تواصالن تبادل االتهامات خبرق “اهلدنة اإلنسانية”

األمم املتحدة: سوء تغذية األطفال يرتفع ملستويات جديدة يف أجزاء من اليمن

موسكو/وكاالت:
 فشل�ت اول امس االثن�ني محاولة 
ثالثة لوق�ف القتال ب�ني أذربيجان 
وأرميني�ا يف إقلي�م ناغورن�ي ق�ره 
ب�اغ، وتب�ادل الجانب�ان االتهامات 
بانتهاك وقف إط�الق النار الذي تم 
التف�اوض علي�ه يف واش�نطن، كما 
أقرت يريفان بتقدم عسكري جديد 

للجيش األذري.
وتم التوصل ألول هدنة بني يريفان 
وباكو يف العاصمة الروسية موسكو 
يف 10 أكتوبر/ترشين األول، وأُعلنت 
الثانية يف باريس يف 17 منه، لكنهما 

لم تصمدا.
ومن جانبه قال الرئيس األذربيجاني 
“قبل�ت  ب�الده  إن  عليي�ف  إله�ام 
بالهدن�ة اإلنسانية لتب�ادل األرسى 
والجثث، لكن أرميني�ا خرقتها بعد 

دقائق من بدئها”.
وأض�اف عليي�ف أن م�ن يطالبون 
بهدن�ة إنسانية يرسلون السالح إىل 
أرميني�ا، مش�رياً إىل أن لديه قائمة 
بأسمائه�م، ومشددا ع�ىل أن بالده 
تريد حل النزاع بشأن إقليم قره باغ 
والعسكرية  السياسي�ة  بالوسائ�ل 

أيضا.
أوض�ح  توت�ري،  ع�ر  تغري�دة  ويف 
حكم�ت حاجيي�ف نائ�ب الرئي�س 
ل�م  األرمين�ي  الجي�ش  أن  األذري 
يوقف إط�الق النريان باتجاه مدينة 
ترت�ر األذري�ة املج�اورة إلقليم قره 
ب�اغ، مؤك�دا أن الق�وات األرمينية 
استهدفت املناطق السكنية املأهولة 

باملدنيني األذريني.
م�ن جهته�ا، قال�ت وزارة الدف�اع 
األذربيجاني�ة إن الجي�ش األرميني 
انته�ك الهدنة صباح�ا، باستهدافه 
وح�دات عسكرية أذري�ة، وقصفه 
مدنيني يف مدينة ترتر، ومواقع عىل 
خ�ط الجبه�ة، منها توف�وز، وكده 
ب�اي، وتاش كسن، وم�دن فضويل، 

والتشني.
األذري�ة  الخارجي�ة  حمل�ت  وق�د 
املسؤولي�ة  األرميني�ة  الحكوم�ة 
الكامل�ة عن خرق الهدنة اإلنسانية 
التي تم االتفاق عليها بني الجانبني، 
ع�دم  أب�دت  يريف�ان  إن  وقال�ت 
ص�دق نيته�ا لح�ل األزم�ة بشكل 
سلمي، ودعتها الح�رتام املعاهدات 

والوساطات الدولية.
يف املقابل، قال�ت أرمينيا إنها تلتزم 
بالهدن�ة اإلنسانية التي تم التوصل 
لكنه�ا  أمريكي�ة،  برعاي�ة  إليه�ا 
اتهمت باكو بخرق هذه الهدنة منذ 
الساع�ات األوىل لرسيانها، وجددت 
دعوته�ا إلقرار آلي�ة دولية للتحقق 

من خرق وقف إطالق النار.
وق�ال رئي�س ال�وزراء األرميني إنرّ 
الص�ارم  االلت�زام  تواص�ل  ب�الده 
ب�اغ،  ق�ره  يف  اإلنساني�ة  بالهدن�ة 
مشددا عىل استعداد يريفان لقبول 

حل وسط لتسوية النزاع.
وطالب الواليات املتح�دة بالرد عىل 
ما وصف�ه باالنته�اك األذربيجاني 

التفاق وقف إطالق النار، كما أعرب 
ع�ن أمل�ه يف أن تثمر جه�ود الدول 
الثالث التي ترأس مجموعة مينسك 
وه�ي الوالي�ات املتح�دة وفرنس�ا 

وروسيا.
الناطق  أوفانيسيان  وأقر آرترسون 
األرميني�ة  الدف�اع  وزارة  باس�م 
أم�س بسيط�رة الق�وات املسلح�ة 
يف  كوبات�يل  مدين�ة  ع�ىل  األذري�ة 
إقليم ق�رة باغ.وق�ال أوفانيسيان، 
يف تريح�ات نقلته�ا وكال�ة أنباء 
يف  “لألس�ف،  الروسي�ة  سبوتني�ك 
ساع�ة متأخ�رة من مس�اء أمس، 
�ن الخصم من  خ�الل املع�ارك، تمكَّ
السيطرة عىل كوبات�يل، والتقدم يف 
بعض االتجاه�ات” متعهًدا بتقديم 

خريطة لألعمال القتالية غًدا.
قلق أممي

بدوره�ا، أعربت األم�م املتحدة عن 
“القل�ق الشدي�د” إزاء تقارير تفيد 
بوق�وع انتهاك�ات لوق�ف إط�الق 
النار بني أذربيج�ان وأرمينيا أمس، 
بع�د وق�ت قص�ري م�ن ب�دء هدنة 

ثالث�ة خ�الل أكتوبر/ترشين األول 
الجاري.

وقال ستيف�ان دوجاري�ك املتحدث 
باس�م أم�ني األم�م املتح�دة خالل 
مؤتمر صحفي “نحن قلقون للغاية 
م�ن التقاري�ر الت�ي تفي�د بوق�وع 
انتهاك�ات لوق�ف إطالق الن�ار بعد 
وقت قص�ري من موافق�ة األطراف 
عىل تنفي�ذ التزاماتهم للمرة الثالثة 
األيام األخرية”.وأضاف أن من املهم 
ج�ًدا أن ينف�ذ الطرف�ان اتفاقهم�ا 
بالكامل “إنن�ا نتوقع منهما الوفاء 
االلتزامات”.وم�ى قائ�ال:  به�ذه 
أعتق�د أن ما ال يمك�ن تجاهله هو 
الوض�ع اإلنساني بمنطق�ة النزاع، 
الجمي�ع  يضم�ن  أن  امله�م  وم�ن 
الوصول اآلمن ودون عوائق للعاملني 
باملجال اإلنساني، وتقديم املساعدة 
للمدنيني يف  والخدم�ات اإلنساني�ة 

منطقة نزاع قره باغ وحولها.
دعوات تركية

م�ن جانب�ه دع�ا حام�ي أقصوي، 
املتح�دث باسم الخارجي�ة الرتكية، 

مجموع�ة مينسك إلط�الق عملية 
تف�اوض ته�دف لح�ل دائ�م ب�ني 
أذربيجان وأرميني�ا وفقا للقانون 

الدويل.
وتأسست مجموعة مينسك -التي 
تش�ارك يف رئاستها كل من فرنسا 
وروسي�ا والوالي�ات املتحدة- عام 
-1992 به�دف تشجي�ع أرميني�ا 
وأذربيج�ان، والتوسط بينهما من 
أجل إيجاد حل سلمي لقضية قره 

باغ.
أن  إىل  ليش�ري  أقص�وي  وع�اد 
أذربيج�ان وأرميني�ا أعلنت�ا وقفا 
إلط�الق الن�ار مرت�ني يف 10 و18 
الج�اري،  األول  أكتوبر/ترشي�ن 
وكل م�رة تنتهك�ه أرميني�ا خالل 

فرتة وجيزة.
وأضاف: نتيج�ة ملبادرات الواليات 
املتحدة تم اإلع�الن عن اتفاق وقف 
إط�الق الن�ار م�رة أخ�رى أم�س، 
الح�رب  أرسى  بتب�ادل  للسم�اح 
انتهكت  والجنازات، ولك�ن لألسف 
أرمينيا هذا االتفاق أيضا، بعد دقائق 
من دخوله حي�ز التنفيذ، وواصلت 
استهدافه�ا للمواق�ع األذربيجانية 
عىل خط الجبهة، واملدنيني باملناطق 
الداخلي�ة ألذربيج�ان والبعيدة عن 

منطقة االشتباك.
وأكد املتحدث الرتك�ي عىل رضورة 
إط�الق مفاوضات ت�ؤدي إىل نتائج 
حت�ى يك�ون وق�ف إط�الق الن�ار 
مستدام�ا ويتم�اىش م�ع ق�رارات 
والقان�ون  ال�دويل  األم�ن  مجل�س 

الدويل.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 
األذربيجاني�ة،  األرايض  م�ن   20%
وفق�ا لألمم املتح�دة، والت�ي تضم 
و5  ب�اغ  ق�ره  ناغورن�ي  إقلي�م 
محافظ�ات أخ�رى غرب�ي الب�الد، 
م�ن  واسع�ة  أج�زاء  إىل  إضاف�ة 

محافظتي آغدام وفضويل.

صنعاء/ رويرتز:
 أظه�ر تقرير لألمم املتحدة ام�س الثالثاء أن 
أجزاء من اليمن تشه�د أعىل مستويات سوء 
التغذي�ة الحاد بني األطف�ال مما يلقي الضوء 
ع�ىل تحذي�رات ب�أن البل�د يقرتب م�ن أزمة 

طاحنة يف األمن الغذائي.
وتفاقم�ت مسببات س�وء التغذية يف اليمن يف 
2020 م�ع تف�ي فريوس كورون�ا والرتاجع 
االقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص 
الكبري هذا العام يف تمويل املساعدات مما زاد 
وضع الج�وع سوءا بسبب الح�رب املستمرة 

منذ ست سنوات.
وقال�ت لي�ز جران�دي منسقة األم�م املتحدة 
للشؤون اإلنسانية يف اليمن “نحذر منذ يوليو 
تم�وز م�ن أن اليمن عىل ش�فا كارث�ة تتعلق 
باألم�ن الغذائ�ي. إذا لم تتوق�ف الحرب اآلن، 
فإنن�ا نقرتب م�ن وض�ع ال يمك�ن إصالحه 

وخطر فقد جيل من أطفال اليمن الصغار”.
ووفق�ا لتحليل وضع س�وء التغذية يف جنوب 
اليم�ن بناء ع�ىل التصنيف املرح�يل املتكامل 
لألم�ن الغذائي الخاص باألم�م املتحدة، زادت 

حاالت سوء التغذية الحادة بني األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عرشة 

باملئة يف 2020 إىل أكثر من نصف مليون.
وزادت حاالت األطفال الذين يعانون من سوء 
التغذي�ة الحاد بنسب�ة 15.5 باملئة ونحو ربع 
ملي�ون امرأة حبىل أو مرضع�ة تحتاج لعالج 

من سوء التغذية.
وهن�اك نح�و 1.4 ملي�ون طف�ل دون س�ن 
الخامس�ة يف جن�وب اليم�ن ال�ذي يخض�ع 
لسيطرة الحكومة املعرتف بها دوليا. ولم تتح 
بعد بيانات التصني�ف املرحيل املتكامل لألمن 
الغذائ�ي يف ش�مال اليم�ن حيث يقي�م أغلب 

السكان والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
ول�م تعلن املجاع�ة رسميا يف اليم�ن. وتقول 
األمم املتحدة إن البلد يشهد أكر أزمة إنسانية 
يف العال�م إذ يعتمد 80 باملئ�ة من سكانه عىل 

املساعدات اإلنسانية.
وتغل�ق تدريجي�ا خدم�ات التغذي�ة وغريه�ا 
م�ن الخدمات التي تنقذ مالي�ني اليمنيني من 
املوت جوعا بسبب نقص حاد يف التمويل هذا 

العام.
وتقول األمم املتحدة إنها لم تتلق حتى منتصف 
أكتوبر ترشي�ن األول سوى 1.43 مليار دوالر 
من 3.2 مليار مطلوبة للمساعدات اإلنسانية 
يف اليمن لعام 2020. وبدأت برامج املساعدات 

يف التقلص واإلغالق.
وقال�ت املنظمة إنها تحت�اج بشكل عاجل إىل 

50 مليون دوالر لدعم برامج التغذية.
وتدخ�ل تحالف تق�وده السعودي�ة يف الحرب 
اليمني�ة يف م�ارس آذار ع�ام 2015 إلع�ادة 
الحكوم�ة اليمني�ة الت�ي أطاحت به�ا حركة 
الحوثي من العاصمة صنعاء يف أواخر 2014. 

ويقول الحوثيون إنهم يحاربون الفساد. 
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بغداد/ الزوراء:
بــدأت وزارة الرتبية إعــداد املنهج الـطـارئ 

لـلـعـام الــدراســي }2020 ــ 2021{.
فالح  اإلدارية،  للشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
القييس، يف ترصيح صحفي: ان الوزارة »تعمل 
الـتـربـويـة  مـالكـاتـهـا  خــالل  مـن 
عـلـى إعداد املـنـهـاج الــطــارئ، والــذي 
مناهج  بعض  تقليص  خالله  مـن  سـيـتـم 
من  الطالب  يمكن  ما  الـدراسـيـة  املــواد 
االلكرتوني،  للتعليم  نيوتن  منصة  بني  الدمج 

والتعليم املبارش«.
الوزارة نحو ثالثة محاور  وافصح عن اتجاه 
الجديد  الدرايس  العام  بدء  عند  بها  للعمل 
واملبارش  االلكرتوني  وهي   ،}2021 ـ   2020{
مـنـوهـا  الـتـربـوي،  والـتـلـفـزيـون 
لكل  سـري  رمـز  تخصيص  »سيتم  بـأنـه 
طالب للدخول اىل املنصة االلكرتونية من دون 
الـدروس  تسجيل  عن  فضال  فنية،  مشكالت 
اي  فـي  مراجعتها  مـن  الـطـالـب  لتمكني 

وقـت يشاء فيه ذلك«.

القييس  افــاد  مـتـصـل،  صعيد  وعـلـى 
»ان الوزارة نسقت مع وفد رشكة )ستريلنك( 
مــن  الـعـريـقـة  الـبـريـطـانـيـة 
اجــل فـتـح بـاب التعاون يف مجال التعليم 

العلمي  املستوى  رفـع  اجـل  من  اإللكرتوني 
والتعليمي يف املدارس، خصوصا يف تربية الكرخ 
األوىل«، كـاشـفـا عـن »دراســة مـقـتـرح 

يتضمن فتح مدارس بريطانية يف العراق«.

مجال  يف  املشرتك  التعاون  »ان  اىل  وأشار 
اإللــكــتــرونــي  الـتـعـلـيـم 
ونقل  الخربات  تـبـادل  سـيـتـضـمـن 
تجاربها اىل البالد، من اجل اإلسهام يف تدعيم 
من  بريطانيا  ان  السيما  الرتبوية،  العملية 
الـدول املتقدمة يف مجال التعليم، منوها بانه 
وتحديث  التدريس  طرائق  تطوير  بحث  تم 
الـتـقـدم  يـواكـب  بما  التعليمية  الوسائل 
الـنـهـوض  ويـحـقـق  الـعـلـمـي 

املطلوب«.
اإلدارية  للشؤون  الرتبية  وزارة  وكيل  وأردف 
الــتــعــاون  »ان  نفسه:  الـسـيـاق  فــي 
املــالكــات  تــدريــب  سيشمل 
املتميزين  لـثـانـويـات  الـتـدريـسـيـة 
واملتفوقني كتجربة أوىل، ليتم بعدها تعميمها 
يف بقية املدارس«، كاشفا عـن »تشكيل لجنة 
مهمتها ترشيح بعض األساتذة واملدرسني من 
اجل تدريبهم عىل الربامج املعتمدة يف بريطانيا 
وانـكـلـيـز  أملان  خـبـراء  مـن  تدار  والتي 

مختصني بهذا املجال«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن اغالق مخيم 

عودة  بعد  دياىل  محافظة  يف   ) سعد  معسكر   (

)90( أرسة نازحة بواقع )450( فردا اىل مناطق 

املحافظة،  ونواحي  أقضية  يف  األصلية  سكناهم 

إضافة اىل محافظتي صالح الدين ونينوى، ضمن 

نظمتها  التي  اآلمنة  الطوعية  العودة  برنامج 

عودة  عن  االنبار  محافظة  أعلنت  فيما  الوزارة. 

اكرب وجبة من األرس النازحة اىل مناطق سكناها 

املحررة منذ فرض اجراءات كورونا.

فائق  ايفان  واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  وقالت 

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الثالثاء،  أمس  جابرو، 

إنه “تم اغالق مخيم معسكر سعد  نسخة منه: 

قضاء  يف  مناطقهم  اىل  أرسة   )45( عودة  بعد 

خانقني  قضاء  اىل  أرسة   )29( وعودة  بعقوبة 

بمحافظة  املقدادية  قضاء  اىل  ارس   )10( وعودة 

دياىل، فضال عن عودة )5( ارس اىل مناطقهم يف 

اىل  واحدة  أرسة  وعودة  الدين  صالح  محافظة 

ديارها يف محافظة نينوى”.

األمني  التدقيق  إتمام  “بعد  انه  جابرو  وأضافت 

تم  األمنية  القوات  مع  وبالتعاون  األرس  لهذه 

إيصالهم اىل مناطق سكناهم األصلية”. 

من جانب متصل، أعلن مستشار محافظ االنبار 

للشؤون االغاثية، مازن ابو ريشة، امس الثالثاء، 

عن عودة اكرب وجبة من األرس النازحة اىل مناطق 

سكناها املحررة منذ فرض اجراءات كورونا.

وقال ابو ريشة يف ترصيح صحفي: ان” مخيمات 

النزوح يف االنبار شهدت عودة اكرب وجبة نازحة 

 29 بعودة  تمثلت  كورونا  إجراءات  فرض  منذ 

ونازحة،  نازحا   128 نحو  تضم  نازحة  ارسة 

مناطق  اىل  السن  وكبار  ونساء  اطفال  بينهم 

مدن  من  مختلفة  مناطق  يف  املحررة  سكناهم 

املحافظة “.

وبالتنسيق  املحلية،  االنبار  ان” حكومة  واضاف 

االرس  عودة  بملف  بارشت  االمنية،  القوات  مع 

نتيجة  اشهر   6 من  ألكثر  توقفها  بعد  النازحة 

قيادة  موافقة  املؤمل  ومن  كورونا  إجراءات 

القليلة املقبلة عىل  عمليات الجزيرة خالل االيام 

مناطقها  اىل  النازحة  األرس  من  العرشات  اعادة 

بشكل  النزوح  ملفات  انها  خطة  ضمن  املحررة 

كامل«.

مبينا ان” الجهات املسؤولة عىل مخيمي قضاءي 

العامرية والحبانية أرسلت قوائم تضم العرشات 

لتدقيق  األمنية  الجهات  اىل  النازحة  األرس  من 

مناطقهم  اىل  لعودتهم  تمهيدا  األمنية  ملفاتهم 

املحررة “. 

بغداد/ الزوراء:
عن  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  أعلنت 
تالعٍب  حاالت  ضبط  عمليَّات  تنفيذ 
دوائر  من  عدٍد  يف  العام  للمال  وهدٍر 
ضبطها  عن  كشفت  فيما  البرصة، 

منتحل صفة ضابط يف إحداها.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
مديرية  عمل  “فريق  إن  منه:  نسخة 
اىل  انتقل  الذي  البرصة،  تحقيق 
والزبري،  البرصة  رضيبة  مديرية 
ن من ضبط ) 12( إضبارة خاصة  تمكَّ
بمحطات الوقود لعام 2019؛ لوجود 

تالعٍب وهدٍر للمال العام فيها، ُمبّينًة 
أن الفريق اكتشف بعد قيامه بتدقيق 

األضابري وجود هدر للمال العام”.
وأضاف البيان أن “تحرياتها قادت اىل 
وجود تالعب بكميَّة الوقود املرصوف 
التحاسب  وإجراء  املحطات،  يف 
املبلغ  من  أقّل  بمبلغ  الرضيبي 
)وهمية(  قائمة  وضع  أو  الحقيقي 
رشكة  قبل  من  املرسلة  القائمة  بدل 
الفتة  النفطية،  املنتجات  توزيع 
من  املُرسل  الكتاب  أصل  ضبط  إىل 
الرشكة الخاص بالتحاسب الرضيبي 

الذمة  وبراءة  كافة  الوقود  ملحطات 
ُمِنَحت  التي  املعنية  الرضيبة  من 

ألصحاب املحطات”.
املديريَّة  نت  تمكَّ ثانيٍة،  عمليٍة  ويف 
التقاعد  هيئة  يف  متهما  ضبط  من 
عدٌد  وبحوزته  باملحافظة  الوطنية 
الخاصة  واملعامالت  الهويات  من 
ينتحل  كان  أنه  موضحة  باملواطنني، 
سات  املُؤسَّ إحدى  يف  ضابٍط  صفة 
نصٍب  بعمليات  ويقوم  االمنية 
مبالغ  وأخذ  املواطنني  عىل  واحتياٍل 
معامالتهم  إنجاز  لقاء  منهم؛  ماليَّة 

بأن  إياهم  ُموهماً  للقانون،  خالفاً 
لديه عالقاٍت يف دوائر الدولة.

عمل  “فريق  ان  الهيئة  وتابعت 
ُمنفصلٍة  عمليٍَّة  يف  قام  املديريَّة 
أحد  يف  وخداٍع  تالعٍب  حاالت  بضبط 
عات الطبيَّة يف مركز املحافظة،  املُجمَّ
تمثلت بقيام ُمخترٍب بإجراء تحليالت 
البيضاء  الدم  وكريات  الدم  نسب 
كبريٍة  ماليٍَّة  مبالغ  لقاء  للمواطنني؛ 
للكشف  فحوصات  بأنها  وإيهامهم 
إن  ُمضيفًة  كورونا،  ڤايروس  عن 
خيوٍط  ضبط  عن  أسفرت  العمليَّة 

عام  منذ  الصالحية  ُمنتهية  جراحيٍَّة 
وعرضها  استخدامها  يتمُّ   2015
من  الرغم  عىل  ع،  املُجمَّ يف  للبيع 
واملُخترب  ع  املُجمَّ فتح  إجازة  انتهاء 

منذ عام.
محارض  تنظيم  “تمَّ  أنَّه  وأوضحت 
يف  باملضبوطات  أصولية  ضبٍط 
عىل  بناًء  َذت؛  ُنفِّ التي  العمليَّات 
عىل  وعرضها  قضائيٍَّة،  راٍت  ُمذكَّ
السيِّد قايض محكمة تحقيق قضايا 
النزاهة يف البرصة؛ التِّخاذ اإلجراءات 

القانونيَّة املُناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:

أحبطت قوة من اللواء 22 للحشد الشعبي، امس 

الثالثاء، تسلال لعنارص داعش يف منطقة الزركة 

رشق صالح الدين. بينما أحبطت قوة من اللواء 

األول محاولة تسلل لعنارص “ داعش” اإلجرامي 

يف منطقة نفط خانة يف دياىل.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

 22 اللواء  من  “قوة  منه:  نسخة  »الزوراء« 

دجلة  ورشق  كركوك  عمليات  لقيادة  التابعة 

عالجت تسلال لعنارص داعش عىل احدى النقاط 

صالح  رشق  الزركة  منطقة  يف  املرابطة  األمنية 

الدين”.

من  عززت  اللواء  “قوات  ان  البيان  وأضاف 

تواجدها وامنت املنطقة بالكامل”. 

الحشد  يف  األول  اللواء  من  قوة  أحبطت  بينما 

لعنارص  تسلل  الثالثاء، محاولة  امس  الشعبي، 

يف  خانة  نفط  منطقة  يف  اإلجرامي  داعش”   “

دياىل.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

»الزوراء« نسخة منه: أن “قوة من اللواء األول 

التسلل  تحاول  داعش  من  مجموعة  رصدت 

نفط  منطقة  يف  األمنية  القطعات  الستهداف 

خانة الحدودية يف دياىل”.

املجموعة  عالجت  “قواتنا  أن  البيان  وأضاف 

يف  مبارشة  إصابات  محققة  الثقيل  بالسالح 

صفوفهم فيما الذ آخرون بالفرار”. 

بغداد/ الزوراء:

االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  أوضحت 

عرب  العمل  عن  للعاطلني  القروض  رصف  آلية 

االستمارة اإللكرتونية.

يف  زلزيل،  أحرار  الوزارة،  باسم  املتحدثة  وقالت 

للحصول  استمارة  »إطالق  تم  ترصيح صحفي: 

 60 من  أكثر  اآلن  حتى  وتقدم  القروض  عىل 

 100 اىل  العدد  يصل  ان  ومتوقع  متقدم  الف 

بالقروض  سيشملون  كلهم  ليس  وهؤالء  ألف، 

لفرز  التخطيط  وزارة  مع  بياناتهم  وستتقاطع 

من يستلمون رواتب أخرى«.

لتسديد  األسماء  تصفية  »سيجري  وأضافت 

القروض لخمسة آالف قرض قادرة وزارة العمل 

مؤهلون  آالف   7 ان  وجدنا  وإذا  تسديدها،  عىل 

يمكن مداورة األموال ورصف القروض لهم«.

وبينت »لدى الوزارة صندوق للقروض أنشئ عام 

ونداور  للمدخل  املدرة  للمشاريع  خاصة   2011

فيه األموال ومع كل فرتة تكون إضافة للصندوق 

يتم إطالق قروض«.

وتابعت زلزيل »ال نستطيع تحديد العدد اآلن، وبعد 

45 يوماً من املشمولني بالقروض يتم الرصف«.

املايض،  األسبوع  أطلقت،  العمل  وزارة  وكانت 

العمل  عن  الباحث  واستمارة  القرض  استمارة 

)االستشارية( وتحديث االستشارية، كما قامت 

االلكرتوني من  املوقع  التقديم عرب  بتمديد وقت 

مساًء،  الخامسة  لغاية  صباحاً  الثامنة  الساعة 

وذلك  والسبت،  الجمعة  يوَمي  خالل  وأيضاً 

المتصاص الزخم الحاصل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية بمنفذ الشالمجة يف البرصة، امس الثالثاء، ضبط كمية من االدوية 
البرشية بحوزة مسافر عراقي مخالفا للضوابط والتعليمات النافذة، وايضا اعلنت اتالف بيض 
املائدة دعماً للمنتح املحيل يف منفذ الشيب الحدودي. بينما أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 
والتعليمات عند  للضوابط  اخرى مخالفة  10 شاحنات محملة مواد كيميائية ومواد مختلفة 

مداخل مديرية جمرك املنطقة الشمالية.
وقالت املنافذ يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »السلطات يف منفذ الشالمجة تمكنت من 

ضبط كمية من االدوية البرشية بحوزة مسافر عراقي مخالفا للضوابط والتعليمات النافذة«.
وأضاف ان »عملية اإلتالف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من مديرية املنفذ الحدودي 

واملركز الصحي وشعبة الرتاخيص ورشطة الجمارك وممثل املركز الجمركي«.
املحيل يف  للمنتح  املائدة دعماً  إتالف بيض  الثالثاء،  أمس  الحدودية،  املنافذ  أعلنت هيئة  وأيضا 

منفذ الشيب الحدودي.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه«الهيئة يف منفذ الشيب الحدودي، ضبطت 
هيأتنا  والتحري  البحث  عند سيطرة  العجالت  عدد من سائقي  بحوزة  املائدة  بيض  كمية من 
والتي ال يسمح باستريادها ودخولها العراق حفاظاً ودعما للمنتج املحيل والتزاما بما يصدر من 

توصيات املواد املمنوعة يف الروزنامة الزراعية«.
واضافت ان«عملية اإلتالف تمت عىل وفق محرض أصويل ويف املكان املخصص لذلك«.

