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بغداد/ الزوراء:
نف�ت وزارة النق�ل العراقية التحرك عىل 
رشكات أُخ�رى لبن�اء م�روع مين�اء 
الفاو الكبري، كاش�فة عن ان الس�اعات 
ال�48 املقبلة قد تش�هد توقيع العقد مع 
رشك�ة “داي�و” الكورية. وفيم�ا أكدت 
لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار النيابي�ة أن 
شح التخصيصات املالية لتنمية األقاليم 
ال يش�مل تموي�ل ميناء الف�او والقطار 
املعل�ق، أش�ارت إىل أن هن�اك أكث�ر من 
50 طريقاً اس�راتيجيا ب�ن املحافظات 
مع�دا لالس�تثمار وبمواصف�ات عاملية.

النق�ل،  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
فال�ح ه�ادي، امس الس�بت، يف ترصيح 

صحف�ي: ان “املفاوضات مس�تمرة بن 
الوزارة ورشكة داي�و الكورية منذ ثالثة 
اش�هر، وكان هن�اك اتف�اق مبدئي بن 
الطرفن عىل تنفيذ امليناء لبناء خمس�ة 
أرصفة وبعم�ق 19.8 مع مدير الركة 
املتويف”.وأض�اف أنه “بع�د حادثة وفاة 
املدي�ر الس�ابق للركة، ومج�يء املدير 
الجدي�د تم�ت اضاف�ة مطال�ب جديدة، 
وه�ذا يع�دُّ مخالفا لالتف�اق املبدئي بن 
الرك�ة وال�وزارة”، الفت�ا إىل أن “وزير 
النقل نارص الشبيل رفض هذه املطالب، 
وأعطى مهلة للركة لثالثة أيام للعدول 

عنها”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، زيادة املنح الدراسية املجانية يف 
املجموعة الطبية يف الجامعات والكليات 
األهلية وتخفيض األجور الدراسية للعام 
املتحدث  2021/2020.وق�ال  ال�درايس 
باس�م الوزارة حيدر العب�ودي يف بيان : 
إن “اجتم�اع الهي�أة العام�ة للجامعات 
والكلي�ات األهلي�ة ال�ذي ترأس�ه رئيس 
جه�از اإلرشاف والتقوي�م العلمي عالء 
عبد الحسن عطية وبحضور ممثيل دائرة 
التعلي�م األهيل، أس�فر عن ق�رار بزيادة 
املن�ح الدراس�ية املجاني�ة يف املجموع�ة 
الطبي�ة إىل نس�بة 25 % م�ن الطاق�ة 
االس�تيعابية للكليات”.وأضاف، أن ذلك 

يأتي “اس�تنادا إىل توجي�ه وزير التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي نبي�ل كاظم عبد 
الصاحب، ومراعاة مؤرش الزيادة الكبرية 
يف أعداد خريجي الدراس�ة اإلعدادية لهذا 
العام، إضاف�ة إىل االس�تجابة لتطلعات 
أصح�اب املعدالت التنافس�ية بااللتحاق 
إىل  الطبية”.وأش�ار،  التخصص�ات  يف 
أن “املجتمع�ن م�ن رؤس�اء الجامعات 
وعمداء الكليات، ناقش�وا سقف األجور 
الدراسية يف الجامعات والكليات األهلية، 
وأنه�م اس�تجابوا لدع�وة وزارة التعليم 
العايل بتخفيض األج�ور يف التخصصات 
كاف�ة ل�ذوي الدخ�ل املح�دود والطلب�ة 
املتعففن لتقليل أثر الظروف االقتصادية 

الراهنة”.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
املس�تجد  كورون�ا  ف�ريوس  أودى 
بحي�اة ملي�ون و235 ألف�اً و148 
ش�خصاً يف العالم من�ذ اإلبالغ عن 
ظهور املرض يف الصن، فيما بلغت 
حصيلة أعداد املصابن املعلن عنها 
نحو 49 مليون�ا و714 ألف إصابة 

مؤكدة، تع�اىف منهم ما يقارب من 
مري�ض. أل�ف  و288  مليون�ا   35

وتواصل جائحة كورونا تفشيها يف 
216 دولة وإقليم�ا ومنطقة حول 
العالم، وس�جلت األرقام املس�جلة 
قف�زة ملحوظة، حيث تم تس�جيل 
إصاب�ة جدي�دة  أل�ف و261   623

مكتش�فة، وأوقع�ت خ�الل ال�24 
س�اعة األخرية 9,084 حالة وفاة.

وال تعكس هذه األرقام إال جزءاً من 
العدد الفعيل لإلصابات، إذ ال تجري 
للح�االت  إال  فحوص�اً  ع�دة  دول 
األكث�ر خطورة، فيم�ا تعطي دول 
أخ�رى أولوية يف إج�راء الفحوص 

لتتب�ع مخالط�ي املصابن، تضاف 
إىل ذلك محدودية إمكانات الفحص 
ال�دول الفق�رية. ل�دى ع�دد م�ن 
إضافي�ة  وف�اة   8875 وس�جلت 
و608 آالف و869 إصابة جديدة يف 
العال�م، وهذه هي امل�رة األوىل التي 
يت�م فيها تج�اوز عتب�ة 600 ألف 

إصاب�ة يومي�ة مس�جلة يف العالم.
والدول التي س�جلت أكرب عدد من 
الوفيات الجديدة يف الساعات األربع 
والعري�ن األخرية، ه�ي الواليات 
 )670( والهن�د   )1226( املتح�دة 

والربازيل )630(.

الزوراء/ حسن فالح:
كشف املستشار االقتصادي لرئيس مجلس 
الن�واب، الدكتور همام الش�ماع، باالرقام، 
عن حجم االموال التي تمتلكها وزارة املالية 
ش�هريا، مؤك�دا ان لديها االم�وال الكافية 
الحكومي�ة  وااللتزام�ات  الروات�ب  لس�د 
االخ�رى، وفيما حدد تبع�ات تأخر الرواتب 
ع�ىل املواطنن واالقتص�اد العراقي، طالب 
بفت�ح تحقيق باالموال الت�ي انفقت خالل 

االش�هر املاضية.وق�ال الش�ماع يف حديث 
ل�«ال�زوراء«: ان تأخري الروات�ب يؤثر عىل 
االقتصاد العراقي بشكل كبري جدا وبصورة 
س�لبية. مؤك�دا: ان التأث�ري ال ينحرص عىل 
املوظ�ف فقط وانما عىل مالي�ن املواطنن 
الذين يعتمدون عىل إنفاق املوظف.واضاف: 
ان العوائ�ل الت�ي تعتم�د ع�ىل الرواتب هم 
نص�ف املجتمع العراقي والنصف االخر من 
املجتمع يعتمد عىل ما ينفقه املوظف لراء 

احتياجاته سواء من السلع او الخدمات، ما 
يعني ان املجتمع نصفان، االول يعتمد عىل 
الرواتب، واالخر عىل م�ا ينفق من الرواتب 
ويصبح دخ�ال له.وتابع: ان تأخري الرواتب 
بمثابة توق�ف دوران الحي�اة االقتصادية. 
مؤك�دا: انه يف بعض االحيان عندما يحصل 
ركود اقتصادي يف دولة ما تعمد الس�لطات 
ع�ىل انف�اق االم�وال الحكومي�ة م�ن اجل 
حرك�ة العجل�ة االقتصادية.واش�ار اىل: ان 

العراق يواجه تعطي�ال للحياة االقتصادية. 
مبين�ا: ان غالبي�ة املوظفن ه�م من ذوي 
لديه�م  لي�س  أي  املنخفض�ة،  الروات�ب 
ادخارات يعتم�دون عليها، عكس اصحاب 
الروات�ب العالي�ة الذي�ن ممك�ن ان تكون 
لديهم ادخارات يستخدمونها يف هذا الوقت، 
ما يعني ان اغلب املوظفن ال يس�تطيعون 
توفري لقمة العيش لعوائلهم يف هذا الظرف.

واوضح: ان تحجج وزارة املالية بعدم وجود 

سيولة مالية بالرغم من توفرها يأتي لكي 
تض�ع الكرة يف ملعب مجلس النواب وتلقي 
الل�وم علي�ه. الفت�ا اىل: ان هنالك رصاعات 
سياس�ية خفية يبدو انها تتبلور يف امليدان 
االقتصادي قد يكون الغرض منها سياسيا 
تس�تخدمه الحكومة ووزير املالية ملجلس 
السياس�ية. الفئ�ات  لبع�ض  او  الن�واب 

واك�د: ان االم�وال موج�ودة، ولك�ن وزير 
املالي�ة ت�رصف بطريقة مش�بوهة. مبينا: 

ان االم�وال الت�ي اقرضته�ا الحكومة غري 
معل�وم كيف رصفت النها ل�م ترصف عىل 
وف�ق املوازن�ة، وه�ذا م�ا اس�تهدفه وزير 
املالية عند تس�لمه املسؤولية، حن قال لن 
نق�دم موازنة مل�ا تبقى من السنة.واش�ار 
اىل: ان الوزارة اقرض�ت 15 تريليون دينار 
وتس�لمت اي�رادات نفط تق�در بمعدل عىل 
االق�ل 3 ملي�ارات دوالر ش�هريا، أي حوايل 
3.5 تريليون دينار، اصبح لديها من املوارد 

كمعدل ش�هري لخمس�ة اش�هر ما ال يقل 
عن 6.5 تريليون فقط من النفط والقرض، 
يضاف الي�ه حوايل نص�ف تريلي�ون دينار 
م�ن الرضائب والكم�ارك فيصبح املجموع 
7 تريليونات دينار ش�هريا، فهو كاٍف لسد 
روات�ب املوظف�ن وااللتزام�ات الحكومية 
االخ�رى .وتابع: ان االموال انفقت بطريقة 
غامضة او ذهبت اىل مصري مجهول. داعيا 

اىل فتح تحقيق بذلك.

مستشار احللبوسي لـ           : وزارة املالية لديها األموال الكافية لسد الرواتب ونطالب بالتحقيق باالموال اليت انفقت
ال رواتب من دون االقرتاض.. استمرار اجلدل بني احلكومة والربملان والضحية املواطن

بغداد/ الزوراء:
وافق�ت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة 
الوطنية، امس السبت، عىل بدء العام الدرايس 
الجديد يوم االحد 29/11/2020 ، فيما قررت 
ان يكون دخ�ول الوافدين غري العراقين عرب 
املنافذ الجوي�ة حرصاً.وذكر املكتب االعالمي 
لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان 
رئيس مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية، جرت خالله مناقش�ة آخر تطورات 

جائحة كورونا يف العراق، والجهود الحكومية 
املبذول�ة ملواجهتها، وتواص�ل وزارة الصحة 
والعالجي�ة،  الطبي�ة  املس�تلزمات  بتوف�ري 
الدول�ة. ملؤسس�ات  اللوجس�تية  والجه�ود 
البي�ان،  أيض�ا، بحس�ب  اللجن�ة  وناقش�ت 
املوضوع�ات املدرجة ضمن ج�دول األعمال، 

وأصدرت عدداً من القرارات بشأنها:
الع�ام  ب�دء  ع�ىل  املوافق�ة  أوال/ 
املواف�ق  ال�درايس2020/2021 ي�وم األح�د 
وزارت�ا  تع�رض  أن  ع�ىل   ،  29/11/2020

العلم�ي  الع�ايل والبح�ث  الربي�ة والتعلي�م 
خططهما املٌّع�دة مع وزارة الصح�ة والبيئة 
لتأم�ن تنفيذ اإلج�راءات الوقائية، وعرضها 
يف اجتم�اع اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 

الوطنية القادم.
العراقي�ة  الخارجي�ة  وزارة  إعم�ام  ثاني�ا/ 
الق�رارات الخاص�ة بالوافدي�ن اىل البعث�ات 
الدبلوماسية العاملة يف العراق، واىل السفارات 

العراقية يف الخارج بالطرق الرسمية.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
انه�ى مجل�س الن�واب تقري�ر ومناقش�ة مروع 
قانون تمويل العجز املايل ، بعد سلس�لة مناقش�ات 
ع�رض  رافقته�ا  مش�ركة  نيابي�ة  واجتماع�ات 
مقرحات وتوصي�ات نيابية اعدته�ا اللجنة املالية 
النيابي�ة ولجن�ة مراقبة تنفيذ الربنام�ج الحكومي 
والتخطيط السراتيجي النيابية حول مروع قانون 

تموي�ل العجز املايل “ االق�راض “، وصادقت عليها 
رئاسة مجلس النواب .باملقابل، اعلنت اللجنة املالية 
النيابي�ة امتالكه�ا معلومات وبيان�ات موثقة بأن 
مبلغ االقراض مبالغ فيه مقارنًة بالرصف لألشهر 
الس�ابقة، وكذلك من خالل استضافة املسؤولن يف 
وزراة املالي�ة ومعرف�ة البيانات م�ن قبلها.واكدت 
اللجن�ة املالية النيابية، خالل جلس�ة الربملان امس، 

حرصه�ا عىل تمرير قانون االقراض بالشكل الذي 
يضمن رصف رواتب املوظفن واملتقاعدين وشبكة 
الحماي�ة االجتماعي�ة والنفق�ات االخ�رى واجراء 
االصالحات املالية واالقتصادي�ة من قبل الحكومة. 
كم�ا ابدت اللجنة املالية النيابية اعراضها عىل عدم 
تقديم م�روع قانون املوازنة العام�ة لعام ٢٠٢٠ 
خالفاً لقانون االدارة املالية االتحادية.اىل ذلك، اعلنت 

كتل�ة الحكم�ة النياببة انها لن تص�وت عىل قانون 
تموي�ل العجز املايل “ االقراض “اذا لم يتضمن دفع 
مس�تحقات الفالح�ن واملزارعن”.وق�ال النائ�ب، 
عيل البدي�ري، يف موتمر صحفي مش�رك مع نواب 
الكتلة ، حرضته “ الزوراء “: ان “ احد ابرز الربامج 

للحكومة الحالية هو دعم القطاع الزراعي.

الجزائر / متابعة الزوراء:
اندلعت عدة حرائق غابات يف مختلف 
أنح�اء الجزائ�ر يف الس�اعات ال��24 
املاضية، مما أدى إىل مرصع شخصن 
يف تيب�ازة بغ�رب العاصم�ة، وإجالء 
حواىل 15 شخصا، ليل الجمعة السبت، 
للحماي�ة  العام�ة  املديري�ة  بحس�ب 
املدني�ة الجزائرية.وذكرت املديرية، يف 
بيان ُنر عىل حس�ابها يف فيس�بوك، 
أن الرجل�ن اللذي�ن لقي�ا حتفهما يف 
تيبازة )ش�مال( أحاطت بهما النريان 
للدج�اج. ق�ن  يف  وجودهم�ا  أثن�اء 

وأضاف�ت أنه ت�م إجالء 15 ش�خًصا 
م�ن ثالث عائالت تعي�ش بالقرب من 
م�كان الحرائق.وتم إرس�ال أكثر من 
53 رج�ل إطف�اء و 16 ش�احنة م�ن 
الجزائ�ر العاصمة ملس�اعدة زمالئهم 
الحرائ�ق  ت�زال  ال  تيب�ازة، حي�ث  يف 
الت�ي اندلعت مس�اء الجمع�ة خارج 
السيطرة صباح السبت بسبب الرياح 
العاتية.وت�م اإلبالغ عن عدة حرائق يف 
الساعات األربع والعرين املاضية يف 
10 واليات يف ش�مال الب�الد، من دون 

تقديم أية معلومات عن مصدرها.

جو بايدن رئيسا للواليات املتحدة األمريكية 
ترامب يغادر البيت األبيض للمرة األوىل منذ االنتخابات

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنت وس�ائل اإلع�الم األمريكية، امس 
الس�بت، فوز املرش�ح الديمقراطي جو 
باي�دن بالرئاس�ة األمريكي�ة، بن�اًء عىل 
نتائج والية بنس�لفانيا الحاسمة، فيما 
غادر  ترامب البي�ت األبيض للمرة األوىل 

منذ االنتخابات.
وق�ال مرك�ز إديس�ون لألبح�اث وعدة 
ش�بكات تلفزيوني�ة كربى إن املرش�ح 
الديمقراطي ج�و بايدن فاز بانتخابات 
مرك�ز  األمريكية.وحس�ب  الرئاس�ة 
إديس�ون لألبح�اث، أصبح باي�دن )77 
عاما( أكرب رئيس أمريكي منتخب س�نا 
بع�د فش�ل ترام�ب يف توس�يع قاعدته 
الشعبية وراء الناخبن البيض يف الريف 
وأبناء الطبق�ة العاملة.وأف�ادت وكالة 
“أسوش�يتد ب�رس” بأن باي�دن تحصل 
غ�ىل 284 ص�وت مقاب�ل 214 للرئيس 
ترامب.وبحس�ب  دونال�د  األمريك�ي 
صحيف�ة “يس إن إن” األمريكي�ة، التي 
أك�دت انتص�ار باي�دن ع�ىل منافس�ه، 
دونال�د  الجمه�وري،  الح�زب  مرش�ح 
الرئي�س  باي�دن  س�يصبح  ترام�ب، 
األمريكي ال� 46، الذي سيبلغ من العمر 
78 عاًم�ا يف نهاي�ة ه�ذا الش�هر، حيث 
يعترب الرئيس األكرب سنا يف تاريخ البالد، 
عندم�ا يتم تنصيب�ه يف يناي�ر/ كانون 
الثاني القادم.وذك�رت وكالة “رويرز” 
أن حملة املرشح الديمقراطي جو بايدن 
تخط�ط ألن يلق�ي كلمة يف وق�ت ذروة 

املش�اهدة ، يف الوقت ال�ذي يواصل فيه 
توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري 
الرئي�س دونالد ترام�ب.يف غضون ذلك، 
قال�ت وكالة فرانس برس، الس�بت، إن 
الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترامب، غادر 
البيت األبيض ووصل إىل ناديه للغولف يف 
فرجينيا مع تواصل عد األصوات.وخرج 
ترامب من البي�ت األبيض ألول مرة منذ 
يوم االنتخابات مرتدًيا مالبس الغولف.

ويأتي خروج الرئي�س بعد لحظات من 

ش�نه هجوًم�ا جدي�ًدا ع�رب توي�ر عىل 
“األصوات غري القانونية” مع اس�تمرار 
ف�ارق تق�دم ج�و باي�دن يف جورجي�ا 
باالنتخاب�ات  االتس�اع  يف  وبنس�لفانيا 
أح�دث  يف  ترام�ب  األمريكية.وق�ال 
تغريدة:” لق�د ربحت ه�ذه االنتخابات 
بفارق كبري”.وأضاف يف تغريدة أخرى: 
“استخدمت جورجيا وميشغان برنامج 
عد مش�كوك بمصداقيته وهو ما يظهر 
االنتخاب�ات”. الت�ي س�ادت  الف�وىض 

وتابع”ت�م تلق�ي ع�رات اآلالف م�ن 
بع�د  قانون�ي  غ�ري  بش�كل  األص�وات 
الس�اعة الثامنة مساء يوم الثالثاء، يوم 
االنتخابات”مم�ا يجع�ل أهليته�م، كما 
يقول، باطلة.ومىض يقول إن عملية فرز 
األصوات كانت مخبأة بواسطة الجرارات 
يف والية بنس�لفانيا التي، وفق�ا للرئيس 
“أغلق�ت األبواب والنواف�ذ كانت مغطاة 
يتمك�ن  ال  بحي�ث  الس�ميك  بالكرت�ون 
املراقبون م�ن رؤية غرف العد”. وأضاف 

ترامب: “حدثت أشياء س�يئة يف الداخل. 
تغ�ريات مكانها! “.وال يوجد دليل إلثبات 
مزاع�م تزوي�ر االنتخاب�ات، والت�ي ب�دأ 
تداولها صب�اح األربعاء عندما بدأ تقدمه 
يف الواليات الرئيس�ية ضد الديمقراطين 
ذك�رت  س�ابق،  وق�ت  التقل�ص.ويف  يف 
صحيفة “واشنطن بوس�ت” كشفت أن 
مستش�اري ترام�ب حثوه بش�كل رسي 
عىل االس�تعداد للهزيم�ة االنتخابية أمام 
منافس�ه الديمقراطي جو بايدن.بدوره، 
ق�ال ترام�ب يف تغري�دة عىل توي�ر: لقد 
ف�زت يف ه�ذه االنتخاب�ات بف�ارق كبري.
وق�ال إن كل التق�دم ال�ذي حقق�ه يوم 
االق�راع اختف�ى بأعجوب�ة م�ع م�رور 
األي�ام.. ه�ذا الس�بق قد يعود م�ع تقدم 
اإلج�راءات القانونية.مؤك�دا يف تغريدات 
امس ع�ىل “توي�ر”: أن “آالف األصوات 
غ�ري القانوني�ة” وصل�ت بع�د الس�اعة 
الثامن�ة مس�اء يوم االق�راع، وهي التي 
قلبت النتيجة لصالح منافسه جو بايدن 
يف ع�دة واليات منها بنس�لفانيا.وأكد أن 
أب�واب مراكز الف�رز أغلقت بش�احنات 
وُظللت النوافذ ملنع املراقبن من رؤية ما 
يجري داخلها. وتاب�ع: “الناس يطالبون 
بوقف عّد األصوات وبالشفافية”.وتابع 
يف سلس�لة تغريدات: “االنتخابات كانت 
فوىض ش�املة.. أجهزة عد األصوات يف 
جورجيا وميش�يغان فيه�ا خلل كبري”. 
وأض�اف ترم�ب: “لق�د ف�زت يف ه�ذه 

االنتخابات بفارق كبري”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر يف اسواق بغداد، 
الكفاح  بورصة  سجلت  حيث  السبت،  امس 
املركزية يف بغداد، امس، 1٢49٠٠ دينار عراقي 
بورصة  وسجلت  امريكي،  دوالر   1٠٠ مقابل 
 1٠٠ مقابل  دينارا   1٢495٠ ببغداد  الحارثية 
يف  استقرت  والراء  البيع  اسعار  دوالر.وكانت 
محالت الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، وكما 
ييل: بلغ سعر البيع 1٢55٠٠ دينارعراقي، بينما 
 1٠٠ لكل  دينار   1٢45٠٠ الراء  اسعار  بلغت 

دوالر امريكي.

تراجع طفيف بأسعار الدوالر 
يف األسواق احمللية

النقل: الساعات املقبلة ستشهد توقيع 
العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

التعليم ختفض األجور الدراسية يف 
الكليات األهلية

اللجنة العليا توافق على بدء العام الدراسي اجلديد يف 29 
تشرين الثاني احلالي 

جملس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون متويل العجز املالي 

اجلزائر.. حرائق يف 10 واليات 
تلتهم مساحات واسعة من الغابات

قررت دخول الوافدين غري العراقيني عرب املنافذ اجلوية حصرًا

رئيس الوزراء : منتخب اسود الرافدين فخر البلد ووحد العراقيني يف اصعب الظروف

االخريةهجوم عنيف على مهرجان اجلونة بعد إصابة النجوم بفريوس كورونا 

ص 6

 

العراق يسجل تراجعا يف عدد 
اإلصابات والوفيات بكورونا 

بعد تسجيل 2880 إصابة جديدة و39 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الس�بت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل ٢88٠ اصاب�ة جديدة و39 حالة 
وفاة وش�فاء ٢66٠ حال�ة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
ان  »ال�زوراء«:  تلقته�ا  له�ا  وثيق�ة  يف 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
158٠7، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٢9866٢1، مبينة انه تم تس�جيل ٢88٠ 
اصاب�ة جدي�دة و39 حالة وفاة وش�فاء 
٢66٠ حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
الش�فاء ال�كيل: 4٢59٢6 )85.9%(، ام�ا 
عدد ح�االت االصابات ال�كيل: 496٠19، 
بينم�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج: 
5881٠، يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة 
يف العناي�ة املرك�زة: 393، وع�دد ح�االت 
الوفيات ال�كيل: 11٢83.من جهته، اعلن 
مدي�ر ع�ام صحة بغ�داد الرصاف�ة، عبد 
الغن�ي الس�اعدي ، تس�جيل 531 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا بينها 348 خالل 
الصحي�ة. للقطاع�ات  الوبائ�ي  الرص�د 

وقال الس�اعدي يف بيان تلقته »الزوراء«: 
ان »املؤسس�ات الصحي�ة س�جلت اليوم 
يف جان�ب الرصاف�ة 531 اصاب�ة جديدة 

بف�ريوس كورون�ا موزعة كالت�ايل: 348 
حال�ة خالل الرص�د الوبائ�ي  للقطاعات 
الصحي�ة : قطاع الرصاف�ة 11٠ حالة / 
قط�اع البلدي�ات االول 38 حال�ة / قطاع 
االس�تقالل  81 حال�ة/ قط�اع  الش�عب 
59 حال�ة / قط�اع االعظمي�ة 6٠ حال�ة 
.واشار اىل ان 183 حالة خالل مراجعتهم 
للمؤسس�ات الصحية : مدينة الصدر ٢4 
ح�االت محل�ة  , 534  , 565 , 56٢,  55٢  
االورف�يل , الج�وادر , جميل�ة , الحبيبي�ة   
كيارة  , قطاعات  34, , 5٢1 . 565 . قطاع 
االعظمي�ة 15 حال�ة  محل�ة 3٢3, 314, 
316 . 314,  31٢, 317، الشعب 19  حالة  
محلة 317, 337 ، حي البساتن , حي اور 
.331 ,  3٢9 , 333 , 345 , 341,البلديات 
7 ح�االت محل�ة . 734 , 7٢٢  , الزراعي , 
771 , ش�ارع فلس�طن 7  حاالت  محلة 
5٠5, 5٠3 5٠6 ,   ,5٠٢, 5٠4 , االم�ن 7 
حاالت  محلة, , 733 ,  741 , 7٢1 . 743، 
بغداد جديدة  6 حاالت   محلة 7٠1 , 7٠9 
7٠6 , 7٠4 , الزعفراني�ة  9 حال�ة  محلة   
, 958 ,  ش�ارع املعه�د ,  959  ,  95٢ , 
964 ،زيون�ة 4 ح�االت , 716 ,  , 71٢, 
71٠ ،املدائ�ن 9 حاالت , جرس دياىل , حي 
الوح�دة ,الوردية، الكرادة 7 حاالت  محلة 

. 9٠9 , 9٠6 , 9٠5 ,9٠3

إصابات كورونا عامليا تناهز الـ50 مليونا وتسجل قفزات كبرية 
الوباء يتفشى يف 216 دولة

بغداد/متابعة الزوراء:
  أعلنت اللجنة املالية النيابية تخفيض وزارة املالية نسبة االقراض إىل ۳۱ تريليون 
دينار عراقي بعد ان كان 41 تريليونا.وقال عضو اللجنة، أحمد مظهر الجبوري، يف 
ترصيح صحفي: إن »لجنته اجرت مشاورات عدة مع وزارة املالية ملناقشة قانون 
تمويل العجز املايل )االقراض(، الفتا إىل أن »تخفيض الوزارة نسبة االقراض إىل 
۳۱ تريليونا بعد ان كان 41 ، وهذه اشارة واضحة عىل أن مبلغ 41 كان مبالغا به«.

وأضاف أن »لجنته تشدد عىل تخفيض النسبة وتحجيمها«، مرجحا عدم التصويت 
القانون  »تمرير  الجبوري  الثالثاء«.وتوقع  أو  االثنن  القانون خالل جلستي  عىل 
خالل جلسة الخميس املقبل«، الفتا إىل أن »الحكومة تحتاج 6 اىل 7 تريليون دينار 

التغطية الرواتب«.

املالية ختفض نسبة االقرتاض إىل 
31 تريليوناً بعد أن كان 41
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بغداد/ الزوراء:
وافقت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
امس السبت، عىل بدء العام الدرايس الجديد يوم 
يكون  ان  قررت  فيما   ،  2020/11/29 االحد 
دخول الوافدين غري العراقيني عرب املنافذ الجوية 

حرصاً.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  »الزوراء«:  تلقته 
مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماع اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية، جرت خالله مناقشة 
آخر تطورات جائحة كورونا يف العراق، والجهود 
وزارة  وتواصل  ملواجهتها،  املبذولة  الحكومية 
والعالجية،  الطبية  املستلزمات  بتوفري  الصحة 

والجهود اللوجستية ملؤسسات الدولة.
وناقشت اللجنة أيضا، بحسب البيان، املوضوعات 
املدرجة ضمن جدول األعمال، وأصدرت عدداً من 

القرارات بشأنها:
أوال/ املوافقة عىل بدء العام الدرايس2021/2020 
يوم األحد املوافق 2020/11/29 ، عىل أن تعرض 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتا 
والبيئة  الصحة  وزارة  مع  املٌّعدة  خططهما 

يف  وعرضها  الوقائية،  اإلجراءات  تنفيذ  لتأمني 
اجتماع اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 

القادم.
ثانيا/ إعمام وزارة الخارجية العراقية القرارات 
الدبلوماسية  البعثات  اىل  بالوافدين  الخاصة 
يف  العراقية  السفارات  واىل  العراق،  يف  العاملة 

الخارج بالطرق الرسمية.
اللقاح  لرشاء  املالية  املستحقات  دفع  ثالثا/ 
العاملي  التحالف  من  كورونا  بفايروس  الخاص 
األوىل،  الدفعه   )GAVI( والتحصني  للقاحات 
لقرار  استناداً  معهم،  املوقعة  لالتفاقية  وفقاً 
رقم  الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
الرشكة  لسنة 2020، ومن تخصيصات   )103(
الطبية  واملستلزمات  األدوية  لتسويق  العامة 

)كيماديا(.
رابعا/ االلتزام بالعمل بقرار اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية رقم )24( لسنة 2020.
دراسة  بإعادة  الصحة  وزارة  قيام  خامسا/ 
الفحوصات  إلجراء  املهنية،  واملعايري  الضوابط 
املختربية لفايروس كورونا يف املختربات األهلية، 
بما يضمن رشوط السالمة يف املختربات األهلية 

املؤلفة  واللجنة  بينها  بالتنسيق  الرصينة، 
بموجب األمر اإلداري الصادر رقم )20(، الصادر 
بالعدد  املرقم  املستشارين  هيئة  كتاب  بموجب 

)أ/528( املؤرخ يف 2020/8/11.
سادسا/

اللجنة  قرارات  وفق  عىل  بالعمل  االلتزام   -1
املرقمة  الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
الستحصال  الحاجة  وانتفاء   ،)89،80،74،22(
وزارة  من  املمانعة(  )عدم  الصحية  املوافقة 

الصحة.
العليا  اللجنة  قرار  من   )1( الفقرة  إلغاء   -2
لسنة   )91( رقم  الوطنية  والسالمة  للصحة 
عرشة  السادسة  جلستها  يف  املأخوذ   ،2020

املنعقدة بتأريخ 2020/8/15.
العليا  اللجنة  قرار  من  )أ(  الفقرة  إلغاء   -3
لسنة   )108( رقم  الوطنية  والسالمة  للصحة 
2020، املأخوذ يف جلستها الثامنة عرشة املنعقدة 

بتأريخ 2020/9/19.
عرب  العراقيني  غري  الوافدين  دخول  يكون   -4
رشوط  تطبيق  مع  حرصاً،  الجوية  املنافذ 

إجراءات الوقاية املأخوذة من اللجنة آنفاً.

اللجنة العليا توافق على بدء العام الدراسي اجلديد يف 
29 تشرين الثاني احلالي 
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الزوراء/ يوسف سلمـان:

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مرشوع 

قانـون تمويـل العجـز املـايل ، بعـد سلسـلة 

مناقشات واجتماعات نيابية مشرتكة رافقتها 

عـرض مقرتحات وتوصيـات نيابيـة اعدتها 

اللجنـة املاليـة النيابية ولجنـة مراقبة تنفيذ 

الربنامـج الحكومي والتخطيط السـرتاتيجي 

النيابيـة حول مـرشوع قانـون تمويل العجز 

املايل “ االقـرتاض “، وصادقت عليها رئاسـة 

مجلس النواب .

يف غضـون ذلـك، علمـت “الـزوراء” ان وزارة 

املاليـة قـررت تخفيـض مبلـغ االقـرتاض يف 

قانون تمويل العجـز املايل من 41 تريليون اىل 

31 تريليـون دينــار ، وابلغت اللجنـة املالية 

النيابية بذلك رسميا.

النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  اعلنـت  باملقابـل، 

امتالكهــا معلومـات وبيانـات موثقـة بأن 

مبلـغ االقرتاض مبالغ فيـه مقارنًة بالرصف 

لألشـهر السابقة، وكذلك من خالل استضافة 

املسـؤولني يف وزراة املالية ومعرفـة البيانات 

من قبلها.

واكـدت اللجنـة املالية النيابية، خالل جلسـة 

الربملـان امس، حرصهــا عىل تمريـر قانون 

االقرتاض بالشـكل الذي يضمن رصف رواتب 

الحمايـة  وشـبكة  واملتقاعديـن  املوظفـني 

واجـراء  االخـرى  والنفقـات  االجتماعيـة 

االصالحـات املاليـة واالقتصاديـة مـن قبـل 

الحكومة.

كما ابدت اللجنة املالية النيابية اعرتاضها عىل 

عدم تقديم مرشوع قانون املوازنة العامة لعام 

٢٠٢٠ خالفاً لقانون االدارة املالية االتحادية.

