
بغداد/ الزوراء:
أكتدت قيتادة العمليات املشتركة، امس 
األربعاء، أن املجتمع الدويل ال يزال مستمراً 
يف تقديتم املستاعدة للعراق، فيمتا بينت 
أن القتوات األمنيتة بحاجة اىل استتمرار 
الدعتم لرفتع قدراتهتا التستليحية.وقال 
الناطتق الرستمي باستم القيتادة، اللواء 
تحستن الخفاجتي، يف ترصيح صحفي: 
إن “املجتمتع التدويل أستهم يف مستاعدة 
محاربتة  عتى  العراقيتة  األمتن  قتوات 
االرهابيتة  داعتش  ومالحقتة عصابتات 
متن خالل تقديم اإلستناد يف مجال الدعم 
املعلومات االستتخبارية،  الجوي وتقديم 
فضالً عتن التدريب والتستليح”.وأضاف 
أن “جانتب التدريتب والتستليح ال يتزال 
املجتمع الدويل يقدمه للقوات األمنية حتى 

اآلن، فضالً عن املشتورة يف العمل والجهد 
“املجتمتع  أن  اىل  االستخباري”.وأشتار 
الدويل يسهم حتى اآلن يف تقديم الرضبات 
الجوية يف حالة احتياج البالد اىل الطائرات 
املسرية”، مبيناً أن “القوات األمنية تحتاج 
اىل استتمرار يف التدريتب لرفتع قدراتهتا 
وامكانيتها من خالل حصولها عى أسلحة 
ومعدات عالية ومتطورة تستهم اسهاماً 
كبترياً لتعقتب تنظيتم داعتش االرهابي 
كون اإلرهاب يتطتور، ويحتاج اىل تدريب 
متطور ملواجهتته”.وكان الناطق باستم 
القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى 
رستول، قد قال، يف وقت سابق، إن عالقة 
العراق مع التحالف الدويل ستكون مبنية 

عى ثالثة ملفات.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنتت وزارة الصحتة والبيئتة، امس 
اليومتي  الوبائتي  املوقتف  االربعتاء، 
لفتريوس كورونا املستتجد يف العراق، 
وفيمتا اكدت تستجيل 13515 اصابة 
وشتفاء  وفتاة  حالتة  و66  جديتدة 
عتى  التوزارة  علقتت  حالتة،   8217
تستجيل البالد رقماً غري مستبوق من 
اعتداد االصابتات بفتريوس كورونتا، 
مشترية إىل أن عتدم االلتزام ستيؤدي 
حتماً إىل حتدوث حالة تفتٍش وبائي.

وذكترت وزارة الصحتة يف بيان تلقته 
الفحوصتات  عتدد  ان  “التزوراء”: 
املختربية ليوم امس: 57971، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 12914493، 
مبينة انه تم تستجيل 13515 اصابة 
وشتفاء  وفتاة  حالتة  و66  جديتدة 
8217 حالة.واضافتت: ان عدد حاالت 
الشتفاء الكيل: 1437759 )90.4%(، 
بينما عتدد حتاالت االصابتات الكيل: 

1590528، أمتا عتدد الحتاالت التتي 
تحتت العتالج: 134285، يف حتن ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 
853، وعتدد حتاالت الوفيتات التكيل: 
18484، الفتتة اىل ان عتدد امللقحتن 
ليتوم امتس: 117078، ليصبتح عدد 
امللقحتن التكيل:1575559. وعلقتت 
وزارة الصحة عى تسجيل البالد رقماً 
غتري مستبوق متن اعتداد االصابتات 
بفتريوس كورونا، مشترية إىل أن عدم 
إىل حتدوث  االلتتزام ستيؤدي حتمتاً 
حالتة تفتٍش وبائتي. وقتال املتحدث 
باسم الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح 
صحفي: “نحتن اآلن يف موجة وبائية 
األخطتر متن كل ستابقاتها”،  هتي 
الصحيتة  “مؤسستاتنا  أن  موضحتاً 
تواجه ضغطاً كبرياً من أعداد الحاالت 
الداخلة ونستبة الحتاالت التي تحتاج 

إىل عناية خاصة”.

الزوراء / يوسف سلمان:
مع تستجيل العراق اكثر متن 13 الف اصابة جديدة ، 
وهتو اعى عدد اصابات يوميتة بفريوس كورونا منذ 
تفيش الجائحة ، قررت  خلية االزمة النيابية استضافة 
وزير الشتباب والرياضة عدنان درجتال ومدير دائرة 
صحة الرصافة محمد جهاد جواد ، يوم االثنن املقبل 

يف مجلتس النتواب، عى خلفية اقامتة مباريات لكرة 
القدم بحضور جماهريي واضح وعدم اغالق املسابح 
واملدن املائية واماكن التجمعات البرشية .وذكر عضو 
لجنتة الصحتة النيابية، مقترر خلية االزمتة، النائب 
جواد املوستوي، لتت” التزوراء”: ان “ لجنتة الصحة 
وخلية االزمة النيابية قررت استتضافة وزير الشباب 

والرياضتة عدنان درجتال، عى خلفيتة فتح املالعب 
للجماهتري وحضتور 40 التف متفرج ملبتاراة نهائي 
الكأس بتن فريقتي التزوراء والقوة الجويتة خالفا 
لرشوط السالمة والوقاية من وباء كورونا “.واوضح 
ان “ االستتضافة ستتكون منفتردة يف لجنة الصحة 
والبيئة بحضور اعضاء خلية االزمة النيابية”، مشريا 

اىل “استتضافة مدير دائرة صحتة الرصافة للوقوف 
عى مالبستات عتدم اغتالق املتدن املائية واملستابح 
والقاعتات الرياضية التي شتهدت زخمتا واكتظاظا 
ملحوظا باملواطنن ختالل عطلة عيد االضحى خالفا 

إلجراءات الوقاية الصحية “.
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
بحتث مجلتس القضتاء االعتى، امس 
التتي  القضايتا  متن  عتددا  االربعتاء، 
تهتم املرأة.وذكتر بيان للقضتاء تلقته 
“الزوراء”: ان “رئيتس مجلس القضاء 
األعى، القايض فائق زيدان، التقى عددا 

من الناشتطات يف مجال حقوق املرأة”.
البيتان ان “القتايض زيتدان  واضتاف 
استتمع إىل وجهتة النظتر بخصتوص 
عتدد من القضايا التتي تهم املرأة ودور 
القضاء يف دعم ترشيع القوانن الخاصة 

بها”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
قالتت الرئاستة اللبنانيتة إن رئيس 
الحكومتة املكلتف، نجيتب ميقاتي، 
قتدم للرئيس، ميشتال عتون، امس 
االربعتاء، الئحتة بتوزيتع الحقائب 
ميشتال  أن  الوزارية.وأوضحتت 
عتون اطلتع عليهتا “تمهيتدا إلبداء 
مالحظاته عليها ودرستها يف العمق، 
بما يتناستب مع التوجهتات العامة 
للحكومتة الجديدة”.وأضافتت أنته 
عتون  بتن  البحتث”  “سيستتكمل 
وميقاتتي بعتد ظهتر الخميس.ويف 
وقت ستابق، قال ميقاتتي بعد لقاء 
الرئيس اللبناني: “قدمت اقراحاتي 
للرئيس، ومعظمها القت قبوال منه، 
وآخذ بتكل مالحظاتته”، معربا عن 

املته أن يتتم التوصتل إىل حكومتة 
“قريبا”.وأضاف: “نستعى والرئيس 
عتون إىل تشتكيل حكومتة بأقتى 

رسعة”.

تونس/ متابعة الزوراء:
يف خضتم التطتورات املتستارعة التي 
تشتهدها البالد، أعلن القضاء التونيس 
فتح تحقيق بشأن حصول ثالثة أحزاب 
سياسية بينها حزب النهضة اإلسالمي 
وقلتب تونتس التذي يتزعمه املرشتح 
السابق للرئاسة نبيل القروي تمويالت 

أجنبية خالل الحمالت االنتخابية سنة 
2019.بعتد ثالثة أيام من قرار الرئيس 
التونتيس قيس ستعّيد تجميتد الربملان 
وإقالتة رئيتس الحكومة، قتال مصدر 
قضائتي إنته تم فتتح تحقيق بشتأن 
ثالثة أحزاب سياستية بينهتا النهضة 
وقلب تونس لالشتتباه يف تلقيها أمواال 

من الختارج خالل الحملتة االنتخابية 
عام 2019.وتم فتتح التحقيق يوم 14 
يوليو/تموز قبل أن يقيل الرئيس قيس 
سعّيد رئيس الوزراء ويجمد الربملان يف 
خطتوة وصفتها هتذه األحتزاب بأنها 
“انقالب”.وحتزب النهضتة اإلستالمي 
املعتدل وحزب قلب تونس الذي يتزعمه 

قطتب اإلعتالم نبيل القتروي هما أكرب 
حزبن يف الربملان املنقستم بشدة الذي 
تتم انتخابه يف ستبتمرب/أيلول 2019. 
والحتزب الثالتث محتل التحقيتق هو 
حزب “عيش تونيس”.ونافس القروي، 
التذي يمتلتك محطة تلفزيتون خاصة 
كبترية، ستعّيد يف انتخابتات رئاستية 

جرت عتى جولتن يف ستبتمرب/أيلول 
وأكتوبر/ترشين األول 2019. ويخضع 
القروي منذ فترة لتحقيق يف اتهامات 
أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إىل 
حبسته احتياطيا خالل معظم الحملة 
االنتخابيتة عام 2019 ومرة أخرى هذا 

العام.

الزوراء/ حسن فالح:
العلمتي  العتايل والبحتث  التعليتم  اكتدت وزارة 
ان االختبتارات يف الجامعتات والكليتات تجتري 
بانستيابية عالية ووفق الجتداول املعلنة، وفيما 
كشتفت عن تعليمتات جديتدة يف حال تستجيل 
اصابتات بفتريوس كورونتا او حتاالت مرضية، 

اعلنت تشتكيل لجتان لتفقتد ستري االمتحانات 
حضوريا والكرونيا.وقال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة التعليتم العتايل، حيدر العبتودي، يف حديث 
لت«الزوراء«: ان إجراءات وانستيابية االمتحانات 
النهائيتة يف الجامعات تجري عتى وفق الجداول 
االمتحانيتة املعلنتة التتي ثبتتت أن االختبتارات 

تكون حضورية لطلبة الدراسات العليا ومدمجة 
املحتددة  النستب  ضتوء  يف  األوليتة  للدراستات 
لالمتحانات الحضورية واإللكرونية .وأضاف: إن 
الجامعات والكليات الحكومية واألهلية قد عملت 
عى توفري البيئة املناسبة لالمتحانات من الناحية 
الصحية عتى صعيد إجراءات التعفتري والتعقيم 

والتباعتد االجتماعتي يف القاعتات بمتا يحقتق 
توصيات اللجنة العليا للصحة الستالمة الوطنية 
ووفترت متا تتطلبته االمتحانتات متن الكهرباء 
والتربيتد واملياه وغريها من املستتلزمات، فضال 

عن تهيئة األقسام الداخلية لطلبة املحافظات. 

بغداد/ الزوراء:
اكتدت املفوضيتة العليتا لالنتخابتات، 
عدم وجود قيمة قانونية للمنستحبن 
متن املشتاركة يف االنتخابتات، وفيمتا 
اعلتن رئيتس جبهتة الحتوار الوطني، 
صالح املطلك، ان جبهتة الحوار اعلنت 
مستبقا انها لن تشترك يف االنتخابات 
الربملانيتة املقبلة، اكتد »املنرب العراقي« 
التابتع لزعيم الجبهتة الوطنية )موج( 

اياد عالوي، امس األربعاء، االنستحاب 
باستم  املتحدثة  االنتخابات.وقالت  من 
املفوضيتة، جمانتة الغتالي، يف بيتان 
قانونيتة  قيمتة  »ال  انته   : مقتضتب 
للمنسحبن من املشاركة يف النتخابات 
بعد إغالق باب االنستحاب يف الت٢٠ من 
شهر حزيران املايض«.وأكدت املفوضية 
العليتا لالنتخابتات، يف وقتت ستابق، 
التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب 

يف العارش من شهر ترشين األول املقبل.
ويف وقت ستابق، أعلنت جهات واحزاب 
سياستية انستحابها من املشتاركة يف 
الصدري،  بالتيتار  االنتخابتات، تمثلت 
والحتزب الشتيوعي العراقتي، وجبهة 
الحوار الوطنتي، واخرها املنرب العراقي 
الذي يتزعمه إيتاد عالوي.وأعلن »املنرب 
العراقي« التابع لزعيم الجبهة الوطنية 
)متوج( ايتاد عتالوي، امتس األربعاء، 

االنستحاب متن االنتخابتات الربملانية 
املزمع إجراؤها يف شتهر ترشين األول/ 
أكتوبتر املقبل.وقال نائتب رئيس املنرب 
العراقي، القايض وائتل عبداللطيف، يف 
مؤتمر صحفتي عقده امتس يف بغداد 
وتال فيه بيانا رسميا: »نعلن نحن املنرب 
الصتادق والرصيح  العراقتي موقفنتا 
باالنستحاب، ومقاطعتة االنتخابات«.

نشتب  وتناقتص  »تضتاؤل  وتوقتع 

املشاركة الجماهريية فيها، ولهذا سوف 
تنتج العملية دورة برملانية غري كفوءة 
لتحمل األعباء العظيمة، وستنتج منها 
حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة 
بالفساد والتزوير«.ودعا املنرب األطراف 
والكتتل واالحزاب السياستية كافة بما 
فيهتا الجبهة الوطنية )موج( إىل اتخاذ 

املوقف نفسه بمقاطعة االنتخابات .

التعليم لـ        : االختبارات جتري وفق اجلداول املعلنة وتعليمات جديدة يف حال تسجيل إصابات بكورونا

املفوضية: ال قيمة قانونية لالنسحاب من االنتخابات واملطلك يدعو لتغيري العملية السياسية
بعد الصدر والشيوعيني.. جبهة احلوار واملنرب العراقي يقاطعان االنتخابات 

بغداد/ الزوراء:
أعلنتت منظمتة الصحتة العامليتة أنها ال تنصتح حاليا 
بتلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فريوس كورونا 
املسبب لعدوى “كوفيد19-” بسبب انعدام بيانات كافية 
حول فعالية هذا اإلجراء.وقالت مديرة قستم التحصن 
يف منظمتة الصحة العاملية، كيت أوبرايان، خالل مؤتمر 
ردت خالله عى أسئلة الصحفين، موضحة ما إذا توجد 
هنتاك حاجة إىل التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات 
يف ظل انتشتار ستاللة “دلتا” لفتريوس كورونا: “أكدنا 
بوضتوح أنه ال تتوفتر حاليا معلومتات كافية لتصدير 
نصيحتة حول هتذه املسألة”.وشتددت أوبرايتان عى: 

أن منظمتة الصحتة العاملية “ال تنصتح بتلقي جرعات 
معتززة” متن أي لقاح ضد فتريوس كورونا املستتجد.

وأشتارت إىل أن هناك دراستات مكثفة تجري يف الوقت 
الراهن حول استخدام الجرعات املعززة، وقالت: “نعرف 
أن بعتض الدول بدأت أن تنصح تلقي الجرعات املعززة، 
ندعوهتا جميعتا إىل االعتماد عتى البيانتات”.وازدادت 
املناقشتات حول مدى رضورة تلقتي الجرعات املعززة 
من اللقاحات ضد فريوس كورونا يف ظل انتشار سالالت 
جديدة خاصة نسخة “دلتا” املكتشفة ألول مرة يف الهند 
والتتي تعترب أكثر عدوى مرتن وأكثتر خطورة مقارنة 

مع سابقاتها.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشتفت وزارة املتوارد املائيتة والتري 
املرصيتة عتن زيتادة معدالت ستقوط 
األمطتار بمنابتع النيتل، الفتتة إىل أنه 
“متن املتوقتع زيتادة منستوب بحرية 
السد العايل أول أغسطس، بداية السنة 
املائية”، فيما  أعلنت إثيوبيا أن كميات 
األمطتار التتي تصتل إىل ستد النهضة 
اإلثيوبتي بلغتت أكثتر متن 6000 مر 
مكعب يف الثانية، مما يحتمل أن يكون 
محتملة.وأشتارت  فيضانتات  هنتاك 
وزارة املتوارد املائيتة والري املرصية إىل 

أنه “تم استتعراض إجتراءات التعامل 
مع فترة أقتى االحتياجتات الحالية 
والتتي تتزامن مع بدايتة العام املائي”، 
مضيفة أن “هناك مجهودات متواصلة 
يف إطار رؤية شتاملة تستتهدف توفري 
لتكل  الالزمتة  املائيتة  االحتياجتات 
للميتاه كمتا  القطاعتات املستتخدمة 
ونوعا، بما ينعكس ايجابيا عى تحقيق 
وتوفتري  املستتدامة  التنميتة  أهتداف 
الخدمتات للمنتفعن بأعتى درجة من 

العدالة والفاعلية”.

خلية األزمة النيابية تقرر استضافة وزير الشباب ومدير صحة الرصافة االثنني املقبل يف الربملان
على خلفية إقامة مباريات حبضور مجاهريي واضح وعدم إغالق املسابح واملدن املائية 

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:
بن  الدراسية  الكتب  توزيع  الربية  وزارة  بارشت 
الجديد  الدرايس  العام  استعدادات  ضمن  املدارس 
)٢٠٢1 تت ٢٠٢٢(.وقال مدير عام تربية بغداد، حسن 
فالح الزوبعي، يف حديث صحفي: إنه »تم تسلم كتب 
العام الدرايس الجديد )٢٠٢1 تت ٢٠٢٢( من مخازن 
الوزارة الرئيسة، واملبارشة بتوزيعها بحسب جدول 
من  الكتب  »بعض  أن  مضيفا  املدارس«،  بن  دوري 
الطبعة الجديدة، والبعض االخر من طبعات سابقة«.

عامة  طباعة  عملية  وجود  »عدم  اىل  السبب  وعزا 
لألعوام  سنويا  معتمدا  كان  كما  الدراسية  للمناهج 

املاضية بسبب الوضع االقتصادي الحايل«.

الرتبية تباشر توزيع 
الكتب بني املدارس

القضاء يبحث دعم تشريع القوانني 
اخلاصة باملرأة

يف ضوء تسجيل 13515 إصابة و66 حالة وفاة
العراق يف املوجة الوبائية األخطر من كل سابقاتها بعد االرتفاع غري املسبوق بإصابات كورونا 

العمليات املشرتكة: القوات األمنية 
حباجة إىل استمرار الدعم الدولي

ميقاتي يقدم “الئحة توزيع احلقائب 
الوزارية” للرئيس اللبناني

الصحة العاملية: ال ننصح حاليا بتلقي جرعات معززة 
من اللقاحات 

مصر تعلن “االستنفار” بعد حتذير 
إثيوبيا من فيضان حمتمل لنهر النيل

يف ظل انتشار ساللة “دلتا” لفريوس كورونا

شهادات صادمة لرجال شرطة عن هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول

االخريةمربمج عراقي يؤسس منصة تواصل اجتماعي تنافس فيسبوك وتويرت

ص 3

أكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي 
الكاظمي: القوات القتالية األمريكية 
ستعود إىل بالدها نهاية العام احلالي

بغداد/ الزوراء:
أكتد رئيتس مجلتس التوزراء، مصطفتى 
الكاظمتي، ان القوات القتاليتة األمريكية 
ستتعود إىل بالدهتا نهايتة العتام الحتايل، 
وفيمتا اشتار اىل ان العالقتة بتن العتراق 
والواليتات املتحتدة ستتتحول إىل مرحلتة 
جديدة، شدد عى اهمية تنمية التعاون مع 
البنك الدويل لدعتم االقتصاد العراقي.وقال 
الكاظمتي، يف بيان ملكتبته االعالمي تلقته 
»الزوراء«: ان »نتائتج الحوار مع الواليات 
املتحدة األمريكية هو نتيجة ملرحلة طويلة 
من حتوارات قامت بهتا الحكومة، تخص 
مستتقبل العالقات العراقية االمريكية ف 
ي املجاالت األمنية والثقافية واالقتصادية 
»اهتم  ان  الطاقة«.وأضتاف  مجتال  ويف 
مايف هتذا االنجاز انه وّحتد مواقف القوى 
السياسية العراقية، وهذا يعطي بارقة امل 
للعراقيتن بأننتا موحدون يف الترؤى فيما 
يخص الستيادة العراقية، وهتو ما نتمنى 
ان ينعكتس عتى االنتخابتات القادمتة«.

وتابع: »انتقلنا ملرحلة جديدة من العالقات 
متع الواليات املتحتدة األمريكية عى املدى 
البعيتد، تقديم الدعم والتدريب اىل اجهزتنا 
االمنيتة والعستكرية، كذلتك يف املجتاالت 
االقتصاديتة ويف مجايل الطاقتة والبيئة«، 
الفتتا اىل ان »قواتنتا حصلت عتى اعراف 
بقدرتهتا عتى حمايتة اراضينا وشتعبنا 
متن الجماعتات االرهابيتة وحماية االمن 
الداخيل، العراق بحاجة اىل استتثمار هذه 

الفرصة لتقوية السلم االجتماعي والعمل 
يف اطار الدولة«.واشار اىل ان »اليوم العراق 
استتعاد عافيته وتأثريه، واصبح دوره يف 
املنطقتة محوريا، والتكل يراهن عى دور 
العراق يف إعتادة اللحمة يف محيط املنطقة 
العربيتة واالستالمية، والبحتث عتن دور 
عراقتي لتقريب وجهتات النظر بن الدول 
املتخاصمتة واملتنافستة«، مضيفا: »نحن 
نستعى ونؤيتد الجميتع عتى البحث عن 
اليتة للحوار، فهتو بكل تأكيتد افضل من 
االختالفات والحروب، ندعم الحوار ستواء 
كان امريكي- ايرانتي، او اي حوار ممكن 
ان يستاعد عى استتقرار املنطقتة، الن له 
انعكاستات عى استتقرار العراق ووضعه 
االقتصادي«. واوضح ان »املشتركات بن 
امريتكا وايران كثترية، كلما تكتون هناك 
خالفات يكون لها انعكاسات سلبية وتوتر 
يف املنطقتة، والجميتع يعلتم ان املنطقتة 
تعيتش يف ظل توتترات كثترية، لذلك نحن 
نشتجع الكل عى البحث عن املشتركات، 
وان ننظر لألمتور بمنظار حستن النية«، 
مؤكتدا »وقعنتا العتام املتايض العديد من 
التفاهمات مع الواليات املتحدة األمريكية، 
الكثري منهتا يف مراحلهتا النهائية لتوقيع 
مذكرات التعاون واالتفاقيات، هذه عقود 
كبترية تحتتاج اىل الكثتري متن الوقت وقد 
تم انجاز اغلبها وستتكون لها انعكاسات 

كبرية عى حياة املواطنن«. 

تونس: القضاء حيقق مع ثالثة أحزاب لالشتباه يف تلقيها أمواال من اخلارج 
بينها حزب النهضة اإلسالمي وقلب تونس

بغداد/ الزوراء:
اعلن االمن العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، امس االربعاء، تمديد أوقات الدوام الرسمي 
اللقاحات.وقال  تلقي  اىل  املواطنن  دعا  فيما  مساًء،  الثامنة  حتى  اللقاحات  مراكز  يف 
الغزي يف بيان تلقته »الزوراء«: أن توجيهات صدرت إىل وزارة الصحة بتمديد عمل املراكز 
الصحية الخاصة باللقاحات حتى الثامنة مساًء بدالً من الواحدة بعد الظهر، من ضمنها 
يوما الجمعة والسبت، من أجل فسح املجال أمام املواطنن، بعد أن شهدت األيام األخرية 
إقباالً كبرياً لتلقي اللقاحات.وأضاف: أن املوقف اليومي للقاحات بدأ يتصاعد خالل الفرة 
الكرام عى  باملواطنن  ألف مواطن، مهيباً  امللقحن إىل )117(  املاضية، حيث وصل عدد 
رضورة االلتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، ودعم 

جهد املالكات الطبية والصحية يف وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا.

أمانة جملس الوزراء تعلن متديد أوقات 
الدوام الرمسي يف مراكز اللقاحات

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
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أكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي

أعلنت تشكيل جلان لتفقد سري االمتحانات حضورياً وإلكرتونيًا

على خلفية إقامة مباريات حبضور مجاهريي واضح وعدم إغالق املسابح واملدن املائية  يف ضوء تسجيل 13515 إصابة و66 حالة وفاة

الكاظمي: القوات القتالية األمريكية ستعود إىل بالدها نهاية العام احلالي

التعليم العالي لـ         : االختبارات جتري وفق اجلداول املعلنة وتعليمات جديدة يف حال تسجيل إصابات بكورونا

خلية األزمة النيابية تقرر استضافة وزير الشباب ومدير صحة 
الرصافة االثنني املقبل يف الربملان

العراق يف املوجة الوبائية األخطر من كل سابقاتها بعد 
االرتفاع غري املسبوق بإصابات كورونا 

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
القتالية  القوات  ان  الكاظمي، 
نهاية  بالدها  إىل  ستعود  األمريكية 
العام الحايل، وفيما اشار اىل ان العالقة 
بني العراق والواليات املتحدة ستتحول 
اهمية  عىل  شدد  جديدة،  مرحلة  إىل 
لدعم  الدويل  البنك  مع  التعاون  تنمية 

االقتصاد العراقي.
وقال الكاظمي، يف بيان ملكتبه االعالمي 
تلقته “الزوراء”: ان “نتائج الحوار مع 
املتحدة األمريكية هو نتيجة  الواليات 
ملرحلة طويلة من حوارات قامت بها 
العالقات  مستقبل  تخص  الحكومة، 
املجاالت  ي  ف  االمريكية  العراقية 
ويف  واالقتصادية  والثقافية  األمنية 

مجال الطاقة”.
االنجاز  هذا  مايف  “اهم  ان  وأضاف 
السياسية  القوى  مواقف  وّحد  انه 
امل  بارقة  يعطي  وهذا  العراقية، 
الرؤى  يف  موحدون  بأننا  للعراقيني 
وهو  العراقية،  السيادة  يخص  فيما 
االنتخابات  ان ينعكس عىل  ما نتمنى 

القادمة”.
جديدة  ملرحلة  “انتقلنا  وتابع: 
املتحدة  الواليات  مع  العالقات  من 
تقديم  البعيد،  املدى  عىل  األمريكية 
االمنية  اجهزتنا  اىل  والتدريب  الدعم 
املجاالت  يف  كذلك  والعسكرية، 
االقتصادية ويف مجايل الطاقة والبيئة”، 
الفتا اىل ان “قواتنا حصلت عىل اعرتاف 
وشعبنا  اراضينا  حماية  عىل  بقدرتها 
وحماية  االرهابية  الجماعات  من 
اىل  بحاجة  العراق  الداخيل،  االمن 
السلم  لتقوية  الفرصة  هذه  استثمار 

االجتماعي والعمل يف اطار الدولة”.
استعاد  العراق  “اليوم  ان  اىل  واشار 
يف  دوره  واصبح  وتأثريه،  عافيته 
عىل  يراهن  والكل  محوريا،  املنطقة 
دور العراق يف إعادة اللحمة يف محيط 
والبحث  واالسالمية،  العربية  املنطقة 
عن دور عراقي لتقريب وجهات النظر 

واملتنافسة”،  املتخاصمة  الدول  بني 
الجميع  ونؤيد  نسعى  “نحن  مضيفا: 
فهو  للحوار،  الية  عن  البحث  عىل 
االختالفات  من  افضل  تأكيد  بكل 
كان  سواء  الحوار  ندعم  والحروب، 
ممكن  حوار  اي  او  ايراني،  امريكي- 
الن  املنطقة،  استقرار  عىل  يساعد  ان 
العراق  استقرار  عىل  انعكاسات  له 

ووضعه االقتصادي”. 
امريكا  بني  “املشرتكات  ان  واوضح 
هناك  تكون  كلما  كثرية،  وايران 
سلبية  انعكاسات  لها  يكون  خالفات 
ان  يعلم  والجميع  املنطقة،  يف  وتوتر 
كثرية،  توترات  ظل  يف  تعيش  املنطقة 
لذلك نحن نشجع الكل عىل البحث عن 
املشرتكات، وان ننظر لألمور بمنظار 
العام  “وقعنا  مؤكدا  النية”،  حسن 
مع  التفاهمات  من  العديد  املايض 
الواليات املتحدة األمريكية، الكثري منها 
مذكرات  لتوقيع  النهائية  مراحلها  يف 
التعاون واالتفاقيات، هذه عقود كبرية 
تم  وقد  الوقت  من  الكثري  اىل  تحتاج 
انجاز اغلبها وستكون لها انعكاسات 

كبرية عىل حياة املواطنني”. 
ولفت اىل ان “هناك عقودا مع رشكات 
قار  ذي  محافظة  يف  كبرية  نفطية 
والبرصة وميسان واملثنى، وهناك ايضا 
مشاريع تنموية كبرية يف مجال الغاز، 
ويف املستقبل القريب ستكون يف طور 
ان نصنع  التنفيذ”، مبينا “نعمل عىل 
برسالة  ونبعث  لالستثمار  آمنة  بيئة 
للجميع بأن العراق لديه فرصة ذهبية 
للمستثمرين، وهذا االستثمار سيكون 

له انعكاسات عىل حياة املواطنني”.
وأكد الكاظمي “قدمنا الورقة البيضاء 
لإلصالح املايل واالداري والترشيعي، من 
شأنها ان تهيئ ظروفا جيدة لالستثمار 
وايضا  االجنبية  االستثمارات  وحماية 
كل  وتغيري  العراقي  املستثمر  حماية 

الجوانب البريوقراطية بالعمل”.
الورقة  هذه  اعتماد  “اتمنى  وتابع 
عمل  كقواعد  االصالحية  البيضاء 

ورقة  وهي  القادمة،  للحكومات 
لتحقيق  سنوات  خمس  اىل  تحتاج 
اىل  النواب  مجلس  وندعو  االصالح، 
اقرار ترشيعات تساعد عىل تنفيذ هذه 

الورقة”. 
اصبحت  كورونا  “جائحة  ان  وبني 
ومنها  العالم  دول  لكل  عامليا  تحديا 
وقعت  العراقية  الحكومة  العراق، 
مجموعة اتفاقيات مع رشكة فايزر 
وهي  اللقاحات  من  كميات  لتقديم 
السابق  يف  يومية،  تزايد  حالة  يف 
اسبوعيا،  لقاح  الف   ٥٠ نتسلم  كنا 
لقاح  الف   ٤٠٠ اىل  قريبا  وسننتقل 
اسبوعيا، كما قدمت الواليات املتحدة 
األمريكية نصف مليون جرعة لقاح 
ستصل للعراق خالل اسابيع قليلة”.

من  تبدأ  خطة  “لدينا  ان  اىل  ولفت 
لتلقيح  املقبل  اب  شهر  منتصف 
كميات  استرياد  وزيادة  املواطنني 
اكرب  تلقيح  اىل  والوصول  اللقاحات، 
ونتمنى  العراقيني،  من  ممكن  عدد 

اىل  طوعا  الذهاب  املواطنني  من 
كونها  اللقاح،  لتلقي  املستشفيات 
قضية مهمة تمس حياتهم وتخص 
الجانب  يف  القومي  االمن  حماية 

الصحي”.
لوزارة  شكري  “اوجه  واضاف: 
الخارجية والسفارة  الثقافة ووزارة 
العراقية يف واشنطن وبعض املنظمات 
اسرتجاع  يف  ملساهمتها  األمريكية 
وهي  عراقية،  اثرية  قطعة  الف   ١٧
رسالة مهمة بأن العراق بدأ يستعيد 
جزء  وانه  املفقود،  تراثه  من  الكثري 
من الحضارة اإلنسانية، نفخر بهذه 
االثار، وان شاء الله سنوفر الظروف 
املالئمة لعرضها يف املتاحف العراقية، 
وعىل وزارة الثقافة ان تقوم بمعرض 

جوال يف العالم”. 
وأوضح ان “هناك تنسيق وتعاون بني 
األمريكية  املتحدة  والواليات  العراق 
وانما  فقط،  االمني  املجال  يف  ليس 
واالقتصادية،  الثقافية  املجاالت  يف 

وقد اخذ الجانب الثقايف حيزا كبريا يف 
هذا الصدد، وما حصل من تنسيق يف 
تسلم قطع اثرية يعد بداية للتعاون 

الثقايف بني العراق وامريكا”.
وعىل  تغري،  “العالم  ان  اىل  واشار 
له  ملا  الجميع  عىل  االنفتاح  العراق 
الوضع  عىل  مهمة  انعكاسات  من 
وعلينا  وغريه،  والصحي  االقتصادي 
تخدم  فرصة  اي  من  االستفادة 
من  خاللها  من  ويتمكن  العراق، 

استعادة دوره الحقيقي”.
ويف سياق اخر، ذكر املكتب االعالمي 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس 
مجلس  “رئيس  ان  “الزوراء”: 
التقى  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
األمريكية  بالعاصمة  إقامته  يف مقر 
البنك  مجموعة  رئيس  واشنطن، 
املرافق  والوفد  مالباس  ديفيد  الدويل 
له، وجرى خالل اللقاء بحث التعاون 
املشرتك يف مختلف املجاالت، وإسناد 
جهود الحكومة العراقية يف اإلصالح 

ودعم  الفساد،  ومكافحة  اإلداري 
العراقية،  للمؤسسات  القدرات  بناء 
وجهود  العام،  القطاع  وإصالح 

إصالح القطاع املرصيف”.
بحث  أيضاً  “جرى  انه  وأضاف 
التعاون فيما يخص تمويل مشاريع 
مجاالت  يف  العراق،  يف  التحتية  البنى 
الطبيعي،  والغاز  واملطارات،  املياه، 
النظيفة  الطاقة  مشاريع  وبحثا 
لتوليد  الشمسية  الطاقة  والسيما 

الطاقة الكهربائية”. 
الوزراء، بحسب  وأكد رئيس مجلس 
التعاون  تنمية  أهمية  “عىل  البيان: 
مع البنك الدويل وسبل تطويره، وحث 
مليار  من  أكثر  رصف  رسعة  عىل 
دوالر، املتوفرة كقروض للبنك الدويل؛ 
جاهزة  مشاريع  يف  الحكومة  لدعم 

للتنفيذ داخل العراق”.
ناقش  “الكاظمي  ان  البيان  وتابع 
مع رئيس مجموعة البنك الدويل دعم 
خطط الحكومة العراقية يف مشاريع 
السكن، وتشجيع االستثمارات يف هذا 
القطاع من قبل الرشكات األمريكية، 

وغريها من الرشكات”.
مجلس  رئيس  أكد  اخرى،  جهة  من 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
أمام  مفتوحة  العراق  أبواب  ان 
االستثمار، فيما اشار اىل ان الحكومة 
جريئة  بإجراءات  قامت  العراقية 
نحو إصالحات حقيقية يف االقتصاد.