مواد  محملة  شاحنات   10 ضبط  الثالثاء،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت  جهتها،  من 
كيميائية ومواد مختلفة اخرى مخالفة للضوابط والتعليمات عند مداخل مديرية جمرك املنطقة 

الشمالية.
وذكرت الهيئة، يف بيان صحفي: أن »قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية جمرك املنطقة 
متنوعة  بمواد  محملة  شاحنات   )10( بضبط  قام  الجمارك  رشطة  مع  بالتعاون  الشمالية 
)حامض السلفونيك+ أسمدة زراعية+ أعالف حيوانية+ مالبس وكوزميتك+ أدوات احتياطية + 

بيض تفقيس( مخالفة للضوابط والتعليمات«.
وأضاف أنه »تمت إحالتها عىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، عن 
الكردي  الحسن  ابو  املكنى  االرهابي  مقتل 
بمحافظة  منديل  قضاء  يف  محكم  بكمني 

دياىل.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
وزير  لتوجيهات  “تنفيذا  إنه  منه:  نسخة 
الداخلية ومن خالل متابعة عنارص عصابات 
تمكنت  منهم،  والقصاص  اإلرهابي  داعش 
بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز 
استخبارات دياىل وبكمني محكم استمر ملده 

24 ساعة من قتل اإلرهابي املكنى ابو الحسن 
الكردي يف منطقة الحامد ضمن قضاء منديل 

بمحافظة دياىل”.
املطلوبني  من  “الكردي  أن  البيان  وأضاف 
النتمائه  إرهاب   4 املادة  احكام  وفق  عىل 
اشرتك  والذي  اإلرهابية  داعش  لعصابات 
بعمليات إرهابية متعددة يف قضاءي الفلوجة 
ضبط  تم  فيما  دياىل،  ومحافظة  والحويجة 
وبندقية  يستقلها  كان  التي  النارية  الدراجة 
أخرى  لوجستية  ومواد  وعتادها  كالشنكوف 

كانت بحوزته”. 

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
عدد  ارتفاع  عن  الثالثاء،  امس  العلمي، 
سكوبس  يف  املنشورة  العراقية  البحوث 

اىل قرابة 57 ألف بحث.
وقال وكيل وزارة التعليم العايل لشؤون 
البحث العلمي، غسان حميد عبد املجيد، 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن 
“الجامعات الحكومية حققت منذ األول 
من كانون الثاني لعام 2020 ولغاية 25 
صعوداً  نفسه  العام  من  األول  ترشين 
مهماً تجىل بنرش 12840بحثاً”، الفتاً إىل 

أن “الجامعات والكليات األهلية سجلت 
املنشورة  البحوث  حضوراً عىل مستوى 
يف املستوعبات العاملية ،وتمكنت يف املدة 

نفسها من نرش 2019 بحثاً”.
أعداد  “زيادة  أن  الحميد  عبد  وأضاف 
عىل  سكوبس  يف  املعتمدة  البحوث 
باإلضافة  العراقية،  واملؤتمرات  املجالت 
ومنح  الرتقيات  تعليمات  تعديل  إىل 
للنرش  العليا  الدراسات  لطلبة  درجات 
وتحفيزهم  الباحثني  واشتغال  العلمي 
النرش  باتجاه  والجامعات  الوزارة  من 

الرصني”. 

بغداد/ الزوراء:
بغداد  يف  جديدة  مدن   10 تصاميم  العامة  والبلديات  واإلسكان  االعمار  وزارة  أعدت 
ثقلها  تركيز  اىل  الحكومة  داعية  سكنية،  وحدة  ألف   500 تتجاوز  بسعة  واملحافظات 

خالل املدة املقبلة لحل هذه املعضلة.
املدن قيد  ان تلك  الوزارة، جابر الحساني، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«:  وقال وكيل 
التصميم وهي موزعة بواقع مدينتني يف بغداد وواحدة يف كل من النجف وكربالء واثنتني 

يف املوصل وكركوك”.
وأضاف الحساني أن “هذه املدن، يف حال إيجاد مصادر تمويل إلنشائها، ستوفر أكثر 
من 500 الف وحدة سكنية”، مؤكدا ان “التمويل البد من ان تتحمل الدولة جزءاً منه 

وتتحمل الجهات االستثمارية الجزء اآلخر”. 

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  أمس  العبيدي،  الجبار  عبد  دياىل،  محافظة  يف  العظيم  ناحية  مدير  أعلن 

وصول الخزين املائي يف سد العظيم إىل 800 مليون مرت مكعب.
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: ان” الخزين املائي يف بحرية سدة العظيم بلغ أكثر من 
800 مليون م/3، وهو يمثل خزين مطمنئ لسد احتياجات الخطة الزراعية للموسمني 

الشتوي والصيفي ولن نشهد اي جفاف طيلة األشهر املاضية”.
وأضاف ان” العظيم التي تمثل سلة الحنطة يف دياىل يف ظل وجود خطة لزراعة أكثر من 
50 ألف دونم ناهيك عن خطة موازية تعتمد الزراعة الديمية، ما يعني ان إجمايل األرايض 
قد تصل اىل 100 ألف دونم الجزء األكرب منها يزرع بمحصول الحنطة الذي يمثل أهم 

وأشهر املحاصيل املزروعة يف الناحية”.
ولفت العبيدي إىل ان” هناك تفاؤال بأن يكون موسم الشتاء عامال يف زيادة خزين بحرية 
نهر  دعم  اىل  باإلضافة  الدونمات،  اآلالف  لسقي  باعتبارها مصدرا مهما  العظيم  سدة 

دجلة كونها أهم روافده القريبة من بغداد”.

بغداد/ الزوراء:
رفع  الثالثاء،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت 
اليومني  خالل  املخلفات  من  طناً   950
اىل  مشرية  التظاهر،  مواقع  من  املاضيني 
بعد  السنك  جرس  لتنظيف  حملة  تنفيذ 

انسحاب املتظاهرين.
مركز  »بلدية  ان  لألمانة:  بيان  وذكر 
الرصافة قامت برفع 950 طناً من مواقع 

يف  تجمعهم  بداية  منذ  املتظاهرين  تجمع 
الخالني  وساحة  التحرير  ونفق  ساحة 
وشارعي  والسنك  الجمهورية  وجرسي 

ابو نٔواس والرشيد«.
وأضاف ان »الدائرة بارشت، صباح أمس، 
تنفيذ حملة لتنظيف وغسل جرس السنك 
ورفع املخلفات عنه بالتنسيق مع القوات 

األمنية بعد انسحاب املتظاهرين«.

بغداد/ الزوراء:
رشوعها  العامة  املرور  مديرية  أعلنت 
لوحة  مليون  نصف  من  أكثر  بتوزيع 

مرورية يف البالد.

لوحة  ألف   220 »وصول  اىل  وأشارت 
الف   550 املجموع  ليصبح  مرورية 
مجمعات  بني  بتوزيعها  والرشوع  لوحة 

التسجيل يف بغداد واملحافظات«.

الرتبية تعد منهجاً طارئاً وتكشف عن ثالثة حماور لبدء العام الدراسي

اهلجرة تعلن إغالق خميم معسكر سعد يف دياىل بعد عودة مجيع نازحيه

احلشد الشعيب حيبط تسلال لداعش يف دياىل 
وصالح الدين

العمل توضح آلية صرف قروض العاطلني 
الكرتونيا

ضبط 10 شاحنات حمملة مبواد كيميائية يف املنطقة الشمالية

إتالف أدوية بشرية وبيض مائدة يف 
منفذي الشالجمة والشيب

قتل اإلرهابي املكنى أبو احلسن 
الكردي يف دياىل 

النزاهة تضبط منتحل صفة وحاالت تالعب واحتيال يف البصرة

األنبار تفصح عن رجوع أكرب وجبة ملناطقهم احملررة التعليم تعلن ارتفاع أعداد البحوث 
املنشورة يف »سكوبس«

الكشف عن 10 مدن سكنية جديدة يف 
بغداد واحملافظات

ارتفاع اخلزين املائي لسد العظيم اىل 800 
مليون مرت مكعب

أمانة بغداد ترفع ٩٥0 طناً من املخالفات يف 
مواقع التظاهر

الشروع بتوزيع أكثر من نصف مليون 
لوحة مرورية
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بغداد/ الزوراء:

النيابية  املالية  اللجنة  كشفت 

موظف  الف   150 وجود  عن 

أن  مبيناً  الرواتب،  مزدوجي  من 

أكثر  املوضوع ستوفر  معالجة هذا 

وفيما  شهريا.  دينار  تريليون  من 

والشؤون  العمل  وزارة  افصحت 

االجتماعية عن وجود نحو 24 ألف 

مزدوجة  رواتب  يتقاضون  شخص 

من مختلف دوائر الدولة، أشارت إىل 

أن هذه األعداد تمثل أقل من نصف 

الدوائر.

الصفار،  احمد  اللجنة  مقرر  وقال 

أمس الثالثاء، يف حوار صحفي: إنه 

“بعد التدقيق بمرشوع قانون العجز 

بالنفقات  الخاص  بامللحق  املايل 

الجارية املتضمن 38 بنداً وجدنا أنه 

يمكن تأجيل بعض البنود اىل موازنة 

الذي  القرض  مبلغ  لتقليل   2021

مؤكداً  دينار،  ترليون   41 عىل  يزيد 

أنه من املستحيل املوافقة عليه من 

قبل مجلس النواب أو اللجنة املالية 

النيابية”.

وأضاف الصفار أن “سبعة بنود من 

خالل  اإلنفاق  واجبة   38 الـ  أصل 

األربعة اشهر القادمة، منها »رواتب 

التقاعدية،  الرواتب  املوظفني، 

املديونية وفوائد املديونية، والبطاقة 

التموينية واألدوية وشبكة الحماية 

بنود  أنها  مبيناً  االجتماعية«، 

رضورية ينبغي للقرض أن يشملها، 

وما تبقى من بنود النفقات الجارية 

لحل   ،  2021 موازنة  اىل  ُيحول 

مشكلة الرواتب بأرسع وقت ممكن 

قانون  مرشوع  اقرار  طريق  عن 

العجز املايل”.

توفري  حالة  »يف  أنه  واستطرد 

بدفع  ملزمة  فالحكومة  الرواتب 

رواتب  تأخري  عىل  املرتتبة  الديون 

املوظفني، ويف تقديري إذا ما كانت 

يف  ستحسم  فإنها  جادة  الحكومة 

ترشين  شهر  من  االول  األسبوع 

ترشين  شهر  رواتب  توزيع  الثاني 

االول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع 

رواتب شهر )11(، أي دفع الرواتب 

ليست  الحكومة  ألن  متتال  بشكل 

عىل  املوافقة  حالة  يف  حجة  لديها 

مبلغ القرض املحدد لألشهر األربعة 

املقبلة”. 

العمل  وزير  كشف  جهتها،  من 

عادل  االجتماعية  والشؤون 

حاشوش، أمس الثالثاء، عن وجود 

يتقاضون  شخص  ألف   24 نحو 

دوائر  مختلف  من  مزدوجة  رواتب 

األعداد  هذه  أن  إىل  مشرياً  الدولة، 

تمثل أقل من نصف الدوائر.

وقال حاشوش يف ترصيح صحفي: 

فقد  وزارتنا  لتحري  “نتيجة  إنه 

رواتب  يتقاضون  من  عدد  وصل 

مزدوجة إىل 24 ألف شخص، سواء 

من  متقاعدين  أو  موظفني  كانوا 

مختلف دوائر الدولة”.

وأضاف أن “وزارة العمل والشؤون 

تنته بعد من تدقيق  لم  االجتماعية 

للذين  الرواتب  مزدوجي  موضوع 

واملتقاعدين  املوظفني  من  هم 

ويتقاضون يف الوقت نفسه إعانات 

راتب  أو  االجتماعية  الحماية 

يف  مستمرة  وأنها  املتفرغ  املعني 

إجراءاتها”.

من  عدداً  “هنالك  أن  إىل  وأشار 

من  أقروا  واملتقاعدين  املوظفني 

الدولة  لدوائر  مراجعتهم  خالل 

والوزارات بتقاضيهم رواتب اإلعانة 

أو املعني املتفرغ إضافة إىل رواتبهم 

الحكومية، وهؤالء تجاوزوا خمسة 

إىل  الفتاً  تقريباً”،  شخص  آالف 

مستمرة  التقاطع  “عملية  أن 

املستقلة  والهيئات  الوزارات  مع 

الوزارة  تكمل  لم  حيث  املختلفة، 

الدولة،  دوائر  نصف  من  أقل  سوى 

ونحن يف طور إتمام هذه العملية”.

“تتعاون  أن  إىل  حاشوش  ودعا 

مع  الحكومية  والدوائر  الوزارات 

االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 

البيانات  تقاطع  إتمام  أجل  من 

الرواتب”،  مزدوجي  عن  للكشف 

 8 إىل  تصل  مبالغ  “اسرتداد  مؤكداً 

مليارات دينار حتى اآلن”.

بغداد/ الزوراء:

من  النيابية  املالية  اللجنة  حذرت 

عملة  طباعة  اىل  التوجه  خطورة 

املايل،  العجز  لتغطية  جديدة  نقدية 

من  االول  املترضر  ان  اىل  مشرية 

أصحاب  هم  التضخم  تداعيات 

من  والثابتة  املحدودة  الدخول 

املوظفني وأصحاب العقارات. وفيما 

تعرض  من  مخاوفها  عن  عربت 

تأمني  أن  أضافت  لإلفالس،  العراق 

مهمة  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب 

بقانون  عالقة  له  وليس  الحكومة 

بمبنى  حاليا  املوجود  االقرتاض 

الربملان.

النيابية،  املالية  اللجنة  مقرر  وقال 

يف  الثالثاء،  امس  الصفار،  احمد 

لديها  »اللجنة  ان  صحفي:  حديث 

املركزي  البنك  ملحافظ  استضافة 

من  كان  حيث  املقبلة،  األيام  خالل 

املفرتض ان يحرض يوم االثنني لكنه 

وبانتظار  ارتباطات  بسبب  تأخر 

االتفاق عىل موعد جديد لالجتماع«. 

مبينا ان »عملية إصدار نقدي جديد 

العراق  مثل  إنتاجي  غري  اقتصاد  يف 

يف  الوقوع  اىل  مبارشة  سيؤدي  فانه 

ظاهرة التضخم«.

وأضاف الصفار ان »التضخم معناه 

السلع يف األسواق مع  ارتفاع أسعار 

فقدان العملة املحلية قيمتها وقوتها 

النقدية أمام العمالت الصعبة«، الفتا 

ان  الوضع  هذا  من  »املترضر  ان  إىل 

حصل هو أصحاب الدخول املحدودة 

والثابتة بمعنى ان املترضر األول هم 

املوظفون وأصحاب العقارات«.

لن  نقدية  سياسة  »هكذا  ان  واكد 

هو  الذي  العراقي  االقتصاد  تنفع 

اصال يف أزمة مالية، وهنالك إجراءات 

املالية  السياسة  ضمن  أخرى 

والنقدية من املمكن اتخاذها من قبل 

الحالية  األزمة  لتخفيف  الحكومة 

بدل التوجه لطبع العملة«.

من جهة متصلة، عربت اللجنة املالية 

النيابية، أمس الثالثاء، عن مخاوفها 

من تعرض العراق لإلفالس.

الهادي  عبد  اللجنة،  عضو  وقال 

صحفي:  ترصيح  يف  السعداوي، 

عقدت  النيابية  املالية  »اللجنة  إن 

األول  النائب  برئاسة  اجتماعا 

لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي 

املايل  العجز  تمويل  قانون  ملناقشة 

القانون  عرض  قبل   ،2020 للسنة 

للقراءة  الربملان  اعمال  جدول  عىل 

الثانية«.

املوظفني  رواتب  »تأمني  أن  وأضاف 

وليس  الحكومة  مهمة  واملتقاعدين 

املوجود  االقرتاض  بقانون  عالقة  له 

أن  إىل  الربملان«، منوها  بمبنى  حاليا 

تريليون   18 إىل  تحتاج  »الحكومة 

الثالثة  األشهر  الرواتب  لتأمني  دينار 

االخرية للسنة 2020«.

»اإليرادات  أن  السعداوي  وتابع 

األشهر  النفطية  وغري  النفطية 

تريليون   16 بحدود  تقدر  الثالثة 

دينار، وما تحتاجه الحكومة تريليونا 

وبالتايل  الرواتب،  لتأمني  فقط  دينار 

الطلب  عىل  يوافق  لن  الربملان  فإن 

الحكومي بقانون االقرتاض وهو 41 

بمعنى  املوافقة  وان  دينار،  تريليون 

إفالس العراق«.

 بغداد/ الزوراء:
لألوراق  العراق  سوق  يف  األسعار  مؤرش  أغلق 
بنسبة  منخفضا  الثالثاء،  أمس  املالية، 

.)%0.24(
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق 
األسهم  عدد  بلغ  ييل:  كما  أمس  ليوم  املالية 
املتداولة )1.054.959.054( سهما، بينما بلغت 

قيمة األسهم )812.249.688( دينارا. 
امس  جلسة  يف   60  ISX األسعار  مؤرش  وأغلق 
عىل )485.16( نقطة منخفضا بنسبة )%0.24( 
عن إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )486.33( 

نقطة.
وتم تداول أسهم )29( رشكة من اصل )105( 
رشكة مدرجة يف السوق، واصبح عدد الرشكات 
لعدم  املالية  االوراق  هيئة  من  بقرار  املوقوفة 

التزامها بتعليمات اإلفصاح املايل )26( رشكة.

وبلغ عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
بلغت  بقيمة  سهم  مليون  السوق  يف  العراقيني 
 )82( تنفيذ  خالل  من  دينار  مليون   )112(

صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
املستثمرين  من  املباعة  األسهم  عدد  بلغ  بينما 
سهم  مليون   )600( السوق  يف  العراقيني  غري 
خالل  من  دينار  مليون   )240( بلغت  بقيمة 

تنفيذ )29( صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
التداول االلكرتوني واإليداع املركزي منذ  أنظمة 
عرب  التداول  نظام  إلطالق  ويسعى   2009 عام 
للمستثمرين, وينظم خمس جلسات  االنرتنيت 
ومدرج  الخميس,  إىل  األحد  من  أسبوعيا  تداول 
فيه 105 رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
والزراعة  والصناعة  واالتصاالت  املصارف 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

واإلسكان  اإلعمار  وزيرة  قالت 

محمد  نازنني  العامة،  والبلديات 

العراقي  اإلسكان  صندوق  إن  وسو، 

عىل  العام  هذا  وافق  للوزارة  التابع 

8604 معامالت ورصف 17233 دفعة 

 244.67 إجمالية  بقيمة  إقراضية 

شهر  منتصف  حتى  دينار  مليار 

أكتوبر/ ترشين األول 2020 ولجميع 

املحافظات عدا إقليم كردستان.

لها  بيان  يف  اإلعمار،  وزيرة  وأكدت 

مستمر  الصندوق  أن  الثالثاء:  امس 

عىل  للمواطنني  خدماته  بتقديم 

الظروف  من  الرغم  عىل  وجه،  أتم 

بها  يمر  التي  والصحية  االقتصادية 

البلد. 

إنجازات  أن  الوزيرة:  وأوضحت 

تجعله  الجاري  العام  يف  الصندوق 

الجهة املساهمة األكرب بتوفري وحدات 

أن  إىل:  مشرية  للمواطنني.  سكنية 

الوزارة تعمل عىل استخدام التقنيات 

الحديثة كافة التي من شأنها تطوير 

عمل الصندوق ألداء مهامه بمستوى 

عال وشفاف خدمة للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:

اإلسالمي  النهرين  مرصف  اعلن 

إطالق  عن  الثالثاء،  امس  الحكومي، 

خدمة رشاء العقار للموطنة رواتبهم 

 150 وبواقع  حرصا  املرصف  لدى 

مليون دينار.

تلقت  له  بيان  يف  املرصف  وقال 

»الزوراء« نسخة منه: انه »تم إطالق 

خدمة رشاء العقار للموطنة رواتبهم 

لدى املرصف حرصا بواقع 150 مليون 

خدمة  »ضوابط  ان  مبينة  دينار«، 

لدى  رواتبهم  للموطنة  العقار  رشاء 

األعىل  الحد  يكون  تتضمن  املرصف 

دينار،وان  مليون  التمويل150  ملبلغ 

الحد األعىل ملدة السداد20 سنة ».

الربح  مقدار   « ان  املرصف  وأضاف 

التمويل  منح  يجوز  وال  سنويا،   %3

لحاالت البيع بني الزوج و الزوجة .

يتطلب  »ال  انه  اىل  املرصف  وأشار 

التمويل  مبلغ  كان  إذا  كفيل  تقديم 

دينار،  مليون  أربعني   )40( من  اقل 

ذلك  عن  املبلغ  زيادة  حالة  يف  أما 

كفيل  تقديم  يتطلب   )75( ولغاية 

يف  كفيلني  بتقديم  ويطالب  واحد 

حالة زيادة املبلغ عن )75( و لغاية 

.« )150(

بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف الرافدين، امس الثالثاء، عن قرب افتتاح فرع له يف هيئة الحشد الشعبي 

بعد استكمال كل اإلجراءات الفنية واللوجستية .

“مرصف  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال 

الرافدين سيفتتح فرعا له يف هيئة الحشد الشعبي بعد استكمال كل اإلجراءات الفنية 

واللوجستية”.

وتقديم  ملنتسبيه  السلف  ومنح  إطالق  يف  سيسهم  الفرع  “افتتاح  أن  البيان  وأضاف 

الخدمات املرصفية لهم”. 

بغداد/ الزوراء:

 5 الثالثاء،  امس  النقل،  وزارة  دعت 

الختيار  متخصصة  عاملية  رشكات 

القطار  ملرشوع  االستشارية  الرشكة 

املعلق.

اإلداري  »الوكيل  ان  للوزارة  بيان  وذكر 

البهاديل،  صدام  سلمان  النقل  لوزارة 

موسعاً  اجتماعاً  الثالثاء،  امس  ترأس، 

باختيار  املكلفة  الفنية  الوزارية  للجنة 

املعلق،  القطار  ملرشوع  استشاري 

العامني  املدراء  من  عدد  بحضور  وذلك 

لتشكيالت الوزارة املعنية ومدير املرشوع 

واعضاء من محافظة بغداد«.

وجهت  »اللجنة  ان  البهاديل  واوضح 

رصينة  رشكات  لخمس  دعوات 

وذلك  االستشارات،  مجال  يف  متخصصة 

تعمل  الرشكة  هذه  من  واحدة  لتحديد 

عىل تقديم االستشارة يف مرشوع القطار 

وسط  ينجز  ان  املؤمن  من  الذي  املعلق 

العاصمة بغداد«.

وأضاف ان »الرشكات التي تمت دعوتها 

هي )رشكة ياپي مركزي الرتكية، رشكة 

دار  رشكة  اللبنانية،  وعلمي  خطيب 

اللبنانية،  الهندسية  دار  اللبنانية، رشكة 

الفرنسية(«،  گاب  ڤري  سريتي  رشكة 

االستشارية  الرشكة  »اختيار  ان  مؤكداً 

 )  15  ( تتجاوز  ال  مدة  خالل  سيكون 

يوما، وذلك لعزم مسؤويل الوزارة اختصار 

الوقت يف انجاز مرشوع القطار املعلق«.

وتابع الوكيل ان »االجتماع شهد مناقشة 

مسار  تواجه  التي  التعارضات  موضوع 

العديد  هناك  ان  حيث  املعلق،  القطار 

وكذلك  الرئيسية  املاء  نقل  خطوط  من 

الصحي،  الرصف  مياه  نقل  خطوط 

تعرتض  التي  االتصاالت  خطوط  وكذلك 

املناطق  اغلب  يف  يمر  الذي  القطار  خط 

الرئيسية وسط العاصمة بغداد«، مضيفاً 

الدوائر  اىًل  رسمية  كتب  توجيه  »تم  انه 

متطلبات  إلكمال  عاجل  بشكل  املعنية 

املرشوع ومعالجة هذه املشكلة«.

يذكر ان وزارة النقل وقعدت محرض عقد 

يف  23 من شهر آب مع وزارة التخطيط 

إلحالة تنفيذ مرشوع قطار بغداد املعلق 

وزارة  إىل  بغداد  محافظة  مجلس  من 

النقل العراقية باعتبارها الجهة صاحبة 

االختصاص القطاعي.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
يف  الخسائر  بعض  الثالثاء،  امس  النفط،  استعاد 
نيويورك مع ضعف الدوالر، عىل الرغم من أن ارتفاع 
اإلنتاج الليبي وتاليش اآلمال يف تحفيز أمريكي جديد 

يشري إىل توقعات هبوطية للسوق.
بعد   %  0.5 بنسبة  للنفط  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
الذي عزز  الدوالر  االثنني، مع ضعف  يوم  انخفاضها 
أن  املقرر  ومن  بالعملة.  املسعرة  السلع  جاذبية 
تستأنف ليبيا آخر حقولها النفطية الكربى بعد وقف 
إطالق النار يف حربها األهلية، مما يدفع البالد خطوة 
يومًيا.ويف  برميل  مليون  إىل  اإلنتاج  زيادة  إىل  أقرب 
الوقت نفسه، أثار عدم وجود اتفاقية تحفيز وشيكة 
الترشيع  صياغة  بشأن  شكوًكا  املتحدة  الواليات  يف 
املقبل،  األسبوع  االنتخابات  قبل  عليه  والتوقيع 
اإلصابة  حاالت  يف  متجددة  زيادة  األمة  تواجه  حيث 
مضيئة  نقطة  آسيا  تزال  ال  كورونا.بينما  بفريوس 
يف  املتجدد  االرتفاع  فإن  النفط،  عىل  العاملي  للطلب 
الواليات  أنحاء  جميع  يف  بالفريوس  اإلصابة  حاالت 
املتحدة وأوروبا يثري مخاوف من أن التعايف الهش يف 
االستهالك سينحرف عن مساره. وقال وزير الطاقة 

إن  االثنني،  بن سلمان،  العزيز  عبد  األمري  السعودي، 
 + أوبك  لكنه حث  للسوق،  بالنسبة  انتهى  قد  األسوأ 
عىل توخي الحذر وااللتزام بتخفيضات اإلنتاج املتفق 
عليها.وأضاف غرب تكساس الوسيط تسليم كانون 
بورصة  يف  للربميل  دوالًرا   38.86 إىل  30سنًتا  األول 
نيويورك التجارية اعتباًرا من الساعة 05:35 بتوقيت 
خام  وارتفع  االثنني،   %3.2 انخفاضه  بعد  غرينتش. 
 41.31 إىل   %0.78 بنسبة  األول  كانون  لشهر  برنت 
بعد   ICE اآلجلة  للعقود  أوروبا  بورصة  يف  دوالرا 
عودة  السابقة.وتمثل  الجلسة  يف   %3.1 خرس  أن 
للسوق  إضافية  معاكسة  رياًحا  الليبية  اإلمدادات 
تخفيضات  لتخفيف  تخطط  كانت  التي   ،  + وألوبك 
قوة  ليبيا  ورفعت  الثاني..  كانون  من  أكثر  اإلنتاج 
قاهرة عىل الصادرات من حقل الفيل النفطي االثنني 
بعد زيادة اإلنتاج إىل 690 ألف برميل يوميا من أقل من 
، قد تقدم  الوقت نفسه  أيلول.ويف  أوائل  ألف يف   100
الدعم  جبهة عاصفة أخرى يف خليج املكسيك بعض 
إىل  زيتا  اإلعصار  القصري لألسعار. ووصل  املدى  عىل 
اليابسة يف شبه جزيرة يوكاتان وأوقف بالفعل %16 

من إنتاج النفط يف الخليج.