اىل ذلـك، اعلنـت كتلـة الحكمة النياببـة انها 

لـن تصوت عىل قانـون تمويل العجـز املايل “ 

االقـرتاض “اذا لـم يتضمن دفع مسـتحقات 

الفالحني واملزارعني”.

وقال النائـب، عيل البديري، يف موتمر صحفي 

مشـرتك مع نواب الكتلـة ، حرضته “ الزوراء 

“: ان “ احـد ابـرز الربامج للحكومـة الحالية 

هـو دعم القطـاع الزراعي، لكـن واقع الحال 

غري ذلك، حيث بعد سـتة اشـهر من تسـويق 

الفالحـني ملحاصيلهم لم تدفـع لهم الحكومة 

مستحقاتهم حتى اآلن “.

القطـاع  يف  العاملـني  نسـبة   “ ان  واضـاف 

الزراعـي تعد اكرب نسـبة من سـكان العراق ، 

وتعتمد عليهم قطاعات اخرى مثل القطاعني 

التجـاري والصناعـي، وهم املحرك االسـايس 

للحياة االقتصادية “.

ويف جلسـته يوم امس، صـوت مجلس النواب 

عىل مرشوع قانون انضمام جمهورية العراق 

اىل الربوتوكـول الثانـي التفاقيـة الهاي لعام 

١٩٥٤ الخاص بحمايـة املمتلكات الثقافية يف 

حال النزاع املسلح .

كمـا صـوت عـىل مـرشوع قانـون انضمام 

جمهوريـة العراق اىل اتفاقية بنك االسـتثمار 

االسـيوي للبنـى التحتيـة، فيما قـرر تأجيل 

التصويت عىل مرشوع قانون تصديق اتفاقية 

االمـم املتحـدة بشـأن الشـفافية يف التحكيم 

التعاهدي بني املسـتثمرين والدول، اىل جلسته 

املُقبلة .

كما قـرر مجلـس النـواب تأجيـل التصويت 

عـىل مقـرتح قانـون التعديـل االول لقانـون 

هيأة االرشاف القضائي رقم ٢٩ لسـنة ٢٠١٦ 

اىل جلسـاته املُقبلـة، بنـاءا عىل طلـب اللجنة 

املعنية.

وقـد انهـى مجلس النـواب تقرير ومناقشـة 

ثالثة مرشوعات قوانني.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أودى فريوس كورونا املسـتجد بحياة مليون 
و235 ألفـاً و148 شـخصاً يف العالـم منـذ 
اإلبـالغ عـن ظهور املـرض يف الصـني، فيما 
بلغـت حصيلة أعـداد املصابـني املعلن عنها 
نحـو 49 مليونـا و714 ألف إصابـة مؤكدة، 
تعـاىف منهم ما يقارب مـن 35 مليونا و288 

ألف مريض.
وتواصـل جائحـة كورونـا تفشـيها يف 216 
دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت 
األرقـام املسـجلة قفزة ملحوظـة، حيث تم 
ألـف و261 إصابـة جديـدة   623 تسـجيل 
مكتشـفة، وأوقعـت خـالل الــ24 سـاعة 

األخرية 9,084 حالة وفاة.
وال تعكـس هـذه األرقام إال جـزءاً من العدد 
الفعـيل لإلصابـات، إذ ال تجـري دول عـدة 
فحوصـاً إال للحـاالت األكثر خطـورة، فيما 
تعطـي دول أخرى أولوية يف إجراء الفحوص 
لتتبـع مخالطـي املصابـني، تضـاف إىل ذلك 
محدوديـة إمكانـات الفحص لـدى عدد من 

الدول الفقرية.
وسـجلت 8875 وفـاة إضافيـة و608 آالف 
و869 إصابـة جديـدة يف العالـم، وهذه هي 
املـرة األوىل التي يتم فيها تجـاوز عتبة 600 

ألف إصابة يومية مسجلة يف العالم.
والدول التي سـجلت أكرب عدد مـن الوفيات 
والعرشيـن  األربـع  السـاعات  يف  الجديـدة 
األخرية، هي الواليات املتحدة )1226( والهند 

)670( والربازيل )630(.
والواليات املتحدة هي أكثر البلدان ترضراً من 
حيث عدد الوفيات واإلصابات مع تسـجيلها 
234 ألفاً و944 وفاة من أصل تسـعة ماليني 
تعـداد  حسـب  إصابـة،  و967  آالف  و610 
جامعـة جونز هوبكنز، وشـفي مـا ال يقل 
عن ثالثـة ماليني و781 ألفاً و751 شـخصاً 

يف البالد.
وبعد الواليات املتحدة، أكثر الدول ترضراً من 
الوباء هي الربازيل حيث سـجلت 1616 ألفاً 
و736 وفـاة من أصل خمسـة ماليني و612 
ألفـاً و319 إصابة، ثـم الهند مـع 124 ألفاً 

و985 وفاة )ثمانية ماليني و411 ألفاً و724 
إصابة(، واملكسـيك مـع 93772 وفاة )949 
ألفـاً و197 إصابة( وبريطانيـا مع 48120 

وفاة )مليون و123 ألفاً و197 إصابة(. 
وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكرب عدد من 
الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 108 وفيات 
لـكل 100 ألف نسـمة، تليها البـريو )105( 

وإسبانيا )82( والربازيل )76(. 
وحتـى امـس، أحصـت الصـني )مـن دون 
احتساب ماكاو وهونغ كونغ( رسمياً 4634 
وفـاة من أصـل 86151 إصابـة )36 إصابة 
جديدة بـني الخميس والجمعـة( فيما تعاىف 

81081 شخصاً.
وأحصـت منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 
408 الف و735 وفـاة مـن أصـل 11 مليوناً 

و486 ألفا و896 إصابة.
أما أوروبا فسّجلت 297 ألفاً و757 وفاة من 
أصـل 11 مليونـاً و921 ألفـاً و355 إصابة، 
فيمـا بلـغ عدد الوفيـات املعلنـة يف الواليات 
املتحدة وكنـدا معاً 245 ألفا و325 )تسـعة 

ماليني و861 ألفاً و752 إصابة(. 
وسجلت آسيا 174945 وفاة من نحو عرشة 
ماليـني و879 ألفـًا و300 إصابـة، والرشق 
األوسط 63207 وفاة من نحو مليونني و684 
ألفاً و203 إصابـات، وإفريقيا 44238 وفاة 
مـن أصل مليـون و844 ألفـاً و384 إصابة، 

وأوقيانيا 941 وفاة من 29897 اصابة.
ونظـراً للتعديـالت التـي تدخلها السـلطات 
الوطنية عـىل األعداد أو تأخرهـا يف نرشها، 
فإن األرقام التي يتم تحديثها خالل الساعات 
األربع والعرشين األخرية قد ال تتطابق بشكل 

دقيق مع حصيلة اليوم السابق.
ويف ايران، حيث يشـهد البـالد موجة جديدة 
لتفيش الوباء، اعلن الرئيس حسـن روحاني 
عن حظر لألعمال االقتصادية غري الرضورية 
يف العاصمـة طهـران، واملـدن املزدحمة بعد 
السـاعة السادسة مسـاء وملدة شهر واحد، 
وقالت مصادر حكومية، إن االغالق الجزئي، 
ال يشـمل متاجر بيع املواد الغذائية واملرافق 

الخدمية.

جملس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون متويل العجز املالي 
احلكومة ختفض االقرتاض إىل 31 تريليون دينـار

إصابات كورونا عامليا تناهز الـ50 
مليونا وتسجل قفزات كبرية 

الوباء يتفشى يف 216 دولة

بغداد/ الزوراء:

أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، امـس السـبت، أن الدولـة لن 

تتسـاهل مـع مـن يتجـاوز أوامـر عدم 

استخدام الرصاص ضد املتظاهرين، فيما 

اعلنـت وزارة الداخلية القبـض عىل قاتل 

أحد املتظاهرين يف البرصة .

وقـال الكاظمـي يف تغريـدة لـه تابعتهـا 

“الزوراء”: إن “الدولة لن تتسـاهل مع أي 

منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام 

الرصـاص ضد املتظاهريـن كما حصل يف 

البـرصة”، الفتـًا إىل أن “األجهـزة األمنية 

جـادة يف عـدم السـماح لبعض املسـيئني 

بتشويه صورتها”.

وأضـاف الكاظمـي أن “القـوات األمنيـة 

اعتقلـت املتهم بقتل املتظاهر عمر فاضل 

وسينال جزاءه العادل”.

بقواتنـا  وتابـع: “نثـق بشـعبنا، ونثـق 

األمنية وجيشـنا البطل، وسـنتجاوز معاً 

التحديات”.

من جهتهـا، أعلنـت وزارة الداخلية إلقاء 

القبـض عـىل قاتـل أحـد املتظاهريـن يف 

محافظة البرصة.

وذكر بيان صادر عـن وزارة الداخلية: أن 

“القوات األمنية ويف إطار جهودها لكشف 

مالبسات حادث مقتل أحد املتظاهرين يف 

محافظة البرصة خالل تظاهرات سـاحة 

البحريـة، يوم الجمعـة، تمكنت من إلقاء 

القبض عىل القاتل”.

وأشار البيان إىل أن “القاتل اعرتف رصاحة 

بجريمتـه بعـد إجراء التحقيقـات األولية 

معـه تمهيـداً إلحالتـه إىل القضـاء لينال 

جزاءه العادل”.

اىل ذلك، اوضحت وزارة الداخلية أن حادثة 

البرصة ترّصف فردي ال يمثل الوزارة، وأن 

هناك أوامر وتعليمات من أعىل املستويات 

بعدم حمل القوات األمنية السـالح الناري 

خالل التظاهرات.

وزارة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 

الداخليـة، اللـواء خالد املحنـا، يف ترصيح 

فتحـت  الداخليـة  “وزارة  إن  صحفـي: 

تحقيقـاً ملـا جـرى يف البرصة مـن اعتداء 

عىل املتظاهرين، وذهـب ضحيته أحدهم 

عىل يد منتسب يف القوات األمنية ومعاقبة 

املقرصيـن “، موضحـًا أن “هـذا األمر ال 

يعنـي أن القـوات األمنية هي من تسـعى 

لالعتداء عىل املتظاهرين السلميني، وإنما 

هـو تـرصف فـردي ،وأن الـوزارة جـادة 

بمعاقبة املخالفني لألوامر والتعليمات “.

أن  إىل  الداخليـة  باسـم  الناطـق  ولفـت 

“وزير الداخلية أرسل األجهزة التحقيقية 

واالسـتخباراتية إىل البرصة أمس الجمعة 

للتحقيق بجريمة مقتل أحد املتظاهرين”، 

مؤكداً أنه “تم التوصل للجاني وهو ضابط 

برتبـة نقيـب منتسـب لرشطـة البرصة، 

واعـرتف باطالق النـار لتفريق املحتجني، 

إاّل أن رصاصـة أصابت من دون قصد أحد 

املتظاهرين وأودت بحياته”.

وشـدد عىل أن “الجاني سـيحال للقضاء 

لينـال جزاءه العـادل، وأن وزارة الداخلية 

ومـن خالل رسعـة اسـتجابتها لكشـف 

الجريمـة ورسعة الوصـول للجاني أثبتت 

أنهـا تتمكـن مـن القبـض عـىل الجنـاة 

بوقت رسيـع ما سـيؤدي إىل انخفاض يف 

نسب االنتهاكات وسـوف لن تكون هناك 

جرائم مـع وجود التعاون والتنسـيق مع 

املتظاهرين والتنسيقيات”.

وتابع املحنـا أن “هناك أوامـر وتعليمات 

من أعـىل املسـتويات، مـن القائـد العام 

للقـوات املسـلحة، ووزيـر الداخلية بعدم 

حمل القوات األمنية السـالح الناري خالل 

التظاهرات السلمية واالحتجاجات”.

وكان قائـد عمليات البـرصة اللواء الركن 

أكـرم صـدام مدنـف، قـد اعلـن، يف وقت 

سـابق، توصل القـوات االمنيـة اىل نتائج 

اوليـة لجريمة قتـل مواطـن بالقرب من 

ساحة التظاهر.

وقـال مدنـف يف بيـان: انه وجه بكشـف 

مقتل املواطـن البرصي الذي وقع بالقرب 

من ساحة التظاهر.

وأضـاف: أن القـوات األمنيـة توصلت إىل 

النتائـج األوليـة لجريمة القتل وسـيحال 

الجانـي إىل القضـاء لينال جـزاءه العادل 

مهما كانت هويته.

وكانـت وزارة الداخلية، قد اعلنت الجمعة 

املايض، تشـكيل فريق متخصص بشـأن 

محافظـة  يف  املتظاهريـن  أحـد  مقتـل 

البرصة.

وقالـت الـوزارة يف بيـان: إنه “اسـتمرارا 

لسياسـتها بالتعامل بشـفافية مع الرأي 

العام حول األحـداث الجارية، بأن قواتها 

األمنيـة ملتزمة حرفيـا بتوجيهات القائد 

العـام للقوات املسـلحة ووزيـر الداخلية 

يف  اسـتخدامه  او  السـالح  حمـل  بعـدم 

التعامـل مـع املتظاهريـن”، مضيفـاً ان 

“عمـل هـذه القـوات يقترص عـىل توفري 

الحمايـة للمتظاهريـن، وااللتـزام بأعىل 

درجات ضبط النفس يف هذا اإلطار”.

وأضافـت أن “الوزارة اتخـذت اإلجراءات 

القانونيـة الالزمة وشـكلت فريق تحقيق 

متخصصا بالتعـاون مع مختلف الجهات 

األمنيـة املعنيـة األخـرى منـذ اللحظـات 

األوىل التـي وقـع فيهـا حـادث مقتل أحد 

املتظاهريـن يف محافظـة البـرصة والذي 

تزامـن مـع انطـالق تظاهـرة يف سـاحة 

البحريـة يف املحافظة وسـيتم التوصل إىل 

الحقيقـة كاملـة وإعالنها بكل شـفافية 

ووضوح للرأي العام”.

الكاظمي: لن نتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام 
الرصاص ضد املتظاهرين

الداخلية تعلن إلقاء القبض على قاتل المتظاهر في البصرة

     

العراق يسجل تراجعا يف عدد اإلصابات والوفيات بكورونا والشفاء تالمس 86 %
بغداد/ الزوراء:

امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 

السـبت، املوقف الوبائـي اليومي لفريوس 

كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكدت 

تسـجيل ٢88٠ اصابـة جديـدة و3٩ حالة 

وفـاة وشـفاء ٢٦٦٠ حالة، حـددت دائرتا 

صحة الرصافة والكـرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

تلقتهـا  لهـا  وثيقـة  الـوزارة يف  وذكـرت 

»الـزوراء«: ان عدد الفحوصـات املختربية 

عـدد  ليصبـح   ،١٥8٠7 امـس:  ليـوم 

الفحوصات الكليـة: ٢٩8٦٦٢١، مبينة انه 

تم تسجيل ٢88٠ اصابة جديدة و3٩ حالة 

وفاة وشفاء ٢٦٦٠ حالة.

واضافـت: ان عدد حـاالت الشـفاء الكيل: 

حـاالت  عـدد  امـا   ،)%8٥.٩(  ٤٢٥٩٢٦

االصابـات الـكيل: ٤٩٦٠١٩، بينمـا عـدد 

الحاالت التي تحت العالج: ٥88١٠، يف حني 

عدد الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 

3٩3، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١١٢83.

مـن جهته، اعلـن مدير عام صحـة بغداد 

الرصافة، عبد الغني السـاعدي ، تسـجيل 

٥3١ اصابـة جديدة بفريوس كورونا بينها 

3٤8 خـالل الرصـد الوبائـي للقطاعـات 

الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته »الزوراء«: ان 

»املؤسسات الصحية سجلت اليوم يف جانب 

الرصافـة ٥3١ اصابـة جديـدة بفـريوس 

كورونـا موزعة كالتـايل: 3٤8 حالة خالل 

الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية : قطاع 

الرصافة ١١٠ حالة / قطاع البلديات االول 

38 حالة / قطاع الشعب 8١ حالة/ قطاع 

االسـتقالل ٥٩ حالة / قطاع االعظمية ٦٠ 

حالة .

واشـار اىل ان ١83 حالة خـالل مراجعتهم 

للمؤسسـات الصحية : مدينـة الصدر ٢٤ 

حـاالت محلـة  , ٥3٤  , ٥٦٥ , ٥٦٢,  ٥٥٢  

االورفـيل , الجـوادر , جميلـة , الحبيبيـة   

كيارة  , قطاعات  3٤, , ٥٢١ . ٥٦٥ . قطاع 

االعظميـة ١٥ حالـة  محلـة 3٢3, 3١٤, 

3١٦ . 3١٤,  3١٢, 3١7، الشـعب ١٩  حالة  

محلة 3١7, 337 ، حي البسـاتني , حي اور 

.33١ ,  3٢٩ , 333 , 3٤٥ , 3٤١,البلديات 7 

حاالت محلة . 73٤ , 7٢٢  , الزراعي , 77١ 

, شـارع فلسـطني 7  حـاالت  محلة ٥٠٥, 

٥٠3 ٥٠٦ ,   ,٥٠٢, ٥٠٤ , االمـني 7 حـاالت  

محلـة, , 733 ,  7٤١ , 7٢١ . 7٤3، بغـداد 

جديـدة  ٦ حاالت   محلة 7٠١ , 7٠٩ 7٠٦ , 

7٠٤ , الزعفرانيـة  ٩ حالة  محلة   , ٩٥8 ,  

شـارع املعهد ,  ٩٥٩  ,  ٩٥٢ , ٩٦٤ ،زيونة 

٤ حـاالت , 7١٦ ,  , 7١٢, 7١٠ ،املدائـن ٩ 

حاالت , جرس دياىل , حي الوحدة ,الوردية، 

الكـرادة 7 حاالت  محلـة ٩٠3, ٩٠٥ , ٩٠٦ 

, ٩٠٩ , حـي تونس ٤ حاالت محلة . 3٠٢ , 

3٠١ , 3٠3 العبيـدي  ٩ حاالت محلة , 7٦٢ 

،الطالبيـة   7٦٩. الزراعـي    , 7٦٤ , 7٦٥,

حالتني محلـة 3٢3 , 3٢٠ , الثعالبة , بوب 

الشـام , الحسـينية ١٠ حاالت محلة ٢٢٢, 

٢١٥ , ٢٠7 , البنـوك ٦ حـاالت محلة 3٢١ 

, الزراعـي , 3١٥ ، الغزالية ٤ حاالت محلة 

٦8١ ,  الجادرية3حاالت  محلة ٩٢3, ٩١١،  

الطالبيـة 3 حاالت محلة 3٢٢, 33٢, 3٢١،  

املشـتل 7 حاالت محلـة 77١, 7٦7, 7٥١، 

حـي القاهرة٦ حـاالت محلـة 3١١, 3٠٩, 

3١3, 3١8  ،حـي الزهراء ٥ حاالت محلة , 

7٥7 , 7٥٩ , الغزاليـة 3 حاالت محلة ٦8١ 

,  الصليخ 7 حاالت محلة 3٠٤, 3٢،  الغدير 

حالـة واحـدة محلة 7٠٦، حـي القاهرة ٩ 

حـاالت محلـة 3٠3 , 3٠٥،  الفحامة حالة 

واحدة .        

واضـاف السـاعدي انـه »تـم نقـل جميع 

الحـاالت اىل الحجر الصحـي لتلقي العالج 

عـىل وفق الربوتوكوالت املعتمدة«، مشـريا 

اىل ان »العـدد الرتاكمـي لإلصابـات ارتفع 

اىل ٦3٩٠3 تويف منهم ١37١ لالسـف فيما 

شـفاء  حالـة   ٥7٦٦٥ الشـفاء  اكتسـب 

واملتبقي قيد العالج ٤8٦7«.

وثمن الساعدي »الجهود التي تبذل من قبل 

مـالكات صحة الرصافـة ملعالجة مصابي 

فريوس كورونـا مضحني بأرواحهم إلنقاذ 

املصابني الفريوس«.

اىل ذلك، حددت دائـرة صحة الكرخ املوقف 

الوبائـي لها مع اعـداد وعناويـن الحاالت 

املشـخصة يف مخترباتهـا بمـرض فريوس 

كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات 

لغايـة السـاعة العارشة من ليلـة الجمعة 

واملعلن عنها امس السبت.

وذكـرت الدائـرة يف بيان تلقتـه »الزوراء«: 

ان عـدد االصابـات 7٤٩ موزعـة كاآلتـي: 

أبو غريب  ٩7/ ابو دشـري ٢١/ االسـكان 

7/ االعـالم ٢٥/ البيـاع  ١٦/ التاجـي ٤/ 

 /٢٤ الحريـة    /١ الحارثيـة   /١ الـرتاث 

الـــدورة  ٦7/ السـيدية  ١٦/ الشـالجية  

١٦/ الرشطـة الرابعـة ٩/ الشـعلة  ٢٢/ 

الصالحيـة  ١3/ الطارميـة  ٤/ الطوبجي  

 /١٤ العطـيـفيــة    /٢١ العامريـة    /١

الغزاليـة ٢٤/ القادسيـة  ٢٠/ الكاظميـة  

3٤/ اللطيـفيــة  ١3/ املحموديـة  ٤٦/ 

املـعالـف  ٢/ املكاسـب  ٦/ املنصور ٢٠/ 

املواصـالت  ١٠/ الوشـاش 8/ اليوسـفية 

الجامعـة  ١7/  اليـرمـوك  ٦/ حـي   /٢

حي الجهـاد  ٥٠/ حي الخـرضاء ٩/ حي 

العامـل  3٦/ حي العـدل ١١/ حي الفرات 

٩/ سـبع البور ٦/ ســـويـب 7/ شـارع 

حيفا ١/ ناحية الرشيد 3/ كرادة مريم ١/ 

مجمع االيادي ٢/ سـكنة جانب الرصافة 

٢٠/ محافظـة اربيـل ١/ محافظة االنبار 

١/ محافظـة ديـاىل ١/ محافظـة صـالح 

الدين١/ محافظة ميسان ١.

واضافت: ان عدد الشفاء: ٦٠٢، بينما عدد 

الوفيات: ٢.

بعد تسجيل 2880 إصابة جديدة و39 حالة وفاة
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بغداد/ الزوراء:

بإلقاء  قار  ذي  محافظة  رشطة  قيادة  أفادت 

القبض عىل احد املتهمني وضبط بحوزته 630 

من  آالف.   10 فئة  عراقي مزور من  دينار  ألف 

جهتها، اعلنت الرشطة املجتمعية منع فتاة من 

االنتحار يف ذي قار.

وقال بيان لقيادة رشطة محافظة ذي قار تلقت 

»الزوراء« نسخة منه: إن املتهم من سكنة مدينة 

الصدر وسط النارصية، وقد تم ضبط بحوزته 

أيضا عدد من األقراص املخدرة. مشريا إىل اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه وتوقيفه أصوليا.

امس  املجتمعية،  الرشطة  اعلنت  جهتها،  من 

السبت، منع فتاة من االنتحار يف ذي قار.

وقالت الرشطة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

دائرة  يف  املجتمعية  الرشطة  »مفارز  ان  منه: 

العالقات واالعالم لوزارة الداخلية بمحافظة ذي 

عاما  الـ16  بعمر  فتاة  إقناع  من  تمكنت  قار، 

بالعدول عن فكرة االنتحار، بعد ورود مناشدة 

لها من مواطنني بوجود فتاة تروم االنتحار من 

عىل جرس النرص باملحافظة«.

واضافت ان »األمر الذي دعا الرشطة املجتمعية 

واقناعها  الفتاة  ملوقع  الفوري  التحرك  اىل 

والتوجه بها ملقر الشعبة وتقديم الدعم النفيس 

واملعنوي لها، والوقوف عىل األسباب التي دعتها 

لإلقدام عىل االنتحار«.

أن  بعد  لذويها  تسليمها  »تم  انه  اىل  واشارت 

ابنتهم  برعاية  املجتمعية  الرشطة  وجهتهم 

وحل مشاكلها بالطرق الودية«.

بغداد/ الزوراء:

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  حددت 

يوم الثالثاء املقبل موعداً لبدء التقديم املبارش 

للسنة  الجامعات  يف  املسائية  الدراسة  إىل 

الدراسية 2020/2021. وفيما أوضحت لجنة 

قانون  بشأن  الخالف  أوجه  النيابية  التعليم 

مواده  بعض  أن  أكدت  الشهادات،  معادلة 

مررت  القانون  متن  يف  قبلنا  من  املؤرشة 

بعجالة.

التعليم  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

العايل والبحث العلمي، حيدر العبودي، يف بيان 

الرأي  “هيأة  ان  منه:  »الزوراء«نسخة  تلقت 

واستناداً إىل توجيه وزير التعليم العايل والبحث 

قررت  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 

املسائية  للدراسة  املبارش  التقديم  بدء  إعالن 

من قبل الجامعات والكليات واملعاهد عىل وفق 

“السقف  أن  إىل  مشرياً  املقررة””.  الضوابط 

ابتداًء  واحداً  للتقديم سيستمر شهراً  الزمني 

من يوم الثالثاء املوافق 10/11/2020”.

دليل  تحديث  ستتوىل  “الجامعات  أن  وأضاف 

يف مواقعها  وإعالنه  املسائية  الدراسة  أقسام 

الرسمية مع إعالن الضوابط وآلية التنافس«.

مخولة  الجامعات  “مجالس  أن  إىل  الفتاً 

بتخفيض الحدود الدنيا ملعدالت القبول بما ال 

يزيد عن ثالث درجات حسب حاجة املحافظة 

والجامعة وفقاً ملبدأ استقاللية الجامعات”.

التعليم  من جانب اخر، أوضحت عضو لجنة 

السبت،  امس  املكصويص،  ايناس  النيابية، 

أوجه الخالف بشأن قانون معادلة الشهادات، 

يف  قبلنا  من  املؤرشة  مواده  بعض  أن  مؤكدة 

متن القانون مررت بعجالة.

إن  صحفي:  ترصيح  يف  املكصويص  وقالت 

اللجنة  من  ورد  الشهادات  معادلة  “قانون 

القانون  القانونية امليض بمقرتحاتها بتعديل 

بما يخدم املصلحة الوطنية”.

ساندة  كانت  التعليم  “لجنة  أن  وأضافت 

املالحظات حول بعض  الكثري من  ابدينا  وقد 

فقرات القانون املضافة التي ال تؤسس سياقا 

أن  إىل  مشرية  الدولة”،  ملؤسسات  رصينا 

املبتعثني  الطلبة  وضع  حول  الخالف  “اوجه 

مررت بعيدا عن رؤية لجنة التعليم«.

وأوضحت املكصويص أن “بعض املواد تفتقر 

القانون”،  مع  يتناسب  بما  العلمية  لالطر 

التعليم  لجنة  أعضاء  “غالبية  أن  مؤكدة 

من  الرغم  عىل  القانون  عىل  متحفظون 

تمريره”.

بغداد/ الزوراء:
للتوقيع  املائية  املوارد  وزارة  تستعُد 
بروتوكول  عىل  الرتكي  الجانب  مع 
إدارة مياه نهر دجلة، والذي يسهم 
من  للبالد  الشهرية  الحصة  بتأمني 

مياه النهر.
املوارد  وزارة  يف  العام  املدير  وقال 
رايض  عيل  الرسمي،  الناطق  املائية، 

مع  املفاوضات  »ملف  إن  ثامر، 
املائية،  الحصص  الجوار بشأن  دول 
وخصوصا مع الجانب الرتكي، شهد 
تقدماً كبرياً يف اآلونة األخرية، وهناك 
عدد من االجتماعات الفنية حصلت 
رئيس  خول  حيث  الجانبني،  بني 
الوزراء، وزير املوارد املائية، صالحية 
التفاوض الفني مع الجانب الرتكي، 

وكذلك خول مجلس الوزراء، الوزير، 
يف  التعاون  بروتوكول  عىل  بالتوقيع 
إدارة املياه يف نهر دجلة، وتم االتفاق 
بشكل  الربوتوكول  فقرات  عىل 
وقت  يف  توقيعه  وسيتم  مشرتك، 

قريب«.
»الربوتوكول سيسهم  أن  ثامر  وبني 
املائية  العراق  حصة  تأمني  يف 

فإن  وبهذا  دجلة،  نهر  يف  الشهرية 
متقدمة  خطوة  يخطو  العراق 
من  أكثر  منذ  تتحقق  لم  ومهمة، 
ثالثني سنة، كما أن الربوتوكول دليل 
البلدين،  بني  املشرتك  التعاون  عىل 
ويؤكد صدق النوايا بضمان الحقوق 

املائية ومهنية املفاوض«.
كشف  الوزارة،  باسم  الناطق 

إنشاء  عىل  تركيا  مع  االتفاق  عن 
ويكون  بغداد،  مقره  بحثي  مركز 
مع  الرتكي،  الجانب  من  بإدامة 
وأوضح  البرصة،  بمحافظة  فرع 
تبادل  سيعزز  البحثي  »املركز  ان 
العراقية  الكوادر  وتدريب  الخربات 
يف  اإلرواء  واقع  عىل  امليداني  والعمل 

العراق«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس السبت، ضبط 
عجالت دون املوديل معدة للتهريب يف ميناء أم قرص 
االوسط. بينما اعلنت الهيئة العامة للجماركاعادة 
قرص  ام  جمرك  مركز  يف  متنوعة  مواد  اصدار 

الجنوبي.
تلقت  بيان  يف  الحدودية  املنافذ  هيئة  وقالت 
ووفق  »مفارزنا  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
معلومات من مصادر ومن قبل لجان مشرتكة يف 
منفذ ميناء أم قرص االوسط يف محافظة البرصة، 
تمكنت من ضبط حاويات عدد 4 حجم 40 قدما 
عجالت  حاويتني  بداخل  الجمركي  الحرم  داخل 
عدد 8 دون املوديل ال يسمح باستريادها ودخولها 
العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة معدة 
للتهريب، وكذلك حاويتني معسل اركيلة الذي يمنع 

استرياده«.
واضافت ان »عملية الضبط تمت بعد تشكيل لجنة 

البحث  شعبة  أعضاؤها  الحاويات   عىل  للكشف 
امليناء  واستخبارات  الرتاخيص  وشعبة  والتحري 
ومركز رشطة الجمارك والجمرك املدني، تبني بعد 
الحاويات  وختم  الواردة  املعلومات  صحة  الكشف 
بالختم الجمركي لغرض عرضها أمام أنظار قايض 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  املختص  التحقيق 

الالزمة بحقها«.
بينما اعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس السبت، 
اعادة اصدار مواد متنوعة يف مركز جمرك ام قرص 

الجنوبي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
الجنوبي  قرص  ام  جمرك  مركز  يف  »كوادرها  ان 
اعادت اصدار مواد مختلفة ) اركيلة + معطرات ( 
مخالفة لرشوط االسترياد لوجود نقص يف اوراقها 

الرسمية ».
وفقا  تمت  االصدار  اعادة  »عملية  ان  واضافت 

للتعليمات والضوابط النافذة«.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  النيابية،  الدفاع  األمن  لجنة  أكدت 
مكافحة  لقانون  النهائية  املسودة  إعداد  قرب 
النائب  اللجنة،  عضو  االلكرتونية.وقال  الجرائم 
ناقشت  والدفاع  األمن  »لجنة  إن  األسدي:  عدنان 
مع املدراء العامني يف جهاز األمن الوطني واألجهزة 
الوطني،  السايرب  حماية  موضوع  األخرى  األمنية 
مكافحة  قانون  خالل  من  املواطن  حماية  وكذلك 
إىل أن »هذا القانون يف  الجرائم االلكرتونية«، الفتاً 

ملساته األخرية، وأن خمس لجان يف التعديالت التي 
طرأت عىل مسودة القانون«.

هذا  ترشيع  من  »الهدف  أن  إىل  األسدي  وأشار 
القانون هو حماية املواطن وخصوصياته، وحماية 
قبل  االبتزاز من  األخالقية ومنع عمليات  القضايا 
بعض املتطفلني إىل جانب حماية األموال والوثائق 

واألمن الوطني واملعلومات الوطنية«.
أغلب  مع  لقاءات  أجرت  اللجنة   « أن  وأضاف 

الجهات األمنية والجهات القضائية ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس السبت، عودة 1150 نازحا يف محافظتي نينوى وصالح 

الدين، مؤكدة أن الحشد الشعبي ساندنا يف ذلك.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير عام دائرة شؤون الفروع فيها، عيل عباس جهاكري، 
يف ترصيح صحفي: إن “االرس العائدة توزعت بواقع 55 ارسة تضم 420 نازحا يف صالح الدين 
كانوا يقطنون قضاء سامراء ومنطقة الحويش وتمت اعادتهم اىل مناطقهم ضمن قرى البو 
خنجر والبو خليفة والعشاعشة بمحافظة صالح الدين ضمن برنامج العودة الطوعية اآلمنة 

الذي نظمته الوزارة«.
واكد جهاكري ان “قوات الحشد الشعبي ساندت الوزارة بهذا الصدد، اذ تم تأمني وتدقيق اسماء 
االرس العائدة اىل مناطق سكناها االصلية، وتم ايصالها بمساعدة عنارص الحشد واالدارة املحلية 

لقضاء سامراء يف منطقة الثرثار«.
واضاف انه تم “يف السياق نفسه عودة 730 نازحا بواقع 146 ارسة من مخيم حمام العليل اىل 
مناطق سكناهم االصلية يف مدينة املوصل”، مشريا اىل ان “االيام املقبلة ستشهد عودة اكرب عدد 

منهم استكماال لخطة الوزارة يف اغالق مخيمات النزوح يف البالد”. 