منتدى  لقائه  خالل  الكاظمي،  وقال 
التجارة  وغرفة  األعمال  رجال 
االعالمي:  ملكتبه  بيان  يف  األمريكية 
قامت  العراقية  “الحكومة  ان 
إصالحات  نحو  جريئة  بإجراءات 
تعزيز  أهمها  االقتصاد،  يف  حقيقية 
القطاع املرصيف”،  نشاط االئتمان يف 
البنى  ضعف  بمعالجة  “بدأنا  مبينا 
التحتية عىل الرغم من عجز املوازنة، 
وذلك عن طريق تشجيع استثمارات 

القطاع الخاص”.
طرحت  “الحكومة  ان  واضاف 

طريق  عن  نظيفة  طاقة  مشاريع 
مناقصة تنافسية وشفافة نتج عنها 
جذب أكرب الرشكات العاملية يف مجال 
يف  اآلن  ونحن  الشمسية،  الطاقة 
مفاوضات مع أكرب الرشكات العاملية 
ملنح 7500 ميكاواط يف مجال الطاقة 
الشمسية خالل العامني القادمني”. 

رشعت  “الحكومة  ان  اىل  واشار 
طريق  عن  اإلسكان  أزمة  بمعالجة 
مبادرة  أهمها  إجراءات  حزمة 
من  وعدد  الحكومية،  املصارف 
قروض  بطرح  الخاصة  املصارف 
املدى  وطويلة  التكلفة  منخفضة 
كما  السكنية،  الوحدات  رشاء  لدعم 
االستثمار  تشجيع  يف  ذلك  سيساعد 
يف القطاع العقاري”، مؤكدا ان “هذه 
املبادرة ساعدت عىل تنشيط عدد من 

املشاريع املتوقفة” .
الفساد  محاربة  “تتم  انه  وتابع: 
ومن  الدولة،  موارد  عىل  والحفاظ 
أهم اإلجراءات هو إلغاء اإلجازات يف 
املشاريع الوهمية واملتلكئة التي تقف 
االقتصادي  الفساد  مافيات  خلفها 
يف  “حققنا  مؤكدا  والسيايس”، 
قطاع  يف  كبرياً  تقدماً  قصرية  فرتة 
االستثمار، كما أن هناك عمالً كبرياً 
والطاقة  والطاقة،  النفط  مجال  يف 
الخصوص،  وجه  عىل  النظيفة 
اسرتاتيجية  مشاريع  وأطلقنا 
الغاز  واستثمار  الغاز،  مجال  يف 
رشكات  مع  بالتعاون  املصاحب، 

أمريكية”.
ولفت اىل ان “أبواب العراق مفتوحة 
أمام االستثمار، والرشكات األمريكية 
الخصوص، ورؤيتنا جادة  عىل وجه 
يف االعتماد عىل االستثمارات الغربية 
بدالً من غريها، ونحتاج تعاونكم من 

أجل تحقيق ذلك”.
يشار اىل ان رئيس الوزراء، مصطفى 
اىل  املايض  االحد  وصل  الكاظمي، 
يف  واشنطن  االمريكية  العاصمة 

زيارة رسمية.

الزوراء/ حسني فالح:

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اكدت 

الجامعات  يف  االختبارات  ان  العلمي 

عالية  بانسيابية  تجري  والكليات 

وفيما  املعلنة،  الجداول  ووفق 

حال  يف  جديدة  تعليمات  عن  كشفت 

او  تسجيل اصابات بفريوس كورونا 

اعلنت تشكيل لجان  حاالت مرضية، 

حضوريا  االمتحانات  سري  لتفقد 

والكرتونيا.

وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

التعليم العايل، حيدر العبودي، يف حديث 

وانسيابية  إجراءات  ان  لـ”الزوراء”: 

الجامعات  يف  النهائية  االمتحانات 

االمتحانية  الجداول  وفق  عىل  تجري 

االختبارات  أن  ثبتت  التي  املعلنة 

الدراسات  لطلبة  حضورية  تكون 

يف  األولية  للدراسات  ومدمجة  العليا 

لالمتحانات  املحددة  النسب  ضوء 

الحضورية واإللكرتونية .

والكليات  الجامعات  إن  وأضاف: 

عىل  عملت  قد  واألهلية  الحكومية 

توفري البيئة املناسبة لالمتحانات من 

الناحية الصحية عىل صعيد إجراءات 

التعفري والتعقيم والتباعد االجتماعي 

توصيات  يحقق  بما  القاعات  يف 

اللجنة العليا للصحة السالمة الوطنية 

من  االمتحانات  تتطلبه  ما  ووفرت 

من  وغريها  واملياه  والتربيد  الكهرباء 

املستلزمات، فضال عن تهيئة األقسام 

الداخلية لطلبة املحافظات. 

العايل  التعليم  وزارة  ان  اىل:  واشار 

لتفقد  لجانا  شكلت  العلمي  والبحث 

سري االمتحانات حضوريا وإلكرتونيا 

التعليم  وزير  توجيهات  وفق  عىل 

عبد  كاظم  نبيل  الدكتور  االستاذ، 

الجامعات  جميع  ملتابعة  الصاحب، 

العراقية الحكومية واألهلية إلكرتونيا 

اإلجراءات  عىل  والوقوف  وحضوريا، 

املتخذة يوميا واالطالع عىل اإلجراءات 

بيئة  خلق  يف  تسهم  التي  املناسبة 

امتحانية مناسبة تالئم جهود اختتام 

العام الدرايس الحايل. 

وتابع: أما بخصوص الحاالت املرضية 

وفقا  تعمل  والكليات  الجامعات  فإن 

بتأجيل  لها  املمنوحة  لصالحيتها 

تقارير  وفق  عىل  الطلبة  امتحان 

الفحص الطبي املوثقة.

العايل  التعليم  وزارة  ان  اىل  يشار 

والبحث العلمي اعلنت، األحد املايض، 

يف  النهائية  االمتحانات  انطالق 

الجامعات.

“الزوراء”:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

إن “االمتحانات النهائية يف الجامعات 

والكليات الحكومية واألهلية انطلقت 

التعليم  من  مبارش  وزاري  بإرشاف 

العايل والصحة”.

سجلوا  “املراقبني  أن  البيان  وأضاف 

أدَّوا  الذين  للطلبة  مميزاً  حضوراً 

االمتحانات الحضورية وااللكرتونية يف 

وبمختلف  العراقية  الجامعات  جميع 

واإلنسانية  العلمية  االختصاصات 

وسط إجراءات صحية ووقائية دقيقة 

يف ضوء توصيات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية”.

وعمداء  الجامعات  رؤساء  وأكد 

أن “اإلجراءات  للبيان،  الكليات، وفقاً 

كانت  والخدمية  والفنية  اللوجستية 

عالية املستوى ووفرت بيئة امتحانية 

واملستلزمات  املتطلبات  من  مناسبة 

املدمج”،  التعليم  آليات  التي تفرضها 

انعقاد  “استمرار  اىل  مشريين 

ملتابعة  والكليات  الجامعات  مجالس 

االختبارات ومعالجة اإلشكاليات التي 

القانونية  الصالحيات  وفق  تطرأ  قد 

املمنوحة لها”.

فيما اشاد وزير التعليم العايل والبحث 

الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 

ألداء  الجامعية  املؤسسات  بـ”جهود 

العلمية  ومسؤولياتها  التزاماتها 

واستثمار  التحديات  ومواجهة 

برامجها  لتنفيذ  املتاحة  إمكاناتها 

الدرايس  بالعام  الخاصة  وخططها 

2021/2020”، مثمناً “التعاون الذي 

يف  ومؤسساتها  الصحة  وزارة  تبديه 

ومتابعة  وتفقدها  الجامعات  دعم 

وتوفري  املعتمدة  الوقائية  اإلجراءات 

الزخم  وإعطاء  الصحية،  املتطلبات 

العلمي الالزم للمؤسسات األكاديمية 

العراقية”.

والبيئة  الصحة  وزير  أكد  جهته،  من 

زيارته  خالل  العقابي،  هاني  وكالًة، 

خطة  “وضع  املستنرصية،  الجامعة 

بالتعاون مع وزارتي الرتبية والتعليم 

العايل والبحث العلمي للمحافظة عىل 

أدائهم  خالل  الطلبة  وسالمة  صحة 

االمتحانات”.

الزوراء / يوسف سلمان:
 13 من  اكثر  العراق  تسجيل  مع 
الف اصابة جديدة ، وهو اعىل عدد 
كورونا  بفريوس  يومية  اصابات 
منذ تفيش الجائحة ، قررت  خلية 
وزير  استضافة  النيابية  االزمة 
درجال  عدنان  والرياضة  الشباب 
ومدير دائرة صحة الرصافة محمد 
جهاد جواد ، يوم االثنني املقبل يف 
اقامة  خلفية  النواب، عىل  مجلس 
بحضور  القدم  لكرة  مباريات 
اغالق  وعدم  واضح  جماهريي 
واماكن  املائية  واملدن  املسابح 

التجمعات البرشية .
وذكر عضو لجنة الصحة النيابية، 
جواد  النائب  االزمة،  خلية  مقرر 
املوسوي، لـ” الزوراء”: ان “ لجنة 
الصحة وخلية االزمة النيابية قررت 
استضافة وزير الشباب والرياضة 
فتح  خلفية  عىل  درجال،  عدنان 

 40 وحضور  للجماهري  املالعب 
الكأس  نهائي  ملباراة  متفرج  الف 
بني فريقي الزوراء والقوة الجوية 
والوقاية  السالمة  لرشوط  خالفا 

من وباء كورونا “.
ان “ االستضافة ستكون  واوضح 
والبيئة  الصحة  لجنة  يف  منفردة 
االزمة  خلية  اعضاء  بحضور 
“استضافة  اىل  مشريا  النيابية”، 
الرصافة  صحة  دائرة  مدير 
للوقوف عىل مالبسات عدم اغالق 
والقاعات  واملسابح  املائية  املدن 
زخما  شهدت  التي  الرياضية 
باملواطنني  ملحوظا  واكتظاظا 
خالفا  االضحى  عيد  عطلة  خالل 

إلجراءات الوقاية الصحية “.
واضاف ان “ خلية األزمة النيابية 
الجهات  بمحاسبة  اوصت 
حماية  عن  املسؤولة  األمنية 
االعتداء  حال  يف  الصحية  املراكز 

وكذلك  الطبية  املالكات  عىل 
فتح  برضورة  الحكومة  توصية 
لتعويض  العرشة  املستشفيات 
املغلقة”.  الكرفانية  املستشفيات 
مبينا ان “ هناك أمرا وزاريا بفتح 
العراق  يف  الصحية  املراكز  جميع 
للمواطنني،  اللقاحات  إلعطاء 
الصحة  مدراء  جميع  إلزام  وكذلك 
يف املحافظات بإيجاد وفتح مراكز 
مع  بالتعاون  للحجر  جديدة 

املحافظني”.
القانونية  اللجنة  قدمت  باملقابل، 
رئاسة  اىل  رسميـا  طلبا  النيابية 
يف  تحقيق  لفتح  النواب  مجلس 
شاغليها  اىل  عقارات  تمليك  ملف 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وفق 
بيع  إليقاف   ،  2021 لسنة   225
الخاصة  للدرجات  العقارات  هذه 

واملنتفعني من الضباط .
القانونية  اللجنة  قدمت  كما 

النيابية طلبا رسميا آخر اىل رئاسة 
االجراءات  التخاذ  العام  االدعاء 
القضائيـة لحماية املال العام من 
عقارات  تمليك  قرار  بشأن  الهدر، 
اصحاب  من  لشاغليها  الدولة 
منتسبي  من  الخاصة  الدرجات 
استنادا  والداخلية  الدفاع  وزارتي 
بيع  قانون  من   40 املادة  ألحكام 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 

. 2013
الزراعة  لجنة  قدمت  ذلك،  اىل 
النيابية  واملياه  االهوار  وشؤون 
مجلس  رئيس  اىل  رسميا  طلبا 
بتعويض  قرار  إلصدار  الوزراء 
جراء  املترضرين  الفالحني 
يف  واالمطار  والسيول  الفيضانات 
2019 ، عىل  محافظة واسط عام 
اقرب  يف  املوضوع  عرض  يتم  ان 
مجلس  يعقدها  اعتيادية  جلسة 

الوزراء .

بغداد/ مصطفى العتابي:

والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس 

اليومي لفريوس كورونا املستجد 

اكدت تسجيل  العراق، وفيما  يف 

13515 اصابة جديدة و66 حالة 

وفاة وشفاء 8217 حالة، علقت 

الوزارة عىل تسجيل البالد رقماً 

غري مسبوق من اعداد االصابات 

أن  إىل  بفريوس كورونا، مشرية 

إىل  حتماً  سيؤدي  االلتزام  عدم 

حدوث حالة تفٍش وبائي.

بيان  يف  الصحة  وزارة  وذكرت 

عدد  ان  “الزوراء”:  تلقته 

ليوم  املختربية  الفحوصات 

عدد  ليصبح   ،57971 امس: 

الفحوصات الكلية: 12914493، 

 13515 تسجيل  تم  انه  مبينة 

وفاة  حالة  و66  جديدة  اصابة 

وشفاء 8217 حالة.

حاالت  عدد  ان  واضافت: 

 1437759 الكيل:  الشفاء 

حاالت  عدد  بينما   ،)90.4%(

 ،1590528 الكيل:  االصابات 

تحت  التي  الحاالت  عدد  أما 

ان  حني  يف   ،134285 العالج: 

عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

حاالت  وعدد   ،853 املركزة: 

الفتة   ،18484 الكيل:  الوفيات 

ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل 

عدد  ليصبح   ،117078 امس: 

امللقحني الكيل:1575559.

عىل  الصحة  وزارة  وعلقت 

غري  رقماً  البالد  تسجيل 

االصابات  اعداد  من  مسبوق 

بفريوس كورونا، مشرية إىل أن 

إىل  عدم االلتزام سيؤدي حتماً 

حدوث حالة تفٍش وبائي. 

الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

ترصيح  يف  البدر،  سيف 

موجة  يف  اآلن  “نحن  صحفي: 

كل  من  األخطر  هي  وبائية 

أن  موضحاً  سابقاتها”، 

تواجه  الصحية  “مؤسساتنا 

ضغطاً كبرياً من أعداد الحاالت 

التي  الحاالت  ونسبة  الداخلة 

تحتاج إىل عناية خاصة”.

حاالت  “نسبة  أن  إىل  وأشار 

هي  حالياً  الشديدة  االصابة 

رضورة  عىل  مؤكداً  االكثر”، 

لبس  الوقاية؛  “أساسيات 

االجتماعي  والتباعد  الكمامة 

وتلقي اللقاحات”.

حذرت  ما  “هذا  أن  وأضاف 

عدد  بأن  الصحة  وزارة  منه 

اعداد  اىل  سيصل  املصابني 

السابقة  االعداد  من  اكثر 

بسبب  ومضاعف  كبري  بفارق 

االكرتاث  وعدم  التجمعات 

الوقائية  باإلجراءات  بااللتزام 

الرغم  عىل  العيد  ايام  طيلة 

جديدة  موجة  دخول  من 

ومتحورة”.

ودعا البدر املواطنني “لاللتزام 

واالقبال  الوقائية  باإلجراءات 

عىل اخذ اللقاح  بالتسجيل عىل 

لغرض  االلكرتونية  املنصات 

اللقاح”،  اخذ  عملية  تنظيم 

يف  حاليا  “البالد  أن  إىل  مشرياً 

مرحلة الذروة ونعيش يف خطر 

الجميع  عىل  يتحتم  وبائي 

االلتزام”.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
كش�فت وزارة املوارد املائية والري 
املرصية عن زيادة معدالت س�قوط 
األمطار بمناب�ع النيل، الفتة إىل أنه 
“من املتوقع زيادة منس�وب بحرية 
الس�د الع�ايل أول أغس�طس، بداية 
الس�نة املائية”، فيما  أعلنت إثيوبيا 
أن كمي�ات األمط�ار الت�ي تصل إىل 
سد النهضة اإلثيوبي بلغت أكثر من 
6000 م�ر مكع�ب يف الثانية، مما 
يحتم�ل أن يكون هن�اك فيضانات 

محتملة.
وأش�ارت وزارة املوارد املائية والري 

املرصي�ة إىل أن�ه “ت�م اس�تعراض 
إج�راءات التعامل م�ع فرة أقىص 
االحتياجات الحالي�ة والتي تتزامن 
م�ع بداية الع�ام املائ�ي”، مضيفة 
أن “هن�اك مجه�ودات متواصلة يف 
إطار رؤية ش�املة تستهدف توفري 
االحتياج�ات املائي�ة الالزم�ة ل�كل 
للمياه كما  القطاعات املس�تخدمة 
ونوع�ا، بم�ا ينعك�س ايجابيا عىل 
تحقيق أه�داف التنمية املس�تدامة 
وتوفري الخدم�ات للمنتفعني بأعىل 

درجة من العدالة والفاعلية”.
وش�ددت ع�ىل “رضورة اس�تمرار 

رفع حالة االستنفار يف كافة أجهزة 
الوزارة ملتابعة مناسيب املياه بالرع 
واملص�ارف والتأك�د م�ن جاهزي�ة 
الجس�ور وكل املحطات  قطاع�ات 
وخطوط التغذية الكهربائية املغذية 
له�ا ووح�دات الط�وارئ، لضم�ان 
املائي�ة”.  املنظوم�ة  إدارة  حس�ن 
موضحة أن “هناك متابعة اللحظية 
ملع�دالت س�قوط األمط�ار بمنابع 
النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، 
وتحديد كميات املياه الواصلة لبحرية 
الس�د العايل، وبحث السيناريوهات 
اللجن�ة  وأن  للفيض�ان،  املختلف�ة 

تنعقد بش�كل دوري ملتابعة املوقف 
يف  بديناميكي�ة  والتعام�ل  املائ�ي 
إدارة املنظومة املائية”. من جانبها 
أعلن�ت إثيوبيا أن كمي�ات األمطار 
التي تصل إىل س�د النهضة اإلثيوبي 
بلغت أكثر من 6000 مر مكعب يف 
الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك 

فيضانات محتملة.
وق�ال وزير املي�اه وال�ري والطاقة 
إن  بيكي�ي:  س�يلييش  اإلثيوب�ي، 
“موسم األمطار الحايل تهطل أمطار 
اإلثيوبي�ة،  املرتفع�ات  يف  الغزي�رة 
وتبل�غ الكميات التي تصل إىل س�د 

النهض�ة اإلثيوب�ي حالي�ا أكثر من 
6000 م�ر مكع�ب يف الثانية، مما 
يحتم�ل أن يكون هن�اك فيضانات 

محتملة عىل مجرى النهر”.
وأض�اف الوزي�ر أن “س�د النهضة 
ه�و ح�ارس لدولت�ي املص�ب م�ن 
خ�الل تقلي�ل الفيضان�ات وزيادة 
املي�اه أثن�اء الجف�اف ولك�ن ليس 
مه�ددا كم�ا يزع�م، وأش�ار إىل أن 
أولئ�ك الذين يتهم�ون إثيوبيا خطأً 
يج�ب أن يقدروا اس�تثمارها املفيد 
ليس إلثيوبيا فحسب، بل للمنطقة 

أيضا”.
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وزيرة اهلجرة تدعو الدول املاحنة للمساهمة 
بتنفيذ مشاريع يف املناطق احملررة

العمليات املشرتكة: القوات األمنية 
حباجة إىل استمرار الدعم الدولي

املفوضية: ال قيمة قانونية لالنس��حاب من االنتخابات واملطلك 
يدعو لتغيري العملية السياسية

بعد الصدر والشيوعيني.. جبهة احلوار واملنرب العراقي يقاطعان االنتخابات 

مصر تعلن “االستنفار” بعد حتذير إثيوبيا من فيضان حمتمل لنهر النيل

الصحة: مفاوضات مع الدول املنتجة للقاح لتغطية العام املقبل

شهادات صادمة لرجال شرطة عن هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول

نفت وجود نقص مبادة األوكسجني يف املستشفيات

بغداد/ الزوراء:
اكدت املفوضية العلي�ا لالنتخابات، 
عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبني 
م�ن املش�اركة يف االنتخابات، وفيما 
اعلن رئيس جبهة الح�وار الوطني، 
صال�ح املطل�ك، ان جبه�ة الح�وار 
اعلن�ت مس�بقا انه�ا لن تش�رك يف 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة، اكد 
“املنرب العراقي” التابع لزعيم الجبهة 
الوطني�ة )موج( اي�اد عالوي، امس 
األربعاء، االنسحاب من االنتخابات.

وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضية، 
جمانة الغ�الي، يف بي�ان مقتضب : 
انه “ال قيم�ة قانونية للمنس�حبني 
من املشاركة يف النتخابات بعد إغالق 
باب االنس�حاب يف ال�٢٠ من ش�هر 

حزيران املايض”.
وأكدت املفوضية العليا لالنتخابات، 
يف وق�ت س�ابق، التزامه�ا بإج�راء 
انتخابات مجل�س النواب يف العارش 

من شهر ترشين األول املقبل.
جه�ات  أعلن�ت  س�ابق،  وق�ت  ويف 
انس�حابها من  واح�زاب سياس�ية 
تمثل�ت  االنتخاب�ات،  يف  املش�اركة 
بالتيار الصدري، والحزب الش�يوعي 
العراق�ي، وجبه�ة الح�وار الوطني، 
واخره�ا املنرب العراقي الذي يتزعمه 

إياد عالوي.
التاب�ع  العراق�ي”  “املن�رب  وأعل�ن 
لزعيم الجبه�ة الوطنية )موج( اياد 
عالوي، ام�س األربعاء، االنس�حاب 

م�ن االنتخاب�ات الربملاني�ة املزم�ع 
األول/  إجراؤه�ا يف ش�هر ترشي�ن 

أكتوبر املقبل.
وق�ال نائب رئي�س املن�رب العراقي، 
الق�ايض وائل عبداللطيف، يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ده امس يف بغ�داد وتال 
في�ه بيان�ا رس�ميا: “نعل�ن نح�ن 
الص�ادق  موقفن�ا  العراق�ي  املن�رب 
باالنس�حاب، ومقاطعة  والرصي�ح 

االنتخابات”.
وتوق�ع “تض�اؤل وتناق�ص نش�ب 
املش�اركة الجماهريية فيه�ا، ولهذا 
س�وف تنتج العملي�ة دورة برملانية 
غري كفوءة لتحمل األعباء العظيمة، 

وس�تنتج منه�ا حكوم�ة ضعيف�ة، 
بالفس�اد  مقرون�ة  ومس�تضعفة 

والتزوير”.
ودعا املنرب األطراف والكتل واالحزاب 
السياس�ية كاف�ة بما فيه�ا الجبهة 
الوطني�ة )م�وج( إىل اتخ�اذ املوقف 

نفسه بمقاطعة االنتخابات .
وأُعلن يف اقليم كردس�تان رسميا يف 
منتص�ف الع�ام 2019 عن تش�كيل 
املن�رب العراق�ي، واتخ�اذ العاصم�ة 
اربي�ل مق�راً له�ا، وذل�ك بحض�ور 
وش�خصيات  س�ابقني  مس�ؤولني 

اكاديمية واجتماعية بارزة.
وذك�ر بيان صادر ع�ن مكتب زعيم 

املن�رب، اي�اد ع�الوي، يف حينه�ا، انه 
ق�د ج�رى انتخ�اب النائب الس�ابق 
عالء مكي ليكون مسؤوالً للمجلس 
املرك�زي للمنرب العراق�ي يف االقليم، 
آخري�ن  عض�واً   16 اىل  باإلضاف�ة 
للمجل�س، م�ع مراع�اة  كأعض�اء 

التمثيل النسوي .
ويف الس�ياق ذاته، اك�د رئيس جبهة 
الح�وار الوطني، صال�ح املطلك، ان 
جبه�ة الح�وار اعلنت مس�بقا انها 
لن تش�رك يف االنتخاب�ات الربملانية 
املقبلة اذا لم تكن هناك بيئة مناسبة 

وآمنة إلجرائها.
ويف اول ح�وار يجري�ه بع�د اع�الن 

انس�حاب جبه�ة الح�وار الوطن�ي 
م�ن االنتخابات، ق�ال املطلك ،خالل 
حديث لنرشة املنتصف عىل شاش�ة 
السومرية: ان “جبهة الحوار اعلنت 
مسبقا انها لن تشرك يف االنتخابات 
الربملاني�ة املقبل�ة اذا ل�م تكن هناك 
بيئة مناسبة وآمنة إلجراء انتخابات 
نزيه�ة وديمقراطي�ة”، الفت�ا اىل ان 
“هناك سالحا منفلتا وماال سياسيا 
فاس�دا يتحكم باالنتخابات ويعتزم 

تزويرها”.
كت�ل  “وج�ود  اىل  املطل�ك  واش�ار 
سياس�ية ترفض الرقابة واالرشاف 
النيابي�ة  االنتخاب�ات  ع�ىل  ال�دويل 
املقبل�ة”، داعي�ا اىل “رضورة ع�زل 
الفاسدين عن الرشح لالنتخابات”. 
واضاف “اذا لم تك�ن هناك ثقة بني 
االره�اب  ف�ان  واملجتم�ع  الحاك�م 

سيزداد والفساد ايضا سيزداد”.
وحذر املطلك من االبقاء عىل العملية 
السياس�ية واالنتخابية عىل وضعها 
الحايل، مبينا أن “ع�دم اجراء تغيري 
حقيقي س�يجعل مس�تقبل العراق 
عىل املحك وس�وف يسري بالبلد نحو 
الع�راق  يعي�ش  املجه�ول يف وق�ت 
بم�أزق كبري بس�بب الفس�اد وقلة 

الخدمات”.
ولف�ت املطل�ك، يف خت�ام حديثه، اىل 
ان “جبهة الح�وار الوطني لم تقدم 
اي مرش�ح، وليس لديه�ا اي ممثل 

لالنتخابات”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الصح�ة، ام�س األربع�اء، 
ع�ن مفاوضات م�ع الدول املنتج�ة للقاح 
لتأم�ني كمية لتغطية الع�ام 2022، وفيما 
أك�دت أن الرشك�ة املنتج�ة للق�اح فاي�زر 
تعه�دت بإيصال�ه عرب صنادي�ق مربدة إىل 
مناف�ذ التلقي�ح، نفت وج�ود نقص بمادة 

األوكسجني يف املستشفيات.
وق�ال مدير ع�ام رشك�ة كيمادي�ا، احدى 
تش�كيالت وزارة الصحة، عي البلداوي، يف 
ترصي�ح صحفي: إن “الع�راق متعاقد مع 
ال�رشكات العاملي�ة املنتجة للق�اح كورونا 
وبكميات كبرية تصل بشكل دوري”، مبيناً 
أن “وجبات دورية من لقاح فايزر تصل اىل 

العراق وبواقع يوم من كل أس�بوع وتتعهد 
الرشكة املنتجة بإيص�ال اللقاح بصناديق 
م�ربدة خاصة بالرشك�ة اىل منافذ التلقيح 

مبارشة”.
وأش�ار إىل أن “لق�اح س�ينوفارم الصيني 
متوف�ر يف الع�راق، إضاف�ة اىل اس�رزنيكا 
امل�ورد عن طريق كوفاكس ال�ذي أبرم من 
قب�ل وزارة الصح�ة”، موضح�اً أن “كمية 
اللقاح�ات املتعاق�د عليه�ا واملتف�ق ع�ىل 
ايصاله�ا خالل الع�ام 2021 كميات كبرية 
ج�داً بدأت م�ن ه�ذا األس�بوع”، مبيناً أن 
“وزارة الصحة بجميع مفاصلها تتفاوض 
مع ال�دول املنتجة لتأمني اللق�اح لتغطية 

عام 2022”.

وأض�اف: “حت�ى اآلن ما ت�م التعاقد عليه 
فعلي�ا م�ع رشك�ة فاي�زر ه�و 12 مليون 
جرع�ة، وهناك تف�اوض إلضافة 5 ماليني 
جرعة خ�الل عام 2021”، موضحاً أن “ما 
ت�م توريده م�ن لقاح س�ينوفارم هو 750 
ألف جرعة دخل�ت فعليا و500 ألف جرعة 

عىل أبواب الدخول خالل يومني”.
وتاب�ع أن “لقاح اس�رزنيكا املتعاقد عليه 
هو 16 مليون جرع�ة تعمل كوفاكس عىل 
توريدها بشكل ش�حنات تصل بالتتابع إىل 

العراق”.
كم�ا نف�ت وزارة الصحة وج�ود أي نقص 
بمادة األوكسجني يف املستشفيات، مجددة 
التأكي�د عىل توف�ره مع بقية املس�تلزمات 

الطبية الرضورية.
وقال املتحدث باس�م وزارة الصحة، سيف 
إن “هن�اك  الب�در، يف ترصي�ح صحف�ي: 
ش�خصا لف�ق أنب�اًء ع�ن وج�ود نقص يف 
م�ادة األوكس�جني وخاصة يف مستش�فى 
ع�ىل  ل�ه  صح�ة  ال  ،واألم�ر  الس�الم  دار 
بجمي�ع  متوف�ر  واألوكس�جني  اإلط�الق 

املستشفيات”.
وأضاف ان “ العمل يس�ري بش�كل س�لس 
يف ه�ذه املستش�فى وباقي املستش�فيات 
واألوكس�جني متوف�ر، نع�م هن�اك ضغط 
لكن باملقاب�ل ال يوجد اي نق�ص باألدوية 
ضمنه�ا  وم�ن  الصحي�ة،  واملس�تلزمات 

األوكسجني”.

واشنطن/بي.بي.يس:
ق�ال ضاب�ط رشط�ة داف�ع ع�ن مبن�ى 
الكابيت�ول مق�ر الكونغ�رس األمريك�ي 
خالل أعمال شغب قام بها أنصار الرئيس 
السابق دونالد ترامب، يف 6 يناير / كانون 
الثان�ي، إن�ه كان خائفا من أن تس�حقه 

الحشود حول املبنى.
وبكى الرشط�ي، أكويلين�و جونيل، أمام 
لجنة اس�تماع عقدها الكونغرس يف إطار 
تحقيق يف الهج�وم الذي وقع يف العاصمة 
واش�نطن، وقال: “هكذا ستكون نهايتي 

وسأموت”.
وق�ال الرشط�ي اآلخر، ه�اري دين، وهو 
أس�ود، إنه تعرض إلساءات عنرصية من 

أنصار ترامب.
وتم القب�ض عىل ح�وايل 535 من مثريي 
الش�غب منذ الهجوم الذي خلف خمس�ة 

قتىل، بينهم ضابط رشطة.
ول�م ينجح االدع�اء األمريك�ي حتى اآلن 
إال يف توجي�ه التهم وإدانة ع�دد قليل من 

املشتبه بهم.
وأدى الهج�وم ع�ىل مق�ر الكونغ�رس إىل 
محاس�بة ترام�ب أم�ام الكونغ�رس قبل 
تربئت�ه من تهم�ة التحريض ع�ىل أعمال 

الشغب، وهو ما ينفيه ترامب دائما.
الن�واب  مجل�س  يف  التحقي�ق  ويج�ري 
األمريكي تحت إرشاف نواب ديمقراطيني، 
بعد أن قاط�ع معظم النواب الجمهوريني 

إجراءات عمل اللجنة.
ومع ذلك، فق�د قرر النائبان الجمهوريان 

ليز تش�يني وآدم كينزينغر، االنضمام إىل 
التحقيق.

وت�م تش�كيل اللجن�ة املكونة من تس�عة 
أعض�اء بعد أن اعرض الجمهوريون عىل 
إنش�اء لجنة مس�تقلة عىل غرار تلك التي 
حقق�ت يف هجمات 11 س�بتمرب / أيلول 

.2001
وم�ن املتوقع أن تقوم اللجنة، التي تتمتع 
بصالحيات الستدعاء الشهود، بالتحقيق 
يف الظ�روف الت�ي أدت إىل أعمال الش�غب 
وسبب عدم استعداد هيئات إنفاذ القانون 

ملواجهتها.
وخ�الل الجلس�ة الت�ي عق�دت الثالث�اء، 
وصف أربعة من ضباط الرشطة تعرضهم 
للرضب واالعتداء من قبل مثريي الش�غب 
الذين جاءوا لتعطيل مصادقة الكونغرس 
عىل نتائ�ج االنتخابات الرئاس�ية وإعالن 

هزيمة ترامب وفوز بايدن.
يف  املش�هد  جوني�ل  الضاب�ط  ووص�ف 
الكونغرس بأنه كان “س�احة معركة من 

العصور الوسطى”.
ووصف وهو يمسح دموعه، كيف أنه عاد 
إىل املن�زل ودفع زوجته بعي�دا عنه خوفا 
عليه�ا م�ن كمية امل�واد الكيماوي�ة التي 

تغرق زيه العسكري.
وانتق�د الرشط�ي ال�ذي ح�ارب م�ن قبل 
يف الع�راق الجمهوري�ني، مل�ا وصف�ه ب�� 
ل��  املس�تمرة”  الصادم�ة  “محاولته�م 
“تجاهل أو تدمري الحقيقة” يف ذلك اليوم.