الكشف عن ١٥٠ الف موظف فضائي معاجلتهم توفر تريليون دينار شهريا

املالية النيابية حتذر من طباعة عملة جديدة.. وتؤكد: ثالث فئات ستتضرر

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية 

أعلنت ختوفها من إفالس البلد اإلعمار: صندوق اإلسكان صرف حنو 244 
مليارا يف 2٠2٠

النهرين يطلق خدمة شراء العقار 
للموظفني بواقع ١٥٠ مليون دينار

الرافدين يعلن قرب افتتاح فرع للحشد 
الشعيب وإطالق السلف هلم

النفط العاملي يستعيد بعض اخلسائر دعوة ٥ شركات عاملية الختيار شركة استشارية ملشروع القطار املعلق
ويشهد ارتفاعا طفيفا

العمل: 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة
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بغداد/ متابعة الزوراء
تعادل القاسم أمام نفط ميسان، يف مباراة 
أهداف،   6 تسجيل  شهدت  ماراثونية 
الكفل  ملعب  عىل  الثالثاء،  امس  مساء 
لحساب الجولة األوىل من الدوري املمتاز 
الالعب  التسجيل  ميسان  لنفط  وافتتح 
استقرت  تسديدة  من  الرزاق  عبد  أحمد 
رسعان  لكن   )17( الدقيقة  يف  بالشباك 
ما عاد القاسم وأحرز هدف التعديل من 
يارس  عبد  كرار  بواسطة  الجزاء،  عالمة 
شهد  الثاني  الشوط   ،)24( الدقيقة  يف 
هدف  وسجل  القاسم  من  رسيعة  بداية 
الالعب  بواسطة  دقائق   10 مرور  بعد 
سليم حميد لكن نفط ميسان عاد رسيعا 
وأحرز هدف التعديل عن طريق أحمد عبد 
القاسم  الدقيقة )63( وجازف  الرزاق يف 
ليسجل الهدف الثالث من تسديدة لالعب 
الدقيقة )72( وبعد تسعة  أثري صالح يف 
عرب  مجددا  ميسان  نفط  عاد  دقائق 
رأسية الالعب كرار عيل يف الدقيقة )81( 
لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي )3-3(، 

وحصد كل فريق نقطة واحدة.
التي  الجولة،  من  األخرية  املباراة  ويف 
سيطر  الكرخ  وضيفه  زاخو  بني  أقيمت 
ورغم  اللقاء  عىل  السلبي  التعادل 
املحاوالت الجادة للفريقني ووصول زاخو 
للشباك بهدف أبيض تم إلغائه كونه جاء 
من حالة تسلل وعجز زاخو والكرخ من 
املباراة  لتنتهي  بعضهما،  شباك  بلوغ 
نقطة  منهما  كل  ونال  السلبي  بالتعادل 
فريق  للضيف  أكثر  مقنعة  تعد  واحدة، 

الكرخ.
ويف سياق منفصل  قدمْت الهيأة اإلدارية 
إىل  رسمًيا  تظلًما  الجوية  القوة  لنادي 
فريقها  العب  قضية  بشأن  التطبيعية 
احمد،  حمادي  اإلدارة،  عضو  الكروي، 
يف  املشاركة  من  منعه  أسباب  ملعرفة 

مباريات دوري الكرة املمتاز.
بنيان،  إياد  التطبيعية،  رئيس  واستقبَل 
بحضور عضو التطبيعية، الدكتور اسعد 
إدارة  القانونية،  اللجنة  وأعضاء  الزم، 
احمد  حمادي  والالعب  الجوية  القوة 

ومحامي النادي.
وتم التداول خالل االجتماع بشأن قضية 
نظر  لوجهة  واالستماع  احمد،  حمادي 
وإمكانية  الجوية،  القوة  نادي  إدارة 

الجمع بني اللعب واإلدارة.
القوة  إلدارة  بنيان  أكَد  جانبه،  من 
مع  ستجتمع  التطبيعية  أن  الجوية: 
القضية،  لدراسة  القانونية  اللجنة 
واتخاذ قرار يتناسب مع لوائح وأنظمة 

لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية.
الهيأة  يف  الفنية  اللجنة  واجتمعْت 
التطبيعية مع مدربي املنتخبات الوطنية 
عىل  الوقوف  أجل  من  العمرية  للفئات 
قادم  يف  املنتخبات  تلك  استعدادات 

االستحقاقات التي تنتظرها.
رئيس  بحضور  جرى  الذي  االجتماع، 
فيه  تَم  كامل،  شامل  الدكتور  اللجنة، 
منهاج  تقديم  رضورة  عىل  التشديد 
الفنية  املالكات  من  أشهر  ستة  ملدة 
خطط  برسم  يسهم  بما  للمنتخبات 

ليكونوا  بالالعبني  فنيا  لالرتقاء  رصينة 
جاهزين لالستحقاقات املقبلة.

اللجنة  قررْت  متصل،  سياٍق  ويف 
متخصصني  محللني  إضافة  الفنية 
التطور  تماشيا مع  الوطنية  للمنتخبات 
وأهمية  القدم،  كرة  عالم  يف  الحاصل 
التي  الحديثة  القدم  كرة  بركب  اللحاق 
الفريق  وتحليل  بالتكنولوجيا  ترتبط 
والعمل  األخطاء  واملنافسني، وتشخيص 

عىل معالجتها.
التطبيعية  الهيئة  ان  اللجنة شددْت عىل 
وخلق  التزوير  آفة  مكافحة  يف  ماضية 
بما  صحيحة  بأعمار  سنية  منتخبات 
الفرص  وتكافئ  االستمرارية  يضمن 

للمواهب لتمثيل املنتخبات.
ستطلق  أنها  الفنية  اللجنة  أكدْت  كما 

لجنة خاصة تتوىل زمام املرشوع، وتعمل 
واملحارضين  املستشارين  جلب  عىل 

األجانب للعمل عىل تطوير املواهب.
التي سترشف عىل  الفني  لجنة اإلرشاف 
املنتخبات تكونت من الدكتور اسعد الزم 
نجيب  وسام  والدكتور  للجنة،  رئيسا 
مقررا للجنة، وداود العزاوي مرشفا فنيا 
الشباب، والدكتور رياض مزهر  ملنتخب 
ورافد  الناشئني،  ملنتخب  فنيا  مرشفا 

سالم مرشفا فنيا ملنتخب األشبال.
ويف اختتام االجتماع، أكدْت اللجنة الفنية 
أنها تحرص عىل االرتقاء ودعم املنتخبات 
العمرية بما يحقق مستقبال رصينا لكرة 

األسود.
ومن جانب اخر  حددْت الهيئة التطبيعية 
االرشاف  دورة  موعد  القدم  كرة  التحاد 

اللجنة  بني  بالتعاون  االوىل  النسوية 
النسوية ولجنة الحكام.

منصة  عرب  الكرتونية  ستكون  الدورة 
الخامس  يف  يومني  ملدة  وتقام  )زوم(، 
نوفمرب  شهر  من  عرش  والسادس  عرش 
للساحات  قسمني  عىل  وتقسم  املقبل، 

املكشوفة وكرة الصاالت.
اآلسيوي  املحارض  الدورة  يف  ويحارُض 
القدم  كرة  بقانون  عودة  كاظم 
وكذلك  باللعبة،  الخاصة  والتعديالت 
الدكتور محمد غني، الذي سيحارض بما 

يخص كرة الصاالت.
الهيئة التطبيعية تؤكد انها تويل اهتماما 
كبريا بالكرة النسوية، وهناك العديد من 
من  باللعبة  لالرتقاء  الجادة  الخطوات 

الجوانب كافة.

بغداد/ متابعة الزوراء

استيائه  الريايض، عن  الديوانية  نادي  عرب 

الالعب  عىل  النجف  نادي  اعرتاض  من 

مصطفى ناظم.

وقال املنسق االعالمي للنادي عالء البرصي 

الديوانية  إىل  ناظم  مصطفى  “انتقال  إن 

العرتاض  قانونية  قيمة  وال  صحيح 

النجف”.

واوضح أن “النظام اإللكرتوني TMS الذي 

أغلق يف السادس من الشهر الجاري، خاص 

بالالعبني املحرتفني فقط وال عالقة لالعبني 

املحليني به”.

فرتة  مددت  “التطبيعية  ان  واضاف 

 21 حتى  للمحليني  الصيفية  االنتقاالت 

االتحاد  موافقة  بعد  الجاري،  الشهر  من 

بصفة  الديوانية  إىل  انتقل  حيث  اآلسيوي، 

وتوقيعه  نادي  بأي  يرتبط  ولم  حر  العب 

اإلتحاد  يف  عليه  يصادق  لم  بغداد  ألمانة 

أصال”.

قد  الريايض  النجف  نادي  إدارة  وكانت 

انتقدت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة عىل 

املباراة  خلفية مشاركة مصطفى ناظم يف 

وانتهت  والنجف  الديوانية  جمعت  التي 

ملصلحة األول بهدف دون رد.

لجنة  بيان  يف  النجف  إدارة  واتهمت 

وإضافة  االنتقاالت  مدة  بخرق  املسابقات 

بعد  أي  متأخر  وقت  يف  ناظم  مصطفى 

إغالق باب القيد.

تتلق  لم  بأنها  املسابقات  لجنة  ردت  فيما 

أي اعرتاض رسمي من قبل إدارة النجف يف 

هذا الصدد.

األويس  نجم  املسابقات  لجنة  عضو  وقال 

إن إدارة النجف لم تتقدم باعرتاض يف هذا 

من  تحققت  اللجنة  أن  رغم  الخصوص 

كشوفات الديوانية وتأكدت أن النادي أضاف 

الشهر  من  الخامس  يف  ناظم  مصطفى 

الجاري أي قبل إغالق باب االنتقاالت.

مع  تتعامل  املسابقات  لجنة  أن  وبني 

الوسط  يف  تداولها  يتم  التي  املواضيع 

أن  يمكن  وال  رسمي  بشكل  الريايض 

عرب  تطلق  فردية  ترصيحات  مع  نتعامل 

وسائل اإلعالم.

وختم: »إن كان هناك شك لدى إدارة النجف 

بتقديم  القانوني  الطريق  تسلك  أن  عليها 

االعرتاض«.

بغداد/ متابعة الزوراء
عمار  البرصة  نفط  فريق  مدرب  أثنى 
حسني عىل أداء الفريق أمام الطلبة مؤكدا 
أن العبيه تمكنوا من إيقاف املنافس رغم 
حالة الطرد املبكرة التي تعرض لها كرار 

جمعة.
وفق  التعادل  نقطة  ان  حسني  وقال 
تعد مهمة  فريقنا  بها  مر  التي  الظروف 
تعرض  فريقنا  الفوز،  بطعم  والتعادل 

الدقيقة 11 ولعبنا  لحالة طرد مبكرة يف 
مباراة كاملة بنقص عددي، لكننا فرضنا 
أسلوبنا وضغطنا بقوة عىل فريق الطلبة 
سحب  من  وتمكنا  املساحات  وضيقنا 

املباراة إىل التعادل«.
الطلبة  باغت  البرصة  ان نفط  اىل  وأشار 
ولم  اإلمكانيات  وفق  املحاوالت  بعض  يف 
بواقعية  املباراة  مع  وتعاملنا  نجازف 
الظروف  وفق  بنقطة  خرجنا  وبالتايل 

والتي تعد مثالية«.
وأوضح: »أنا ال أريد التحدث عن التحكيم 
رشيط  ملراجعة  املباراة  حكم  أدعو  لكن 
جزاء  ركلة  نستحق  هل  ليتأكد  املباراة 
أم ال؟ وأيهما أصح ركلة جزاء الطلبة أو 

الحالة التي لم يحتسبها لنا؟«
مع  تعادل  البرصة  نفط  أن  إىل  يشار 
الطلبة بدون أهداف يف املباراة التي أقيمت 

يف ملعب الشعب الدويل.

بغداد/ الزوراء
بن  حمزة  الجنسية  التونيس  الطلبة  نادي  فريق  مدافع  التحق 
عبدة بتدريبات الفريق التي جرت امس الثالثاء استعداداً للمباراة 
القادمة يف الدوري املمتاز ضمن مواجهات الدور الثاني للمرحلة 

االوىل ، 
عىل  عزمه  اكد  الثالثاء  امس  فجر  وصل  الذي  التونيس  املدافع 
بعد  مبارشًة  تدريبية  وحدة  اول  يف  والدخول  بالفريق  االلتحاق 

الوصول اىل بغداد ، 
عىل صعيد ذي صلة سيصل اىل العاصمة بغداد العب خط الوسط 
لاللتحاق  االربعاء  اليوم  فجر  داوو  موىس  البوركيني  املحرتف 

بالفريق والدخول يف التدريبات بشكل فعيل ،
وأضاع الطلبة نقطتني من تعادله أمام نفط البرصة بعد تعادلهما 
السلبي يف اللقاء الذي أقيم يف ملعب الشعب الدويل لحساب الجولة 
األوىل من الدوري التي شهدت طرد العب نفط البرصة يف الدقيقة 

.11
كرار  الالعب  طرد  أثر  العددي  النقص  الطلبة  فريق  يستثمر  ولم 
بطاقة  ليتلقى  جفال  محمد  الطلبة  مهاجم  أعاق  الذي  جمعة 
له  الحت  التي  الفرص  أهدر  الطلبة  لكن   ،11 الدقيقة  يف  صفراء 
الالعب  وأضاعها  الفريق  عليها  حصل  التي  الجزاء  ركلة  حتى 
محمد جفال بعد أن تألق الحارس حيدر جمال يف أبعادها، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ويف الشوط الثاني حاول الطلبة إيجاد الحلول فأضاع حيدر حسني 
كرة بعد أن علت العارضة ثم رد نفط البرصة من تسديدة ألحمد 
فرحان ابعدها الحارس امجد رحيم وأهدر أمري صباح كرة سهلة 
جدا من عرضية تجاوزت املدافعني وصلت له لم يحسن اكمالها 
داخل الشباك لتمر من بني قدميه، وتصدى حيدر جمال لتسديدة 
حيدر حسني، وكاد نفط البرصة ان يخطف املباراة يف الوقت بدل 
امجد  الحارس  انقذها  ساري  حيدر  لالعب  تسديدة  من  الضائع 

رحيم برباعة لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.

بغداد/ متابعة الزوراء
التي  الجيدة  البداية  أن  علوان  يحيى  النفط  فريق  مدرب  أوضح 
حصد خاللها ثالث نقاط من الفوز عىل الصناعات يف الجولة األوىل 
أمام  الثانية  املباراة  خوض  قبل  الثقة  تمنحهم  العراقي  للدوري 

الزوراء يوم الجمعة املقبل.
من  عانت  األندية  مهم،  أمر  البداية  عقدة  عبور  ان  علوان  وقال 
تراجع املستوى البدني باإلضافة إىل هاجس مباراة االفتتاح لكننا 

نجحنا يف االختبار األول وهذا الفوز يمنحنا دافعا معنويا«.

الزوراء  بحجم  كبري  فريق  أمام  ستكون  املقبلة  املباراة  ان  وبني 
لكننا نعرف جيدا طريقة لعب املنافس ولدينا الفكرة الكاملة عن 

العبيه«.
ألننا  مستقر  فريقنا  وفنيا  جيدة  حالة  يف  النفط  معنويا  وزاد 
للخروج  نسعى  وبالتايل  املايض  املوسم  تشكيلة  عىل  حافظنا 

بنتيجة إيجابية«.
يشار إىل أن النفط فاز يف افتتاح املوسم عىل الصناعات الكهربائية 

بهدفني دون رد.

نفط ميسان يتعادل مع مضيفه القاسم والكرخ يعود بنقطة من زاخو بالدوري املمتاز
إدارة اجلوية تقدم تظلما بشأن محادي أمحد

نادي الديوانية: انتقال مصطفى ناظم لفريقنا قانوني التونسي محزة بن عبدة 
يلتحق بتدريبات فريق الطلبة

حييى علوان: البداية اجليدة متنحنا الثقة للنفط قبل مواجهة الزوراء

مدرب نفط البصرة: أحرجنا الطلبة رغم النقص العددي

6الرياضيالرياضي مشكلة النقل التلفزيوني لدوري 
الكرة املمتاز تعود للواجهة

بغداد/ متابعة الزوراء
ع�ادت مشكل�ة النق�ل التلفزيون�ي اىل الواجهة مج�دداً بعد عدم اتف�اق رشكة املن�ارة “الناقل 

الحرصي” مع شبكة االعالم العراقي.
وقال مصدر يف الرشكة إن “رشكة املنارة لم تتوصل اىل اتفاق مع شبكة االعالم العراقي عىل نقل 

املباريات بشكل حرصي”.
واوض�ح أن “الرشك�ة ستبيع حقوق نق�ل املباريات اىل القنوات االخرى، م�ن اجل وضع املتابع 

الريايض يف الصورة”، الفتاً اىل أن “عدة قنوات محلية تتفاوض لرشاء املباريات”.
يذكر ان الجولة االوىل شهدت نقل املباريات عىل عدة قنوات محلية.

أصفر وأمحر

www.alzawraapaper.com

نقطة ضوء

املالعب مرة اخرى

عدنان اجلبوري

يشء غري�ب وعجي�ب ويف زم�ن الديمقراطي�ة ويف ضوء املشه�د الريايض 
الضبابي والذي شهد تناحرا بني وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية 
الوطني�ة العراقي�ة نتج ع�ن ذلك اغ�الق صحيف�ة املالعب والت�ي واكبت 
مسريته�ا منذ صدورها يف عام 1966 وحت�ى توقفها يف الثامن والعرشين 
م�ن عام 2019  بق�رار مجحف جاء نتيجة التناحر ب�ني الوزارة واالوملبية 
وبرغم املناشدات من قبل ادارة الصحيفة ممثلة بهياة التحرير ومتابعتها 
الج�ادة ورغم جهود العاملني فيها لسنوات طويل�ة فان ذلك لم ينه الغبن 
املتمثل بعدم استالمهم رواتبهم الش�هر عديدة والزالت املاساة قائمة رغم 
املناش�دات الكثرية من قبل منتسبي هذه الصحيف�ة ذات التاثري االعالمي 

الكبري والتي عمل فيها منذ انطالقتها قامات اعالمية سامقة .
لقد طلبنا من جانبنا اكثر من مسؤول ريايض بينهم الكابتن عدنان درجال 
وزي�ر الشباب والرياضة الحايل برضورة اعادة الروح لهذه الصحيفة التي 
احتضنت زم�الء اعزاء عملوا بكل اخالص ومهني�ة يقف يف املقدمة بينهم 
الزم�الء خالد جاسم وحسني الخرساني ومحمد ابراهيم وحسني الشمري 

الذين اليختلف عليهم اثنان .
املالعب ايها السادة جريدة اليمحى تاريخها وهنا البد من االشادة بمواقف 
القن�وات الفضائي�ة وبرامجها الرياضية وعدد من الصح�ف اليومية التي 
سجلت موقفا مرشفا عرب مناشداتها بحل مشكلة هذه الصحيفة واطالق 
رواتب العاملني فيها املتوقفة لفرتة غري قصرية ونحن نستغرب عدم ايجاد 
حل ملشكلة هذه الصحيف�ة التي كان لها دورها الكبري يف مواكبة االحداث 

الرياضية ومتابعتها بمهنية وحرص .
لقد كان هن�اك العديد من الوعود بحل املشكلة من اسماء لها وزنها بينها 
وزي�ر الشباب والرياض�ة ونحن بانتظ�ار الوفاء بكل تلك الوع�ود باعادة 

الحياة للصحيفة الرياضية املتميزة .
ويف الوق�ت الذي نتحدث فيه عن املالعب فان علين�ا ان نبارك جهود نقابة 
الصحفيني العراقيني ممثلة بنقيبها املثابر مؤيد الالمي ونائبه االول الزميل 
خالد جاسم عىل مساهمتهم الجادة يف اصدار صحيفة الريايض ورقيا بعد 
صدورها الكرتونيا وابارك لرئيس تحرير الريايض الدكتور عيل الهاش�مي 
ولالخ الخل�وق واملثابر محم�د ابراهيم سكرتري التحري�ر وسنبقى ننتظر 

بلهفة عودة  جريدة املالعب  لتغمر بتالقها املالعب والقاعات والبيوت .

No: 7354    Wed    28    Oct    2020العدد:   7354    االربعاء   28   تشرين االول     2020



اعرتَف الكولومبي خوان كوادرادو جناح 
يوفنت�وس، أن فريق�ه يفتق�د الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن آخر 
3 مباريات للفريق اإليطايل بعد إصابته 
بفريوس كورونا.وال تزال هناك ش�كوك 

ح�ول مش�اركة رونال�دو يف مواجه�ة 
برشلونة اليوم األربعاء بدوري األبطال.
وأكد كوادرادو: “كريستيانو بطل. نعلم 
أنه يف مثل هذه املواجهات القوية، أمام 
منافس�ن يغلقون الدفاع )مثلما حدث 
األح�د امل�ايض أم�ام فريونا(”.وتاب�ع: 
“قوته وعقليته والحافز لديه يساعدوننا 
كث�ريا. بالطب�ع نفتقده بش�دة يف هذه 
الفرتة”، خالل مقابلة مع قناة )سكاي 
سبورت( التلفزيونية اإليطالية.وسقط 
ي�ويف يف ف�خ التع�ادل مرت�ن بالدوري 
تع�ادل  حي�ث  كريس�تيانو  غي�اب  يف 
1-1 م�ع كروتون�ي ثم فريون�ا بنفس 

النتيج�ة، وف�از فق�ط يف مواجه�ة 
االسبوع  األوروبية  دينامو كييف 

املايض، ثنائية ألف�ارو موراتا.
ويواجه رج�ال املدرب أندريا 

بريلو، اليوم األربعاء برش�لونة 
يف ثاني ج�والت دور املجموعات 
من دوري األبطال، وهي املباراة 

التي اعترب كوادرادو أن يويف 
يتعن علي�ه أن يظهر 

ش�خصيته 
خاللها.

نصَح أس�طورة بايرن ميونيخ بيكسينتي ليزارازو، املهاجم الفرنيس 
أنطوان جريزمان بالرحيل رسيًعا عن نادي برشلونة.

ال�دويل الفرن�يس لم يبدأ يف تش�كيلة البارس�ا األساس�ية أم�ام ريال 
مدريد يف الكالس�يكو، الس�بت املايض، ليشهد خس�ارة فريقه )1-3( 

بمشاركته كبديل يف آخر 9 دقائق.
ج�اء ذلك بعد جل�وس جريزمان عىل مقاع�د ب�دالء البلوجرانا طيلة 
مباراته ضد فرينكفاروزي املجري يف افتتاح منافسات دور املجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وتحدث ليزارازو، نجم بايرن ومنتخب فرنسا األسبق، لقناة تيليفوت 
الفرنس�ية عن وضع جريزمان داخ�ل النادي الكتالون�ي، حيث قال: 
“أعتق�د أنه العب مبهر، فه�و رائع مع املنتخب الوطن�ي، لكنه ليس 

يف برش�لونة، وه�ذه كذل�ك 
مشكلة حقيقية”.

إىل وأضاف:  ذه�ب  “لق�د 
رس�ا  لبا خوض ا أج�ل  م�ن 

ب�ة  واللع�ب تجر مث�رية 
ر  ا مي�يس، بج�و ليوني�ل 
لس�وء  توجد لك�ن  ال  الح�ظ 
جيدة  بن الثنائي”.عالقة 
نض�م  ا ال�29 و صاح�ب 
إىل  البارسا يف صيف عاًم�ا 
أتلتيك�و 2019، قادًما  م�ن 
ملي�ون مدريد مقابل   120

لكن�ه  بتس�جيل ي�ورو،  اكتفى 
صنع 15 هدًف�ا فق�ط خ�الل 53  فيما  مباراة، 

4 أهداف أخرى.
وأش�ار لي�زارازو إىل م�رور نحو 18 ش�هرًا ع�ىل وصول 

جريزمان للبارس�ا، لكن الوضع ال يبرش بخري بالنسبة له، 
مضيًف�ا: “ال يجب أن ي�رتدد يف الرحيل طاملا لم يجد مكاًنا له 

يف الفريق”.
واختت�م: “أنا متأكد من أنه لن يجد مكاًنا له بالفعل، فهو لم يعد 

يعرف كيف يلعب كرة القدم بقميص البارسا، فاألمر متعلق بوجود 
أزمة يف ثقة الالعب بنفسه”.

مداف�ع  بونوت�ي،  ليون�اردو  خض�ع 
طبي�ة،  لفحوص�ات  يوفنت�وس، 
لالطمئنان عىل حالت�ه، بعد أن 
غادر الالع�ب أرضية امللعب، 

ل  مواجه�ة هي�الس فريون�ا خ�ال
إث�ر  شعوره ببعض اآلالم.)1-1(، 

الطبي�ة، ول�م ترص�د ترصد  الفحوص�ات 
يف  إصاب�ة  فخ�ذ بونوتي األيمن أي 

موض�ع  اإلصاب�ة(، ما يقربه )
يف  املش�اركة  م�ن 
برشلونة  مواجهة 

اليوم األربعاء.
موق�ع  وق�ال 

البيانكونريي، الذي يس�تضيف برش�لونة ب�دوري األبطال، يف بيان 
رس�مي: “الفحوصات التي خضع لها بونوتي لم تكش�ف عن أي 
إصابة يف عضالت الفخذ األيمن، ولذلك س�يتم مراقبة وضعه بشكل 

يومي”.
ويس�عى الالع�ب للتع�ايف يف الوقت املناس�ب قبل مواجه�ة الفريق 
الكتالوني، حيث يعاني “السيدة العجوز” من أزمة دفاعية معقدة، 
وذل�ك بعد تأكد غي�اب املدافع الش�اب ماتياس دي ليخت؛ بس�بب 

اإلصابة.
إضاف�ة إىل أن جورجيو كيليني غاب عن مواجه�ة الفريق املاضية 
بدوري األبطال أمام دينامو كييف؛ بسبب بعض املشكالت العضلية، 

وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة البارسا.
وت�درب الفريق تح�ت قيادة مدرب�ه أندريا بريلو أم�س الثالثاء، يف 

املدينة الرياضية الختتام استعدادته لهذه املواجهة املرتقبة.

ع�اد توتنهام هوتس�بري بفوز ضئيل 
برين�ي  منافس�ه  أرض  م�ن   1-0
ضمن الجولة السادس�ة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وس�جل هدف الفوز الوحي�د، النجم 
الكوري هيونغ من سون 76 برأسية 
ممتازة بعد تلقي تمريرة رأسية أيضاً 

من القائد هاري كن.
وبات لدى توتنهام 11 نقطة يف املركز 
الخامس، بينم�ا بريني لديه 1 نقطة 
واح�دة فقط يف املرك�ز الثامن عرش، 

لكن من خمس مباريات.
وكان توتنهام يف طريقه إىل السقوط 
يف ف�خ التع�ادل الثان�ي ع�ىل الت�وايل 
والثالث هذا املوس�م قب�ل أن يحصل 
عىل ركلة ركنية طار لها كاين برأسه 
وأكمله�ا س�ون برأس�ه أيض�ا م�ن 

مسافة قريبة داخل املرمى .)76( 
وهو الهدف الثامن لسون هذا املوسم 
فانفرد بصدارة الئحة الهدافن بفارق 
ه�دف واحد أم�ام مهاج�م إيفرتون 

دومينيك كالفرت-لوين.
وكاي�ن  س�ون  الثنائ�ي  وتاب�ع 
مس�توياتهما الهائل�ة م�ع انط�الق 
ال�دوري املمتاز هذا املوس�م، ففضال 
ترتي�ب  لالئح�ة  االول  ص�دارة  ع�ن 
قائم�ة  الثان�ي  يحت�ل  الهداف�ن 
التمريرات الحاس�مة حيث رفعها اىل 

تس�ع يف ع�رش مباري�ات يف مختلف 
املس�ابقات منذ بداية املوسم مع 10 

أهداف.
وس�اهم كاي�ن يف 13 هدفاً س�جلها 
النادي اللندني يف الدوري االنكليزي )5 

أهداف وثماني تمريرات حاسمة(.
ولعب كاين دور املنقذ أيضا يف مباراة 
اليوم حيث تمك�ن قبل خمس دقائق 
م�ن صناعة ه�دف الف�وز لتوتنهام، 
من إبع�اد كرة رأس�ية لجايمس االن 

تراكوفسكي من باب املرمى.
وأثمرت الرشاكة بن كاين وسون 29 
هدف�ا مع الن�ادي اللندن�ي وباتا عىل 
بعد س�بعة أهداف م�ن رشاكة ثنائي 
تش�ليس فران�ك المب�ارد واإليفواري 

ديدييه دروغبا.
وخ�رج برايتون بتع�ادل مخيب أمام 
ضيفه وست بروميتش ألبيون العائد 
يف   1-1 األض�واء  دوري  إىل  حديث�اً 
املرحلة السادسة من الدوري املمتاز.

وكان برايت�ون يف طريق�ه إىل تحقيق 
ف�وزه الثان�ي ه�ذا املوس�م عندم�ا 
تق�دم به�دف بالن�ريان الصديقة إثر 
محاولة املدافع الرصبي برانيس�الف 
إيفانوفيت�ش إبعاد كرة عرضية أمام 
املرم�ى لكنها ارتطم�ت بزميله جاك 

ليفرمور وعانقت الشباك .)40( 
لك�ن برايت�ون دفع ثم�ن تراجعه إىل 
الدف�اع يف الش�وط الثان�ي وتحدي�داً 
يف الدقائ�ق األخ�رية حيث اس�تقبلت 
ش�باكه ه�دف التع�ادل ع�رب كارالن 
غران�ت بتس�ديدة قوية بيمن�اه من 

داخل املنطقة .)83( 
وسقط برايتون يف فخ التعادل الثاني 
عىل التوايل هذا املوسم بعد خسارتن 
متتاليت�ن، فرفع رصي�ده إىل خمس 

نقاط يف املركز السادس عرش.
يف املقاب�ل، واص�ل وس�ت بروميتش 
ألبيون نزيف النقاط وسقط بدوره يف 
فخ التعادل الثاني عىل التوايل والثالث 
هذا املوسم يف مبارياته الست التي لم 
يحقق فيها أي ف�وز، فبقي يف املركز 

السابع عرش برصيد ثالث نقاط.