بغداد/ الزوراء:
كلية  رشوع  عن  واسط  جامعة  أعلنت 
الفنون الجميلة باستقبال ملفات الطلبة 
 ،2021-2020 الدرايس  للعام  املتقدمني 

والتي ستستمر إىل نهاية الشهر الجاري.
أسامة  واسط،  جامعة  إعالم  مدير  وقال 
املوسوي، يف ترصيح صحفي: إن التقديم 
مفتوح لخريجي الدراسة اإلعدادية للفروع 
)اإلحيائي، التطبيقي، األدبي( ممن ال تقل 
الدراسة  معدالتهم عن )55%(، وخريجي 

املهنية بتخصصاتها كافة.

 مضيفا: أن فرع حرف الفنون التطبيقية 
يجب أن ال تقل معدالتهم عن )65%( ممن 
لديهم مواهب فنية وبنسبة 5% من خطة 

القبول للسنة الدراسية  2020-2019.
وأضاف املوسوي: أن الكلية هيأت جميع 
وحسب  الطلبة  الستقبال  إمكانياتها 
الدراسات  دائرة  من  الصادرة  الضوابط 
مع  الوزارة،  يف  واملتابعة  والتخطيط 
بالوقاية  التام  االلتزام  عىل  التشديد 
والتباعد  الكمامات  وارتداء  الصحية 

االجتماعي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، تفاصيل عمليتني امنيتني يف األنبار وكركوك.وذكرت 
الخلية، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »قيادة عمليات االنبار رشعت من خالل الفرقة 
العارشة ومديرية افواج الطوارئ وافواج الحشد العشائري االنبار معززة بعنارص من الوكاالت 
االمنية ومفارز املعالجة بتفتيش منطقة »سليجه« إللقاء القبض عىل املطلوبني وتدقيق العوائل 
ولتعزيز االمن واالستقرار«.ومن جانب آخر، أضافت الخلية أن »املقر املتقدم لقيادة العمليات 
اتحادية ومديرية رشطة كركوك واملنشأة  الثالثة رشطة  الفرقة  املشرتكة / كركوك من خالل 
املنطقة من »قرية الشجرة باتجاه نهر  الشمال، قام بعملية تفتيش  الشعبي محور  والحشد 

دجلة وبمحاذاة نهر دجلة داخل اىل منطقة الفتحة وباتجاه قرية اذربان اىل قرية الشجرة«.

بغداد/ الزوراء:
الرشطة،  لشؤون  الداخلية  وزارة  وكالة  اعلنت 
يف  مطلوباً   52 عىل  القبض  القاء  السبت،  امس 
تلقت  بيان  يف  الوكالة  دياىل.وذكرت  محافظة 
من  ودوريات  ان«مفارز  منه:  نسخة  »الزوراء« 

من  تمكنت  دياىل  طوارئ  وافواج  الرشطة  اقسام 
عىل  منهم  ثالثة  مطلوبا   )52( عىل  القبض  القاء 
يف  االمنية  املمارسات  خالل  ارهاب   4 املادة  وفق 
انه«تم  املحافظة«.واضافت  من  متفرقة  مناطق 

اتخاذ االجراءات القانونية بحق املطلوبني«.

بغداد/ الزوراء:
رعاية  هيئة  الرتبية/  وزارة  حددت 
من  الـ15  املوافق  االحد  يوم  املوهوبني، 
 2020 لعام  الحايل  الثاني  ترشين  شهر 
األول  املستوى   / التشخييص  املوعد 

للمتقدمني يف مدارس املوهوبني  .
املكتب  عن  صادر  بيان  وأضاف 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  اإلعالمي 
تمام  يف  الكرتونياً  سيكون  »االختبار  ان 
ويشمل  صباحا،  التاسعة  الساعة 

لجميع  االبتدائي  الرابع  الصف  تالميذ 
األول  الصف  وطلبة  املوهوبني،  مدارس 
املتوسط يف محافظات )ميسان وذي قار 

ونينوى(« .
رعاية  هيئة  مديرة  دعت  جانبها،  من 
أهايل  جابر،  محمد  وصال  املوهوبني، 
الذكية  الهواتف  »تحضري  اىل  الطلبة 
خاللها  من  للتواصل  اآليباد  أجهزة  او 
سيستغرق  الذي  االختبار  يف  واملشاركة 

)20( دقيقة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن آمر لواء نداء دياىل بالحشد الشعبي، زحام الجبوري، امس السبت، عن انطالق املرحلة 
الثالثة من عملية زور املقدادية شمال رشق املحافظة.وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: 
ان “قوات امنية مشرتكة من الحشد والفرقة الخامسة بدعم واسناد من طريان الجيش 
بعقوبة(”. رشق  شمال  املقدادية)45كم  زور  عملية  من  الثالثة  املرحلة  بتنفيذ  بارشت 
واضاف الجبوري ان “العملية تتألف من مهمتني رئيسيتني هما تمشيط ضفاف نهر دياىل 
والبساتني ودفع الجهد الهنديس لفتح الطرق ورفع العبوات وااللغام”، مبينا أن “العملية 
هي االكرب من نوعها يف هذا القطاع منذ 5 سنوات من اجل انهاء أي مأوى لداعش االرهابي 
وتأمني اطراف القرى املحررة بشكل كامل«.واشار الجبوري اىل ان” طريان الجيش يلعب 

دورا محوريا يف قصف االهداف املنتخبة وتأمني اقتحام البساتني املهجورة«. 

بغداد/ الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة يف وزارة الداخلية، امس السبت، بإلقاء القبض عىل 

مايسمى مسوؤل مشاجب قاطع الجنوب بداعش يف بغداد.
وزير  لتوجيهات  »تنفيذا  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة،  وذكرت 
وكالة  مفارز  تمكنت  االرهابي،  داعش  عصابات  عنارص  متابعة  خالل  ومن  الداخلية 
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من القاء القبض عىل أحد االرهابيني يف 

منطقة الدورة ببغداد«.
وأضافت أن »املتهم مطلوب عىل وفق أحكام املادة 4 ارهاب النتمائه لعصابات داعش 
االرهابي والذي عمل مسوؤل مشاجب مايسمى قاطع الجنوب ضمن عصابات داعش، 
اإلجرامية وشغله  العصابات  لتلك  بانتمائه  األولية معه اعرتف  التحقيقات  ومن خالل 
املنصب اعاله واشرتك بعدة عمليات إرهابية قبل عمليات التحرير«.وأشار إىل »ايداعه 

التوقيف إلستكمال التحقيق ولالتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
أفادت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، 
رضبة  نفذت  F_16العراقية  طائرات  بأن 

جوية يف سلسلة جبال خانوكه.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخلية،  وذكرت 

نسخة منه: أنه »بإرشاف قيادة العمليات 
نفذت  العراقية   16_F طائرات  املشرتكة، 
استهدفت  السبت،  امس  جوية،  رضبة 
داعش  عصابات  لعنارص  أهدافا  خاللها 

اإلرهابية يف سلسلة جبال خانوكه«.

  بغداد/ الزوراء: 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكالة  اعلنت 
الرشطة، امس السبت، القبض عىل 60 

متسوالً ومخموراً يف بغداد.
انه  صحفي:  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 
قبل  من  اشخاص   4 عىل  القبض  »تم 
وحي  والسيدية  الريموك  نجدة  دوريات 
مسدسات  وبحوزتهم  والشعب  العامل 
غري مرخصة، وضبط سيارات مطلوبة 
ضمن   )4( عدد  حجز  اشارات  عليها 
ان  الوكالة  متفرقة«.وتابعت  مناطق 
من  تمكنت  الصمود  نجدة  »دوريات 
النار  بإطالق  قام  شخص  عىل  القبض 
مدينة  منطقة  ضمن  املنازل  احد  عىل 

ادى  مما  مشاجرة،  نشوب  اثر  الصدر 
بالدار وضبط يف محل  اىل ارضار مادية 
كالشنكوف  بنادق   3 عىل  الحادث 
BKC مع حاوية عتاد تحتوي  وبندقية 
انه  الوكالة  اطالقة«.وبينت   400 عىل 
مخالفة  نارية  دراجة   102 »ضبطت 
 40 عىل  والقبض  القانونية،  للتعليمات 
بغداد،  من  متفرقة  مناطق  يف  متسوالً 
املارة،  سبيل  يعرتضون  مخموراً  و20 
مخالفة  سيارة   14 ضبط  اىل  اضافة 
الوكالة  القانونية«.وأضافت  للتعليمات 
اىل  الحاالت  جميع  تسليم  »تم  انه 
حسب  املرور  ودوائر  الرشطة  مراكز 

االختصاص«.

شرطة ذي قار تقبض على متهم حبوزته 630 ألف دينار مزور 
منعت فتاة من االنتحار 

التعليم حتدد موعد الدراسة املسائية وختول اجلامعات ختفيض 
معدالت القبول

ضبط عجالت دون املوديل وإعادة مواد يف أم 
قصر األوسط واجلنوبي

الكشف عن قرب إعداد املسّودة النهائية لقانون 
مكافحة اجلرائم االلكرتونية

اهلجرة تعلن عودة 1150 نازحا يف 
نينوى وصالح الدين

كلية الفنون اجلميلة يف واسط تستقبل 
ملفات الطلبة للعام اجلديد

اإلعالم األمين تعلن تفاصيل عمليتني 
أمنيتني يف األنبار وكركوك

إلقاء القبض على 52 مطلوباً يف دياىل

املوارد املائية تستعد للتوقيع على بروتوكول مع تركيا إلدارة مياه دجلة

اللجنة النيابية توضح أوجه اخلالف بشأن قانون معادلة الشهادات العليا  دد موعد اختبار املستوى األول  الرتبية حتحُ
للموهوبني للعام املقبل

احلشد يطلق املرحلة الثالثة من عملية 
»زور املقدادية«

اإلطاحة مبسوؤل مشاجب قاطع اجلنوب 
بداعش يف بغداد

F_16  العراقية تنفذ ضربة جوية يف 
سلسلة جبال خانوكه

القبض على 60 متسوالً وخمموراً يف 
العاصمة
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بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة النقل العراقية التحرك عىل 
ميناء  مرشوع  لبناء  أُخرى  رشكات 
الفاو الكبري، كاشفة عن ان الساعات 
العقد  توقيع  تشهد  قد  املقبلة  الـ48 
وفيما  الكورية.  »دايو«  رشكة  مع 
واإلعمار  الخدمات  لجنة  أكدت 
املالية  التخصيصات  شح  أن  النيابية 
لتنمية األقاليم ال يشمل تمويل ميناء 
أن  إىل  أشارت  املعلق،  والقطار  الفاو 
هناك أكثر من 50 طريقاً اسرتاتيجيا 
لالستثمار  معدا  املحافظات  بني 

وبمواصفات عاملية.
النقل،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
فالح هادي، امس السبت، يف ترصيح 
مستمرة  »املفاوضات  ان  صحفي: 
بني الوزارة ورشكة دايو الكورية منذ 
ثالثة اشهر، وكان هناك اتفاق مبدئي 
لبناء  امليناء  تنفيذ  عىل  الطرفني  بني 
خمسة أرصفة وبعمق 19.8 مع مدير 

الرشكة املتويف«.
املدير  وفاة  حادثة  »بعد  أنه  وأضاف 
السابق للرشكة، ومجيء املدير الجديد 
تمت اضافة مطالب جديدة، وهذا يعدُّ 
الرشكة  بني  املبدئي  لالتفاق  مخالفا 
النقل  »وزير  أن  إىل  الفتا  والوزارة«، 
املطالب،  هذه  رفض  الشبيل  نارص 
أيام  لثالثة  للرشكة  مهلة  وأعطى 

للعدول عنها«.
الكورية  دايو  »رشكة  أن  هادي  وبني 
املبدئي االول، ومن  قد تلتزم باالتفاق 
املمكن قد نشهد خالل الساعات الـ48 
النقل  وزارة  بني  العقد  توقيع  املقبلة 
املرشوع«،  لتنفيذ  الكورية  والرشكة 
الوزارة  »تحرك  نفسه  بالوقت  نافيا 
عىل رشكات االخرى بدال من )دايو(«.

العراقية،  النقل  وزارة  واعلنت 
الكورية  »دايو«  رشكة  أن  الخميس، 
األويل  اتفاقها  عن  تراجعت  الجنوبية 
عازية  البرصة،  يف  الفاو  ميناء  لبناء 
بمبالغ  الرشكة  مطالبة  إىل  السبب 

إضافية للميض يف املرشوع.
وميناء الفاو الكبري هو ميناء عراقي 
يف شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة 
حوايل  املرشوع  تكلفة  تبلغ  البرصة، 
امليناء  طاقة  وتقدر  يورو،  مليار   4.6
ليكون  مليون طن سنوياً   99 املقدرة 
عىل  املطلة  املوانئ  أكرب  من  واحداً 
الخليج والعارش عىل مستوى العالم.. 
املرشوع  لهذا  األساس  حجر  ووضع 

يوم 5 أبريل/نيسان 2010.
الكبري،  الفاو  ميناء  قضية  وأثارت 

كبريا، واتهم  اكماله، جدالً  والتلكؤ يف 
نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات 
مع دول مجاورة فرطت بإنشاء امليناء 

لصالح موانئ تلك الدول.
كما شهد املرشوع بعض التلكؤ عقب 
دايو  لرشكة  الفني  املدير  »انتحار« 
ملرشوع  املنفذة  الجنوبية  الكورية 

ميناء الفاو الكبري، ألسباب غامضة.
لجنة  أكدت  متصل،  جانب  من 
امس  النيابية،  واإلعمار  الخدمات 
املالية  التخصيصات  شح  أن  السبت، 
لتنمية األقاليم ال يشمل تمويل ميناء 
أشارت  فيما  املعلق،  والقطار  الفاو 
طريقاً   50 من  أكثر  هناك  أن  إىل 
معدا  املحافظات  بني  اسرتاتيجيا 

لالستثمار وبمواصفات عاملية.

البخاتي:  جاسم  اللجنة،  عضو  وقال 
األموال  توفري  يف  صعوبة  »هناك  إن 
خاصة  االستثمارية،  األقاليم  لتنمية 
يف ظل الشح املايل والوضع االقتصادي 
أن  إىل  الفتاً  البالد«،  تعيشه  الذي 
االتفاق  خالل  من  ستتمُّ  »استثناءات 
مليناء  واملالية  التخطيط  وزيري  مع 
األموال  تخصيص  قضية  من  الفاو 

األولية لتنفيذ املرشوع ».
أيضاً  يشمل  »االستثناء  أن  وأضاف 
قضية  أما  املعلق،  القطار  مرشوع 
فإنها غري مشمولة  األخرى  املشاريع 
هناك   « أن  مبيناً  االستثناءات«.  بتلك 
وجود  عدم  بسبب  كبرية  مشكلة 
تمويل للصيانة يف العديد من املشاريع، 
والقضايا  املجاري  تسليك  مثل قضية 

األخرى التي تتعلق باملياه«.
لجنة  »خطة  أن  إىل  البخاتي  وأشار 
للمشاريع  األوليات  وضعت  الخدمات 
وزارة  تخص  التي  االسرتاتيجية 
اإلعمار واإلسكان، وهي تتعلق بتحلية 
املرشوع  وكذلك  البرصة،  يف  املياه 
الكبري يف النارصية، ومرشوع الخنساء 
يف بغداد، ومشاريع اسرتاتيجية أخرى 
وكذلك  الناقلة،  الخطوط  تخص 
الرصف  لشبكات  املعالجة  وحدات 
من  عالية  نسبة  فيها  التي  الصحي 

اإلنجاز وال يمكن تركها«.
تتوقف  لم  املشاريع  »هذه  أن  مؤكداً 
وهي  املادية  الضائقة  بوجود  حتى 
تشكل 5% من نسبة املشاريع املتوقفة 
اإلعمار  وزارة  حسب  تقدر  التي 

واإلسكان بنحو 7000 مرشوع«.
ولفت إىل أن »لجنة الخدمات ماضية يف 
املحافظات  بني  الربط  مرشوع  تنفيذ 
الذي وصل إىل مراحله النهائية، ومنها 
بغداد«،   - بسماية  طريق  مرشوع 
مشرياً إىل أن »لجنته طلبت من وزارة 
العامة  الطرق  ومديرية  التخطيط 
توفر  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  يف 
طريقاً   50 من  أكثر  لرتشيح   دراسة 
طريق  عن  وإحالتها  اسرتاتيجية 

االستثمار وبمواصفات عاملية«.
تفيش  »تداعيات  أن  البخاتي  وتابع 
حضور  دون  حالت  كورونا  فريوس 
دعوة  ستوجه  اللجنة  لكن  الرشكات، 
تهيئة  بعد  الرشكات  لتلك  أخرى 
»هناك  بأن  منوهاً  الالزمة«،  األرضية 
قريباً  بغداد  يف  مؤتمر  لعقد  توجهاً 
لطرح مشاريع الطرق لالستثمار، وأن 
باملحافظات  املربوطة  الطرق  جميع 

ستحال عىل االستثمار الدويل«.

بغداد/ الزوراء:
السابق  املكلف  األسبق،  االتصاالت  وزير  قدَم 
توفيق  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  بمنصب 
رئيس  اىل  مقرتحاً  السبت،  امس  عالوي، 
الحكومة االتحادية مصطفى الكاظمي للتعاون 
املنطقة،  ودول  العراق  بني  املشرتك  االقتصادي 
سنوية  ارباحا  يحقق  املرشوع  هذا  أن  موضحاً 
دون  ومن  دوالر،  مليار   18 بحدود  ُتقدر  للبالد 

رصد أي مبلغ من املوازنة العامة.
للكاظمي هذا  له: »اقرتح  بيان  وقال عالوي، يف 
مع  ابرمها  التي  االتفاقية  عن  عوضاً  املقرتح 
تعرف  ال  والتي  االعمار(  مقابل  )النفط  مرص 
تفاصيلها، ولكني ال اعتقد ان الكثري من فقراتها 

مجدية للعراق حسب ما ترشح يف االعالم«.
انبوب  بمد  يتمثل  املرشوع  »هذا  ان  واضاف 

إىل  النارصية  او  البرصة  من  العراق  من  نفط 
اليوم،  يف  برميل  الف   500 بسعة  العقبة  ميناء 
إىل  االحمر  للبحر  الضيق  الفرع  تحت  مده  ثم 
وايصال  اليوم،  يف  برميل  الف   400 بسعة  مرص 
االنبوب ملصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل يف 
املتوسط،  االبيض  البحر  اليوم تنشأ عىل ساحل 
فضالً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل 

يف اليوم يف العقبة«.
وزاد بالقول إن »الكلفة االجمالية لهذا املرشوع 
ومرص  االردن  يف  املصايف  اىل  النفط  انابيب  من 
دوالر،  مليار   18 اىل  دوالر  مليار   15 بني  ترتاوح 
كلفتها،  نصف  مرص  تتحمل  مرص  يف  املصفاة 
املصفاة  وكذلك  الكلفة،  نصف  العراق  ويتحمل 
وتتحمل  كلفتها  نصف  العراق  يتحمل  االردن  يف 

االردن نصف الكلفة«.

ومىض عالوي »اما انبوب النفط فيتم االتفاق بني 
يتفق  بنسب  الكلفة  تحمل  الثالثة عىل  االطراف 
عليها، ولكن ال تدفع أية دولة من الدول الثالث 
اي مبلغ نقدي عىل هذا املرشوع بل يتم تمويله 
من مصارف عاملية استناداً اىل مقياس )اليبور( 

الذي ال تبلغ نسبته الـ1% بمقياس اليوم«.
هذا  من  للعراق  االجمايل  »الدخل  إن  ايضا  وقال 
املرشوع يبلغ حوايل 18 مليار دوالر سنوياً والربح 
االجمايل ملرص يبلغ حوايل 8 مليارات دوالر سنوياً 
والربح االجمايل لألردن يبلغ حوايل ملياري دوالر، 
عىل ان تقوم كل من مرص واالردن برشاء ما يسد 
حاجتها من االستهالك الداخيل من هذه املصايف. 
البحر  موانئ  اىل  تصديره  فيتم  الفائض  أما 
املتوسط من مرص واملوانئ االفريقية من االردن؛ 
يف حني لو اراد العراق تصدير الكمية نفسها من 

النفط الخام فسعره بحساب اليوم ال يتجاوز 8 
مليارات دوالر سنوياً«.

املرشوع  هذا  »مثل  إن  بالقول  عالوي  وتابع 
الثالث  الدول  هذه  بني  متبادلة  مصالح  يحقق 
الكاظمي  اىل  اتوجه  واني  جميعاً،  وملصلحتهم 
والحكومة  املرصية  الحكومة  مع  بالتفاهم 
االردنية والتفاوض مع املؤسسات املالية الدولية 
كثرية  فوائد  يحقق  الذي  املرشوع  هذا  إلنشاء 
عن  عوضاً  الثالثة  البلدان  هذه  بني  ومتبادلة 

اتفاقية النفط مقابل االعمار«.
االول  العراقية، يف 31 ترشين  الحكومة  ووّقعت 
مع  تعاون  وبرنامج  تفاهم  مذكرة   15 املايض، 
نظريتها املرصية، يف مجاالت النقل واملوارد املائية 
واإلسكان  واالستثمار  والعدل  والبيئة  والصحة 

واإلعمار والصناعة والتجارة واملالية.

بغداد/ الزوراء:

والشؤون  العمل  وزير  كشَف 

امس  الركابي،  عادل  االجتماعية، 

متكاملة  خطة  وضع  عن  السبت، 

املحلية  الحكومات  مع  بالتنسيق 

اراض  قطع  لتهيئة  املحافظات  يف 

يف  كشك  االف  ثمانية  من  اكثر  إلنشاء 

بهدف تشغيل  البالد  عموم محافظات 

العاطلني وتوفري فرص عمل لهم، مبيناً 

افتتحت 200 كشك كوجبة  ان وزارته 

اوىل يف محافظة االنبار .

عليه  اطلعت  بيان  يف  الركابي  وقال 

سيشمل  “املرشوع  إن  »الزوراء«: 

النسبة  بحسب  املحافظات  جميع 

السكانية لكل محافظة بعد تخصيص 

“االكشاك  ان  إىل  مشرياً  األرايض”، 

لكل  مربعا  مرتا   15 بمساحة  ستكون 

واحد، وسيشغل كل كشك من 2 اىل 3 

أشخاص”.

وأضاف انه “افتتح اول مجمع اكشاك 

الوزارة  نفذته  االنبار  محافظة  يف 

كشك   200 بواقع  العاطلني  لتشغيل 

تمثل الوجبة األوىل”، موضحاً أن “هناك 

التنفيذ كون محافظة  200 كشك قيد 

خصصت  التي  املحافظات  اوىل  االنبار 

حني  يف  االكشاك،  إلنشاء  اراض  قطع 

ان بعض املحافظات لم تخصص حتى 

اآلن”. 

بغداد/ الزوراء:

اكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، سالم الشمري، امس السبت، ان تطوير 

القطاعات املختلفة يف البالد وخاصة القطاع الزراعي بحاجة ألصحاب االختصاص بعيدا 

عن املحسوبية.

وقال الشمري، يف بيان صحفي: ان »املساحات الشاسعة من االرايض غري املستصلحة 

بشكل  زراعيني  مهندسني  من  االختصاص  اصحاب  عىل  وتوزيعها  استثمارها  يجب 

خاص لزيادة املساحات املزروعة وزيادة االكتفاء الذاتي« .

االختصاص  ألصحاب  بحاجة  وهو  الينضب  ذهب  منجم  »العراق  ان  الشمري  واضاف 

لبنائه وتطويره وابعاد الفاسدين والطارئني عن اي مرشوع يسهم يف زيادة ايراداته«، 

مشريا اىل ان »مالحظة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الخصوص تعد خارطة 

طريق لواقع ومستقبل زراعي واعد عرب زيادة االرايض املستصلحة وتشغيل اياد عاملة 

من مهندسني ومختصني«. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت الرشكة العامة للصناعات الخفيفة، احدى رشكات وزارة الصناعة، امس السبت، 
ان انتاجها من املدافئ النفطية يضاهي املاركات األوربية، مجددة دعوتها لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بتخفيض زيت الغاز لتقليل كلف 

االنتاج.
وقال بيان للرشكة تلقت »الزوراء« نسخة منه: »بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، تؤكد 
الرشكة العامة للصناعات الخفيفة قدرتها عىل سد الحاجة املحلية لـ مدافئ عشتار، 
بمواصفات عاملية تضاهي املاركات االوربية«.واوضح أن »ضمن حملة صنع يف العراق 
تمكنت الرشكة من انتاج 30 الف مدفئة نفطية بمواصفات عاليمة تضاهي املاركات 
االوربية«، مشريا اىل ان »الرشكة تخطط إلنتاج 60 الف مدفئة خالل االيام القريبة املقبلة«.
النفطية تشجيعية ومناسبة جدا مقارنة بالنوعيات  املدافئ  واضاف ان »اسعاره تلك 
املستوردة«، موضحا ان »ادارة الرشكة، وخالل فرتة قصرية، استحدثت خطوطا انتاجية 
جديدة من مناشئ عاملية بلمسة عراقية«.واشار اىل ان »الرشكة نجحت ايضا بتصنيع 
والطباخات  واملجمدات  والعارضات  كالثالجات  عشتار،  ماركة  تحمل  منزلية  أجهزة 
واملنتجات االخرى، بموصفات عاملية، وبأسعار تنافسية«.واستغربت الرشكة، بحسب 
البيان، »غياب الدعم الحكومي لها عىل الرغم من توجه الدولة نحو تعظيم االيرادات غري 
النفطية«. مجددة دعوتها اىل »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان 

عبد الجبار بتخفيض زيت الغاز لها من اجل تقليل كلف االنتاج«.

بغداد/ الزوراء:

الرصافة،  بغداد  زراعة  مديرية  أكدت 

امس السبت، تسويق اكثر من 74 مليون 

بيضة واالف األطنان من الدجاج واللحوم 

واالسماك خالل الشهرين املاضيني.

وقالت املديرية يف بيان لها تلقت »الزوراء« 

أكثر  انتاج وتسويق  »تم  انه  نسخة منه: 

من 74,845,400 مليون بيضة، اضافًة اىل 

االف األطنان من الدجاج واللحوم الحمراء 

واألسماك خالل شهري ايلول ترشين األول 

املاضيني«.

يف  املائدة  بيض  »انتاج  ان  واضافت 

العاملة  البياض  الدجاج  تربية  مشاريع 

املديرية  لعمل  الجغرافية  الرقعة  ضمن 

أيلول  شهري  خالل  الفت  بشكل  ارتفع 

اىل  تسويقها  تم  والتي  األول  وترشين 

 17 خالل  من  وذلك  املحلية،  األسواق 

مرشوعا للدجاج البياض«.

يف  البياض  الدجاج  »عدد  ان  مبينا   

بلغ  املشاريع  لهذه  اإلنتاج  مرحلة 

من  وأكثر  دجاجة   8,548,050 مايقرب 

1,962,500 دجاجة يف مرحلة الرتبية«.

خالل  شهدت،  بغداد  مدينة  ان  يذكر 

يف  كبريا  ارتفاعا  املاضيني،  االسبوعني 

االف   7 اىل  وصلت  املائدة  بيض  اسعار 

دينار.

النقل: الساعات املقبلة ستشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

من دون رصد أي مبلغ من املوازنة العامة

وزير سابق يقدم مقرتحاً للحكومة يدُر سنوياً 18 مليار دوالر

جلنة اخلدمات تؤكد أن ُشح ختصيصات تنمية األقاليم ال يشمل املشروع العمل تكشف عن خطة إلنشاء 8 آالف 
كشك لتشغيل العاطلني

الزراعة الربملانية: العراق منجم ذهب 
وحيتاج إلبعاد الفاسدين والطارئني

الصناعات اخلفيفة: إنتاجنا من املدافئ 
النفطية يضاهي املاركات األوربية

بغداد تسوق حنو 74 مليون بيضة وآالف 
األطنان من الدجاج واألمساك
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جمهورية العراق                          العدد:455/ش/2020
مجلس القضاء االعىل                التاريخ:2020/10/28

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ

م/إعالن
اىل/املدعى عليها/برشى صبار عبدالرزاق

السـاكن يفيِ البرصة /الجنينية قرب جامع الكرناوي سـابقاً 
وملجهولية محل االقامة حالياً بتاريخ 2020/10/6 اصدرت 
هـذه املحكمة حكماً غيابيـاً يف الدعوى اعاله يقيض بصحة 
الطالق الرجعي االول الواقـع بتاريخ 2014/8/5بينك وبني 
املدعـي فالح عبدالعايل طاهـر وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني وعند عدم مراجعتك طرق 

الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
عبدالله صالح نارص

جمهورية العراق  
دائرة التنفيذ                    رقم االضبارة :2019/2354 

التاريخ:2019/2/11 مديرية تنفيذ النارصية    
اىل/املنفذ عليه )قاسم رمضان سالم(

لقـْد تحقق لهذه املديرية مـن مختارية منطقة حـي الحكيم، انك 
مجهـول محل االقامـة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او مختار، 
يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغـك اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ النارصية خالل 
خمسـة عرش يوما تبـدأ من اليوم التـايل للنرش ملبـارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل   
اثري فائق الحميداوي
2020/2/11

اوصاف املحرر:
قرار محكمة البداءة

الرقم 2187/ب/2019
يف 2019/7/24

دين احدى عرش مليون مع اتعاب محاماة خمسمائة الف

العدد:3579/ش/2020 جمهورية العراق   
التاريخ:2020/10/27 مجلس القضاء االعىل          

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليها الهام جابر عبود  
م/ تبليغ 

قاَم املدعي )نجم عباس جرب( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
و التي تطلب فيها دعـوى قطع نفقة املرقمة 2020/3579 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ 
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هـذه املحكمة صباح يـوم املرافعة املوافـق 2020/11/16 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال ما 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون 
القايض 
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                        رقم االضبارة:2019/2090
وزارة العدل                                    التاريخ:2020/11/5

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

إعالن
تبيـُع مديرية تنفيذ النجف السـيارة املرقمـة )4977 نجف( نـوع )أفيو( اللون 
)برتقايل مصفر( املوديل )2008( العائد للمدين )أحسـان اسماعيل عبدالعظيم( 
لقاء طلب الدائن )فاطمة عالوي رشـيد( واملدرجة اوصافها أدناه فمن له رغبة 
بالـرشاء الحضـور يف تمام السـاعة )الرابعة( عـرصاً يف اليوم العـارش من اليوم 
التـايل للنرش يف الصحـف املحلية يف معـرض )رشكة اليرس( الواقـع يف )النجف( 
مسـتصحباً معه التأمينـات القانونية البالغـة عرشة باملئة مـن القيمة املقدرة 
وشـهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن يدفع نقداً والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي 

املواصفات:
1-النوع: شوفرليت أفيو صالون

2-املوديل:2008
3-االطارات: متوسطة

4-البطارية:بحالة جيدة
5-بدن السيارة:فيه بعض االرضار

6-زجاج السيارة:جميع زجاج السيارة سليم
7-دواخل السيارة:جيدة

8-القيمة املقدرة:)4,880,000( اربعة ماليني وثمانمائة وثمانون الف دينار

العدد:3064/ش/2020 جمهورية العراق    
التاريخ:2020/10/22 مجلس القضاء االعىل               

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه انور داود محمد 
م/ تبليغ 

قامـتيِ املدعيـة ) مريفت نعمان سـلمان ( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله و التي تطلب فيها الزامك باملهر املؤجل وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغـك بصحيفتني محليتني يوميتـني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2020/11/18 السـاعة 
التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال ما ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون 
القايض   
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق                                رقم االضبارة:2020/239
وزارة العدل                                    التاريخ:2020/11/1

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحي

إعالن
تبيُع مديرية تنفيذ الحي العقارمن حصة املدينه تسلسـل 3/1/م 5 ازنيرب يف  املوفقيه 
العائـد للمدين سـمية خلف صالح املحجـوز لقاء طلب الدائن حسـن عجيل عبد العايل 
البالغ مائتي مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجهة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من 

القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل   

 حوراء عبد الحسني سلمان 
مديرة تنفيذ الحي

املواصفات 
1-موقعه ورقمه :تقع يف طريق الكوت )املوفقيه( 3/1 م 5 ازنيرب 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3-حدوده واوصافه :طابو زراعي )مشاعه(

4-مشتمالته : /
5-مساحته : 191 دونم

6-درجـة العمران: ارض صالحة للزراعة ويوجد عليها شـارع زراعي مبلط ومالصقة 
عىل شط الغراف

7- الشاغل: عىل شط الغراف
8-القيمة املقدرة: 95,500,000

خمسـة وتسـعون مليون وخمسـمائة الف دينار ال غريها

العدد:3578 /2020 جمهورية العراق   
مجلس القضاء االعىل               التاريخ:2020/10/25

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليها الهام جابر   
م/ تبليغ 

قـاَم املدعـي ) نجـم عبـاس جـرب ( الدعـوى الرشعية 
املرقمـه اعـاله و التـي تطلـب فيها دعوى قطـع نفقة 
املرقمـة 2020/3578 وبالنظر ملجهوليـة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بالحضور امام هـذه املحكمة صباح 
يـوم املرافعة املوافق 2020/11/22 السـاعة التاسـعة 
صباحـا وعنـد عـدم حضورك او ارسـال ما ينـوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون 
القايض   
مرتىض سليم حصاف

جمهورية العراق                   العدد: 3550/ش/2020
التاريخ : 2020/11/5 مجلس القضاء االعىل       

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / عيل حسني حامد
م/تبليغ

اقاَمتيِ املدعيـة )زينب موىس كاظـم( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها نفقة ماضية ومستمرة  
وبالنظـر ملجهوليـة محل اقامتـك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2020/11/22 السـاعة التاسـعة صباحـا وعنـد عـدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
القايض

مرتىض سليم خصاف



بغداد/ متابعة الزوراء
مصطفى  الوزراء  رئيس  دولة  حرض 
الثانية  التدريبية  الوحدة  الكاظمي 
الرافدين والتي جرت عىل  ملنتخب اسود 
ملعب الشعب الدويل استعدادا ملواجهتي 
يف  وديا  واوزبكستان  االردن  منتخبي 

االمارات.  
ومن جهته وجَه مدرب منتخبنا الوطني 
سرتيشكو  السلوفيني  القدم،  لكرة 
القوة  فريق  لالعب  الدعوة  كاتانيتش، 
الجوية، حسن رائد، لالنضمام إىل قائمة 
األردن  وديتي  ستخوُض  التي  املنتخب 
والسابع  عرش  الثاني  يف  وأوزبكستان 

عرش من الشهر الجاري. 
أسود  تدريبات  يف  رائد  حسن  وشارُك 
الرافدين والتي اقيمت ستقام عىل ملعب 

الشعب الدويل. 