وردا ع�ىل س�ؤال من النائب�ة الجمهورية 

تش�يني عن وصف ترامب للحشود بأنهم 
جوني�ل  الرقي�ب  رد  للغاي�ة”،  ودودون 
س�اخرا: “م�ا زل�ت أتع�اىف م�ن العن�اق 

والقبالت”.
وأضاف ساخرا: “إذا كان ترامب يعترب هذا 
عناقا وقبالت، فعلينا جميعا أن نذهب إىل 

منزله ونفعل نفس اليشء معه”.
وتدارك الرشطي املوقف الحقا واعتذر عن 
تعليقات�ه الغاضبة، وقال إنه لم يقصد أن 

يدعو أحدا للذهاب إىل منزل ترامب.
بينما ق�ال الضابط دين إن�ه أخرب العديد 

من املتظاهرين أنه صوَت لصالح بايدن.
وس�ألهم بعد أن زعم�وا أن االنتخابات تم 
تزويرها: “هل تصويتي ال يحتس�ب؟ هل 

أنا غري موجود؟”.
وش�هد بأن ذلك أدى إىل تعرضه لسيل من 
الشتائم العنرصية، “رصخت امرأة ترتدي 
قمي�ص ماغا وردي )عليه ش�عار ترامب 
لنجع�ل أمري�كا عظيم�ة مرة أخ�رى(،” 
س�معتم، يا رف�اق، هذا )ش�تمته بكلمة 

بذيئة( صوّت لجو بايدن! “.
وأضاف الرشطي دين: “لم يسبق ألحد أن 
وصفني بهذه الكلم�ة البذيئة بينما كنت 

أرتدي زي ضابط رشطة يف الكابيتول”.
اللجن�ة رضب الضاب�ط ماي�كل  وأثن�اء 
واته�م  املكت�ب  بقبضت�ه ع�ىل  فان�ون، 
الجمهوري�ني بارتكاب “س�لوك مش�ني” 

النتهاك قسمهم يف املنصب.
أح�د  وه�و  كينزينغ�ر،  النائ�ب  وظه�ر 
الجمهوري�ني القالئل الذي�ن صوتوا لعزل 

ترامب لدوره يف أعمال الشغب، وهو يكتم 
دموعه وهو ينتقد زمالءه.

وقال كينزينغر: “ما زلنا ال نعرف بالضبط 
م�ا ح�دث. مل�اذا؟ ألن الكثريي�ن يف حزبي 
تعامل�وا م�ع هذا ع�ىل أنه مج�رد رصاع 
حزبي آخر. إنه أمر سام ويرض بالضباط 

وعائالتهم”.
وقال الضابط دين إنه لم يستوعب التعليق 
العنرصي الذي سمعه إال بعد التفكري فيه 

بعدها بأيام.
وأض�اف: “كنت أحاول فق�ط البقاء عىل 
قي�د الحي�اة يف ذل�ك الي�وم ، والع�ودة إىل 

املنزل”.
“عندم�ا تمكنت من معالجة املوقف، كان 
األم�ر مؤث�را للغاي�ة. كان األم�ر محبطا 
ومحبط�ا جدا أننا نعي�ش يف بلد مثل هذا، 

حيث يهاجمونك بسبب لون برشتك”.
ووص�ف الكلم�ات الت�ي س�معها بأنه�ا 
“كانت مثل األسلحة، استهدفت اإليذاء”.

وانفع�ل الضاب�ط دانيال هودغ�ز، عندما 
ظه�ر مقطع فيدي�و له مح�ارصا يف أحد 
املداخ�ل يتعرض لرضبات من قبل مثريي 
الش�غب، وأش�ار إليهم عدة مرات بكلمة 

“إرهابيني”، أثناء شهادته.
وقال هودغ�ز: “ما أث�ار ارتباك�ي الدائم 
أنن�ي رأيت أكثر من م�رة العلم األمريكي 
وعلي�ه الخ�ط األزرق الرفي�ع، والذي يعد 
رم�زا لتضحي�ات رج�ال الرشط�ة الذين 
قتلوا لحماية املواطن�ني، ومع ذلك واصل 

اإلرهابيون تجاهل أوامرنا وهاجمونا”.

وزير اخلارجية يبحث مع نظريه التشيكي 
تعزيز التعاون يف ملف اهلجرة

بغداد/ الزوراء:

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسني، امس 

االربعاء، م�ع نظريه التش�يكي، تعزيز 

التع�اون يف ملف الهج�رة واملهاجرين، 

والوصول اىل تفاهمات مشركة إليقاف 

شبكة تهريب العراقيني اىل ليتوانيا.

وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة تلقته 

“ال�زوراء”: أن “حس�ني تلق�ى اتصاالً 

هاتفّياً م�ن وزير خارجيَّ�ة جمهوريَّة 

التشيك، ياكوب كولهانيك، مؤكداً عمق 

العالقات التاريخّية بني البلدين”.

ودع�ا إىل “التع�اون الثنائ�ّي يف س�ائر 

املج�االت، ُمِش�يداً بمواق�ف جمهوريَّة 

التش�يك الداعم�ة للع�راق يف حربه ضّد 

عصابات داع�ش اإلرهابّي�ة، والتعاون 

إليج�اد ف�رص  ُمتطلّع�اً  االقتص�ادّي، 

تعاون جديدة ُتسِهم يف تحقيق تطلّعات 

البلدين”.

“الع�راق  أّن  الخارجي�ة  وزي�ر  وب�ني 

يثم�ن ال�دور الذي يق�وم ب�ه الرشكاء 

ضم�ن االتحاد األوروب�ّي لدعم العملية 

السياسّية الجارية يف البالد”.

وتاب�ع البيان ان “الجانب�ني اكداً خالل 

التع�اون  اللق�اء ع�ىل أهمّي�ة تعزي�ز 

يف مج�ال مل�ف الهج�رة واملهاجري�ن، 

الهج�رة  مل�ف  إىل  الوزي�ران  وتط�ّرق 

املنظم�ة من الع�راق إىل ليتوانيا وزيادة 

التنس�يق ب�ني الجانبني بغي�ة الوصول 

إىل تفاهمات ُمش�َركة إليقاف ش�بكة 

تهريب العراقينّي إىل ليتوانيا”.

بغداد/ الزوراء:

دع�ت وزيرة الهج�رة واملهجري�ن، إيڨان 

فائق جابرو، امس األربعاء، الدول املانحة 

للمساهمة بتنفيذ مش�اريع مدرة للدخل 

باملناطق املحررة.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 

إن “وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن، إيڨ�ان 

فائ�ق جابرو، اس�تقبلت املدي�ر االقليمي 

لشؤون الرشق األوسط وش�مال افريقيا 

يف وزارة الخارجي�ة االملانية، كريس�تيان 

بووك ،والوف�د املرافق له، يف مبنى الوزارة 

بالعاصم�ة بغداد، لبح�ث طبيعة العالقة 

ب�ني البلدي�ن والس�بل الكفيل�ة بتطوي�ر 

وتمت�ني تل�ك العالقات يف مج�ال الهجرة، 

س�يما مل�ف الالجئني العراقي�ني يف املانيا 

اىل جان�ب بح�ث دور الحكوم�ة االملاني�ة 

واملنظم�ات الدولي�ة يف اعادة االس�تقرار 

للمناطق املحررة وآلية املش�اركة يف إعادة 

البنى التحتية لتلك املناطق”.

وأش�ادت الوزي�رة، وفق�اً للبي�ان، بدور 

الحكوم�ة االملاني�ة يف مس�اندة الحكومة 

العراقية ع�ن طريق تقدي�م الدعم املادي 

واملعنوي للنازحني إبان سيطرة عصابات 

داع�ش االرهابية عىل بعض مناطق البالد 

2014. مؤك�دة أهمي�ة مس�اهمة  ع�ام 

الحكوم�ة االملاني�ة يف املش�اركة بإع�ادة 

اعم�ار املناط�ق املح�ررة ع�رب رشكاتها 

العمالق�ة يف تطوير البنى التحتية وإعادة 

اعمار املدن التي دمرتها عصابات داعش 

االجرامية”.

وأضاف البي�ان أن “الوزيرة طالبت الدول 

املانح�ة بالعمل يف املناطق املحررة وايجاد 

ف�رص عمل للعوائ�ل العائ�دة عن طريق 

املش�اريع املدرة للدخل وج�ددت رفضها 

العراقي�ني  لالجئ�ني  القرسي�ة  الع�ودة 

املرفوضة طلبات لجوئهم، مشددة عىل أن 

تكون عودتهم طوعية ال قرسية”.

من جانبه، وعد املستشار االملاني، بحسب 

البي�ان، ب�”نق�ل كل مش�اكل ومعوقات 

الالجئ�ني العراقي�ني اىل الحكومة االملانية 

الوق�ت نفس�ه أن  وبرملانه�ا، مؤك�دا يف 

“املانيا تحتضن 260 ألف عراقي معظمهم 

يمتلكون اقامة واوراقا ثبوتية وبضمنهم 

قراب�ة 30 ألف عراقي ال يمتلكون االوراق 

الرس�مية والقانوني�ة لبقائه�م يف املانيا 

بعد دراس�ة طلباتهم من قبل الس�لطات 

االملانية والقضاء، إال أنهم لم يحصلوا عىل 

االقامة”.

وجه ب�ووك دع�وة اىل الوزي�رة ل�”زيارة 

املانيا ملناقش�ة اوضاع الالجئني العراقيني 

وح�ل  لجوئه�م  طلب�ات  املرفوض�ة 

مشاكلهم”.

بغداد/ الزوراء:

أك�دت قي�ادة العملي�ات املش�ركة، امس 

األربعاء، أن املجتمع الدويل ال يزال مس�تمراً 

يف تقديم املس�اعدة للعراق، فيم�ا بينت أن 

الق�وات األمنية بحاجة اىل اس�تمرار الدعم 

لرفع قدراتها التسليحية.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة، اللواء 

تحس�ني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: إن 

“املجتم�ع الدويل أس�هم يف مس�اعدة قوات 

األم�ن العراقي�ة ع�ىل محارب�ة ومالحق�ة 

عصابات داعش االرهابية من خالل تقديم 

اإلس�ناد يف مج�ال الدع�م الج�وي وتقديم 

املعلومات االستخبارية، فضالً عن التدريب 

والتسليح”.

وأض�اف أن “جان�ب التدريب والتس�ليح ال 

يزال املجتمع ال�دويل يقدمه للقوات األمنية 

حت�ى اآلن، فض�اًل ع�ن املش�ورة يف العمل 

والجهد االستخباري”.

وأش�ار اىل أن “املجتمع الدويل يس�هم حتى 

اآلن يف تقدي�م الرضب�ات الجوي�ة يف حال�ة 

احتياج البالد اىل الطائرات املس�رية”، مبيناً 

أن “الق�وات األمني�ة تحت�اج اىل اس�تمرار 

وامكانيته�ا  قدراته�ا  لرف�ع  التدري�ب  يف 

م�ن خالل حصوله�ا عىل أس�لحة ومعدات 

عالي�ة ومتط�ورة تس�هم اس�هاماً كب�رياً 

ك�ون  االرهاب�ي  داع�ش  تنظي�م  لتعق�ب 

اإلرهاب يتطور، ويحتاج اىل تدريب متطور 

ملواجهته”.

وكان الناط�ق باس�م القائد الع�ام للقوات 

املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، ق�د قال، يف 

وقت س�ابق، إن عالقة العراق مع التحالف 

الدويل ستكون مبنية عىل ثالثة ملفات.

وق�ال الل�واء رس�ول إن” كل م�ا يحتاجه 

الع�راق من التحال�ف الدويل ه�و أن تكون 

عالقة جديدة مبنية عىل الرشاكة يف موضوع 

مقاتل�ة اإلره�اب، ودعم القوات املس�لحة 

العراقي�ة بالتدري�ب والتجهيز والتس�ليح، 

اضافة اىل الجهد االستخباراتي”. 

وأش�ار اىل أن” االرهاب ال يزال يمثل خطراً، 

وال تزال هناك مناطق ش�مال رشق سوريا 

يتواجد فيها بشكل كبري”.

ولف�ت اىل أن” عالق�ة العراق م�ع التحالف 

الدويل س�تكون مبنية ع�ىل موضوع زيادة 

الخربات والتدريب واالستش�ارة والتسليح 

ودع�م للقوات االمني�ة يف ه�ذه املجاالت”، 

مؤك�داً “ع�دم الحاجة اىل أي ق�وات قتالية 

اجنبية عىل االرض”.

يش�ار إىل ان لقاء رئيس الوزراء، مصطفى 

الكاظم�ي، يف البي�ت األبيض م�ع الرئيس 

األمريكي جو بايدن، شهد التأكيد عىل عدم 

وج�ود القوات القتالي�ة بحلول يوم 31 من 

كانون األول املقبل.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
نت هيئة النزاهة االتحاديَّة من ضبط أسماٍء  تمكَّ
وهميَّ�ٍة يف أوامر تعيني تدريِّس�يني وعقود خدمٍة 
بإح�دى الكليَّ�ات األهليَّ�ة يف محافظ�ة كرب�اء 

املقدسة.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة، بحسب بيان 
له�ا تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان »ماكات 
مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف املحافظ�ة، تمكن من 
ضب�ط أوام�ر تعيني لتدريس�يني وعق�ود خدمة 
يف إح�دى الكليات األهليَّ�ة الجامع�ة«، ُموضحًة 
أن »العمليَّ�ة أس�فرت عن ضبط أس�ماٍء وهميٍَّة 
لة يف قوائ�م الرواتب تع�ود لعام  ألس�اتذٍة ُمس�جَّ
2015، بالرغ�م م�ن كونه�م ليس�وا ع�ى م�اك 

الكليَّة«.
وتابع�ت الدائ�رة أنَّ »عمليات التح�ري والتقيص 
التي أجرتها ماكات املكتب قادت إىل أنَّ األس�ماء 
الوهميَّة التي تمَّ ضبطها يف قوائم الرواتب شملت 
)5( من حملة شهادة الدكتوراه، فضاً عن أربعٍة 

آخرين يحملون شهاداٍت دون ذلك«.  
واكد البيان انه »ت�مَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلّ 
رة قضائيَّة،  ذت؛ بناًء عى ُمذكَّ بالعمليَّ�ة الت�ي ُنفِّ

ة  وعرضهما عى قايض محكمة التحقيق املُختصَّ
بقضاي�ا النزاه�ة يف كرب�اء؛ الّتخ�اذ اإلجراءات 

القانونيَّ�ة املُناسبة«.
من جانب متصل، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة 
عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط أحبطت خالهما 
محاول�ة لتهريب عجاٍت تحم�ل أطناناً من مادَّة 

حديد الس�كراب، فيما ضبطت ح�االت تاعٍب يف 
منح قرٍض، خافاً للضوابط يف محافظة دياىل.

وذك�رت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه: »ب�أنَّ فريق العمل املُؤلَّف 
ن من إحباط محاولٍة  يف مكت�ب تحقيق دياىل تمكَّ
لة بمادَّة  لتهريب )8( عجاٍت ن�وع )تريلة( ُمحمَّ

حديد سكراب السيارات املكبوس تمَّ تهريبها من 
ة للحديد والصلب )إحدى تشكيات  الرشكة العامَّ
وزارة الصناع�ة واملع�ادن – موقع أب�ي غريب(، 
ة الحديد ومنع هدرها، إضافة  الفتًة إىل ضبط مادَّ
إىل ضب�ط )10( ُمتَّهم�ني ُمش�ركني يف عمليَّ�ة 

التهريب«.
دت الدائرة أنَّ »فريق عمل  ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، أكَّ
املكتب، الذي انتقل إىل املرصف الزراعيِّ يف هبهب، 
ن من ضب�ط أوليَّات إضبارة قرٍض تمَّ منحه  تمكَّ
خاف�ًا للضوابط وبدون علم الكفي�ل«، ُمبّينًة ان 
د وك�ت�اب التأي�يد  »ضب�ط أصل الكفال�ة والتعهُّ
ال�خ�اص بالك�في��ل وأص�ل إقرار ال�س�ل�ف�ة 
الخ�اصِّ  ال�رصف  وإش�عار  الق�رض  وط�ل�ب 

باملُقرض«.
وأوضح�ت ان�ه »ت�م تنظي�م مح�رضي ضب�ٍط 
َذت�ا بناًء عى  أصوليَّ�ني بالعمليَّ�ت�ني، اللت�ني ُنفِّ
رت�ني قضائيَّت�ني، وعرضهم�ا ع�ى ق�ايض  ُمذكَّ
محكم�ة تحقي�ق بعقوب�ة املُخت�صِّ بالنظ�ر يف 
قضاي�ا النزاهة؛ الذي قرَّر تكيي�ف فعل املُتَّهمني 
يف القضيَّ�ة األوىل وف�ق أحكام امل�ادَّة )240( من 

قانون العقوبات«. 

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الثقافة ع�ن مباحثات 
األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات  م�ع 
الستعادة »الجزء األكرب« من االرشيف 

العراقي.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، احمد 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  العلي�اوي، 
ب�وزارة  املتمث�ل  العراق�ي،  »الجه�د 
الثقاف�ة ووزارة الخارجية والس�فارة 
العراقية يف أمريكا يعمل منذ مدة، من 

أجل استعادة مجموعة كبرية جداً من 
القط�ع اآلثارية الت�ي يبلغ عددها 17 
ألف قطعة، هي عبارة عن ألواح ورقم 

طينية سومرية قديمة«.
وأوض�ح أن »الجه�د والتواص�ل م�ع 
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة، أثمر بعد 
نح�و عام يف تجمي�ع القطع املوجودة 
يف م�زادات وجامع�ات أمريكي�ة، من 
أج�ل إعادتها اىل الع�راق«، الفتاً إىل أن 
»هذه القطع س�يتم حزمها وإعادتها 

مع الوفد العراقي يوم غد الخميس اىل 
بغداد«.

أم�ا بش�أن االرش�يف العراق�ي، فقد 
أك�د العلي�اوي: أن »ج�زءاً من�ه تمت 
اس�تعادته، وه�و محف�وظ يف مكان 
بمطار بغ�داد الدويل حالياً، لاطمئنان 

عليه«.
ولف�ت إىل أن »هنال�ك مباحث�ات م�ع 
الوالي�ات املتحدة األمريكية الس�تعادة 
الجزء األك�رب من االرش�يف العراقي، 

والذي هو موجود يف جامعات ومراكز 
ووزارة الدف�اع األمريكي�ة«، منوهاً إىل 
»وجود املايني من الوثائق يف االرشيف 

العراقي«.
وش�دد املتحدث باس�م وزارة الثقافة 
ع�ى أن »االرش�يف العراق�ي هو من 
حق الع�راق، وليس من ح�ق أي دولة 
امتاك�ه، وهذا ما ت�م تأكي�ده دولياً 

بهذا الصدد«.
وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة، أعلنت، 

الثاثاء، أنها بصدد اس�تعادة 17 ألف 
قطعة أثرية دفع�ة واحدة تصل الباد 
م�ن الوالي�ا املتح�دة، يف أك�رب عملية 

اسرداد من نوعها تنفذها.
وقال املتحدث باس�م الحكومة، حسن 
ناظ�م: إن الوف�د العراق�ي يف أمري�كا 
س�يجلب مع�ه 17 ألف قطع�ة أثرية، 
ج�رى  القط�ع  ه�ذه  أن  إىل  مش�رياً 
اس�ردادها من الواليات املتحدة ودول 

أخرى.

بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الصحة والبيئة املواطنني اىل التوجه 
ألقرب منف�ذ تلقيحي بغي�ة تطعيمهم، يف حال 
تعذر تس�جيلهم عرب املنص�ة االلكرونية، بينما 
اعلن�ت أن االس�ابيع املقبلة ستش�هد توريد 10 

مايني جرعة من اللقاحات.
وقالت عض�و الفري�ق الطبي االعام�ي لوزارة 
الصحة، ربى فاح حسن، يف حديث صحفي: إن 
»املنصة االلكرونية وجدت لتنظيم وانس�يابية 
العمل يف املنافذ التلقيحية، إذ تضمن اخذ اللقاح 
ضم�ن الس�ياقات واملوع�د املح�دد، وإذا تع�ذر 
عى املواطن التس�جيل يف املنص�ة، فإن بإمكانه 

مراجعة أقرب منفذ تلقيحي للتطعيم«.
واضاف�ت ان »الوزارة والدوائر الصحية يف بغداد 
واملحافظات واقليم كردس�تان تعمل عى زيادة 
اع�داد املناف�ذ الخاص�ة برصف اللقاح، بس�بب 

زيادة اعداد املقبلني عى التطعيم«.
واشارت اىل ان »كميات مضاعفة من اللقاحات 
ستصل اس�بوعيا لتغطية أكرب عدد من املتلقني 
للق�اح«، الفت�ة اىل »تأث�ر الق�درة االس�تيعابية 
للمستشفيات بالقفزة الكبرية إلصابات كورونا 
الس�يما االصاب�ات الش�ديدة والحرجة بس�بب 

املوجة الرشسة لسالة الفريوس املتحورة«.
ودحض�ت ف�اح الش�ائعات املثارة بش�أن نقل 
اللقاحات عدوى الفريوس، ونوهت بأن جميعها 
خالية من اية فريوس�ات، وان الش�خص امللقح 

غري معٍد أو ناقل للفريوس اىل االخرين«.
بينم�ا قال�ت وزارة الصحة، ام�س األربعاء، ان 
الع�راق يمتل�ك املخ�ازن والثاج�ات الخاص�ة 
الس�تيعاب الجرع�ات الت�ي منحته�ا الوالي�ات 
املتح�دة للع�راق، فيم�ا لفت�ت إىل ان م�ؤرشات 

األقبال عى التلقيح إيجابية.
وذكرت عضو الفري�ق االعامي لوزارة الصحة، 
رب�ى ف�اح، يف ترصيح صحف�ي: ان »مؤرشات 
االقبال عى التلقيح ايجابية واذا استمرت بهذه 

الوترية سنتمكن من تجاوز ازمة املوجة الوبائية 
بوقت أقرص من املتوقع«.

واردف�ت بالقول: »نحت�اج اىل تلقي�ح ٦0% من 
أبناء شعب العراق لنحقق املناعة املجتمعية«.

ويف السياق نفسه، كشفت وزارة الصحة، امس 
األربعاء، عن مفاوضات مع الدول املنتجة للقاح 
كورونا لتغطية احتياج�ات العراق لعام 2022، 
فيم�ا أك�دت أن الرشك�ة املنتج�ة للق�اح فايزر 
تعه�دت بإيصاله عرب صنادي�ق مربدة إىل منافذ 

التلقيح.
وقال مدير عام رشكة كيماديا، احدى تشكيات 
ترصي�ح  يف  البل�داوي،  ع�ي  الصح�ة،  وزارة 
صحف�ي: إن »الع�راق متعاق�د م�ع ال�رشكات 
العاملي�ة املنتجة للقاح كورون�ا وبكميات كبرية 
تصل بش�كل دوري«، مبين�اً أن »وجبات دورية 
م�ن لقاح فاي�زر تص�ل اىل الع�راق وبواقع يوم 
من كل أس�بوع وتتعهد الرشكة املنتجة بإيصال 
اللق�اح بصنادي�ق م�ربدة خاص�ة بالرشكة اىل 

منافذ التلقيح مبارشة«.

وأش�ار إىل أن »لقاح س�ينوفارم الصيني متوفر 
بالعراق، إضافة اىل اسرازنيكا املورد عن طريق 
كوفاك�س الذي أب�رم من قب�ل وزارة الصحة«، 
موضح�اً أن »كمي�ة اللقاح�ات املتعاق�د عليها 
واملتفق ع�ى ايصالها خال العام 2021 كميات 

كبرية جداً بدأت من هذا االسبوع«.
واش�ار اىل أن »وزارة الصح�ة بجميع مفاصلها 
تتف�اوض م�ع ال�دول املنتج�ة لتأم�ني اللقاح 

لتغطية عام 2022«.
وأض�اف البلداوي أنه »حتى اآلن م�ا تم التعاقد 
علي�ه فعلي�ا م�ع رشكة فاي�زر ه�و 12 مليون 
جرعة وهناك تف�اوض إلضافة 5 مايني جرعة 
خ�ال عام 2021«، موضح�اً أن »ما تم توريده 
من لقاح س�ينوفارم هو 750 ألف جرعة دخلت 
فعليا و500 ألف جرعة عى أبواب الدخول خال 

يومني«.
وتاب�ع أن »لق�اح اس�رازنيكا املتعاقد عليه هو 
1٦ مليون جرعة تعم�ل كوفاكس عى توريدها 

بشكل شحنات تصل بالتتابع إىل العراق«.

أحبـطت حماولـة لتهـريب عـجالت حمملة بأطنان من احلديد يف دياىل

النزاهة تضبط أمساء »فضائيني« يف قوائم رواتب كلية أهلية يف كربالء

الثقافة: نتباحث مع أمريكا الستعادة ماليني الوثائق من األرشيف العراقي

الصحة تدعو املواطنني إىل التوجه للتلقيح يف حال تعذر التسجيل اإللكرتوني
كشفت عن تفاوضها مع الدول املنتجة للقاحات لتغطية احتياجات 2022

بغداد/ الزوراء:

كش�فت قي�ادة عمليات بغ�داد، امس االربع�اء، عن القبض عى 28 ش�خصا 

بينهم يحملون جنس�يات أجنبية، مبينة انه تم العثور عى أعتدة وس�اح غري 

مرخص.

ووفق�ا لبي�ان خلي�ة اإلعام األمن�ي تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان »قيادة 

عملي�ات بغداد تواص�ل فعالياتها األمني�ة ضمن قواطع املس�ؤولية يف جانبي 

الك�رخ والرصاف�ة ومن خ�ال نص�ب الس�يطرات املفاجئة لل� )24( س�اعة 

املاضي�ة تمكنت من القبض ع�ى )28( ُمَتَهما بينهم )8( يحملون جنس�يات 

أجنبية مخالفني لرشوط اإلقام�ة، ومتعاطو مواد مخدرة، ورساق ومنهم من 

يحمل ساح غري مرخص«.

ويف السياق نفسه، تمكنت املفارز املشركة من »مصادرة )18( ساح مسدس، 

وبندقي�ة واحدة، و)588( اطاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة«، مش�رية إىل 

انه »تم تسليم جميع امللقى القبض عليهم واملواد املضبوطة للجهات املختصة 

لغرض إكمال اإلجراءات القانونية اصوليا«.

بغداد/ الزوراء:

صادق وزير العدل، س�االر عبد الستار، عى 

منح املوظف�ني املتعين�ني حديث�ًا بضمنهم 

 املتعاقدي�ن املثبتني بمخصص�ات الخطورة 

املهنية.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 

نس�خة من�ه: ان »وزي�ر العدل  ص�ادق عى 

من�ح املوظف�ني املتعينني  حديث�ًا )بضمنهم 

املتعاقدي�ن املثبتني( مخصص�ات الخطورة 

 املهنية.

وأوضحت ان »مخصصات الخطورة املهنية 

س�ترصف بنس�بة )30 %( من الراتب ابتداًء 

  1 /8 /2021 أس�وة ببقية موظفي الدوائر 

العدلية«.

وتاب�ع البي�ان ان »وزير الع�دل أكد، يف وقت 

 س�ابق، حرص�ه الكب�ري عى انص�اف هذه 

لرف�د  اس�تحقاقاتهم  وضم�ان  الرشيح�ة 

مسرية العمل واالرتقاء بالخدمات  العدلية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي موعد تعديل الرشيح وتقديم خريجي 

السنة الدراسية السابقة.
وح�ددت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، »تاري�خ 15/8/2021 
موع�دا إلطاق وفتح االس�تمارة اإللكرونية لتقديم الطلب�ة الراغبني اىل قنوات 
تعديل الرش�يح )العامة، ذوي الش�هداء، النخبة( للمقبولني يف للسنة الدراسية 
2020/2021 واالس�تمارة االلكروني�ة للطلب�ة الذين لم يقدم�وا ضمن قناتي 
)القب�ول املرك�زي، ذوي الش�هداء( م�ن خريج�ي الس�نة الدراس�ية الس�ابقة 
2019/2020 ب�رشط ع�دم التحاقه�م بالتعليم املوازي أو املس�ائي أو األهي أو 

كليات الوقفني«.

عمليات بغداد تعتقل 28 شخصا 
بينهم حيملون جنسيات أجنبية

العدل متنح املتعينني حديثاً خمصصات 
اخلطورة املهنية

التعليم تعلن موعد تعديل الرتشيح 
وتقديم خرجيي السنة السابقة

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشطة املجتمعية، امس االربعاء، اعادة 
مبل�غ 5 آالف دوالر لس�يدة ابتزه�ا ش�خص يف 

بغداد.
وقالت املجتمعية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: أن »إح�دى مف�ارز الرشط�ة املجتمعي�ة 
يف دائ�رة العاقات واإلع�ام بالعاصم�ة بغداد، 
تمكن�ت من إعادة مبلغ 5 آالف دوالر اىل س�يدة، 
وإنه�اء حال�ة ابتزاز مارس�ها أحد األش�خاص 

بحقها«.
واضاف�ت أن�ه »ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات الازمة 
بحق املبتز، بع�د قيامها بحذف محتوى االبتزاز 
ذات  ح�اول  الت�ي  الس�يدة،  حس�اب  وتأم�ني 
الشخص استغالها عرب تهديدها بنرش صورها 
الش�خصية ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
بالحصول عى )س�يارة( منها، وه�ذا ما أكدته 
رس�ائل التهديد واالبتزاز التي كان يرسلها املبتز 

لضحيته«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة، اللواء يحيى رسول، عن تمكن قوات 
تابع�ة لجه�از مكافحة االره�اب من القبض 
ع�ى 14 إرهابي�اً بينه�م قيادي�ني يف مناطق 

مختلفة من الباد
وذكر رسول يف بيان له تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: أن�ه« بتوجيه م�ن القائد الع�ام للقوات 
املُس�لحة وب�إرشاف م�ن قب�ل رئي�س جهاز 
ُمكافحة اإلرهاب، وبُجهد نوعي ودقيق وجهت 
تشكيات جهاز ُمكافحة اإلرهاب رضبة ُكربى 
لبقاي�ا عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة ، بعد إن 
تمكنت من القاء القب�ض عى ) 14 ( إرهابياً 

يف ُمحافظات ُمختلفة من عموم الباد«.
واض�اف البيان: ان »العملي�ات ابتدأت بإلقاء 

القب�ض ع�ى القي�ادي يف عصاب�ات داع�ش 
املُكن�ى » أبو مع�اذ » يف ُمحافظة بغداد والذي 
أدىل بمكان وكر إرهاب�ي يف منزل ُمهدم داخل 
منطق�ة اللطيفة جنوب�ي العاصمة، ُعثر فيه 
عى مواد متفجرة ووثائق لُعنرصين إرهابيني، 
تمكن من خالها جهاز ُمكافحة اإلرهاب من 

التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة« .
وتاب�ع أن« الجه�از تمكن من تفكيك ش�بكة 
داخ�ل  عن�ارص   )٦( م�ن  ُمكون�ة  إرهابي�ة 
ُمحافظ�ة األنبار غرب�ي الباد حيث ش�هدت 
العملية ُجهداً دقيقاً امتاز بالُسعة االحرافية 
ُبغية عدم ه�روب أحد عنارص هذه الش�بكة 

املُرتبطة ببعضها البعض« .
وبني أنه« يف ضوء معلومات استخبارية فورية 
نجح جه�از ُمكافحة اإلرهاب بإحباط عملية 

لتفجري ابراج الطاق�ة الكهربائية يف ُمحافظة 
دياىل بع�د أن ألقت تش�كيات الجهاز القبض 
عى الُعن�رص اإلرهابي الذي حاول تنفيذ هذه 
العملي�ة الجبانة، كما وت�م إلقاء القبض عى 

إرهابي يف شمايل ُمحافظة صاح الدين ».
ليختت�م جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب سلس�لة 
عملياتهم الناجحة بعملية موجعة ملا ُتس�مى 
كتيبة » القعقاع« جاءت بالتنسيق مع أسايش 
ُمحافظة الُسليمانية بعد أن أُلقي القبض عى 

قياديني من قيادتها وهم ُكل من :
1- اإلرهاب�ي املُكنى ) أبو عي ( والذي يش�غل 

منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية .
2- اإلرهاب�ي املُكن�ى ) أب�و خنس�اء ( والذي 
يش�غل منصب ما يس�مى أمر مف�رزة الدفاع 

الجوي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت املديري�ة للعامة ملكافحة 
املخ�درات، ام�س االربع�اء، عن 
للمخ�درات  رس�مية  إحصائي�ة 
يف  به�ا  واملتاجري�ن  املضبوط�ة 

العراق.
وقال مس�ؤول اإلعام يف املديرية 
يف  املخ�درات  ملكافح�ة  العام�ة 
الع�راق، العمي�د زي�اد مح�ارب 

القي�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: 
ان »كميات املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة الت�ي ت�م ضبطه�ا من 
العن�ارص األمني�ة خ�ال س�نة 
-1-1 تاري�خ  م�ن  ونص�ف 

2020 حت�ى 1-٦-2021 تق�ّدر 
ب�٦28 كيلوغرام�اً من املخدرات 
»هريوين، وكوكائني، وحشيش، 
وكريس�تال، و17 ملي�ون حب�ة 

مخدرة من املؤث�رات العقلية(«، 
الفتا إىل انه »تم إلقاء القبض عى 
110٦1 شخصاً بتهمة املخدرات 
والباق�ي  منه�م 4750 متاج�راً 

متعاطون ومروجون«.
القيي أكد أن »انتشار املخدرات 
يف املوص�ل يع�د ضعيف�اً نس�بياً 
مقارن�ًة بباقي مناط�ق العراق، 
إال أن انتش�ار املؤث�رات العقلية 

منه�ا  املخ�درة(  )الحب�وب 
املوص�ل  يف  ي�رّوج  الكبتاك�ون 
بش�كل ملح�وظ خ�ال الف�رة 
»املؤث�رات  أن  مبين�ًا  األخ�رية«، 
املوص�ل  إىل  تدخ�ل  العقلي�ة 
بطريقت�ني: األوىل رس�مية حيث 
تدخل كعاج، والطريقة األخرى 
من خال التهريب الذي يقوم به 

تجار متخصصون«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك، ام�س 
االربع�اء، إع�ادة اص�دار دراج�ات ناري�ة 
يف  مخالف�ة  احتياطي�ة  وادوات  مفكك�ة 

جمرك البرصة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان مقتض�ب، تلق�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: انه »تم�ت اعادة 
اص�دار دراج�ات ناري�ة مفكك�ة وادوات 
ورشوط  لضواب�ط  مخالف�ة  احتياطي�ة 
االس�ترياد، يف مرك�ز جمرك محط�ة بوابة 

البرصة«.
من جهتها، اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، 
ام�س االربعاء، ضبط )4( حاويات تحتوي 
مواد منتهية الصاحي�ة، يف منفذ ميناء أم 

قرص الجنوبي بمحافظة البرصة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: أن »جهود املناف�ذ الحدودية املتمثلة 
ب�اإلرشاف والرقاب�ة واملتابع�ة والتدقي�ق 
لعم�ل الدوائ�ر العاملة والبضائ�ع الداخلة 
للباد، اسفرت عن ضبط كميات كبرية من 
مادة )معس�ل االركيلة( منتهي الصاحية 

يشكل خطر عى حياة املواطنني«.
واضافت أن »منفذ ميناء أم قرص الجنوبي 
وبن�اًء ع�ى املعلوم�ات الواردة م�ن جهاز 
املخاب�رات الوطن�ي وتنس�يق العم�ل بني 
الدوائر العاملة يف املنفذ، تمكنت من ضبط 

أربع�ة حاويات تحتوي عى مادة )معس�ل 
اركيلة( منتهي الصاحية«.