ق�اَل كيلي�ان مباب�ي نج�م باري�س س�ان جريمان 
الفرنيس إن املوس�م الجاري يعد اس�تثنائيا للغاية، 

مضيفا يف الوقت ذاته أنه ال يدعي املثالية.
أض�اف مباب�ي يف ترصيح�ات عرب املوقع الرس�مي 
لناديه: “هذه ليس�ت املرة األوىل التي نخرس بالجولة 
األوىل يف مرحلة املجموعات، ونعلم تماما كيف يكون 

رد الفعل”.
وتاب�ع: “املباري�ات متالحق�ة، ونس�عى للفوز عىل 
باشاك شهري يف إس�طنبول من أجل قميص النادي، 
فكل املباريات مهمة، لكن اللعب كل يومن أو ثالثة 

يبقى صعبا للغاية حتى إن كنت الطرف األقوى”.
وأكد: “فرتة التعايف كانت صعبة بدنيا وذهنيا أيضا، 
ألننا لم نخض فرتة إعداد، لعبنا نهائي دوري األبطال 
يف أغس�طس/ آب ثم التحقنا بمعسكرات املنتخبات 

وبعض الالعبن أصيبوا بفريوس كورونا”.
وأردف: “إنها س�نة اس�تثنائية وعلين�ا التأقلم عىل 

هذه األوضاع”.
وأوض�ح: “ذهنيا نح�ن بحاجة للتعايف، أش�عر أننا 
لس�نا يف بداية موس�م جديد بل اس�تكمال للموسم 
امل�ايض، وأش�عر أننا نخ�وض املباراة 60 باملوس�م 

وليس املباراة التاسعة باملوسم الجديد”.
وواص�ل مبابي: “بالنس�بة يل املوس�م الجديد يعني 
الحصول عىل إجازة إلعادة ش�حن البطاريات، لكن 
الوضع تبدل وأصبحنا نؤدي عمال إضافيا ونستكمل 

ماراثون، لذا األمر ليس سهال”.
ورصح: “يف الظ�روف العادي�ة بع�د نهائ�ي دوري 
األبط�ال، نحصل عىل إجازة أو نش�ارك يف مس�ابقة 
م�ع املنتخب ث�م نحصل ع�ىل إجازة، لك�ن الوضع 
تب�دل وأصب�ح لزام�ا علين�ا أن يش�حن كل الع�ب 
بطاريته ليكون جاهزا للموسم الجديد، لقد خرسنا 
نهائ�ي دوري األبطال وكان علين�ا أن نواصل العمل 

مبارشة”.
وأردف: “أحب املشاركة يف املباريات ألنني أحب كرة 
القدم، وأتطلع دائم�ا ألكون يف امللعب لذا لن تجدني 

أشكو من كثرة املباريات”.
واستدرك: “لكن عندما أوضح أنه من الصعب التعامل 

مع املوقف، هذا ليس شكوى بل مالحظة”.
وأك�د: “بالطب�ع أتطل�ع ملس�اعدة فريق�ي بإحراز 
األه�داف والتمري�رات الحاس�مة، وأعم�ل عىل ذلك 

يوميا، فأنا لست مثاليا”.
وفرس: “هناك بعض املباريات ال أؤدي فيها بش�كل 
جي�د لكن أتحس�ن باس�تمرار، وأدرك أيض�ا أهمية 
اللعب الجماعي، ألنني لن أفوز بمفردي، وهذا عامل 

مهم ألي فريق”.

وأس�هب قائال: “ال أدعي املثالية، فأنا مهاجم، وأي 
مهاج�م يكون أنانيا بطبعه ليصبح يف دائرة الضوء، 
فهو مركز اس�تثنائي، أعلم تمام�ا أنه يحتاج حالة 

ذهنية صعبة، لكني أعمل عىل تطوير نفيس”.
واسرتس�ل: “أعل�م أن الفوز لن يتحق�ق إال بالعمل 
الجماعي، وأدرك تماما كيف أساعد يف تلميع زمالئي 

فهو أمر ال يقل أهمية عن تلميع نفيس”.
واس�تطرد: “س�واء س�عيت لتس�جيل األه�داف أو 
مساعدة زمالئي، فاألمر كله يتعلق بالقرار الصحيح، 
وهي مرحلة ما زلت أتعلمها، فأنا بحاجة للتحسن 
دائم�ا، وأنا س�عيد، ألنني عىل الطري�ق الصحيح”.

وأكم�ل مبابي ترصيحات�ه فقال: “الخس�ارة أمام 
مانشس�رت يونايتد ال تضعنا تحت ضغط إضايف قبل 
الس�فر إىل تركيا )ملواجهة باشاك شهري( فمباريات 

دوري األبطال ال مجال إال للفوز”.
وتابع: “إذا كنا حققنا الفوز يف الجولة األوىل، لكانت 
مب�اراة الفري�ق الرتكي بنف�س األهمي�ة، يجب أن 
نفوز”.وختم بقوله: “عندما نخرس يف باريس، فإن 
توقعات الجماهري بش�أننا س�ترتاجع بالطبع، لكن 

ستبقى الضغوط موجودة يف كل مبارياتنا”.
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بريلو يصطدم بربشلونة الليلة  
يف مواجهة الشك واليقني

اعالم الكرتوني توتنهام يعود باالنتصار من أرض برينلي وتعادل برايتون مع وست بروميتش

مبابي: أشعر أننا لعبنا 60 مباراة

ينتظ�ر أندريا بريلو، ال�ذي توىل تدريب يوفنت�وس هذا الصيف 
خلفا ملاوريسيو ساري، مواجهة فريق برشلونة ونجمه ليونيل 

مييس اليوم األربعاء.
وتزيد الفرتة الس�يئة التي يمر بها كل فريق، من قوة وحماس 
اللق�اء، حيث يتوجب عىل بريلو يف هذه املباراة تغيري ديناميكية 
املوس�م الذي انطلق بصورة س�يئة بعد التع�ادل يف 3 مباريات 
بال�دوري اإليطايل “س�ريي آ” م�ن أصل 4 خاضها باملس�ابقة.

فاملس�ار الذي اتخذه البيانكونريي واضح بالفعل، حيث ترغب 
اإلدارة يف فريق يقدم كرة قدم جذابة، وأن تحقق ألقابا أوروبية 
-إضافة إىل األلقاب املحلية-، حيث آخر بطولة أوروبية حققها 
الفريق كانت عام 1996، بقيادة نجم الفريق الس�ابق ومدربه 

الحايل بريلو البالغ من العمر 41 عاما.
وب�دأت اإلدارة هذا التحدي منذ عام تقريب�ا عندما راهنت عىل 
امل�درب ماوريس�يو س�اري، ال�ذي كان مدربا لناب�ويل حينها، 

وتعاقدت معه خلفا ملاسيميليانو أليجري.
ونجح ه�ذا الرهان يف الحف�اظ عىل لقب ال�”س�ريي آ” ولكنه 
انتهى بفش�ل الفريق يف أوروبا، بعد تودي�ع دوري األبطال من 

دور ال�16 عىل يد ليون الفرنيس.
كان رحي�ل أليجري ع�ن الفريق عقب 5 س�نوات ناجحة توج 

خاللها اليويف بجميع األلقاب تقريبا أمرا صعبا بعض اليء.
فقد حق�ق املدرب ال�ذي انتقدته جماهري الفريق بس�بب عدم 
تقديم كرة قدم ممتعة خالل فرتة تدريبه 5 بطوالت للدوري و4 
بطوالت كأس إيطاليا وبطولتن لكأس السوبر اإليطايل، إضافة 

إىل خوضه نهائين بدوري األبطال.
وعىل الرغم من ذلك، أرصت إدارة “الس�يدة العجوز” عىل تغيري 
الفلس�فة الكروية للفريق، وقامت بإسناد املهمة لبريلو، وهي 
أول تجربة له كمدير فني، لكن سوء النتائج بث قليل من الشك 
يف الفريق.ويلع�ب بريلو م�ع البيانكونريي بخطتن مختلفتن، 
وه�ي )3-4-3( و)2-5-3( وفيهم�ا يش�غل اإلس�باني ألفارو 
مورات�ا مرك�ز املهاجم بصورة أساس�ية، وحتى ه�ذه اللحظة 
ال يعل�م أحد املركز الذي سيش�غله النجم الربتغايل كريس�تيانو 
رونالدو، الذي غاب عن املباريات الثالثة األخرية للفريق؛ بسبب 
إصابته بفريوس كورونا املس�تجد )كوفيد19-( وهناك شكوك 

أيضا حول لحاقه بمواجهة البارسا.
وه�ذا باإلضاف�ة إىل امتالك�ه لالعب�ن مميزي�ن للغاي�ة وهما 
األرجنتين�ي باول�و ديباال، الذي ش�ارك أمام فريون�ا خالل 95 
دقيقة وظهر بمستوى جيد، والس�ويدي ديان كولوسيفسكي 
الذي سّجل هدف التعادل يف ذلك اللقاء وتجنب خسارة فريقه.

ويف حالة تأكد غياب رونالدو عن مواجهة برش�لونة، س�يكون 
كل م�ن مورات�ا وديباال وكولوسيفس�كي هم املس�ؤولون عن 
تغي�ري ديناميكي�ة يوفنت�وس كما يرغ�ب بريلو، وال�ذي هو يف 

حاجة إلشارات تجعله يواصل عملية “تحويل” البيانكونريي.

يوفنتوس يراقب حالة بونوتشي كوادرادو: نفتقد رونالدو... وهذا ما يتعني 
علينا فعله أمام برشلونة

أسطورة بايرن ينصح جريزمان 
باهلروب من برشلونة

مفكرة الزوراء
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في ظل ارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس كورونا

هيئة اإلعالم التونسية في قلب جدل سياسي يهدد استقالليتها

من املشاركون اجلدد يف برنامج مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية؟
بغداد/ متابعة الزوراء:

حّل فص�ل الخريف ومعه ب�دأت دورة 
جدي�دة م�ن برنام�ج مرك�ز التوجيه 
للمبادرات اإلعالمية يف الرشق األوسط 
لش�بكة  التاب�ع  أفريقي�ا  وش�مال 
الصحفي�ني الدوليني، جامًعا مجموعة 
جدي�دة م�ن الصحفيني الذي�ن لديهم 
مش�اريع إعالمي�ة وإخباري�ة رائ�دة 
إىل  ونقله�ا  لتطويره�ا  ويس�تعّدون 

مراحل متقّدمة.
والجدير ذكره أّن الصحفيني املشاركني 
يف مرك�ز التوجي�ه هذا الع�ام، والذين 
يقيم�ون يف الجزائ�ر وم�ر ولبن�ان 
واملغ�رب وس�وريا وتون�س واليم�ن، 
ال يواجه�ون التحدي�ات املعت�ادة التي 
يواجهها رواد األعمال يف مجال اإلعالم 
فحس�ب، ب�ل س�يتعاملون أيًض�ا مع 
جائح�ة “كوفي�د 19” الت�ي زعزعزت 

العمل يف األخبار وبمجال الصحافة.
ويف هذا الس�ياق، أع�رب املوّجه رمزي 
تسدل، وهو مؤس�س املوقع اإلخباري 
واملدي�ر  “ح�ر”  األردن  يف  املس�تقّل 
التنفيذي ملنصة البودكاس�ت “صوت” 
عن سعادته للعمل مع مجموعة متنوعة 
ومتمكنة من الصحفي�ني من منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا، قائالً: 
“إّن رؤي�ة أفكار وق�درات الصحفيني 
واملواق�ع اإللكرتوني�ة يس�اعدني عىل 
رؤي�ة أّن األمل ال يزال موج�وًدا، فعىل 
الرغم من العم�ل يف ظروف صعبة، إال 
أّن ه�ذه املجموع�ات صام�دة بمتانة، 

ويعمل الصحفيون من أجل قضاياهم 
بطريقته�م الخاص�ة يف دوله�م وهذا 
األم�ر بغاية األهمي�ة، وبالتايل فإّن كّل 

حل يناسب احتياجاتهم”. 
س�يقّدم  الجدي�دة،  ال�دورة  وخ�الل 
خ�راء يف الصحاف�ة وري�ادة األعمال 
يف وس�ائل اإلع�الم توجيًه�ا ع�ن ُبع�د 
للمش�اركني كما جرت العادة كّل عام، 
وس�ينضّم تس�دل إىل املوّجه واألستاذ 
األعم�ال  قس�م  ورئي�س  الجامع�ي 
األصلية القصرية يف ش�اهد بمجموعة 
الرشق األوس�ط للبث “أم بي يس” عيل 
غملوش لتقديم التوجيهات والنصائح 
أفض�ل  إىل  وإرش�ادهم  للصحفي�ني 
الط�رق لتطوير مش�اريعهم اإلعالمية 

وإيجاد تمويل لها، كما س�يتعلم رواد 
وض�ع  كيفي�ة  املش�اركون  األعم�ال 
اسرتاتيجيات وتقديم وتطوير محتوى 
يلبي احتياجات الجمه�ور، إضافًة إىل 
تحس�ني التواصل ووضع خطط فعالة 

لتسويق املحتوى.
ويف مس�تهّل ش�هر ديس�مر/كانون 
املتدربون  األول، سيشارك الصحفيون 
واملوجهون يف معسكر تدريبي سيقام 
ع�ىل اإلنرتن�ت  ملدة يوم�ني، توازًيا مع 
املؤتم�ر الس�نوي الثال�ث ع�رش الذي 
تنّظم�ه ش�بكة إعالمي�ون م�ن أج�ل 
صحافة اس�تقصائية عربي�ة )أريج(، 
واملزمع عقده ع�ىل اإلنرتنت أيًضا هذا 

العام.

 وفيما ييل تعرّفكم ش�بكة الصحفيني 
صحفي�ني  ثماني�ة  ع�ىل  الدولي�ني 
مشاركني يف برنامج مركز التوجيه هذا 
العام، إىل جانب مش�اريعهم اإلعالمية 

الواعدة:
أمل املكي: تونس

أطلقت أم�ل املك�ي مرشوًع�ا إعالمًيا 
مس�تقالً وغري ربحي كما أّنه حائزعىل 
“إنس�ان”  منص�ة  وه�و  جوائ�ز، 
املتخصص�ة بال�رد القص�ي الت�ي 
التونس�يني  قص�ص  رسد  إىل  ته�دف 
وإنت�اج تحقيقات ب�ارزة. ومن خالل 
مش�اركتها يف برنامج مركز التوجيه، 
تخطط املكي لتطوير خطة اس�تدامة 
وتسعى لتأمني تمويل إضايف يتيح لها 

توس�يع فريق إنس�ان وصق�ل قدرته 
عاب�رة  وتقاري�ر  تحقيق�ات  إلج�راء 

للحدود.
دينا أبو غزالة: مر

 تمل�ك أب�و غزال�ة املقيم�ة يف م�ر 
مرشوًعا ناش�ًئا إسمه Egab، وتسعى 
الصحفي�ني  تمك�ني  إىل  خالل�ه  م�ن 
الش�باب من منطقة الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا م�ن ن�رش قص�ص 
تتضّمن حلوالً يف وسائل إعالم إخبارية 
إقليمي�ة ودولي�ة، إذ ترّك�ز أب�و غزالة 
ع�ىل “صحاف�ة الحل�ول”، وم�ن هنا 
س�تحاول خ�الل رحلته�ا يف برنام�ج 
مركز التوجيه أن تؤس�س وجوًدا أكثر 
فعالية ملرشوعها عىل منصات التواصل 
اإلجتماعي وتوس�يع نطاق وصوله ال 
س�يما بني الصحفيني الشباب وزيادة 
تواجده يف املش�هد اإلعالم�ي اإلقليمي 
وال�دويل، إضافًة إىل تطوير خطة مالية 

للحفاظ عىل تقّدم واستدامة املوقع.
هديل عرجا: سوريا

تدير الصحفية الس�ورية هديل عرجا 
 Tiny Hands مرشوًع�ا إعالمًيا إس�مه
)أي�اٍد صغ�رية( القائ�م ع�ىل ال�رد 
القصي املرئي لرد قصص األطفال 
الذين يعيش�ون يف مناط�ق الراعات 
واألزم�ات. وتخّطط عرجا لإلس�تفادة 
من مشاركتها يف مركز التوجيه لتطوير 
أدوات وتقني�ات فّعال�ة واس�تخدامها 
يف موقعه�ا حت�ى تس�تطيع أن تنّف�ذ 
التقارير بش�كل أفض�ل، باإلضافة إىل 
وضع خطة عمل إس�رتاتيجية للموقع 

وتوس�يعه، والعمل حتى يصبح املوقع 
متوف�رًا بلغة ثالثة، إضاف�ًة إىل اللغتني 

العربية واإلنجليزية املتاحتني حالًيا.
قمر غصن: لبنان

قمر غصن هي مؤسسة موقع إخباري 
مس�تقّل يف لبن�ان اس�مه “مناط�ق”، 
يع�رض قضايا وأخب�اًرا م�ن منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا. وخالل 
مش�اركتها يف برنامج مرك�ز التوجيه 
تأمل غصن أن تتمّكن من تطوير خطة 
عمل قابل�ة للتنفيذ، إضاف�ًة إىل وضع 
اس�رتاتيجية ورؤي�ة تحريري�ة تكون 
ق�ادرة عىل تلبية احتياج�ات قرائها يف 

لبنان بكفاءة وبشكل مستدام.
محمد الحجام: املغرب

يقي�م محم�د يف املغرب ويدي�ر موقع 
LibraBuzz ويخّط�ط لتطويره ونرش 
محتوى ح�ول مجموع�ة متنوعة من 
املواضيع من التكنولوجيا والصحة إىل 
“كوفيد 19” وغريها. وخالل مشاركته 
يف ال�دورة الجديدة م�ن برنامج مركز 
التوجيه، يأمل الحجام أن يطّور نموذج 
عمل يؤّمن استدامة املوقع واالستمرار 

يف نرش محتوى متنّوع  يجذب القراء.
مصطفى نر: اليمن

أّس�س نر منص�ة يف اليمن اس�مها 
“املش�اهد”، حيث ينرش تقارير تهدف 
إىل تعزي�ز ثقاف�ة الس�الم والتعاي�ش 
داخل املجتمع اليمني، الحد من العنف، 
الدفاع عن األقليات، إضافًة إىل تسليط 
الضوء عىل قضايا املرأة والطفل والحد 

من التمييز.

برنام�ج مرك�ز  يف  خ�الل مش�اركته 
التوجيه، يخّطط نر لجذب املزيد من 
املوارد والتمويل للحف�اظ عىل املوقع، 
وتطوير اس�رتاتيجية تس�ويق جديدة 
وزي�ادة محت�وى الفيديو باس�تخدام 

الوسائط املتعددة.
عال الغزاوي: مر

أّسست الصحفية املرية عال  الغزاوي  
Planet X وهدفت من خالل مرشوعها 
إىل تدريب الصحفيني الشباب املهتمني 
بالصحافة العلمية والكتابة والتواصل 
يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا. وت�رز أهمية ه�ذا املرشوع 
اإلعالم�ي بأّن�ه يم�أ الف�راغ املرتبط 
يف  العل�وم  ع�ىل  املرتك�زة  بالتقاري�ر 
املنطقة، والتي ازداد اإلهتمام بها خالل 
ف�رتة تف�ي “كوفي�د 19”. وتخّطط 
الغزاوي لتأسيس شبكة متينة لتعزيز 
املرشوع ومعرفة الناس به، كما تنوي 
تطوير خطة عمل فعالة للدفع بعملها 
إىل األمام.يدي�ر يعقوب ح�اج جيالني 
 Seven املنص�ة اإلخباري�ة الجزائري�ة
DZ التي تنرش أخب�اًرا محلّية ودولية. 
ويواجه بيئة إعالمية صعبة يف الجزائر 
ال س�يما مع تفاق�م األوضاع بس�بب 
األزمة الصحية الطارئة عاملًيا وانتشار 
املعلوم�ات املضلل�ة. ومن هن�ا، يأمل 
جيالن�ي أن يؤّم�ن اإلس�تدامة املالي�ة 
ملرشوع�ه اإلعالم�ي وأن يعم�ل ع�ىل 
تطوير املوقع ليق�ّدم محتوى إخبارًيا 
يكس�ب ثقة الجمهور ويصبح مكانة 

لحرية التعبري.

عمان/ متابعة الزوراء:
اب�دْت قناة “MBC” ال�ّذراع اإلعالمي الخاص 
بالعربّي�ة الس�عودّية اهتماماً غري مس�بوق، 
برجل األعمال اللبناني كارلوس غصن “الفاّر” 
م�ن الياب�ان إىل لبن�ان ع�ىل خلفّي�ة قضاي�ا 
فس�اد مايل، حي�ث رّوجت فيلم�اً وثائقّياً عن 
حي�اة املذكور الفاّر عىل شاش�تها، وهو فيلم 
قصري، ش�ارك فيه شخصّياً، أنتجته إىل جانب 

“MBC”، رشكة “أليف وان” الفرنسّية.
العمل يروي كما جرى تقديمه، ونّية عرضه، 
حياة غصن، يف مجال صناعة السيارات كأحد 
أقوى رؤس�اء الرشكات يف ذلك املجال، وحتى 
ُهروب�ه م�ن الياب�ان إىل لبن�ان، حي�ث ُيقيم 

حالّياً.
وتضع الشاشة السعودّية، عالمات استفهام 
عن�د ُمعلّق�ني، ح�ول اهتمامه�ا بش�خصّيٍة 
لبنانّيٍة، لها قائمة اّتهامات فس�اد، ومطلوبة 
للياب�ان، واله�دف م�ن تقديمها به�ذا العمل 
الوثائق�ي األش�به بُمسلس�ل، ووق�ف ع�ىل 
تقديم�ه، وإعداده فريق ُمخت�ص، ُمكّون من 
ثالث�ة أجزاء، ل�ُكل ُجزء 45 دقيق�ة، وإخراج 
الريطاني الش�هري نيك غرين، والذي له أفالم 
ُعرض�ت باس�مه ع�ىل منّص�ة “نيتفلك�س” 

لأفالم.
هذه الرّغب�ة والنّية الس�عودّية لتقديم العمل 

الوثائق�ي لش�خصّية جدلّي�ة مث�ل كارلوس 
غص�ن، أث�ار فيم�ا يب�دو حفيظ�ة املنّصات 
الس�عودّية، والت�ي ص�ّدرت بدوره�ا وس�ماً 
لرف�ض ع�رض العم�ل، ووقف�ه، وطرحه�ا 
تساؤالت حول سبب “تلميعه”، وهو املطلوب 
قضائّي�اً للياب�ان، وق�د ال ُيعَت�ر ش�خصّية 
قدوة للّش�باب الّطموح، حي�ث خلفّية مليئة 

باّتهامات الفساد، واالختالس املايل.
وفيما َيُضج الوس�م املُطالب بوقف الوثائقي 
املذكور بالتغريدات، طال العاملني الصحفيني 

واملعّدي�ن م�ن بالد الش�ام تحدي�ًدا، هجمات 
من نش�طاء س�عوديني، تّتهمهم باملسؤولّية 
ع�ن سياس�ة خ�ط تحري�ر القن�اة، والتي ال 
تخدم اململكة، وطالبوا كذلك بسعودة القناة، 
وتفعيل مدينة إعالم سعودّية، ُتديرها حًرا 

الُعقول السعودّية، التي تخدم بالدهم.
ويرى معلّقون من زاويٍة أخرى، أّن ما ُيعرض 
عىل الشاش�ات الس�عودّية يأت�ي ضمن رؤية 
ويلّ العهد الس�عودي األمري محمد بن سلمان، 
يج�ري إعداده وتقديمه بعناي�ة، وال ُيمكن يف 

هذا العهد تمرير وتلميع شخصّيات، ال ترغب 
بها الس�لطات الس�عودّية، خاّص�ًة أّن العمل 
ُمحّضٌ له عىل ُمدد طويلة، وسيجري عرضه 

قريباً بالكامل.
وُيذكر أّن قن�اة “العربّي�ة” اإلخبارّية، الذراع 
اإلعالمي شبه الرسمي للس�عودّية، كانت قد 
عرض�ت مقابل�ة خاّصة م�ع كارلوس غصن 
رئي�س رشكة نيس�ان الس�ابق، والف�اّر من 
اليابان، قبل ثالثة أشهر، حيث تساؤالت ُكرى 
ال تزال ُتطرح حول عملّية ُهروبه من اليابان، 
والجهة التي وقفت خلفها، يف بلٍد ُمتطّوٍر ِمثل 
اليابان، ُترَصد فيه دّبة الّنمل، ويصفه العرب 
كدالل�ٍة ع�ىل تط�ّوره التكنولوج�ي بكوك�ب 

اليابان.
وت�رع الجي�وش اإللكرتونّي�ة الت�ي ُتديره�ا 
الس�عودّية وف�ق ُخ�راء، يف تمري�ر وخل�ط 
قضاي�ا بقضاي�ا أخ�رى، يج�ري تصديره�ا 
أساس�اً من الع�دم إىل الوس�وم “هاش�تاق” 
األكثر تفاع�اًل، ويجري بّث آالف التغريدات يف 
الدقيقة الواحدة، حيث تحمل أس�ماء وهمّية 
وُمعرّف�ات ُمك�ّررة ُتظهر آلّي�ة تغريدها دون 
التدّخل البرشي، وكان موقع التدوين املُصّغر 
“توي�رت” ق�د تحّدث ع�ن إغالقه مئ�ات آالف 
الحس�ابات الوهمّية، والتابعة ل�دوٍل بعينها، 

منها السعودّية، واإلمارات.

العمارة/نينا:
 كرم�ْت مديرية الش�باب والرياضة يف ميس�ان، إدارة  فرع نقاب�ة الصحفيني العراقيني 
باملحافظة، بدرع التميز واإلبداع ملا قدمته مع األرسة الصحفية العاملة تحت خيمته من 

دور مهني وحيادي يف نقل الحقائق .
وقال رئيس الفرع سمري السعد ان التكريم من قبل الشباب والرياضة ومن خالل مديرها 
رشي�ف البخات�ي لم يأت من فراغ ب�ل جاء نتيجة تكاتف إدارة الف�رع و أعضائه لخدمة 
املحافظة و العمل بكل مهنية يف نقل األخبار، مؤكداً، ان نقيب الصحفيني مؤيد الالمي “ 

يؤكد دائما عىل االبتعاد عن الشخصنة وامليول و العمل بادبيات وأخالقيات الصحافة.
وثمن خطوة الشباب والرياضة يف تكريم الفرع ، متعهداً بامليض عىل ذات النهج الشفاف 
ال�ذي كان اساس�اً يف نج�اح الفرع و عمل الزم�الء اإلعالميني.وأضاف الس�عد “ ان فرع 
النقاب�ة اتف�ق م�ع إدارة الش�باب والرياضة عىل عقد ورش�ة عمل حواري�ة بني األرسة 
الصحفي�ة و املديري�ة للتعرف عىل التحديات و املش�اكل التي تواج�ه االخرية فضال عن 
إقامة عدد من الدورات التدريبية والتطويرية إلعالم املنتديات، مش�رياً اىل ان تلك الدورات 

و التدريب تأتي دعماً منه إىل قطاع الشباب والرياضة و العاملني فيه.