حصته  الوطني  منتخبنا  وخاُض 
تمام  يف  السبت  امس  الثانية  التدريبية 
التجمع  يف  مساًء  السادسة  الساعة 
بعد  الرافدين  ألسود  نوعه  من  االول 
جائحة كورونا، قبل السفر إىل االمارات 
األردن  وديتي  لخوض  االثنني  غد  يوم 
واوزبكستان يومي الثاني عرش والسابع 

عرش من شهر ترشين الثاني الحايل.
اإلداري  املدير  كشف  جهته  ومن 
للمنتخب الوطني باسل كوركيس، موعد 
التحاق محرتيف اسود الرافدين بمعسكر 

اإلمارات.
املنتخب  “العبي  إن  كوركيس  وقال 
املنتخب  الوطني لن يتواجدوا  يف تجمع 
بالعاصمة بغداد، حيث يتجمع الالعبون 

املحليون فقط”.
سيلتحقون  “املحرتفني  أن  وأوضح 

االثنني  غد  يوم  باإلمارات  مبارشة 
وسينخرطون بالتدريبات قبل مواجهتي 
األردن وأوزباكستان تحضرياً للتصفيات 

املؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا”.
أي  إعالن  بعد  دائمة  سمة  الجدل  وبات 
قائمة للمنتخب العراقي يف ظل اختالف 

القناعات الفنية.
لكن التعليقات عىل القائمة األخرية التي 
أعلنها املدير الفني للمنتخب، السلوفيني 
املرة  هذه  توصف  ربما  كاتانيتش، 

بالضجيج اإلعالمي املفتعل.
رد رسيع

واحدة من املؤرشات التي تؤكد أن الجدل 
حول قائمة املنتخب يبدو مفتعال هو رد 
وسائل  عرب  انترش  الذي  الرسيع  الفعل 
بعض  من  بتأثري  االجتماعي  التواصل 
العبني  من  املدعومني  الرياضية  املواقع 

يف  االختيار  عليهم  يقع  لم  محليني 
القائمة.

يف  اإللكرتوني  الجيش  يف  الحراك  وبدأ 
محاولة الضغط عىل املدرب والتأثري عىل 
القائمة  ملناقشة  التمهل  دون  خياراته، 
معدودة،  دقائق  بعد  الرد  وجاء  بحياد، 

بنقد الذع لكاتانيتش وطاقمه.
االستقرار الفني

ولم تشهد قائمة كاتانيتش تغيريا كبريا 
رغبة  إىل  يشري  ما  وهو  طبيعي،  وهذا 
يف  محرتف  مدرب  كأي  الفني  املدير 
البحث عن االستقرار يف تشكيلته، وليس 
إجراء تغيريات جذرية مثلما يطالب من 

هاجموه.
املدرب تعامل مع بعض األسماء وحقق 
معها تقدما فنيا من خالل فهم ميزات 
الفنية  قابليته  حسب  وتوظيفه  الالعب 

كمجموعة  الفريق  النسجام  وكذلك 
فلسفة  هضم  عىل  وقدرتها  بينها  فيما 

كاتانيتش.
تلك التفاصيل مهمة جدا للمدرب سعى 
لرتسيخها باملنتخب خالل الفرتة املاضية 
وال يمكن نسفها، لذا سعى للحفاظ عىل 

استقرار القائمة.
صدارة املجموعة

تمسكه  لكاتانيتش  االنتقادات  يفند  ما 
وثقته بخياراته، وقد نجح يف التصفيات 
الثالثة  املجموعة  بتصدر  املزدوجة 
نجاح  عىل  تدلل  املدرب  نتائج  وبالتايل 
مهمته مع أسود الرافدين مما يعني أن 

االنتقادات ليست يف محلها.
االنتقاد املبالغ به وغري املربر لم يؤثر عىل 
السلوفيني يف وقت سابق، واإلرصار عىل 
معاودة االنتقاد لن يؤثر عليه مستقبال 

دعم  هناك  يكون  أن  يجب  وبالتايل 
تفوق  استمرار  يف  واملساهمة  ملسريته 
تصفيات  يف  بمسريته  الوطني  املنتخب 

كأس العالم 2022.
الرأي الفني

حول  الشكوك  من  املزيد  يصيف  ما 
املنتخب  ملدرب  املوجهة  االنتقادات 
العراقي أنها صدرت يف غالبيتها من غري 

املتخصصني فنيا.
األسبق  املدرب  أوضح  املثال  سبيل  عىل 
القائمة  أن  شنيشل  رايض  للمنتخب 
املدرب بات  طبيعية جدا ومتوقعة كون 
دوري  إلغاء  بعد  الخيارات  تلك  يعرف 
املوسم  انطالق  وتأخر  املايض  املوسم 
الحايل وبالتايل يراهن عىل الالعبني الذين 
التغيري  أما  التفاصيل،  ادق  يعرف عنهم 
األمر  وهذا  وتدريجيا  طفيفا  سيكون 

منطقي عىل حد قول شنيشل.
للواقع  قريبة  ستكون  الفنية  اآلراء  تلك 
ومؤثرة عىل الشارع الكروي والجماهري 

ألنها صادرة من املختصني.
استحقاق طبيعي

القائمة موضوع  داود عن  غياب محمد 
اتفق عليه الفنيون والنقاد واإلعالميون 
فريقه  بنتائج  الدائم  املؤثر  لدوره 

النفط.
ألن  غريه  دون  داود  محمد  عن  والكالم 
للبطولة  دعوته  تمت  أن  سبق  الالعب 
العربية  اململكة  يف  أقيمت  التي  الرباعية 
إبعاده عن  لكنه أصيب وتم  السعودية، 
املنتخب، وغاب عن ناديه لفرتة أما اآلن 
فعودة محمد داود بهذه القوة والفاعلية 
مجددا  بالعودة  إمكانيته  عىل  تدلل 

للقائمة الوطنية.

بغداد/ متابعة الزوراء

طريق  إىل  يونايتد  مانشسرت  عاد 

مضيفه  عىل  بالتغلب  االنتصارات، 

إيفرتون )3-1(، يف املباراة التي احتضنها 

السبت،  امس  بارك،  جوديسون  ملعب 

ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

برونو  يونايتد،  مانشسرت  ثالثية  وسجل 

فرينانديز )25 - 32( وإدينسون كافاني 

)90(، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد 

برينارد )19(.

النتيجة، رفع مانشسرت رصيده  وبهذه 

بينما  الـ13،  املركز  يف  نقاط،   10 إىل 

املركز  يف  نقطة،   13 عند  إيفرتون  تجمد 

الخامس.

لصالح  املباراة  يف  األوىل  املحاولة  أتت 

بعدما  السادسة،  الدقيقة  يف  التوفيز، 

أرسل برينارد عرضية من الجانب األيرس، 

العارضة  علت  برأسية  ليوين  تابعها 

بقليل.

وأهدر مارسيال فرصة محققة للتسجيل 

بينية  فريد  أرسل  بعدما   ،16 الدقيقة  يف 

الجزاء،  منطقة  داخل  للفرنيس،  متقنة 

أرضية  كرة  ويسدد  ببيكفورد  لينفرد 

مرت إىل جوار القائم.

وافتتح إيفرتون التسجيل يف الدقيقة 19، 

بعدما أرسل بيكفورد كرة طولية مهدها 

ليوين بالرأس لبرينارد، عىل حدود منطقة 

الجزاء، ليصوب يف شباك دي خيا.

رسيًعا،  النتيجة  الحمر  الشياطني  وعدل 

يف الدقيقة 25، بعدما لعب شاو عرضية 

من الجانب األيرس، ارتقى لها فرينانديز 

مسدًدا رأسية قوية داخل املرمى.

وأضاف مانشسرت يونايتد الهدف الثاني، 

يف الدقيقة 32، إثر عرضية متقنة أيضا، 

من فرينانديز هذه املرة، مرت أمام رأس 

وسكنت  بالقائم  واصطدمت  راشفورد 

الشباك.

بيكفورد  ارتكب  الثاني،  الشوط  ويف 

أرسل  بعدما   ،60 الدقيقة  يف  كبريًا  خطأً 

فشل  مخالفة،  من  عرضية  فرينانديز 

بها،  اإلمساك  يف  اإلنجليزي  الحارس 

أمام ماجواير،  يده وتتمهد  لتسقط من 

الذي سدد كرة علت العارضة.

األول  التبديل  سولسكاير  وأجرى 

لليونايتد، يف الدقيقة 67، بنزول توانزيبي 

األخري  تعرض  بعد  شاو،  حساب  عىل 

لإلصابة.

يف  النادرة  الفرص  من  واحدة  ويف 

بينية مميزة  فريد  أرسل  الثاني،  الشوط 

لينفرد   ،72 الدقيقة  يف  لراشفورد، 

تألق  أرضية،  كرة  ويصوب  ببيكفورد 

الحارس اإلنجليزي يف التصدي لها.

املباراة  شوط  عىل  إيفرتون  وسيطر 

عىل  كبرية  خطورة  دون  لكن  الثاني، 

مرمى دي خيا، ليقرر سولسكاير الدفع 

عىل   ،82 الدقيقة  يف  وكافاني،  ببوجبا 

حساب كل من مارسيال وماتا.

حدود  عىل  من  كرة  دوكوريه  وسدد 

من  الثانية  الدقيقة  يف  الجزاء،  منطقة 

مرمى  أعىل  ذهبت  الضائع،  بدل  الوقت 

يونايتد.

الدقيقة  يف  رسيعة،  مرتدة  هجمة  ومن 

الخامسة من الوقت بدل الضائع، انطلق 

منطقة  حدود  إىل  وصل  حتى  فرينانديز 

املنفرد  كافاني  إىل  الكرة  ليمرر  الجزاء، 

بفوز  اللقاء  وينهي  الشباك،  يف  ليسدد 

الشياطني الحمر )1-3(

الزوراء/ اختتمت مساء امس  بغداد/ متابعة 
الدكتور  املرحوم  بطولة  منافسات  السبت 
 61 بمشاركة  القوى  أللعاب  حسن(  )محمد 
يف   ، ورياضية  ريايض   400 يقارب  وما  ناديا 
مضمار كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ، 
وزير  بحضور  ايام  ثالثة  مدى  عىل  واستمرت 

الشباب والرياضة عدنان درجال.
بفئة الرجال تمكن فريق الجيش من التتويج 
باملركز االول برصيد 325 نقطة ، وجاء باملركز 
الثاني فريق الرشطة برصيد 216 نقطة فيما 

حل امليناء ثالثا برصيد 96 نقطة.
تتويج  عن  البطولة  اسفرت  الشباب  وبفئة 

ثانيا  وامليناء   242 برصيد  اوال  الحلة  نادي 
برصيد 117 والبرصة ثالثا برصيد 91 نقطة . 
اوال وجمع 197  الحلة  الناشئني جاء  ويف فئة 
نقاط   107 برصيد  ثانيا  نينوى  وحل  نقطة 

وجنوب املوصل ثالثا وجمع 105 نقاط .
البيشمركة  فريق  توج  النساء  منافسات  ويف 
ثانيا  ،والسالم  نقطة   140 جمع  ان  بعد  اوال 
برصيد  ثالثا  والكاظمية  نقطة   119 برصيد 
63 نقطة . ويف منافسات الشابات توج فريق 
االتصاالت اوال وجمع 194 نقطة ، والجنسية 
وجمع  ثالثا  ودياىل   ، نقطة   137 وجمع  ثانيا 
134 نقطة . ويف فئة الناشئات توج فريق غاز 

الشمال اوال برصيد 175 نقطة ،وحل الكهرباء 
ثالثا  دياىل  فتاة  ثم  نقاط،   108 وجمع  ثانيا 

برصيد 92 نقطة .
عراقية  أرقام  ثالثة  تحطيم  البطولة  وشهدت 
بالزانة  القفز  مسابقة  يف  االول   ، جديدة 
للسيدات لالعبة زهراء جمال وقفزت العارضة 
السابق  الرقم  ، فيما كان  ارتفاع 2,75 م  عىل 
100م  بسباق  جاء  الثاني  والرقم   . م   2,60
بلغ  بزمن  ناهي  عيل  حسني  لالعب  رجال 
10,42 ثانية ، والرقم الثالث جاء بسباق 100م 
حسني  دانة  الدولية  البطلة  وتمكنت  سيدات 

من تحطيم الرقم بزمن بلغ 11,68 ثانية.

بغداد/ متابعة الزوراء
رسن،  بشار  االيراني،  برسيبوليس  وفريق  الوطني  املنتخب  العب  وصل 
يف  الرابع  موسمه  يقيض  الذي  الفريق.رسن  بقميص   100 رقم  املباراة 
برسيبوليس ، وصل اىل املباراة رقم 100 بعد مباراة برسيبوليس وسايبا.
رسن خاض 64 مباراة يف الدوري االيراني املمتاز ، و 29 مباراة يف دوري 
بريسيبوليس.وسجل  بقميص  ايران  كأس  يف  مباريات   7 و  آسيا  أبطال 
رسن ثالثة أهداف يف الدوري االيراني، احد اهدافه كان يف مباراة املوسم 
استقالل  امام  الديربي  مباراة  يف  هدفاً  أيًضا  ولديه  سايبا  ضد  املايض 

طهران، ويصل اجمايل ما سجله مع بريسبوليس اىل خمسة اهداف.

بغداد / الزوراء
الوطني  منتخبنا  مدرب  وجَه 
الدعوة  جثري،  قحطان  للشباب، 
لقائمة  العبا  وعرشين  لثالثة 
منتخب  ستواجه  التي  املنتخب 
الثاني عرش  يف  ودياً  شباب قطر 
الشهر  من  عرش  والخامس 
ضمن  وذلك  بالدوحة،  الجاري 
لنهائيات  املنتخبني  تحضريات 
والتي  عاما   19 تحت  آسيا 
يف  املقبل  العام  مطلع  ستقام 

أوزبكستان. 
للشباب  منتخبنا  وفد  وسيغادُر 
اليوم االحد إىل العاصمة القطرية 
املواجهتني  لخوض  الدوحة، 
ضمن  تأتيان  اللتني  الوديتني 
املدرب  وضعه  الذي  املنهاج 

قحطان جثري لبطولة آسيا. 
الشباب  منتخب  قائمة  وضمْت 
أحمد  من  كل  وهم  العباً،   23
شاكر ومحمد حسن ونديم نادر 
حسن  وأحمد  املرمى،  لحراسة 
الله  وعبد  تحسني  وزيد  مكنزي 
محمد وليث نجم وحسني جاسم 
وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو 
كامريان ومتني ديار لخط الدفاع. 
كما ضمت القائمة الالعبني عبد 
وعيل  عيل  وعباس  قاسم  الرزاق 
قحطان  العابدين  وزين  شوقي 
جثري وكرار محمد املختار وأمري 
أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، 
عبدالله  وحسني  أحمد  وسالم 
ورضا فاضل وحسني زياد لخط 

الهجوم.

الكاظمي : منتخب اسود الرافدين فخر البلد ووحد العراقيني يف اصعب الظروف
ختصيص طائرة خاصة وجوازات دبلوماسية لالعبني

مانشسرت يونايتد يصحح أوضاعه ويهزم ضيفه ايفرتون بثالثية

النجم بشار رسن يدخل نادي 
املئة مع بريسبوليس

منتخب الشباب يغادر اليوم اىل 
الدوحة ملواجهة  قطر وديا  

ناديا اجليش والبيشمركة يتوجان بلقب بطولة العراق اللعاب القوى للرجال والنساء

6الرياضيالرياضي فايروس كورونا يصيب املدرب مجال علي
بغداد/ متابعة الزوراء

تأكد نبأ إصابة مدرب نفط الوسـط، جمال عيل، بفريوس كورونا املسـتجد، بعدما جاءت نتائج 
الفحوصـات الطبية التي خضع لها، إيجابية.وغـاب جمال عيل، عن فريقه يف املباراة أمام نفط 

ميسان، والتي خرسها بهدف دون رد، يف إطار الدوري املمتاز.
وشعر مدرب نفط الوسط ببعض األعراض، وخضع للفحوصات الطبية الالزمة، وفضل الدخول 

يف عزل صحي، لحني ظهور نتيجة الفحوصات، والتي جاءت إيجابية للفريوس.
وعىل صعيد متصل، تأكد أمر إصابة العب نفط الوسـط، فيصل جاسـم، بالفريوس، علًما بأنه 

غاب عن مباراة نفط ميسان، ودخل مرحلة الحجر املنزيل.
يشـار إىل أن فـريوس كورونا املسـتجد، أصاب مجموعـة كبرية من الرياضيـني يف العراق خالل 

الفرتة األخرية.

أصفر وأمحر
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بغداد/ متابعة الزوراء
شارك رئيس االتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان، يف اجتماع 

الكونغرس االسيوي للعبة.
وقال كبيان إنه »شارك  يف اجتماع الكونغرس لالتحاد االسيوي 

للسباحة يف سلطنة عمان الذي ناقش عدة فقرات«.
واوضح أن »االجتماع تمخض عن انتخاب اربع شخصيات من 
للسباحة عام 2021  الدويل  االتحاد  انتخابات  للرتشيح يف  اسيا 
ملنصب  الكويت  من  مسلم  حسني  ومنهم  قطر  يف  تقام  التي 

رئيس االتحاد الدويل والعماني طه الكرشي ملنصب عضو«.

كبيان يشارك يف اجتماع كونغرس 
االحتاد االسيوي للسباحة



رف�ض األرجنتين�ي ليونيل مييس، قائ�د برش�لونة، تقديم خدمة 
للنادي الكتالوني، بشأن معاناته حالًيا من أزمة اقتصادية.

ووفًق�ا لربنام�ج كوات�رو اإلس�باني، فإنَّ هن�اك خالًف�ا كبريًا يف 
وجهات النظر بني مييس وكارليس توكيتس الرئيس املؤقت إلدارة 

برشلونة، حول خفض رواتب العبي الفريق األول.
ويرغ�ب برش�لونة يف خفض روات�ب كل الالعبني بنس�بة 30 %، 
لتوفري 190 مليون يورو، وتقليل خسائر النادي الناتجة عن أزمة 

فريوس كورونا املستجد.
وأش�ار الربنامج إىل أن ع�دًدا من العبي برش�لونة، ويف مقدمتهم 
مي�يس، يعتق�دون أن الرئي�س املؤقت غ�ري مخول ل�ه، التفاوض 
معهم عىل خفض الرواتب، ويفضلون مناقشة األمر عقب انتخاب 
مجلس إدارة جديد. وأوضح أن الجلسة بني محامي النادي وممثيل 
الالعبني، األربعاء املايض، لم تسفر عن أي اتفاق، وتم تأجيل األمر 

لجلسة جديدة، األربعاء املقبل.

ووفًق�ا ل�”كوات�رو”، ف�إنَّ إدارة برش�لونة له�ا الح�ق يف بدء 
إج�راءآت خف�ض روات�ب الالعبني الرافض�ني للق�رار، لكنها 
ترفض هذا الحل، وتفضل اللجوء ملفاوضات جديدة، وال سيما 
أن ذل�ك اإلج�راء قد يدف�ع الالعبني لرفع دع�اوى ضد مجلس 

اإلدارة أمام املحاكم اإلسبانية.
وذك�ر الربنامج اإلس�باني أن موقف مييس األكث�ر تعقيًدا بني 

كل الالعبني؛ ألنَّ عقده ينتهي يف املوس�م الحايل، وال يمكن تأجيل 
أي أموال له للمواس�م املقبل�ة، دون التوقيع عىل عقد 

جديد.
يذكر أن مييس سبق له أيًضا رفض 

تواج�د  أثن�اء  راتب�ه  خف�ض 
جوس�يب ماري�ا بارتوميو 

عىل رأس مجل�س إدارة 
برشلونة.

ق�ال يورجن كلوب، م�درب ليفرب�ول، إن اعتذار 
الوكال�ة العاملي�ة ملكافح�ة املنش�طات، للمدافع 
مام�ادو س�اكو ع�ن إيقاف�ه يف 2016، بداع�ي 
مخالفة لوائح املنش�طات تأخ�ر كثريًا، لكنه عرب 
عن س�عادته بتربئ�ة الالعب من ه�ذه التهمة يف 

نهاية املطاف.
وخضع مدافع كريس�تال باالس، الذي كان يلعب 
يف ليفرب�ول حينه�ا، للتحقيق بواس�طة االتحاد 
األوروب�ي، وتقرر إيقافه مؤقًتا م�دة 30 يوًما يف 
أبريل/نيس�ان 2016، بع�د ثب�وت تعاطيه مادة 

محظورة تحرق الدهون.
وغ�اب س�اكو ع�ن تش�كيلة ليفرب�ول يف نهائي 
ال�دوري األوروب�ي أمام إش�بيلية يف ذل�ك العام، 
وكذل�ك بطولة أوروب�ا 2016 مع فرنس�ا نتيجة 
لذل�ك، لك�ن اليويف�ا أس�قط قضية املنش�طات 
ض�ده يف يوليو/تموز، وأكد الحق�ا أن املادة التي 
تناوله�ا الالعب لم تكن ضمن قائمة الوادا للمواد 

املحظورة يف ذلك الوقت.

ويف جلس�ة علني�ة بأح�د 
محاك�م لن�دن األربع�اء 

امل�ايض، اعت�ذر محام 
يمث�ل ال�وادا لس�اكو 
وأعل�ن  عام�ا(   30(
عىل  الوكالة  موافقة 

دفع تعويضات له.
“أول  كل�وب:  وق�ال 

م�ا فك�رت في�ه ه�و 
أخ�رًيا.. كن�ا نعرف منذ 

م�دة طويل�ة أن مامادو 
لم يرتكب أي مخالفة. لقد 

كانت صدمة”.
وتاب�ع: “أن�ا حقا س�عيد ألنه 

عىل األقل اآلن حصل عىل الدليل 
ع�ىل أنه بريء، وأنه لم يرتكب أي 

مخالفة”.
وأضاف كلوب: “املنش�طات مشكلة 

بالتأكيد. لكني لم أعتربها قط مشكلة 
يف ك�رة الق�دم، ألنني وبع�د 30 عاما من 

العم�ل يف هذا املجال، لم أواج�ه أي نوع من 
هذه املخالفات”.

ون�وه: “ولو ح�دث وكانت هناك مش�كلة، فإنها 
تكون بس�بب قرار س�خيف من جان�ب البعض، 
وليس بسبب الرغبة يف تعجيل التعايف أو أي يشء 
م�ن هذا القبيل”.ولم يلعب س�اكو م�ع ليفربول 
مرة أخ�رى بعد س�قوطه يف اختبار املنش�طات، 
وانتقل إىل كريس�تال باالس عىل س�بيل اإلعارة يف 

البداية، ثم بعقد دائم يف وقت الحق.

أعلن ريال مدريد اإلس�باني إصابة 
كل م�ن البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازار 
والربازي�يل كاس�يمريو بف�ريوس 
ه�ازار  وس�يغيب  كورون�ا. 
وكاس�يمريو ع�ن مب�اراة ري�ال 
مدريد وفالنسيا اليوم األحد ضمن 
مس�ابقة ال�دوري اإلس�باني كم�ا 
س�يحرمان من االلتح�اق بمنتخبي 
بلجي�كا والربازي�ل توالي�اً. وأضاف 

ريال مدريد: “كل الالعبني اآلخرين، 
والجه�از التدريب�ي للفري�ق األول، 
وموظف�ي الن�ادي الذي�ن يعمل�ون 
م�ع الفريق مبارشة، أعط�وا نتائج 
س�لبية يف نف�س االختبارات”.وأتم 
موق�ع النادي الرس�مي: “تم التأكد 
مرة أخرى، هذا الصباح، أنَّ الجميع 
بكورون�ا  الن�ادي غ�ري مص�اب  يف 

باستثناء هازارد، وكاسيمريو”.

حق�ق س�اوثهامبتون ف�وزاً ثمين�اً ع�ىل 
حساب نيوكاس�ل يونايتد بهدفني لصفر 
يف الجول�ة الثامنة من ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وسجل كل من تيش آدمز )7( واالسكتلندي 
ه�ديف   )82( أرمس�رونغ  س�تيوارت 

ساوثهامبتون.
ص�دارة  إىل  س�اوثهامبتون  وصع�د 
ال�”بريمريليغ” مؤقتاً ب��16 نقطة فيما 
يأتي نيوكاسل يونايتد يف املركز 11 مؤقتاً 

ب�11 نقطة.
وانته�ت مب�اراة برايت�ون وضيفه برينيل 
بالتع�ادل الس�لبي يف افتت�اح مواجه�ات 
الجول�ة الثامن�ة م�ن ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز.
ويحتل برايتون املركز 16 برصيد 6 نقاط 
من انتص�ار و3 تع�ادالت و4 هزائم فيما 
يأت�ي برينيل يف املركز قبل األخري بنقطتني 

من تعادلني و5 هزائم.
ويواج�ه مانشس�ر س�يتي الس�اعي إىل 
استعادة س�يطرته عىل الدوري اإلنكليزي 
املمت�از اختباراً صعباً الي�وم األحد عندما 
يستضيف ليفربول املتصدر وحامل اللقب 

يف قمة املرحلة الثامنة.
ويتخلّف مانشسر س�يتي بخمس نقاط 
ع�ن ليفرب�ول، وإن كان رج�ال امل�درب 
اإلس�باني جوس�يب غواردي�وال يملكون 
مب�اراة مؤجل�ة، لكن الخس�ارة ممنوعة 
أمام األبطال يف ملعب االتحاد اليوم األحد.

س�يتي  مانشس�ر  اس�تهل  وبعدم�ا 
املوس�م بق�وة عندما تغلب ع�ىل مضيفه 

ولفرهامبت�ون 1-3، تلق�ى هزيمة مذلة 
عىل أرض�ه أمام ليس�ر س�يتي 5-2، ثم 
س�قط يف فخ التعادل أم�ام مضيفه ليدز 
يونايت�د العائ�د حديث�اً إىل دوري األضواء 
1-1، كما س�قط يف الفخ ذاته وبالنتيجة 
ذاته�ا أمام وس�ت ه�ام يونايت�د مكتفياً 
بفوزين ع�ىل أرس�نال وش�يفيلد يونايتد 

بنتيجة واحدة 1 -صفر.
وع�ىل الرغ�م من فوز مانشس�ر س�يتي 

خمس م�رات يف مبارياته الس�ت األخرية 
ع�ىل  آخره�ا  املس�ابقات،  مختل�ف  يف 
ضيف�ه أوملبياك�وس اليونان�ي 3 -صف�ر 
الثالث�اء املايض يف الجول�ة الثالثة من دور 
املجموعات ملس�ابقة دوري أبطال أوروبا، 

إال أنه ال يزال بعيداً عن مستواه.
ويعان�ي س�يتي م�ن اإلصاب�ات املتكررة 
األرجنتين�ي  ال�دويل  التاريخ�ي  لهداف�ه 
س�ريخيو أغويرو، باإلضاف�ة إىل مهاجمه 

الربازي�يل غابري�ال جي�زوس العائ�د للتو 
م�ن اإلصاب�ة وكلله�ا به�دف يف مرم�ى 

أوملبياكوس بعد دخوله بديالً.
واعرف جيزوس بأهمية مباراة ليفربول 
بالنس�بة آلم�ال س�يتي يف اللق�ب، وقال: 
“إنها مباراة مهمة جداً بالنس�بة لنا، إنها 

مواجهة مبارشة ضد متصدر الرتيب”.
ويف الوقت الذي يحاول فيه س�يتي العودة 
إىل ثبات املس�توى والنتائج، عاد ليفربول 

إىل أفض�ل حاالت�ه ع�ىل الرغم م�ن غياب 
قطب دفاعه الدويل الهولندي فريجيل فان 

دايك بسبب اإلصابة.
واضطر م�درب ليفرب�ول األملاني يورغن 
كل�وب إىل امل�داورة ب�ني الواعدي�ن ري�س 
ويليام�ز وناثانيال فيليب�س كرشيك لجو 
غومي�ز يف قلب الدف�اع، لتعوي�ض غياب 
فان دايك، وذلك بعد إصابة العب الوس�ط 
الربازي�يل فابينيو الذي ش�غل ه�ذا املركز 
يف مبارات�ني بع�د إصاب�ة املداف�ع ال�دويل 

الهولندي.
وحقق ليفربول الفوز يف مبارياته الخمس 
األخرية يف مختلف املسابقات بفضل قوته 
الهجومي�ة الضارب�ة وصالبت�ه الدفاعية 
رغ�م غي�اب ف�ان داي�ك حيث اس�تقبلت 
ش�باكه هدفني فق�ط منذ إصاب�ة األخري 
الت�ي س�تبعده ع�ىل األرجح ع�ن املالعب 

حتى نهاية املوسم.
ويدخ�ل ليفرب�ول املتصدر بف�ارق نقطة 
املب�اراة  س�يتي،  ليس�ر  أم�ام  واح�دة 
منتش�ياً بف�وزه الس�احق ع�ىل مضيفه 
أتاالنت�ا اإليطايل بخماس�ية نظيفة يف دور 
املجموع�ات للمس�ابقة القاري�ة العريقة 
بفض�ل هاتري�ك ملهاجم�ه الواف�د حديثاً 

الدويل الربتغايل ديوغو جوتا.
وقال حارس مرماه الدويل الربازييل أليسون 
بيكر: “لسنا فريقا مكوناً من العب واحد 
فق�ط، كان�ت األس�ابيع املاضي�ة صعبة 
بالنس�بة لنا ألنن�ا فقدنا بع�ض الالعبني 
املهمني يف تشكيلتنا، لكن اآلن لدينا العديد 

من الالعبني الذين عادوا أيضاً”.