واش�ارت الهيئة اىل أنه »تم تنظيم محرض 
ضبط أص�ويل واإلحالة إىل القض�اء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«. 

اجملتمعية توقف عملية 
ابتزاز لسيدة وتعيد مبلغ 

٥ آالف إليها

اإلطاحة بـ 14 إرهابياً بينهم القيادي يف داعـش  »أبو معاذ«

إحصائية رمسية للمخدرات املضبوطة واملتاجرين بها يف البلد

إعادة دراجات نارية وأدوات احتياطية خمالفة يف البصرة
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جمهورية العراق                                    العدد:2339/ج/2021
مجلس القضاء االعى                              التاريخ:2021/7/27

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل املتهم/ زاهر حليم ثامر وادي 
م/ تبليغ

قام املش�تكي )عمار محس�ن موىس( الدعوى الجزائي�ة املرقمة أعاه والذي 
يطل�ب فيها الش�كوى ض�دك وفق أح�كام امل�ادة 45٦/ عقوب�ات، وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكم�ة صباح يوم املحاكمة املوافق 
2021/8/30 الس�اعة التاس�عة صباح�اً وعند عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانوناً ستجري املحاكمة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
عي محمد سليم حميدي

جمهورية العراق                                    العدد:2234/ج/2021
مجلس القضاء االعى                              التاريخ:2021/7/28

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل املتهم/ فاضل عبد العباس حسني حاشوش
م/ تبليغ

قام املشتكي )عبد الهادي لفته عوده( الدعوى الجزائية املرقمة أعاه والذي 
يطلب فيها الش�كوى ضدك وفق املادة 44٦/ عقوب�ات، وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق 
2021/8/29 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانوناً ستجري املحاكمة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
حسني سعدون السواد



بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كشف�ت 
االجتماعي�ة ع�ن وجود عج�ز يبلغ 
شبك�ة  بروات�ب  دين�ار  ملي�ار   80
الحماية لألشه�ر املتبقية من العام 
الح�ايل، نافي�ة وجود شم�ول جديد 

بها حاليا.
الحماي�ة  هيئ�ة  رئيس�ة  وقال�ت 
االجتماعي�ة بال�وزارة، هدى سجاد 
محم�ود، يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
“االم�وال املخصصة للهيئة خفضت 

م�ن خمسة تريليون�ات اىل ثالثة تريليونات و500 ملي�ار دينار”، مضيفة انه 
“تم�ت مناقلة تريليوني دينار من االموال املخصصة للهيئة اىل تنمية االقاليم، 
فضال عن مناقلة 70 مليار دينار اىل هيئة ذوي االعاقة، ما ادى اىل عدم امكانية 

فتح شمول جديد لإلعانات”.
وبينت ان “هيئة الحماي�ة تمنح حاليا اعانات اىل مليون و400 ألف ارسة، اي 
نح�و اربعة ماليني و480 ألف ف�رد، بمعدل 300 مليار دينار شهريا”، كاشفة 
ع�ن “وج�ود عجز يبلغ 80 ملي�ار دينار لألشه�ر املتبقية من الع�ام الحايل”، 
منوه�ة بانه “تم�ت زيادة مبلغ االعان�ة لألرس املستفي�دة، واصبح 275 ألف 
دين�ار ألرسة الرجل، و325 ألف دينار ألرسة املرأة، ومنحت بأثر رجعي اعتبارا 

من مطلع العام الحايل”.
وافصح�ت سج�اد عن “وج�ود 750 ألف موافق�ة سابقة ل�دى الهيئة، ادخل 
بموجبه�ا بح�دود 189 ألفا منها بقاعدة بياناتها، بي�د انه ال يمكن منحها اال 
بع�د ورود تخصيص�ات مالية جديدة ام�ا عن طريق املناقل�ة او اقرار موازنة 
تكميلي�ة”، محذرة املواطنني ب�”عدم التعامل مع املعقبني او املكاتب الوهمية 
او االشخ�اص املبتزي�ن الذين يوهمونه�م كذبا بأنهم شمل�وا بإعانات شبكة 

الحماية”.

بغداد/ الزوراء:
استق�رت أسع�ار الذه�ب “االجنب�ي والعراق�ي” يف االٔس�واق املحلي�ة، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
شهدت، امس، استقرارا. مبيناً أن املثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واالٔوروبي سجل سعر بيع بلغ 370 الف دينار، فيما بلغ سعر الرشاء 

365 الفاً.
وأش�ار املصدر إىل أن سع�ر بيع املثق�ال الواحد عيار 21 م�ن الذهب العراقي 

سجل 340 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.
وفيم�ا يخص أسعار الذهب يف مح�ال الصاغة، فقد ت�راوح سعر بيع مثقال 
الذه�ب الخليجي عي�ار 21 بني 370 الف دينار و375 ألف�اً، فيما تراوح سعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و 345 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
وص�ل وزير التخطي�ط، خالد النجم، 
إىل محافظة الب�رصة، فيما اعلن عن 
إطالق جميع التخصيصات املالية لها 
نهاية شه�ر أيلول. م�ن جانب اخر، 
كشف�ت وزارة التخطي�ط العراقي�ة 
ع�ن تفاصي�ل خطته�ا للتخلص من 
املساك�ن العشوائي�ة املنت�رشة ع�ى 

نطاق واسع يف البالد.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
“ال�زوراء” نسخ�ة من�ه: ان “وزي�ر 
التخطي�ط وىص اىل الب�رصة، فيم�ا 
جمي�ع  خط�ط  إكم�ال  ع�ن  أعل�ن 

املحافظات”.
جمي�ع  “إط�الق  ان  واض�اف 
للمحافظ�ة  املالي�ة  التخصيص�ات 
ستك�ون قب�ل نهاي�ة شه�ر أيل�ول 

املقبل”.
وبح�ث النجم مع محاف�ظ البرصة، 
املشاري�ع  واق�ع  العيدان�ي،  أسع�د 
املستمرة يف املحافظة، واالستعدادات 
إلقام�ة خليجي ٢٥، حس�ب ما ذكر 

البيان .
وزارة  كشف�ت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
التخطي�ط العراقية، ام�س األربعاء، 
ع�ن تفاصي�ل خطته�ا للتخلص من 
املساك�ن العشوائي�ة املنت�رشة ع�ى 

نطاق واسع يف البالد.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عبد 
الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: 
إن “وزارة التخطي�ط وضع�ت خطة 
تسم�ى بخارط�ة الطري�ق الخاصة 
يف  العشوائ�ي  السك�ن  بمعالج�ة 
أن “ه�ذه الخط�ة  الع�راق”، مبين�اً 
تتضم�ن محوري�ن؛ األول ه�و الحد 

من انتشار العشوائيات، والثاني هو 
املعالج�ة”.  وأوض�ح أن “املحوري�ن 
بحاج�ة إىل ترشيع قانون�ني للميض 
قدماً يف تطبيق الخط�ة”، مضيفاً أن 
“الوزرة قدمت سابقاً مسودة قانون 
تسوية السك�ن يف الع�راق، وأرسلته 

الحكومة إىل مجلس النواب”.
“مجل�س  أن  إىل  الهن�داوي  وأش�ار 

وثاني�ة  أوىل  ق�راءة  أج�رى  الن�واب 
مل�رشوع القانون، لكن يتم التصويت 

عليه لحد اآلن”.
وأردف أن “قضي�ة املعالج�ة تعتم�د 
عى طبيعة ك�ل عشوائية”، مبينا أن 
“ال�وزارة تعكف اآلن ع�ى االستعداد 
إلج�راء مس�ح كام�ل العشوائي�ات 
بالتع�اون مع برنام�ج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية”.
وأضاف الهنداوي: “من خالل املسح 
سنتمك�ن م�ن معرف�ة طبيع�ة كل 
عشوائي�ة وع�دد سكانه�ا ومساحة 
األرض املقامة عليها وملكية األرض؛ 
هل هي عائدة للدولة أم ملك خاص”. 
وق�ال: إن البيان�ات املستخلصة من 
املسح ستساع�د يف الخط�وة الثانية 

املتمثلة يف معالجة العشوائيات.
تموز/يولي�و  م�ن  الس�ادس  ويف 
الج�اري، قررت الحكوم�ة العراقية، 
550 أل�ف قطع�ة  الثالث�اء، توزي�ع 
أرض سكنية عى املواطنني ومنحهم 
قروض�ا للحد من أزم�ة السكن التي 

تعاني منها البالد.
ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، 
وبحسب وزارة اإلسك�ان، فإن البالد 
تحت�اج إىل 3 مالي�ني وح�دة سكنية 

لحل تلك األزمة.
وتنترش املساكن العشوائية يف غالبية 
املدن العراقية، إذ يعجز الكثريون عى 
امت�الك او استئج�ار سك�ن مناسب 

للعيش يف البالد.
وتج�اوز التعداد السكان�ي للبالد 40 
ملي�ون نسمة، وف�ق إحصاء رسمي 
أعلنت�ه وزارة التخطي�ط العراقية يف 

12 يناي�ر/ كان�ون الثان�ي امل�ايض.

التخطيط تعلن إكمال خطط احملافظات وإطالق ختصيصاتها املالية
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كشفت تفاصيل خارطة الطريق للتخلص من العشوائيات

 بغداد/ الزوراء:
النهري�ن االس�الم�ي  ب�اش�ر م�ص�رف 
ال�ت�اب��ع ل���وزارة املالي�ة بتخفي�ض 
 % 4 ال��ى  السي�ارات  مرابح�ة ش��راء 
وب�م��دة ت�س�دي��د س��ت س�ن�وات. 
ك�م�ا أع�ل�ن امل�ص�رف بحسب بيان له 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان “ املرصف 
أعل�ن ع��ن ن�ي�ت�ه اف�ت�ت��اح ف��روع 
ل�ه ف�ي ج�م�ي�ع امل�ح�اف�ظ�ات وف�ق 

خطته للسنوات الخمس املقبلة.
 وق��ال مدي�ر م�ص��رف ال�ن�ه�ري�ن، 
محم�د س�م�ي�ر، يف حدي�ث صحفي: إن 
“مجل�س إدارة امل�ص�رف يجتمع شهرياً 
وال يخلو االج�ت�م�اع إال وي�ت�خ�ذ ق��رار 
ف�ي��ه ي�ق�ض�ي بتبسي�ط اج���راءات 
أو  ال�ت�س�دي��د  م���دة  زي���ادة  أو 
تقلي�ل نسب�ة املرابح�ة للتخفي�ف ع�ن 
وتبسي�ط  ولتسهي�ل  )الزبائ�ن(  كاه�ل 
اج�راءات من�ح طالبي تموي�ل املرابحات 
االسالمية بجميع أنواعها وزي��ادة ع�دد 

املستفيدين م�ن خ�دم�ات امل�ص�رف”.
وأض�اف أن “م�ن ب�ني الق�رارات املتخذة 
مؤخ�راً وب�ارش امل��ص���رف ال�ع�م�ل 
م�راب�ح��ة  ت�خ�ف�ي��ض  ف�ي�ه��ا 
ش���راء السي�ارات اىل 4 % سنويا وملدة 

6 سن�وات بعد أن كان�ت %5”، مؤكداً أن 
“الق�رار اش�رتط أن ال يق�ل عم�ر طالب 
التموي�ل ع�ن 18 عام�اً وال يزي�د عن 60 
عام�اً ويستحق التسديد بع�د مرور )30 

)يوما عى تسليم السيارة للزبون”.
وأك�د سم�ري أن “سياس�ة امل��ص��رف 
ب�ت�ذل�ي��ل  ت�ك�م��ن  ال�رئ�ي�س��ة 
ال�ع�ق�ب��ات أم���ام الزبائ�ن وتوف�ري 
أفض�ل الخدم�ات، وم�ن ب�ني الق�رارات 

املتخذة التي تدلل عى ه�ذه السياسة م�ا 
يخ�ص مرابحة العقار ل�رشاء ال�دور، إذ 
كان�ت املرابح�ة 8،3 % وب�م�دة س��داد 
ف��ي  س�ن��وات   10 إل���ى  ت�ص��ل 
 2021 2016، وأصبح�ت يف ع�ام  ع��ام 
نسب�ة املرابحة %3 بمدة س�داد 20 سنة 
للموطن�ة رواتبه�م، مم�ا أدى اىل ارتفاع 
أع�داد املعام�الت الراغب�ة بالحصول عى 

هذه املرابحة بشكل كبري”.

وك�ش��ف م�دي��ر امل�ص��رف ع�ن أن 
امل�ت�ل�ك�ئ�ني  ال�زب�ائ��ن  “م�ع�ظ��م 
وي��ج��دون م�ع�ان�اة ف�ي ت�س�دي�د 
ب�ذم�ت�ه��م  املستحق�ة  ال�دف�ع��ات 
ه��م م��ن امل�س�ت�ف�ي�دي�ن ل�ألع�وام 
2016 و2017 ، وال�س�ب��ب ي�ك�م��ن 
ف��ي ال�ت�ع�ل�ي�م�ات التي كانت يف تلك 
االع��وام، ولكن وبعد معالجات املرصف 
الفنية واالداري��ة أضحت نسبة التسديد. 

للتمويالت الجديدة تتج�اوز ال�� 90%”. 
م�ؤك��داً أن “امل�رصف وضم�ن الخط�ة 
الخمسي�ة ل�ه يعت�زم انشاء ف��رع ف�ي 
ك�ل محافظة السيما أن جميع املوافقات 
حاصل�ة وت�م تشكيل لجن�ة للبحث ع�ن 
ع�ق��ار يف ك�ل محافظ�ة، إضاف�ة ال�ى 
تخصي�ص ك��ادر ب�رشي بالتنسيق مع 

املصارف االخ�رى”.
وب�ني سمري أن “م�ص�رف ال�ن�ه�ري�ن 
االس�الم��ي ي�ع��د م��ن امل�ص��ارف 
حديث�ة التأسيس إذ ب�ارش العمل نهاية 
ع�ام 2015 وك�ان�ت ب�داي�ات�ه مرصفا 
خ�اس��را ول�ك��ن وم�ن�ذ ع�ام 2017 
وال���ى اآلن ت�ح�ول ال���ى م�ص�رف 
راب���ح، وج��اء ذل��ك نتيج�ة لجهود 
ال�ع�ام�ل��ني”، موضح�اً أن “ال�ع��ام 
2020 وبالرغ�م م�ن تحدي�ات جائح�ة 
كورون�ا والت�ي أث��رت يف العمل املرصيف 
بشك�ل ع��ام، إال ان��ه ك�ان رابحا وأن 
الع�ام الح�ايل ووف�ق الخط�ة املوضوعة 
م�ن املتوق�ع ان تتج�اوز ارباح�ه ع�ام 
2020 بالرغم من أن نسبة املرابحة التي 
يتقاضه�ا تعد االق�ل بالنسبة للمصارف 
االخرى فهو يعمل ع�ى تشجيع الزبائن 

عى زيادة حجم االيداعات”.

أعلن نـيـتـه افـتـتـاح فــروع لـه فـي جـمـيـع املـحـافـظـات 

النهرين يباشر بتخفيض مراحبة شـراء السيارات إلـى 4 % وبـمـدة 6 سـنـوات

مزاد العملة يبيع 174 مليون دوالر 
منخفضا لليوم الثالث

استقرار الذهب “احمللي واألجنيب”
 يف األسواق احمللية

خام البصرة اخلفيف يسجل 
أعلى سعر يف “أوبك”

صعود مؤشرات التداول يف سوق 
األوراق املالية

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االربعاء، لتصل إىل 174 مليون 

دوالر، وذلك لليوم الثالث عى التوايل.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
امس، انخفاضا يف مبيعاته بنسبة %18.69 لتصل إىل 174 مليوناً، و815 الفا 
دوالرا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثالثاء، التي بلغت املبيعات فيه 214مليونا 

و570 الفا، و530 دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املشرتيات البالغة 163 مليون�ًا و495 الف�ا دوالرا لتعزيز االٔرصدة يف 
الخ�ارج عى شكل ح�واالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ املتبق�ي البالغ 11 

مليوناً و320 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 27 مرصفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و3 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 5 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
سجل سعر خام البرصة الخفيف، امس االربعاء، أعى سعر بالنسبة للخامات 

االخرى يف منظمة اوبك بالرغم من تراجعه.
وسج�ل سعر خ�ام الب�رصة الخفي�ف املص�در آلسي�ا 75.14 دوالراً للربميل 
بانخف�اض بلغ نسبته %0.49، وارتفع خ�ام البرصة الثقيل إىل 70.05 دوالراً 

للربميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.17%.
وسجل سعر النفط السع�ودي الخفيف 75.13 دوالراً للربميل، فيما بلغ سعر 
مزي�ج إي�ران الثقي�ل 69.54 دوالرا، ومزيج مرب�ان اإلمارات�ي 73.88 دوالراً 
للربميل، ومزي�ج سهران الجزائري 73.80 دوالراً للربميل، يف حني سجل بوني 

الخفيف النيجريي 73.08 دوالراً، وجرياسول االنغويل 73.23 دوالراً.
وارتفع�ت أسعار النف�ط العاملية امس ليص�ل خام برنت ع�ى 73.89 دوالراً، 

وخام غرب تكساس 71.92 دوالراً للربميل.

بغداد/ الزوراء:
سجل م�ؤرش بورصة العراق، ام�س االربعاء، ارتفاعا ع�ن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )578.29( نقطة.
وبلغ ع�دد األسه�م املتداول�ة 283.807.555 سهًما، بقيم�ة 502.988.638 
دين�اًرا عراقًيا، وبلغ عدد الرشكات املدرج�ة :103- رشكة، بلغ عدد الرشكات 

املتداولة :- 31 رشكة.
أم�ا مؤرش االسع�ارISX 60  فقد أغلق يف جلسة امس ع�ى )576.31( نقطة 

مرتفعا عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )578.29( نقطة.
واصبح ع�دد الرشكات املتوقفة بقرار من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة .
وبل�غ ع�دد االسهم املش�رتاة من املستثمرين غ�ري العراقي�ني يف السوق )25( 
ملي�ون سهم بقيمة بلغت )116( مليون دينار من خالل تنفيذ )26( صفقات 

عى اسهم اربع رشكات.
فيما بلغ ع�دد االسهم املباعة من املستثمرين غ�ري العراقيني يف السوق )36( 
ملي�ون سهم بقيمة بلغت )246( مليون دينار من خالل تنفيذ )54( صفقات 

عى أسهم رشكتني.
يذك�ر ان سوق العراق ل�ألوراق املالية قد استخدم انظم�ة التداول االلكرتوني 
وااليداع املرك�زي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمستثمري�ن، وينظم خمس جلسات ت�داول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والت�أمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 Credit Suisse كش�ف بن�ك
االربعاء،  ام�س  السويرسي، 
ان حجم ث�روة الفرد العراقي 
بلغ اكث�ر من 14 ال�ف دوالر 
وبل�غ   ،  2020 ع�ام  لغاي�ة 
نصيبه من الناتج املحيل اكثر 

من 8 االف دوالر.
وبحسب تقرير الثروة العاملي 
لعام 2021 الصادر عن البنك 
 ، Credit Suisse السويرسي
واطلعت عليه “الزوراء” فإن 
“ثروة الفرد العراقي ارتفعت 
م�ن 2,808 ألف دوالر يف عام 
2000 إىل 14,506 أل�ف دوالر 
يف 2020، أي أنه�ا قفزت بما 
416.6 باملئ�ة خالل  نسبت�ه 
عقدي�ن، يف حني بل�غ إجمايل 
 308 الع�راق  يف  الث�روات 
 0.07 ملي�ارات دوالر شكلت 
يف املئة م�ن مجموع الثروات 
2020، ووص�ل  العال�م يف  يف 
النات�ج  م�ن  الف�رد  نصي�ب 
املحيل اإلجمايل إىل 8,204 ألف 

دوالر.
ووفقاً لتقرير كريدي سويس، 
فإن “سويرسا صنفت كأغنى 
دول�ة عى مستوى العالم من 

حي�ث متوس�ط ث�روة للفرد 
التي تق�ارب 674 ألف دوالر، 
وج�اءت الوالي�ات املتحدة يف 
بمتوس�ط  الثاني�ة،  املرتب�ة 
للفرد من الثروة بلغ 505.42 

ألف دوالر”.
واحتل�ت هونغ كون�غ املركز 
الثال�ث يف القائم�ة، إذ تبل�غ 
ث�روة كل فرد فيه�ا 503.34 
ألف، دوالر وج�اءت اسرتاليا 
رابعا بمتوسط 483,760 ألف 

دوالر، بينم�ا ج�اءت هولندا 
الخام�س بمتوسط  باملرك�ز 
ث�روة للفرد بلغ 377.09 ألف 
دوالر لك�ل شخ�ص وجاءت 
الدنم�ارك سادس�ا بمتوسط 
بل�غ 376 ال�ف دوالر وجاءت 
بلجيك�ا سابعا بمتوسط بلغ 

351 الف دوالر”.
وعربي�ا جاءت قط�ر اوال من 
حي�ث متوس�ط ث�روة للفرد 
ألف دوالر،   146.73 بمق�دار 

بمتوس�ط  اإلم�ارات  تلته�ا 
115.476 أل�ف دوالر للف�رد، 
ث�م البحري�ن باملرتب�ة ثالث�ا 

ب�87.559 ألف دوالر للفرد.
-Credit S  ويقيس تقري�ر

isse متوس�ط ث�روة األف�راد 
بن�اء ع�ى نصي�ب ك�ل فرد 
من النات�ج املح�يل اإلجمايل، 
وم�ؤرشات البورصة وأسعار 
وسع�ر  واألص�ول،  األسه�م 

الرصف، وأسعار العقارات.

بنك سويسري: ارتفاع ثروة الفرد العراقي 
يف 2020 بـ 416 % خالل عقدين

الزراعة تتخذ إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدواجن
إحباط حماولة هدر باملال العام بأكثر من 

15 مليون دينار

العمل: 80 مليار دينار عجز يف رواتب 
شبكة احلماية االجتماعية

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة، امس االربعاء، إحب�اط محاولة غش وتالعب 

وهدر باملال العام بأكثر من 15 مليون دينار عراقي.
وذك�رت الهيئة يف بيان ورد “لل�زوراء”: ان “منفذ من�ديل الحدودي تمكن من 
ضب�ط ) 4 ( عجالت براد خ�ارج الحرم الكمركي محملة بم�واد غذائية ألبان 

)حليب، قشطة، اجبان( متنوعة”.
واضافت انه “تمت اإلحالة لوجود تالعب يف عدد الكميات املذكورة يف الترصيحة 

الكمركية ما سبب هدر باملال العام بأكثر من )15( مليون دينار عراقي”.
واش�ارت اىل “تنظيم محرض ضبط أص�ويل واإلحالة إىل قايض التحقيق التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املقرصين”.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة الزراع�ة، امس األربع�اء، اتخاذ اج�راءات عاجلة 
للسيطرة عى ارتفاع أسع�ار البيض والدواجن، فيما أشارت اىل 

عدم صحة وجود حاالت هالك لألسماك يف بحر النجف.
وقال وكيل وزير الزراعة، مهدي الجبوري، يف حديث صحفي: إن 
“الزراع�ة خولت الرشكة العامة للتجهي�زات الزراعية بالسماح 
بتوريد بيض املائدة والدجاج املجزور وبصورة عاجلة من اقليم 
كردست�ان، وم�ن الرشكات املشارك�ة بمعرض املنت�ج الوطني 
)االسب�وع الزراعي الثان�ي عرش)وأشار إىل أنه “ت�م اتخاذ هذا 
االجراء للمحافظة عى التوازن بأسعار السوق املحلية من ناحية 

الع�رض والطلب، لحني إكمال إج�راءات التعاقد بني التجهيزات 
الزراعي�ة والرشكات املذكورة عى آلية البيع بالترصيف، عى أن 
يتم اجراء جميع الفحوصات البيطرية الصحية من خالل دائرة 
البيطرة يف محافظة كركوك”.ولفت اىل “السماح ملربي الدواجن 
بتوري�د امل�واد العلفية من اقلي�م كردستان وبن�اًء عى طلبهم، 
فض�ال عن السماح باسترياد بي�ض التفقيس من املنافذ وبدون 
رشط أو قيد”.من جهة أخرى، اكد الجبوري: ان “الوزارة كلفت 
مديريتها بالنجف األرشف للتأكد من موضوع هالك األسماك يف 
بحر النجف، وبينت التحقيقات انه ال وجود لتلك الشائعات التي 

تداولت يف بعض صفحات مواقع التواصل االجتماعي”.
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مسلحون يهامجون منزل العب كمال 
األجسام حممد مشس الدين

كركوك /متابعة الزوراء: اعلن مصدر امني يف كركوك عن قيام مس�لحني بمهاجمة 
منزل ريايض شمال املدينة مما ادى إلصابة زوجته وابنته بجروح .

وقال الريايض محمد ش�مس الدين: إن مس�لحني مجهولني أطلق�وا الرصاص عىل 
زوجت�ي ميديا الطي�ب وابنت�ي، يف منطقة الفيل�ق يف كركوك، مما تس�بب بإصابة 

زوجتي وأبنتي.
ومحمد ش�مس الدين هو أحد أبطال لعبة كمال األجس�ام، ش�ارك يف البطوالت منذ 

عام 2005 وفاز بما يقرب من 28 لقبا محليا.

أصفر وأمحر

األومليب يبدأ تدريباته اليومية يف كربالء حتضريا لتصفيات اسيا

رئيس اللجنة األوملبية رعد محودي يكرم منتخب العراق بالثالثي 

بغداد/ الزوراء
أقامت، امس األربعاء، لجنُة املسابقات يف الهيأة التطبيعية مؤتمرًا صحفًيا 
يف مقِر اتحاِد الكرة، بحضور رئيس لجنة املسابقات، الدكتور حيدر عويف، 
وأعضاء اللجنة، حيث قررت اللجنُة فتَح باب االنتقاالت للموس�ِم املقبل يف 
األول من ش�هر آب املقبل إىل التاس�ع عرش من شهر أيلول املقبل، وينتهي 
يف الس�اعة الثانية ع�رشة ليالً.  كما أق�رت اللجنُة انطالَق كأس الس�وبر 
ب�ني ال�زوراء والق�وة الجوية يوم الخام�س عرش من أيل�ول املقبل. كذلك 
أعلنت انط�الَق تصفيات كأس العراق للدرجتني الثاني�ة والثالثة كمرحلٍة 
أوىل يف الع�ارش م�ن أيلول املقبل. كما حددت اللجن�ُة قرعَة الدوري املمتاز 
يف الخام�س والعرشين من ش�هر آب املقبل، وانط�الق دوري الكرة املمتاز 
2022-2021 يوم العرشين من الش�هر املقبل.كذلك حددت اللجنُة الثاني 
عرش من شهر ترشين األول موعًدا النطالق دوري الدرجة األوىل بمشاركة 
24 فريًق�ا. كما حددت موعَد انط�الق دوري الدرجِة الثانية يف العارش من 
شهر ترشين الثاني. كما قررت اللجنُة منَح صالحية موعِد تحديد انطالق 

دوري الدرجة الثالثة إىل االتحادات الفرعية يف املحافظات.

دوري الكرة املمتاز للموسم اجلديد 
ينطلق يف العشرين من أيلول املقبل  

بغداد/ متابعة الزوراء

اس�تهل منتخبنا االوملبي بكرة القدم 

صباح امس األربعاء وحداته التدريبية 

كرب�الء  يف  التدريب�ي  معس�كره  يف 

املقدسة عىل اديم ملعب كربالء الدويل 

اس�تعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 

23 عام�اً والت�ي س�تنطلق يف الثالث 

والعرشين من ترشي�ن األول املقب�ل .

وقال املدير االداري للمنتخب االوملبي 

جليل صالح إن” املعسكر بدأ صباح 

امس بحضور الجهاز الفني بقيادة 

 ،“ س�كوب  مريوس�الف  التش�يكي 

مبيناً أن “ املدرب لديه فكرة واضحة 

الالعب�ني م�ن خ�الل  ع�ن جمي�ع 

متابعت�ه ملباريات ال�دوري املنقولة 

تلفزيونياً “.

“الوح�دات  أن  صال�ح  وأض�اف 

وجبت�ني  ع�ىل  قس�مت  التدريبي�ة 

صباحي�ة ومس�ائية، وس�يتم اجراء  

مباريات تجريبية بني الالعبني لتمييز 

األصل�ح من بينهم”، مش�رياً اىل أن “ 

الجه�از الفني قرر  تقس�يم الالعبني 

عىل وجبتني، حيث يتم تدريب كل 25 

العباً ملدة خمسة ايام “.

وتاب�ع صالح : “ س�يتم بع�د انتهاء 

املعس�كر التدريبي اختي�ار مجموعة 

م�ن الالعبني ت�راوح م�ن 25 اىل 30 

العباً الضافته�م اىل قائمة االوملبي“. 

الفت�ًا اىل أن” امل�درب أخ�ر الالعب�ني 

بحاجته اىل رؤية فني�ة حقيقية عىل 

ارض الواقع، وان البقاء س�يكون ملن 

لدي�ه االس�تعداد الثبات وج�وده مع 

املنتخب”.

االداري  املدي�ر  ق�دم  الخت�ام،  ويف 

للمنتخ�ب االوملب�ي ش�كره وتقديره 

م�ن  قدمت�ه  مل�ا  كرب�الء  ملحافظ�ة 

تسهيالت النجاح املعسكر هناك.

يذك�ر ان قرعة تصفيات كأس آس�يا 

تح�ت 23 عاماً، وضع�ت منتخبنا يف 

املجموع�ة الثالث�ة، برفق�ة البحرين 

وأفغانس�تان  املضيف�ة(،  )الدول�ة 

واملالديف.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

الوطني�ة  األوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س  ع�ر 

العراقي�ة، رعد حم�ودي، خ�الل تكريمه 

منتخب الع�راق بالثالثي عن تقديره العايل 

لالنجاز الكبري ال�ذي حققه العبو منتخب 

الع�راق يف البطولة العربي�ة بالثالثي التي 

ج�رت يف مدينة رشم الش�يخ املرصية بعد 

حصولهم عىل س�تة أوس�مة منها أربعة، 

ذهبية ووسام فيض واخر برونزي. 

 وقال حمودي، خالل استقبال وفد منتخبنا 

الوطني لفعاليات الثالثي امس االربعاء  يف 

مق�ر اللجن�ة االوملبية: ان م�ا قدمه العبو 

الثالثي يس�تحق  الثن�اء والتقدي�ر  العايل 

كون�ه إنج�از ملف�ت يجعلن�ا نتطل�ع اىل 

مزي�د من النتائج االيجابية يف املش�اركات 

املقبلة. واكد: ان االوملبية العراقية ستبقى 

داعمة لكل الفرق التي تحقق نتائج طيبة 

وترف�ع العل�م العراق�ي عالي�ا يف املحافل 

الدولي�ة املهمة. ودعا اتحاد الثالثي وباقي 

البن�اء  رضورة  اىل  العراقي�ة  االتح�ادات 

والتخطي�ط املس�تقبيل الصحي�ح لتهيئة 

جيل قادر عىل تحقيق االوسمة يف الدورات 

االوملبية املقبلة .

م�ن جانبه، ثم�ن رئيس االتح�اد العراقي 

لفعالي�ات الثالث�ي بختيار فري�ق اهتمام 

رئيس اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية  

رعد حمودي واس�تقباله وتكريمه ألبطال 

لعب�ة  الثالث�ي بع�د النتائج الجي�دة التي 

حققوه�ا واعتالئهم منص�ات التتويج يف 

اك�ر محفل عربي ج�رى يف مرص مؤخراً.

مبينا ان التكريم واالهتمام من قبل رئيس 

اللجن�ة االوملبي�ة س�يكون دافع�اً مهم�اً 

يحفزن�ا لتحقي�ق املزيد م�ن االنجازات يف 

محافل دولية عديدة .

هذا وعر الالعبون عن س�عادتهم الكبرية 

ملا حقق�وه من إنج�ازات واعدي�ن باملزيد 

م�ن التألق وإح�راز امليداليات يف البطوالت 

العربية والقارية والدولية املقبلة.

راضي شنيشل حيسم مصريه مع الزوراء غدا وقحطان جثري يقود كرة نفط ميسان
تسمية رزاق فرحان مدربا للكرخ 

بغداد/ 

بعة  متا

الزوراء:

م�درب  أكد 

رايض  الزوراء 

أن�ه  شنيش�ل 

سيحس�م موقفه م�ع الفريق يوم 

غ�د الجمعة م�ن خ�الل االجتماع 

بالهيئة اإلدارية لتقرير مصريه.

وقال شنيشل: “الزوراء فريق كبري 

لكنه يعاني من مشاكل مالية أثرت 

عليه يف املوسم الحايل، وبالتايل قبل 

الدخول يف منافسات املوسم املقبل 

البد م�ن توفر ظروف إع�داد تليق 

بحجم وسمعة الزوراء”.

وب�ني: “أعي جي�دا الظ�روف التي 

يم�ر بها النادي، لك�ن واقع الحال 

تحم�ل  م�درب  أي  ع�ىل  يف�رض 

املس�ؤولية وخصوصا فيما يخص 

الجانب  حقوق الالعب�ني وبالت�ايل 

امل�ايل يمث�ل مص�در قل�ق للجميع 

كذلك الالعب يتحفز 

علي�ه  يحص�ل  بم�ا 

م�ن حق�وق ومكافآت 

نحس�م  حت�ى  وبالت�ايل 

تك�ون  أن  الب�د  املوض�وع 

الرؤي�ة املالي�ة واضح�ة”.

وب�ني: “بش�كل ش�خيص فأنا 

متفهم لظروف الزوراء ولن أغايل 

يف طلبات�ي كمدرب لكن كرة القدم 

أدوات واملال هو من يمنحك فرصة 

لتش�كيل فريق قادر عىل املنافسة 

أم�ا يف ظل الراج�ع املايل فأجد من 

الصعب تكملة املشوار”.