واشنطن/د ب أ:
  ن�رش الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب عدداً كب�رياً من التغريدات ع�ىل موقع التواصل 
االجتماعي “تويرت” اول امس االثنني يتهم فيها وسائل اإلعالم بإثارة موجة متعمدة من 
الذعر بس�بب ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(، فيما أرجع 

أسباب األعداد الكبرية يف تلك اإلصابات إىل زيادة الفحوصات.
وق�ال ترام�ب يف إحدى تغريدات�ه :”الحاالت ترتف�ع ألننا نجري فحوص�ات وفحوصات 

وفحوصات. إنها مؤامرة إعالمية من األخبار الكاذبة”.
وبالرغ�م من أن أعداد الفحوصات يف تزايد، إال أن أعداد من يدخلون املستش�فيات تتزايد 

أيضا، وهي عالمة عىل أن الناس يصابون باملرض بشكل خطري وبأعداد أكر.
وتم تس�جيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة مؤكدة يف يوم واحد مطلع األس�بوع الجاري، 
وهو رقم قيايس، وال يزال متوس�ط معدالت اإلصابة املتداولة خالل أس�بوع مرتفعا عند 

مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر.
وقال ترامب يف تغريدة أخرى:” كوفيد..كوفيد.. كوفيد، إنهم )وسائل اإلعالم( يستخدمون 
هذه الكلمة، يف تنسيق كامل، من أجل تغيري أرقامنا االنتخابية املبكرة العظيمة. يجب أن 

يعّد هذا انتهاكا لقانون االنتخابات”.

ملاذا تهتم قناة )MBC( برجل األعمال اللبناني الفار من اليابان إىل لبنان؟ مديرية شباب ورياضة ميسان تكرم فرع نقابة الصحفيني 
العراقيني باحملافظة بدرع التميز واإلبداع

الرئيس االمريكي يلقي باللوم 
على وسائل اإلعالم 

تونس/وكاالت:
 أصبح�ت الهاي�كا يف قل�ب ج�دل 
سيايس مع مساعي بعض الجهات 
واألح�زاب داخ�ل الرمل�ان التونيس 
الت�ي  القانوني�ة  األس�س  لتغي�ري 
أنش�أت بموجبه�ا وهو م�ا يمس 
فك�رة اس�تقالليتها ويك�رس املال 

السيايس يف قطاع اإلعالم.
وكش�فت نرين العم�اري النائبة 
بالرملان التونيس عن كتلة اإلصالح 
الوطني، أن ما يريده ائتالف الكرامة 
الهيئ�ة  أعض�اء  ينتخ�ب  أن  ه�و 
العلي�ا لالتصال الس�معي البري 
“الهاي�كا” يف الرمل�ان مم�ا يعن�ي 
تعيينه�م بالوالءات الحزبية وإفراغ 
الهيئ�ة م�ن عن�ر االس�تقاللية، 
األمر الذي س�يجعل الهاي�كا جزءا 

من الراع السيايس.
الذي  وتعتر االس�تقاللية األساس 
أنش�أت عىل أساس�ه الهيئة بهدف 
“تكري�س مش�هد إعالم�ي متنّوع 
ومت�وازن يخض�ع إىل القانون دون 
سواه ويضمن املس�اواة التاّمة بني 
مختلف الفاعلني يف املشهد السمعي 
القان�ون  ن�ص  وف�ق  الب�ري”، 
116 ال�ذي ينظم القط�اع اإلعالمي 
يف تون�س، لذل�ك يعت�ر خضوعها 
ألط�راف سياس�ية رضب�ا لصميم 

عملها وإلغاء ألسس إطالقها.
وأصبح�ت الهاي�كا يف قل�ب الجدل 
بع�ض  مس�اعي  م�ع  الس�يايس 
الجه�ات واألح�زاب داخ�ل الرملان 
اإلعالم�ي  املش�هد  ع�ن  إلزاحته�ا 
وتهميش دوره�ا، من خالل تمرير 
م�رشوع قان�ون مب�ادرة ائت�الف 
الكرامة الذي أثار عاصفة يف تونس 
واضطر الرملان لتأجيل مناقش�ته 
إث�ر إرصار الصحفي�ني والنقابات 
املهني�ة عىل رفض�ه باعتباره يهدد 

القطاع بالفوىض.
ويتعل�ق م�رشوع القان�ون ال�ذي 

تقّدم�ت به كتل�ة ائت�الف الكرامة 
بنقطتني أساس�يتني تتعل�ق األوىل 
بإج�راءات تجدي�د تركيبة مجلس 
الهاي�كا من خ�الل تعدي�ل الفصل 
7 م�ن املرس�وم ع�دد 116 وذل�ك 
باق�رتاح انتخ�اب أعض�اء الهيئ�ة 
املرتقب�ة باألغلبي�ة املطلق�ة )109 
ن�واب( عوضا ع�ن األغلبية املعّززة 
الت�ي ينص الدس�تور ع�ىل توّفرها 
النتخاب الهيئات الدستورية )145 

نائبا(.
فص�ل  بإضاف�ة  الثاني�ة  وتتعلّ�ق 
جدي�د للمرس�وم يت�ّم بمقتض�اه 
بالتصاري�ح،  اإلج�ازات  تعوي�ض 
إح�داث  عن�د  الرتاخي�ص  وإلغ�اء 
القن�وات التلفزيوني�ة وق�د علّل�ت 
كتل�ة ائت�الف الكرام�ة ذل�ك ب�أّن 
الحص�ول عىل إج�ازة ب�ّث إلطالق 
قناة تلفزيونية “غ�ري مرّر مطلقا 
وال يمك�ن تفس�ريه س�وى برغبة 
بعض الجهات بالهيمنة السياسية 
أو املالية عىل املش�هد التلفزيوني”، 
يف نق�ض رصيح ملقتضيات الفصل 
16 م�ن املرس�وم 116 ال�ذي ينص 
املس�تقلة  العلي�ا  الهيئ�ة  أّن  ع�ىل 
لالتصال السمعي البري هي من 
تتوىّل البت يف مطالب منح اإلجازات 

املتعلقة بإحداث واستغالل منشآت 
االتصال السمعي البري.

كما تتوىّل ضبط كراس�ات الرشوط 
الخاص�ة  اإلج�ازة  واتفاقي�ات 
بمنشآت االتصال السمعي البري 
وإبرامها ومراقبة احرتامها، وحدد 
الفصل الس�ابع من املرس�وم 116 
مدة عمل الهايكا بست سنوات غري 
قابل�ة للتجديد ع�ىل أن يقع تجديد 
ثلث أعضائها كل سنتني بالتناوب.

ويعتر القط�اع الصحفي التونيس 
أن س�عي ائتالف الكرام�ة لتنقيح 
القان�ون 116 املنظ�م للصحاف�ة، 
وتغيري انتخاب أعضاء الهايكا عر 
إيكال هذه املهم�ة للرملان، مناورة 
سياسية لخدمة أحزاب تملك قنوات 
إعالمية وأخ�رى تريد إلغ�اء نظام 
املب�ادرة رفضا  الرتخي�ص، والقت 
واس�عا من القوى التقدمية الحية 
ويف مقدمته�ا نقاب�ة الصحفي�ني، 
واتحاد الش�غل، والهاي�كا، ورابطة 
الدفاع عن حقوق اإلنس�ان وغريها 
من املنظمات والجمعيات املساندة 
والقط�اع  الهاي�كا  الس�تقاللية 

اإلعالمي.
وتقول هذه املنظمات والهيئات إن 
الس�ماح بإحداث قنوات تلفزيونية 

فق�ط”  “التري�ح  طري�ق  ع�ن 
ستكون نتائجه وخيمة عىل املشهد 
اإلعالمي الذي سيصبح املتحكم فيه 
هو املال الس�يايس للتالعب بالرأي 
العام والتالع�ب بنزاهة االنتخابات 

الرئاسية والترشيعية.
وخ�الل فرتة عمل الهيئ�ة منذ عام 
ح�ول  التقييم�ات  تباين�ت   2013
اتخذته�ا، وي�رى  الت�ي  الق�رارات 
البعض أنها نجحت يف اتخاذ مواقف 
متوازنة من بعض التجاوزات التي 
أتت بها بعض املؤسسات اإلعالمية 
واتخذت يف ش�أنها عقوبات مالية، 
باإلضاف�ة إىل إيقاف بعض الرامج 
أو محوه�ا م�ن املواقع الرس�مية 
أو من�ع إع�ادة بثه�ا، يف ح�ني أنها 
أحي�ان  يف  يح�دث  عّم�ا  تغاض�ت 
أخرى من تعّد عىل القيم املجتمعية 
واملس�اس باألخالق بدع�وى حرية 

الضمري ومواقف سياسية.
لك�ن يؤك�د الجمي�ع ع�ىل أهمي�ة 
الحف�اظ ع�ىل اس�تقالل الهاي�كا، 
وأش�ارت العم�اري يف تريح�ات 
إذاعي�ة “ال أح�د ينك�ر أن الهاي�كا 
وأي هيئ�ة تعديلي�ة يف العال�م له�ا 
مش�اكل لكن ال يعني ذلك أن تتخىل 
عن دورها، الهاي�كا قامت بدورها 
يف ف�رتة االنتق�ال الديمقراط�ي يف 
املضام�ني ووقف�ت ع�ىل  مراقب�ة 
نفس املسافة من الجميع وسلطت 
املخالف�ني وأخذت  عقوب�ات ع�ىل 
مواقف شجاعة بخصوص القنوات 
القانون  الخارجة ع�ن  واإلذاع�ات 
مثل نسمة والزيتونة وقناة حنبعل 
التي تشهد توظيفا سياسيا لصالح 
أطراف وأحزاب موجودة يف الرملان 
يف  مصال�ح  له�ا  األط�راف  وه�ذه 
الحفاظ عىل الثغ�رات القانونية يف 
قطاع اإلعالم حتى ال تتم محاسبتها 

ولهذا أرادت تعديل املرسوم 116”.
يف  أطراف�ا  هن�اك  “أن  واعت�رت 

املجل�س ال تؤم�ن بتنظي�م قط�اع 
اإلع�الم ع�ر قوانني ومراس�يم بل 
تؤمن بالفوىض ألن اإلعالم بالنسبة 
إليهم غري مهم، وحتى يفلت العديد 
من الرقابة والعق�اب عىل املحتوى 
ال�ذي يبثونه وتهمي�ش الصحفيني 

والتقنيني”.
واقرتح�ت أن يكون قانون االتصال 
الس�معي الب�ري الذي اش�تغلت 
عليه الحكومة مع الهياكل النقابية 

واملجتمع املدني هو املرجع.
وكان مجلس ال�وزراء قد صادق يف 
يولي�و املايض عىل م�رشوع قانون 
أس�ايس يتعل�ق بحري�ة االتص�ال 
إىل  ويه�دف  الب�ري  الس�معي 
تنظيم القط�اع وصالحيات الهيئة 
الدس�تورية املستقلة، لكن حكومة 
القانون  هشام املش�يي س�حبت 

من الرملان.
واعتر هش�ام الس�نويس األسبوع 
املايض، أن سحب حكومة املشيي 
مل�رشوع القانون ت�م بأمر من كتل 
وائت�الف  تون�س  النهض�ة وقل�ب 
الكرام�ة يف الرمل�ان لتمرير مبادرة 
ائت�الف الكرام�ة لتنقيح املرس�وم 

.116
وأض�اف الس�نويس يف تريح�ات 
إذاعي�ة أن املب�ادرة التي س�حبتها 
حكومة املش�يي اش�تغلت عليها 
الحكوم�ة  وقدمته�ا  ‘الهاي�كا’ 
الس�ابقة للرمل�ان، مش�ريا إىل أنها 
اس�توفت ش�كليا وأخالقي�ا جميع 
اإلجراءات باعتبار استشارة جميع 

األطراف أثناء صياغتها.
وتابع “من الناحية القانونية ليس 
لنا أي إشكال يف تحالفات الحكومة، 
ولكن من الناحية السياسية أعلنت 
نفس�ها محايدة ولكنه�ا يف الواقع 
أكث�ر حكوم�ة تحزب�ا من�ذ الثورة 
وتأتمر بأوامر النهضة وقلب تونس 

وائتالف الكرامة”.

تعيني أعضاء اهلايكا وفق الوالءات السياسية خيل بقانونية عملها
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أمحد فاضل
إن  كتاب�ات  عيس�اوي دائماً ما تكون 
حسية ومركزة، يف الوقت نفسه  غالباً 
م�ا يك�ون امتصاصها العمي�ق املتأثر 
بالعاطفة، يف  األشياء التي ُترى  وُتحس  
بها  - غري املس�تقرة –  بس�بب  ما له  
عالق�ة  بمحيطنا،  يؤدي  هذا  إىل  رؤى  
جدي�دة، ولك�ن  ليس بال�رورة حالً 
س�هالً، كأن األمر كما  لو كان  س�ؤاالً  
صعب�اً ال يمكن اإلجابة عنه بس�هولة، 
واالنطباع�ات عن�ه  يت�م ترجمتها إىل 

رسيالية كابوسية:
غداً حني تبحث عني

ستدرك أني هاجرت...
ولن أعود

غداً حني تبحث عني...
بني شذى نسمات الصباح

ستداعب خيالَك فسيفساء حرويف
التي غادرت دون عودة،

ح�ني  قراءتن�ا ألبياته�ا الس�بع هذه 
نتسمع صوتها – هنا ليس بالرورة 
أن  تكون هي –  فلس�ان حالها  لذوات 
كثريات غريها، وهو يطرق أسماع من 

تسبب لها أو لهن باأللم:
ستغفو رغوة قهوتك يف الفنجان

لم يعد لها يف صباحاتي مكان،
غدا حني تبحث عني ...

يف حنايا أروقة بيتك الكبري
ستجيبك ضفائر رشاشف الحرير
أنها لك لن تلني ولحلمك لن تسري

يعد  عنوان  قصيدة  عيس�اوي  بسؤال  
الالع�ودة،  بالتأكي�د  س�تك�ون هناك 
بعض البنود التفسريية األخرى املتعلقة 
بالص�ورة الت�ي اقرتحته�ا واختارتها  
بعناي�ة، حيث  تم تقس�يم عباراتها إىل 
س�طرين بالتتاب�ع كما لو كانا ُس�لماً 
/ / وكل  س�طر منهم�ا  مكمل لآلخر، 
حيث تب�دأ الصورة الش�عرية  بالطفو  
بوض�وح  وإيقاع  ثابت  ال�ذي  يغرينا  

بتسلق  باقي درجاته: 
 قد تبللت بسيول الوجع

ونقشت التجاعيد يف تخوم الذاكرة،
غدا حني تبحث عني ...

بأل�وان  املزرك�ش  فس�تاني  ثناي�ا  يف 
األمان

سيتمزق عىل باب الصوان
سيحكي قصته لخاتمي األبيض

سلسلة مثرية من االنطباعات الحسية 
هنا نتلمسها : 

سيول الوجع/ ، تخوم  الذاكرة / ، ثنايا  
فس�تاني / ، باب الص�وان / ، خاتمي 
األبيض / ، كلها شواهد ودالالت توحي 
باأللم، وب�دون توقف ترس�م حروفها 

معان لذكرى حزينة:
عن الغازلة الريرة ...

التي حاكته وهي تزغرد من شدة األلم
وأن من لبسته دون خجل أرملة الفرح 

،
غدا حني تبحث عني ...

بجانب املوقد الرخامي واألزميل
سريدد الحطب نوتات لحن رقصتي

عىل كمنجات الهجر ...
تل�ك  الح�روف  كم�ا  لو كانت رس�ماً 
املعم�اري  املهن�دس  لربونيليس�كي 
يف ع�ر النهض�ة، حي�ث الح�ظ  أن 
الخطوط املتوازية، عند النظر إليها من 
وجهة نظر ثابتة كأنها وحدة واحدة :

ره ... ُيَذكِّ
ص�دى صهي�ل دموع�ي ع�ىل رسي�ر 

األحالم .
غدا حني تبحث عني ...

يف مرافئ نهر السني

يف جرس العشاق
يف برج إيفل

سأركب اليخت القديم يف النيل العظيم 
...

 ه�ذا ال�رسد  امل�أزوم  يجل�ب تقنيات 
مدهش�ة للص�ور والقواعد الش�عرية 
بطريق�ة  معارصة  تماماً، أما توظيف 
األس�ماء واألماكن، فق�د أضافا للنص 

الشعري توافقاً مدهشاً :
» نه�ر  الس�ني  / ،  ب�رج  إيف�ل  / 
،  كيلوبات�را /  ، الس�ندباد » ، وتبق�ى 
ص�ورة  املش�هد  العاطف�ي  والصوت  
القصي�دة  ه�ذه  يمي�زان  الحزي�ن، 
الجارح�ة  بمعانيها، القوي�ة  برباطة 
ج�أش صاحبتها، الت�ي تقول يف نهاية 

أبياتها:   
التقي بصديقتي كيلوباترا الحاملة

ألتكحل من موجات كحلها الوردي
فتنمو رموش لن تتبلل بعد اليوم ،

غدا حني تبحث عني ...
ستدرك أني هاجرت منك

قطعت حبل الشوق
مزقت جواز السفر

وأضعت مفاتيح الحنني
فقد ركبت سفينة األنني ...

يف رحاب السندباد
لكي ال أعود...

شوقي كريم حسن
*عند خط الفصل بني س�ومر ب�كل ارثيتها 
العجيب�ة، وامت�دادات زق�ورة اور، والالل�ه 
الجال�س يف العل�و، يحرك األح�الم ويرى اىل 
الفرات بم�رسة وحب�ور، كان الولد االديمي 
الصورة، يراقب تحركات الس�ماء واش�كال 
رسوماتها التي ال تمنح سواه معاني للتأمل، 
واالنغم�اس يف بناء همس�ات لروح�ه، التي 
تصف�ن حني تنتب�ه بكل ولعه�ا اىل حكايات 
الف ليلة وليلة، ويتمايل بجذل وهو يقرر ان 
يكون قريباً من الس�ماء، وهذا ماكانه فعالً، 
لكن�ه االرثيات الحكائية ظلت لصيقة وعيه، 
ال يود مغادرتها مهما كانت الواجع، وقسوة 
األي�ام، عىل غ�ري تخطيط اكاديمي مس�بق، 
وضع البياض بني يديه، وراح يفكك مكونات 
اللي�ايل االل�ف والليل�ة الواح�دة، ورسدياتها 
العجائبي�ة والغرائبي�ة، ينتق�ل ب�ني التأثري 
واملؤق�ر، مح�اوالً بجهد املتفح�ص العارف، 
نب�ش روح الحكاي�ة وقواه�ا الفاعل�ه، هو 
املغرم بكل الش�فاهيات الت�ي تهتم باالرث، 
والعامل عىل جعله مادة علمية رصينة يمكن 
الرج�وع اليه�ا واعتمادها مص�دراً معرفياً، 
ولحظة هدرت املداف�ع، وتحولت الحياة من 
شأن االسرتخاء اىل الرتقب املشدود، والدهشة 
الرافضة، بدأ داود س�لمان الشوييل... يدون 
حكاي�ا تلك الس�نوات ومآس�يها، عامالً عىل 
ان تكون تدوينات�ه الرسدية الدقيقة الفعل، 
الخالية من التمجيدات الزائفة، يف القابل من 
االيام محطة اكتش�اف، وقراءة معرفية، لم 
يش�أ الش�وييل، ترك مباحث�ة الرتاثية االوىل، 
ب�ل ازداد تام�اًل، وه�دأت روح�ه، وأن كانت 

ازمات�ه تالحق�ت عليه، لتجلس�ه قعيداً، مع 
ق�راءات واهتمامات لو كانت لغريه الهملها 
تماماً، جرأة داود الشوييل، وقدراته املعرفية 
املتش�عبة، واملتواف�رة ع�ىل خي�ارات صعبة 
يف م�رات كث�رية، جعلت�ه يهي�م ب�ني هناه 
الرسدية، وهناكاته النقدية والبحثية، اليرتك 
ليومه هنيهة لحظة تاخذه اىل هواجس تشل 
عمله وتوقف مساعيه، يف رسديات الشوييل 
باملش�هدية  اعتن�اء واف�ر  القص�رية، ثم�ة 
املتتالية، الثيمة تتحرك  أخذة بروح متلقيها 
اىل قصدي�ات الس�ارد وغايات�ه، وهناك اكثر 
من غاي�ة، يضعها الش�وييل ام�ام متلقيه، 
ع�ىل طبق من اللغ�ة الصافي�ة، الخالية من 

التعقيد واالرتباك، التداخالت مربكة تش�عر 
املتلق�ي بزيادته�ا، وال تبتع�اد ع�ن املقصد 
الع�ام، ثم الع�ودة اليه، ويح�دث هذا ضمن 
ادارة حواري�ة، متصاع�دة خالية من الرتهل 
واالس�تقرار، ح�وار مبني باح�كام يدفع اىل 
رد فع�ل ين�يء حدث�اً، ويق�ود اىل معرفية 
اعتم�اده  الس�ارد  ومايتقص�ده  رسدي�ة، 
املتغريات النفسية لدى شخوصه، حيث تبدأ 
بحركة بطيئة ث�م ماتلبث ان تتصاعد، وهذا 
مايعتم�ده ايضاً يف رسدياته الطويلة، والتي 
حاول من خاللها فلس�فة الواق�ع، واالفادة 
م�ن متغريات�ه املتالحق�ة، الش�وييل داود... 
وحده من يدون تلك املتغريات وكأنه خربها 

من قبل، وعرف كيفايات تأثريها، من خالل 
ه�ذه الرسدي�ات الواقعية، يريد الس�ارد ان 
يح�ل محل امل�ؤرخ املش�كوك بوالئ�ه، وتلك 
مهمة اتخذها الس�ارد العراقي دراباً جمالياً 
بعد س�نوات التغيري الت�ي امتألت بالفواجع 
وامل�أيس واالثام، مهمة صعبة للغاية، لكنها 
ع�ىل غاي�ة م�ن االهمي�ة والوع�ي، املورخ 
الس�لطوي خائ�ن بطبع�ه وطبيعت�ه، وهو 
امل�دون القصدي الذي يجع�ل للفراغ معنى، 
ويلب�س االكاذيب مس�وح القي�م واالخالق 
وال�رف، وه�ذا مال�م تفعل�ه الرسدي�ات 
العراقية، بل نراها ت�دون كل مايحدث برتو 
وتأم�ل، واالش�ارة الت�ي يمك�ن ان نثبتها، 

ان لي�س هن�اك ثمة من حيادية، ش�خوص 
داود سلمان الش�وييل، تتحرك داخل فهمها 
الع�ام والخ�اص، ح�ركات افعاله�ا تمن�ح 
متلقيها احساس�اً عارماً، ان العقل املؤدلج 
برق�ي معريف، ه�و العق�ل الفاع�ل واملؤثر، 
ويش�تغل الس�ارد ع�ىل توصيف�ات زمانية 
ومكانية، يكون لهما التأثري االهم واالشمل، 
وه�ذه التأثريات ه�ي التي تحدد مس�ارات 
الش�خوص واالحداث معا، يج�د املتلقي ان 
للزم�ان مس�احات واضحة املعال�م، قادرة 
عىل نبش املطمورات التي توجه س�لوكيات 
وفعالي�ات الح�ارض، ويقود امل�كان ليجعل 
من�ه مراحل انتقال رسيع�ة، هي االقرب اىل 
االش�تغاالت الس�ينمائية، مع توكيد واضح 
ان امل�كان ل�دى الس�ارد ي�رتك اث�راً اليمكن 
محوه او تجاوزه حتى، ومع تعدد فعاليات 
االش�تغال لدى داود س�لمان الشوييل، الذي 
يش�تغل عىل كل االنشطة الفكرية مايقارب 
١٣ س�اعة، تزداد تامالته النفس�ية ليجد له 
خطاً معرفياً اليخلو من الفلسفة املؤدلجة،  
التي ي�رى انها الخ�الص الحقيقي لكل تلك 
العذاب�ات االنس�انية التي صريت االنس�ان 
مج�رد كائن مخرب ينتظ�ر الرحيل، وداخل 
االف�كار،  تتص�ارع  وضمن�ه  املعن�ى  ه�ذا 
وتنم�و الثي�م مع وف�رة من الش�د الدرامي 
االده�ايش، داود س�لمان الش�وييل، ظاهرة 
معرفي�ة كبرية، يجب ان تنتبه اليها النقدية 
العراقية، وتقدمه للمتلقي العراقي والعربي 
كواح�د من اه�م الرساد واملوثق�ني واالرثني 
الذين يعشقون الجمال ويحرضون االنسان 

باالنتماء اليه.!!

صورة الصدى املقلق للعواطف يف قصيدة الشاعرة املغربية 
د . كرمية نور عيساوي  » غداً حني تبحث عين«

داود سلمان الشويلي.. وضوح االشتغاالت املعرفية
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ثقافية

الرمز املؤنسن يف )رياح وسفن(
علوان السلمان

  الن�ص الرسدي اش�تغال تتس�اوق يف تش�كيالته 
كوام�ن الوج�د بص�ور تم�ازج م�ا ب�ني الواقعي 
والتخيييل يف س�ياق حيس مق�رتن بالحياة، ورؤية 
متفردة بنزوعها االنس�اني، انه نتاج ذاتي يكشف 
ع�ن وعي جمايل ينطل�ق من لحظ�ة حدثية ليعيد 
تش�كيالتها منتج واع عرب منطق متفرد بوظائفه 
ومكوناته وازمنته لتحقيق عوالم تسعى اىل تجاوز 
املألوف وتس�هم يف تعدد الرؤى باعتماد مس�ارات 

ورموز تتجاوز مقصديتها الذاتية..
  وباستحضار املجموعة القصصية )رياح وسفن( 
التي نسجت عواملها النصية انامل منتجها ابراهيم 
دك�س الغراوي، واس�هم اتح�اد ادباء ميس�ان يف 
نره�ا وانتش�ارها /2020.. كونه�ا تق�وم عىل 
املشهد الكاشف عن جوهر التجربة املحققة للذات 
موضوعي�ا بتخطيها االطر الجاه�زة لتحقيق افق 
الرؤي�ة بمخاطبة الوجود بلغ�ة الفكر والعواطف 
املتشظية، فضال عن تنوع مضامينها االجتماعية 
والنفس�ية والعاطفي�ة والسياس�ية، م�ع اعتماد 

التقيص واالستقراء يف معالجة الحدث..
)صباحاً اختليت بمراقتي، أش�وي جلدي بهدوء 

تحت أش�عة الش�مس، أتلذذ برش�فات كوب شاي. 
ملصقاً نصف جسدي لجدار بيتنا الّطيني, ويتسّجى 
األخر ببساط صوف يحمل رائحة ندى ليلة البارحة. 
أقلّب نظري بفناء الدار الواسع فوق رؤوس الدجاج 
وتحت أقدام املوايش وخيوط األدغال املنقوعة بحنة 
النه�ر. حالة غ�ري طبيعية انتابت حظ�رية الدجاج. 
تكدس�ن بشكل ما يش�به الدائرة برؤوس متجاورة 
هامس�ات ب�يء م�ا تتبادل�ه بالتفات�ات متنافرة 
ح�ذرة. يف حني ولّ�ت رؤوس أخرى بعي�داً عن دائرة 
االجتم�اع. قابع�ة بخوف عىل املص�ري. مرتقبة عما 
، وكانت  ت�ؤول إليه األمور ما بعد االجتماع. إحداُهنَّ
أجمل دجاجاتنا وأفضلُهنَّ عند أّمي. تقدمت نحوي. 
قطعت عيّل خلوتي. ربضت عىل مقربة مني. مرغت 
جناحيه�ا بال�رتاب. رفع�ت منقارها فوق رأس�ها. 
قالت بصوت كسري يتفّجر عن أمومة ضائعة مهانة 
. سمحت لها لتديل بدلوها وتفصح عما اتخذه جمع 
الدج�اج من قرارات فقالت:- - يا معر البر، أما 

كفاك�م اس�تصغاراً وتنكيالً بنا؟ أما ش�فيتم غلكم 
بلحومن�ا؟ توفرون لنا أس�باب النش�أة والحياة ثم 

تأتون عىل رقابنا باملُدى..(ص١0 
  فالن�ص ين�درج يف ب�اب الحكاي�ة الغرائبي�ة او 
الخرافي�ة )الفاب�والت( الت�ي تخل�ع ع�ىل الحيوان 
خصائ�ص بري�ة، ولعل بن املقفع اول من انس�ن 
الحيوان يف )كليلة ودمنة( تبعه بن ش�هيد االندليس 
يف رس�الة التواب�ع والزواب�ع، ل�ذا فالن�ص يعتم�د 
مقصدية مقرتن�ة بالظ�روف االجتماعية بتوظيف 
الحي�وان كبالغة رامزة للمقموعني واملهمش�ني من 
اجل اص�الح اجتماعي، اضاف�ة اىل تماهيه والحس 
االنس�اني ع�رب مش�اهده الت�ي ترتج�م املش�اعر 
املؤنس�نة منطلق�ا من تصوي�ر املفارق�ة املتناغمة 
والبن�اء الدرامي من خالل فاعلية التتابع املش�هدي 
املنبع�ث من معطي�ات واقعية تكش�ف عن رؤيتني 
رسديت�ني:. اولهم�ا الرؤي�ة االجتماعي�ة، وثانيهما 
الرؤية االنس�انية، باس�تثمار التداع�ي والتفاصيل 

اليومي�ة الضاءة بعض العوالم املعتمة بلغة محكية 
عرب خطاب الذات ومناخاتها..