أعاد مدرب املنتخب اإلس�باني لويس أنريكي مهاجم 
يوفنتوس اإليط�ايل ألفارو موراتا وزميله الس�ابق يف 
أتلتيك�و مدريد العب الوس�ط كوكي إىل تش�كيلة “ال 
روخ�ا” لخوض املب�اراة الدولي�ة الودية ض�د هولندا 
ومباراتي أملانيا وس�ويرسا يف الجولتني األخريتني من 

دور املجموعات ملسابقة دوري األمم األوروبية.
وغ�اب مورات�ا )28 عام�اً( ع�ن تش�كيلة املنتخ�ب 
اإلس�باني منذ ترشي�ن الثاني/نوفم�رب 2019، وهو 
تألق بش�كل الفت من�ذ عودته عىل س�بيل اإلعارة إىل 
صفوف يوفنتوس مطلع املوس�م قادم�اً من أتلتيكو 
مدريد، وسجل ستة أهداف يف سبع مباريات يف جميع 

املسابقات.
يف املقاب�ل، خ�اض كوكي مباراة واح�دة مع املنتخب 
اإلس�باني منذ خروجه املفاجئ من ثمن نهائي كأس 

العالم 2018 يف روسيا.
واس�تدعى إنريك�ي للمرة األوىل العب وس�ط أتلتيكو 
مدري�د مارك�وس يورنتي، وحارس مرمى تش�يليس 
اإلنكلي�زي كيب�ا أريس�اباالغا رغ�م فق�دان مرك�زه 
أساس�ياً يف تش�كيلة النادي اللندني لصالح السنغايل 
إدوار من�دي. وتلعب إس�بانيا مع مضيفته�ا هولندا 

ودياً األربعاء املقبل يف أمس�ردام، قبل أن تحّل ضيفة 
ع�ىل س�ويرسا يف 14 ترشي�ن الثاني/نوفم�رب الحايل 
يف ب�ازل، ع�ىل أن تس�تضيف أملانيا بعد ثالث�ة أيام يف 
الجولة األخرية من دور املجموعات يف النسخة الثانية 

من مس�ابقة دوري األمم األوروبية. وتتصدر إسبانيا 
املجموع�ة الرابع�ة يف املس�توى األول برصي�د س�بع 
نق�اط بفارق نقطة أمام أملانيا وأوكرانيا، فيما تحتل 

نقطتني.س�ويرسا املرك�ز األخ�ري برصي�د 

وهنا التشكيلة:
ح�راس املرم�ى: دافيد دي خي�ا )مانشس�ر يونايتد 
اإلنكليزي(، كيبا أريس�اباالغا )تش�يليس اإلنكليزي(، 

أوناي سيمون )أتلتيك بلباو(.
املدافعون: س�ريجي روبرتو )برش�لونة(، خيس�وس 
نافاس )إشبيلية(، س�ريخيو راموس )ريال مدريد(، 
باو توري�س )فياري�ال(، إنييغو مارتيني�س )أتلتيك 
بلب�او(، خوس�يه لويس غايا )فالنس�يا(، س�ريخيو 
غارس�يا  إري�ك  اإلنكلي�زي(،  )توتنه�ام  ريغيل�ون 

)مانشسر سيتي اإلنكليزي(.
العب�و الوس�ط: فابي�ان روي�س )ناب�ويل اإليطايل(، 
سريجيو بوس�كيتس )برش�لونة(، رودري هرنانديز 
)مانشسر سيتي(، ميكيل مريينو )ريال سوسييداد(، 
كوكي وماركوس يورنتي )أتلتيكو مدريد(، سريجيو 

كاناليس )ريال بيتيس(.
املهاجمون: ميكيل أويارس�ابال )ريال سوس�ييداد(، 
أنس�و فاتي )برش�لونة(، فريان توريس )مانشس�ر 
س�يتي(، ج�ريارد مورين�و )فياري�ال(، دان�ي أومل�و 
)اليبزي�غ األملان�ي(، أدام�ا ت�راوري )ولفرهامبت�ون 

اإلنكليزي(، ألفارو مورتا )يوفنتوس اإليطايل(.
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جوارديوال: مواجهة ليفربول 
مثل انتخابات رئاسة أمريكا

اعالم الكرتوني ساوثهامبتون يفوز على نيوكاسل واليوم مواجهة كبرية بني مانشسرت سييت وليفربول

عودة موراتا وكوكي لتشكيلة إسبانيا ودعوة يورنيت للمرة األوىل

كش�ف بي�ب جوارديوال، م�درب مانشس�ر س�يتي، عن مدى 
جاهزية مهاجمه األرجنتيني س�ريجيو أجوي�رو لخوض قمة 
الي�وم األحد ض�د ليفرب�ول، بالجولة 8 من ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز.وق�ال جواردي�وال يف املؤتم�ر الصحف�ي للمب�اراة، إن 
أجويرو “ليس جاهزا بعد”. وعن أهمية االنتصار عىل ليفربول، 
رصح: “نعم هذه مباراة مهمة، لكنها مثل انتخابات الرئاس�ية 
يف الوالي�ات املتحدة، يجب إحصاء كل األص�وات، وهناك الكثري 
من النقاط للعب عليها”. وأضاف: “من الرائع دائًما اللعب أمام 
أق�وى الفرق، والعام امل�ايض كانوا األقوى، بفريق اس�تثنائي، 
يملك�ون نفس امل�درب منذ فرة طويل�ة، ومن اللطي�ف دائًما 
مواجهت�ه لتحس�ني مس�توانا”. وتابع: “رغ�م كل يشء تبقى 
املباراة الس�ابعة من املوس�م، ونعرف أنه يتوج�ب علينا تقديم 
مس�توى جيد للتغلب عليهم، فزنا وخرسنا يف املايض، وسنقدم 

أفضل ما لدينا للفوز من جديد”.
وواصل: “عندما تواجه فريقا مثل ليفربول، دائًما ما س�تواجه 
لحظ�ات من املعاناة، نع�رف ذلك، علينا اس�تخدام قوتنا بأكرب 
صورة ممكن�ة، الفريقان يعرفان بعضهم�ا البعض جيًدا، وال 

أتوقع مباراة من طرف واحد”.
وأردف: “س�تكون هناك لحظات من الصعود والهبوط، وعلينا 
الثبات واس�تغالل فرصنا والتمتع بالفاعلية. الفريقان يرغبان 
يف الهجوم واملحاولة، بشكل عام لعبنا مباريات لم نقدم خاللها 
مس�توى قوي عىل مدار 90 دقيقة لعدم اس�تعدادنا لذلك، لكن 
بش�كل عام نحن جيدون”. وع�ن راحة العبيه ليوم واحد، قال: 
“الالعبون يف حالة جيدة يف كل األوقات ويتدربون بامتياز، األمر 
كان جي�ًدا لن�ا جميًعا خاصة بعدم الق�دوم إىل هنا والبقاء مع 
أرسن�ا، أن تبتعد ع�ن مركز التدريب هو أم�ر جيد عىل الصعيد 
الذهن�ي، لكنه�م الي�وم كان�وا مس�تعدين، ونأمل أن يس�تمر 
الوض�ع يف اليوم الت�ايل”. وع�ن اتفاقه مع يورج�ن كلوب بأن 
مواجهة مانشسر سيتي هي األصعب ألي فريق خارج أرضه: 
“بالطبع، ليس يف كل األوقات، ولكن 95 % من األوقات اتفق مع 
يورجن”.وتط�رق إلصابة فريجيل فان دايك قائال: “األمر األهم 
أن الجراح�ة كانت جيدة، وأتمنى أن يتعاىف رسيًعا، س�أفتقده، 

أحب اللعب مع وجود أفضل الالعبني يف أرض امللعب”.
وتابع: “ليفربول يبقى فريقا ال يصدق، كل العب عندهم يعرف 
م�ا يتوجب عليه فعل�ه، ويمكن النظر لنتيجته�م أمام أتاالنتا، 
فه�ذا فري�ق واجهناه يف املوس�م املايض ونعرف م�دى صعوبة 

التغلب عليه، وقاموا بذلك، ليفربول يبقى من فرق القمة”.
واس�تكمل: “ليفرب�ول هو املرش�ح األبرز للق�ب الربيمريليج، 
لك�ن مع الوباء الوضع مختلف، أرى فرقا أخرى قوية، ليس�ر 
حافظ عىل مس�تواه من املوس�م املايض، آرس�نال اتخذ خطوة 
كبرية لألمام لكي يصبح مرشًحا، وتوتنهام مورينيو بات يملك 

الفريق الذي يريده”.

إصابة هازار وكاسيمريو بفريوس كورونا ميسي يرفض مساعدة برشلونة

براءة ساكو تثري مشاعر كلوب

مفكرة الزوراء
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 واشنطن/وكاالت:
قطع�ِت العديد م�ن القن�وات التلفزيونية 
األمريكية بث�ا عىل الهواء مب�ارشا ملؤتمر 
صحفي للرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
الليلة قبل املاضية، اطلق فيه ترامب مزاعم 

ال أساس لها بشأن تزوير األصوات.
فق�د قطع�ت قن�وات “إم. إس. إن. ب�ي. 
و”إن.ب�ي.يس”  و”إيه.ب�ي.يس”  يس” 
بثه�ا للمؤتمر الصحفي، الذي ش�هد إدالء 
ترام�ب بأح�دث ترصي�ح ل�ه يف سلس�لة 
م�ن ترصيحات�ه الت�ي ش�ككت يف نزاهة 

االنتخابات،
فقد قطع املذيع بقن�اة “إم.إس.إن.يس”، 
بري�ان ويليامز البث بعد ح�وايل 40 ثانية 
قائال “لم يكن لذلك صلة بالواقع ، ويف تلك 
املرحل�ة التي وصلت له�ا دولتنا: فإن هذا 

أمر خطري”.
وقطع شيبارد س�ميث، املذيع قناة “يس.

إن.ب�ي.يس” البث ليعلن “ما يقوله رئيس 
املتح�دة، يف ج�زء كب�ري، غ�ري  الوالي�ات 
صحيح تماما. لقد بدأ- ولن نس�مح لذلك 

أن يستمر. نظرا الن ذلك ليس صحيحا”.
وانتظرت قن�اة “يس.بي.إس” عدة دقائق 
قبل أن تقط�ع بث ترصيحات ترامب التي 

استمرت 16 دقيقة وبعد ذلك عرضت نصا 
لكل ترصيح أدىل به.

أما ش�بكتا “يس.إن.إن” و”فوكس نيوز” 
اإلخباريتان ، لم تقطعا البث.

لك�ن ق�ررت “يس.إن.إن” ب�دال م�ن ذلك 
التعلي�ق عىل الترصيح�ات بالقول “بدون 
أي دليل، يقول ترامب إنه تعرض للغش”.

وكان ترامب ق�د زعم مرارا قبل انتخابات 

الثاني/نوفم�ر  ترشي�ن  م�ن  الثال�ث 
وخ�الل عملي�ة الف�رز تزوي�ر األص�وات 
“رسق�ة  يحاول�ون  الديمقراطي�ن  وأن 
االنتخابات”. ولم يتم إعالن  أي نتيجة بعد 

بشأن السباق.
جورجي�ا  والي�ة  أعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 
األمريكي�ة حي�ث تحت�دم املنافس�ة ب�ن 
املرشح الديموقراطي جو بايدن ومنافسه 

الرئي�س الجمه�وري دونالد ترام�ب، أّنها 
ستعيد فرز أصوات الناخبن يف الوالية.

ب�راد  جورجي�ا  والي�ة  يف  الوزي�ر  وق�ال 
رافنسرغر يف مؤتمر صحفي يف اتالنتا، إّن 
املنافس�ة يف جورجيا “ال ت�زال محتدمة”، 
مضيف�ا اّن�ه “يف ظ�ل هام�ش ضي�ق إىل 
ه�ذا الحد، س�تتم إعادة ف�رز األصوات يف 

جورجيا”.
وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو 
بايدن ب�1500 ص�وت يف جورجيا، الوالية 
الواقع�ة يف جنوب رشق الوالي�ات املتحدة 
والتي اعتادت التصويت للجمهورين منذ 

العام 1996.
النهائ�ي  “الع�د  رافنس�رغر  وأض�اف 
يف جورجي�ا  ل�ه تأث�ري هائ�ل ع�ىل البالد 

بكاملها”.
وتابع “الرهانات كبرية وأعصاب الجميع 
مش�دودة. لن ندع هذه املناقشات ترصف 
انتباهنا عن عملنا. سنفعل األمور بالشكل 
الصحيح وسندافع عن نزاهة انتخاباتنا”.

ولف�ت إىل أن جورجيا س�محت للمراقبن 
من الفريق�ن بمراقبة الع�د بعدما ادعى 
ترام�ب، دون أي دلي�ل، أن التزوير جار يف 

كل أنحاء البالد.
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يف ردها على اتهامات التحريض

قناة “الزيتونة “ التونسية تسعى للتحول إىل ضحية
تونس/ متابعة الزوراء:

 انتقلِت االتهامات داخل الوس�ط اإلعالمي 
التون�ي بش�أن حم�الت التحري�ض ضد 
قن�اة  ووج�دت  القض�اء،  إىل  الصحفي�ن 
الزيتونة أفضل طريقة للدفاع عن نفس�ها 
بش�أن هذه االتهامات التح�ول إىل الهجوم 
ومقاض�اة القناة الوطني�ة، بعد موجة من 
االس�تنكار الواس�ع من قبل الصحفين ملا 
بثت�ه يف أحد برامجها واعت�روه “تحريضا 

مبارشا عليهم”.
ودخ�ل الرصاع بن قناة الزيتونة ووس�ائل 
اإلعالم التونسية األخرى إىل أروقة القضاء، 
بسبب القضية التي ثارت مؤخرا يف القطاع 
حول التحريض عىل العنف ضد الصحفين 
ووس�ائل اإلع�الم، فق�د ق�ررت الزيتون�ة 
مقاض�اة القن�اة الوطني�ة بع�د وصفه�ا 
ب�”القناة التكفريي�ة” من أحد الصحفين 
يف برنام�ج تلفزيوني، يف ح�ن أن الزيتونة 
نفسها ش�نت حملة عىل صحفيي القطاع 

واتهمت بالتحريض عليهم.
وهاجم�ت القن�اة املحس�وبة ع�ىل حركة 
“النهضة”، الهيئة العليا املس�تقلة لإلعالم 
الس�معي الب�رصي “الهاي�كا”، وقال�ت يف 
بيان له�ا إن “الهيئ�ة املنتهي�ة صالحيتها 
تواص�ل مغالط�ة الرأي الع�ام وتأليبه ضد 
قناة الزيتونة بعد استضافتها ألحد الخراء 
األمني�ن دون تب�ن ملواقف�ه الت�ي يتحمل 

مسؤولياتها وفقا ملبدأ حرية التعبري”.
وتعتر الهايكا قناة الزيتونة تبث بشكل غري 
قانوني ولم تحصل عىل ترخيص، وترضب 

عرض الحائط باملطالب املتكررة بتس�وية 
أوضاعها القانونية، وتتذرع بحرية التعبري 

ملخالفة القانون وضوابط اإلعالم.
وقبل أي�ام قليلة وّجه األمن�ي املتقاعد من 
وزارة الداخلية هشام املدب خالل حضوره 
يف قناة “الزيتونة”، اتهامات خطرية ملوقع 
أم”  أف  “ش�مس  وإذاع�ة  “كابيتالي�س” 
وقنات�ي “الح�وار التوني” و”التاس�عة” 
ب�”إث�ارة البلبل�ة” و”الدف�ع إىل االقتت�ال 
الداخ�ي” ع�ىل خلفي�ة تغطيته�ا للج�دل 
الحاص�ل حول عملية “نيس” )يف فرنس�ا( 
الصحفي�ن  غالبي�ة  واعت�ر  اإلرهابي�ة، 
والوس�ط اإلعالم�ي التون�ي أن اتهامات 
امل�دب “تصنف يف خان�ة التحريض، وتهدد 

أمن املؤسسات اإلعالمية وصحفييها”.
وق�د ق�ّرر مجلس الهيئ�ة العليا املس�تقلة 
لالتصال السمعي البرصي، االسبوع املايض، 
تقدي�م قضّية ضّد قن�اة “الّزيتونة” بتهمة 
“الّتحري�ض ع�ىل العن�ف” ض�ّد الصحفي 
وصاحب موق�ع “كابيتاليس” رضا الكايف، 
وأوضح عضو الهيئة هش�ام السنويس، يف 
ترصي�ح لوكالة تونس أفريقي�ا لألنباء، إّن 
ه�ذه القناة غ�ري قانونية ومرف�وع ضّدها 
عدد من القضايا م�ن بينها قضايا رفعتها 
الحكومة السابقة بس�بب تجاوزات كثرية 
ارتكبتها، مشريا إىل أنها تعمل “بشكل غري 

قانوني ودون ترخيص”.
ودع�ا الس�نويس القضاء إىل القي�ام بدوره 
والب�ّت يف القضايا املرفوع�ة وعدم تكريس 
عقلّي�ة اإلفالت م�ن العق�اب بالتزامن مع 

“الي�وم العاملي إلنهاء اإلف�الت من العقاب 
يف الجرائ�م املرتكبة ضّد الصحفين”، وعر 
عن أسفه “لعدم وجود رجع صدى للقضايا 

املرفوعة ضّد هذه القناة”.
ويرى البعض أن خطوة قناة الزيتونة برفع 
قضية ضد القناة الوطنية مثرية للسخرية، 
وتسري وفق منطق أفضل وسيلة للدفاع هي 
الهج�وم، وليس أكثر من سياس�ة مناكفة 
ضد الخص�وم، بعد أن أث�ار التحريض ضد 
الصحفي�ن اس�تنكارا واس�عا يف تون�س، 
فق�ررت قلب الطاولة ع�ىل الخصوم ببيان 
نبه�ت فيه “إىل خط�ورة هذه الحمالت عىل 

السالمة الجسدية للعاملن يف القناة داعية 
وزارة الداخلي�ة إىل التح�رك وحماية القناة 
وطواقمها معلنة دعمه�ا الالمرشوط لكل 
الصحفين الرشفاء الذين رفضوا االنخراط 
وراء جوقة الفتنة”، وهي مفردات مماثلة 
ملا اس�تخدمته منظمات ونقابات صحفية 

ضد ما قامت به الزيتونة.
للصحفي�ن  الوطني�ة  النقاب�ة  ودع�ت 
التونس�ين ، إىل رضورة التح�رك الرسي�ع 
ع�ىل  التحري�ض  خطاب�ات  ملواجه�ة 
الصحفي�ن، وأدان�ت بش�دة م�ا اعترتها 
“حمالت التحريض ضد الصحفين”، معرة 

ع�ن تضامنها املطلق مع موقع كابيتاليس 
وإذاعة “ش�مس أف أم” وقنات�ي “الحوار 
التوني” و”التاسعة” يف “مواجهة خطاب 
التحريض عىل العنف والكراهية” الذي بثته 
قناة “الزيتونة” عىل لسان األمني املتقاعد، 

هشام املدب.
وح�ذرت النقابة، يف بيان لها، من “خطورة 
تواص�ل خط�اب التحري�ض ع�ىل العن�ف 
والكراهية يف وسائل اإلعالم، يف غياب إدانات 
علني�ة من الس�لطات املعنية”، مش�رية إىل 
أنها تحتفظ بحقها يف تتبع املعتدين وتضع 
عىل ذمة املترضري�ن فريقها القانوني من 

أجل القيام بالتتبعات العدلية الالزمة.
ودعت النيابة العمومية إىل التحرك الفوري 
من أجل تتبع هش�ام املدب )عميد متقاعد 
وناطق رسمي أسبق باسم وزارة الداخلية( 
من أجل اس�تغالله ملنر إعالمي للتحريض 

عىل الصحفين ووسائل اإلعالم.
تحم�ل  إىل  الداخلي�ة  وزارة  دع�ت  كم�ا 
مسؤوليتها يف تأمن وسائل اإلعالم املذكورة 
بعد الحملة التي طالتها إثر تحريض املدب 
عليها، خاصة بعد كشفه لعناوين بعضها.

من جه�ة أخرى تجد الهايكا نفس�ها أمام 
مهم�ة القي�ام ب�دور يف التص�دي ملثل هذا 
الخطاب املحرض عىل العنف والكراهية من 
قبل بعض األطراف عر املنابر اإلعالمية غري 
القانونية، يف اس�تهداف لحري�ة الصحافة 
وحري�ة التعب�ري، لك�ن ع�ىل أرض الواق�ع 
خرجت هذه القنوات مثل الزيتونة ونسمة 
ع�ن نط�اق س�يطرتها، وترف�ض تطبي�ق 

القرارات الصادرة عنها، مس�تندة إىل قربها 
من األقطاب السياسية.

وحذرت الهايكا م�ن تفاقم جرائم االعتداء 
والتحري�ض يف حق الصحفين التونس�ين 
له�م  الحماي�ة  توف�ري  إىل رضورة  داعي�ة 
وملؤسس�اتهم من خالل تتب�ع الضالعن يف 
عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم 
أو ترهيبهم يف سبيل عرقلة عملهم ومنعهم 

من القيام بمهامهم عىل أكمل وجه.
واس�تغربت من بطء اإلج�راءات القضائية 
للفص�ل يف القضاي�ا املتعلق�ة باالعتداءات 
عىل الصحفي�ن وطالب�ت بالترسيع فيها، 
منبه�ة من اس�تغالل قن�وات إعالمية غري 
قانوني�ة وذكر أس�ماء صحفي�ن، وأنه يف 
غي�اب إرادة حقيقية إلص�الح اإلعالم، فإن 
هذه املمارسات تشكل تهديدا جديا للمسار 
الديمقراطي برمته وعودة باإلعالم إىل مربع 

الخنوع والتحكم يف مؤسساته.
بدورها، أشارت الجمعية العامة لإلعالم إىل 
أن اعتماد أس�لوب التحريض والوعيد تجاه 
اإلعالم وتصنيفه بإعالم معاد يمثل خطوة 
جدي�دة ينتهجه�ا هش�ام امل�ؤدب ضد كل 
األطراف املدافعة ع�ن حرية الرأي والتعبري 
والرافضة لإلرهاب وهو ما من ش�أنه خلق 
قنابل موقوت�ة معادية لإلعالمين وإن هذا 
الخطاب الخط�ري الذي انترش يف البالد دون 
رادع، أفرز تزايد ش�حنة الخطاب املتطرف 
والعدوان�ي يف الصفح�ات االجتماعية ضد 
اإلعالمي�ن وض�د كل املدافعن ع�ن حرية 

اإلعالم والحريات العامة والفردية.

بغداد - واع - فاطمة رمحة :
تع�دُّ اإلعالمي�ة صابرين الش�يخ من املوهوبات التي اس�تطاعت أن تش�ق طريقها يف 
الوس�ط اإلعالمي بخطى ثابتة جعلت لها هوية إعالمية مميزة، وكالة األنباء العراقية 
)واع( كانت لها وقفة مع صابرين الشيخ التي قالت إنها “ تعمل بمبدأ اإلعالمي يعرف 
شيئاً عن كل يشء، وأنها عندما كانت تدرس العلوم السياسية طورت من موهبتها يف 

تقديم الرامج من خالل برنامج )صباح العراقية( عىل قناة العراقية”.
وأضاف�ت أن “برنامج الحرم الجامعي الذي كان يعرض ع�ىل قناة العراقية حقق لها 

نجومية عىل صعيد الشارع”.
وأضاف�ت: “ال يس�طو جيل عىل فرصة آخر، ولكل وقته؛ لذل�ك أجالس زمالئي الجدد، 

وأقدم لهم فرصاً ، وكل جيل قادم محمل باإلبداع ، وال بد أن يأخذ فرصته” .
وأشارت الشيخ إىل أن “أهم مقومات مهنة تقديم الرامج هي الصوت ،وضبط مخارج 
الح�روف ، وااللق�اء املتقن ، ورسعة البديهة يف تاليف أخطاء الضيوف ،وس�عة الثقافة 
الت�ي تمكن مق�دم الرنامج م�ن إدارة الحوار بتمكن وحس�ن املنط�ق”، الفتة إىل أن 
“االختصاص مهم ، ويفضل أن يعنى اإلعالمي بأهمية تطوير نفسه يف ميدان إعالمي 
مح�دد عىل أن ال يتخ�اذل إذا احتاجته املؤسس�ة يف ميدان إعالمي آخ�ر، وال بأس من 
تنقل اإلعالمي إىل حيثما تحتاجه املؤسسة ، سواء كان مذيع نرشة أخبار أو مراسل أو 

مقدم برامج، عىل أن ال ينسلخ عن ميدانه الذي يتفوق فيه أكثر من سواه” .
وتابعت أنها “ تس�تعد لتقديم برنامج خدمي تناقش فيه الواقع ، وتس�اعد الناس من 

خالل قناة العراقية” .

بغداد/ الزوراء:

نع�ت نقاب�ة الصحفين العراقين، امس الس�بت، الصحف�ي واالكاديمي الدكتور 

حمدان السالم، مشيدة بمسريته الصحفية والتعليمية.

وذك�رت النقابة يف بيان تلقته “الزوراء”: انها تنعى الصحفي واالكاديمي الدكتور 

حمدان الس�الم  التدريي بقس�م الصحاف�ة يف كلية االعالم بجامع�ة بغداد الذي 

وافته أملنيه اثر وعكة صحية لم تمهله طويال .

واضافت: ان الفقيد يعد احد الكتاب الذين اسهموا يف اصدار العديد من املطبوعات 

التي تس�تعرض مس�رية الصحافة يف العراق  وله كتاب�ان مطبوعان االول بعنوان 

)صحافة السخرية والفكاهة يف العراق(، والثاني بعنوان )الكاريكاتري يف الصحافة( 

اىل جان�ب دوره االكاديم�ي والتدري�ي و ارشافه عىل العديد م�ن طلبة الدكتوراه 

واملاجس�تري والدبل�وم العايل، ولدي�ه العديد من البح�وث العلمية واملش�اركات يف 

املؤتمرات العلمية املحلية والدولية .

وتابعت: انه يف الوقت الذي تتقدم  فيه نقابة الصحفين العراقين بالتعازي القلبية  

لعائلة الفقيد وزمالئه وأصدقائه وطلبته  فأنها تبتهل إىل الله  س�بحانه وتعاىل أن 

يتغمده بواس�ع رحمته ويسكنه فس�يح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل 

الصر والسلوان .

واشنطن/متابعة الزوراء:
أعلن�ْت صحيفة “نيوي�ورك تايمز” األمريكية، أن عدد مش�ركيها تج�اوز يف أكتوبر/ترشين 
األول  املايض عتبة الس�بعة مالين، مش�رية إىل أن مليوني مش�رك إضايف اشركوا خالل سنة 
يف نسختها الرقمية. وتعتمد املجموعة الصحفية أكثر فأكثر عىل املحتوى املدفوع، بغية الحد 
من التعويل عىل اإلعالنات لتحقيق املداخيل. وكان اإلعالن ال يزال قبل عامن يمّثل 38 يف املائة 
م�ن رق�م األعمال، لكنه لم يعد يش�ّكل يف الفص�ل الثالث من 2020 أكثر م�ن 18 يف املائة من 
املداخي�ل، يف حن توّفر االش�راكات 70 يف املائة منها. وعىل مدى األش�هر الثالثة، املمتدة من 
يوليو/تموز إىل س�بتمر/أيلول، س�اهم نمّو حجم األعمال العائد إىل االشراكات يف التعويض 
عن انكماش حجم اإلعالن بنس�بة 30 يف املائة يف س�نة. وللمرة األوىل، تجاوز عدد االشراكات 
يف النس�خة الرقمية عدد املشركن يف النس�خ الورقية. ولم تعد االشراكات يف النسخ الورقية 
تمّثل س�وى 12 يف املائة من إجمايل االش�راكات، لكّنها توفر نحو نصف مداخيل االشراكات، 
إذ إن سعر االشراك يف النسخة الرقمية أقل منه يف الورقية. وبقي رقم األعمال شبه ثابت، ولم 

يراجع سوى بنسبة طفيفة هي 0.4 يف املائة، ليبلغ 426 مليون دوالر أمريكي.

االعالمية صابرين الشيخ: اهلواية 
طريق اإلعالمي إىل االحرتاف

نقابة الصحفيني تنعى الصحفي 
واالكادميي الدكتور محدان السامل

أكثر من 7 ماليني مشرتك يف 
“نيويورك تاميز”

غزة/متابعة الزوراء:
الصحف�ي  املص�ور  ي�زال  ال 
 35( قدي�ح  ي�ارس  الفلس�طيني 
عام�اً( يعاني م�ن إصابت�ه التي 
تعرّض لها من قبل قوات االحتالل 
عام�ن  نح�و  قب�ل  اإلرسائي�ي 
ونص�ف يف مس�ريات الع�ودة عىل 
الحدود الرشقية لقطاع غزة. وهو 
يرج�و إنصافه، خاص�ة بالتزامن 
مع الي�وم العاملي إلنه�اء اإلفالت 
من العقاب ملرتكبي الجرائم بحق 

الصحفين.
وأعلن�ت الجمعي�ة العام�ة لألمم 
املتح�دة ي�وم 2 ترشي�ن الثاني/ 
إلنه�اء  العامل�ي  الي�وم  نوفم�ر 
اإلف�الت من العقاب ع�ىل الجرائم 
املرتكبة ض�د الصحفي�ن، وحث 
القرار الدول األعض�اء عىل تنفيذ 
تداب�ري مح�ددة ملواجه�ة ثقاف�ة 

اإلفالت من العقاب الحالية.
وع�ّر الصحف�ي قديح ع�ن أمله 
أن تالقي قضي�ة إصابته محكمة 
عادل�ة بع�د أن رف�ع قضي�ة عىل 
جي�ش االحت�الل اإلرسائي�ي عر 
مراك�ز حقوقية عّدة، مؤّك�داً أّنه 
كان يرتدي درع الصحافة والخوذة 
لحظة إصابت�ه اللذين كان يعتقد 
أّنهما يوف�ران له الحماية الالزمة 
بموج�ب القان�ون ال�دويل، إال أّن 
جيش االحتالل اس�تهدفه من بن 
املتظاهري�ن يف مس�ريات  مئ�ات 

العودة قبل نحو عامن ونصف.
وأوضح قدي�ح ، أّن حالته وصلت 
إىل مرحل�ة متقدمة من الخطورة 
كاد يفق�د فيها حيات�ه، إذ أصيب 
برصاص�ة مب�ارشة يف بطنه أدت 
إىل تهتك أجزاء كبرية من أحشائه 
ومكوث�ه نح�و ع�ام متنق�اًل من 
مش�فى إىل آخ�ر لتلق�ي الع�الج 

ال�الزم، الفتاً إىل أّنه س�مح له أول 
مرة بتلقي العالج يف مستشفيات 
الق�دس، وبعده�ا منعت�ه ق�وات 
االحت�الل الخ�روج من غ�زة بعد 
تجدي�د الطل�ب ألكث�ر م�ن ثالث 
م�رات وذل�ك للمراجع�ة وإجراء 

بعض العمليات التجيميلية.
وتتعمد قوات االحتالل اإلرسائيي 
استهداف الصحفين الفلسطينين 
يف  املختلف�ة  املناس�بات  يف 
كافة،  الفلس�طينية  املحافظ�ات 
حي�ث قتل�ت قراب�ة 90 صحفي�اً 
فلسطينياً منذ احتاللها فلسطن، 
وجرح�ت املئات واعتقل�ت مئات 

آخرين.
من ناحيتها، طالبت عائلة املصور 
الصحفي الش�هيد ي�ارس مرتجى 
ومحاكم�ة  العدال�ة  بتحقي�ق 
جي�ش  م�ن  الح�رب  مجرم�ي 
االحت�الل اإلرسائيي الذين ارتكبوا 
جريمة حرب بإعدام نجلهم خالل 
مس�ريات الع�ودة قب�ل أكث�ر من 
عام�ن أثن�اء عمل�ه الصحفي يف 

تغطية مسريات العودة.
وق�ال معتص�م مرتج�ى ش�قيق 
ش�قيقه  إّن   ، ي�ارس  الش�هيد 
استش�هد برصاص�ة قاتل�ة م�ن 
قب�ل ق�وات االحتالل وس�ط آالف 

املتظاهري�ن، ما يعني أّنه تم قتله 
عن سبق إرصار وترصد يف جريمة 
اإلنس�انية وض�د  واضح�ة ض�د 
حقوق الصحفي�ن املكفولة وفق 

القانون الدويل.
وأش�ار إىل أّن�ه م�ن أراد إنص�اف 
الصحفي�ن يف العال�م يجب عليه 
أال يكي�ل بمكيال�ن وأن ينص�ف 
الصحفي�ن أينما كان�وا وخاصة 
الذي�ن  منه�م  الفلس�طينين 
واعت�داءات  لجرائ�م  يتعرض�ون 
إرسائيلية منظمة م�ن دون أدنى 
من�ذ  “لألس�ف  وأض�اف:  رادع. 
أن استش�هد ي�ارس ل�م تتصل أو 
تتواصل معنا أي مؤسس�ة دولية 
أو تعن�ي بش�ؤون الجرائ�م ض�د 
الصحفين لالس�تفهام عما جرى 
م�ع ي�ارس وكي�ف أّنه استش�هد 
ي�ارس  م�ع  ج�رى  م�ا  أّن  رغ�م 
رصدته عدس�ات كامريات زمالئه 

الصحفين”.
وتزايد يف الفرة األخرية استهداف 
اإلرسائيلي�ة  االحت�الل  ق�وات 
للصحفي�ن الفلس�طينين رغ�م 
ارتدائهم كل م�ا يؤرش ويدلل عىل 
أّنه�م يعملون يف مهن�ة الصحافة 
حت�ى ول�و كان يعمل�ون لصالح 

وكاالت أو مؤسسات دولية.