يذكر أن إدارة الزوراء أبدت رغبتها 

بتجديد عقد املدرب رايض شنيشل 

للموسم املقبل، بينما رهن شنيشل 

إع�داد  س�بل  بتوف�ري  موافقت�ه 

مثالية.

ويف س�ياق منفص�ل، اتفقت إدارة 

نادي نفط ميس�ان بش�كل نهائي 

مع مدرب منتخب الشباب السابق 

قحط�ان جث�ري لقي�ادة الفريق يف 

املوسم املقبل.

وق�ال مصدر من داخل النادي إن 

اإلدارة أنهت اتفاقها مع املدرب 

الفري�ق  لقي�ادة  جث�ري  قحط�ان 

يف املوس�م املقب�ل، حي�ث يع�د من 

املدرب�ني الش�باب املميزين ويعول 

عليه نفط ميس�ان لتحقيق نتائج 

طيبة مع الفريق.

الصفق�ة  ع�ن  اإلع�الن  أن  وب�ني 

األس�بوع  س�يكون 

املقب�ل. الفت�ا إىل أن 

منح�ت  اإلدارة 

الض�وء  امل�درب 

خ�ر  أل ا

ر  ختي�ا ال

ئم�ة  قا

الفري�ق 

وإبرام 

التعاقدات 

م�ع العب�ني 

للموس�م  جدد 

املقبل.

يش�ار إىل أن نفط 

ميسان أنهى املوسم 

ال�دوري  امل�ايض م�ن 

العراق�ي باملرك�ز الثالث 

عرش برصيد 43 نقطة.

وم�ن جانب�ه، أعلن الالع�ب الدويل 

ادارة  أن  فرح�ان  رزاق  الس�ابق 

ن�ادي الك�رخ الري�ايض تعاق�دت 

معه لقيادة فريقها الكروي ملوسم 

واحد.

وقال فرح�ان: انه اتفق مع 

ادارة الن�ادي عىل كل النقاط 

املهم�ة والتي م�ن خاللها يتم 

قي�ادة الفريق للموس�م الكروي 

املقبل.

واضاف: انه ابقى عىل املدرب احمد 

عب�د الجب�ار مس�اعداً له وس�يتم 

تسمية مدرب مساعد آخر، ومدرب 

لحراس املرمى من قبله، مشرياً إىل 

أنه فاتح إدارة الن�ادي للتعاقد مع 

م�درب لياق�ة اجنبي ك�ون املدرب 

االجنبي سيخدم مشوار الفريق.

ان�ه مقتن�ع  اىل:  واش�ار فرح�ان 

بمس�توى الالعب�ني الذي�ن مثل�وا 

معه�م  التجدي�د  وس�يتم  الك�رخ 

باس�تثناء بعض الالعبني املعارين 

الذين عادوا ألنديتهم.

واك�د ان الفريق بحاج�ة اىل العب 

يف  مدافع�ني  اىل  اضاف�ة  مهاج�م 

الالعب�ني  ان  اىل  الفت�ا  الوس�ط. 

املوجودي�ن يمتلك�ون مهارات 

جيدة وباإلمكان تطويرهم.

يش�ار اىل ان فري�ق ن�ادي 

الكرخ حص�ل عىل املركز 

 45 برصي�د  الع�ارش 

نقط�ة 

يف ختام الدوري  املمتاز لكرة القدم 

للموسم 2020-2021.

وفتحت إدارة الطلبة باب التفاوض 

م�ع املدرب الش�اب أحم�د صالح، 

لقيادة الفريق يف املوسم املقبل.

إدارة  وق�ال مص�در مق�رب م�ن 

الطلبة ان “اإلدارة طرحت 3 أسماء 

تدريبية، لكن األفضلية تتجه صوب 

املدرب الشاب أحمد صالح”.

ع�ن  تبح�ث  “اإلدارة  وأض�اف: 

استقرار مبكر يف املوسم املقبل”.

وأوضح أن نادي الطلبة يراهن عىل 

خوض موسم مختلف عن املواسم 

املاضي�ة، حيث يس�عى الس�تعادة 

بريق الفريق بعد أن عاش لحظات 

أن  قب�ل  عصيب�ة 

موقع�ه  يؤم�ن 

ال�دوري  يف 

املمتاز.

إىل  ولف�ت 

إدارة  أن 

الطلبة 

تنتظ�ر 

حس�م 

تس�مية 

للب�دء  امل�درب 

التعاق�دات  يف 

م�ع الالعبني الجدد، حس�ب رغبة 

الجهاز الفني.

يشار إىل أن الطلبة تمكن يف الجولة 

األخ�رية من تأكيد بقائه يف الدوري 

املمت�از، بع�د الف�وز ع�ىل فري�ق 

الكهرباء بهدف دون رد.

إعالمنا الرياضي
محرر الن�رشة الرياضية يف القن�اة العراقية االخبارية 
الزمي�ل عيل خض�ري اعلن اصابته بفاي�روس كورونا 
املس�تجد، امنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل للزميل 
العزيز وان يلبس�ه الرحم�ن ثوب الصح�ة والعافية 
التامت�ني وان يعود ملمارس�ة عمله املهن�ي من جديد 

خالل االيام املقبلة.
  ******************

أقام قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكومي يف وزارة الش�باب 
والتقري�ر  )الريبورت�اج  ع�ن  مح�ارضًة  والرياض�ة 
الصحفي والف�رق بينهما(، عر املنص�ة االلكرونية 
)fcc(، وبمش�اركة عدًد من موظفي القس�م ودوائر 
وأقس�ام ال�وزارة وم�ن جمهوري�ة م�رص العربي�ة، 

واملهتمني بهذا الش�أن، وحارض فيها املوظف يف القسم 
والصحفي الريايض محمد عبد حمدي.

بمختلف وأش�ار حم�دي إىل األف�كار الجدي�دة التي ش�هدها مي�دان اإلعالم  و
مش�اربه، وأهمي�ة ذل�ك ع�ىل كل األصع�دة، مبيًن�ا الخ�ر الصحف�ي، والتقرير 
الصحفي، وأنواعه، والفرق بينهما، وأهميتهما، والخر يكون مخترص ومقتضب 
ويتطلب رسعة النرش، أما التقرير يكون أكثر تفصياًل ووقت أكر من الخر. من 
جان�ب آخر تطرق إىل مفهوم الريبورتاج، ويهدف إىل إعطاء املعلومة مع االعتماد 
عىل الوصف وبأس�لوب أدبي متميز، وأنواعه: اإلذاع�ي، والتلفزيوني، والواقعي، 

واالستقصائي، واملقاطع الصوتية. 
  ******************

عض�و الهيئ�ة العام�ة يف االتح�اد العراق�ي للصحافة 
الرياضي�ة، الزمي�ل عبد الكري�م ي�ارس، احتفل بعيد 
مي�الده قب�ل اي�ام، خالص االمني�ات للزمي�ل العزيز  
بالعم�ر املديد ومواصل�ة النجاح يف حياته ومش�واره 

املهني.



تنس  نهائي  ربع  دجوكوفيتش  نوفاك  الرصبي  بلغ 
الرجال يف أوملبياد طوكيو 2020، بالفوز عىل اإلسباني 
دون  بمجموعتني  فوكينا  دافيدوفيتش  أليخاندرو 

مقابل.
حسم  من  تمكن  عاملياً  األول  املصنف  دجوكوفيتش 
الرصبي  وواصل   3-6 بواقع  االفتتاحية  املجموعة 
إحكام سيطرته عىل مجريات املباراة لينهي املجموعة 
الثانية 6-1 ضارباً موعداً مع الياباني كي نيشيكوري 

يف ربع النهائي.
من جهته تأهل الرويس الذي يلعب تحت راية اللجنة 
األوملبية الروسية دانييل ميدفيديف أيضاً بفوزه عىل 

اإليطايل فابيو فونيني بمجموعتني لواحدة.
كسب  األوملبية  الدورة  يف  الثاني  املصنف  ميدفيديف 
املجموعة  يف  فونيني  عاد  ثم   ،2-6 األوىل  املجموعة 
بعد   ،3-6 بها  فاز  حيث  األطول،  كانت  التي  الثانية 
ميدفيديف  الرويس  لكن  اللعب،  من  الساعة  قرابة 
يف  ونجح  الحاسمة،  املجموعة  يف  توازنه  استعاد 

الحصول عليها 6-2، حاجزاً مكانه يف ربع النهائي.
ورضب الرويس موعًدا يف دور الثمانية مع االسباني 
دومينيك  األملاني  عىل  الفائز  بوستا  كارينيو  بابلو 

كوبفر 6-7 )6-8(، 3-6.
املناخية  الظروف  من  اشتكى  أن  ملدفيديف  سبق 
بنقل  املنظمني  وطالب  األوىل  املباراة  يف  الصعبة 

املباريات اىل األمسية.
وقال بعد الفوز : »لم أكن أشعر بحال جيدة يف التنفس 

حتى 
لم  مغلق،  صدري  وكأن  شعرت  االوىل.  املجموعة  يف 

أقَو عىل التنفس كما يجب«.
»جيدة«  بحال  يشعر  كان  إذا  الحكم  سأله  وعندما 
خالل املجموعة الثانية، أجاب الرويس: »بإمكاني أن 
أنهي املباراة، ولكن بإمكاني أن أموت. إذا توفيت من 

سيتحمل املسؤولية؟«.
اليوم هو االكثر رطوبة  أن  الرويس: »أعتقد  وأضاف 
كانت  الشمس  حرارة.  االكثر  وربما  اآلن،  حتى 
الظالم  بدا وكأن  الثانية،  املجموعة  نهاية  قوية. مع 
بني  دقائق  عرش  دامت  اسرتاحة  عينّي«.بعد  يف 
إرسال  مدفيديف  كرس  والثالثة،  الثانية  املجموعتني 
املجموعة  من  االوىل  الثالثة  باالشواط  وفاز  االيطايل 

قبل ان ينهيها لصالحه.
قلت  املساء،  يف  املباريات  يقيموا  أن  »عليهم  وأرص: 

ذلك من البداية وأستمر بقوله«.
 تسيتسيباس يسقط...ويخرج                  

بتسيتسيباس معوًّضا  أومبري  أوغو  الفرنيس  وأطاح 
تأخره بمجموعة اىل فوز 6-2، 6-7 )4-7(، 2-6.

طلب  غاروس  روالن  وصيف  تسيتسيباس  وكان 
مع  اليمنى  قدمه  يف  إلصابة  طبًيا  مستقطًعا  وقًتا 
يف  مستواه  يتدهور  أن  قبل  الثانية  املجموعة  نهاية 

الحاسمة.
علم  تحت  املشارك  الرويس  مع  أومبري  ويلعب 

كارن  الذي محايد  خاتشانوف 

شفارتسمان  دييغو  االرجنتيني  حساب  عىل  تأهل 
.1-6 ،6-2 ،1-6

لدى السيدات، بلغت األوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور 
نصف النهائي بفوزها عىل االيطالية كاميال جورجي 

.4-6 ،4-6
املصنفات  أعىل  عاملًيا  الخامسة  سفيتولينا  وباتت 
حالًيا بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا واالسرتالية 
آشيل بارتي والبيالروسية أرينا سابالينكا املصنفات 

أوىل وثانية وثالثة توالياً.
الالعب  تكون  عندما  أنه  »تدركون  الفوز:  بعد  قالت 
والجميع  يهزمك  ان  الجميع  يريد  تصنيًفا،  االعىل 

متحفز جًدا للتفوق عليك«.
وتابعت: »األلعاب األوملبية حدث مميز جًدا. يف أوكرانيا 
الغراند  بطوالت  من  أكرب  حتى  كبري،  حدث  يعترب 

سالم. لذا أنا أركز جيًدا عىل الفوز بأي ميدالية«.
التشيكية  مع  النهائي  نصف  يف  سفيتولينا  وتلعب 
بعدما  أوساكا،  أقصت  التي  فوندروشوفا  ماركيتا 
التي  بادوسا  باوال  االسبانية  حساب  عىل  عربت 
انسحبت يف املجموعة الثانية بسبب املرض وخرجت 
 6-3 متأخرة  كانت  بعدما  متحرك  كريس  عىل 
أندي  الربيطاني  خرج  الرجال،  زوجي  وصفر-3.ويف 
من  و2016   2012 يف  الفردي  ذهبية  حامل  موراي 
بعد  ساليزبريي  جو  زميله  مع  النهائي  ربع  الدور 
تشيليتش  مارتن  الكرواتي  الثنائي  أمام  خسارتهما 

وإيفان دوديغ 4-6، 7-6 )2-7(، 10-7.

الفرنيس، رافائيل فاران،  املدافع  بات 
إىل  مدريد  ريال  من  حديثا  املنتقل 
العب  أغىل  رابع  يونايتد،  مانشسرت 

يرحل عن املريينجي يف التاريخ.
التفاق  توصله  مدريد،  ريال  وأعلن 
مع النادي اإلنجليزي عىل بيع فاران، 
املالية  التفاصيل  عن  الكشف  دون 
للصفقة.لكن بحسب صحيفة ماركا 

امللكي،  النادي  املقربة من  اإلسبانية، 
مليون   50 تبلغ  الصفقة  قيمة  فإن 

يورو.
جاء  فاران  أن  الصحيفة  وأضافت 
كريستيانو  من:  كل  خلف  بذلك 
رونالدو )105 ماليني يورو(، وألفارو 
وآنخيل  يورو(،  مليون   80( موراتا 
يورو(.وانضم  مليون   75( ماريا  دي 

كان  عندما  مدريد  ريال  إىل  فاران 
النس  من  قادًما  عاًما،   18 عمره 
يورو.ولحق  ماليني   10 مقابل 
السابق سريجيو  الفرنيس بزميله 
سانتياجو  أسوار  خارج  راموس 

املدافع  انضم  حيث  برنابيو، 
إىل  الصيف  هذا  املخرضم  اإلسباني 

باريس سان جريمان.

يأمل املالكم الجزائري يونس نمويش يف متابعة مشواره ضمن أوملبياد 
وزن  يف  الـ16  دور  الخميس  اليوم  يخوض  عندما  الصيفي،  طوكيو 
75-69 كلغ.بعد تغلبه عىل األوغندي كافوما دافيد سيموجو -5صفر 

يف دور الـ32، يالقي نمويش الفيليبيني أومري مارسيال.
األوملبية  للجنة  الرسمية  للصفحة  األوغندي  عىل  تفّوقه  عن  تحّدث 
الجزائرية: “فزت يف الجولة األوىل أمام منافس أعرفه جيًدا، حيث سبق 
بالسنغال،  النهائي  الدور نصف  التصفيات يف  يل وأن تفوقت عليه يف 
الحمد  لكن  قوة،  بكل  االنتقام ودخل  يبحث عن  كان  حيث 
نصائح  بفضل  املباراة  تسيري  من  تمكنت  لله 

مدربي”.
أحسن  بطريقة  عليه  “فزت  تابع: 
الله  شاء  وإن  السنغال،  نزال  من 

سنرفع الراية الوطنية”.
املالكمة،  يف  بداياته  وعن 
عاماً(،   28( نمويش  قال 
خامس بطولة إفريقيا 
“كانت   2017
بالصدفة. مارست 
بعض الرياضات 
صبحت  أ و
كمة  ملال ا
ضة  يا ر
ة  يد جد

يف 
ي  د لنا ا

كنت  الذي 
اليه،  منضًما 

بتجربة  ففكرت 
التجربة،  بعد  األمر. 

ولدت  أنني  اكتشفت 
هذه  أجل  من 

الرياضة”.

الكازاخستاني  مع  رزق  يرسي  املرصي  يلعب  كلغ،   +91 وزن  ويف 
كمسيبك كونكاباييف يف دور الـ16 والجزائري شعيب بولودينات مع 

األمريكي ريتشارد توريز جونيور.
يف تصفيات 100 م فراشة ضمن السباحة، يشارك البحريني عبدالله 
واملرصي  ريش  بو  يوسف  السعودي  قيل،  عباس  الكويتي  عيىس، 

يوسف رمضان.
الرماية، تخوض املرصية ماغي عشماوي واللبنانية راي باسيل  ويف 
إذ  النهائي،  إىل  بالتأهل  آمالهما  منطقًيا  فقدتا  أن  بعد  الثاني،  اليوم 
للمتصدرة   75 مقابل   ،75 أصل  من  طبًقا   67 منهما  كل  أصابت 

السلوفاكية سوسانا شتيفتشيكوفا.
وطالل  الفيحان  الرحمن  عبد  الكويتيان  يخوض  الرجال،  ولدى 
الرشيدي، املرصيان عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر والقطري محمد 
أُلفة  التونسية  تخوض  أيًضا،  الرماية  الثاني.ويف  اليوم  الرميحي 
اإلماراتي من  الجودو، يخوض  25 م.ويف  الشارني تصفيات مسدس 

أصل مولدايف إيفان ريمارنكو دور الـ32 يف وزن 100- كلغ.
عيل  عرب  ليزر  سباق  ومرص  ناكر  سباق  تونس  تخوض  الرشاع،  ويف 
بدوي ليز وليزر راديال عرب خلود منيس ليزر راديال والجزائر سباق أر 

أس: أكس عرب نجاة بريي وحمزة بوراس.
زوجي  وتونس  بمجذافني  الزوجي  الجزائر  تخوض  التجذيف،  ويف 

بمجذافني وزن خفيف.

                         

حـدد بـول بوجبـا، نجـم 
يونايتـد  مانشسـرت 
خالل  أولوياته  اإلنجليزي، 
الصيفية  االنتقـاالت  فرتة 

الجارية.
كانـال  شبكـة  وكشفـت 
أن  الفرنسيـة  سابورتـر 
بوجبا رفض مؤخرا عرضا 
لتمديد تعاقـده مع النادي 

اإلنجليزي، وقرر أن تكون أولويته االنتقال إىل صفوف باريس سان 
جريمان.وأضافت أن هذه الخطوة تعد مؤرشا إيجابيا يقرب الالعب 

الدويل الفرنيس من جدران حديقة األمراء.
ولفتـت إىل أن الكـل ينتظـر مـا سيحـدث خـالل الفـرتة القادمة، 
وهـل سيقدم النـادي اإلنجليزي عرضا جديـدا لنجمه الفرنيس، أم 
ستضطـر إدارة مانشسرت يونايتد لبدء التفاوض مع سان جريمان 

إلتمام هذه الصفقة التي ستكون مدوية.
وكان النادي البارييس أبرم صفقات قوية هذا الصيف بالتعاقد مع 
جورجينيو فينالدوم، سريجيو راموس، أرشف حكيمي، والحارس 
اإليطـايل جيانلويجي دوناروما.ويخطط سـان جريمان، الستعادة 
لقب الدوري الفرنيس الذي خرسه باملوسم املايض، وخوض محاولة 

جديدة لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

نهائي  ربع  اللقب  حاملة  الربازيل  بلغت 
طوكيو  بأوملبياد  القدم  كرة  مسابقة 
بعد فوزها عىل السعودية 3-1 يف ختام 

منافسات املجموعة الرابعة.
بعد  التسجيل  افتتح  كونيا  ماتيوس 
البداية،  أقل من ربع ساعة عىل صافرة 
قبل أن يعادل عبد اإلله العمري النتيجة 
ويف   ،27 الدقيقة  يف  السعودي  لألخرض 
الدقيقة 76 أضاف ريتشارليسون هدف 
يعود  أن  للربازيل، قبل  التقدم من جديد 
يف  الثالث  الهدف  ويضيف  ذاته  الالعب 
الوقت املحتسب بديالً عن الضائع مؤمناً 
الثمانية  دور  وبلوغه  اللقب  حامل  فوز 

متصدراً للمجموعة.
القدم  كرة  منافسات  أملانيا  وودعت 
للرجال بتعادلها مع كوت ديفوار بهدف 
ملثله يف الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة 
لتحجز كوت ديفوار مكاناً يف ربع  أيضاً 

النهائي.
الجنوبية  كوريا  منتخب  واكتسح 
ضمن   ،0  /  6 الهندورايس  نظريه 
باملجموعة  الثالثة  الجولة  منافسات 
للرجال  القدم  كرة  مسابقة  من  الثانية 

يف  حاليا  املقامة  األوملبية  األلعاب  بدورة 
العاصمة طوكيو.

جو  أوي  هوانج  سجل   12 الدقيقة  ويف 

من  الكوري  للمنتخب  التقدم  هدف 
رضبة جزاء، قبل أن يضيف وون دو جي 
الهدف الثاني بنفس الطريقة يف الدقيقة 

. 19
الهدف  ليسجل  جو  أوي  هوانج  وعاد 
الدقيقة  يف  لفريقه  والثالث  له  الثاني 

من  بدال  املحتسب  الوقت  من  الخامسة 
الضائع للشوط األول.

ليسجل  تألقه  جو  أوي  هوانج  وواصل 
يف  لفريقه  والرابع  له  الثالث  الهدف 
أن  قبل  جزاء،  رضبة  من   52 الدقيقة 
الخامس  الهدف  يا  ين  كيم  يسجل 
إن  كانج  يل  اختتم  ثم   ،64 الدقيقة  يف 
يف  السادس  بالهدف  األهداف  مهرجان 

الدقيقة 82.
رصيده  الجنوبية  كوريا  منتخب  ورفع 
إىل ست نقاط يف صدارة ترتيب املجموعة 
الثانية، فيما تجمد رصيد هندوراس عند 
ثالث نقاط يف املركز الرابع واألخري لتودع 

املنافسات.
ذاتها،  باملجموعة  أخرى  مباراة  ويف 
الثمانية  لدور  نيوزيلندا  منتخب  تأهل 
مع  السلبي  تعادله  بعد  املنافسات،  من 

نظريه الروماني.
ورفع منتخب نيوزيلندا رصيده إىل أربع 
نقاط يف املركز الثاني باملجموعة متفوقا 
الروماني  املنتخب  عن  األهداف  بفارق 
صاحب الرصيد ذاته من النقاط يف املركز 

الثالث.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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أخنيل توريس: رابطة الليجا لن 
تسمح برحيل ميسي

خطوة جديدة تقرب بوجبا 
من سان جريمان

اعالم الكرتوني

الربازيل وكوت ديفوار وكوريا اجلنوبية ونيوزيلندا إىل ربع النهائي

مفكرة الزوراء

يـرى أنخيل توريـس، رئيس نـادي خيتـايف، أن رابطـة الليجا لن 
تسمح برحيل األرجنتيني ليونيل مييس، قائد برشلونة، عن فريقه 
هـذا الصيف، وذلك يف ظل حاجـة البارسا لتخفيض فاتورة رواتبه 

من أجل التجديد لنجمه األول، وفقا للوائح الرابطة.
وقـال توريس، يف ترصيحـات نقلتها صحيفة مونـدو ديبورتيفو 
الكتالونية: “مستقبل ليونيل ميـيس يف برشلونة.. رابطة الليجا ال 
يمكن أن تسمـح له بالرحيل هذا العام، حينهـا سريتكبون خطأً، 
وسنأسـف لذلك”.وتابـع: “إنـه أفضل العـب كرة قـدم يف العالم، 
ويجـب أن يعتـزل يف إسبانيا، مع قواعد السيطـرة االقتصادية بال 
شـك.. لكن يف بعض األحيـان عليك أن ترفع يـدك قلياًل”.وأضاف: 
“أعتقـد أن رابطـة الليجا ستكـون مرنة بعض الـيء، بعد العام 
السيـئ الذي خرست فيه كرة القـدم اإلسبانية مليار يورو، بسبب 
فـريوس كورونا”.وواصـل: “سأفعل كل ما يف وسعـي، ألن العبي 
كـرة القـدم مثل ميـيس وكريستيانو يجـب أال يغادروا أبـًدا، ألننا 
جميًعـا مترضرون”.وختم توريـس: “رغم أن األمر يبـدو غريًبا، 
لكنني أحب كرة القدم، ومييس بالنسبة يل أفضل العب كرة قدم يف 

العالم، ويجب أن يكون يف أفضل دوري يف العالم، وهو الليجا”.

أوملبياد طوكيو 

اجلزائري منوشي ملتابعة مشواره يف األوملبياد بنجاح فاران رابع أغلى العب يغادر ريال مدريد

سلة أمريكا تستعرض وتلحق اخلسارة الثانية بإيران

دجوكوفيتش وميدفيديف إىل ربع النهائي وخروج تسيتسيباس

اإليراني  نظريه  السلة  لكرة  األمريكي  املنتخب  اكتسح 
66-120 أمس األربعاء خالل منافسات الجولة الثانية 
املقامة يف  األوملبية  األلعاب  األوىل، خالل  املجموعة  من 

العاصمة اليابانية طوكيو.
وسّجل داميان ليالرد 21 نقطة، وأضاف زمياله ديفن 

بوكر وجايسون تايتوم 16 و14 نقطة عىل التوايل.
أنهى  إذا  البداية،  منذ  واضحاً  األمريكي  التفّوق  وكان 
وّسع  ثم   ،28-12 متقدماً  املباراة  من  األول  الربع 
 60-30 األّول  الشوط  لينتهي  الثاني  الربع  يف  الفارق 

لصالح الواليات املتحدة.
كان  الذين  اإليرانيني  أداء  تراجع  الثاني،  الشوط  ويف 
أفضل  أبادي  جعفر  جمشيدي  ومحّمد  حدادي  حامد 

مسجلني لديهم مع 14 نقطة لكل منهما.
“إنها  املباراة:  بعد  برس  فرانس  لوكالة  أبادي  وقال 

كانت مواجهة جيدة” رغم الخسارة.
مع  املباراة  كامل  عىل  إيقاعهم  األمريكيون  وفرض 
محاولة،   13 أصل  من  ثالثيات  لسبع  ليالرد  تسجيل 
وسط استعصاء التسجيل من جانب املنتخب اإليراني.

السياسة،  بطعم  كانت  الرياضية  املواجهة  أن  ورغم 

عبني كانت األجواء وّدية بني  لال ا
حيث خالل املباراة، وبعدها، 
نظرائهم توجه بعض اإليرانيني  إىل 
طالبني  التقاط األمريكيني  منهم 

صور سوياً.
إليران بعد األوىل وهذه الخسارة الثانية 

أمام تشيكيا.
األوىل  املجموعة  تواجه ويف  أيضاً، 
تشيكيا  متسلّحة فرنسا  الحقاً 
األول  الفوز  “دريم بزخم  عىل 

تيم”.
فوزها  تشيكيا، وبحال  عىل 
ربع ستضمن فرنسا  إىل  تأهلها 
علماً  ووصيف النهائي،  بطل  بأن 
مجموعة  دور كل  إىل  يتأهل 
مع  يف الثمانية  منتخبني  أفضل 

املركز الثالث.
املجموعة  أملانيا ويف  فازت  الثانية، 

نيجرييا  92-99.عىل 
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بدعوى دخوهلم منطقة حرب

اإلذاعات احمللية تتفوق على القنوات التلفزيونية يف تقديم ما حيتاجه اجلمهور

تونس/ متابعة الزوراء:
خرس اإلعالم التونيس فرص�ة أن يكون مصدر 
الح�دث  يف  وال�دويل  العرب�ي  لإلع�الم  الخ�ر 
االستثنائي ال�ذي تمر به تون�س، وذلك بسبب 
ضعف تغطيته وعدم مواجهته لحملة التشويه 
املمنهج�ة من القنوات القطري�ة واإلخوانية ملا 

يجري.
ويواجه اإلعالم التونيس انتقادات الذعة بسبب 
ضع�ف تغطيت�ه لألح�داث الجاري�ة يف الب�الد 
مقارن�ة بوسائل اإلع�الم األجنبي�ة، إىل جانب 
حملة م�ن املناب�ر القطري�ة واإلخواني�ة التي 
تتهمه بدع�م ما تسميه “انقالب�ا”، يف حني أن 
قيادات حركة النهضة وغريهم من السياسيني 
يت�اح لهم الحديث بكل حرية عىل سائر وسائل 

اإلعالم التونسية.
وفوت�ت القنوات التونسي�ة الفرصة بأن تكون 
مص�در الخ�ر للح�دث ال�ذي تص�در ن�رات 
األخب�ار العربية والدولية، فمن�ذ بداية اإلعالن 
عن الق�رارات االستثنائية التي اتخذها الرئيس 
قي�س سعي�د مس�اء األح�د امل�ايض واملتعلّقة 
بتفعي�ل الفصل 80 من الدستور، يف بث مبارش 
ع�ىل القناة الوطنية التونسي�ة، كانت القنوات 
التلفزيونية األخ�رى تبث برامجه�ا الرتفيهية 
ومسلسالته�ا الدرامي�ة بشكل اعتي�ادي، ولم 
تتفط�ن مل�ا يج�ري حتى وق�ت متأخ�ر، حني 
امتألت الشوارع التونسية باملواطنني املرحبني 
بالقرارات، ومواقع التواصل االجتماعي بالبث 

املبارش لألحداث.
وأع�رب الكث�ري م�ن الناشط�ني ع�ىل مواق�ع 

التواص�ل االجتماعي ع�ن استيائه�م من أداء 
اإلع�الم التونيس، الذي ب�دا هزيال ومتواضعا يف 
تفسري رؤية التونسيني ونقل الوقائع ووجهات 
النظ�ر املختلف�ة والرتكي�ز ع�ىل الخصوصي�ة 
التونسي�ة وتميزها عن التج�ارب األخرى التي 
يحاول اإلع�الم القطري واإلخوان�ي إسقاطها 

بشكل مشوه عىل الحدث التونيس.
وق�ال متابع�ون إن قن�اة الجزي�رة القطري�ة 
مارست التضليل ونر األخبار الكاذبة بصورة 
فاضح�ة، فيما ب�دا شعار الرأي وال�رأي اآلخر 
ال يم�ت للحقيقة بصلة يف التغطي�ة اإلخبارية 
وصور املظاهرات التي اجتاحت بعض املناطق 
ضد حركة النهضة، إذ بثت صور للمتظاهرين 
ض�د النهضة عىل أنها للموالني لها، فيما غيبت 
صور ومقاط�ع الفيديو للمظاهرات الحقيقية 

والت�ي انت�رت بشك�ل واس�ع ع�ىل مواق�ع 
التواصل االجتماعي.

وباملثل تعاملت املنابر املمولة قطريا واملحسوبة 
عىل اإلسالميني مع ما يجري يف تونس، وعتمت 
بشك�ل ت�ام ع�ىل آراء التونسي�ني أشخاص�ا 
ومنظمات وهيئ�ات مؤيدة لق�رارات الرئيس، 
يف انحي�از تام للنهضة وحلفائه�ا، وبما يتناىف 
مع املعاي�ري الصحافي�ة واملهني�ة، والذي مثل 
فرص�ة لإلع�الم التونيس أن يك�ون يف مستوى 
الح�دث وينق�ل الص�ورة الحقيقي�ة بوضوح 
ومصداقي�ة بتغطي�ة مكثفة تواج�ه ادعاءات 

اإلعالم اإلخواني.
ودعت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
والب�ري “الهايك�ا” ك�ل مؤسس�ات اإلعالم 
السمعي البري إىل القيام بوظيفتها يف اإلخبار 

ونق�ل األحداث وتقديم املعلوم�ة للمواطن بعد 
التثبت والتحري يف صدقيتها.

وطالب�ت الصحفيني ب�رورة القيام بدورهم 
بك�ل مسؤولي�ة يف ه�ذا الظ�رف االستثنائ�ي 
من خالل االلت�زام بقواعد املهن�ة وأخالقياتها 

والتحيل بأعىل درجات املوضوعية والنزاهة.
ولم تستفد وسائل اإلعالم التونسية من الدرس 
الساب�ق، حيث واجه�ت سيال م�ن االنتقادات 
لغي�اب تغطية القن�وات العمومي�ة والخاصة  
للمظاهرات الت�ي جابت العديد من محافظات 
تون�س صب�اح األح�د يف الخام�س والعرين 
من يوليو، وحّم�ل املتظاهرون مسؤولية سوء 
األوض�اع يف الب�الد لحركة النهض�ة اإلسالمية، 
بشكل خاص، وذلك يف نف�س اليوم الذي جرى 
فيه اإلعالن عن القرارات الرئاسية بحل الرملان 

وإقالة رئيس الحكومة ورئيس الرملان.
وبمتابعة بعض القنوات التلفزيونية العمومية 
والخاّصة، يجد املشاهد فقط أفالما ومسلسالت 
مدبلجة وبرام�ج فكاهية وال أثر لالحتجاجات 
التي حصلت وال حتى لذكرى عيد الجمهورية.

وتوّجه�ت انتق�ادات الذعة لإلع�الم العمومي 
األطي�اف  لبع�ض  وال�والء  بالتعام�ل  واُته�م 
السياسي�ة، بينم�ا ب�ث التلفزي�ون الوطني يف 
نرة األخبار الرئيسة يف الثامنة مساء بتوقيت 
تونس تقريرا ال يتجاوز أربع دقائق عما يحصل 

من احتجاجات يف املحافظات التونسية.
وك�ان املشاه�د التون�يس ينتظ�ر أن يج�د يف 
والخاّص�ة  العمومي�ة  التلفزيوني�ة  القن�وات 
برامج تنقل له بكّل مصداقية وحرفية حقيقة 
ما يحصل يف تونس من احتجاجات، خاّصة أّن 

العدي�د من القنوات األجنبي�ة باتت تعتمد نر 
األخبار الزائفة، وفق أجندتها السياسية.