)مرت بهما لحظات س�اهمة وهما يتش�ممان رائحة 
ش�واء العواطف. فتخدرا يتلذذان سماع همس الكالم 
املعجون باألماني واملخ�اوف. - أحزر ما هذه الورقة 
يا مثنى؟ - مع األس�ف ل�م تكن مفاجئة, بل أخربتني 
بمضمونها أّمي. بعد حني من الس�باحة عند شواطئ 
الفاجع�ة. وبعدم�ا غ�ادر الش�يطان امل�كان. ه�دأت 
روحيهم�ا. أخرج منديالً وراح يجمع الخيوط امللتوية 
ع�ىل قميص�ه. فتش فوق البس�اط ع�ن قرطها الذي 
انحدر س�اقطاً من عىل كتفه. عمد يبحث عن الورقة 
الت�ي لم يأبها ملا أصابها من انكماش�ات وتش�ققات 
حينم�ا كانت منح�رة بني كفيهما. ق�رأ فيها كلمة 
)ط��الق( أكث�ر من م�رّة, ث�ّم رّصها مع أش�يائه يف 
املنديل. أخربها قبل خروجه، س�تكون إجازته املقبلة 
موع�داً للخطوب�ة والدخول معاً إن ش�اء الله. رممت 

حشمتها وجلست تطيل التفكري بيء ما….(..
  فالق�اص يكت�ب نص�ا بتأم�ل ذات�ي طغ�ت عليه 
االفكار التي تعرب عن عاطفة انسانية تحتضن قيما 
وخصائص اس�لوبية وصياغة مش�بعة بحلميتها، 
فضال عن هيمنة الذاكرة التي تزيح الرؤية البرية 
لتحقيق الرؤية الذهني�ة، التخييلية بتوظيف طاقة 
لغوية متفجرة كاش�فة عن ق�درة املنتج )القاص( 
عىل ش�حن االلفاظ ب�دالالت غري مألوف�ة من اجل 
التحليق يف افق املش�هد من خالل بنية نصية تعتمد 
التكثي�ف وااليج�از، ابتداء م�ن العن�وان، االيقونة 
املانحة للن�ص داللته واملضفية عليه توهجا جاذبا، 
والتي حدد دورها )ليو هوك leu hik( يف )االستثارة 
والتنبي�ه(، كونه يش�كل س�يميائية دال�ة.. وعتبة 
رئيس�ة لدخول النص واس�تقراء عوال�ه ومؤثثاته 
واس�تجالء مكامن�ه التي ته�دف اىل ترس�يخ غاية 
انس�انية ) تربوي�ة او اجتماعية او سياس�ية...(..
والتي يكش�ف عنها االه�داء )إىل : كلِّ من جرْت عىل 
س�فنِه الري�اُح عك�س ما يش�تهي أتمن�ى عليه أاّل 
ينض�َب صربه حينم�ا يجهده التجدي�ف صوَب ما 
يري���د، أتمنَّى أاّل تُ�ثني عزمه وحشة طريِق املعايل 
واملج�د لقلّة س�الكي���ه...(.. املتش�كل من تناص 

شعري وقول املتنبي: 

    ما كل ما يتمنى املرء يدركه
تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

وتن�اص نث�ري تمث�ل يف قول االم�ام ع�يل )ع( )ال 
تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه(

)أيقظني ارتجاف أطرايف متوتراً. استندت للنهوض 
من الفراش برجل منضدة الخش�ب املثقلة بعرات 
الكتب. كان فرايش راكعاً تحتها. أس�عفت أنفايس, 
امللتهب�ة بالهواج�س املرعب�ة التي قذفتن�ي خارج 
غفوت�ي، بق�دح م�اء كان يجاورن�ي. ت�راءى يل أن 
جمجمتي ستُ�غتال اليوم برصاص طائش. تثاقلت 
قدماي صوب الناف�ذة. كان الضياء خلفها بانتظار 
من يزيح له الس�تائر. فتحته�ا ألتقىص مصدر تلك 
األصوات اللجوجة التي تكدس�ت أمام بوابة سمعي 
. رصاخ . عوي�ل . ال يشء خارج غرفتي غري أصوات 
عصافري وهسهسة شجريات حديقة املنزل . أعرتف 
بأني لم أكن هادئاً كما ينبغي أمام تساؤالت زوجتي 
التي ط�ارت من نومها مس�تغربة أم�ري . أعذاري 
رغم هشاش�تها، ربما طمأنتها مما جعلها ترتكني 
وترسع إلعداد طعام الفطور الذي لم أتناول منه غري 
الشاي. - نعم ... إنها أضغاث أحالم لكنها اقتحمت 

ذهني بيء من الخشونة .(.. ص42� ص4٣..
الرؤي�ة  اف�ق  اىل  الحس�يات  يتخط�ى  فالن�ص     
بلغ�ة التش�ظي فيح�اول املنت�ج مللم�ة الجزئي�ات 
لخل�ق مش�اهده عرب جمل�ه املجازية م�ع توظيف 
س�ايكولوجية التواص�ل الرسدي يف س�ياق مقرتن 
بالحياة بكل موجوداتها عرب ذهنية تس�عى لتقديم 
رؤية،وتلخي�ص الواقع وموجودات�ه ببوح وجداني 
ونزوع انس�اني، م�ع انفتاح عىل معطي�ات الرسد 
الب�ري ال�ذي يتطل�ب حض�ور امل�كان الحاضن 
لش�خوصه واحداث�ه بصفت�ه داال اش�اريا وب�ؤرة 
مركزية تجتمع حولها خيوط الرسد وتمنح نسيجه 

تماسكا ووحدة موضوعية..
  وبذل�ك ق�دم الق�اص نصوص�ا متعددة االش�كال 
وال�رؤى )نفس�ية /اجتماعي�ة/ جدلي�ة...( وهي 
تتج�اذب والواق�ع االجتماعي يف ازمات�ه وتحوالته 
الفكري�ة، مع ابتعاد عن االس�تطراد وتوزيع عوامله 
ما بني الواقعي )املوضوعي( و)الذاتي( املنطلق من 

لحظة وعي يحققها بقدرة ابداعية..

 

قصيدة

لبنى ياسني
مثل أنكيدو

يعرتيَك الغياُب حنَي تهيُم بها
وتعتنُق عينيَها خطيئًة مقدسة

تفوُح رائحُة العشِق من ثنايا جلدك
عندما تالِمسَك شفاُه الحب

ويختبُئ ضباُب الغابات
يف أخاديِد املدِن الحافية

ويتالىش عصياُنك
اء غباَر دهشٍة صمَّ

تحَت أكماِم السماء
تغفو عىل بساِط عشقك

فتنظُر إليَك الكائناُت األخرى
يذبُل الخوُف يف وريدها

هي التي كانْت ترتعُد
عىل مرمى ساعدي جربوتك

هكذا تحبَُّك أمريتَك مرتني
تحبُّ ضعفَك عندما ترسُمه أصابُعها

دخاناً يعتيل فوىض حرائقك
هَي الكائُن الضعيُف منُذ األزل

لم ُتْخلَْق إال لتقلَِّم أظافَر قسوتك
وتعلمَك أن الحَب صالُة الكون

وأنَُّه طْقسَك األنقى
حرية لكي ترتقي إىل مراَياَها السِّ

َط شعَر ليلِها يف مدى عينيك فتمشِّ
تتمايُل فرحاً بثوٍب 

حاكته شفاُهَك بقصِب الكالم
وتنحني فوَق قنديِل أزهاِرها

ترسُم كحَل شوِقها
عىل رماِل سواحلِك املتعبة

عليَك أْن تتسلَق ضفريَة الوقت
لئال تهرَب منك معشوقتك

هكذا تموُت األساطرُي كلَّ مرة
دوَن أْن ترتَك بقعَة دٍم واحدة

تقتفي ِعرَب أروقِتها أثر القتيل
لتبقى آثاُر أقداِم القاتل

معلقًة قنديَل خوٍف
عىل شفاِه أسئلٍة عقيمة
محفورٍة بإزميِل السكون
لئال تعتنَق جواباً فاضحاً
وحدها الحقيقُة كسيحٌة

مكبلٌة بألسنِة اللهب
مسجونٌة بني ممراِت مدى

ال يفصُح عن أوجاعه
عليَك أْن تركَض حتى نهاية املطاف

لِكي تلَقاَها ُهَناك
يف اللحظِة التي تدرُك فيها

أنَّ قاربَك مثقوٌب
وأنَك عىل َوشِك الغرِق

قاَب شهَقَتنِي من املوِت
ال جدوى إذْن

سواٌء كانْت هناَك أو لم تكْن
فإنَك لم تعْد هناَك
ولم تعْد هنا أيضاً

مثل أنكيدو

الوجه املتكسر

د. نبيلة عبودي
من موطن الس�ديم الذي ال ينجيل.. حيث يش�يب الغراب.. تمطر 
نحيب�ا.. تعص�ف أق�دارا متوازي�ة.. تنق�رض البرية س�الالت 
س�الالت.. يتبخر ش�قاق العتم�ة والضياء.. ويموت�ان كروق 
وغروب مؤقتني.. وكلما أس�تغيث يتعاىل أزيز تلك األرض، فأدرك 

أنني الغريبة.. التي صحت من سبات عر حجري..
كي�ف يواجه املرء قدره؟ معص�وب العينني؟ مذبوح الخاطر؟ أم 
بعيون اإلله الصامت؟ بنرجس�ية إله الجم�ال؟ بقوة ما ال تصرب 

عليه الجبال؟
ينطفئ الحوار العقيم.. تصمت الطفلة الغارقة يف أحالم العجزة.. 
يخرس لس�ان الدهري�ة.. ويصمت البحر إىل األب�د.. بعد أن زمله 

الكالم بالبكم..
املخاوف تنئ.. الهواجس تهذي.. اآلمال متش�بثة برذاذ ضعيف.. 
لكن�ه يم�وت م�ع كل ضح�ى.. الخواط�ر الهس�تريية تثرث�ر.. 
الس�يمفونية األربعون املوزارية تبلغ العمق.. بومة الشؤم تعزف 

نحيبا مشلوال.. والسديم يرفض أن ينجيل..
تخاف دهريتها الدقات الهارب�ة.. أجراس الكنائس.. أنني الليل.. 
دقات الس�اعة.. تراتي�ل املعابد.. النزيف البارد.. حبس�ة القلب.. 
ارتعاش األحب�ال الصامتة.. وتجزع ألض�واء الظالم.. لهمهمات 

الشفقة.. لنحيب الحياة.. وكدمية مثبتة بدبابيس ترقص..
عندما اختارها الرسطان عرشا ليستوي عليه.. أحست أن الزمن 
توق�ف.. أن عيون األموات تناديه�ا بلهف مجنون.. أن إله الظالم 
اختارها عش�يقة تحطم صمت�ه املكدود.. وأصب�ح عواء النعش 

الجائع أسطوانة ال تتوقف عن االنشاد..
الدهرية تعي القضية اآلن.. دهاليز العمق املحترة.. بأنفاسها 
الخافت�ة ت�ؤدي صالة ال�وداع.. م�رآة الحارض تندثر أش�الؤها.. 
املايض املوؤود أرش�يف عمره طفولة وحوالن.. الجسم النائح.. 
بخط�ى متعثرة يدلف نحو عالم الالأل�م.. والصرب النحيف ينتظر 

حكم الدهر.. ليذرف بقايا الدمع..
وتسأل:

- متى سينجيل السديم؟
املنظر الشاحب حمم بركانية.. تصب يف فتحتي البر الكفيف.. 
التابوت الخش�بي نت�ن الحريف.. يضم الجس�د النحيف.. يضمه 
بقوة.. ليس�حق األضلع الرخوة.. ليسخر من اإلنسانية.. ليبيعها 

يف سوق العبيد..
تتبخر األنفاس الكئيبة.. يبحر النحيب مع املسافر الذي ال يعود.. 
يقرع فرس�ان املوت الطب�ول.. ترخ أج�راس الكنائس.. تهتز 

املساجد.. تؤدي آخر صالة و تميض..
و تسألها الدمية:

- متى نبت الربيع عىل دمنة تزهر أشواكا؟
فرتد الدهرية:

- عندم�ا ينجيل الس�ديم.. وأدمن امل�وت الح�ق.. أدرك أن الحياة 
أصغر من أن توضع يف نبيذ.. أقيض به آخر العمر..

نظرات تنبعث من عيني عرافة فخور.. بخبث تلتهم خواطرها.. 
األوه�ام املنزلق�ة من جبل »تاب�ور« تترسب ع�رب أناملها.. ينفد 
العم�ر.. ينضح كهفها األس�ود.. يلتقي ش�ذى دمه�ا مع صفاء 
الحرير امللفوف حولها.. اس�مها املخطوط يف س�جل الحياة يفقد 

حروفه.. يفقد نقاطه.. تقرتب منها املمحاة، فتلغيها..
لم يبق منها إال خطوط سوداء.. كأخاديد.. يف وجه ليل مشلول..  

ينحني لشظايا الوجه املتكرس..
و أخريا انجىل السديم!
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أكثر الكوابيس الت�ي تؤرق األهل 
وتخيفهم هو حاالت ارتفاع درجة 
ح�رارة أطفالهم، فالح�رارة هي 
أش�دُّ أع�داء اإلنس�ان، وارتفاعها 
بشكل متكرِّر له كثري من املخاطر 
التي ق�د تؤثر يف العديد من أجهزة 

الجسم ووظائفه.
نطلعك�م فيم�ا ي�ي عىل أس�باب 
ارتفاع س�خونة أط�راف مولودك 

وطرق العالج.
أنَّ س�خونة األطراف تع�دُّ عرًضا 
ملش�كلة م�ا يم�رُّ به�ا الجس�م. 
ل�ذا يج�ب الوقوف عىل األس�باب 
الحقيقيَّ�ة للس�خونة وعالجه�ا، 
خصوًص�ا أنَّه�ا تأت�ي أحياًنا مع 
�ة  الحكَّ مث�ل  أخ�رى،  أع�راض 
واحم�رار  والوخ�ز،  الش�ديدة، 
األطراف وتنميلها، وتس�بب كثريًا 

من اإلزعاج.
لس�خونة  ش�ائعة  أس�باب   •

األطراف:
إف�رازات  يف  خل�ل  ح�دوث   �

هورمونات الغدة الدرقيَّة.
� ارتف�اع حموض�ة الدم بس�بب 
ارتفاع نسبة حمض البوليك فيه، 

إما بسبب بكترييا أو فريوس.
� هبوط نسبة عنرص البوتاسيوم 

يف الجسم أو الصوديوم.
� ح�دوث خل�ل يف ال�دورة الدمويَّة 

بسبب أي نوع من أنواع الجراثيم.
� اإلصابة بقص�ور يف عمل الكىل، 

وتراكم السموم يف الجسم.
� اإلصابة بعدوى فطريَّة... 

• ط�رق لخف�ض درج�ة ح�رارة 
مولودك

� ضعي م�اء نظيًفا يف وعاء، وإذا 

ل�م يتحس�ن، أو كان�ت الح�رارة 
مرتفعة كثريًا لديه فعليك أخذه إىل 
الطبيب أو املستشفى، وال تضيعي 
الوقت يف التجارب؛ ألنَّ االرتفاع يف 
درجات الحرارة بالنسبة له خطري 
فهي تؤثر يف األنس�جة، وقد تقتل 

خاليا املخ.
� طريق�ة أخرى ضع�ي املولود يف 
غرفة مه�واة، لكن تجنبي املكيف 
الب�ارد. انزع�ي مالبس�ه واتركي 
املالب�س  أو  الداخليَّ�ة  املالب�س 

الخفيفة.
� استخدمي ماء عادًيا مع فوطة 
أو شاش، وبلليها باملاء ثم ضعيها 
عىل رأس�ه وتجنَّبي استخدام املاء 

البارد.
• كي�ف تقيس�ن درج�ة ح�رارة 

مولودك؟
� يف حال ش�عرت بارتف�اع درجة 
حرارته فقيسيها بميزان الحرارة 
وسيساعدك ذلك عىل اتخاذ القرار 
إذا كان علي�ك اللج�وء إىل الطبيب 
أم ال، كما أنَّ ذلك يس�اعد الطبيب 
يف ح�ال أخ�ذ املش�ورة الرسيع�ة 
ع�ر الهاتف ع�ىل تقدي�م النصح 
فيم�ا يتعلق بالرعاية الطبيَّة التي 

يحتاجها طفلك.
� م�ن أج�ل الحصول ع�ىل قراءة 
رسيع�ة ودقيقة لدرج�ة حرارته 
فأن�ت بحاج�ة إىل الحص�ول عىل 
مي�زان ح�رارة رقم�ي، ويوجد يف 

الصيدليات واملتاجر الكرى.
� يفض�ل تجن�ب مي�زان الحرارة 
الذي يس�تخدم ع�ن طريق األذن؛ 
لعدم دقة قياس�ه يف حاالت درجة 

الحرارة املرتفعة.

يف الت�ايل مجموعة من الط�رق تعلمي 
منه�ا كيفي�ة إقناع الزوج باملس�اعدة 

عىل تربية الطفل. 
1 – اتركي التلميحات جانباً

أي أن�ك عندم�ا ترغب�ن بمس�اعدته 
اطلب�ي مب�ارشة. فالرج�ال عموًما ال 
يس�توعبون التلميح�ات بش�كل جيد، 
ل�ذا فبدالً م�ن اإلدالء بعبارات عدوانية 
الطف�ل  “حفاض�ات  مث�ل،  س�لبية 
أصبح�ت نتن�ة بالتأكيد” ث�م تنظرين 
إلي�ه بطرف عين�ك، يمكن�ك أن تقويل 
برف�ق، “عزيزت�ي، أنا أمس�ح طاولة، 
هل يمكنك تغي�ري حفاضة الطفل من 

فضلك”.
“أب�ًدا”  الكلم�ات  م�ن  تخل�ي   .2

و”دائًما”
تجن�ب الكلمات الحاس�مة مث�ل “أبًدا 
ودائًم�ا”. ف�ال تقويل مث�اًل: “زوجي ال 
يس�اعد أب�ًدا باالعتناء باألطف�ال” أو 
“إنه يش�اهد التلفاز دائًما”. فصحيح 
أن زوج�ك يق�ي أغل�ب الوق�ت أمام 
التلفزيون، لكنه يلعب مع األطفال ولو 
قليالً، وهكذا تكون كلمة “أبًدا ودائًما” 
الواق�ع، وتتس�ببان  مبالغ�اً فيه�ا يف 
تح�ددي  أن  ح�اويل  الرج�ل،  بغض�ب 

املجاالت التي عادة ما يساعدك فيها.
3. حددي نوع املساعدة

ضعي قائمة مكتوبة باملس�اعدات، أو 
أعطي زوجك حاجة بعينها للمساعدة 
فيه�ا، ب�دالً م�ن إرباك�ه ب� 6 أش�ياء 
ليعملها مرة واحدة، فالرجل ال يمكنه 
إنج�از أكثر م�ن يشء واح�د يف الوقت 
نفس�ه. واعلم�ي أن ع�دداً كب�رياً من 

الرج�ال يش�عر أن املس�اعدة يف تربية 
الطف�ل، ه�ي انتق�اص م�ن رجولته، 
فتدرج�ي بالطل�ب، واخت�اري أوالً ما 

يناسبه من املهمات.
4. وزعي األدوار بينك وبينه

ناقش�يه م�رة يف األس�بوع لتعريف منه 
املس�ؤوليات التي يتحملها كل منكما، 
وكي�ف يمكن�ه مس�اعدتك يف املن�زل 

وتربي�ة األطف�ال. وبغ�ض النظر عن 
كيفي�ة تقس�يم ع�بء العم�ل، كوني 
واضح�ة معه مل�ا س�يفعله كل منكما 
تحمله�ا.  علي�ه  الت�ي  واملس�ؤوليات 
وكون�ي ذكية وغري مس�يطرة يف طلب 
املش�اركة، ألن أغلب الرجال يعتقدون 
أنه سيتم االعتماد عليهم تماماً يف هذه 

املهات، فيبتعدون!
التلفزي�ون  ع�ىل  القي�ود  ناق�ي   .5

والتكنولوجيا
ح�اويل إبعاده ع�ن التلفزيون بش�كل 
غ�ري مب�ارش، والحدي�ث الدائ�م ع�ن 
مضار التكنولوجيا وأثرها عىل التفكك 
العائ�ي، وال يك�ون ذل�ك إال بالتمهيد 
للجلس�ات العائلية، وتحض�ري أطباق 
ممي�زة، وألع�اب جماعي�ة، كل ي�وم 
يس�مح ل�ه بالرتكيز ع�ىل أطفاله بدالً 

من عىل الشاشة.
6. قدريه واشكريه عىل ما يفعله

اجعلي�ه يش�عر بالحاج�ة والتقدي�ر، 
ال تنتقدي�ه إذا أخط�أ ه�و ببس�اطة 
ينجز األعمال بش�كل مختلف عنك قد 
يحدث القليل من الفوىض عندما يغري 
حفاض الطفل، أو يستغرق 3 أضعاف 
الوق�ت الذي تس�تغرقينه أن�ت عندما 

تنجزين هذا العمل. ما عليك هنا إال أن 
تشاهدي وتبتسمي وتقويل شكراً.
7. شجعيه عىل اللعب مع األطفال

اآلباء متعودون عىل اللعب بخش�ونة، 
لك�ن لعبهم ممت�ع ويف�رح األطفال، 
وبدالً أن تقويل له كن “ناعماً” شجعيه 
مث�اًل ع�ىل الرك�ض يف الحديق�ة م�ع 
األطفال، أو الذهاب يف جولة بالدراجة، 
أو الجلوس ع�ىل األرض ولعب الليجو، 
أو املصارعة أو خوض حرب الدغدغة. 
وتمنح�ك  س�تلهيهم  األلع�اب  ه�ذه 

الراحة.
8 . قدمي له كتاباً عن األبوة واألمومة

إن قراءت�ه عن املهم�ات التي تقومن 
بها، سيجعله يستوعب مدى صعوبتها، 
وسيخفف من شكواه، لكن ال تجريه 
عىل القراءة، أنت بهذا تقولن له تعرَف 
كي�ف ترب�ي ابنك، ما يخل�ق عنده ردة 
فع�ل عكس�ية، أخريه ببس�اطة أنك 
بدأت يف قراءة كتاب ملس�اعدتك عىل أن 
تكون�ي أًم�ا أو زوجة أفض�ل وترغبن 
يف قراءت�ه بصوت عاٍل معه يف املس�اء 
لبض�ع دقائق. رجال ه�ذه األيام أكثر 
انفتاًحا عىل كتب تحس�ن الذات فقط 

اختاري الكتاب املناسب.

10واحة
أهم الطرق جلعل زوجك يساعدك يف تربية األطفال

حنو مستقبل افضل...هلا
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اهتمامك بنفس�ك هو أول يشء قد يرتك انطباعاً عنك أمام اآلخرين، ومن 
املمك�ن أن يك�ون الش�كل الخارجي لك الخط�وة األوىل يف قب�ول اآلخرين 

واستلطافهم لشخصك.
أنت بكل تأكيد ستس�عن جاهدة إىل بذل ما تس�تطيعن فعله يف االهتمام 
بنفسك ومتابعة األزياء التي تليق بالجامعة، ويف ما يي بعض التحضريات 

الجمالية، والتي بمقدورك أن تأخذي بها قبل ذهابك إىل الجامعة:
• الشعر املنس�دل: إن الشعر املنسدل بشكل ال يسبب إزعاجك وتشويشك 
يف أثن�اء تلقي املحارضات هو ش�كل أنثوي للغاية، فيمكنك جعل ش�عرك 

منسدالً دائماً حتى تحظي بمظهر ناعم وأنيق جداً.
• النظ�ارات الشمس�ية: يمكن�ك ارتداء النظ�ارات الشمس�ية يف األماكن 
التي تبدو فيها أش�عة الش�مس واضحة، حتى تحمي عينيك من الحرارة، 
باإلضافة إىل األناقة التي س�تضيفها النظارات الشمسية لك، خصوصاً إن 

كانت فوق رأسك.
• املظل�ة املطري�ة: يف أيام الش�تاء والرد، م�ن الجميل ج�داً أن تحتفظي 
بمظلة صغرية داخل حقيبتك، حتى تقومي باس�تخدامها يف أثناء هطول 
املطر، باإلضافة إىل أنك س�تحمن نفسك من البلل أو إفساد ممتلكاتك من 

حقيبتك ومالبسك مثالً.
• الساعة الكفية: س�يبدو مظهرك أنيقاً جداً عند ارتدائك للساعة الكفية 
البس�يطة والناعم�ة، حتى تكون بمقام الس�اعة الكب�رية ملعرفة الوقت، 

باإلضافة إىل األناقة التي ستعطيها ملعصمك.
• حقيب�ة مالئمة: من الرائع جداً أن تس�تخدمي حقيب�ة تليق بالجامعة، 
فم�ن املمك�ن أن ترتدي حقيبة تحمل عىل الكتفن تس�اعدك عىل الراحة، 
ويف نفس الوقت هناك أش�كال أنيقة للغاية أيضاً ستجعل مظهرك جميالً 

ومرتباً بن األصدقاء.
• الحذاء املالئم: أعتقد أن أفضل حذاء يمكن ارتداؤه يف الجامعة هو الحذاء 
الري�ايض؛ ألن األحذي�ة الرياضي�ة اليوم أصبح�ت تمتلك أش�كاالً جميلة 

للغاية، باإلضافة إىل أنها تشعرك بالراحة وعدم التعب أثناء السري.

• العطر الصباحي: البد أن تس�تخدمي رائحة صباحية هادئة، واستمري 
عليها دائماً حتى يستطيع أصدقاؤك تمييزك من مسافة ليست بالبعيدة، 
فالرائح�ة الهادئ�ة تعط�ي طاق�ة وحيوي�ة م�ع تجديد خالي�ا الحس يف 

الجسم.
• املاكياج الهادئ: البد أن تضيفي بعض اللمسات الناعمة من املاكياج يف 
وجهك، وال تقومي باس�تخدام األنواع الثقيلة والقوية وارتداء العدس�ات 
الالصق�ة امللونة ألجل الزينة والعديد م�ن األمور التي تجعلك مختلفة عن 

بساطة أصدقائك يف نفس املكان التعليمي.
• اللب�اس األنيق: انتقي دائماً القميص، فهو األكث�ر أناقة بن العديد من 
املالب�س الجامعية، كما يمكنك ارتداء وش�اح يعلوه، إذ س�يعطيه ش�كالً 
جمالي�اً رائع�اً، ويمكنك كذلك وض�ع ربطة عىل عنقك س�تجعل إطاللتك 

مميزة جداً وهادئة.

الزبادي
ال نتحدث هنا عن األنواع اململوءة 
بالس�كر أو املكون�ات الصناعية، 
عوًضا عن ذلك ُنش�ري إىل األصناف 
غري املح�الة التي ُيفض�ل إضافة 
الفاكه�ة واملك�رسات إليه�ا. يمّد 
بالكالس�يوم،  الجس�م  الزب�ادي 
ويق�ي م�ن اإلصاب�ة بهشاش�ة 
علب�ة  بتن�اول  ي�وىص  العظ�ام. 
واح�دة من الزبادي وجبة خفيفة 

يف منتصف النهار أو بعد الظهر.
الطماطم يجب أن يتناول الرجال 
ع�ىل  تحت�وي  الت�ي  األطعم�ة 
نس�بة عالية م�ن الليكوبن مثل 
الطماطم. يؤكد اخصائيو التغذية 
أهمية تناول الطماطم، خاصة أن 
الليكوب�ن املضاد لألكس�دة يقي 
الرج�ال م�ن اإلصاب�ة برسط�ان 
الروس�تاتا. لحس�ن الحظ يمكن 
تناوله�ا بأكثر م�ن طريقة لذيذة 
وش�هية، بما يف ذل�ك تحويلها إىل 
عصري طبيعي، أو صناعة صلصة 
للمعكرون�ة، وغريها  وإضافته�ا 

من الوصفات.
البطاطس

إليك�م حقيق�ة غريبة نوًع�ا ما، 
البطاط�س تحت�وي ع�ىل كمي�ة 
بوتاسيوم أكر من املوز، كما أنها 
تمد الجس�م بنحو نص�ف الكمية 
الت�ي يحت�اج إليها م�ن فيتامن 
يس، فضالً عن األلياف التي تسهل 
الهضم. ُيفض�ل تناول البطاطس 
بع�د تقطيعه�ا رشائ�ح وطهوها 
ع�ىل البخ�ار، أو ش�ّيها وإضافة 

بعض الجبن إليها.