يف الس�نوات األربع عرشة املاضية 
)2006 - 2019( ُقتل ما يقرب من 
1200 صحف�ي أثناء أداء واجبهم 
إىل  املعلوم�ة  وإيص�ال  اإلعالم�ي 
الجمهور العام، ويف تس�ع حاالت 
م�ن كل ع�رش، ُيفل�ت القتلة من 
العق�اب، ويؤدي ه�ذا اإلفالت من 
العق�اب إىل مزيد من القتل، فضالً 
عن أنه غالًبا أح�د أعراض تفاقم 
النزاع وانهي�ار القانون واألنظمة 

القضائية.
بدوره، أّكد تحس�ن األسطل نائب 
نقي�ب الصحفين الفلس�طينين 
الفلس�طينين  الصحفي�ن  أّن   ،
وجرائ�م  العت�داءات  يتعرض�ون 
ممنهجة من قب�ل قوات االحتالل 
بحقه�م  وترتك�ب  اإلرسائيلي�ة 
جرائ�م واضحة عن س�بق إرصار 

وترصد.
م�ا  أب�رز  أّن  األس�طل  وأوض�ح 
ه�و  الصحفي�ون  ل�ه  يتع�رض 
ومنعه�م  املب�ارش،  االس�تهداف 
من حرية الحرك�ة والتحرك أثناء 
عمله�م، مبيناً أّن هناك سياس�ة 
واضحة تتعمده�ا قوات االحتالل 
وبتعليم�ات مب�ارشة م�ن قيادة 
االس�تفزازات  بارتكاب  االحت�الل 
ض�د  التعس�فية  واإلج�راءات 
الصحفي�ن. وأضاف: “ما ينطبق 
عىل واقع الصحفين يف فلس�طن 
هو املنع الش�امل وما يسمح لهم 

به هو االستثناء”.
وتعرض الصحفيون خالل العامن 
املاضي�ن ألكثر م�ن 800 اعتداء 
من قبل قوات االحتالل اإلرسائيي، 
حيث بلغت نسبة االعتداءات بحق 
 ،%  100 امليداني�ن  الصحفي�ن 

وفق حديث األسطل.
وبلغت أعداد الجرحى الصحفين 

خالل العامن املاضين يف األرايض 
الفلسطيني أكثر من 350 جريحاً، 
فيم�ا س�جلت نقاب�ة الصحفين 
مداهم�ة وإغ�الق أكث�ر م�ن 25 
مؤسسة إعالمية، عدا عن محاربة 
املحتوى الفلسطيني عر شبكات 
االجتماع�ي، ورس�ائل  التواص�ل 
التهديد التي تصل الصحفين من 
قبل االحتالل بشكل مبارش أو غري 

مبارش بسبب عملهم الصحفي.
وكشف األس�طل أّن نقابته قررت 
التوج�ه إىل ع�دد م�ن املنظم�ات 
الدولية ومنس�ق حقوق اإلنس�ان 
يف األمم املتحدة للمطالبة بتطبيق 
املتعلقة  الدولية  للقوان�ن  واضح 
بحماي�ة الصحفين، ورضورة أن 
يتدخل مجلس األمن الدويل لوقف 
واالنتهاكات  واالعتداءات  الجرائم 
الت�ي ترتك�ب بح�ق الصحفي�ن 

الفلسطينين.
ويته�م حقوقي�ون فلس�طينيون 
إرسائي�ل بالته�رب واإلف�الت من 
العقاب عىل الجرائم التي ترتكبها 
بح�ق الصحفين الفلس�طينين، 
وس�ط مطالبات بفتح تحقيقات 
عادلة للجرائم التي ترتكب بحقهم 
الفلس�طينية  خاص�ة يف األرايض 
الت�ي تش�هد اعت�داءات وجرائ�م 

بشكل شبه يومي.
وخالل العقد املايض، لم تجر إدانة 
مرتكب�ي االعتداءات ضد العاملن 
يف وس�ائل اإلعالم س�وى يف إطار 
قضي�ة واح�دة م�ن أص�ل ع�رش 
قضاي�ا، األمر ال�ذي يث�ري القلق، 
العق�اب ُيش�جع  فاإلف�الت م�ن 
مرتكب�ي الجرائ�م ع�ىل ارت�كاب 
ع�ىل  آخري�ن  وتش�جيع  املزي�د 
ارتكابه�ا عندما يرونه�م يفلتون 

من العقاب.

صحفيون فلسطينيون يطالبون مبحاسبة االحتالل على جرائم حبّقهم

قنوات تلفزيونية أمريكية تقطع بث مؤمتر صحفي لرتامب زعم فيه تزوير األصوات
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شوقي كريم حسن
بخفة فواخت نخي�ل البرصة، التي 
تن�وح م�ن اج�ل ترس�يخ األح�ام 
االوالد  ذاك�رة  عم�ق  يف  الرخي�ة 
الذي�ن انغمس�ت ارواحه�م وس�ط  
اتس�اعات ش�ط العرب، وحكايات 
نواخ�ذه ، وس�فنه التي م�ا كانت 
تس�تقر اال عند الداك�ر ، الذي صار 
مج�رد مهج�ور اخ�رس ال ت�روي 
حكاياته سوى  السن اتقنت الحكي 
والتدوي�ن، بهذه الخف�ة كان الولد 
الذي يحمر وجهه خجاً كلما ابرص 
انثى بل�ون الهاه�ل، ينتقل بخطو 
تعوده بط�يء لكنه راكز، يتفحص 
فضاءات البرصة ومرساتها، اكتشف 
الس�ياب، وغرابة حركة يديه، فراح 
يبحث عن ش�باك وفيق�ة الذي كان 
يود ل�و اوصله اىل غاياته، وامس�ك 
بثي�اب كاظ�م الحج�اج، وحس�ن 
عب�د اللطي�ف، ثم وبج�رأة الواضح 
االختيار ول�ج مملكة محمد خضر 
الس�وداء، ليج�رب زيارة الش�فيع، 
وجد انثياالت املشهد املعريف البرصي 
بسعة ازمنة البرصة من فراهيديها 
حتى ثورة زوجه�ا البيض، تواريخ 
تحتدم داخ�ل االرواح لتصنع مجداً 
معرفياً ال ج�دال فيه، الكون الباذخ 
أخذ من�ذر عبد الحر اىل اس�تغاثات 
برصته اي�ام كانت تغتس�ل ببارود 
الفارين  الحرب وتمتيلء بخط�وات 
من جشع املوت، بدأت فكرة الحرب 
تأخذ من�ه ج�لَّ اهتمام�ه، ماالذي 
تصنع�ه الح�روب غر ه�ذا الدوي 

الس�افل، والتوابيت الت�ي ال يتوقف 
مرورها بإتجاه محطات القطار؟

تلك ثيمة رسدية فرضتها االيام عىل 
جيل الثمانيني�ات بكله، هم حطب 
االح�راق اليوم�ي، ورم�ز تحدياته 
ايض�اً، رغم هدوء من�ذر عبد الحر، 
الذي يتلبسه اينما اتجه، لكنه يضم 
بن ثناياه نفس�ًا ام�ارة بالغضب، 
تعود جمحها من خال اللهاث وراء 
البياض ال�ذي اختاره  اداة متحدية 
للتعب�ر، ال يشء يغريك يف رسديات 
منذر عب�د الحر الش�عرية، غر كم 
واالحتج�اج،  وال�رصاخ،  الغض�ب 
وفيوض االحام، ه�و صانع احألم   
يغاير كل من انتمى اليهم ش�عرياً، 
ان  رغب�ة  تح�ت  ش�عره  الي�رسد 
يك�ون ش�اعراً وكفى، ب�ل يخطط 
ويض�ع الش�فرات الداللي�ة نص�ب 

عيني�ه، معطي�اً للحك�ي فعاليت�ه 
الت�ي تأخ�ذ بمتلقي�ه اىل مايقص�د 
ويريد، مطوالته الرسدية الشعرية، 
ومكتش�فات نجاحه�ا وديمومتها، 
هي التي دفعته بع�د لهاث وقت اىل 
ان يث�ب ب�ارادة منحٍد ليل�ج ابواب 
الرسديات الطويله، اخذاً كل عثرات 
األيام وتراجعاتها كثيم توثيقية، لم 
يرها سارد قبله، ينبش يف تحتانيات 
الذاكرة األنسانية الجمعية، ليخرج 
مايتفق ورسالته االيصالية، و يميز 
مرسوداته التي شكلت ملمحاً مهماً 
يف تاريخ الرسدي�ة العراقية، تقرب 
لغ�ة من�ذر عب�د الح�ر يف رسدياته 
الطويلة من شاعريته مما يضطره 
اىل االنصي�اع والقبول، ثم�ة الكثر 
م�ن املنث�ورات الرسدية الش�عرية، 
تجدها فاعل مشهدي قوي وتمكن، 

ولك�ن االمر اليق�ف مع عب�د الحر 
عن�د هذا الحد، الن�ه يوظف اللقطة 
الس�يمية املح�ددة االبع�اد ليتوهج 
بفعل اس�تمراري م�ن خالها، مع 
ادراك واع الهمي�ة ه�ذه اللقط�ات 
وتجميعها اتش�كل االساس البنائي 
ال�ذي يريده عبد الحر، مختلفاً كلياً 
عما يعرفه، تمتد حوارات الرسديات 
لتحل مح�ل الوصف االكم�ايل، يلج 
الحوار وهو يروم كش�ف اللحظات 
التأثرية وه�ي يف مجملها لحظات 
نفس�ية، تمكن املتلقي، الذي يعمل 
الس�ارد ع�ىل اقناع�ه، م�ن الرضا 
واالنتم�اء التطه�ري يف عموميات 
الرسد، ويق�رب الس�ارد ايضاً من 
اعط�ت  الت�ي  املرسحي�ة  اللوح�ة 
ملرسودات�ه زخم�ًا خاص�اً، جعل�ه 
يع�اود ال�رسد الطويل مل�رات عدة، 

دون التخيل عن اهتماماته الرسدية 
الشعرية؟

كي�ف يمكن لعبد الح�ر املوازنة بن 
فعاليتن مختلفتن تماماً، االختصار 
الروحي، والس�عة االكتش�افية من 
خال ش�خوص يتابعه�م بوضوح 

ودراية وعمق؟
الس�ؤال يظ�ل معلق�اً، وغ�ر وارد 
االجابة، مادام عبد الحر، مرصاً عىل 
االنتقال من اناه الش�عرية، اىل اناه 
الرسدية الطويلة بش�طارة جنوبي 
اتقن�ت حنجرت�ه اط�اق مواوي�ل 

العشق ماان يحيل ليل التسامر؟
اهتم�ت الذائق�ة النقدي�ة العراقية 
بمن�ذر عبد الحر، س�واء يف وجوده 
الطويل�ة،   رسديات�ه  او  الش�عري، 
التي اصبح من خالها من التميزين 

ابداعياً!!
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ثقافية

العامل االمحر يف ...إمرباطورية الثعابني
يوسف عبود جويعد    

بنية العنونة لها وجوه متعددة وتفسرات 
ومع�ان ورؤى، تدخل ضم�ن عملية البناء 
الروائ�ي،  ال�رسدي  الن�ص  الفني،لبن�اء 
فتك�ون أحيان�اً العتب�ة النصي�ة املوازي�ة 
للنص، وأحياناً تكون شفرة ورمز تتوضح 
مامحه عند متابعتنا لبنية النص، وأحياناً 
تك�ون نص مضم�ر ومكمل للنص تس�ر 
معه خط�وة بخطوة رغ�م اعتاها منصة 
الن�ص، ويف رواي�ة )إمرباطورية الثعابن( 
للروائ�ي أحم�د الجندي�ل، األم�ر مختل�ف 
فبع�د أن تنتهي من متابع�ة االحداث التي 
يتضمنه�ا هذا النص، ستكتش�ف بش�كل 
أن�ك حق�اً كن�ت يف أمرباطوري�ة  مذه�ل 
للثعابن، كن�ت يف عالم آخر مختلف تماماً 
،فه�و بالظاهر ينقل لك أحداث من صميم 
خي�ال الواقع، هذا ما أش�ار ل�ه الروائي يف 

مستهل هذا النص إذا يقول:
)ه�ذه الرواي�ة من صنع الخي�ال، وإذا ما 
توافقت شخصية حقيقية مع شخصيات 
الرواي�ة ف�إْن ذل�ك يع�ود غ�ىل املصادف�ة 

وحدها.
كتبتها ملن يهوى السباحة يف بحرة خياله، 
أّما الذين اليجيدون فن العوم، وليس لديهم 
خ�ربة يف عال�م االبحار، فا أمل�ك لهم غر 
النصيحة بعدم قراءة هذه الرواية ألنها ال 
تروق لهم، وال تتحدث عنهم، وال تمت لهم 

بصلة( 
ويف ذل�ك س�بيلن يمك�ن الول�وج منهم�ا 
ملعرف�ة فيم�ا إذا كان الروائي ق�د صنعها 
حقاً م�ن خياله أو أنه يري�د إيهام املتلقي 
بذل�ك من أجل يأخذ املس�احة التي يريدها 

م�ن الحرية م�ن أج�ل أن ينقلن�ا اىل عالم 
آخر م�يلء باالرسار، عالم اللي�ايل الحمراء 
والفس�ق واملج�ون والدع�ارة، عالم أموال 
التج�ار الكبار الذي�ن ينفقونها دون وجه 
حق عىل س�هراتهم وبغاياه�م ودعارتهم 
وفسوقهم وخمرتهم وسكرهم، وتلك هي 
إمرباطوري�ة الثعابن التي زجت فيها فتاة 
لم تنضج بعد غررت من صديقة لها دخلت 
هذه االمرباطورية قبلها تلك هي س�اجدة 
بطل�ة هذا الن�ص والس�اردة الوحيدة له ، 
والغري�ب يف األمر أن م�ن يدخل هذا العالم 
اليج�د له مخرج�اً آخر أو خ�اص ويبقى 
تحت رحمة تل�ك الثعابن التي تتلذذ وهي 
توج�ه الكثر م�ن اللدغات ملن زج نفس�ه 

فيها ، تلك هي ه�ي الرؤية الفنية الرمزية 
التي نكتش�فها ونحن نتابع سر األحداث 
وهو ما مضمر داخل الن�ص، أما االحداث 
التي تظهر عىل متن النص، هو هذا العالم 
ب�كل تفاصيل�ه دون االخ�ال بنقله وفق 

الصورة الصادقة له:
) كان�ت أحامي رهينة عند رأيس الصغر، 
إال أن صديقت�ي جناناً اس�تطاعت أن تفك 
رهانه�ا، أخذتن�ي بلس�انها ال�ذي يفيض 
عسا، هّش�مت رأس القمقم الذي أختبئ 
بداخله، سحبتني إىل عالم لم يامس خيايل 
يوماً، كنت مأخوذة بس�حر حديثها، كانت 
تزورني من حن آلخر، ويف كل زيارة أحّس 

أنني التصق بها( ص 11 

وهكذا فإننا س�وف نكتش�ف أن س�اجدة 
الت�ي ظل�ت تتنق�ل بأكثر من أس�م يف هذا 
العالم، هي الكش�اف امليضء الذي س�وف 
يساعدنا يف سرب ارسار هذا العالم ومعرفة 
كناه ودهاليزه املظلمة، وتستمر االحداث 
ونتابع حياة س�اجدة وه�ي تتوغل يف وكر 
الثعاب�ن، واملح�اوالت املتع�ددة م�ن إجل 
إخراق مكحلتها كم�ا تصف ذلك هي ، اال 
أنها تعيش رصاع كبر من أجل أن اليحدث 

ذلك:
) تناولت البطاقة ع�ىل عجل، بينما راحت 
أصابع�ه تف�ك رشي�ط قمي�ي ، طباعه 
 ، أكث�ر  بوض�وح  أراه�ا  رصُت  الريفي�ة 
عانقن�ي بقس�وة الف�اح النائ�م بداخله، 
رقص�ت له، برقت عينا الثور، بدأ يس�خن، 
تفق�د ش�اربيه، ل�م تفصلني ع�ن لحظة 
الهج�وم غر طرق الباب الذي جعله يؤجل 
هجومه، وجعلني أرتدي مابيس برسعة.(

ص 33 
  يقدم لنا الروائي وبش�كل مزدحم وضاج 
ومتدف�ق وكب�ر، تفاصي�ل حياة الفس�ق 
، واالغ�راءات  واملج�ون والعال�م االحم�ر 
املس�تمرة داخل مت�ن الن�ص، ومن خال 
االقراب والعم�ل مع التاجر الحوت الكبر 
الدكت�ور الس�امون، وال�ذي وجد نفس�ه 
منس�اق اليها واىل جمال ومفاتن جسمها 
الطري، فأنه يدعوها اىل الس�فر اىل بروت 
وانج�از بع�ض االعم�ال التجاري�ة املهمة 
والكب�رة، فتس�افر مع�ه، وألنه�ا بعي�دة 
ومستس�لمة فأن الس�امون يس�تغل هذا 

الضعف ويستطيع ان يحقق غرضه:
) أحسس�ت بدخول املي�ل يف مكحلتي وأن 

قطرات من دمي بدأت تتساقط عىل املاءة 
البيض�اء، وأن الش�يطان ق�د أنترصأخراً 
وهو يلوح براية نرصه، ش�هقت ش�هقة 
أحسس�ت أن روح�ي قد خرج�ت معها، (

ص 82 
ما حصل لس�اجدة جعلها تفكر باالنتقام 
لتعويض الخس�ارة التي ال تعوض ،لكنها 
ستبقى داخل امرباطورية الثعابن، ملعرفة 
كل تفاصيل حياتهم وكيف تدار تجارتهم، 
وكي�ف يحققون ه�ذه االرب�اح الخيالية، 
وكيف يكربون، فأكتشفت أن اللقب وصفة 
الدكتوراه الت�ي يحصلون عليه�ا بالزيف 
والتزوي�ر، ه�ي صف�ة تجعل له�م مكان 
وهيب�ة واحرام، وتس�هل أم�ور تجارتهم 
وعاقاته�م، وأن عال�م الفس�ق واملج�ون 
والخم�ر والليايل الحمراء صفة ش�يطانية 
الح�رام،  يدخل�ون يف بطونه�م  تجعله�م 

ويلتهمونها كما تلتهم النار الحطب. 
وجوده�ا  ف�رة  يف  س�اجدة  اس�تطاعت 
القص�وى  الفائ�دة  أن تحق�ق  يف ب�روت 
بالحص�ول عىل االموال الكب�رة الذي كان 
يغدقه�ا الدكت�ور الس�امون عليه�ا يف كل 
ليلة حمراء يعيش�ها معها، ويف كل صفقة 
تجاري�ة يحصل عليه�ا، ويف كل ربح مادي 
يحص�ل عليه، اضاف�ة اال أنها كانت تنتهز 
ع�دم وج�وده فتأخ�ذ ال�رزم املالي�ة من 
الحقائب التي داخل غرفة الفندق، وعادت 
وهي تحمل املال الكثر، الذي من شأنه أن 

يجعلها تسر يف درب التجارة:
) م�ع وحدت�ي يف الغرفة، تندل�ع الحرائق 
م�ن جديد، تخرج الثعاب�ن من جحورها، 
تتمدد السنة العفاريت، ومع اشتداد قسوة 

املعركة ورشاستها، يخرج عفريت التحدي 
من رأيس ، أمس�كه من عنق�ه واقاوم به، 
والبد من اح�راز النرص ع�ىل كل الثعابن، 
ومن يريد قتل الثعبان فعليه برأس�ه ( ص 

 157
وم�ن أجل أن يحق�ق هذا ال�رصاع غايته، 
يجب أن تتسلح ساجدة بكل االسلحة التي 
من ش�أنها دخ�ول  امرباطوري�ة الثعابن 
واالنتصار عليها، لذا فإنها غرت من لقب 
اهلها وجعلتها بيت الربيكان، وشيدت بيت 
كب�ر فيه ديوان يس�ع للكثر م�ن الناس، 
وجعلت ابيها يس�تقبل الناس، وشاع اسم 
الربي�كان وحققت يف تجارته�ا ورشكاتها 
أرباح ،وبعد تفاصيل كبرة تتزوج ساجدة 
الدكت�ور الس�امون، ث�م يف�ارق الحي�اة، 
فتح�س بأنه�ا أنترصت وتدفن القماش�ة 
البيض�اء التي تلطخت ب�دم عذريتها قرب 
قرب الس�امون، وتواصل حياته�ا النظيفة 
الصافية م�ن جديد، بعد أن اكتش�فنا من 
خاله�ا ه�ذا العالم املاج�ن االحمر وكيف 
تتم الصفق�ات املنتهي�ة الصاحية للباد، 
مث�ل صفق�ة الش�اي، وصفق�ة الطحن، 
وصفقة الحليب غر الصالحات لاستخدام 
الب�ري، وكي�ف حقق�ت تل�ك الصفقات 

ارباح طائلة.
) ومع انباج الفج�ر أتممت ما أريد قوله، 
مللمت أوراقي وسحبت ورقة بيضاء كتبُت 
عىل صدرها بالقلم العريض )إمرباطورية 
الثعاب�ن( ، وانطلق�ت مرسع�ة إىل املطار 

الستقبال القادم العزيز.
من اص�دارات دار تموز - طباعة - نر - 

توزيع - دمشق لعام 2017.

 

مفهوم التهكم يف نصوص حممد املاغوط من قصص الرحالت

منذر عبد احلر.. مالمح االنتقاالت السردية!!

فاتن حسني ناجي
محمد احم�د املاغوط ولد ع�ام 1934 يف بلدة 
الس�لمية رشقي مدينة حماة وس�ط س�ورية 
وعاش ما بن س�ورية ولبنان ودولة اإلمارات 
تلق�ى تعليمُه يف س�لمية وحم�اة حتى التحق 
باملدرس�ة الثانوية الزراعية بس�لمية وحصل 
ع�ىل اإلعدادي�ة الزراعي�ة قب�ل ان يتوقف عن 
التعليم : عمل محرراً بمجلة الرطة الصادرة 
عم�ل  كم�ا  الس�ورية  الداخلي�ة  وزارة  ع�ن 
بالصحافة يف عدد من املؤسسات الصحفية يف 

لبنان واإلمارات العربية املتحّدة . 
املاغوط ش�اعراً بالدرجة األوىل لُه عدة دواوين 
ش�عرية منه�ا » حزن يف ض�وء القمر 1959 , 
غرف�ة بماي�ن الج�دران 1960 , الفرح ليس 
مهنت�ي 2001 , وه�و ش�اعر مج�دد نجحت 
قصائ�دُه يف تحري�ك ميل الش�عر الراكدة احد 
رواد القصيدة الحديثة يف الشعر العربي اعتمد 
الش�عر صيغ�ة للتغي�ر، قال�ت عن�ُه زوجتُه 
الشاعرة » سنية صالح » » ان مأساة املاغوط 
انه ولد يف غرفة مس�دلة الستار اسمها الرق 
األوس�ط , وذروة هذِه املأساة هي يف إرصارِه 
عىل تغير هذا الواقع وحيداً ال يملك من أسلحة 
التغي�ر س�وى ش�عره » )  ( ُع�رف املاغوط 
كشاعر وأديب يف بروت وعىل يد ادونيس زوج 
خال�دة أخت س�نية صالح حيث ق�رأ اودنيس 
بعض من شعر املاغوط يف مجلس للشعر دون 
ان يعلن عن اسم الشاعر فظن املستمعون انه 

شعر ل� يودلر اورامبو. 

لقد كان املاغوط دوماً طامحاً إىل بلوغ الحّرية 
عن طريق الحداثة حداثة السياس�ة والثقافة 
وحداثة املجتمع كل هذِه الحداثات اخترصها 
املاغ�وط يف ش�خصِه وأدبه وبقي�ت مطامحُه 
وأحامه خارج زمانُه ومكان�ُه . فكان بقلمِه 
وب�دم هو الح�رب حاول ف�ك الحص�ارات عن 
أنفاس�ه فكانت مأس�اة السياسة هي التغير 
املس�تحيل يف ه�ذا العالم العربي املس�جون يف 
خوف�ِه حي�ث ال يص�ح اال التقلي�د ومحارب�ة 

التجديد . 
وحت�ى يف ش�عرِه نجد يشء م�ن املرسح فهو 
محاور ذاتي وموضوعي ومحمد املاغوط كتب 
الشعر وكتب املرسحية ولُه مقاالت جمعت يف 

كتاب » سأخون وطني » وهي انعكاس لسرة 
حيات�ِه فهو قبل ان يخون انذر بالخيانة وقال 
ان�ه يعتزم ان يخ�ون وطنُه يف زم�ان تتم فيه 
أفعال الخيان�ة رساً . ويقول املاغوط ان هناك 
نوع�ان من األوطان أوط�ان حقيقية وأوطان 

مزورة . 
واملاغ�وط لُه عدة مرسحيات مثل�ت لكنها لم 
تطب�ع كغره�ا للتمثي�ل ولدريد لح�ام منها 
كأس�ك ي�ا وطن و ش�قائق النعم�ان وضيعة 
تري�ن وغرب�ة وأيض�اً ل�ُه عدة مسلس�ات 
تلفزيوني�ة مثلها دريد لح�ام أيضاً منها وادي 
املس�ك وأين الغرام وفيلمان سينمائيان أيضاً 
مثلهم�ا دريد لح�ام منه�ا الح�دود والتقرير 
وأيضاً كان الفنان دريد لحام يش�اركُه أحياناً 
يف كتاب�ة بع�ض النص�وص املرسحي�ة . )  ( 
ومحم�د املاغ�وط واحد م�ن اللذي�ن يؤمنون 
إيمان�اً كام�ًا بمقول�ة » ل�و كان الفقر رجاً 
لقتلت�ُه » حيث عانى املاغوط يف حياتِه معاناة 
ال مثي�ل لها من جوع وخوف وحرمان وتّرد 
يف األزقة وكل هذا انعكس بش�كل ايجابي عىل 

شعره وكتاباته وتمرده وعشقه للحياة.
ولق�د كان لحي�اة املاغوط امل�رّة انعكاس عىل 
حياته وأعماله حيث كان ملقاالته السياس�ية 
بالخص�وص بكل ما تحمل م�ن وأفكار ناقدة 
ومعان�اة األث�ر يف تكوين مرسحيت�ُه »حكاية 
با ح�دود » والتي كانت عب�ارة عن مجموعة 
مقاالت سياسية للماغوط يف عدد من الصحف 
مرسحي�ات  ان  ونج�د   . العربي�ة  واملج�ات 
الناق�د  بح�دة  اس�تعراض  ه�ي  املاغ�وط 

االجتماعي والسيايس القانط . الواقع العربي 
. بتن�ا قضاتِه وظواهره ومؤسس�اتِه عموماً 
ق�د ص�دى للقضاي�ا االجتماعي�ة وللقضاي�ا 
السياس�ية من الباب الكومي�دي الاذع أحياناً 
ومن الب�اب امليل�و درامي أحيان�اً أخرى ومن 
الب�اب الواعظ واملبر أحياناً . ويؤكد املاغوط 
ع�ىل ان اإلنس�ان الجاد ج�داً وال�ذي ال يتخىل 
جديت�ُه هو إنس�ان مري�ض لذا ف�ان كتاباتُه 
كان�ت مليئ�ة بالنق�د واالنقد ال�اذع هنا هي 
ذروة األلم فالكتابة الس�اخرة هي ابلغ تعبر 
ع�ن األل�م وعن الوج�ع ويؤك�د املاغ�وط انُه 
كان س�اخر حتى م�ن األلم النُه ع�اش ذروة 
األل�م ولن يص�ادق األلم أب�داً فيؤك�د عىل ان 
وطنُه بعي�د ومنفاه بعيد . فيقول املاغوط أنا 
درست الزراعة لكي أكافح الحرات البرية 
. ولكني فش�لت وكما يق�ول اإلمام عيل ) ع ( 
» الفش�ل شكل من أش�كال املوت » ونجد من 
خال س�واد املقدم محمد املاغ�وط ان محمد 
املاغ�وط ق�د الزم املن�زل لخمس س�نوات لم 
يخرج منه ولم يعرف حينها س�وى الس�جائر 
والكحول والسبب كان خيانة احد أصدقائه لُه 
. ومحم�د املاغوط اعتقل كثراً وس�جن كثراً 
ويقول انه كتب أكثر كتاباته يف الس�جن وعىل 
لفافة ورق الس�جائر ويق�ول محمد املاغوط 
أن�ا ال أفك�ر أب�داً واك�ره التفكر وسياس�تي 
هي سياس�ة با تفكر ويؤكد املاغوط انه لم 
يتأثر بأي احد م�ن الكتاب ولم يضيف أي من 
املخرجن اللذين تعامل معهم إىل أبعاد جمالية 

لنصُه املرسحي . 

ماجد احلجامي
رفعت يديها مبتهج�ًة بعد أن رأت 
س�يارتي تق�رب منه�ا، وَضع�ْت 
حقائبه�ا يف الصن�دوق، دلف�ت إىل 
السيارة مرسعة وهي تخبئ يديها 
الباردت�ن تحت معطفه�ا الصويف 
، أخرجت يديها بعد أن جلس�ت يف 
الخلف لتمس�ح بقاي�ا الثلوج عن 
وجهه�ا املحم�ر املرتج�ف بمنديل 
ورقي ، نصحتها أن تضع حقائبها 
إىل جوارها خش�ية النسيان  ألنني 
كن�ت أعان�ي م�ن كث�رة الع�ودة 
إىل املن�ازل إلرج�اع األمتع�ة الت�ي 
ُوِضع�ت فيه ، لكنه�ا أجابت بثقة 

واطمئنان:
- لست كاآلخرين، أنا ساعية بريد 
وه�ي جزء م�ن عم�يل، اطمنئ لن 

أترك سيارتك دون حقائبي .
- كيف حالك هذا اليوم ؟

- كان يوم�ا طويا متعب�ا، كانت 
حقائبي مألي بالرسائل والطرود ، 
فرقتها جميعا بن عرات املنازل 

والبنايات يف هذا الربد القارص .
كانت الطرق مغطاة بكثبان الثلج 
ال�ذي كان  يتس�اقط بكثرة يف ذلك 
املس�اء، كنت أس�ر بها رشقا عن 
قلب مدين�ة )وينيبغ( وهي تويص 
يف  والري�ث  واالنتب�اه  بالح�ذر 

السر.
أش�فقت عليها كث�را عندما رأيت 
أن التع�ب واإلره�اق قد ن�ال منها 
الكثر ، سألتها إن كانت تعجز عن 
إيجاد عمل آخر بعيدا عن املش�قة 

واإلرهاق ، أجابت ضاحكة :
- أح�ب عميل كثرا وإن كان متعبا 
، ليس كل ُمتِع�ٍب مكروه ، أتحمل 
عبئ ارستي بمف�ردي منذ أن رحل 
زوجي منذ عرة أعوام لذلك أجد يف 

العمل رغبة ومتعة رغم معاناته.
- آس�ف ج�دا ، لك�ن مازال س�نك 
مناس�با إليجاد من يتقاس�م معك 

أعباء الحياة .
رفع�ت  أرض�ا،  برأس�ها  أطرق�ت 
راسها ثانية ، قالت بصوت حزين:

- لقد أستقر زوجي بأعماق القلب 
، ال يمكن ألحد أن يرفعه عن مكانه 
أبدا  ، لم أعشق يف هذا الكون سواه 
، ق�وة الح�ب  تمنعن�ي أن أرتب�ط 
برجل آخر، كان كل يشء يل يف هذه 
الدنيا املتعبة التي أصبحت س�وداء 
بعد رحيله عنه�ا لذلك قررت أن ال 
أرتبط برجل آخر حتى ألتقيه ثانية 
، أش�عر أنه م�ازال يعيش معي يف 
منزلن�ا الذي بنيناه مع�ا وينام إىل 

جواري عىل وسادة الحرير التي لم 
أغرها إىل اآلن ، ت�رك يل ولداً وبنت 
هما ثروتي الثمينة ، مازالت ابنتي 

تسكن معي .
- يال�ُه م�ن وفاء وح�ب وإخاص 
ي�كاد أن يكون معدوما هذه األيام 

، وماذا عن  ولدك ؟
- طردت�ه من املن�زل بعد أن رفض 
اإلذعان إىل رشوطي ، أنهى دراسته 
الثانوي�ة ، ثم آث�ر أن يبقى جليس 
الدار ، وضعت�ه أمام ثاث خيارات 
، العودة اىل الدراس�ة أو البحث عن 
عمل مناس�ب أو يجد له منزالً آخر 

، أختار املنزل اآلخر لألس�ف  .
- ألي�س م�ن الصعب علي�ك فراق 
ول�دك الوحيد وه�و كل ما لديك يف 

هذه الدنيا ؟
- لقد حكمت عليه بعقيل ال بقلبي 
، لوت�رك الخي�ار لقل�ب األم بعيدا 
عن س�لطة العقل مل�ا نضج األبناء 
، أفتق�ده كثرا ، يعت�رص قلبي أملاً 
ح�ن يكلمني عىل الهات�ف قائا : 
أمي لقد اشتقت إليك وألختي كثراً 
والجل�وس  طبخ�ك  إىل  اش�تقت   .
أمام�ك ح�ول مائ�دة واح�دة ، كم 
أتمن�ى أن أتفرج عىل أح�د األفام 
وأن�ت تضع�ن ي�دك ع�ىل كتفي . 
أقاطعه بصوت صارخ: أخرس ؟!! 
ال تق�ل يل أمي ثاني�ة، بعد أن أغلق 
س�ماعة الهات�ف أضع أح�د ثيابه 
عىل وجهي، أش�مها وأبكي طوياً  
ألنني أشتاق إليه أكثر من إشتياقه 

يل بكثر.
- ه�ل س�تفعلن ذل�ك م�ع ابنتك 

ايضا؟
- ال .