ودع�ت “الهايكا” الصحفي�ني ووسائل اإلعالم 
إىل الح�رص عىل تق�ي الخ�ر واستقائه من 
مص�ادره وتقدي�م املعلومة الدقيق�ة والثابتة 
وتوخ�ي الح�ذر م�ن األخب�ار املنش�ورة ع�ىل 
صفح�ات التواصل االجتماعي الت�ي قد تكون 
زائف�ة أو مضلل�ة. كم�ا حذرت م�ن محاوالت 
خطاب�ات  لب�ث  اإلعالمي�ة  املناب�ر  استغ�الل 

التحريض عىل الكراهية والعنف.
وذّكرت الهيئة القن�وات التلفزيونية واإلذاعية 
خطه�ا  باستقاللي�ة  التشب�ث  ب�رورة 
التحري�ري والتصدي إىل أي محاولة لالستغالل 

والتوظيف.
وأكدت رضورة التشبث بالحق يف حرية التعبري 
واإلعالم وع�دم التفريط يف ه�ذا املكسب تحت 
أي ظرف ودعت رئي�س الجمهورية إىل ضمان 
هذه املبادئ الدستوري�ة وتكريسها عىل أرض 

الواقع.
ومواقعه�ا  التونسي�ة  لإلذاع�ات  ويحس�ب 
اإللكرتوني�ة متابعة األوضاع بك�ّل تفاصيلها، 
وتن�اول جمي�ع وجه�ات النظ�ر، والتحليالت 
للق�رارات  واملنتقدي�ن  للمؤيدي�ن  السياسي�ة 
الرئاسي�ة، وإتاح�ة املج�ال لجمي�ع األطياف 
السياسي�ة برح رؤيته�ا للقضي�ة، متفوقة 

بذلك عىل القنوات التلفزيونية املختلفة.
وشاب�ت املشه�د اإلعالم�ي بع�ض النقائ�ص 
واإلخالالت بتأثري م�ن لوبيات املال والسياسة. 
ووف�ق الهايك�ا، ف�إن معالجة ذلك ل�ن تكون 
إال م�ن خ�الل تأصي�ل حري�ة التعب�ري وتقنني 

مؤسساته�ا وتطوي�ر اإلط�ار املنظ�م لحري�ة 
املعاي�ري  وف�ق  الب�ري  السمع�ي  االتص�ال 
الدولية وإعالء سلطة القانون، ودعت القنوات 
غ�ري القانوني�ة إىل التوقف عن الب�ث وتحملها 
مسؤولي�ة ما يمك�ن أن ينجر ع�ن الخطابات 

التحريضية التي تبثها.
وأك�دت نقاب�ة الصحفي�ني ع�ىل مساندته�ا 
رفعه�ا  الت�ي  املروع�ة  للمطال�ب  املطلق�ة 
التونسي�ون خ�الل تحركاته�م االحتجاجية يف 
عي�د الجمهورية عىل خلفية ت�ردي أوضاعهم 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والصحية والناتجة 

عن فشل منظومة الحكم برمته.
الوطني�ة  النقاب�ة  رئي�س  نائب�ة  ورصح�ت 
للصحفي�ني التونسيني أمرية محمد يف تعليقها 
عىل القرارات األخرية لرئيس الجمهورية سعيد 
أنه�م طالبوا رئي�س الدولة بتوضي�ح خارطة 

الطريق.
واعترت محمد خالل مداخلة يف برنامج إذاعي 
أن الحريات وخاص�ة حرية اإلعالم والصحافة 
خط أحمر، وشددت عىل أن هذا الخطاب موجه 

لكل األطراف وليس لرئيس الدولة فقط.
وأضاف�ت أن نقيب الصحافي�ني محمد ياسني 
الج�اليص التق�ى الرئي�س سعيد وذل�ك بطلب 

منه.
ودعت النقابة الصحفيني ومختلف املؤسسات 
اإلعالمي�ة إىل التح�يل ب�روح املسؤولي�ة يف هذا 
الوض�ع الدقي�ق، والتقي�د بأخالقي�ات املهن�ة 
والتثب�ت م�ن األخب�ار وع�دم ب�ث خطاب�ات 
الكراهية والعنف والتحريض سواء عىل مواقع 

التواصل االجتماعي أو يف املواد الصحافية.

اإلعالم التونسي خيسر األسبقية أمام اإلعالم األجنيب يف تغطية األحداث االستثنائية

 موسكو/أ.ف.ب:
الف�درايل  الجه�از  حج�ب 
االتص�االت  ملراقب�ة  ال�رويس 
»روسكومنادزور«، 49 موقعاً عىل 
صلة بمع�ارض الكرمل�ني البارز 
املسجون أليكيس نافالني، يف وقت 
تكثف في�ه السلط�ات ضغوطها 
ع�ىل املعارضة مع اق�رتاب موعد 
االنتخاب�ات التريعية املقررة يف 

سبتمر/ أيلول.
وأف�اد الجهاز الف�درايل عن تقييد 
منظم�ة  مواق�ع  إىل  الوص�ول 
واملكات�ب  الفس�اد،  مكافح�ة 
اإلقليمي�ة التابع�ة لنافالني، بناًء 
ع�ىل طل�ب م�ن النياب�ة العامة. 
وأوضح يف بيان أّن املواقع املذكورة 
»ُتستخ�دم م�ن أج�ل الروباغندا 
املتطرف�ة  األعم�ال  ومواصل�ة 

املحظورة«.
وك�ان ليونيد فولك�وف، أحد أبرز 
املقربني من نافالن�ي، قد أعلن يف 
وق�ت سابق عر توي�رت أّنه »بناًء 
ع�ىل ق�رار م�ن النياب�ة العام�ة، 

ُحجب 49 موقعاً يف آن واحد«.
يف  ال�رويس  القض�اء  وصّن�ف 
يوني�و/ حزيران ث�الث منظمات 
تابعة لنافالن�ي )45 عاماً( بأنها 
»متطرفة«، وحظر عملها. وطال 

اإلجراء تحدي�داً منظمة مكافحة 
الفس�اد التي ُتع�رف بتحقيقاتها 
عن نم�ط حياة النخ�ب الروسية 
وتجاوزاته�ا، وأنشط�ة املكات�ب 
لنافالن�ي  التابع�ة  اإلقليمي�ة 
التظاهرات  ع�ىل صعي�د تنظي�م 

والحمالت االنتخابية.
الروسي�ة  املعارض�ة  وتتع�رض 
خ�الل األشه�ر األخ�رية لضغوط 
متزايدة، ك�ان أبرزها الحكم عىل 
نافالن�ي بالسج�ن مل�دة عام�ني 
ونص�ف ع�ام، ونف�ي العديد من 
املعارض�ة واتخ�اذ  الشخصي�ات 
إجراءات تسته�دف وسائل إعالم 

وأصوات معارضة أخرى.

وبحس�ب فولك�وف ال�ذي يعيش 
يف املنف�ى بليتواني�ا، تهدف هذه 
اإلج�راءات إىل عرقل�ة نشاط�ات 
أنص�ار نافالني بشك�ل أكر قبل 
املق�ررة  الرملاني�ة  االنتخاب�ات 
يف سبتم�ر، ع�ىل وق�ع الرتاج�ع 
الح�زب  شعبي�ة  يف  املتصاع�د 
الحاك�م. وقال: »لكنن�ا سنرح 
عما قري�ب كيف يمكنن�ا التغلب 

عىل ذلك كلّه«.
وكتب�ت مسؤول�ة التحقيقات يف 
منظم�ة مكافحة الفس�اد ماريا 
»لق�د  توي�رت:  ع�ىل  بيفتشي�خ 
قرروا شطبن�ا تماماً من اإلنرتنت 

الرويس«.

بمالحق�ات  اإلج�راء  ويسم�ح 
شدي�دة  وعقوب�ات  قضائي�ة 
بالسجن بحق موظفي املنظمات. 
يف  املشارك�ة  م�ن  وُيمنع�ون 
التريعية  االنتخابات وخصوصاً 
سبتم�ر،  يف  إجراؤه�ا  املق�رر 
بموج�ب قانون أص�دره الرئيس 
ال�رويس فالديم�ري بوت�ني الشهر 

املايض.
وبحس�ب فولك�وف، ف�إن املوقع 
الوحي�د ال�ذي ال ي�زال متاحاً هو 
ل�«االق�رتاع  املخص�ص  املوق�ع 
الذك�ي«، وه�ي تقني�ة رّوج له�ا 
نافالني لتأيي�د كل مرّشح يمكنه 
إلحاق الهزيم�ة بالحزب الحاكم، 

أياً كان توجهه السيايس.
ومن�ذ عودة نافالن�ي إىل روسيا يف 
يناي�ر/ كانون الثان�ي واعتقاله، 
بعدم�ا أم�ى أشهراً م�ن العالج 
يف أملانيا بع�د محاولة تسميمه يف 
حادثة حّمل مسؤوليتها للكرملني، 
تشّدد السلطات الروسية قبضتها 

عىل األصوات املعارضة.
الرسمي�ة،  اإلج�راءات  وتط�ال 
وسائ�ل  املعارض�ني،  جان�ب  إىل 
إع�الم ومنظمات غ�ري حكومية. 
وأدرج�ت موسكو خ�الل األشهر 
القليلة املاضية العديد من املواقع 

اإلخباري�ة املستقل�ة ع�ىل قائمة 
»العم�الء األجان�ب«، م�ا يع�ّوق 
عمله�ا إىل ح�د كب�ري وي�ؤدي إىل 
تراجع عائداته�ا اإلعالنية. ودفع 
اإلج�راء موق�ع »يف تايم�ز« ذائع 
الصيت إىل وقف عمله، خشية من 

مالحقات قانونية.
وأدرج�ت وزارة الع�دل ع�دداً من 
موق�ع  يف  العامل�ني  الصحفي�ني 
ذاته�ا،  القائم�ة  ع�ىل  بروك�ت 
بعدما أعلنت�ه »غري مرغوب فيه« 

وممنوعاً بحكم األمر الواقع.
منتص�ف الشه�ر الح�ايل، أعلنت 
»كومان�دا  املحام�ني  مجموع�ة 
29«، الت�ي تولّت أخرياً الدفاع عن 
منّظم�ات املع�ارض نافالني حّل 
نفسه�ا خشية إط�الق مالحقات 
قضائي�ة بح�ق أفراده�ا، بعدم�ا 
اتهمتها النياب�ة العامة باالرتباط 
بمنظمة تشيكي�ة ُصّنفت مطلع 
تموز/ يوليو »غري مرغوب فيها« 

يف روسيا.
املرش�ح  ُمن�ع  السب�ت  وي�وم 
الرئاس�ة  النتخاب�ات  الشيوع�ي 
ع�ام 2018، بافيل غرودينني، من 
الرتش�ح لالنتخاب�ات التريعية، 
عىل أساس أن�ه يمتلك حصصاً يف 

رشكة أجنبية.

 كابول/متابعة الزوراء:
اعتقل�ت االستخب�ارات األفغانية أربع�ة صحفيني أفغان 
كانوا قد ذهب�وا إىل مديرية سبني بولدك، ملعرفة مصداقية 
والحقائ�ق وراء التقاري�ر التي تدع�ي أن طالبان خطفت 

وقتلت مواطنني يف املديرية.
وقال�ت لجن�ة الدفاع عن حق�وق اإلعالمي�ني، يف بيان، إن 
ثالثة إعالميني ومصوراً ذهبوا قبل يومني إىل مديرية سبني 
بول�دك الحدودية مع باكستان، وعند الع�ودة من املديرية 

اعتقلتهم االستخبارات.
وأضاف�ت اللجن�ة أن املساع�ي مستمرة من أج�ل اإلفراج 
ع�ن ه�ؤالء املعتقل�ني، م�ع السع�ي ملعرفة السب�ب وراء 

اعتقالهم.

م�ن جهته�ا أعلنت االستخب�ارات األفغاني�ة، يف بيان لها، 
أن ه�ؤالء اإلعالمي�ني اعتقلوا، ألنهم دخل�وا منطقة حرب 
وكانت فيه�ا مخاطر أمنية، حي�ث إن الحكومة األفغانية 

منعت اإلعالميني من الدخول إليها حفاظاً عىل حياتهم.
وكانت الداخلية األفغانية قد اتهمت طالبان يف وقت سابق 
ه�ذا األسب�وع بقتل 100 مدن�ي يف مديرية سب�ني بولدك، 

عالوة عىل خطف ما بني 300 إىل 400 شخص.
ونفت طالب�ان تلك االتهامات، مطالب�ة اإلعالميني بزيارة 
املنطق�ة لتق�ي الحقائ�ق »وراء م�ا ادعت�ه الحكوم�ة 

األفغانية«.
يذكر أن طالبان تسيطر عىل مديرية سبني بولدك الحدودية 
م�ع باكستان والتي يقع فيها مع�ر تشمن الحدودي بني 

باكستان وأفغانستان، حيث فشلت جميع مساعي القوات 
األفغانية الستعادة السيطرة عىل املديرية.

القاهرة/متابعة الزوراء:
تع�رض مراس�ل قن�اة »ص�دى البل�د« 
املري�ة، إىل حادثة سري ُبث عىل الهواء 
أثن�اء تقديم�ه الن�رة املروري�ة ع�ر 

برنامج »صباح البلد«.
وك�ان املراس�ل، عص�ام الشندوييل، يف 
شارع السودان وسط العاصمة املرية 
القاهرة، يستع�رض تفاصيل مراسلته 
عندما صدمته دراج�ة نارية كانت تمر 

مرسعة وقريبة جداً من جسده. 
وتسببت الحادث�ة يف تطاير امليكروفون 
م�ن ي�د املراس�ل ع�ىل اله�واء، وأصيب 
اصط�دم  ال�ذي  الجان�ب  يف  كتف�ه  يف 

بالدراجة. 
ولم ينج راك�ب الدراجة من الحادثة، إذ 
أدى االصطدام باملراسل إىل سقوطه من 

ع�ىل الدراجة بني السي�ارات والرصيف، 
قب�ل أن تتوقف السي�ارة وراءه حتى ال 

تسحق الدراجة املرمية عىل األرض. 
إىل  لينتق�ل  ذل�ك  بع�د  الب�ث  وانقط�ع 

االستودي�و حي�ث ظه�رت املذيعتان يف 
األستوديو مربكتني بعد املشهد املفاجئ 

ال�ذي ح�دث للت�و.
وتح�دّث الشندوي�يل يف وق�ت الحق مع 
برنام�ج »ع�ىل مسؤوليت�ي« عىل نفس 
القن�اة، قائالً إن الحادث�ة تسببت له يف 
تم�زق يف األربط�ة وجب�س ع�ىل رجله، 
ونصحه الطبيب بشهر من الراحة، فيما 

لم يصب صاحب الدراجة بأذًى. 
ورد املراس�ل ع�ىل االنتق�ادات نافياً أن 
يك�ون متواج�داً يف الش�ارع املخصص 

للسيارات وليس للراجلني. 
وقال يف اتصاله إنه كان ما بني الرصيف 
والخ�ط، لك�ن زاوي�ة الكام�ريا التي تم 
اختياره�ا ق�د أظهرت�ه بأن�ه يف وسط 

الشارع.

صحفيو البصرة ينظمون محلة توعوية 
حلث املواطنني على تلقي اللقاح 

احتاد الصحافة الرياضية يستضيف 
رعد محودي يف جلسة حوارية اليوم

اغالق مبنى قناة البغدادية الفضائية 

روسيا حتجب 49 موقعاً مرتبطاً باملعارض أليكسي نافالين

البصرة/ نينا:
 نظ�م صحفيو البرة حملة توعوية لحث املواطنني ع�ىل اهمية اخذ اللقاحات ضد 
فايروس كورونا.وقال رئيس فرع نقابة الصحفيني بالبرة صادق العيل » ان الحملة 
الت�ي شاركت بها مؤسسات امني�ة وعشائر تضمنت حث املواطنني عىل اخذ جرعات 

اللقاح للحد من انتشار الوباء الذي بات يشكل خطورة كبرية .
ودع�ا العيل املواطنني اىل مراجع�ة املستشفيات واملراكز الصحية الخذ جرعات اللقاح 

ضد فايروس كورونا .

بغداد/نينا:
ينظ�م االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية الي�وم الخميس جلسة حواري�ة برعاية 
نقي�ب الصحفيني العراقيني مؤيد الالم�ي يستضيف خاللها رئيس اللجنة األوملبية رعد 
حمودي.وستتناول جلسة الحوار املشاركة العراقية يف اوملبياد طوكيو الجارية احداثها 

يف اليابان .
وستعق�د الجلس�ة يف الساعة السادسة من مس�اء اليوم يف قاعة فن�دق املنصور ميليا 

والدعوة مفتوحة للزمالء اإلعالميني الرياضيني للحضور واملشاركة الفاعلة.

بغداد/ نينا:
 اغلق�ت قوة امنية ، اول امس الثالثاء، مبن��ى قناة البغدادية الفضائي�ة يف العاصم�ة 

بغداد.ولم تعرف بعد االسباب التي تقف وراء غلق املبنى.

برعاية نقيب الصحفيين
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   طارق الكناني 
يتمح�ور العم�ل االدب�ي يف الغال�ب ح�ول 
نقطة اساس�ية ينطلق منها االديب يف نقل 
مكام�ن االبداع ال�ذي يعرتيه وه�و املكان 
،الب�د م�ن ان حدثا معينا ترس�خ يف ذاكرة 
األدي�ب ويكم�ن يف ضمريه كض�وء ينبعث 
يف ذاكرته ب�ني الحني واآلخر حتى يرتجمه 
ع�ى ال�ورق كمح�ور اس�ايس لروايته او 
قصة قصرية او قصيدة ،فهو يربز كمنجم 
للحدث االبداعي يف لحظة معينة يس�تذكر 
فيه�ا االدي�ب ما يطف�و عى الذاك�رة من 
اح�داث مؤث�رة وضع�ت له اس�س االبداع 
الفن�ي ، فه�ي غالب�ا م�ا تك�ون مؤثرة يف 
الذات س�لبا او ايجابا عى حد سواء ، ففي 
الش�عر عى س�بيل املثال ال الحرص نجد يف  
معلقة ام�رؤ القيس املكان حارضا وكذلك 
بقية املعلقات ،وينس�حب هذا اليشء عى 
االدب القص�ي والروائي عن�د كل االدباء 
بغض النظر عن انتماءهم العرقي والديني 
فاملكان ))يكتسب يف الرواية أهمية كبرية، 
ال ألنه أحد عنارصها الفنية، أو ألنه املكان 
الذى تجرى في�ه الحوادث، وتتحرك خالله 
الش�خصيات فحس�ب، بل ألن�ه يتحول يف 
بع�ض األعمال املتمي�زة إىل فضاء يحتوى 
كل العنارص الروائية، بما فيها من حوادث 
وش�خصيات، وم�ا بينه�ا م�ن عالق�ات، 
ويمنحها املناخ الذى تفعل فيه، وتعربرّ عن 
وجهة نظرها، ويكون هو نفس�ه املساعد 
عى تطوي�ر بناء الرواي�ة، والحامل لرؤية 
البط�ل، واملمث�ل ملنظ�ور املؤل�ف، وبه�ذه 
الحال�ة ال يك�ون املكان كقطع�ة القماش 
بالنسبة إىل اللوحة، بل يكون الفضاء الذى 
تصنعه اللوحة.(()1(  ففي روايات نجيب 
محفوظ اكتس�ب امل�كان اهمية كربى من 
خالل املناطق التي دارت به احداث رواياته 
كم�ا يف ثالثيت�ه الش�هرية )قرص الش�وق 
وب�ني القرصي�ن والس�كرية( فالعناوين 

كما نراها هي اس�ماء ألمكن�ة يف القاهرة 
القديمة تدور احداث الرواية فيها .

اهمية املكان يف رسديات عيل لفتة 
سعيد:-

ربم�ا ج�اءت متأخرة بعض ال�يشء اال ان 
االدراك الح�ي للروائ�ي عيل لفتة س�عيد 
وم�ا نت�ج عن�ه م�ن اس�تحضار للمكان 
الراس�خ يف الذاكرة النمطي�ة للطفل جعله 
يع�ود وبش�كل ق�وي ومؤث�ر يف روايت�ه 
)السقش�خي( اىل حيث االنتم�اء املكاني، 
فف�ي ه�ذه الرواية كان امل�كان هو فضاء 
اللوح�ة الت�ي رس�مها الروائي ع�يل لفتة 
سعيد ولونها  باألحداث والشخوص الذين 
اتخ�ذوا م�ن ه�ذا الفضاء مرسح�ا للعمل 
الدرام�ي الذي اس�تحرضه الكات�ب .ففي 
تجربة )السقشخي (  لم يكن املكان مجرد 
خلفية تتحرك امامها الشخصيات او تقع 
فيها الحوادث ،انما كان معربا عن نفسية 
الشخصيات ومنسجما مع رؤيتها للكون 
والحي�اة وحامال ألفكار جديدة . )ويف هذه 
الحال�ة” يب�دو امل�كان كما ل�و كان خزاناً 

حقيقياً لألفكار واملشاعر والحدس، حيث 
تنشأ بني اإلنس�ان واملكان عالقة متبادلة 

يؤثر فيها كل طرف عى اآلخر “ ) 2(
لم يتوقف عيل لفتة س�عيد عن استحضار 
القيم�ة املكاني�ة للحدث الدرام�ي فهو يف 
ثنائيت�ه ح�ب عتي�ق وقلق عتيق ق�د اعاد 
التجرب�ة م�رة اخ�رى حيث ش�كل املكان 
البنية الفوقية وغدا فيها كفضاء اسهم يف 
بناء الرواية واتس�ع ليش�مل العالقات بني 
االمكنة والش�خصيات والحوادث  فأصبح 

نوعا من االيقاع املنظم لها .
“إن الوضع املكاني يف الروايتني )حب عتيق 
وقلق عتيق ( اصبح محدداً أساسياً للمادة 
الحكائي�ة ولتالح�ق األح�داث والحواف�ز، 
ن روائي  أي إنه تح�ول يف النهاية إىل مك�ورّ
جوه�ري وأح�دث قطيع�ة م�ع مفهومه 

كديكور”.
ان عملية استكشاف البعد املكاني لروايته 
)السقشخي( قد شجعت عيل لفتة سعيد يف 
االنط�الق نحو اعمال روائية عالية الجودة 
كم�ا يف )حب  عتيق( والت�ي فازت بجائزة 

عربية مرموقة اعتم�د فيها عى جغرافية 
مكاني�ة مهم�ة وفض�اء رح�ب لحرك�ة 
ش�خوص رواياته  ))وإذن “يمكننا النظر 
إىل امل�كان بوصف�ه ش�بكة م�ن العالقات 
والرؤى  ووجهات النظر التي تتضامن مع 
بعضها لتش�ييد الفضاء الروائي، فاملكان 
يك�ون منظماً بنف�س الدق�ة التي نظمت 
فيها العنارص األخرى يف الرواية، لذلك فهو 
يؤثر يف بعضه�ا، ويقورّى من نفوذها، كما 

يعرب عن مقاصد املؤلف” )3(.*
وهكذا، فقد حقق عيل لفتة سعيد الفضاء 
الروائ�ي “فالفض�اء الروائي أكثر ش�موالً 
واتس�اعاً من املكان”  فه�و أمكنة الرواية 
بالح�وادث  عالقاته�ا  إىل  إضاف�ة  كله�ا، 
ومنظورات الش�خصيات .وهو ينش�أ من 
خ�الل وجهات نظ�ر متع�ددة، ألنه يعاش 
عى ع�دة مس�تويات، من ط�رف الراوي، 
بوصفه كائناً مشخصاً، وتخيلياً ، أساساً.

وهك�ذا يتج�اوز امل�كان وظيفت�ه األولية 
املحددة، بوصفه مكاناً لوقوع األحداث، إىل 
فضاء يتسع لبنية الرواية، ويؤثر فيها، من 
خالل زاوية أساس�ية، هي زاوية اإلنسان 

الذى ينظر إليه.
لق�د عم�د الروائ�ي )ع�يل لفت�ة  س�عيد 
الصف�ات  م�ن  مجموع�ة  إس�قاط  إىل   )
امل�كان  أو  الفض�اء  الطوبوغرافي�ة ع�ى 
الروائ�ي, “والتي هي عبارة ع�ن «املعاني 
الوصفي�ة الت�ي تدخ�ل يف تركي�ب صورة 
امل�كان والقي�م الرمزي�ة املنبثق�ة عنها» 
)4( , إنم�ا فع�ل ذل�ك بغي�ة الربهن�ة عى 
العالق�ة بني امل�كان والش�خصية يف رواية 
السقش�خي وكذلك حب عتيق وقلق عتيق 
. كم�ا أن اختالف هذه الصف�ات وتنوعها 
من م�كان إىل آخر يف الفض�اء الروائي, قد 
عكس  لنا الفروق االجتماعية والنفس�ية 
واأليديولوجي�ة ل�دى ش�خوص الروايات. 
ه�ذا فض�ال  ع�ن أن ال�دالالت النابعة من 

ه�ذه الفروق ق�د كونت تعب�ريا  عن رؤية 
ش�خوص الرواي�ة للعال�م وموقفهم منه، 
كما كشفت عن الوضع النفي للشخوص 
وحياتهم الالشعورية، بحيث صار للمكان 
بعد  نفي يس�رب أغوار النف�س البرشية، 
عاكسا  ما ))يثريه املكان من انفعال سلبي 

أو إيجابي يف نف�س الحال فيه((.)5( 
العالقة البينية بني املكان والشخوص :

يف روايتيرّه حب عتيق وقلق عتيق  سلط  )عيل 
لفتة س�عيد( الضوء عى تسميات األمكنة 
ودالالتها التاريخية يف اصل تسميتها ففي 
منطقة مث�ل النجادة نس�بها اىل النجديني 
الذين جاؤوا مع الحكم امللكي يف العراق من 
نجد واكتسبت املنطقة هذه التسمية نسبة 
له�م كما هو الحال يف كث�ري من االماكن يف 
الع�راق فف�ي بغ�داد نجد هذه التس�ميات 
بكثرة وبهذا اتضح�ت العالقة الجدلية بني 
االنس�ان وامل�كان يف االدب الروائ�ي ،وق�د 
يكتس�ب املكان اس�مه من اصل املهن التي 
يتداوله�ا االش�خاص يف تل�ك املنطقة ،ويف 
احيان كثرية تجد بعض املناطق  تكتس�ب 
اسم شخص معني وهذا ما حاول عيل لفتة 
سعيد ترس�يخه يف الذاكرة الجمعية للقررّاء 
،فمث�ال منطق�ة النوايش الت�ي ورد ذكرها 
يف روايت�يرّ ح�ب عتي�ق وقل�ق عتي�ق ركز 
الكات�ب عى اب�راز هذه العالق�ة من خالل 
نب�ذة تاريخية او اح�داث  معينة انصهرت 
مع واقع املنطقة لتغدو عالمة بارزة لها يف 

الحدث الدرامي للرواية .
لقد كتب عيل لفتة س�عيد ثالثية )الصورة 
الثالث�ة( وكذل�ك مثلث املوت فف�ي مثلث 
املوت كانت التس�مية متخيل�ة تماما كما 
اراده�ا الكات�ب فهي لم تك�ن ُتعرف بهذه 
التس�مية من قب�ل ولكن الح�دث الدرامي 
الذي جرى يف هذه املنطقة اكسبها تسمية 
جديدة مختلفة عن تسميتها القديمة .اما 
يف الصورة الثالثة فقد كان الحدث الدرامي 

يدور خارج منطقة ذاكرة الالوعي للكاتب 
ل�ذا نجد حال�ة قطعة القماش التي رس�م 
عليها اللوحة بقيت مج�رد خلفية تتحرك 
امامه�ا ش�خوص الرواي�ة فهي ل�م تكن 
س�وى ديك�ور ،وه�ذا ينبع م�ن مخزون 
س�وق  منطق�ة  فف�ي  للكات�ب  الذاك�رة 
الش�يوخ حيث ولد وترعرع وش�هد الكثري 
من احداثه�ا ،وبرغم الف�رتة الزمنية التي 
ف�ارق فيه�ا الكات�ب تل�ك املنطق�ة إال ان 
املكان بقي ثابتا يف مخيلته لهذا نجد حالة 
التماه�ي مع املكان قد تجس�دت يف هاتني 
الروايت�ني ،وكما ه�و مع�روف ان الزمان 
واملكان عنرصان متالزمان يف الرواية اال ان 
الزمان هو عن�رص متحرك واملكان عنرص 
ثابت وهو يمثل حالة البوح الذي يمتلكها 

عيل لفتة سعيد يف رسدياته .
فوج�ود الكات�ب يف امل�كان أدى إىل تعضيد 
العالق�ة بينهم�ا، تلك العالق�ة التي أخذت 
يف التنامي )حت�ى أصبح املكان واحدا  من 
القضاي�ا الت�ي يخرتقها الكات�ب بالبحث 
بغي�ة  التعم�ق يف ه�ذا املحس�وس وتمام 
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ثقافية

منور مال حسون
االعتزاز بالوطن هو الباعث األساس ملشاعر 
تعمق�ت يف أعم�اق كل ش�اعر أو كات�ب .. 
وبع�د ح�وار داخ�يل تتكاث�ف تلك املش�اعر 
لتول�د فورانا عاطفيا تتجى من خالله أبهى 
املفردات التي يبثها الش�اعر عرب مداد قلمه 
عى جس�د القصيد .هذا إضافة اىل أن اإلرث 
ال�وارف والرتاكمي�ة الحضاري�ة التي تكمن 
فيها صدق االنتماء يثبت الشاعر من خالله 
عمق هويته الوطنية بكل ما تعنيه مفرداته 

من تأثري يف النفس .
 ( املع�روف  الش�اعر  لقصائ�د  والق�ارئ 
اس�ماعيل رست توركمن( ي�درك وبيقني أن 
الفكرة األساس�ية قد تبل�ورت يف ذهنه قبل 

الرشوع يف الكتابة .
إذ يش�عر الق�ارئ بصدق املعان�اة املمزوجة 
بال�رصاع الداخيل للش�اعر وال�ذي يتمثل يف 
واقعه املعاش فيجد نفسه يف أحضان الشعر 

الدافئة . 
قصائده تتغنى بالوطن وبمدينته ) كركوك( 
الحبيب�ة  ، فاملتمعن يف مت�ون قصائد كتابه 
)گورگ�ور بابا يا س�الم ( والذي أصدره عام 
1965 يجد جمالية الحرف يف ايقاظ املوجود 
الحضاري التي تعزز الثقافة الوطنية للقارئ 
وكأنه يرسم لوحاٍت ذات مساحات متداخله 
تتس�م بجمالية اإلبداع الش�عري وتوظيفها 

من أجل إظهار عراقة تاريخ مدينته . 
قصائد الدي�وان تتخذ طابعا رسديا يبث من 
خاللها هموم�ه املكتظ بالزم�ان واملكان .. 
الزمان هو بعد مجزرة الرابع عرش من تموز 

1959 وامل�كان ه�و ت�وأم روح�ه )كركوك( 
فاستطاع توظيف األحداث وإيقاظ مشاعر 

الحنني يف ذهن القارئ واملتلقي .
 “ گورگور بابا كل يادلياغ ئوزلرى

اوزاغالردن سزه باخان كوزلرى
طوخ ايدبسان التونودان يوزلرى

سانى باكليه نلر كيمدى بيليسه ن
نه دن سيوكيليه جفا قيليسان ؟  “

أي /
أيا كور كور بابا تعال نتذكر الوجوه

وعيونا ترنو إليك عرب املدى
بتربك، ما أكثر ما أشبعت من البطون

أنت أعلم بمن ينتظرونك
فعالم تجفو عى َمْن يحبوك ؟

ويتلمس القارئ هواجس الش�اعر ورصاعه 
الداخيل وهو يسحب س�نني العمر اىل الوراء 

. فق�د عرب ع�ن رؤاه املدججة بعبق ارتباطه 
بكل ذرة من تراب مدينته الرَّءوم .. و نالحظ 
أن مفرداته تمتلك ايديولوجية االنتماء التي 
تكم�ن فيه�ا إرشاق�ة األمكن�ة والحنني اىل 
الج�ذر واألصل ومعرفة أرسار املكان املتمثل 
يف مدينته األثرية ) كركوك( الحاضنة للحمرة 

الكهرمانية يف ضياء كركر األزلية :
  “ گورگور بابا ايشيغيودا أوينارديغ

قازانداكى نيفتو كيمني قاينارديغ  
صباح أركه ن خوروزالردان باينارديغ

هاردا قالدى كونلريميز جاغيميز 
ويران أولدو باغالريميز باغيميز “  

أي /    
 كور كور بابا ، يف ظل أضوائك لعبنا

كنا نفور حباً فوران نفطك يف املراجل
ونسابق ديكة الفجر يف الصياح                                                                                      

أين هي أيامنا تلك 
لقد تهدمْت حقولنا ..

ويضم الكتاب أيضا أبياتا تتصف بالوضوح 
وبسالس�ة اللغ�ة . فالقارئ يالح�ظ وحدة 
املوض�وع يف وجده الص�ويف ملدينته األم عرب 
كلم�ات من�ح له�ا أجنحة بيضاء ، يكش�ف 
الق�ارئ م�ن خالله�ا مدلوالت املف�ردة عرب 
الغوص يف متون القصيدة . إذ أن للمرتاكمات 
املشهدية دور يف بلورة التاريخ والحضارة يف 

ذهن الشاعر . 
أم�ا يف قصي�دة ) قره آلتون( والت�ي تناولها 
األدي�ب الراحل ) قاس�م ص�ارى كهيه( مع 
قصائ�د اخ�رى يف كت�اب )ع�راق توركم�ن 
األدب  )تاري�خ  أي  تاريخ�ى(  أدبيات�ى 
الرتكماني العراقي ( 1968 � 1977 دراس�ة 
ونص�وص فنالحظ إن مدرّ عواطف ش�اعرنا 
ال يع�رف الج�زر و كوامن�ُه ال تس�كنها إال 
مف�رداٌت يبثها يف متون قصائ�ده عرب مداد 
قلم�ه ، تلك املفردات الت�ي ُتفصح عن مدى 
التصاقه برشف�ات مدينته . ذل�ك االلتصاق 
الذي ع�رب عنه بدفء اله�دوء وكأنه يصوغ 
سرية تاريخية  ويرس�م لوحة فنية يفرزها 
حواره الداخيل الذي يجسد انتماءه ألرضه يف 

دوحة األمل :
“ ثروتيميز باشيميزين تاجيدير

أونو آجيتان يش بيزى آجيدير 
ياشييانالر هب قارداش هب باجيدير

سنى هيج ويرمه ز برباد اللره
باغالميشيز قولوموزو قولالرا “

أي /
أنت يا ثروتنا تاج رؤوسنا

يؤملنا ما يؤمله
كل الذين يستظلون بضيائك أخوة

أخوة يصونونك من العدا
شددنا األذرع باألذرع

أم�ا يف قصي�دة ) يولجولوق( أي ) الس�فر( 
التجأ الش�اعر اىل أن يب�ث يف متونها مالمح 
الخاط�رة الت�ي نس�جها بمالمح إنس�انية 

زاخرة بمفردات وجدانية / 
) رفيق دربي / صديق زمني / رجعت وحيدا 

.. ( ومفردات اخرى تحتضنها القصيدة /
 “ بن اوجاريم طاشتان طاشا 

أراريم يول يولداشيمى 
أوزون ييلالر آراسيندا

سيجمه ديم زمان ئه شيمى
يينه دوندوم 

هب يورولدوم ..
بو سه ودا يولجولوغوندان ! “

أي /
أطري من حجر اىل حجر

أبحث عن رفيق دربي
بني سنني طوال

لم أنتِق صديق زمني
عدت مرة أخرى

فتعبت من سفر هذا الحب ..!
وما ه�ذه املف�ردات إال رد فع�ل واقعه الذي 
كان يتقطر أملاً وجيعاً نتيجة تجربة ومعاناة 

حتماً .
رح�ل ش�اعرنا )رست توركمن ( م�ن بيننا 
، لكن�ه حفر دفء كلمات�ه يف أحجار القلعة 
الش�ماء لريتش�ف األجيال من نبعه الذي لن 

ينضب رغم الزمن .