السبانخ
إليكم حقيقة غري ممتعة، تس�عة 
من بن عرشة رج�ال ال يتناولون 
الحص�ص الخمس م�ن الخضار 
التي عليه�م تناولها يومًيا، يجدر 
اإلش�ارة إىل أن ثالث�ًا منه�ا تأتي 
م�ن الخ�روات الورقي�ة مث�ل 
السبانخ. يحّس�ن النظام الغذائي 
الذي يحتوي عىل الخضار الورقي 
الوظيف�ة اإلدراكي�ة للرجال، كما 
أنه مص�در طبيعي يوفر أكس�يد 
النيرتيك يف الجس�م، ويساعد عىل 
تدف�ق ال�دم، فتصبح أكث�ر قدرة 
ع�ىل ممارس�ة الرياض�ة، ويعزز 

صحة قلبك.
أضف كوباً من السبانخ إىل العصري 
أو مرشوب الروت�ن الخاص بك، 
أو أضف بعض أوراق السبانخ إىل 
املعكرونة قب�ل تقديمها مبارشة. 
وم�ن املمك�ن تناولها م�ع الجبن 
بع�د ش�ّيها م�ع زيت�ون الزيتون 
والث�وم، أو تن�اول فطائ�ر وبيتزا 

ُمضافاً إليها سبانخ.
اللوز

تن�اول ق�دراً ام�ن الل�وز خ�الل 
الوجبات الخفيف�ة التي تتناولها 
فه�و  الرئيس�ة،  الوجب�ات  ب�ن 
للمغنيس�يوم،  ممت�از  مص�در 
وأظهرت األبحاث أن الرجال الذين 
املغنيس�يوم،  يف  نقص�اً  يعان�ون 
غالًبا ما تكون لديهم مس�تويات 
أقل من هرمون التستوس�تريون، 
ما يعن�ي أن اللوز سيس�اعد عىل 
رفع مس�توى التستوس�تريون يف 

الجسم. 
يس�اعد املغنيس�يوم ع�ىل تقوية 
العضالت واألعصاب، كما أنه يولد 
الطاق�ة يف الجس�م، ويعزز صحة 

القلب واألوعية الدموية.
الرسدين

م�ن  الرسدي�ن  يك�ون  ال  ربم�ا 
األس�ماك الت�ي تحظى بش�عبية 
كب�رية بن الرج�ال، بينما يحصل 
الكثري م�ن الرجال ع�ىل الروتن 
من اللحوم التي تتسبب يف انسداد 
الرشاين، أو النقانق أو غريها من 
األطعمة املشبعة بالدهون، وربما 
القل�ب، ولكن  تصي�ب بأم�راض 

الرسدين يفعل العكس تماًما، فهو 
غن�ي بالروتن، وه�و أحد أفضل 
مصادر األوميغا 3، ويس�اعد عىل 
االلتهاب�ات، ويقلل خطر   تقلي�ل 
اإلصابة باألمراض املزمنة، بما يف 
ذلك أم�راض القلب، وضغط الدم. 
يمكن تناول الرسدين مع صلصة 
الطماط�م، أو إضافته إىل البيض، 

أو تناوله مع البسكويت املالح.
الحبوب الكاملة

عىل الرجال تناول الحبوب الكاملة 
كل يوم، بالرغ�م من أن لها فوائد 
صحي�ة ال تعّد وال تحىص، إال أنها 
تق�ي الرج�ال من خط�ر اإلصابة 
القول�ون واملس�تقيم،  برسط�ان 
السيما أنهم أكثر عرضة لإلصابة 
بهذا امل�رض من النس�اء، خاصة 
أنه�م يس�تهلكون كمي�ات أك�ر 
م�ن اللح�وم م�ا يزي�د احتماالت 
أوض�ح  بالرسط�ان.  إصابته�م 
تقرير صادر عن املعهد األمريكي 
ألبح�اث الرسطان، أن تناول ثالث 
حص�ص م�ن الحب�وب الكامل�ة 
يومًي�ا يقلل م�ن خط�ر اإلصابة 
واملس�تقيم  القول�ون  برسط�ان 

بنسبة 17 %.
البطيخ

يحت�وي البطي�خ ع�ىل الليكوبن 
برسط�ان  اإلصاب�ة  يق�ي  ال�ذي 
الروستاتا، ينصح خراء التغذية 
بإضافت�ه إىل العص�ري، أو تناوله 
ب�ارًدا يف يوم صيف�ي، أو صناعة 
ك�رات الثلج م�ن البطيخ، ويوجد 
الكثري من الوصفات والطرق التي 

يمكن تناول البطيخ من خاللها.

يلتص�ق الصم�غ عىل الجل�د رسيعاً، وتصع�ب إزالته بامل�اء. لذا نقدم 
للقارئات ثالث طرق للتخلّص من الصمغ العالق عىل الجلد بس�هولة، 
الحال�ة التي تواجه األطف�ال خصوصاً عند تطبيق األش�غال اليدوية، 

وفق اآلتي:
1. الطريق�ة األوىل: أضيفي ملعقتن صغريتن من امللح إىل وعاء ميء 
بامل�اء الداف�ئ، وقومي بنق�ع األصبع املصمغ يف املحلول، مما يس�هل 

عملية نزع املادة الالصقة.
2. الطريق�ة الثانية: انقعي األصبع املصمغ بوع�اء ميء باملاء الفاتر 
املض�اف إليه القليل من س�ائل الجي والخل األبيض، وحاويل تقش�ري 

بقايا الصمغ عن األصبع برفق.
3. الطريق�ة الثالث�ة: ريش بض�ع قط�رات من الكح�ول إىل قطعة من 

القماش وامسحي بها مكان الصمغ العالق عىل األصبع.

طبيبك يف بيتكلطلة ابهى....

تدبري منزلي

أطعمة مهمه على كل رجل تناوهلا يومًياحتضريات مجالية البد أن تأخذي بها قبل ذهابك إىل اجلامعة

3 طرق إلزالة الصمغ عن األصبع

إذا كن�ت تريد أن تعرف ما يش�عر 
يك�ون  فق�د  م�ا،  ش�خص  ب�ه 
م�ن األفض�ل أن تغم�ض عيني�ك 

وتستخدم أذنيك.
أن  جدي�دة  دراس�ة  وأوضح�ت 
ق�راءة  إىل  يميل�ون  األش�خاص 
أك�ر،  بدق�ة  اآلخري�ن  عواط�ف 
عندما يستمعون إليهم وليس عر 

النظر.
ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائجهم 
إىل تحسن عملية فهم اآلخرين يف 
العمل، أو يف العالقات الشخصية.

وبح�ث العلم�اء يف جامع�ة يي�ل 
تأث�ري  كيفي�ة  يف  بكونيتيك�ت، 
املختلفة عىل  الصوتية  اإلش�ارات 

قدرة التعرف عىل املشاعر.
وق�ال الدكت�ور ميكاهيل كروس، 
إن  للدراس�ة  الرئي�س  املؤل�ف 
“األش�خاص يف كثري م�ن األحيان 
غ�ري دقيق�ن يف تص�ور عواطف 

اآلخري�ن. وتش�ري أبحاثن�ا إىل أن 
االعتماد عىل مزيج من اإلش�ارات 
الصوتية والشكل العام أو إشارات 
الوج�ه وحدها، قد ال يكون أفضل 
اس�رتاتيجية للتع�رف بدق�ة عىل 

مشاعر اآلخرين أو نواياهم”.
وأجرى الباحثون 5 تجارب شملت 
أكثر من 1800 مشارك. وُطلب من 
األف�راد يف كل تجربة، إما التفاعل 

م�ع ش�خص آخ�ر، أو مش�اهدة 
التفاعل بن اثنن آخرين.

ويف بعض الحاالت، كان املشاركون 
فق�ط  االس�تماع  ع�ىل  قادري�ن 
دون النظر. أم�ا يف حاالت أخرى، 
فكان�وا قادرين ع�ىل النظر، كما 
ُس�مح لبعض املش�اركن بالنظر 

واالستماع معا.
حال�ة  يف  املش�اركون  واس�تمع 

واحدة فقط، إىل صوت محوس�ب 
يقرأ نصا من التفاعل، وهي حالة 
خالي�ة م�ن العواط�ف املعتادة يف 

االتصاالت البرشية.
وكان األفراد يف التجارب الخمسة، 
الذين استمعوا فقط دون مراقبة 
اآلخري�ن، قادري�ن ع�ىل التع�رف 
بدقة أكر عىل مشاعر املشاركن.

البح�وث  م�ن  الكث�ري  أن  وبم�ا 
املتعلقة باألمور العاطفية، ركزت 
ع�ىل دور إش�ارات الوج�ه، ف�إن 
ه�ذه النتائج تفتح مج�اال جديدا 

للبحوث القادمة، وفقا للدكتور.
وأوض�ح ك�روس أن العدي�د م�ن 
اختبارات الذكاء العاطفي، تعتمد 
ع�ىل تص�ورات دقيق�ة للوج�وه، 
ولكن دراس�تنا الحديثة تش�ري إىل 
األص�وات  الرتكي�ز ع�ىل  رضورة 
بشكل أكر، لفهم املشاعر بصورة 

أفضل.

دراسات حديثة

كيف تتعرف على حقيقة شعور اآلخرين؟ 

نصائح طبية

أطراف رضيعي حرارتها 
مرتفعة... ماذا يعين ذلك؟

املقادير
- طح�ن: كوب�ان وثالث�ة أرب�اع الكوب 

)للعجن( 
- الزبدة: 8 مالعق كبرية )للعجن( 

- ملح: نصف ملعقة صغرية )للعجن( 
صغ�رية  ملعق�ة  نص�ف  الكم�ون:   -

)للعجن( 
- ماء بارد: ثالث أرباع الكوب )للعجن( 

- البطاط�س: 2 حب�ة )كب�رية الحج�م، 
ومس�لوقة ومفرومة مكعب�ات صغرية، 

لحشوة البطاطس( 
كبريت�ان  ملعقت�ان  النبات�ي:  الزي�ت   -

)لحشوة البطاطس( 
- الكاري: نصف ملعقة صغرية )لحشوة 

البطاطس( 
- الكمون: نصف ملعقة صغرية )لحشوة 

البطاطس( 
)لحش�وة  صغ�رية  ملعق�ة  مل�ح:   -

البطاطس( 
طريقة التحضري

1. نخل�ط مكون�ات العج�ن الجافة مع 
بعض.

2. نضيف الزبدة ثم نضيف املاء بالتدريج 
ونعج�ن حتى تتش�كل العجينة بش�كل 

متماسك.
3. نغط�ي العجينة ب�ورق نايلون وترتك 

لرتتاح نصف ساعة.
4. لتحض�ري الحش�وة: نض�ع الزيت عىل 
النار ونقل�ب البطاطس املكعبات فيه ثم 
نضيف املل�ح والكاري والكمون ونرفعها 

عن النار.
لدوائ�ر  ونقطعه�ا  العجين�ة  ن�رق   .5
البطاط�س  بحش�وة  الدوائ�ر  ونحش�و 
ونعلق العجينة عىل شكل قطائف )نصف 

دائرة( بالشوكة.
6. تحمر بزيت غزير وتقدم فورا.

املطبخ

مسبوسة هندية بالبطاطس
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1886 - تدشني تمثال الحرية بالواليات املتحدة.
1924 - س�عد زغلول يشكل أول وزارة شعبية يف 
مرص بعد انتخابات ف�از فيھا منارصوه بمعظم 

مقاعد الربملان.
- 1962االتحاد الس�وفيتي يعلن من خالل إذاعة 
موس�كو إن حكومت�ه ق�ررت ف�ك الصواري�خ 
النووي�ة املنصوبة يف كوب�ا وإعادتھا إىل األرايض 

السوفيتية.
التلفزي�ون  الجزائ�ر تس�رجع س�يادتھا ع�ى 

الوطني.
1973 - ب�دأ رسيان وقف إطالق الن�ار يف فيتنام 
اعتب�ارا م�ن الس�اعة الثامن�ة صباح�ا بتوقيت 

سايغون منھيا الحرب الطويلة فيھا.
1974 - مؤتم�ر القمة العرب�ي الثامن املنعقد يف 
الرباط يقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية 

املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
1985 - ميخائي�ل غورباتش�وف يت�وىل منص�ب 

السكرتري العام للحزب الشيوعي السوفيتي.

1996 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس 
الخليج الثالث عرش املقام يف سلطنة عمان.

2006 - العثور عى مق�ربة جماعية قرب كييف 
تض�م آالف الجث�ث لضحاي�ا مج�ازر إرتكبھ�ا 

البالشفة عام 1930.
2007 - انتخ�اب كرس�تينا فريناندي�ز رئيس�ة 
لألرجنت�ني خلف�ا لزوجھ�ا نيس�تور كريش�نري، 
وھ�ي بذلك أول امرأة تنتخب ملنصب الرئاس�ة يف 

األرجنتني.
2017 - صحيف�ة واش�نطن بوس�ت تنرش عدة 
وثائ�ق كش�ف عنھ�ا املرك�ز القوم�ي األمريكي 
لألرش�يف ج�اء فيھ�ا أن الحكوم�ة األمريكي�ة 

حاولت
اغتيال الرئيس الكوبي األسبق فيدل كاسرو عرب 
وس�ائل متنوعة وأن الرئيس جون كينيدي أحبط 

إحداھا.
2018 - انتخاب جايري بولس�ونارو رئيساً جديداً 

للربازيل بعد فوزه بنسبة 55 %من األصوات.

غزل عراقي
أضعف من اشوفك وانطي عرش الوان

وتذوب الروح كلش والله كدام����������ك
انه وكل���يش بيه نحبك ونه����������واك
ومن راسك نريدك الخر جدام����������ك

عشك بالروح عايش شاغل التفكي���ر
ومخربط الحال وواضح اجرام�������ك

الف احساس بيه وانت احى احساس
وسالف�وة مح���به وياك جابتن��������ي

يا لحظة سكوني وطييش صافن بيك
صفنتي تجي��ب بيه والك ودتن�������ي
احى ايام كلبي تمر عيل وي���������اك

وعليك الروح ابجي هواي خلتن����ي
لسعة خوف بعدك بيه تاكل ح�������يل
وبس فكرة غيابك حيل تحركن�������ي
اريدك يا حبيبي بعيد حبنه الج����اي

تبقى ايام شوكي تمايش ايام��������ك 

أبـــــــراج

توق�ع قدوم فرة مهمة، عليك أن تتعامل معها 
بتف�اؤل وث�ق يف إمكاناتك الذاتي�ة. ال تتأثر بآراء 
اآلخري�ن وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدال من 
ذلك، اس�تخدم ه�ذه املواجهة إليجاد م�ا يدعم الحجج 
املؤيدة ملواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتني لتحسني 

األمور.

تش�عر أنك مضغوط وال تتحمل أي انتقادات، 
ويبدو أن�ك بحاجة إىل الراحة. لديك العديد من 
املهمات ولكن�ك ال تعرف من أين تب�دأ بالتحديد! 
ق�د يكون من األفضل أال تبدأ اليوم. لم ال تعّد أن هذا 
الي�وم اجازة؟ توقف عن العمل اليوم وتأكد أن س�تعود 

إىل طبيعتك غدا.

التحول الداخيل سيؤدي إىل حدوث تغري كبري يف 
اتصاالتك اآلن.عالقاتك تبدو يف تحسن مستمر 
ألن�ك أصبحت أكث�ر انفتاح�ا وإخالصا ورصاحة 
أكث�ر مما س�بق. أصبح�ت تفهم وتع�ي احتياجات 
ورغب�ات أقرب الناس إلي�ك. اهتمامك بمن حولك فقط 

سيؤثر يف عالقتك بأصدقائك القدامى.

تشعر أنك األقوى هذا اليوم، ولذلك تساعد من 
حولك دون تردد. قد تشعر أيضا اليوم أن لديك 
كل القوى الالزم�ة واإلمكانيات لتحقق النجاح يف 
حياتك املهنية أو الش�خصية. ال تتوقف وال تستس�لم 
للظ�روف. الق�رارات الت�ي اتخذتها يف الف�رة املاضية 

يظهر تأثريها ومفعولها عى حياتك اآلن.

تبدو قلقا بس�بب تدهور وضع�ك املادي هذه 
الف�رة. ال تقل�ق فالوض�ع لن يس�تمر لفرة 
طويل�ة. أمامك العديد من الفرص لتحس�ن هذه 
الظ�روف فح�اول أن تس�تغلها. لديك حري�ة اتخاذ 
أي ق�رار اليوم ول�ن يعارضك أحد. ولكن س�يكون من 
األفضل عدم اتخاذ أي قرار اليوم حتى تس�تعيد قدرتك 

عى الركيز.

تطرا مشكلة مفاجئة يف العمل إال أنك تتمكن 
م�ن حلها قبل أن تتطور. تلتقي بالحبيب بعد 
طول غياب وتشعر بأنك استعدت حياتك مجددا. 
تلب�ي اليوم دعوة قري�ب لك لزيارت�ه بعدما انقطع 

تواصلك معه بسبب انشغالك بالعمل.

اصن�ع لنفس�ك الي�وم كوب�ا م�ن الش�اي. 
باختص�ار، حاول أن تدلل نفس�ك اليوم بقدر 
اإلم�كان. تخطف أنظار من حول�ك اليوم، ولذلك 
علي�ك أن تس�أل نفس�ك “هل يمك�ن التح�اور مع 
اآلخرين أم أن�ك تفضل الجلوس بمف�ردك؟ توقع ردود 

فعل مفاجئة من اآلخرين.

عالقت�ك بأحد األصدقاء تبدو مضطربة بعض 
ال�يشء. تترصف بش�كل مته�ور وال تفكر يف 
كالم�ك قبل أن تتكل�م. تبدو حائرا ج�دا اليوم فال 
تع�رف هل من األفضل أن تصم�ت أم تتكلم بطريقة 
عدواني�ة عندما يحاول البعض إي�ذاءك. يجب عليك أن 

توازن بني األمرين.

استعد لكل ما هو غري متوقع، فاملفاجآت السارة 
يف انتظ�ارك. رشي�ك حياتك يحتف�ظ بيشء خاص 
ل�ك، ولكن ال تجع�ل توقعاتك ترتفع أكث�ر من الالزم، 
واش�كره عى ما سيقدمه لك. س�يتفاعل األصدقاء معك 
بإيجابية، وس�وف يقدرك ال�رشكاء وس�يتأثرون بالطريقة 

املهذبة التي تتعامل بها.

أصبح�ت أكث�ر وعيا وفهما ملا يح�دث حولك. 
ربم�ا تج�د أنك تس�تطيع أن تفهم الش�خص 
ال�ذي تح�اوره بأبس�ط الكلم�ات. ربما تس�تغل 
قدراتك الي�وم يف نصح اآلخرين وحثهم عى االهتمام 
بمس�تقبلهم وتحقي�ق أهدافهم. اق�ض وقت فراغك يف 

قراءة كتاب أو مقالة مفيدة.

ال ت�ردد يف التعب�ري ع�ن وجهة نظ�رك مهما 
كلف�ك ذل�ك، ويف النهاي�ة ال بد م�ن أن توضح 
الصورة لتنال حقك. إشارات إيجابية من الرشيك 
تعطي�ك أمال أك�رب يف املس�تقبل، لك�ن الريث واجب 
الستيضاح كل األمور. واظب عى تنظيم مواعيد تناول 

الطعام والتمارين الرياضية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لدي�ك طاق�ة وحماس يس�اعدانك عى امليض 
قدما نح�و أهدافك. كن حريص�ا وال تترصف 
باندف�اع أو ته�ور. ال تس�لك طريق�ا جديدا دون 
التأك�د من نتائج�ه. القرارات املتهورة ق�د تؤدي إىل 

الوقوع يف مشاكل خطرية. فكر قبل اتخاذ أي قرار.

انا فتاة عمري 19 س�نة، أس�تعد للدراس�ة 
بعيدة ع�ن عائلتي والس�كن لوحدي، وهذه 
األوىل  الس�نة  يف  الثاني�ة،  س�تكون  الس�نة 
عاني�ت كث�رياً م�ن ابتع�ادي عنه�م وليس 
لدّي صديق�ات، وعانيت من ف�رة لم أرغب 
بالدراس�ة فيها، وأالحظ نف�ي بأن الناس 
أحس�ن مني وأنني ال أجيد شيئاً جميالً أقوم 
به، وال أعلم ما املش�كلة؟ أخاف كثرياً وأريد 

أن أتحسن وأستمتع بالعيش بمفردي.. 
النصائح والحلول:

1 أنصحك بالتفكري والعمل عى اآلتي:
2 كّون�ي صداقة متينة م�ع واحدة أو اثنتني 
م�ن زمي�الت الدراس�ة؛ لتقوي�ة بعضك�ن 

البعض يف العيش بعيداً عن األهل والوطن.
3 انضم�ي إىل أحد مراك�ز التطوع وبرمجي 
وقت�ك لتقدمي له�م س�اعات خاصة خالل 
العطلة األس�بوعية، تدربني فيها نفسك عى 
أن�واع العطاء االجتماعي أو اإلنس�اني؛ مما 

يقوي شخصيتك ويعزز ثقتك بنفسك.
4 احريص عى تعلم لغة البلد الذي ستعيشني 

به ليسهل عليك التعامل اليومي.
5 ع�ززي ثقافت�ك العام�ة باالط�الع ع�ى 
املعلومات حولك، من خالل القراءة وخاصة 
بع�ض الكتب وليس فقط عرب النت واملواقع 

الخفيفة السطحية!
6 أبع�دي ع�ن ذهن�ك التفك�ري ب�أن الناس 
أحس�ن منك، وذل�ك بالتوقف ع�ن املقارنة، 
وح�ني تلتقني أش�خاصاً جيدي�ن فكري أنك 
تستطيعني أن تكوني مثلهم وأحسن، وابدأي 
بتحس�ني ترصفات�ك أو تعلم ما س�بقوك إىل 

تعلمه!

7 أخ�رياً، اعلم�ي أن أف�كارك وش�خصيتك 
س�تتطور م�ع نم�وك يف العم�ر والتجرب�ة؛ 
فكون�ي ذكية واس�تفيدي من ه�ذه املرحلة 
من عمرك؛ لتكّوني لنفسك ثروة من املعرفة 
والنج�اح والش�خصية الواثق�ة، وهي أمور 
اتبع�ت  إذا  تحقيقه�ا  تس�تطيعني  س�هلة 

الربنامج الذي قدمُته لك!! 

-1املاء الس�اخن يتجمد عى نحو أرسع من 
املاء البارد عند وضعه يف داخل الفريزر. 

-2التف�اح ولي�س » الكافي�ني « ه�و املنبه 
األقوى، ملساعدة اإلنسان عى االستيقاظ يف 

الصباح
-3إذا عطست بقوة، يمكن أن تكرس ضلعا، 
و إذا حاول�ت أن تكتم عطس�ة، فانه يمكن 

أن تفج�ر وعاًء دمويا يف رأس�ك أو رقبتك و 
تموت .

-4أثب�ت العلماء أن الكاكاو » الش�وكوالته 
« ال تس�اعد ع�ى زي�ادة الوزن كم�ا يعتقد 

البعض.
-5» األش�خاص األذكي�اء « لديه�م نس�بة 

مرتفعة من الزنك والنحاس يف شعورهم

-6 ضوء الش�مس يستغرق وصوله لألرض 
يف » 8 دقائق « فقط

-7 الهن�د هي الدول�ة الوحيدة الت�ي لديها 
قانون » لحماية البقر«

-8إن ارتفاع نس�بة امللوحة يف البحار يجعل 
اإلنس�ان يم�ارس الس�باحة دون خش�ية 

الغرق.

أك�دت الدراس�ات العلمي�ة بأن 
اإليموش�نات )الرموز اإلنفعالية 
( ع�ى الفيس بوك أو الواتس أب 
أصبحت جزءا أساسيا عند كتابة 
أي رسالة بمعنى أنها أمر المفر 
من�ه . ولكن هل فك�رت يوماً ما 
دالل�ة أي رم�ز تس�تخدمه ق�د 
يحمل أبسط التعبريات. بالتأكيد 
أنك تس�تخدم الوجه املبتسم بني 
الحني واآلخر ولك�ن ماذا تقصد 
حق�اً عن�د إس�تخدامه؟ نعرض 
عليك�م يف هذه املقال�ة ما تقوله 
اإليموش�نات الت�ي تس�تخدمها 
بكث�رة عى الفيس بوك والواتس 

اب .
الوجه املبتسم:

يعد ه�ذا الرم�ز بمثاب�ة أب كل 
املبتس�م  فالوج�ه   . الرم�وز 
ه�و اإليموش�ن األكث�ر ش�يوعاً 
م�ن  الكث�ري  ب�ني  واس�تخداماً 
األف�راد ح�ول العال�م، ومع ذلك 
فه�و ال يدل ع�ى الس�عادة كما 
تعتقد ق�د يتخذ أش�كاالً عديدة 

أخرى ومعاني متنوعة .
ق�د تج�د أن�ك تس�تخدم الوجه 

املبتس�م يف العديد من املحادثات 
منها إلختص�ار الدخول يف املزيد 
من املعرك�ة الكالمية وترغب يف 
إنجاز الحديث . أو يش�ري الوجه 
املبتس�م إىل القلي�ل م�ن الغرور 
خصوصاً عند كثرة استخدامه .

الوجه املضحك:
ي�دل الوج�ه املضح�ك ع�ى أنك 
تحب النكت والحكاية الفكاهية 
ولك�ن يجب أن تض�ع حد لكثرة 
يعتق�د  ال  حت�ى  اس�تخدامها  
اآلخري�ن بأن�ك ش�خص تفضل 
التس�لية وال تتأخ�ذ األمور عى 
محم�ل الجد .ال تندمج يف األمور 

الجادة حتى أنك يف العمل تتهرب 
من املسؤولية .

إموشن غمزة مع ابتسامة:
يدل كثرة اس�تخدام الرجل لهذا 
اإليموش�ن ب�أن يح�ب مغازل�ة 
امل�رأة باس�تمرار . كم�ا أنه يدل 
عى أنك ش�خصية غامضة نوعاً 
ما خصوصاً عند الحديث عن أمر 
معني وال ترغب يف إيصال معناه 
األس�ايس مبارشة . وأيضاً لديك 
شخصية تفضل املرح والتسلية 
ولكن ال تطغي عى الطابع الجاد 
التوازن  لدي�ك بمعن�ى تحقي�ق 
ب�ني األمور املهم�ة واألمور التي 

ته�دف إىل التس�لية. ق�د يك�ون 
لدي�ك ش�خصية ال تفضل العمل 
كث�رياً وترغ�ب يف الرفي�ه ع�ن 
نفس�ك مع أحبت�ك ولديك طابع 
اجتماع�ي يتيح لك تكوين املزيد 
م�ن العالق�ات االجتماعي�ة مع 

اآلخرين .
الوجه الحزين :

يشري إىل أن لديك شخصية طبية 
وتحتاج إىل املزي�د من االهتمام. 
التواج�د بداخ�ل  ق�د ترغ�ب يف 
األماك�ن املظلمة كث�رياً وال تجد 
وقت لكي ترفه عن نفس�ك لكي 
تندم�ج م�ع اآلخري�ن . كما أنك 
تح�ب العزل�ة وال تس�تجيب إىل 
دع�وة أصدقائ�ك عى العش�اء . 
كما أنك تحب االنغماس يف العمل 

وبذل املزيد من الجهد .
الوجه املتفاجئ :

يدل استخدام هذا اإليموشن عى 
أن لديك ش�خصية مختلفة تريد 
القيام باألمور الت�ي ال يتوقعها 
اآلخرين دائماً وتفضل املفآجات 
. كما أنك تكره الروتني يف حياتك 

تفضل املغامرة .