- كي�ف تري�ن أن الذك�ر يختل�ف 
ع�ن األنثى يف بلد يحكم باملس�اواة 

بينهما ؟
- ألنهم�ا فع�ا مختلف�ان ، أن�ا ال 
أتح�دث ع�ن الحق�وق ب�ل أقصد 

األفراد.
- ما الفرق بن املرأة والرجل إذن؟

- عفوا ، أريد أن يكون سؤالك أكثر 
وضوحا ، تريد الفرق املرأة والرجل 

أم ألبنت  والولد ؟
- سالتها مس�تغربا بعد أن وقفنا 

أمام بوابة منزلها :
- هل ترين أن األمر يختلف كثرا؟

- الف�رق كب�ر ج�دا ي�ا صديقي، 
عندما تكرب البنت تصبح امرأة  أما 
الصب�ي فيحتاج إىل جهد ومش�قة 
وعناء ك�ي نصنع منه رجاً، افتح 

الصندوق رجاًء .
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أكلدت مضيفلة طلران أن طلاء 
الشلفاه األحملر اللذي غالبلا ملا 
يرتبلط  املضيفلات،  تسلتخدمه 
ارتباطلا مبلارشا بسلامة الركاب 

عىل متن الطائرة.
وقاللت املضيفلة هيذر بلول، التي 
تمارس هلذه املهنة علىل مدى 20 
عاملا، إن الللون الزاهلي والفاقع 
يساعد عىل جذب انتباه املسافرين 
ويجعلهلم  الطلوارئ،  حاللة  يف 
فعلا “يقلرأون الشلفاه”، وبهذه 
الطريقة، يصبحون أكثر قدرة عىل 

اسلتيعاب املعلومات التلي يحاول 
طاقم الطائرة نقلها إليهم.

والحظلت بلول أن “علدم االلتزام 
بقواعد املكيلاج يمكن أن يؤدي إىل 
عواقب جدية بالنسلبة للمضيفات 
- علىل سلبيل املثال، قاملت إحدى 
زمياتها ذات مرة باستخدام طاء 
شلفاء باهلت، ويف اليلوم التايل لم 

تظهر يف العمل”.
وأكدت املضيفة: “لم تكن لدينا أي 
فكرة، هل اسلتقالت أو تم طردها 

من العمل”.

املكّونات
 - مقّطلع  سلوداء  شلوكوالتة 

لوحان
بسكويت مقّطع - 3 علب

نصائح
جربلي تحضلر هلذه الحلويات 
الرباونيلز  بوصفاتنلا:  السلهلة 

بالجوز أو البان كيك.
طريقة العمل

- ضعلي الشلوكوالتة عىل حمام 
مائلي ثم قلّبيه ملن وقت اىل آخر 

حتى يذوب تماماً.
- أبعلدي القلدر علن النلار ثلم 
اسلكبي الشلوكوالتة فوق قطع 
البسلكويت واخلطلي جيداً حتى 

تتجانس املكونات.
- وّزعلي خليلط البسلكويت يف 

قالب مغلّف بورق الزبدة.
الثاجلة  اىل  القاللب  أدخلي   -
واتركيه لحواىل سلاعة عىل األقل 

حتى يجمد.
- أخرجلي القالب من الثاجة ثم 
قدمي البسلكويت بالشلوكوالتة 

مبارشة عىل سفرتك.

التحكم بالنفس ليس أمراً سلهاً، بل 
هو ربما أصعلب يشء يف هذه الحياة، 
ومن ينجح بذلك فهو يحقق ما وصفه 

الفاسفة باملهمة املستحيلة.
فيملا يي بعلض النصائح املسلاعدة 

عىل ذلك وبشكل يفيدك:
1 - إجبار نفسك عىل قراءة ملدة معينة 
يوميلاً ، فمثاً لنقلل أنك ترى مدة 30 
دقيقة هي املناسلبة وملن هناك تبدأ 
بإجبار نفسك عىل هذه القراءة مهما 
كانلت الظروف املحيطلة .... حتى لو 
كان اإلجبلار 10 دقائق علىل القراءة 

فاملوضوع مقبول.
2 - رفض العمل بأمر واحد أسلبوعيا 
تحلب أن تقوم به ، مثاً لو كنت ممن 
يذهب إىل السلينما أسبوعياً ال تشاهد 
فيلما يف أحد األسلابيع ، ويف األسبوع 
التايل عندما ترى يشء جميل مثل نوع 
من الحلويلات تطلبه النفلس ال تقم 

برشائه وهكذا .
3 - النوم يف ساعة محددة يف يوم معني 
، لنقل مثاً أنك تريد النوم السلاعة 9 
مسلاًء كل ثاثلاء ويجب منلذ تحديد 

ذلك اليوم والساعة ثم أن تلتزم.
4 - إجبار نفسلك عىل نلوع طعام يف 
يوم معني خال الشلهر ، مثاً ال تأكل 

إال خضار وفواكه يف أول أيام الشلهر 
مهما كان نوع الطعام األخر املتوفلر.

5 - امليش ملدة 10 دقائق يومياً فقط ، 
الفرتة ليست طويلة لكن أجرب نفسك 

عليهلا يومياً ولو لم يكن لديك سلوى 
هذه الدقائق.

6 - الخلروج ملن بيتك ملشلوار معني 
من دون الهاتف الخللوي مرة واحدة 
يف الشلهر، هنا ستدخل يف رصاع كبر 
مع نفسلك وقلقلك لكنك ملع الزمن 
ستصبح أكثر سيطرة...مرة واحدة يف 
األسبوع قم بهذا وأخربنا عن النتائج

7 - مشلاهدة برنامج مملل جداً عىل 
التلفاز ملدة 10 دقائق.

8 - القيلام بنشلاط يوملي منلزيل ال 
تقوم به علادة ومفيدة ، مثل تمارين 
الصباح أو تنظيف األسنان بالفرشاة 
بعلد كل وجبة أو حللق الذقن كل يوم 
.. أو جلي الصحون للو كنت رجاً أو 
مشلاهدة مبلاراة كلرة قدم للو كنت 

امرأة!.
9 - حاول أن تكتب ما يجري معك كل 
يوم ملدة شهر فقط يف دفرت خاص ولو 

ماحظات.
10 - اجللس صامتاً عرش دقائق مرة 
يف األسلبوع، ملن دون تلفاز وبهاتف 
مغللق ومن دون كومبيوتلر أو جهاز 

لوحي طبعاً.

10واحة
10 نصائح كي تسيطر على نفسك

حنو مستقبل افضل...هلم

alzawraanews@yahoo.com

يتلداول الكثلرون رسلالة بالربيد 
الواتسلاب  علىل  أو  اإللكرتونلي 
تحلت هذا العنلوان، وهي تقول إن 
اإلسلعاف األويل ملن ُيصاب بالنوبة 
القلبية وهو وحده تكون بالسلعال 

املتكرر. فهل هذا صحيح؟
أن هذه النصيحة خاطئة تماما.

وتشلر مواقع إىل أن هذه التوصية 
انترشت عام 1999 كرسلالة ُيزَعم 
أنها توصية أمركية نسلبت وقتها 
ملستشلفى روشسلرت يف الواليلات 
املتحدة، ليتبلني بعدها أنها خديعة 

.)Hoax(
وأثارت هذه التوصية املدلسة ردود 
فعل كبلرة، اضطرت املستشلفى 
القللب األمركية  نفسله وجمعية 
ومجلس اإلنعاش الربيطاني؛ لنرش 
تفنيلد لهلذه التوصيلة الخاطئلة 
والتلي أصبحلت تعلرف باإلنعاش 

.)Cough CPR( عرب السعال
اإلسلعاف  ملا  املقابلل،  يف  ولكلن 
األويل الصحيلح عند توقلف القلب 
أو اإلصابلة بنوبلة قلبيلة إذا كان 

الشخص وحده؟ إليك الجواب:
أوال: معرفة أعراض النوبة القلبية 
والسكتة القلبية، وذلك لانتباه عند 
بدء ظهورها ليعرف الشلخص أنه 

يصاب اآلن بنوبة، وهي كالتايل:
 :)Heart Attack( النوبة القلبيلة•
وتحلدث عندملا تنقطلع الرتويلة 
الدموية عن جزء من عضلة القلب، 
ومن أعراضها -وفقا لجمعية القلب 
األمركية- الشعور باالنزعاج وعدم 
الراحة يف وسلط الصدر، ويسلتمر 
أكثر من بضع دقائق، أو أنه يختفي 
ثم يظهر مرة أخرى، يذهب ويعود، 
وكذلك الشعور بضغط أو ألم. أيضا 
الشلعور بأللم أو انزعلاج يف أحلد 
الذراعني أو كليهما، أو يف الظهر أو 
الرقبة أو الفك أو املعدة، أو انقطاع 
النفس سواء كان مع آالم يف الصدر 
أو دونهلا، وكذللك العلرق البلارد 

والغثيان والدوار.
•السكتة القلبية “التوقف القلبي” 
)Cardiac Arrest(: وفيهلا يتوقف 
القللب علن العملل. وأعراضه هي 
عدم استجابة املصاب عند الرضب 
علىل كتفه، وعدم تنفسله بشلكل 
طبيعلي أو توقف التنفلس. وعادة 
فإن الشلخص الذي يصاب بتوقف 
القللب سليتوقف عن االسلتجابة، 
ومن الواضلح أنه لن يكلون قادرا 
علىل إسلعاف نفسله، وأن األملر 
يعتمد عىل املحيطني به. ولكن قبل 
حلدوث التوقلف القلبي قلد تكون 
هناك عامات تحذيرية، مثل حدوث 
أللم يف الصدر، وضيلق يف التنفس، 

ودوار، وخفقان يف القلب.
ثانيا: عند ظهور هذه األعراض وإذا 
تمكن الشخص من ماحظتها -أو 
كان لديه شلك بأنه سليصاب اآلن 
بنوبة أو سلكتة قلبية- يجب عليه 
إذا كان يقود السيارة أن يتوقف، إذ 
إن اسلتمراره يف القيادة قد يعرضه 

واآلخرين لحادث.
املصلاب  يتصلل  أن  يجلب  ثالثلا: 
مبلارشة بالطلوارئ وأن يعطيهلم 

مكانه ليحرضوا إلسعافه.
رابعا: انشلغال الشخص بمحاولة 
الكحلة -كملا تقلول  أو  السلعال 
التوصية املدلسلة- قلد يضيع منه 
الثوانلي الثمينة التلي يملكها قبل 
يعلود  ال  بحيلث  وضعله،  تفاقلم 
قلادرا علىل طللب املسلاعدة، مثل 
تفاقلم األلم أو ودخولله يف غيبوبة 
مثلا، لذلك عليه أن يركز عىل طلب 

النجدة فورا.
خامسا: إذا كنت تعاني من مشاكل 
يف القلب أو اللدورة الدموية أو من 
الفئة التي ترتفع لديهم املخاطر أو 
لديك سلرة عائلية لهلذا األمراض، 
اسلترش طبيبلك واسلتفرس منله 
علن التعامل مع النوبلة القلبية إذا 

تعرضت لها وحيدا أو غر ذلك.

توصل علماء األحياء من جامعة زوريخ السلويرسية 
إىل املكونلات التلي يتشلكل منها حليلب األم، وهي 

تختلف كثرا عن مكونات حليب الكائنات األخرى.
فقد بينت الدراسلة أن حليب األم يحتوي عىل 200 
نوع من السلكريات املختلفة، وهلذا العدد يتجاوز 

بكثر ما يوجد يف حليب األبقار.
ويعتقلد العلماء أن مكونات حليلب األم تطرأ عليها 

تغيلرات خال فرتة الرضاعلة الطبيعية ومع نمو 
الرضيع. 

ويسلهم حليب األم يف تقويلة الجهاز املناعي 
للرضيع وتطويلر ميكروبيوم يف أمعاء 

املناعلة يف قناتله  لزيلادة  الرضيلع 
الهضمية )امليكروبيوم )باإلنجليزية: 
مجملوع  هلو   )  Microbiom

امليكروبات املتعايشة مع إنسان أو أي 
من األحياء األخرى )حيوانات أو ديدان 
أو قواقلع( وتعيش عىل جسلمها أو يف 

داخل أمعائها(.

كملا أن حليب األم غني باألجسلام املضادة والجزيئات التي تسلهم 
يف كبح نملو الجراثيم، وُتنشلط الكريات البيضلاء يف دم األطفال 

الحديثي الوالدة.
بعلد مرور شلهر ملن الرضاعة وتكلٌون مناعة مكتسلبة عند 
الطفلل، تبلدأ مكونلات حليلب األم يف التغلر، كملا ينخفض 
مستوى األجسام املضادة يف حليب األمهات بأكثر من 90 
يف املئلة، وتنخفض مجموعة السلكريات، ولكن 
تزيد كميلة املواد الغذائية من الدهون وغرها 

مما يدعم نمو الطفل.
رغلم كل هذه املنافع املتعددة لحليب األم 
فإن الرضيع يمكنله أن ينمو من دون 

االعتماد عىل حليبها.
وقد نصح العلملاء بعدم إغفال 
أن  نتائلج دراسلات أظهلرت 
حليلب األم يقللل ملن وفيات 
األطفال كما يقلل بشكل كبر 
ملن خطلر العلدوى املعوية 

وأمراض الجهاز التنفيس.

ُيعلرف الدوباملني بهرملون السلعادة؛ ألنله 
املسؤول عن تحفيز الجسم وإمداده بالنشاط 
والشعور بالسعادة وعندما ينخفض مستوى 
الدوبامني يشعر األشخاص بالخمول والكسل 
وعلدم املباالة لحلد يصل لإلصابلة باالكتئاب 
لذلك من املهم أن يحافظ اإلنسان عىل مستوى 

الدوبامني يف جسمه.
وتتعلدد فوائد هرملون الدوبامني فا يقترص 
دوره فقلط علىل النشلاط والسلعادة ولكنه 
يسلاعد عىل تنظيلم رضبات القللب وضغط 
اللدم وتعزيلز صحة اللُكىل وزيادة املسلتوى 
اإلدراكلي والحفلاظ علىل الصحلة العقليلة، 
ونصلح املوقلع باتبلاع طلرق بسليطة لرفع 

مستوى الدوبامني.
وهنلاك بعلض األطعملة التلي ملن شلأنها 
تعزيلز مسلتوى هرملون الدوباملني يف الدم 
بسلبب احتوائها عىل الدهلون الصحية، مثل: 
األفوكادو، واألسلماك، والبلذور، واملكرسات، 
وبعلض أنلواع ملن الزيلوت النباتيلة وعلىل 
النقيلض اتبلاع نظلام غذائلي يحتلوي عىل 
الدهون املشلبعة مثلل: تناول الزبلدة، وزيت 
جوز الهند، يقلل من مستوى الدوبامني وذلك 

ما أكدته عدة أبحاث ودراسات علمية.
وتعملل أيضلاً األطعمة الغنيلة بالربوتني عىل 

زيادة معدل الدوبامني يف املخ.
وتشلر بعض األبحلاث إىل أن هناك أنواعا من 
البكتريا املوجلودة باألمعاء لديها القدرة عىل 
إنتاج الدوبامني لذلك من املهم تناول األطعمة 

الغنيلة بعنلرص الربوبيوتيك مثلل: املخلات، 
وامللفوف، والزبادي األبيض.

كملا أكدت إحلدى الدراسلات أن مسلتويات 
الدوباملني ارتفعلت يف الدم بنسلبة 9 % بعد 
سلماع األغاني املوسليقية، وطريقلة العاج 
ُتسلتخدم  إذ  للغايلة  شلائعة  باملوسليقى 
للمصابلني بمرض باركنسلون، فاملوسليقى 
تعمل عىل تحسني األعراض واستعادة املرىض 

لبعض األنشطة الحركية.
وأوضلح الباحثلون أن مسلتويات الدوبامني 
تكلون يف أعىل معدالتها ثلم تبدأ يف االنخفاض 
تدريجيا عىل مدار اليلوم لذلك يجب الحصول 
عىل قسلط منتظم ملن النوم يلرتاوح ما بني 
9-7 سلاعات للحفاظ عىل معلدل الدوبامني 

مرتفعلا يف املخ عنلد االسلتيقاظ حتى يعمل 
الدوبامني طوال اليوم بالشكل الطبيعي.

وهناك عدة مكمات غذائية من شلأنها زيادة 
مسلتوى الدوباملني يف اللدم مثلل: أوميغا3، 
الحديد،املغنيسليوم ، فيتاملني د ، الكركملني 

.B6 وفيتامني
باالضافلة اىل ان التمرينات الرياضية بشلكل 
عام تفيد يف تحسني الحالة املزاجية والنفسية 
ويؤكلد الباحثلون ان السلبب وراء ذللك هلو 
ارتفاع مسلتوى هرملون الدوبامني بعد وقت 
قصلر من انتهلاء التمارين، وأشلارت إحدى 
الدراسات إىل أن ممارسة تمرينات اليوغا ست 
مرات أسلبوعيا ترفع معدل الدوبامني بشكل 

مستمر.

يفيد ورق التني البرشة بشكل كبر، حيث تعمل 
املاسكات التي يدخل فيها ورق التني عىل إعادة 
تجديلد خايا البرشة، وتعملل أيًضا عىل تحفيز 
إنتاج الكوالجني يف الجلد، وهذا ما يجعل البرشة 
نلرضة ومحتفظلة بشلبابها ألطول فلرتة من 
الوقلت، باإلضافة إىل كونهلا تحمي البرشة من 

الصدفية والبهاق واإلكزيما.
وأوراق التلني تسلتخدم  أيًضا يف املسلاعدة عىل 
علاج مجموعة ملن الحاالت الصحيلة بجانب 
دورهلا الجمايل، فهي تحمي من ارتفاع نسلبة 
الكوليسلرتول الضلار يف اللدم، وتحافلظ علىل 
نضارة البرشة من خال ترطيبها لفرتة طويلة، 
ومنعهلا من التشلقق والجفلاف، وتقلل أوراق 
لْمرَِة والبقع الداكنلة والتصبُّغات  التني من السُّ
الظاهلرة من أشلعة الشلمس، وتحل مشلكلة 
توحيلد لون البلرشة التي يحلم بهلا الكثر من 
النسلاء، كملا تعمل عىل تأخر ظهلور عامات 
التقدُّم يف العمر والتجاعيد وعامات الشيخوخة، 
التي تسلبب لك إزعاًجا كبرًا وتفسلد إطالتك، 
وتحافلظ علىل الكوالجلني يف البلرشة لضملان 
شلبابها لفرتة طويلة. ويحتلوي التني عىل قيم 

غذائيلة عاليلة ملن فيتامينلات مهمة لجسلم 
اإلنسلان، ويمكلن تحضلر مغلي أوراق التني 
للبلرشة عن طريق وضع كميلة من أوراق التني 
يف وعلاء من امللاء املغلي وغليه لفلرتة طويلة، 
ثلم تركه حتى يلربد، ويمكن مسلح البرشة به 
بشكل يومي باسلتخدام قطعة قطن، أو تدليك 
البرشة به ليساعد عىل تفتيحها ومنحها نضارة 

وحيوية، وتوحيد لونها وإزالة األوساخ منها.
كملا يمكنلك إضافتله مللعقتني ملن زيت جوز 
الهند وملعقتني من ملاء الورد، ووضع الخليط 
عىل البرشة ملدة نصف سلاعة ثم غسللها باملاء 
الفاتر، وكرري ذلك مرتني يف األسبوع للحصول 
عىل نتائج ُمرضيلة، واحريص عىل أالاَّ يصل هذا 

املزيج للعينني.

نصائح طبية

دراسات حديثة

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى....

كيف تنجو من النوبة القلبية إذا كنت وحدك؟

علماء األحياء يفكون لغز حليب االم

5 نصائح لرفع مستوى هرمون السعادة يف اجلسم

أوراق التني لعالج البشرة ونضارتها

املطبخ ..

كل يوم معلومة

حلى املكونني

معلومة صادمة...أمحر الشفاه 
وسيلة للنجاة

قلد يكلون اللرصاخ ملن ردود الفعل 
البديهيلة لدى األهلل لتأنيلب الطفل 
عندما يخطئ وتحذيره من عدم إعادة 
هلذا الخطأ مرة أخلرى. لكن الرصاخ 
ناهيلك عن أنه قد يؤدي إىل مشلكات 
نفسلية لدى طفلك والتي تظهر معه 
ملع تقدمله يف السلّن، قلد ال يكلون 
وسليلة مقنعلة للتحذيلر والتوجيله 

دائًما وبخاصة إذا كان طفلك عنيًدا.
لذلك وتأكيلًدا مّنا عىل أهمية التواصل 
والنقلاش البّنلاء بني األهلل والطفل، 
جئناك ببعلض الترصفات التي تفوق 
الرصاخ تأثرًا يف الطفل، تعريّف إليها يف 

هذا املقال:

أرسلمي حدوًدا لله لترصفاته وضعي 
يمكنلك  ال  أوالً  ليتبعهلا:  األنظملة 
اللرصاخ عىل طفللك وتأنيبه من دون 
وضعك لقوانني تحفزينله عىل التقيد 
بهلا. لذللك فلرسي لطفللك ملا هي 
األمور املسلموحة واألخلرى املمنوعة 
باإلضافلة إىل النتائلج السللبية التي 

تنجم عن عدم التقيد بها.
حافظلي علىل صوتلك هادًئلا طيللة 
الوقلت: علّملي طفلك منلذ صغره أن 
يفهم من كلملة أو حتى نظرة واحدة 
لكي ال تضطري يوًملا للرصاخ عليه. 
لذا فمجلرّد نظرة تكفي ليفهم أنه قد 

أخطأ يف مكان ما.

علّمي طفلك أهمية النقاش: وعامليه 
أيًضا وكأنه راشد، قويل له مثًا الكبار 
ال يفعلون ذللك وهو بالطبع لن يكّرر 
ذللك الخطأ ألّنه يحلّب أن يكون كبرًا 
يف نظرك وسليكون بمستوى آمالك يف 

املرة املقبلة.
قلويل له أنك سلتحزنني إذا لم يسلمع 
كلمتك: وهلو بالتأكيد للن يقوم بأي 
يشء يحزنلك فملن أغلىل علىل قلبله 

منك؟
قومي بتقوية عاقتك بطفلك: ألّن هذا 
األمر سيجعله يحرتمك وال يتمرّد عليك 
فأنتما صديقان مقرّبان ولن تحتاجي 

يف املرة القادمة للرصاخ عليه!

سلوكيات

5 تصرفات أكثر تأثرًيا من الصراخ حني خيطئ طفلك!
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1519 - ھرنان كورتيس يدخل مدينة آزتك، والحاكم 
موكتيزوما يرحب به بحفاوة.

1620 - وق�وع معرك�ة الجبل األبيض ق�رب مدينة 
ب�راغ، وھي أول معركة وقع�ت يف حرب الثالثني عام 
التي جمع�ت بني الكاثولي�ك والربوتس�تانت، وكان 
النرصحليف الجيش اإلمرباط�وري بقيادة فرديناند 

الثاني.
1687 - عزل السلطان محمد الرابع من قيادة الدولة 

العثمانية.
1793 - حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قرص 

اللوفر كمتحف للعموم.
الدول�ة  الوالي�ات يف  إدارة  1864 - تحدي�ث نظ�ام 

العثمانية.
1889 - مونتان�ا تنض�م للوالي�ات املتح�دة لتصبح 

الوالية رقم 41.
1901 - اش�تباكات دموي�ة يف أثين�ا بع�د ترجم�ة 

األناجيل إىل اللغة اليونانية الشعبية.
الفرنس�ية تق�رر قط�ع  1942 - حكوم�ة في�ي 
العالقات الدبلوماس�ية مع الواليات املتحدة يف ذروة 

الحرب العاملية الثانية.
1949 - رئيس وزراء إرسائيل دافيد بن غوريون يعلن 
ع�ن حق إرسائيل بضم الق�دس إليھا، وكان ھذا أول 

ترصيح يكشف النية بضمھا إىل الدولة اإلرسائيلية.
1960 - انتخ�اب ج�ون كيني�دي رئيس�ا للوالي�ات 

املتحدة.
- 1965إلغ�اء عقوب�ة اإلع�دام رس�مياً يف اململك�ة 

املتحدة.
تأس�يس إقلي�م املحي�ط الھن�دي الربيطان�ي والذي 

تألف من أرخبيل تش�اغوس وج�زر ألدابرا وفاركوار 
وديروش.

1981 - جامع�ة األرجنت�ني تمنح ش�ھادة دكتوراه 
فخري�ة لرئي�س اإلم�ارات العربي�ة املتحدة الش�يخ 
زايد بن س�لطان آل نھي�ان برتبة بروفيس�ور وذلك 
نظرا إلنجازاته عىل املس�توى املح�ي لدولة اإلمارات 

واملستوى الدويل.
1992 - منتخ�ب الياب�ان لكرة الق�دم يفوز بكأس 
بطولة آسيا بعد تغلبه عىل املنتخب السعودي بھدف 

مقابل ال يشء.
أمريك�ي  جن�دي  آالف  ع�رة  م�ن  2004أكث�ر   -
مدعوم�ني بالق�وات الجوية يب�دأون بحصار مدينة 

الفلوجة العراقية.
س�ھى عرف�ات زوج�ة رئي�س الس�لطة الوطني�ة 
الفلسطينية يارس عرفات تتھم أحمد قريع ومحمود 
عب�اس ونبيل ش�عث بالتآم�ر عىل عرف�ات ووراثته 

حيا.
بع�د  فرنس�ا  يف  الط�وارئ  حال�ة  إع�الن   -  2005

اضطرابات ضواحي باريس.
2006 - وزي�ر الدف�اع األمريك�ي دونالد رامس�فيلد 
يس�تقيل م�ن منصبه بع�د ھزيم�ة الجمھوريني يف 
انتخاب�ات التجديد النصفي بس�بب رفض الش�عب 

األمريكي للحرب عىل العراق.
2014 - انطالق بطولة العالم للشطرنج لسنة 2014 
الت�ي يتنافس فيھ�ا بطل العالم ماغنوس كارلس�ن 

ومنافسه فيشفاناثان اناند.
2015 - إعص�ار مي�ج يرضب س�قطرى اليمنية يف 

بحر العرب ويتجه نحو عدن وأبني.

غزل عراقي
مشتاك الك انه اعرتف مشتاك
افكر بيك صدك عايش بحركه

واذا واحد ذكر اسمك يهزني الشوك
واحس كل الخالي ابجسمي محرتكه
بعدهه ايديه ترجف من يمر طاريك
وبعدهه الروح ضلت بيك متعلكه
تذكر جنت اشبَك�ك وانشبَك بيديك
واسافر للشمس من تكرب الشبَكه
باوع خدك الجنتانه ابوسه هواي
هم تذكرني لوغريتك الفركه ؟؟

بوساتك بعدهه بصدري يمي تبات
وعطرك بعده يصعد بيه كل شهكه
غلط صار وظلم فرقنه ليش شلون

طحنه ولألس فوركه بأثر وركه
وي نفيس شكثر مرات احجي اعليك

وأرد ارجع واكولن هو هم حكه
تعب خلكي شكثر تعبني التفكري

خلكي من التعب مل حته من خلكه
اتنازلتل��ك وبجروحي ارضيت
النشفتك صدك مرتاح بالفركه

اريدالخري الك وتحب بعد وتعيش
ومرسومه تضل بشفافك الضحكه

خل يبقه الحزن طلقه ويه كلبي تنام
وخل يبقه الزمن شايل عي تفك����ه

باجر تعشك ويهواك غريانسان
واذا كلك يحبك مثي ل���تصدكه

نعم تلكه اليحبك وانه اضن الكيت
بس كد ماهويتك والل��������ه ماتلكه

اكثر منابوك وامك انه اهواك
واضن باين علييه بساعة املل���كه

خلص هسه انتهينه وعمري صار كتاب
خليه اعله رفك واملهم طبكه

ضل اسمك نبض فاضحني صبح وليل
يدك بكلبي سيف وتجرح الدكه

أبـــــــراج

مهني�اً: يلمع نجم�ك وتحكم الس�يطرة عىل معظم 
أعمالك وتك�ون اللولب يف مهنتك، ويدرك املس�ؤولون 

أهمية وجودك.
عاطفي�اً: االعرتاض عىل كل يشء يزع�ج الريك ويدفعه إىل 

انتقادك حتى لو جرحك أحياناً
صحياً: تواكب كل جديد عىل الصعيد الطّبي بغية االّطالع عىل 

ما يفيد وضعك الصحي

مهني�اً: تميل الحياة إىل الرتاب�ة، ال توقع عقداً وال 
تحس�م أمراً، ب�ل توقع خيب�ة أو غموضاً يف بعض 

األمور
عاطفياً: تتمتع بش�خصية حساس�ة وش�فافة ومميزة 

ويتمنى الريك التقرّب منك أكثر فأكثر
صحياً: ال تدع العمل يس�يطر عىل حساب االهتمام بصحتك، 

فلكل يشء أوانه، وللرياضة أوقاتها الرضورية

مهنياً: خيبة أمل قد تواجهك يف مجال عملك، لكّن 
ذل�ك لن يكون أكثر من تنبيه كي تس�توعب األمور 

بجدية أكرب
عاطفياً: الجرأة يف القرارات الحاس�مة مطلوبة والترّسع 

مرفوض، وال سيما أّن مستقبلك مع الريك عىل املحّك.
صحياً: ال تدع اآلخري�ن يتالعبون بوضعك الصحي من خالل 

إسدائك نصائح وإرشادات غري مدروسة طبياً.

مهني�اً: تميل الحياة إىل اله�دوء والرتابة، فال توقع 
عقداً وال تحس�م أمراً، ب�ل ادرس كل ما يعرض عليك 
بوعي لئال تقع يف ما ال تحمد عقباه. عاطفياً: توقع خيبة 
يف العالق�ة، هنالك إضاعة للوقت فاح�ذر املتاعب والجدال، 
وحاول أن تكتش�ف كل ما يعرقل تقدم�ك يف املجال العاطفي.
صحياً: ال تبِد تذمراً من النهوض باكراً والقيام بساعة مي كل 

يوم، فأنت ترتافق مع أشخاص أعزاء عليك

مهني�اً: يحالف�ك الح�ّظ ويوّس�ع اآلف�اق ويرّسع 
الخط�ى، وتقوم باس�تثمارات جي�دة ومهمة عىل 

الصعيد املهني
عاطفياً: املصداقية شبه مفقودة مع الريك بسبب قلة 

التفاهم بينكما والثقة املهزوزة
صحي�اً: حدث س�عيد يعيد إليك العافية وينس�يك مش�اكلك 

الصحية ويبقيك يف حال من الحبور ال توصف

تنفي�ذ  والت�زم  للضغ�وط  تخض�ع  ال  مهني�اً: 
التعليم�ات املوجهة إلي�ك فق�ط، وال تبتكر ما قد 
ييسء إىل جه�ودك يف العمل. عاطفياً: يقرتب جوبيتري 
م�ن فينوس مب�راً بحب أو بعالقة ممي�زة أو بزواج أو 
بارتباط أو بخرب مايل مهم وتجد أن األمور أكثر س�هولة مما 
كنت تتوقع. صحياً: خّفف قدر املس�تطاع من إجهاد نفس�ك 

بأعمال مرهقة ال تجني منها إال الوضع الصحي السّيئ.

مهني�اً: بانتظ�ارك عراقي�ل ومطّب�ات يف مجالك 
املهن�ي، لكّن ذلك ل�ن يحول دون إنج�ازك مهامك 

عىل أكمل وجه
عاطفي�ا: كن مس�تعداً ملواجهة الريك يف أم�ور غريبة 

نوعاً ما، وإن كان بعضها ينّم عن استخفاف يف التعاطي
صحي�اً: أّنى تح�ل تلفت األنظ�ار، فإىل جانب الوس�امة أنت 

تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة

مهنياً: تش�عر باالرتباك والتوتر، ال تس�مح لزالت 
اللسان بإفساد الجو العذب وال تدع أحداً يدفعك إىل 

اليأس
عاطفياً: سيطر عىل أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غريتك 

مآزق يصعب تخطيه
صحي�اً: م�ارس بعض التماري�ن الصباحية قب�ل التوجه إىل 

العمل، هي مفيدة للصحة

مهنياً: تتأخر بعض االستحقاقات وتبطئ الخطى 
وترتب�ك ويولد جّو من س�وء التفاهم وااللتباس يف 

حياتك املهنية
عاطفي�اً: مهم�ا بذل�ت من جه�ود، فإنك ق�د ال تجد من 

يقّدرك سوى الريك، وهذا أمر جيد
صحي�اً: خفف من رفع األش�ياء الثقيلة فق�د تعرض ظهرك 

آلالم حادة

مهني�اً: علي�ك أن تك�ون أكث�ر ح�ذراً يف خياراتك 
املقبل�ة، وقد تكون هنالك مطّب�ات يف عرض جديد 

يقدم إليك يف غضون أيام
عاطفي�اً: أي نجاح للعالقة بالري�ك يتطلب منك تقديم 

ولو بعض التنازالت البسيطة، وهذا ليس معيباً أو مهيناً
صحي�اً: ال تس�تخف ب�أي ع�ارض صحي بس�يط واعره كل 

اهتمامك واستر طبيبك برسعة

مهني�اً: احذر املواجهات، يج�ب أن تفكر ملياً قبل 
أّي ت�رّصف، ال تهدم ما بنيت، وانتبه ملا يحاك خلف 

الستار
عاطفياً: عليك أن تفّكر مع الريك بقلبك ال بعقلك، وهذا 

وحده يضمن لكما النتائج املرجوّة
صحي�اً: إنتب�ه ل�كل ما يع�رّض صحت�ك للرضر، وال س�يما 

املأكوالت الدسمة واملعلبات
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مهني�اً: اح�ذر التحالف�ات املش�بوهة وال تترّسع 
يف ب�ت أمورك، بل كن مرِناً وتح�اَش اتخاذ مواقف 

قاسية وجازمة
عاطفي�اً: تطّور عالق�ة ما اىل عالقة عاطفي�ة، أبق قلبك 

منفتحاً، فقد يكون الحب متوّجهاً إليك
صحي�اً: حاول أن تتنقل بني العمل والبيت مش�ياً والتخفيف 

من استعمال السيارة قدر املستطاع

بيوم م�ن األي�ام كانت هناك أرسة س�عيدة 
لحد ما، وكان ال�زوج والده يعيش معه وقد 
كرب س�نه، وكان الزوجان لم ينجبا إال طفال 
واح�دا يبلغ من العمر خمس�ة أعوام، وذات 
يوم اضجرا الزوجان من أفعال الجد العجوز 
الذي تهتز أطرافه لكرب س�نه وضعف نظره، 
فقد كان يعيش منعزال عنهم جميعا إال وقت 
تناول الطعام، فقد كان الجميع يتناوله عىل 
طاولة الس�فرة، كان الطع�ام يقع من يديه 
والراب ينسكب من كوبه، وهذا األمر كان 

يزعج الزوجان للغاية.