 

صدر للدكت�ور عصام صباح ابراهيم 
كتاب�ه املوس�وم ) الغاب�ات الخمس 
لألدباء الكب�ار ( عن دار أهوار للنرش 

والتوزيع .
الدكت�ور ابراهي�م حاصل ع�ى درع 
الجواه�ري من االتح�اد العام لألدباء 
ولدي�ه   ،  2014 ع�ام  يف  والكت�اب 
ومؤتم�رات  ن�دوات  يف  مش�اركات 
ثقافي�ة وفنية وعلمي�ة ، كما نرشت 
ل�ه العدي�د م�ن القصائ�د والبحوث 
واملق�االت والدراس�ات واملؤلف�ات يف 
مختل�ف الصح�ف واملج�الت ، كم�ا 
ترجمت ل�ه بعض النصوص اىل لغات 
مختلف�ة ، فض�ال ع�ن تن�اول بعض 
الباحث�ني والكت�اب والنق�اد ألعماله 
والعل�م  الف�ن  يف  كث�رية  بدراس�ات 

والفلسفة واالدب .
من مؤلفاته املش�هورة كتاب اوبرايل 
بعن�وان ) اوبرا رصخ�ات اوركيديا ( 
وه�ي أول اوبرا عراقي�ة جاءت وفقا 
للمنه�ج العلمي واالدبي العاملي ، وله 
مجموع�ة ش�عرية بعن�وان ) العالم 
تغ�ري ( عن دار نواف�ذ / بغداد / عام 
2008 ، ومجموع�ة ش�عرية اخ�رى 
بعنوان ) قديس�ة ش�اعر الخطيئة ( 

عن دار نوافذ عام 2009 .
عن كتابه ) الغاب�ات الخمس لألدباء 
الكبار ( كتب الناقد العراقي املعروف 

االستاذ ياسني النصري عنه قائال :
) أدهشني هذا الكتاب لخروج تأليفه 
عن الطرق املألوفة للتأليف ، فهو يبدأ 
بطريقة بنية الخيال عرب الحلم بمكان 
يحتوي عى مجمل ما سوف يطرحه، 
هذه البداية االستهاللية القائمة عى 
يوتوبيا األحالم ليس�ت اعتباطية، بل 
أن فص�ول الكت�اب والتي اس�ماها ) 
غابات( تحقق له هذا الغموض، فثمة 
اقرتان داليل بني الحلم والغابة، كالهما 
مبهم: الحل�م زمان وهم�ي لحقائق 
واقعية ذاتي�ة، والغابة م�كان مبهم 
يف�رض هو اآلخ�ر أزمنت�ه املختلفة، 
ومن يس�تقرئ املثيولوجيات )رسالة 
الغف�ران للمع�ري ( و ) الكوميدي�ا 
اإللهي�ة لدانتي ( و)وأل�ف ليلة وليلة 
( يجد الحلم والغابة بدايات ونهايات 
لألش�ياء، الت�ي س�تتحقق يف فض�اء 

يجمع بني الحلم والواقع.

بوح املكان يف سرديات الروائي علي لفتة

الشاعر ) سرت توركمن ( ووجده الصويف ملدينته األم
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متابعات
ثقافية

   حيدر اهلامشي 
الكثري من حويل مات�وا، تركوا أحالمهم 
عى ضفاف الب�ؤس و فوهات البنادق، 
لكنه�م ع�ادوا إىل ذويه�م و اس�تمتعوا 

بوداع األمهات. 
عندما كنا صغارا يف املدرسة، كان املدير 
يجمعن�ا كل ي�وم خميس، وبع�د رفعة 
العلم، يحدثنا  عن الوطن و من كثرة ما 

قال عنه ،ظننته أبي. 
نحن يف قرية بعيدة، لم يسمع بها  أحد، 
كانت غرف نومنا الضيقة، تنعم بالدفء 
والحنان. أتذكر عندما عدت من املدرسة، 
شاهدت جدتي تضع فوق عينيها خرقة 
سوداء، و تنعى أبي بصوت حزين يكرس 
صمت املاء و بيوت الطني، يف اليوم التايل 
ايقظتني أمي مبكرا، البستني حزام أبي 
و قالت: اس�تعد ملواجهة الحياة، حينها 
عرفت ان السعادة غادرتنا إىل األبد، وان 

أبي مات يف أرض املعركة.
اكثر ما يؤرقني يف ه�ذه الليلة، هو عيد 
الحب، كتب صديقي سامر إىل حبيبته و 
قال يل : أخىش من املوت،  اذا خرجت من 
الحرب ساملا، ارجو منك إيصال رسالتي 
إليها، أخربها أن مذاق القلبة يف تلك الليلة 
م�ازال لذيذا يف فم�ي، عندما ش�اهدته 
يتلوى من ال�ربد، أعطيته قمصلتي  ويف 

داخله�ا كل أوراق�ي الثبوتي�ة، ال أعرف 
كيف س�ارت األمور يف تل�ك الليلة، وأي 
حبك�ة كتبها القدر لنا، كلما أتذكره هو 
القص�ف الكثي�ف و طائ�رات االباتيش، 

تحوم فوقنا.
زارن�ي س�امر قب�ل ليل�ة أو ليلت�ني، ال 
بع�د  األرج�ح  ع�ى  بالضب�ط،  أتذك�ر 
منتص�ف الليل، ش�كرني كث�ريا  و قال: 
باس�تمرار و  تزورن�ي  ام�ك عظيم�ة، 
تجل�ب معها الش�اي والكي�ك، والبخور 

والش�موع، ثم تعطر ق�ربي بماء الورد 
وتتحدث معي عن طفولتك و يف داخلها 
كان عميق، كل ظنها هو انت.اآلن و قد 
مىض وقت طويل عى نهاية الحرب، ما 
زلت اريد هن�ا يف ارض املعركة، دون أن 
يلتفت لرصاخي أحد، تسافر روحي مع 
الغيم، أش�تاق إىل قريتي، سنابل القمح 
وحدي�ث العصافري، ثم أعود وحيدا هنا، 
مث�ل لغ�م أريض، كلم�ا س�حقني أحد، 

انفجر بالدموع.

  علي جمبل 
كِك املُنَهكِة أبناُء السنواِت الوحيدِة والسِّ

أبناُء األلواِح املمطورِة
ظلرّوا ُيزيِّنون ُمبتدأَ الكالِم بالوروِد املصنَّعِة 

هؤالِء الُنحاسيوَن مألوا القطاراِت الصاعدَة برتاِب 
الوقِت

طون التوريَة بوَن األمهاِت وَيتسقِّ هؤالِء  َيتعقَّ
الكتابُة عنَدهم ُتشرُي ألياِمهم الحافيِة

 إنهم يتعاَطوَن الطبوَل بعربٍة مرسوقٍة 
 العودُة ألوقاِتهم الرتابيِة يشٌء ال ُيطاُق

هم أبناُء خزائِن الُفوىض 
لذا َيكرهون األشجاَر كثرياً 

ألنها شاهدٌة عى نكوِصهم    
هؤالِء اللدائُن تدرَّبوا كيف ُيريقوَن  املُدَن

وكيف َينرشوَن َطبعاِت كفوِفهم بفِم املقاهي

إنه�ا وصي�ُة النرياِن اآلثم�ِة وُقبَّعُة األس�الِف ُمنذ 
ة ُعواِء )الُعصملينَي( وإصفراِر العامَّ

إنكش�فوا وأفواُههم ُتش�رُي اىل صوامِع املُتعِة التي 
َتمزَّق�ْت وُه�م بطريِقه�م  ملخاف�ِر  العه�ِد األوِل 

لألنگليز
كان�وا قبلها يرشب�وَن العَرَق م�ع الجنُدرمِة وهم 

ُمنهمكوَن بخياطِة شجرِة العائلِة 
ليضيف�وا يف آخ�ر الحفل�ِة َج�دَّاً ُمنَهِم�كاً بالقتِل 

وإقتناِء النباِل
لكنه�م أبن�اُء النه�اراِت املضف�ورِة تعلَّم�وا كيف 

َيصوغون ُكروَمهم بقصِب األخطاِء 
وتعلَّموا كيف ُيزخرفون رؤوَسهم بالرفِض

ويحذفوَن  أصواَت الثرياِن العالقِة بُجدراِن املعبد
ُق دفاتَر الحياِة سالٌم ألنهاِر الليموِن وهي ُتطوِّ

اِت وهي ُتمطُر يف رؤوسِهم سالٌم لسوابيِط املرَسَّ
سالٌم لخريِر اللغِة  وهو ُيحلُِّق يف أحالِمهم

جمهول  قبعُة األسالف



لطلة ابهى....

للبنات.. عادات خاطئة تؤدي جلفاف البشرة

كتب شكسبري يف أحد مؤلفاته:
لو أن الله يرزقني ابناً

سأرّكز أن يكون البالون أكثر ألعابه
وأشرتيه له باستمرار

فلعبية الباليون تعلمه الكثيري من فنون 
الحياة ..

تعلميه أن يصبيح كبيرياً ولكين بال ثقل 
وغرور

حتى يستطيع االرتفاع نحو العال
تعلمه فناء ما بني يديه يف لحظة

وفقدانيه يمكين أن يكيون بال ميرر أو 
سبب

لذلك عليه أن ال يتشبث باألمور الفانية

وال يهتم بها إال عىل قدر معلوم
وأهم ما سيتعلمه

أن ال يضغيط كثيرياً عيىل األشيياء التي 
يحبها

وأن ال يلتصق بهيا لدرجة يؤذيها ويكتم 
أنفاسها

ألنيه سيتسبيب يف انفجارهيا ويفقدها 
لألبد

بيل الحيب يكمين يف إعطياء الحرية ملن 
نحبهم.

وسيعلّمه البالون
أن املجاملية واملدييح الكياذب وتعظييم 
األشخياص للمصلحة يشبه النفخ الزائد 

يف الباليون، ففيي النهايية سينفجير يف 
وجهه

وسيؤذي نفسه بنفسه
ويف النهاية سيدرك

أن حياتنا مرتبطة بخيط رفيع
كالبالونة املربوطة بخيط حريري المع

ومع ذلك تراها ترقص يف الهواء
غري آبهية بقرص مدة حياتهيا أو ضعف 

ظروفها وإمكانياتها.
نعم سأشرتي له البالون باستمرار

وأحرص أن أنتقي له من مختلف األلوان
كي يحيب ويتقبل الجمييع بغض النظر 

عن أشكالهم وخلفياتهم.

يف  الفتييات  مين  كثيري  تواجيه 
مرحلة املراهقية مشكلة جفاف 
البرشة، مميا يؤثر يف إطالالتهن، 
باهتات ويبدو عليهن  ويجعلهن 
الشحيوب، وتأتي هيذه املشكلة 
بسبيب بعض العيادات الخاطئة 
التي تتبعهيا الفتيات املراهقات، 

والتي تؤدي لجفاف البرشة.
أسباب جفاف البرشة

- عيدم االهتمام بيرشب كميات 
واالكتفياء  املياء،  مين  كبيرية 
بالعصائر واملرشوبات الساخنة؛ 
مميا  والشياي،  القهيوة  مثيل 
يؤثير يف نضيارة البيرشة ويؤدي 
لجفياف البيرشة، هيذا الجفاف 
من املمكين أن يؤدي ملظهر يبدو 
أكير من عميرك الحقيقي، لذلك 
البد مين رشب كميات كافية من 
امليياه، وعدم نسييان رشب املاء، 
األخرى  باملرشوبيات  واالكتفياء 

فقط.
لفيرتات  للشميس  التعيرض   -
طويلية، خاصية خيالل أشهير 

الصيف، يعرض البرشة للجفاف، 
حتيى ميع وضيع الواقيي مين 
الشميس، ولهيذا ينصيح بتقليل 
فيرتات التعيرض للشميس قدر 
صاحبيات  -خاصية  اإلمكيان 
البيرشة السميراء- ميع وضيع 
كرييم  مين  مناسبية  كمييات 

الحماية من أشعة الشمس.
- وضع كرييم غري طبي به مواد 
عطريية عىل الوجه، هيذه العادة 
تيؤدي لجفياف البيرشة رسيعاً، 
عىل عكيس املعتقيد؛ ألنه يسبب 
الوجيه،  بيرشة  يف  االلتهابيات 
وينصيح بيرورة التأكد من أن 

الكرييم املرطيب اليذي تضعينه 
طبيي مخصص لرتطييب برشة 
الوجيه، ويستحسين أن يكيون 

بوصف الطبيب.
- وضيع كثري مين مستحرات 
التجمييل عيىل البيرشة، خاصة 
التي تعطي تغطية كاملة للوجه 

خالل فيرتة النهيار، مثيل كريم 
املضغوطة«،  و»البودرة  األساس 
البيرشة  لجفياف  ييؤدي  مميا 
وشحوبها، ولهيذا ينصح بتقليل 
أثنياء  املكيياج، خاصية  وضيع 
ساعات النهار، واالكتفاء ببعض 
الرتوش البسيطة، التي ال تغطي 

الوجه بشكل كامل.
- عدم اتباع نظام غذائي يحتوي 
عىل الخيراوات والفواكه، مع 
تناول املزيد من األطعمة املالحة 
والحارة، كل هيذا يؤدي لجفاف 
البيرشة، وينصيح باإلكثيار من 
التيي  والفواكيه؛  الخيراوات 
تعطيي لبرشتك مظهيراً صحياً، 

وتضفي عىل وجهِك جماالً.
- اإلفيراط يف استخيدام غسيول 
الوجيه دون رأي طبيي، ويجيب 
استبدال ذليك باستخدام صابون 
مرطيب ومياء بيارد، والتنشيف 
بمنشفية ناعمية، وعيدم دعيك 
وفيرك البيرشة بكثيرة؛ ألن ذلك 

يؤدي لجفافها.
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التيي  العيادات  تالحظيي  أن  حياويل 
تعتمدينهيا أنِت وزوجك حتى تتجنبي 
الوقوع يف العادات السلبية التي تؤدي 

بكما إىل عالقة غري صحية.
لذلك إلييِك أهيم العادات التيي تكون 

موجودة يف الزواج غري الصحي.
-1 األكاذيب الصغرية

األكاذييب الصغيرية أو التيي يسميها 
البعيض األكاذيب البيضياء، ُتستخدم 
غالباً بدعيوى حماية اآلخير من إيذاء 
مشاعره، أو تجنيب املواجهات التي ال 
جدوى منها، وغريها من األسباب التي 
تدفع املرء إىل تليك األكاذيب الصغرية، 
والتي تكمن يف خطورتها يف أنها تسبب 
رضراً يف الثقة بيني الزوجني، كما أنها 
تتطور يف املستقبل إىل أكاذيب أكر، ما 

يجعل العالقة غري صحية.
لرشييك  األولويية  إعطياء  عيدم   2-

الحياة
من السهل الوقيوع يف فخ عدم إعطاء 
األولوية لليزوج أو الزوجة، فالعمل ال 
يتوقيف، كميا أن األطفيال بحاجة إىل 
رعايية مستمرة، عالوة عىل أن األزواج 
والزوجات بالغيون يستطيعون رعاية 
أنفسهم بأنفسهم، ولكن هذا يؤدي إىل 
الفتور بني األزواج بسبب عدم الشعور 
بالتقديير واألهميية يف حيياة رشكياء 

الحياة، لسيِت بحاجة إىل وضع زوجك 
عىل قمة أولوياتك طوال الوقت، ولكن 
يجيب أن يكون هيو أولويتك يف بعض 
األوقات التي تحددينها باالتفاق معه.
-3 أخذ رشيك الحياة كأمر مسلّم به

كل شخص له لغة الحب التي يفّضلها، 
ولكن مع الوقت يرى البعض أن رىض 
رشيك الحيياة أمر مسلّم به، ويتوقف 
عن بذل الجهيد من أجل التعامل معه 
بلغية الحيب التيي تسعيده، وهو ما 

يجلب الفتور وعدم الرىض إىل الزواج.
-4 عدم االلتزام بخطة اإلنفاق

املشاكل املالية هيي األكثر شيوعاً بني 
املتزوجيني، وتيؤدي إىل الطالق يف كثري 
مين األحيان، لذلك فإن كير ميزانية 

األرسة، وعدم االلتيزام بخطة اإلنفاق 
العيادات  أكير  أحيد  عليهيا،  املتفيق 

املوجودة يف الزواج غري الصحي.
-5 الشجار

الخالفيات تحدث يف جمييع الزيجات، 
ولكن يجب مناقشة املشاكل ومحاولة 
الوصيول إىل حليول حتيى ال تتفاقيم، 
وتزيد الشعيور بالغضب ميا يؤدي إىل 
حدوث شجار، فالخالفات أمر طبيعي 
بيني الزوجني، ولكّن الشجار عادة غري 
صحيية ينبغيي العميل عيىل التخلّص 

منها.
-6 تجّنب املواجهة

كميا أن الشجيار عيادة غيري صحية، 
فيإن تجاهيل املشاكيل والهيروب من 
مواجهتهيا عادة غيري صحيية أيضاً، 
ألن تجّنيب مواجهية املشاكيل يسبب 
القنبلية  مثيل  وتصبيح  تفاقمهيا، 
املوقوتية التي يمكين أن تنفجر يف أي 
وقت، كما أن تجّنب املواجهة يعني أن 
هنياك مشكلية كبيرية يف التواصل بني 

الزوجني.
-7 استخدام العالقة الحميمة كعقاب

االمتناع عين العالقية الحميمة كنوع 
مين العقياب بعد حدوث خيالف أو ما 
شابه، عادة غيري صحية، وعالمة عىل 

أن هذه العالقة قد تكون سامة.

احذر من عادات شائعة يف الزواج غري الصحي.. 

نصيحة شكسبري لألمهات

نصائح طبيةحنو مستقبل افضل...هلا

تدبري منزلي

تعرق أقدام األطفال بشكل مفرط 
مؤشر إلصابته خبلل ما

ختّلص من 5 أشياء يف املطبخ 
واحلّمام فوًرا

فجيأة  الهيواء  خيروج  هيو 
وباندفاع من األنف والفم. يقوم 
الجسيم بهذه الحركة للتخلص 
من املواد التيي تهيج األنف، إذ 
العصبية  النهاييات  تستجييب 
املوجيودة لتليك امليواد بإثيارة 
العطياس وهي عمليية تحدث 
إرادي،.فعندميا  غيري  بشكيل 
يعطس امليرء، تنطلق من فمه 
جرثومية  اليف   100 حيوايل 
برعية 100مييل يف الساعية 
وبميا أن العطسة تنطلق بهذه 
الرعة فهيي تحتاج إىل طاقة 
كبيرية إلخراجها، مما يؤدي إىل 
توقيف جميع وظائيف الجسم 
عين العميل، بميا فيهيا القلب 
خيالل أجيزاء الثانيية . يحدث 
العطاس املتكرر يف مرض حمى 
الدرييس، عندما تستقر حبوب 
لقياح النبيات يف األنيف. كميا 
يؤدي ضوء الشمس للعطاس؛ 
ألنه يثري عصب العينني املتصلة 
بالنهاييات العصبيية املوجودة 
يف األنيف. وإذا كيان العطياس 
يساعيد جسيم اإلنسيان، فهو 
األرضار.  للغيري  يسبيب  قيد 

األنيف باحتقان  عندما يصاب 
جرثوميي نتيجة للزكيام مثالً، 
يساعيد العطاس عيىل تفريغه 
وفتحيه. وما لم يقيم العاطس 
بتغطيية أنفيه وفميه، تنتقيل 
الجراثييم إىل الهيواء وتصييب 

اآلخرين بالعدوى.
سبيب العطاس دخيول جسم 
كالغبيار،  األنيف  إىل  غرييب 
وأيضا عنيد حلول فصل الربيع 
ويكثير الغبيار يف الجيو مميا 
يسبب حساسية كبرية لبعض 
األشخاص تعر عن نفسها عن 

طريق العطس

ملنع العطياس مخاطر وخيمة 
عىل صحية اإلنسيان. فقد اكد 
تقرير طبي بأحد املستشفيات 
العامليية. أن أي شخص يحاول 
منع العطاس يمكن أن يصاب 
بشليل نصفيي حييث تبني من 
خيالل البحث اليذي أجري عىل 
الرابعية  يف  الطالبيات  إحيدى 
عيرشة مين عمرهيا أن سبب 
إصابتهيا بالشليل هيو منعها 
للعطياس لعيدة ميرات وأيضا 
فمنع العطاس يؤدي إىل ارتداد 
الدم يف الرقبة أو الرأس ومن ثم 

إىل الوفاة.

  مقادير عمل بيتزا البيروني
بيروني.

8 قطع توست أبيض.
مقادير الصلصلة

مقيرشة  طماطيم  حبيات   3
ومقطعة مكعبات صغرية.

2 حبة بصل مقطع ناعم جًدا.
2 ملعقية صلصية طماطيم أو 

كاتشب.
فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.
نصف ملعقة صغرية زعرت.

1 كوب جبنة موزاريال.
1 كوب جبنة شيدر.

طريقة عمل بيتزا البيروني
ريص التوست عىل ورق الزبدة يف 

صنية الفرن.

ثيم بعيد ذليك احشيهيا وضعي 
البيتيزا  صلصلية  مين  طبقية 
وضيفي عليهيا كمية وفرية من 
جبنية املوزاريال ثيم كمية وفرية 
مين جبنية شيدر وأخيرًيا ضعي 

رشائح من البيروني.

ثيم ضعيهيا بالفرن عيىل درجة 
حرارة 160 وراقبيها حتى تحمر 
مين األعىل ومين األسفيل وبعد 
ذليك ريش رشية زعيرت خفيفية 
هيي وسخنة لكيي تعطي نكهة 

لذيذة.

كل يوم معلومة

املطبخ

ماذا حيدث عندما نعطس ؟!

طريقة عمل بيتزا البيربوني

وتساعد بعيض األطعمة يف التخلص من تلك 
السميوم بالجسم وتحسيني الصحة العامة 
وفقدان الوزن أيضاً، من خالل عملية تسمى 

“ديتوكس”.
و هنياك حاجة أكييدة للتخلص من السموم 
من حني آلخير لألشخاص الذين لديهم نمط 
حيياة مزدحيم ويستهلكيون أطعمية غيري 

صحية.
والي”ديتوكس” هو طريقة طبيعية لتطهري 
الجسيم مين السميوم باألطعمية الطبيعية 

واملرشوبات، وتلك األطعمة تشمل:
1( الروكيل

يساعد تنياول الروكيل الجسم عىل مقاومة 
امليواد الكيميائية املسببية للرطان، ويعزز 
قيدرة الكبد عيىل إزالة تلك امليواد الكيميائية 

السيئة من أجسامنا.
2( الجريب فروت

يحتيوي الجريب فروت عيىل عدة عنارص 
غذائية بميا يف ذلك الفيتامينيات A و C و 
البانتوثنييك  إىل حميض  باإلضافية   ،  B1

واألليياف والبوتاسييوم والبيوتيني، كميا 
الجرييب  املوجيودة يف  اإلنزيميات  تعميل 
فروت أيًضا عىل تكسري الدهون يف جسمك 

للمساعدة يف تعزيز فقدان الوزن.

3( األفوكادو
يحتيوى األفوكيادو عىل مضيادات األكسدة 
التيي تساعيد جسميك عيىل طيرد السموم 
الضيارة، ويحتوي عىل عيدة عنارص غذائية 

مفيدة، حيث يحتوي عىل حوايل 20 نوعا من 
الفيتامينات واملعيادن املختلفة التي تساعد 
يف تقليل مخاطر اإلصابة بالسمنة والسكري 

وأمراض القلب.
4( البنجر

 البنجير من الخيروات عاليية بمضادات 
األكسيدة وغني أيًضيا بالعنيارص الغذائية، 
ويحتيوي البنجير عيىل ميادة البيتيني التي 
تساعيد الكبيد عيىل التخلص مين السموم، 
باإلضافية إىل األليياف التي تسميى البكتني 
التي تزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.

5( السبانخ
السبانخ منخفضة يف السعرات الحرارية، 
لكنها مليئية بالعنارص الغذائيية املفيدة، 
 K و E و C و A وتحتيوي عىل فيتامينيات
باإلضافة إىل الثيامني والفوالت والكالسيوم 
والحدييد واملغنيسييوم، وتساعد مركبات 
الفالفونويد املوجودة يف السبانخ عىل منع 
أكسدة الكوليسرتول يف الجسم عن طريق 

العمل كمضادات لألكسدة.

طبيبك يف بيتك

كيف تنقي جسمك وختلصه من السموم؟

مين الطبيعيي أن تتعيرق أقيدام 
األطفيال بشكل أكثر مين الكبار، 
نظيراً ألن أقيدام األطفيال تشتمل 
ليدى  التعيرق  غيدد  نفيس  عيىل 
البالغيني، عيىل الرغيم مين صغر 
حجمهيا، مشيريًة إىل أنيه يف هيذه 
الحالية عيادًة ميا يكفيي غسيل 
أقيدام األطفال مرة واحيدة يومياً 
بواسطة صابون أو غسول لطيف 
ال يهاجم طبقة الحماية الطبيعية 
للبرشة، ثم تجفييف األقدام جيداً، 
مع مراعياة تجفيف الفراغات بني 
األصابيع أيضياً، حسبميا نيرشت 
إذا  األملانية.أميا  األنبياء  وكالية 
كانت إفيرازات التعيرق يف األقدام 
شديدة، فقد يشيري ذلك إىل إصابة 
الطفل بفيرط نشاط غدد التعرق. 
وأوضحت الطبيبة أن اإلصابة بهذا 
املرض ترجيع إىل سهولة استثارة 
الجهاز العصبيي الذاتي. وأضافت 

نيهياوس أن فيرط التعيرق غالباً 
ما يصيب األطفيال، الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 6 و 16 سنة، وغالباً 
ما يكون ليه تاريخ أرسي، مشرية 
إىل أنيه قيد يصيب مناطيق أخرى 
من الجسيم غري باطن القدم، مثل 
اليدين واإلبطيني والوجه ومؤخرة 

الرقبة.
ومين املمكن عيالج فيرط التعرق 
مين خيالل الجيل املحتيوي عيىل 
أو  األملونييوم  هيدروكلورييد 
مستحيرات البيودرة أو اللوشن 

املحتوية عىل حمض التانيك.

مين الروري التخلّص من بعض 
األشيياء املستعملية فيوًرا، حتيى 
ليو بيدت نظيفية أو غيري منتهية 
تراكيم  مين  منًعيا  الصالحيية، 
الجراثييم عليهيا ونقلهيا ألفيراد 

العائلة، ومنها:
| فرشياة األسنان: يجيب استبدال 
فرشاة األسنان كّل شهر، خصوًصا 
ملين يعانون من ميرض ما أو نوع 

من الحساسّية.
| فرشياة الشعير: ُيفّضيل تجديد 
فرشياة الشعير كيّل سّتية أشهر، 
ميع الحرص عىل تنظيفها بعد كّل 
استعميال. ويفيد ترييح الشعر 
بهيدف  االستحميام،  أثنياء  بهيا 

تتظيفها وتعقيمها.
| حافظة العدسات الالصقة: يجب 
تغيري حافظية العدسات الالصقة 
ميرّة كيّل شهير، فهيي تحتيوي 
عيىل بكترييا ضارة قيد تتسّبب يف 

التهابات العني.
| فيوط الحّمام: يجيب تبديل فوط 
الحّمام مرّة كل سنة، مع الحرص 
الساخين  باملياء  غسلهيا  عيىل 

لتعقيمها فور رشائها.
ُيستحسين  الجييل:  اسفنجية   |
رميي اسفنجة الجيل كيّل أسبوع، 
للدهون  املستمر  بسبب تعرّضهيا 
عيىل  الحيرص  ميع  والجراثييم، 
الحليل  تخصييص واحيدة لجييل 
لتنظييف  وأخيرى  واألطبياق 

األسطح.

سلوكيات
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ق�ال رج�ل أعمال ملوظف�ه: أريدك أن تبن�ي يل منزالً ؛ ها ه�ي الخطط ، 
أريدك أن تفعلها حسب هذا املخطط ! ... ال أريد أن يفوتني أي يشء!

قرأ املوظف املخطط وكان منزعًجا ألنه لم يكن يبقى سوى 3 أشهر عىل 
تقاع�ده ، بدأ يقول: 3 أشهر عىل التقاعد وه�ذا الرجل يعطيني وظيفة 
ست�دوم ست�ة أشهر .. ... ، ال أمانع حًقا ، سأفعل ما بوسعي ، وسيوفر 

ذلك يل املزيد من املال!
فب�دأ املوظ�ف يف العمل و صن�ع أعمدة املن�زل دون عناية كب�رة ،كما 
استخدم م�واد رخيصة ومنخفضة الجودة من أجل البناء ، يف كل مبنى 
باملن�زل استخدم مواد غر مطابقة للهيك�ل ، وعمل فقط عىل الواجهة 
لخداع املالك من الخارج، وما يمكن أن يتبقى تم تركه ، وذلك “لكسب” 

الوقت الذي يحتاجه عادًة للقيام بذلك واملغادرة يف أرسع وقت ممكن.
عن�د االنته�اء م�ن البناء ، ظه�ر املالك ونظ�ر إىل املن�زل ، فعجبه كثرا 

مظهره من الخارج فظن املوظف انه خدع صاحب املنزل ..
تأم�ل صاحب املنزل يف املوظف واق�رب منه وقال: خذ املفاتيح! ... إنها 

هديتك! ... لكل السنوات التي خدمتني فيها!. .. إنه منزلك !!!
برأي�ك ، كيف شع�ر هذا الرجل عندما سمع ه�ذا؟ لقد حصد لألسف ما 

زرعه.
الخالصة:

مهم�ا فعلت ، افعله بحب ، ال تؤذي أحداً ، كن قدوة حسنة ، قدم أفضل 
ما لديك وستحصل عىل األفضل ...

وصل�ت املرحل�ة الجامعي�ة من 
غ�ر حب، مع أن ك�ل واحدة من 
صاحباتي معها حبيب وفرحانة، 
مع ذلك ما كن�ت متقبلة الفكرة 
نهائياً، وج�اء اليوم الذي تعرفت 
فيه إىل شخ�ص ب�»فيس بوك«، 
م�ع أني لست م�ن مؤيدي فكرة 
بمواق�ع  واإلعج�اب  التع�رف 
عالقتن�ا  استم�رت  التواص�ل، 
سنت�ن ونصف�اً، وكن�ت أحياناً 
أحس بعدم الرض�ا، وأتساءل إذا 
كان م�ا أعمله صحيحاً، تفكرنا 
ك�ان عكس بعضنا البعض ، اآلن 
نح�ن منفصالن من�ذ أكثر من 8 
أشهر، أحياناً أفكر فيه وأتساءل: 
هل أنا ظلمت�ه معي رغم عيوبه، 
ورغم أن الكل كان رافضاً العالقة 
وأن�ا كنت أع�رف أن ل�ه عالقات 
ومع ذل�ك، أرصرت أن أكمل معه 
وأغره، وفعالً، تغر بأمور كثرة، 
ورصت أن�ا ك�ل اهتمام�ه، ك�ان 
يغار من صاحباتي وأهيل بدرجة 
تقهرني، فهو يرفض أن يل حياتي 
الخاص�ة، ويري�د أن يك�ون ه�و 
فقط بحياتي وه�ذا ليس منطقاً 
أب�داً، خالفن�ا زاد عىل ح�ده، وما 
عاد يهتم، مع أني ما كنت راضية 
أن تك�ون العالق�ة حبيباً وحبيبة 
بيني وبينه، كنت أفضل أن تكون 
أعم�ق أن نك�ون مخطوبن مثالً 
عن�دي خوف م�ن االرتباط، وهل 
ال�يل ح ارتبط في�ه ح يقبلني زي 

م�ا أن�ا؟ وأفكر ه�ل سأعجبه إذا 
رآنى أم ال؟ صح اني لست جميلة 
لكني راضية بنفيس والحمد لله، 
والخ�وف الثان�ي أن أتشارك مع 
شخص الحي�اة املجهولة الذي ال 

أعرف كيف ستكون.
الحلول والنصائح:

-1 يجب أن أصارحك بأن مشكلتك 
الحقيقية هي يف السطور الثالثة 

األخرة من رسالتك!
-2 ك�ل الحكاي�ة األوىل ع�ن عدم 
الحب ث�م التع�ارف ع�ىل »فيس 
ب�وك« رغ�م ع�دم قناعت�ك، ث�م 
مشاكل الغ�رة والخالفات ورأي 
اآلخري�ن، كلها تبق�ى تهويمات 
والحقيق�ة،  الواق�ع  ينقصه�ا 

وسأرشح لك ملاذا..
-3 كي�ف يتم التواص�ل ب�»فيس 
بوك«؟ أليس بالك�الم؟ ويف مرات 

نادرة يف مجتمعاتن�ا العربية يتم 
بالصور، لك�ن التواصل كله كالم 
يف ك�الم يف ك�الم، الخ�الف ك�الم 
والغ�رة ك�الم، وحال�ة التواصل 
نفسه�ا تبق�ى يف ه�ذا الفض�اء 
ل�ه  عالق�ة  ال  ال�ذي  السيب�ري 
وبحياتك  الحقيقي�ة  بشخصيتك 

اليومية.
-4 ما تتبادالن�ه افراضات وآراء 
بن نف�وس هائمة تريد أن تنىس 
الوحدة والفراغ اللتن تعيشهما، 
م�ن  تصنع�ه  بأم�ل  وتتمس�ك 
أحالم وأوهام، له�ذا، فاملقاطعة 
أن�ت  أشه�ر، وه�ا   8 استم�رت 
بسبب الف�راغ تحاولن أن تجدي 
األعذار رغ�م عيوبه وما نقل عن 

أخالقه.
الحقيقي�ة  مشكلت�ك  لك�ن   5-
تب�دأ من سؤال�ك: ه�ل سأعجبه 

إذا رآن�ي؟ وه�ذا الس�ؤال ينسف 
كل حال�ة املعرفة الت�ي تتحدثن 
عنها، فنحن يمكنن�ا أن نتواصل 
بالروح وباألفكار إىل مدى العمر، 
لكن يف حياتن�ا اليومية ال يمكننا 
التعاي�ش إال م�ع أشخ�اص من 
لحم ودم، نرت�اح لهم ويرتاحون 
لن�ا، وال تنيس أن الرؤية الرشعية 
يف تقاليدنا هي أساس ينطلق منه 
القب�ول أو الرف�ض، ألن األفك�ار 
والكالم ال تكف�ي لتأسيس حياة 

زوجية ناجحة.
-6 له�ذا، أرى أن تس�ديل الست�ار 
ع�ىل ه�ذه التجرب�ة، وتستفيدي 
منها، خاص�ة أن الش�اب نفسه 
بائ�ع وليس شاري�اً! فال تفرطي 

بكرامتك.
-7 أخ�راً، إذا كان�ت لدي�ك حياة 
خاصة، فحاويل أن تعمقيها بعمل 
مفيد، شاركي يف جمعيات خرية 
شبابي�ة،  تط�ور  ومرشوع�ات 
فهن�اك حركة قوية يف هذا املجال 
تتصاع�د اآلن يف معظ�م بلدانن�ا 
العربي�ة، ونشكر شبابنا بعد الله 
عليها، فكوني واحدة من هؤالء، 
وثق�ي أن األب�واب ستفت�ح ل�ك 
لتلتقي بنوعية أخرى من الناس، 
م�ن لح�م ودم وأخ�الق عالي�ة 
يجمع�ك به�م العم�ل اإلنسان�ي 
أو الخ�ري أو االجتماع�ي، ف�ال 
تضيع�ي نفسك وأيام�ك يف فراغ 

وعالقات وهمية من كالم.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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كادر طيب يف احد املستشفيات يدخلون السعادة 
لقلب طفل مصاب بالسرطان

أبـــــــراج

ربما تكون الي�وم بحالة جيدة، ولكن احذر من 
املواق�ف التي ق�د تجعلك مرتبك�ا ومتوترا. احذر 
م�ن إخبار أح�د األشخ�اص بمعلوم�ات خاطئة أو 
غر مفهوم�ة. ربما ينفعل اآلخ�رون بسبب ترصفاتك 
ويتوعدون�ك. ح�اول أن تسوى خالفاتك قب�ل أن تغادر 

املكان. ال تفكر كثرا.