مشاكل وحلول

هل تعلم

اختبارات شخصية

كيف أستمتع بالعيش مبفردي؟

ماذا تقول إميوشنات الفيس بوك عن شخصيتك ؟
سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

الكلمات األفقية 
و  الثي�اب  خ�اط  م�ن  1-أول 

لبسها - انحنى
2- ضجر - سورة قرآنية )م(

3-كلمة ع�ذاب وُيدعى بها ملن 
وقع يف هلكة يستحقها - اترك

دول�ة   - فرنس�ية  مدين�ة   -4
عربية

5-كاتب جزائري
6-َضْعف - ضوء )م(

7-من مشتقات الحليب - من 
األسماء الخمسة )م(

8- رشع - أول النوم )م(
9- إحسان - متشابهان

لش�اعر  األول  االس�م   -10
عراقي، من أعماله »القرصان 

» - يشارك

الكلمات العمودية
1-من أسماء سورة الفاتحة

للن�داء -  2-اش�تدت خصومت�ه - 
منصف )م(

3-العذراء التي انقطعت عن الزواج 
إىل الله )م(

4-للتفسري )م( - صاح التيس عند 
الهياج - بحر )م(

5-من األنبياء عليهم السالم
6-االسم السابق لسرييالنكا - كره 

اليشء و لم يرض به
7-القط - وليمة

8-للجر - إمرباط�ور روماني, كان 
يحرف الغناء و التمثيل 

9- نه�ر العواصم - ضمري منفصل 
)م(

10- الط�ارد م�ن الرحم�ة )ن( - 
مدينة إيطالية )م(
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :
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اليوم وغدا يا ماكرون

هامش

قبل نحو ثالثة أسابيع كتبت مقاال حمل عنوان »ملاذا سكتنا عن 
وبينما  اإلسالم مأزوم..  إن  أقصد قوله  وقاحة ماكرون«.. وكنت 
أيدني غالبية القراء عند تداول املقال يف الكروبات أو يف الفيس بوك، 
فإن هناك من حاول إما االعرتاض عىل مفردة »وقاحة«، أو تربير 
ما قاله الرئيس الفرنيس، كونه يقصد أن اإلسالم يف أزمة، وربما 
الرتجمة لم تكن دقيقة يف نقل فحوى ما أراد التعبري عنه.. بالنسبة 
ملاكرون لم يتوقف األمر عند هذا الحد, فبعد ذبح األستاذ الفرنيس 
محمد  للنبي  املسيئة  بالرسوم  التذكري  تم  متشدد  مسلم  يد  عىل 
)ص(.. وبما أن تلك الرسوم، التي نرشتها قبل سنوات مجلة شاريل 
آبدو، تحت باب حرية التعبري، أثارت موجة عارمة من الغضب بني 
التي  والنتائج  املجلة  عىل  املعروف  الهجوم  عليه  ترتب  املسلمني 
ترتب عليها, فإن تكرار اإلساءة سواء كانت لإلسالم كدين سماوي 
أ   مليار مسلم،  مليار ونصف  أكثر من  اىل  ما يصل  األتباع  له من 

لنبيه العظيم، ال يمكن قبوله أو السكوت عليه.
ولعل األهم من ذلك إنه يف الوقت الذي يمكن أن يخوض املتطرفون 
أو املتشددون أو امللحدون أو املنادون بحرية التعبري بال قيود من 
كل األديان واألقوام يف مسائل من هذا النوع, لكن يصعب قبول ذلك 
الجميع،  يعرف  مثلما  ولفرنسا،  فرنسا..  بحجم  دولة  رئيس  من 
املغرب  بلدان  يف  السيما  البغيض،  االستعماري  تاريخها  وبرغم 
العربي، عالقات باتت متميزة مع بلدان العاملني العربي واإلسالمي، 
وبالتايل فإنه حني يخوض رئيس الدولة نفسه يف قضايا هي من 
واألكاديميات،  والدراسات  األبحاث  مراكز  شواغل  أو  اختصاص 
عالقة  يضع  فإنه  واملثقفني,  املفكرين  أو  الدين  رجال  عن  فضال 
بالده عىل املحك السيايس والدبلومايس مع معظم، إن لم نقل كل، 

هذه الدول. 
الدول حتى إن أرادت الحفاظ عىل سيادتها أو هويتها أو الدفاع عن 
هذه السيادة والهوية ضد ما تفرتضه غزوا فكريا دينيا متطرفا، 
أن  ال  به،  تؤمن  عما  للدفاع  معينة  أطرافا  تدفع  أن  يمكن  فإنها 
تصل  ال  التي  األمور  هذه  مثل  اىل  بنفسه  الدولة  رئيس  يتصدى 
املسلمني  أن  يعرف  ماكرون  ولعل  القومي..  األمن  تهديد  حد  إىل 
أنفسهم هم من بني، بل ربما هم أوائل ضحايا املتطرفني من أبناء 
دينهم. كما أن الرئيس ماكرون نفسه يعرف أن األصولية والتطرف 
هي ليست حكرا عىل اإلسالم واملسلمني، بل هي ظاهرة موجودة 
يف كل األديان.. وكثريا ما حصلت حاالت كثرية قام بها متطرفون 
حوادث  ومنها  معروفة،  وهي  مسلمني  ضد  يهود  أو  مسيحيون 
فإن  نيوزلندا، وحاالت غريها،  يف  واملسجدين  األقىص يف فلسطني 
املسلمني لم يعمموا التهمة لتشمل الديانتني املسيحية واليهودية.. 
وتلميذ  شك  بال  مثقف  وهو  ماكرون،  الرئيس  كان  إن  أعرف  وال 
اإلسالم  أن  يعرف  ريكور،  بول  فرنسا،  فالسفة  أهم  من  لواحد 
الذي هو خاتم األديان يكن كل التقدير والتبجيل واالحرتام للنبيني 
الكريمني موىس وعيىس )عليهما السالم( اللذين ال يقبل املسلمون 

أية إساءة لهما من أي طرف كان. 
آخر ما أتمناه أن ينزل السيد ماكرون من »بغلة« العداء لإلسالم 
ألن من شأن ذلك زيادة الشحن والبغضاء الذي نحن بأمس الحاجة 

إىل االبتعاد عنه. 

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
يف  العراقي،  كريم  الشاعر  حاليا،  يرقد 
بدولة  أبوظبي«  »كليفالند  مستشفى 
اإلمارات العربية املتحدة حيث يخضع إىل 
5 جلسات عالج كيميائي، وسوف يستمر 
تقريباً،  شهر  من  أكثر  ملدة  العالج  يف 
من  االنتهاء  بعد  األطباء  نصحه  أن  بعد 
يف  وللدخول  الكيميائي،  العالج  جلسات 
نسبة  لقياس  اإلشعاعات  إجراء  مرحلة 

استجابة الجسم للعالج.
نقيب  بشخص  »الزوراء«  جريدة 
التحرير،  رئيس  العراقيني،  الصحفيني 
السيد مؤيد الالمي، حينما كان يف زيارة 
خاصة اىل دبي، حاولت أن تزور الشاعر 
اإلجراءات  لكن  ظبي،  أبو  يف  مشفاه  يف 
عىل  القائمني  من  والحرص  الوقائية 
حالت  الحايل  الوقت  يف  الزيارات  منع 
عرب  به  لالتصال  فاضطررنا  ذلك،  دون 
الهاتف املحمول لننقل له تمنيات األرسة 
العاجل،  بالشفاء  العراق  يف  الصحفية 
عليه  ويمن  يحفظه  أن  الله  سائلني 
اإلمكانيات  كل  وواضعني  بالسالمة، 

املادية واملعنوية يف سبيل ذلك .
نقيب  العراقي  الشاعر  شكر  بدوره، 
واثرها  الطيبة  املبادرة  هذه  الصحفيني 
اجل  من  معنوياته  زيادة  يف  نفسه  عىل 
شكره  قدم  فيما  املرض،  أمام  الصمود 
الرعاية  عىل  اإلمارات  دولة  إىل  وتقديره 
قيادتها  قبل  من  الكبريين  واالهتمام 
الرشيدة، وقال: ليس غريباً عىل اإلمارات 
والفنانني  للمثقفني  ودعمها  رعايتها 
أرضها  عىل  يعيش  من  وكل  واألدباء، 

الطيبة.
مرحلة  وصلت  أين   .. كريم  الشاعر   •

العالج ؟
- أنا حالياً  أتلقى العالج من مرض 
خاصة  برعاية  األمعاء،  رسطان 
من  وبتوجيهات  اإلمارات،  من 
تحرص  التي  الرشيدة،  القيادة 
املثقفني  كل  رعاية  عىل 
من  ولكل  واألدباء،  والفنانني 
األرض  هذه  عىل  يعيش 
الدعم  ذلك  وبفضل  الطيبة، 
الكبري من القيادة الحكيمة 
واالهتمام  اإلمارات،  لدولة 
الراقي الذي يعرب عن مدى 
التقدير واالحرتام، ارتفعت 
عالية،  بدرجة  معنوياتي 
املرض  ملحاربة  ودفعتني 

بغريب  ليس  وهذا  الخبيث، 
الذي  املعطاء  البلد  هذا  عىل 

أرضها،  عىل  مقيم  لكل  الدعم  كل  يقدم 
فما أروع هذا الوطن، الذي يعد قدوة لكل 
أن هناك دولة  األوطان، فنفتخر جميعاً 
أروع  بها  يرضب  اإلمارات،  مثل  عربية 
أمن  يف  ظاللها  تحت  ونجتمع  األمثال، 

وسالم ورخاء.
الوفاء  قصيدة  يف  واضحا  يبدو  وهذا   •

التي كتبتها لشيوخ اإلمارات ؟
إىل  وتقدير  شكر  قصيدة  كتبت  نعم،   -
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 
»معلقة  بعنوان  املسلحة،  للقوات  األعىل 
الذهب – معلقة آل نهيان – املجد العربي 
من  مكونة  قصيدة  وهي  واإلنساني«، 
الذهب، ونفذت  100 بيت، وخطت بماء 
العربية  املعلقات  وخطى  نسق  عىل 
السبع التي علقت عىل ستار الكعبة أيام 
كبار،  لشعراء  معلقات  هي  الجاهلية، 
وطرفة  القيس،  وأمرؤ  األعىش،  أبرزهم 
بن العبد، وعنرتة بن شداد، والحارث بن 

حلزة اليشكري، وغريهم.
والجمهور  وكبري،  مؤثر  شاعر  أنت   •
دائما  العربي  الوطن  أو  العراق  يف  سواء 

يف سؤال عنك ؟
- عالقتي مع جمهوري عالقة يملؤها األمل 

أن والتفاؤل، خصوصاً  بعد 
مؤخراً  انتبهت 

همية  أل
قع  ا مو
صل  ا لتو ا
االجتماعي 
هذا  يف 

العرص، التي 

أتاحت لكل مبدع التواصل مع جمهوره، 
التواصل  يف بداية األمر وجدت أن مواقع 
األشياء  إال  بها  ألحظ  ولم  الوقت،  تهدر 
والنيل  الشائعات  إطالق  منها  السلبية، 
وبث  والشتائم  والحقد  اآلخرين  من 
السموم، لكنني بعد فرتة وجدت الجانب 
تم  إذا  لها فوائد كثرية،  وأن  لها،  املرشق 
استغاللها بشكل إنساني وبهدف مفيد، 
لذلك طوعت حساباتي عىل هذه املواقع، 
األمل  بنرش  الجمهور،  مع  للتواصل 
والتفاؤل، واكتشاف الذات، والتأكيد عىل 
رسالة  ونرش  واملحبة،  التسامح  أهمية 

الفن واألدب.
•  كانت وال تزال لك مبادرات مهمة مع 
يف  اإلنساني  املدني  املجتمع  مؤسسات 

اإلمارات ؟
بهذه  رافقني  ممن  وأنت  أكيد،   -
الرحلة، فمنذ الشهور األوىل من وجودي 
راشد  مركز  مع  تعاونت  اإلمارات،  يف 
ألصحاب الهمم، وإىل اآلن ال يمر عام إال 
وقد قدمت أوبريت غنائيا أو شاركت يف 
وكذلك  بهم،  خاصة  مناسبة  أو  فعالية 
الخاصة  الوطنية  واملناسبات  األعمال 
فخر  بكل  قدمتها  والتي  باإلمارات، 
واعتزاز، أبرزها أوبريتات اليوم الوطني، 
إىل جانب مشاركتي يف مرسحيات هادفة 
عىل مرسح الشارقة، بعضها مع املخرج 
البناي،  خالد  واملخرج  الحليان،  مرعي 
»التسامح«  أوبريت  تنفيذي  جانب  إىل 
الذي أداه كل من الفنان اإلماراتي الكبري 
بلقيس،  والفنانة  الجسمي  حسني 
حسني  غناها  التي  »الوفاء«  وأغنية 

الجسمي وكاظم الساهر.
الساهر، كيف  الفنان كاظم  • عىل ذكر 

تبدو عالقتكما اليوم؟
أن  قبل  وأخوة  محبة  عىل   -
تكون عالقة تعاون وغناء، 

كاظم لآلن دائم الزيارة يل سواء يف داري 
أعالج  التي  املشايف  يف  أو  عجمان  يف 
تزيد  وسام«  »أبا  العزيز  وزيارات  فيها، 
الصمود  عىل  وإرصاري  معنوياتي  من 
وله  ومعالجته،  الداء  هذا  عىل  والصرب 

مواقف أخرى مرشفة معي.
•  وباقي املطربني العراقيني أو العرب ؟

معي  تواصل  عىل  الجميع  لله  الحمد   -
من داخل اإلمارات أو خارجها، وهذا ما 
بالشكر  أتوجه  وهنا  االالم،  من  يخفف 
التي منحتني  دبي  إىل حكومة  والتقدير 
اإلقامة الذهبية، أي بعد 22 عاماً إقامة 
يف اإلمارات، توجت هذه املسرية الطويلة 
اإلمارات،  لدولة  الذهبية  باإلقامة 
كبرياً  وتقديراً  رائعة  مبادرة  وأعّدها 
صدري،  عىل  جديداً  ووساماً  وعظيماً، 
وهي يف الوقت نفسه تقدير لكل األدباء 

والفنانني.
عن  أعرب  كما  عيل:  أبا  ويضيف   -
العديد  تلقيت  أن  بعد  الكبرية  سعادتي 

واملحبني،  الزمالء  من  االتصاالت  من 
حيث  الصحية،  حالتي  عىل  لالطمئنان 
يتواصلون  الفنانني  الكثري  هناك  أن 
رفيق  رأسهم  وعىل  باستمرار،  معي 
الرباعي،  وصابر  الساهر،  كاظم  الدرب 
الكمان  وعازف  وامللحن  واملوسيقار 
جهاد عقل، وأصدقاء كثر من املوسيقيني 

واألدباء والصحفيني والكتاب .
أعمالك  ينتظر  والجمهور  الشارع   •

القادمة ؟
العديد  لكتابة  حاليا  استعد  نعم،   -
إنسانية  قصيدة  منها  القصائد،  من 
شقيقه  كان  يل  صديق  من  استلهمتها 
من  مؤخراً  وانتهيت  الرسطان،  يعاني 
سيؤديه  األول  جديدين،  عملني  كتابة 
يا  »عراقنا  بعنوان  الساهر  كاظم 
بعنوان  قصيدة  والثاني  العيون«،  قرة 
الرباعي،  صابر  سيؤديها  »املعطف«، 
قريبا  النور  إىل  تخرج  أن  املقرر  ومن 

جدا.

جالل  أسماء  الفنانة  كشفت 
تفاصيل إصابتها بفريوس كورونا، 
مصافحتي  بسبب  »أصبت  قائلة: 
لصديق يل يف الشارع ولم أكن أعلم 
إصابته بالعدوى«. وأضافت أسماء 
لربنامج  هاتفية  مداخلة  يف  جالل، 
اإلعالمي  يقدمه  الذي  »التاسعة« 

مرص  قناة  عرب  اإلبرايش،  وائل 
بالنسبة  كورونا  أعراض  أن  األوىل: 
»سخونة  يف  متمثلة  كانت  لها 
والشم  التذوق  وفقدان  بالجسم 
جسدها«،  يف  كبري  وخمول  تماما، 
مبينة أنها أصابت 2 من صديقاتها 
إصابتها  بداية  يف  كورونا  بفريوس 

بالفريوس املستجد »كوفيد 19«.
أنها  جالل  أسماء  وأوضحت 
الفريوس،  من  حاليا  تعافت 

مجملها  يف  التجربة  ولكن 
ناصحة  شديد،  كابوس 

من  بالحذر  املواطنني 
اإلصابة بالفريوس.

يف  املشاركة  عن  نورهان  الفنانة  اعتذرت 
سمري  للمخرج  »مورستان«،  مرسحية 
العصفوري بعد عدة بروفات عىل املرسح 
زعزع  نرمني  الفنانة  وحلت  القومي، 
مكانها يف العمل املرسحي 
سيكون  الذي 
القادم  العرض 
املرسح  عيل 
مي  لقو ا
لعتبة  با
انتهاء  بعد 
ض  عر
مرسحية 

 «

املتفائل« لسامح حسني .
املرسحية تمثل عودة للمخرج الكبري سمري 
سميحة  القديرة  والفنانة  العصفوري 
أيوب للوقوف عىل خشبة املرسح القومي، 
أنور وقد استقبلها  النجمة سماح  وأيضا 
ومباركات  باحتفاء  املرسحي  الوسط 
سمري  فاملخرج  مستمرة،  مازالت  شديدة 
روائع  العربي  للمرسح  قدم  العصفوري 
ويعاد  تعرض  مازالت  التي  املرسحيات 
صانع  فهو  الفضائيات  عرب  عرضها 

البهجة ورائد من رواد املرسح العربي.
كتبها  التي  السلم«  »بري  ومرسحية 
 « إىل  اسمها  تغيري  وتم  وهبة  الدين  سعد 
الشرباوي،  عائلة  تدور حول  مورستان«  
الذي  الثروة،  صاحب  الغنى  الرجل  ذلك 
أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد 
قادرا عىل الحركة، أو الكالم، لكنه يستطيع 
ابنه يستويل عيل  متابعة من حوله ولكن 
ثروته وتستمر أحداث املرسحية يف رصاع 
الرصاع  ليصبح  األشقاء  بني  الرتكة  حول 
فلسفًيا،  رصاًعا  املرسحية،  تقدمه  كما 
الواقع والحلم  الوهم والحقيقة وبني  بني 
يقدم  العصفوري  سمري  املخرج  ولكن   ،
املرسحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها 

من جديد مع الفنان أيمن إسماعيل.

دانة  السورية  النجمة  أكدت 
جيدة  وصحة  بخري  أنها  مارديني 
مرضها  عن  يشاع  ملا  صحة  ال  وأنه  تماماً 
إنها  مارديني  .وقالت  السيئة  الصحية  وحالتها 
لكنها  الصحية  حالتها  عن  مستمرة  اتصاالت  تتلقى 
من  الكثري  خروج  مستغربة  جيدة  وصحة  بخري 
األحاديث والشائعات عن مرضها.من جهة أخرى وعىل 
مارديني عن مشاريعها  دانة  تعلن  لم  الفني  الصعيد 
الدرامي الرمضاني املقبل يف حني أنها غابت  للموسم 
أن  لتكشف  املايض  وقبل  املايض  الدرامي  املوسم  عن 
سبب غيابها كان بقرار منها بعد االعتذار عن عدد من 
األعمال ألنها لم تجد يف الشخصيات املعروضة عليها 

ما هو مختلف عما قدمته .

برئاسة  املرصية،  األوبرا  دار  تحتفل 

العطرة  بالذكرى  صابر،  مجدي  الدكتور 

للمولد النبوي الرشيف حيث تنظم حفلني 

االنشاد  لفرقة  واإلسكندرية  بالقاهرة 

أشهر  من  مختارات  يتضمنان  الديني 

األناشيد واالبتهاالت واملديح النبوي، وذلك 

يف الثامنة مساء الخميس 29 أكتوبر عىل 

ويسبقه  بالقاهرة  الجمهورية  مرسح 

حفل مساء اليوم األربعاء 28 أكتوبر عىل 

مرسح سيد درويش بأوبرا اإلسكندرية. 

يقود حفل القاهرة عىل مرسح الجمهورية 

عبدالسالم،  عالء  الدكتور  املايسرتو 

تامر  رميح،  والء  املنشدون  فيه  ويشارك 

نجاح، ابراهيم فاروق، حسام صقر، أحمد 

عبدالحميد  محمد  ابواملجد،  عيد  العمري، 

ووائل الرساج  

بقيادة  فيقام  اإلسكندرية  حفل  أما 

كل  فيه  ويشارك  فرحات  عمر  املايسرتو 

محمد  نافع،  أحمد  عباس،  سماح  من 

عبدالتواب، حاتم زيدان، طه حسني، بالل 

مختار، احمد حسن وارشف زيدان. 

أسسها  الديني  اإلنشاد  فرقة  أن  املعروف 

عام  نويرة  عبدالحليم  الراحل  املوسيقار 

عام  بقيادته  حفالتها  أوىل  وبدأت   1972

عىل  الحفاظ  منها  الهدف  وكان   1973

الرتاث الغنائي الديني ، تخصصت يف تقديم 

وتبني  وتدريب  الدينية  واأللحان  األعمال 

األناشيد  عىل  الواعدة  الشابة  األصوات 

واالبتهاالت الدينية وتشارك الفرقة سنويا 

خالل  من  وذلك  رمضان  ليايل  إحياء  يف 

اىل  هذا  الرمضاني  االوبرا  برنامج 

جميع  إحياء  يف  مشاركتها  جانب 

املناسبات الدينية عىل مدار العام 

عىل مسارح دار األوبرا املختلفة 

واإلسكندرية  بالقاهرة 

ودمنهور .

سيغين من شعره كاظم الساهر »عراقنا يا قرة العيون«

شكرا لألستاذ مؤيد الالمي األقرب للفنانني والكتاب واملبدعني 

الشاعر كريم العراقي من مشفاه: حمبيت لكل من سأل 
عن أحوالي وساعدني بهذه احملنة

أمساء جالل تكشف كواليس إصابتها بفريوس كورونا

دانة مارديين تؤكد أنها 
خبري وال صحة ملا 
يشاع عن مرضها

نورهان تعتذر عن املشاركة يف 
مسرحية »مورستان«

األوبرا حتتفل بذكرى املولد النبوي يف القاهرة واإلسكندرية

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

تطبيق يستخدم الذكاء االصطناعي 
الكتشاف أعطال محركات السيارات

عـين على العالم

لعلك وقفت يوًما محتاًرا حني تسمع صوًتا غريًبا من محرك سيارتك 
فتبحث عن سبب العط�ل دون جدوى، ولهذا طورت رشكة تشيكية 
للسي�ارات تطبيًقا يعتمد عىل الذك�اء االصطناعي، ليكتشف أعطال 
السي�ارات الحديث�ة باالستماع إىل صوت محركاته�ا، وهكذا يسجل 
التطبي�ق املسمى ساون�د أناليزر ضجيج السي�ارة ويقارنه بأنماط 

صوتية مسجلة لسيارات سليمة.
 أصبح�ت حياة ميكانيكي�ي السيارات أكثر سهول�ة بفضل تطبيق 
ساوند أناليزر، فمنذ يوليو 2019، اخترب التطبيق 245 تاجر سيارات 
من مختلف الدول، مثل أملانيا وروسيا وفرنسا والنمسا، وكان ذلك يف 

إطار مرشوع لتجربة فعالية التطبيق.
ويعمل التطبيق بأن يستمع أواًل إىل صوت السيارة بعد تشغيلها، ثم 
يستخ�دم خوارزمية ذكاء اصطناعي ملعاينة أنماط صوتية مسجلة 
للسي�ارة ذاته�ا، ما يمكنه م�ن اكتشاف موط�ن املشكلة إن وجدت 
وتحدي�د الحل األمثل، وت�زداد بذلك كفاءة صيان�ة السيارة ودقتها، 
فينخف�ض الزمن ال�ذي تمضيه السي�ارة يف الصيانة، وي�زداد رضا 

الزبون عن الخدمة.

اكتش�ف فري�ق بحث�ي علمي دويل 
ع�ىل  يتطف�ل  مجهري�اً  حيوان�اً 
البحري�ة،  والحيوان�ات  األسم�اك 
يستطيع العي�ش  دون الحاجة إىل 
عملي�ة التنفس، ليك�ون األول من 
نوع�ه يف العالم.ورغ�م ان التنفس 
يع�د عملي�ة مشرتكة ب�ني جميع 
الكائنات الحية، وجميع األش�كال 
الحيوانية، التي ال تستطيع العيش 
دونه�ا، إال إن دراس�ة توصل إليها 
الفريق البحثي، أكدت وجود كائنات 
جدي�دة ال تتنف�س ع�ىل اإلط�الق.

وقال�ت الدراس�ة انه ت�م اكتشاف 

حي�وان مجه�ري ال يحت�وي ع�ىل 
“الحمض النووي للميتوكوندريا”، 
وال�ذي يعد م�ؤرشا رئيسيا لعملية 

التنفس عند الحيوانات.
ويعد عدم وج�ود الحمض النووي 
بعملي�ة  القي�ام  لع�دم  م�ؤرشا 
التنف�س، مم�ا يؤكد أن�ه الحيوان 
األول عىل اإلط�الق الذي ال يتنفس 

أبدا.
السم�ة  النتيج�ة  ه�ذه  وتك�رس 
املشرتكة التي ك�ان يعتقد العلماء 
أنه�ا تجمع ب�ني الحيوانات، والتي 

كان إحداها عملية التنفس.

اكتشاف أول كائن في العالم ال يتنفس

  

تغريدات

عزت الشابندر

جمانة ممتاز

ــق الناس يف  ــاع ح ــن ب ــوا م ــدون ان تعرف ــل تري  ه
االعرتاض«وباجملان«؟ 

ــم ال يتحملون ان  ــاء جلدتنا وليس الغريب، ألنه  ابن
ندافع عن انفسنا، يردوننا ان نبقى كل حياتنا مثلهم 
ــرقنا  ــلحة، وتس ــة«، تقتلنا العصابات املس » مكفخ
ــل يف ُبلداننا دول اجلوار  ــدة، وتتغلغ االحزاب الفاس

والدول املتقدمة حبجة املساعدة.

 االنتخابات القادمة مهما يكن  توقيتها او قانونها فالنتيجة 
واحدة و هي اعادة انتاج اغلب الفاسدين . احلل يف انقالب 

ابيض تقوم به 
ــل و  ــد اعرتافها بالفش ــها بع ــة على نفس ــة احلاكم  الطبق
اقتناعها بتغيري النظام احلالي و فتح الطريق  امام  مشروع 

جديد قوامه املواطنة و السيادة و الكفائة و النزاهة .

بدأ الشاعر كريم العراقي كتابة األغنية عام 
هما  لألطفال،  أغنيتني  قدم  حينما   1974
»الشمسية«، و«يا خالة الخياطة«، ثم قدم 
العديد من األعمال الناجحة وهي »تهانينا 
يا أيام« لصالح عبد الغفور، و»جنة جنة« 
لرضا الخياط، و»عمي يبو مركب« لفؤاد 
الوهاب،  عبد  ألنوار  هلة«  و»وي  سالم، 
و»عرفت روحي أنا« لرياض أحمد، و»يا 

أمي« لسعدون جابر.
 1987 عام  منذ  الفنية  رحلته  واستمرت 

حتى اآلن مع صديقه ورفيق دربه الفنان كاظم 
الساهر الذي كتب له نحو 70 أغنية، منها: »ناس 
وناس« و»معلم عىل الصدمات قلبي« و»افرح وال 
تحرموني منه«، وتعاون خالل مسريته مع عدد 
ديانا  أبرزهم:  العربي،  العالم  مطربي  أبرز  من 
ومحمد  سعيد،  وسمرية  العبدلالت،  وعمر  حداد 
وصابر  نرصي،  وأصالة  شاكر،  وهاني  منري، 
الله، ويف  العبد  املهندس، ورضا  الرباعي، وماجد 
عام 2005 أصدر ألبوماً بصوته بعنوان »دللول« 

الذي يضم أبرز قصائد الحب للعراق.