وبي�وم من األيام ق�ررا الزوجان أن يضعا له 
الطعام عىل طاولة صغرية تكون خاصة به، 
وقد وضعاه�ا له يف إح�دى الزوايا املوجودة 
ب�أركان املن�زل، كان الجمي�ع يجل�س عىل 
الطاولة باس�تثناء الج�د، وعندما بدأ الطبق 
ي�ع من ي�ده وينك�رس أعدت له زوج�ة ابنه 

طعامه يف أطباق خشبية وبالستيكية.
وبي�وم م�ن األيام الح�ظ األب ابن�ه الصغري 
يجلس ويعد نق�وده التي بحصالته، وعندما 

سأله األب: “ماذا ستشرتي بها؟!”.
أخربه االب�ن الصغري: “يا أبي سأش�رتي لك 

وألمي طبقني خش�بني لت�أكال فيهما عندما 
تكربا”، وابتسم برباءة شديدة.

والده قد جال بخاطره أفعاله وأفعال زوجته 
م�ع والده، وهو ال يس�تحق ذل�ك، وقد كان 
ابنهما الصغري يش�اهد كل ذلك أمام عينيه، 
وعندما يكرب س�يفعل بهم�ا ما فعاله بوالده 
العجوز، عىل الف�ور اصطحب والده من يده 
وأجلس�ه معهم ع�ىل طاولة الس�فرة، وأكل 
الج�د كيفما يأكل كل يوم ولم يعودا ينزعجا 
مرة أخرى، فق�د أعطاهما طفلهما الصغري 

درسا أثر بحياتهما كليا.

هل تعلم:الس�مكة املصفحة تعيش عىل عم�ق 500 مرت وطولها 15 
سم ولها انبعاث ضوئي عىل امتداد جسمها 

هل تعلم:السمك الصياد له غدة عند فتحة األنف تعمل كطعم إلغراء 
الفرائس عىل االقرتاب منه يف نهاية جسمه أجزاء مضيئة 

هل تعلم:قرون استشعار البعوضة حساسة جدا لدرجة أنها تستطيع 
كشف تغريات الحرارة حتى )0,004( من درجة بالفهرنهايت 

ه�ل تعلم:يعيش يف رشق أفريقيا نوع من النمل األبيض ُتعمر ملكته 

50عاماً، ويصل عدد البيض الذي تضعه يومياً اىل 43ألفاً 
هل تعلم:عثة هرقل أضخم فراش�ات العث يف العالم، يمتد جناحاها 

35 سنتيمرتاً، وتعيش 14 يوماً فقط وال تتناول خاللها أي طعام 
هل تعلم: رسب الجراد من الحجم املتوس�ط يرتاوح عدد الجراد فيه 

حوايل مليون جرادة ، ويستهلكون حوايل 20طن من الطعام يوميا 
هل تعلم: الجرذان التي تعيش يف جزر تروبريان بالبس�فيك تصطاد 

الرسطانات البحريه بأن تديل أذيالها يف املاء كطعم الجتذابها 

ظه�ر ع�دد م�ن النجم�ات عىل 
“إنس�تغرام”  ع�ىل  حس�اباتهن 
ارتدي�ن  وق�د  بناته�ن.  برفق�ة 
وإياهن املالبس نفس�ها. هذا ما 
فعلت�ه مث�اًل كل من ماي�ا دياب 
أوزريل  ومري�م  إس�رب  وجين�ي 
ودنيا بطمة وجوي�ل ماردينيان 
وه�دى قطان. ويف ه�ذا االختبار 
إح�دى  ص�ورة  اختي�ار  يمك�ن 
هؤالء النجمات مع ابنتها ملعرفة 
الش�عور  يمن�ع  ال�ذي  النق�ص 

بالسعادة.
1 مايا دياب

إذا اخ�رتت ص�ورة ماي�ا دي�اب 
أّن�ك  ع�ىل  ي�دل  فه�ذا  وابنته�ا 
تمتلك�ني كل مقوم�ات الحي�اة 
الس�عيدة من املؤه�ل العلمي إىل 
املرتب�ة املهنية إىل رشي�ك الحياة 
املناس�ب والعائلة املمي�زة. لكن 
ما ينقصك هو الشعور بالرىض. 
فأن�ت طموح�ة، لك�ن أحالم�ك 
تمنعك م�ن الش�عور باالكتفاء. 
كل  تعي�ي  أن  األفض�ل  وله�ذا 
لحظات�ك بف�رح بالتزام�ن م�ع 

سعيك إىل تحقيق األفضل.
2 مريم أوزريل

يف ح�ال وقع خي�ارك عىل املمثلة 
الرتكي�ة مري�م أوزريل وابنته�ا، 
فهذا يعني أّن�ك تتمتعني بالكثري 

م�ن النش�اط وتؤدي�ن مهماتك 
ع�ىل أكمل وج�ه. إال أن ما يمنع 
شعورك بالسعادة هو إحساسك 
ب�أن األش�خاص املحيطني بك ال 
يق�درون إنجازاتك. ل�ذا األفضل 
أن تعززي ثقتك بنفسك أكثر وأن 
تقوم�ي بواجبات�ك م�ن دون أن 
تنتظري أي مبادرة من اآلخرين.

3 هدى قطان
هل اخرتت صورة خبرية الجمال 
التواص�ل  املؤث�رة ع�رب مواق�ع 
االجتماع�ي ه�دى قط�ان م�ع 
تتعاطف�ني  أن�ت  إذاً  ابنته�ا؟ 
م�ع اآلخري�ن وتظهري�ن دائم�اً 
اس�تعدادك للتع�اون معهم لحل 
مش�كالتهم. إال أّنك ال تش�عرين 
بالفرح أثناء وجودك يف وسطهم 

والس�بب أنهم ال يأتون عىل ذكر 
إنجازاتك. لذا األفضل أال تكرتثي 
لألم�ر ب�ل اح�ريص دائم�اً ع�ىل 
القي�ام باألفع�ال اإليجابي�ة من 
دون توق�ع أي رّدة فع�ل من أي 

نوع من اآلخرين.
4 دنيا بطمة

يف حال وقع اختيارك عىل صورة 
دني�ا بطمة وابنته�ا، فهذا يعني 
أّن�ك تتحل�ني بالج�رأة وتحب�ني 
املغام�رة. إال أّن رشي�ك حياتك ال 
يتس�م بالصفات نفس�ها. لذا ال 
يمكن�ه أن يرافقك حيثما ذهبت. 
كما أّن�ه يفض�ل العزل�ة. ولهذا 
تش�عرين بالنقص وعدم الرىض 
يف الكث�ري م�ن األحي�ان. ورغ�م 
هذا علي�ك أن تتقبي طباعه وأن 

تح�اويل ق�در اإلم�كان دفعه إىل 
الخروج من وحدته.

5 جيني إسرب
إذا وق�ع نظرك عىل صورة جيني 
إس�رب وابنتها فأن�ت خجولة وال 
تثق�ني كث�رياً بقدرات�ك. ل�ذا من 
بالنقص  أن تش�عري  الطبيع�ي 
وبتف�وق اآلخري�ن علي�ك. لك�ن 
ح�اويل أن تتخليص م�ن التفكري 
رس�م  وم�ن  س�لبية  بطريق�ة 
صورة مشوهة لذاتك أمام أنظار 
اآلخري�ن وأما ناظري�ك يف الوقت 
نفس�ه. وتذكري أّن األش�خاص 
اآلخري�ن ليس�وا كامل�ني وأن�ك 
تتفوق�ني عليه�م بالكث�ري م�ن 

نواحي شخصيتك وحياتك.
6 جويل ماردينيان

تحبني دائم�ًا أن تحظي باملرتبة 
األوىل يف كل م�ا تقوم�ني به. كما 
أّنك ال تتقبلني أن يكون ش�خص 
أم�ر.  أي  يف  الراب�ح  ه�و  آخ�ر 
وتحرص�ني ع�ىل أن تنته�ي كل 
فص�ول حيات�ك نهاية س�عيدة. 
باالنزع�اج  تش�عرين  وله�ذا 
والحزن يف حال لم تنجحي يف أداء 
أبس�ط املهمات عىل أكمل وجه. 
إذاً انتبه�ي وح�اويل أن تتذك�ري 
دائماً أن لدى كل إنسان يف حياته 

نقصاً من نوع ما واستمتعي.

قصة وعربة

هل تعلم؟

اختبارات شخصية

حكمة طفل

اختاري جنمة مع ابنتها واكتشفي ما ينقصك لتكتمل سعادتك

أفقي
1ش�جاع ويج�رس ع�ىل خ�وض غم�ار 

اليء o مخرتع أمواس الحالقة.
2الزي الياباني الشهري.

3ممث�ل هوليوودي متم�رس يف رياضة 
الدفاع عن النفس o توجه إىل.

4يابس�ة o أن�س o من يمتهن س�قاية 
املاء.

5اس�م رئي�س تحرير صحيف�ة األهرام 
سابقا o من صفاته أنه خناس
6يمي متقارب الخطوة o تعبأ

7نحب ونرغب o تصدير
8الشام o جمع سديم )معكوسة(.

9صاح�ب ال�يء ومالك�ه o م�ن اه�م 
األدي�ب  كازنتزاك�ي  نيك�وس  اعم�ال 

اليوناني املعارص.
10مخرتع التلس�كوب وصاحب نظرية 
 o األرض كروي�ة يف العص�ور الوس�طى

ضمري متكلم.

رأيس
1نصف جابر o جميل وفيه 
بهاء o يوضع عىل الحصان.

2مخرتع الديناميت.
3هدأ o غاز يدخل يف تركيب 

ملح الطعام.
4مخرتع محرك الديزل

5رجل )باالنجليزية( o ثالثة 
حروف من راوي.

 o 6مخ�رتع اآلل�ة البخارية
نصف رسور.

ارتق�اء   o ياباني�ة  7عمل�ة 
ورفعة.

8مخرتع قلم الحرب .
أوش�حة  أو  9أوس�مة 
كالرئاس�ة  املس�ؤولية 

وغريها.
املصب�اح  10مخ�رتع 

الكهربائي.
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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 
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بغداد مدينة هلا 
عبق خاص

االمس ليست كبغداد  بغداد، فبغداد  للكتابة عن  اخرى  نعوُد مرة 
تغنى  وطاملا  للثقافة،  منهال  باالمس  كانت  املدينة  فهذه  اليوم، 
من  بغداد سمعتها وجمالها  استمدت  وقد  الشعراء،  بها فطاحل 
برزت  وقد  خاص،  عبق  لها  مدينة  فهي  الطيبني..  اهلها  اصالة 
زالت  االنساني، وما  تميزت بعطائها  املدينة شخصيات  من هذه 
حديث الشارع، ومن بني هذه الشخصيات ما يطلق عليهم تسمية 
الشقاوات او ما يطلق عليهم يف مرص الفتوات او الحرافيش، وقد 
كتب عنهم الكثري، ومنهم الكاتب العربي الكبري، نجيب محفوظ، 
وسلط عليهم االضواء ونقلت كتاباته الواقع من خالل تجسيدها 
يف افالم ومسلسالت درامية كانت وما زالت حديث الشارع العربي، 
ومثلما تطرق الكاتب نجيب محفوظ لجانب من معاناة املجتمع 
املرصي، نتطرق اىل جانب اخر من معاناة املجتمع العراقي، فقد 
املاضية، ومن  العقود  املجتمع جماعات ملعت خالل  برزت يف هذا 
وشقيقه  كردي  جبار  وخصمه  الهوب  ابو  خليل  الشقي  بينهم 
بغداد  اشقيائية  بعض  تميز  وقد  الكثري،  وغريهم  كردي،  ستار 
بالقيم واالخالق السامية، ومنهم الشقي احمد قرداش الذي عارص 
الحكم العثماني والربيطاني، وقصته مع التاجر اليهودي معروفة، 
يوم ذهب مع جماعته لرسقة بيت تاجر يهودي، وعند وجوده يف 
سطح الدار تناول بعضا من طعام ذلك اليهودي، وفجأة طلب من 
بينه  اصبح  لقد  لهم  وقال  الرسقة،  عملية  عن  الرتاجع  جماعته 
وبني التاجر اليهودي زاد وملح، فال يمكن رسقته واعاد الحاجيات 
املرسوقة.. فاالشقيائية الذين نحن بصدد رسد مالحمهم ودورهم 
يف مقاومة صور االستبداد والتعسف ومنارصة الضعيف واملحتاج 
وما يتحلون به من قيم واخالق هي يف كل االحوال تبقى جزءا من 
الرتاث البغدادي، فالشقي شاء ام ابى جزء من املنظومة االخالقية 
يف املجتمع العراقي املبنية عىل الشهامة والنخوة ونرصة املظلوم، 
تتوىل  مناطقيا  امنيا  نظاما  تشكل  الشخصيات  هذه  ومجموع 
تأخذ  بدأت  الظاهرة  هذه  ان  إال  تسكنها،  التي  املنطقة  حماية 
منحى اخر خالل العقود الحالية عندما انخرط البعض من هؤالء 
والخاوات  االتاوات  اخذ  عملهم  جل  وصار  السيايس،  العمل  يف 
توجه  بسبب  بالوعيد،  اخرى  وتارة  بالتهديد  تارة  املواطنني،  من 
البعض من االحزاب السياسية البتزاز املواطنني عىل حساب سلطة 

القانون.

نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس  أحيت   
كرم حفالً كبرياً يف دبي يف الغراند حبتور 
أشهر   8 بعد  وذلك  الطلق،  الهواء  يف 
لها،  جماهريي  حفل  آخر  عىل  مضت 
حيث كان يف بدايات شهر آذار الفائت 

يف مدينة كولن يف أملانيا.
وأّطلت كرم بفستان باللون األبيض 
من تصميم اللبناني العاملي رامي 
بت  رحَّ الحفل  بداية  القايض، 
كورونا،  تحدّى  الذي  بالحضور 
نرجع  مصدقني  »مش  وقالت: 
ألن  ونزقف  ونهَيص  نتالقى 

بفرح  العيش  منحته  اإلنسان  حرية 
ألن  بدو  هو  ما  متل  فرحته  ويعربعن 
وقّدمت  والفرح  الحرية  اإلنسان  أصل 
عىل  والجديدة  القديمة  اغنياتها  اجمل 
مدار ساعتني من الوقت«.وكان الحفل 
ساعات  قبل  تذاكره  جميع  نفذت  قد 
من انطالقه، ما أّكد عىل شوق الجمهور 
تحّد كورونا  لم  التي  كرم  نجوى  للقاء 
أّن  الفني.ُيذكر  وبريقها  نشاطها  من 
أول  هي  كرم  نجوى  األغنية  شمس 
الهواء  يف  حفالً  تحيي  لبنانية  مطربة 

الطلق بعد أزمة كورونا.

بفيلمها  السينمائية  للمنافسة  زكي  منى  عادت  أيام  منذ   
الجديد » الصندوق األسود » الذي تظهر من خالله بشخصية 
اللصوص،  امرأة تدعى ياسمني تتعرض للخطف عىل يد أحد 
وبفيلمها  جنينها،  صحة  عىل  الحفاظ  الفيلم  طيلة  وتحاول 
الجديد نجحت منى زكي أن تحتل قائمة اإليرادات هذا املوسم 
يف ظل الظروف التي تمر بها دور العرض السينمائية بعد أزمة 

فريوس كورونا.
ورغم قرار تشغيل دور العرض السينمائية بنسبة ال تزيد عن 25 
األسود  »الصندوق  فيلم  ان  إال  للقاعات،  التشغيل  نسبة  باملئة من 
» الذي عادت به منى زكي للمنافسة مجدداً بعد غياب ما يقرب من 
أربعة سنوات حقق إيرادات بلغت 2مليون و500 ألف جنيه يف أول أيام 
عرضه بدور العرض السينمائية؛ وهو األمر الذي جعله يتصدر شباك 
بدور  زالت  ما  التي  السينمائية  األعمال  جميع  متجاوزاً  التذاكر 
العرض السينمائية، حيث جاء فيلم »الخطة العميا« لغادة عادل 
وعيل ربيع يف املركز الثاني أما فيلم زنزانة 7 ألحمد زاهر ومايا 
لحسن  روحي  توأم  فيلم  ليليه  الثالث،  املركز  فاحتل  نرصي 
السينمائية  العرض  بدور  زال  ما  الذي  خليل  وأمينة  الرداد 
األخري  املركز  وأحمد حاتم  الزاهد  لهنا  الغسالة  فيلم  واحتل 

هذا األسبوع.
عىل صعيد آخر، تواصل منى زكي تصوير مشاهدها ضمن 
واملقرر  »تقاطع طرق«،  الجديد  الدرامي  أحداث مسلسلها 
املوسم  خروجه  بعد  الرمضانية  للدراما  أيضاً  به  تعود  ان 
الدرامي ألزمة فريوس كورونا وتوقف  السباق  املايض من 

السفر خارج البالد.
ولم يتبَق لفريق عمل املسلسل سوى شهر تقريباً لريفعوا 
الرمضانية  األعمال  أوىل  ويكون  التصوير  نهاية  شعار 

الجاهزة للعرض بموسم رمضان 2021.

أعلنت الفنانة، ماجدة الرومي، عن مقاضاتها إحدى 
الفرق الغنائية بعد أن استولت عىل أغنيتها الشهرية 
نرشته  بيانا  الرومي  مكتب  وأصدر  بريوت«،  »يا 
التواصل  مواقع  عىل  الشخصية  حساباتها  عرب 

االجتماعي. 
أعمال  األخرية  املرحلة  يف  »كثرت  بيانها:  يف  وكتبت 
التعدي عىل حقوق امللكية الفنية وأخر هذه اإلرتكابات 
Kimaera  عىل  إقدام فرقة وتطلق عىل نفسها اسم 
الترصف دون أي حق أو إذن بأغنية«يا بريوت« عرب 
تصوير فيديو كليب عمدت بعض املحطات اللبنانية 

إىل بثه، واستغاللها تجاريا.

األخبار  بسبب  الجدل  من  كبرية  حالة 

املتداولة مؤخراً حول إصابة عدد من الفنانني 

مهرجان  من  عودتهم  بعد  كورونا  بفريوس 

الجونة السينمائي يف دورته الرابعة. 

عن  الرحمن  عبد  سارة  الفنانة  وأعلنت 

مصممة  وأيضاً  كورونا،  بفريوس  إصابتها 

األزياء ريم العدل والتي حذفت منشورها بعد 

حالة الهجوم التي طالتها. 

عن  لتتحدث  برشى،  خرجت  ما  ورسعان 

حقيقة اإلصابات وإن كان مهرجان الجونة 

املسؤول أم ال، وقالت ان املهرجان ليس من 

اختصاصاته الرد عىل هذه األمور، وأن األمر 

الرسمية  الجهة  ألنها  الصحة  لوزارة  يعود 

الوحيدة املعنية بهذا األمر. 

وأضافت برشي أن املهرجان لم ُيسجل حالة 

عمل  فريق  وأن  إقامته،  فرتة  طوال  واحدة 

املهرجان خضع للتحاليل وتبينت أن الفريق 

بحالة جيدة. 

املمكن  من  الفريوس  أن  برشى:  وأضافت 

ذلك  عىل  والدليل  شخص،  أي  عرب  ينتقل  أن 

الشاب  واملطرب  مصطفى،  نشوى  الفنانة 

يتواجدا  ولم  إصابتهما  أعلنا  اللذان  ويجز 

باملهرجان. 

لم  املعلنة  اإلصابات  تلك  أن  برشى  وتابعت 

يجزم أحد أنها يف الجونة من املمكن أن تكون 

يف املطار أو أي مكان آخر يف الغردقة.

لجنة  أعضاء  بدأها  التي  الجديدة  املرحلة  يف 

اكتشاف  برنامج  من  األول  املوسم  تحكيم 

األول  سينيري  فويس  ذا  يف  الغنائية  املواهب 

األصوات  دخلت  العربي،  العالم  يف  نوعه  من 

املرحلة الثانية يف مرحلة األداء، وهي املرحلة 

األعضاء  عىل  األصوات  اختيار  من  األصعب 

الغناء  أمري  أيضاً.وعرّب  املتسابقني  وعىل 

العربي هاني شاكر عن صعوبة االختيار يف 

املرحلة الثانية قائالً: »لحظة صعبة كثرياً يف 

االختيار«، وأن اختياره جاء عىل أساس الثقة 

واألداء والحضور والسيطرة عىل الصوت عىل 

عبد  يختار  جعله  ما  وهذا  املرسح؛  خشبة 

العزيز ومريفت، وهو يف رأيه األكثر خربة عىل 

خشبة املرسح وأكثر تفاعالً مع الجمهور.

 أما ملحم زين، فقال إنه اختار املوهبة التي 

من املمكن أن يفيدها ويعطيه رأيه كشخص 

جعله  ما  وهذا  أبداً؛  حكماً  ال  »نظرة«  لديه 

يختار املتسابق الحسني  فضالوي أو العميد 

حلقات  انطالق  منذ  زين،  ملحم  لقبه  كما 

الربنامج واملتسابق الثاني عبدو ياغي للتأهل 

إىل النهائيات.

املرحلة  إن  فقالت  سعيد  سيمرة  الديفا  أما 

املقبلة ستكون مباراة غنائية ملتهبة ونارية 

لقوة املتسابقني يف كل فريق. 

شلبي  منة  املرصية  السينما  نوارة  تخطو  كعادتها، 

هي  فها  السينما؛  صناعة  يف  الثابتة  خطواتها 

املواهب  لدعم  مبادرتها  تطلق  املرة  هذه 

املرصية  السينما  يف  الكتابة  يف  النسائية 

قبل  السينمائي  الجونة  مهرجان  خالل 

أيام. 

يف  شلبي  منة  نرشته  قصري  بفيديو 

التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحاتها 

فريدة،  مبادرة  فيه  أعلنت  االجتماعي، 

فقالت: »رشف كبري ليا ومسٔوولية عظيمة 

يف  النسائية  املواهب  لدعم  مبادرة  أبدأ  إني 

الكتابة... بستقبل من خاللها أي سيناريوهات من 

طويل  فيلم  سواء  العربي،  والعالم  مرص  من  موهوبات  تأليف 

أو قصري أو مسلسل، وأنا بكل تواضع وعىل قد ما أقدر هحاول 

إن املرشوعات الحلوة تطلع للنور، سواء باملشاركة  أساعد عىل 

ليا، ويف  تانية مناسبة  أي وسيلة  أو  االٕنتاج  أو بدعم  التمثيل  يف 

حلو  مرشوع  أكتشف  ملا  مستفيدة  هكون  كمان  أنا  النهاية 

وأكون جزء منه«.

كثرياً  تستمتع  أنها  عن  رصحت  قد  منة  وكانت 

عملت  أن  سبق   فقد  النساء؛  مع  العمل  لدى 

كاملة  واملخرجة  خليل  هالة  املخرجة  مع 

املشكلة،  ولكن  سليمان،  وسام  ذكري  أبو 

ُيمنحن  ال  اإلناث  أن  هي  رأيها،  بحسب 

كانت  فهي  القرار،  اتخاذ  سلطات 

أفالم  يف  قوية  أدوار  بتقديم  محظوظة 

مثل »أحىل األوقات« مع حنان ترك وهند 

ال  املجتمع  ولكن  »نوارة«،  وفيلم  صربي 

يقبل تمثيل امرأة قوية.

النساء  لدعم  منة  نشاط  من  كجزء  املبادرة  وتأتي 

من  للنساء  رسالة  وجهت  أن  سبق  حيث  عموماً؛ 

جمهورها ومتابعيها عىل مواقع التواصل االجتماعي حثتهم فيها عىل 

الثقة بالنفس وأن يحبوا أنفسهن. 

عىل خط آخر، أنهت منة شلبي تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها 

السينمائي الجديد »النمس واإلنس« الذي تجسد من 

خالله شخصية عفريتة أمام محمد هنيدي يف 

أول تعاون سينمائي يجمعهما معاً.

منى زكي تتجاوز غادة عادل 
يف املنافسة السينمائية

عودة جنوى كرم إىل احلياة 
يف دبي

ماجدة الرومي تقاضي فرقة غنائية 
استولت على أغنيتها »يا بريوت«

هجوم عنيف على مهرجان اجلونة بعد إصابة النجوم 
بفريوس كورونا 

The Voice Senior مرحلة صعبة يف

منه شليب تدعم املواهب النسائية يف السينما

سعد حمسن خليل

بمقدار 444 مليار دوالر 

روبوت جديد يقلي األطعمة المختلفة 
في مطعم للوجبات السريعة

عـين على العالم

 يعمل مطعم White Castle عىل استخدام الروبوت، ليحل محل العمال البرش 
لديه بعد إجرائه برنامجاً تجريبي�اً ناجحاً الختبار قاليات الطعام الروبوتية 
خالل الصيف، ليقرر اآلن توس�يع اس�تخدام الروبوت لعرشة أضعاف العينة 
التجريبي�ة. ويأت�ي ذلك وس�ط تفيش جائح�ة كورونا الت�ي ألهمت املطعم 
لالعتم�اد ع�ىل الروبوت، حيث دف�ع ذلك بتقني�ات األتمتة الجدي�دة لزيادة 
الفعالية والتعقيم.وبرزت فرصة األتمتة بشكل كبري يف سوق املطاعم خالل 
الجائح�ة، حيث يمكنه�ا أن تخفض من تعامل اإلنس�ان م�ع الطعام أثناء 
عملية طهوه، مع إضفاء طاب�ع االبتكار ملفاهيم الوجبات الرسيعة، وكذلك 

نظام ضبط الجودة املبتكر املرتكز عىل مستشعرات ورقابة ذكية.

علق�ت وكالة ناس�ا ألول م�رة عىل 
طل�ب إلح�دى ال�رشكات الخاص�ة، 
إلطالق سلس�ة ضخمة م�ن األقمار 
االصطناعية، وكان ردها واضًحا “قد 
تك�ون النتيجة كارثية”، إذ تس�عى 
رشكة “إيى إس تي آند ساينس” إىل 
إط�الق 240 قم�رًا اصطناعًيا كبريًا 
لبث خدمة الجيل الرابع نحو األرض، 
وإتباعه�ا مس�تقباًل بخدم�ة الجيل 
الخام�س إن س�ارت األم�ور عىل ما 
يرام، وفق تقريرموق�ع آرز تكنيكا.

االصطناعي�ة  األقم�ار  حج�م  وألن 
كبري جًدا، قالت وكالة ناس�ا ىف بيان 
إن تل�ك األقم�ار ق�د تتس�بب بآالف 
االصطدامات سنوًيا، عىل الرغم من 
تأكي�د الرشكة التزامه�ا بالعمل مع 
ناسا لحل املشكلة.وال تخلو السالسل 
الك�ربى لألقم�ار االصطناعي�ة مثل 
“ستارلينك” من مخاطر االصطدام، 
غ�ري أن الحجم الهائ�ل ألقمار “إيى 
إس تي” وقل�ة خربة الرشكة يف بناء 

مع�دات به�ذه الضخامة يث�ري قلق 
ناس�ا بش�كٍل خاص.وقّدرت ناس�ا 
أن م�ا يص�ل إىل 10 يف املئ�ة من تلك 
األقمار االصطناعي�ة قد يتعطل، ما 
يرف�ع احتمال الخطر إىل “مس�تًوى 
بح�دوث  ويه�دد  مقب�ول”  غ�ري 
األقمار  كارثي”.لتتمك�ن  “تص�ادم 
االصطناعية من بث إشارات خدمَتي 
الجي�ل الراب�ع والخام�س، س�تزّود 
بهوائي�ات ضخمة تصل مس�احتها 
إىل 900 م�رت مرب�ع، ونظ�رًا لقربها 
من أقمار اصطناعية أخرى كما هو 
مخطط له، فقد وصفت وكالة ناسا 
ذلك بأنه كارثة عىل وش�ك الحدوث.

وج�اء يف بيان ناس�ا: “ح�ني تكتمل 
سلسلة األقمار االصطناعية املؤلفة 
م�ن 243 قمرًا، نتوقع س�نوًيا نحو 
1500 إجراء تخفيف، وربما 15 ألف 
نشاط تخطيطي، أي ما يعادل أربع 
من�اورات و40 نش�اطا تخطيطي�ا 

يومًيا.”

أصب�ح األمريكي س�كوت مارمون، 
واألرجنتينية أوجستينا مونتيفوري، 
أول م�ن يق�رران ال�زواج يف العال�م 
عرب تطبيق )زووم(. وكان س�كوت 
رخص�ة  ع�ىل  حص�ال  وأوجس�تينا 
للزواج عرب اإلنرتنت من والية يوتاه.

وأوضحت أن الحفل ومراسم الزواج 
استغرقت نحو 19 ساعة عرب تطبيق 
يخط�ط  س�كوت  )زووم(.وكان 
لالنتقال إىل األرجنتني يف آذار/مارس 
قبل أن تتس�بب أزم�ة )كوفيد19-( 
يف إغ�الق الحدود.والتقى الزوجان يف 
مدينة دنفر بوالية كولورادو، يف أيار/

مايو 2017، خالل تواجد أوجستينا 
يف الوالي�ات املتحدة يف بعث�ة للتبادل 
أوجس�تينا  ع�ودة  الثقايف.وعق�ب 
الثان�ي/ ترشي�ن  يف  األرجنت�ني  إىل 

نوفم�رب، م�ن الع�ام امل�ايض، ذهب 
س�كوت لزيارتها يف كان�ون الثاني/

يناي�ر، وهن�اك تق�دم لخطبتها قبل 
عودت�ه إىل الوالي�ات املتحدة.نرشت 
أوجس�تينا يف كان�ون الثاني/يناير، 

صورة لخات�م خطوبتها عىل )فيس 
ب�وك( وقالت: “قلت نع�م. أتمنى أن 
أكتب شيًئا يعرب عن سعادتي اآلن”.

حاول س�كوت أن يسافر مرة أخرى 
يف آذار/ مارس، إىل األرجنتني إلتمام 
الزف�اف، لكن تفيش فريوس كورونا 
ح�ال دون ذل�ك.. وح�اول س�كوت 
الحصول عىل تأش�رية للسفر، ولكن 
طلبه قوبل بالرفض ألنهما لم يعقدا 
قرانهم�ا بعد.لكن ما فصلته الحدود 
تحقيق�ه،  يف  زووم  تطبي�ق  نج�ح 
بع�د حصولهم�ا عىل رخص�ة زواج 
ع�رب اإلنرتنت.وأصبح س�كوت اآلن 
ق�ادًرا ع�ىل التقدم بطل�ب للحصول 
عىل تأش�رية لم ش�مل األرسة.وعقد 
الزواج  الزوج�ان الس�عيدان رب�اط 
 10000 ح�وايل  بينهم�ا  ويفص�ل 
كيلوم�رت أم�ام قاض يف والي�ة يوتا، 
حيث منحت الوالي�ة رخصة للزواج 
ع�رب اإلنرتنت.ويع�د زواجهم�ا أول 
حفل زفاف افرتايض ثنائي القومية 

منذ تفيش فريوس كورونا.

ناسا تحذر من األقمار االصطناعية 
لبث اإلنترنت 

أول حفل زفاف افتراضي بسبب )كورونا(

  

تغريدات

اصالة

عاصي الحالني

 وحدها األم، اليت هلا القدرة على 
ــى  ــور، حت ــيء مكس ــالح كل ش إص

قلوبنا.

ــيقى متطّورة خبلطة  ــل مّن يقّدم موس  أجرأ وأمج
ــرقي بنكهة غربّية  ــبعة بالّطرب الش فريدة ُمش
ــل جديدة مّل يتطّرق  هلا أحد قبلها .. نوال  ومج
ــُيخلّد أثرها ..  مطربة للتّاريخ وصاحبة مكتبة س
اهلل حيفظها وحيفظ روحها املَِرحة الطّيبة وحيفظ 

عيلتها لَتسعّد وَنسعد.

اتقدم بأحر التهاني 
وأعطر التربيكات 

مقرونة بالود اىل الزميل 

االستاذ حسن العبودي
 مبناسبة حصوله على شهادة املاجستري  
يف االعالم بدرجة » امتياز« عن رسالته 
املوسومة » توظيف االعالم اجلديد يف 

تعزيز الدميقراطية واملشاركة السياسية 
لدى الشباب«.

متمنيا لكم التوفيق والنجاح الدائم.
حييى الزيدي

تهنئة