شخص كن�ت تعتربه صديقا ل�ك ولكن اليوم 
ربم�ا تخذل�ك ترصفات�ه وتكتش�ف أن�ه غر 
جدي�ر بثقتك. انتبه فهناك الكث�ر من املخادعن 
يحيط�ون ب�ك. هناك شخص ما يخف�ي عنك أمرا أو 
معلومة مهمة. ال تصدق أي شخص وتأكد من الحقيقة 

بنفسك.

تأك�د اليوم أن كل األمور يف مكانها الصحيح. 
الوق�ت مناسب لرتي�ب املن�زل بالشكل الذي 
تتمن�اه. كم�ا أن الوقت مناس�ب والظروف أيضا 
مناسب�ة للتس�وق ل�رشاء أغراض�ك الشخصية. كن 
ح�ذرا وال تك�ن مرسفا. عندما تجذب�ك بعض األغراض 
الجميل�ة، قد يك�ون من الصعب علي�ك تجاهلها بغض 

النظر عن سعرها وتكلفتها.

أن�ت كث�ر الك�الم وتح�ب التعلي�ق عىل كل 
حدث ولكن ل�ن يكون ذلك لصالح�ك اليوم بل 
ق�د يتسبب لك يف بعض املشاك�ل. ال شك أن هناك 
بع�ض املواق�ف تتطلب منك الح�دة يف الكالم، ولكن يف 
أوقات أخرى تكون الكلمات الطيبة أكثر تأثرا وفعالية 

للخروج من أي أزمة.

األحالم والخيال والتأمل سيذكرونك بعالقاتك 
العاطفي�ة يف املايض وستدرك الي�وم أمورا لم 
تكن تدركها من قبل. ال داع اليوم للشعور بالندم 
أو بالذن�ب فحاول أن تسامح نفسك لكي تتمكن من 

اتخاذ خطوة إيجابية يف حياتك.

املرونة يف التعامل يشء مهم جدا اليوم وربما 
تكون سببا يف نجاح بعض املرشوعات. ال تدع 
الظ�روف تقي�دك أو تقف يف طريقك ب�ل عليك أن 
تتحدى العقبات. كن متفتح�ا وواعيا واهتم بأفكار 

اآلخرين واستفد منها ومن آرائهم.

هن�اك أوقات تشعر فيها بالوحدة رغم وجود 
البعض حولك، وربما تشعر بذلك الشعور اليوم 
حت�ى إن كان حول�ك مئات األشخ�اص. ال يوجد 
أي شخ�ص يفهم�ك أو يفهم حتى وجه�ات نظرك. 
حساسيتك الزائدة ستجعلك تتأثر بكالم اآلخرين. ولكن 

تواصل معهم بدال من االبتعاد عنهم.

تعيش حالة من الح�ب والعشق ولذلك تبحث 
طوال الوقت ع�ن نصفك اآلخر. تحتاج لقراءة 
الروايات الرومانسية ومشاهدة األفالم التي تدور 
حول الغرام والعشق. إذا كنت مرتبطا، انتظر مفاجأة 
م�ن الحبيب، وإن لم تكن مرتبطا، توقع إعجاب جميع 
املحيطن بك. ربم�ا تلتقي بنصفك اآلخ�ر اليوم، ولكن 

تعرف عليه جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

تص�ل إىل أعىل القمم الي�وم يف لحظة. تحظى 
بالدع�م مم�ن حول�ك حت�ى م�ن األشخاص 
الذي�ن لم تتوقع منه�م الدعم. رحب به�ذا الدعم 
واشكره�م. ال تق�وم بعمل أي يشء بمف�ردك ما دام 

حولك مجموعة من األشخاص.

مزاج�ك متقلب الي�وم بالتأكيد، فك�ل األمور 
الت�ي تخصك تسر بب�طء شدي�د عىل عكس 
األي�ام املاضي�ة. دعك م�ن الكربي�اء والغطرسة. 
كن ح�ذرا يف ترصفاتك وأقوالك م�ع الحبيب. أسلوب 
الحبيب وكالمه قد يزعجك، ولكن هذا أمر واقعي ولكنك 

تهرب من الواقع.

م�ن املحتم�ل أن تشع�ر الي�وم أن شخصا ما 
من أفراد أرست�ك يخفي شيئا ما. الجو متوتر 
ومضطرب جدا يف محيط العائلة. تريد أن تكشف 
ما يخفي�ه هذا الشخص لتعود األم�ور إىل طبيعتها. 
انتب�ه، فهذا التصارب غر صحيح بل اترك األمور تسر 

بطريقة طبيعية. 
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ربم�ا تكتشف اليوم أنه م�ن الصعب التعامل 
مع األشخاص خاصة عىل املستوى العاطفي. 
البعض يحتاج إىل تركي�زك واالهتمام بهم بغض 
النظر عن مسؤولياتك، ويف الوقت نفسه، أنت بحاجة 
إىل اهتمام اآلخري�ن ومراعاتهم ملشاعرك. ال تكن أنانيا 

وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك.

كلمات متقاطعة

1899 - التوقي�ع عىل “إع�الن الهاي” والذي 
يق�ي بحظ�ر استعمال الغ�ازات السامة يف 

الحروب.
1900 - اغتي�ال ملك إيطالي�ا هومربت األول 
عىل يد “جايتانو برييس” الذي أطلق الرصاص 

عليه يف منزا.
1913 - اململك�ة املتح�دة والدول�ة العثمانية 
يوقعان اتفاًقا بشأن تعين الحدود بن الدولة 
العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين 

من جهة أخرى.
1921 - أدول�ف هتل�ر يت�وىل رئاس�ة ح�زب 

العمال القومي االشراكي األملاني.
1937 - تتوي�ج امللك ف�اروق ملًكا عىل عرش 

م�رص رسمًيا وذلك بعد وصول�ه لسن الرشد 
بالتاريخ الهج�ري بعد الفت�وى التي طلبتها 
والدت�ه امللك�ة نازيل م�ن شي�خ األزهرمحمد 

مصطفى املراغي.
1945 - السف�ن الحربي�ة الياباني�ة تغ�رق 
السفينة الحربي�ة األمريكية “إنديانابوليس” 
مم�ا أسف�ر ع�ن مقت�ل 883 بح�اًرا فيم�ا 
اعت�رب أس�وأ خس�ارة م�ن نوعه�ا يف تاري�خ 

البحريةاألمريكية.
1957 - تأسي�س الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة 

الذرية.
1958 - إنش�اء وكال�ة الفض�اء األمريكية - 

ناسا.

1965 - وصول أول 4000 جندي أمريكي من 
فرقة جنود املظالت رقم 101 إىل فيتنام.

1968 - الباب�ا بولس الس�ادس يكرر تحريم 
استعم�ال وسائل منع الحم�ل عىل الكاثوليك 
الروم�ان عىل الرغم من توصية من مفوضية 

الكنيسة بالنظر يف ذلك.
1981 - ويل العه�د الربيطان�ي األمر تشارلز 
يت�زوج م�ن ديان�ا سبين�رس يف حف�ل زواج 

مهيب.
دمجانج�وك  ج�ون  رساح  إط�الق   -  1993
ال�ذي اتهم بأنه م�ن أخطر ح�راس معسكر 
اإلب�ادة الجماعية النازي وذلك بعد أن رفضت 

املحكمة الدفع بإدانته.

خزان�ة  بفت�ح  تقوم�ي  عندم�ا 
ع�ىل   نظ�رة  وإتخ�اذ  مالبس�ك 
أشكال الحج�اب املوجودة فيها، 
هل ت�ري أي تشاب�ه ؟ هل تعريف 
م�اذا تق�ول لف�ة الحج�اب عن 
شخصيت�ك ؟ نع�م يوج�د العديد 
م�ن التصاميم املختلفة يف خزانة 
منزل�ك ولك�ن هن�اك إحتم�االت 
تشاب�ه مجموع�ة م�ن أشك�ال 
الحجاب معاً، هذا التشابه يكشف 
املزيد ع�ن شخصيتك بالرغم من 
أنكي ق�د تختاري شكل الجحاب 
بدون وعي منك باملعاني الخفية 
التي تمك�ن ورائه، حق�اً يخربك 
الحجاب أي نوع من الشخصيات 

أنتي ؟
يف  املتس�اوي  الع�ادي  الحج�اب 

الحجم :           
ه�ذه  أن  ع�ن  إنطب�اع  يعط�ي 
الشخصي�ة منظمة ألن�ه يعتمد 
عىل تطبيقه بالكامل وهو يمتلك 
تصميم متس�اوي وإذا كان لديك 
كمية من هذا الحجاب يف خزانتك 
فهو ي�دل عىل أنك شخص منظم 
وتمي�ل إىل رؤية األم�ور بطريقة  
نظيف�ة وال تخ�دع األخري�ن عند 
التعام�ل معهم . كما أنها تفضل 

العرصية لتعطي نظرة أنيقة عن 
مظهرها . هؤالء النساء يفضلوا 
وع�ىل  للمستقب�ل  التخطي�ط 
األرج�ح دائم�اً ما يك�ون لديهم 

مكتب منظم .
ربط الحجاب عىل الرقبة :

عن�د إختيار ربط�ة الحجاب عىل 
الرقب�ة وخصوص�اً عندما يكون 
الحج�اب مطبوع بال�ورد فأنتي 
سي�دة تتمتع باملزي�د من األنوثة 
م�ع  التعام�ل  عن�د  والنعوم�ة 
األخري�ن  . ق�د يف�رس االخري�ن 
نعوم�ة تعامل�ك معهم ع�ىل أنه 
ضعف ع�ىل العكس فه�و يظهر 

مدي قوتك .
لفة الطرحة الشيفون :

لفة الشيفون العادية سواء كان 
مطبوع أو منقوش طريقة رائعة 

حق�اً . فه�و يكشف ع�ن الكثر 
م�ن شخصيتك ويدل ع�ىل أنكي 
تفضيل طريقة بسيط�ة وفعالة 
عن�د القي�ام باألم�ور املختلفة . 
يف  يمك�ن  العمي�ق  الجم�ال  ألن 
البساط�ة ويعك�س الكث�ر من 
األم�ور الظاهري�ة يف ترصفات�ك 
وأنك�ي شخصية تق�در األشياء 
تك�ون  أن  إىل  وتمي�ل  الصغ�رة 
اكث�ر عقالنية وإيجابية. وبالتايل 
فأنت�ي واحدة م�ن أكث�ر الناس 
التي يسهل إرضائه�ا . وإذا كان 
لديك صديق�ة من ه�ذه النوعية 

فأنت عظيمة حقاً .
الحجاب العرصي :

إختي�ار ه�ذه اللفة ي�دل عىل أن 
تن�ال  أن  تح�ب  جرئي�ة   امل�رأة 
إعج�اب الجماع�ة الت�ي تتواجد 

فيها. تمتلك ثق�ة عالية بنفسها 
وعىل األرجح يكون لها شخصية  
منفتحة تحب الخروج وممارسة 
األنشطة املختلفة وعادة ما تحب 
وتفض�ل  الحف�الت  يف  التواج�د 
إلتق�اط الص�ور وال تخج�ل من 

الظهور أمام الكامرا .
لفة حجاب جذابة :

األشخ�اص  م�ن  تكون�ي  ق�د 
الذي�ن يفضلوا إختي�ار الحجاب 
املنقط او تل�ك الذي يتواجد عليه 
مطبوع�ات صغرة س�واء قلوب 
أو رس�وم  هادئ�ة . عادة تكشف 
ه�ذه اإلختي�ارات ع�ن شخصية 
تحب البهجة والفرح ألنها تمتلك 
تصميم ولفة جذابة . تتميز هذه 

الشخصية بالرقة والهدوء .
لف�ة الحج�اب البسيط�ة ب�دون 

دبابيس :
م�دي  ع�ىل  ت�دل  اللف�ة  ه�ذه 
الت�ي تمتلكها هذه  املسئولي�ات 
الشخصي�ة وأن معظ�م وقته�ا 
مشغول ومثالية جداً قبل الخروج 
للعمل. إذا وجدتي نفسك تقومي 
بعم�ل ه�ذه اللف�ة كث�راً فأنتي 
يعن�ي  وال  مسؤول�ة  شخصي�ة 

أنكي مجردة من الحب .

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
وي������������اك وبين��ت  الضب��اب  روح��ي  ت��رس 
كل��ي بروح��ك امش��ي وجرح��ي م��ا ش��فت�����ه
احل���������ال قي��س  وان��ت  أعث��ر  بالنسم��ة  ان��ه 
م��ا ش��لت�������������ه وراك خيال��ي  م��و جدم��ي 
تطي��ح من��ي  وحروف��ي  ع��ذر  بواه��س  وأج��ي 
اعل��ى وجه��ك مستح��ى وسكت��������ه واتب��ده 
ت������������راب واليطي��ح  وجه��ك  غي��ر  وأنخ��ل 
وانكته��م واهزه��م ب��س تظ��ل انت����������������ه
الري�������ح وي��ا  مساب��ك  إجان��ي  فرك��اك  رم��ح 
ماقص��رت تسل��م بالنف��س جبت�������������������ه

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

انصحوني.. أتعذب بسبب حبيب الـ “فيس بوك”!

ماذا تقول لفة الحجاب عن شخصيتك بالصور؟

درس لطيف في األخالق
قصة وعربة

رأيس
1يرى صديقه وعدوه بعن واحدة o من 

أشهر العبي الكرة االنجليز
2عق�ل o فاكه�ة مفضل�ة عن�د قدماء 

االرومان
3يحمل الرسائل o وكالة فضاء

4رقصة بدوية يف جنوب فلسطن تشبه 
الدبكة

 o وجبة ما قبل الصوم o 5تعب وسع�ى
ياسن

6قالها أرخميدس عندما توصل لقانون 
اإلزاحة o حالة انسانية قاتلها الله

 o حرامي o 7الع�دد ع�رشة فم�ا ف�وق
موسيقى )معكوسة(

8حرف عطف للرتيب والراخي o أضف 
وأكثر o مصباح

9م�ن أسم�اء السيف وم�ن يفصل بن 
الحق والباطل oثلثا أنف

10سيدة الشاشة العربية

أفقي
1أول م�ن بدع مب�دأ الطاولة 

املستديرة
 o 2قط�ع من مك�ان إىل آخر

عملة عربية
3قاتل o نصف حويط

4موسيقى أمركية )مبعثرة( 
o َقفل o من البرول

5هزم الصليبين يف حطن
 o 6للتأكيد واملخالفة يف الرأي

للتمني o صحيح
7نبالغ يف االنفاق أو الترصف 

o سالم
تاب�ع   o )مبعث�رة(  8أه�ال 

األرض
9كوميدي مرصي

o تعلق  الدراس�ة  10أماك�ن 
لإلنارة

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

شاركت الديفا سمرية سعيد جمهورها 
بموقع  حسابها  عرب  ومتابعيها 
فيديو  بكواليس تصوير  »انستجرام«، 
شريي«  »مون  الجديدة  أغنيتها  كليب 
الذي حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة 
وهي  بالفيديو  وظهرت  طرحها،  منذ 
كالسيكية  شعر  ترسيحة  بعمل  تقوم 
تتناسب مع أجواء الكليب الذي يحمل 

طابع السبعينيات.
أغنيتها  الديفا سمرية سعيد  وطرحت 
الجديدة mon cheri مون شريى، وهى 
»إنسان  ألبومها  من  الرابعة  األغنية 
ويحمل  قريبا،  طرحه  املقرر  آىل« 
الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات 
باللغة  األغنية  وكلمات  والسبعينيات 
العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد 
وتوزيع  رسور،  بالل  ولحن  القياتى، 
واملاسرت  امليكس  أما  يعقوب،  هانى 

لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.
جوجل  تريند  سعيد  سمرية  وتصدرت 
البحث، بسبب ترصيحاتها  ومؤرشات 
»مون  أغنية  وقالت  أديب  عمرو  مع 
شعرت  سمعتها  ما  أول  شريي« 
أنه  إىل  الفتة  السبعينيات  من  وكانها 
بنفس  واألورج  الجيتار  استخدام  تم 
الطريقة لتلك الفرتة، أما عن التصوير 
للخمسينيات  تعود  وكأنها  فتشعر 
استخدام  تم  حيث  والستينيات، 
هذه  عىل  للداللة  القديمة  السيارات 

الفرتة.
بدأت  أنها  سعيد  سمرية  وأوضحت 
أشهر،   3 منذ  جديد  ألبوم  تحضري  ىف 
وتطلق أغنية كل فرتة ليكون لها تأثري 
عىل الجمهور حيث أن التسويق حاليا 
يف األغاني مختلف ومن الصعب الدفع 

بألبوم كامل مرة واحدة.

الكبري  الفنان  انضم 
إىل فريق  الله  صالح عبد 
»رمضان  مسلسل  عمل 
كريم 2«، بدال من الفنان 
الجندى  محمود  الراحل 
أبطال  من  كان  الذى 
املسلسل،  ىف  األول  الجزء 
عبد  سامح  املخرج  ويستعد 
الثانى من  الجزء  أحداث  لتصوير  العزيز حاليا 

املسلسل خالل شهر أكتوبراملقبل.
رمضان  ىف  املسلسل  من  األول  الجزء  وعرض 
عرضه،  عند  كبريا  نجاحا  وحقق   ،2017

وضم مجموعة كبرية من الفنانني منهم روبى وسيد 
الجندى  محمود  والراحل  الغفور  عبد  وريهام  رجب 

وغريهم.
الشهر  روحانيات  كريم«  »رمضان  مسلسل  ويرصد 
الكريم، ىف سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثري 
من العالقات املتشابكة، ويشارك ىف بطولة املسلسل 
الغفور،  عبد  ريهام  سالمة،  رشيف  روبى،  النجوم 
سيد رجب، نجالء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، 
صربى فواز، شريين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج 

سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.
كتابة  من  الله  عبد  أحمد  السيناريست  وانتهى 
مصادر  وحسب  العمل،  من  األوىل  الخمس  الحلقات 

من الرشكة املنتجة تم االتفاق عىل اضافة شخصيات 
جديدة للجزء الثاني، وجارى ترشيح نجوم ونجمات 

جدد لالنضمام لبطولة املسلسل.
عن  رحل  الجندى   محمود  الفنان  ان  بالذكر  الجدير 
يعترب  حيث   ،2019 عام  أبريل  من   11 الـ  يف  عاملنا 
ىف  أسماءهم  حفروا  الذين  الفنانني  أهم  من  واحدا 
ذاكرة الفن املرصى، بفضل األعمال الذى شارك فيها 
ربما  الفن  عن  وبعيداً  أنه  إال  الفنية،  مسريته  طيلة 
الجيش  يف  تجنيده  فرتة  بخصوص  كثريون  يعلم  ال 
احتياطي منذ تخرجه من  التحق به كضابط  حينما 
معهد السينما بعام النكسة يف 67 وحتى عام النرص 

.1973

بتأجيل  قرارا  االقتصادية  املحكمة  أصدرت 

نزار  العراقي  اإلعالمي  أقامها  التي  الدعوى 

الفارس، ويطالب فيها الفنانة املرصية رانيا 

يوسف بتعويض 5 ماليني جنيه بتهمة السب 

والقذف، إىل جلسة 4 أيلول/سبتمرب املقبل.

جنيه  ماليني   5 بتعويض  الدعوى  وطالبت 

وقذف  سب  من  يوسف  رانيا  من  بدر  عما 

وتشهري يف حق اإلعالمي العراقي عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.

الفارس بارك ليوسف  الدعوى« أن  وأضافت 

بعد  طالتها  اتهامات  من  براءتها  حكم  عىل 

»مع  برنامجه  من  حلقة  يف  استضافتها 

انتقادات  الفارس«، وما تبع هذا الحكم من 

قاسية لها، لُيفاجأ بها تتهمه تارة بالتحرش 

بها، وتصفه تارة أخرى بـ«عديم الرشف«.

عىل  ضيفة  حلّت  قد  يوسف  رانيا  وكانت 

باعرتافات  أدلت  حيث  الفارس،  برنامج 

حني  خاصة  لالنتقادات،  عرّضتها  جريئة 

اىل  رانيا  دفع  ما  وهو  الحجاب،  عن  تحّدثت 

اّتهام الفارس بتحريف كالمها وعدم األمانة 

يف نقله، لتشتعل الخالفات بينهما وتصل اىل 

القضاء.

يامسني صربي تستعد خلطوة جديدة بعيداً عن التمثيل

مسرية سعيد تشارك مجهورها يف كواليس أغنيتها »مون شريي«

صالح عبد اهلل ينضم إىل مسلسل »رمضان كريم 2«  

تطورات جديدة يف قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

لورثة األشخاص بعد وفاتهم.. علماء روس 
يطورون “كبسولة” زمنية لنقل البيانات الرقمية 

مبرمج عراقي يؤسس منصة تواصل اجتماعي 
تنافس فيسبوك وتويتر

إصابة الفنانة هند البلوشي بفيروس كورونا

تحديث جديد يصلح ثغرة أمنية في 
هواتف )أبل(

تحديث جديد يصلح ثغرة أمنية في 
هواتف )أبل(

يسـتهدف مجموعة من املطورين واملربمجني الروس تطوير “كبسولة 
زمنية” بهدف نقل البيانات الرقمية لألشخاص إىل ورثتهم بعد وفاتهم، 
عـن طريق تقنيـة يطلق عليها اسـم “blockchain” مـن أجل تصميم 
“كبسولة زمنية” ستحمل معها بيانات ومعلومات األشخاص الرقمية 

إىل الورثة وتجعلها متاحة عند الحاجة.
“كبسـولة الزمن” ستسـمح للتخزين اآلمن للبيانات واألصول الرقمية 
الخاصـة باألشـخاص، مثـل كلمـات املـرور عـىل الشـبكات التواصل 
االجتماعي ومفاتيح محافظ “البيتكوين” ونقلها إىل األحفاد أو الورثة 

بعد سنوات، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
ومـن املنتظر أن يتم تقديم املرشوع ضمـن فعاليات “أرخبيل 2121” 
يف مدينـة فيليكـي نوفجورود الروسـية، وفقـا ملبـادرة التكنولوجيا 

الوطنية.
ومـن جهته قـال مدير املرشوع دميـرتي إيزفكوف، إنـه يف الوقت 
الحـايل، يقـوم املطورون بإنشـاء موقـع خـاص بالخدمة، حيث 
يمكن للمستخدمني تخزين املعلومات الرضورية يف شكل مشفر 

برشط نقلها إىل أشخاص محددين بعد فرتة زمنية معينة.
 ”SberCloud“ وسـيتم تخزين البيانات املشـفرة عىل بطاقات
ونسـخها إىل مواقـع أخـرى، عنـد الحاجـة، ويقـدر الحجم 
التقريبي لالسـتثمارات يف التنمية ضمن هذا املرشوع بحوايل 

3 ماليني روبل.

ناشـد املربمـج العراقي، محمد التميمـي، الجهات 
الحكوميـة املعنيـة لتبنـي مرشوعه الذي يسـعى 

الطالقـه عقـب تطويـره،  وهو عبـارة عن منصة 
تواصل اجتماعي تضاهي املنصات العاملية الرائدة.

كموقع مشابه ملواقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

وتويرت، اسـس هذا الشـاب املربمج منصة عراقية 

سماها فري وورلد، يسعى من خاللها الستقطاب 
مسـتخدمي تلـك الوسـائل وحثهم عىل التسـجيل 
فيهـا، لتكون اول منصة محلية تحتوي عىل العديد 

من املميزات املنافسة لالجنبية.
الحصـول عـىل الدعـم الحكومـي من قبـل وزارة 
االتصاالت وغريها امر يسعى اليه محمد، ملا للموقع 
من فائدة لكال الطرفني. وذلك عرب سيطرة الجهات 

املعنيـة عـىل تفصيـالت عـدة، ابرزهـا املعلومات 
الشـخصية واالبتزاز االلكرتوني والتهديد الذي بات 

منترشا يف االونة االخرية.
ورغم عدم انطالق املوقع بشكل رسمي اىل اآلن، إال 
ان مئات االالف من املسـتخدمني قـد زاروا املنصة 
واسسـوا حسـابات شـخصية من دول عـدة، عىل 
رأسـها العراق وعـدد من الدول العربيـة واالجنبية 

ابرزها الواليات املتحدة.

أعلنت الفنانـة الكويتية، هند البلويش، إصابتها 
بفريوس كورونا املستجد )كوفيد19-(، وطالبت 
كل من خالطوها بإجراء التحليل الالزم لفحص 

»كورونا«.
الشـخيص  البلـويش، عـرب حسـابها  ونـرشت 
بـ«سناب شات«، نتيجة فحص كورونا الخاص 
بهـا، وعلقـت قائلـة: »نـداء لكل مـن خالطني 
األسـبوع املايض، واليومـني املاضيـني، الرجاء 

عمل تحليل )بي يس آر( لفحص كورونا«.
 وأضافت الفنانة الكويتية: »أنا اآلن مقهورة 
ألنـي، أمـس وأول أمـس، فقدت حاسـَتي 
الشـم والتذوق، يعنـي أنا يف آخـر أعراض 
كورونا، وعملت مسحة متأخرة، والنتيجة 

اآلن ظهرت إيجابية«.

وتابعـت: »األعراض أتت يل منـذ فرتة، ولم أدرك 
أنها أعـراض كورونا، وكنت مطعمـة ومرتدية 
الكمامـة طـوال الوقـت، يمكن ألنـي كنت من 
املتطوعـني يف الدفـاع املدنـي ملواجهـة كورونا، 
ونزلت جمعيات، وسـافرت تركيا، وسـافرت إىل 
مـرص، وسـبحان الله مـا جتني وأنـا يف مرص، 
بـل أتـت يل وأنـا واخـدة التطعيمـني ويف بلـدي 

الكويت«.
ووجهـت، يف آخر حديثها نصيحة لكل متابعيها 
بأخذ التطعيم ألنـه مهم جداً، قائلة: »أنا واحدة 
لـدي مـرض الربو وإذا ما كنت أخـذة اللقاح ما 
كانت تلـك حالتي، كنت سـأرقد يف املستشـفى 
شـهر وآخـذ أكسـجني، والحمد لله إنـي أخذت 

التطعيمني«.

 كشفت رشكة )أبل( عن طرحها لتحديث جديد لعالج ثغرة أمنية محتملة تهدد 
أجهزتها باالخرتاق والتجسس.

وأصدرت الرشكة وبشـكل غري متوقع تحديـث “آي أو إس 14.7.1”، بعد مرور 
أسـبوع فقط مـن طرحها تحديـث “آي أو إس 14.7”، وذلك بعد اكتشـافها أن 
الثغرة األمنية تسـمح للمتسـلل بتنفيذ تعليمات برمجية عشـوائية بامتيازات 

“كرينيل”، وهو يتيح له اخرتاق األجهزة بشكل أسايس.
و حثـت “آبـل” يف وثيقـة دعم منهـا كافة مسـتخدميها عىل تحميـل التحديث 
الجديد، مشـرية إىل أنه يتوافر لهواتف “آيفون 6 إس” واإلصدارات األحدث، وكل 
طـرازات “آيباد بـرو”، و”آيباد إير 2” واإلصدارات األحـدث، و”آيباد” من الجيل 
الخامس واإلصـدارات األحدث، و”آيباد ميني 4” واإلصـدارات األحدث، و”آيبود 
تاتش” الجيل السـابع.وعن تأثري الثغرة األمنية، ذكـرت الرشكة األمريكية أنها 
قـادرة عىل تنفيذ تعليمات برمجية عشـوائية بامتيـازات “كرينيل”، وأن “آبل” 

عىل علم باستغالل هذه املشكلة بشكل نشط.

أدرجـت منظمـة األمـم املتحـدة 
والثقافـة  والعلـوم  للرتبيـة 
)اليونسـكو( منطقـة هورامـان 
الكوردستانية عىل الئحتها للرتاث 

العاملي.
وهورامـان، هـي منطقـة جبلية 
تمتد ضمن محافظتي كوردستان 
وكرمانشاه يف رشقي كوردستان 
)كوردسـتان إيران(، ويف شـمال 
رشق إقليـم كوردسـتان العـراق 
ضمـن محافظـة حلبجـة، وتقع 
عىل هذه السلسـلة مـدن مريوان 
وپاوه يف الجانب اإليراني، ومدينة 
حلبجـة وناحيـة خورمـال مـن 
جانب إقليم كوردسـتان، ومعظم 
سـكان هـذه املنطقـة يتحدثون 
اللهجة الهورامية والتي هي جزء 
من اللهجة الكورانيـة والتي هي 

فرع من اللغة الكوردية.
فيما قال مدير الثقافة والفنون يف 
محافظة حلبجة محمد فتاح، إنه 
»خـرب مفرح جداً للكـورد عموما 
وأهايل منطقة هورامان وحلبجة 

وحـوض شـهرزور خصوصـاً«، 
موضحـاً أن »القرار جـاء نتيجة 
جهـود مـن مثقفـني كـورد من 

هورامان وحلبجة«.
تتصـف  »املنطقـة  أن  وأضـاف 
بحضارتهـا القديمـة«، مبينـاً أن 
»ثقافة هـذه املنطقة مغايرة جداً 
من حيـث العمار وفنون الشـعر 
والغناء والدبكات والجانب العلمي 

أيضاً«.
وتابع فتاح »نحن كمديرية عامة 
للثقافة والفنون يف حلبجة نبارك 
هذة الخطوة، وقريباً سيقام حفل 

خاص بهذة املناسبة يف حلبجة«.
وقال حسـن: »إن تاريخ املنطقة 
عـام«،  ألفـي  مـن  ألكثـر  عـود 
مشـرياً إىل أنهـا »تضـم 76 قرية 
مـن الجانبـني العراقـي والجانب 
اإليرانـي، ويرتاوح عدد سـكانها 
بـني مليـون ونصـف إىل مليونني 
نسـمة، ويعمـل أغلـب سـكانها 
بالزراعة والرعي واألعمال اليدوية 

والرتاثية«.

ابتكر باحثون أمريكيون تقنية من شأنها تجديد جلد اإلنسان، 
والسـماح له بإصالح نفسـه مثل الخصائص، التـي يتميز بها 

الرضع حديثو الوالدة.وتمكن فريق باحثني من جامعة واشنطن 
يف دراسـة مثـرية عىل الفـران، من تحديـد عامل جينـي يف جلد 

الفران الوليدة يتحكم يف تكوين بصيالت الشعر أثناء نموها خالل 
األسبوع األول من الحياة.ووجد الباحثون أن العامل الجيني املشابه يف 

البرش، عادة ما يتوقف عن النشـاط بعد تشـكل الجلد يف أنسجة البالغني، ولكنهم 
الحظوا أنه عند تنشيط ذلك العامل يف الخاليا املعنية يف الفران البالغة، كان جلدها 
قـادرا عىل التعايف والتئام الجـروح دون حدوث ندبات.والحظ الباحثون ،أيضا، أن 
الجلـد، الذي تم تجديده وإصالحـه يف الفران البالغة، احتـوى عىل فراء، ويمكن 

أن يصـاب بالقشـعريرة، وهي قدرة تعتـرب مفقودة يف ندوب البـرش البالغني.
واعتمد الفريق يف الدراسة البحثية عىل استخدام تقنية جديدة تدعى ”تسلسل 

الحمض النووي الريبـوزي الفردي للخلية“ ملقارنة الجينات والخاليا يف جلد 
البرشة النامية والبالغة.وتعد نتائج الدراسة واعدة ومثرية، إذ تسلط الضوء 
عىل إمكانية تحسـني عالج الجروح الجلديـة، وكذلك تجنب بعض عمليات 
الشـيخوخة، كما يعد الكشـف عن ذلك العامل الجينـي وارتباطه بتجديد 
الجلد، سابقة من نوعها يف املجال الطبي والبحثي الحديث.ويشري الخرباء 

إىل أن النتائج حتى اآلن تفتح باب أمل جديدا أمام جعل تجديد جلد اإلنسان 
حقيقـة، بجانب توفري إمكانات أفضل لعالج الجـروح والندبات والتصدي لبعض 
املشـاكل املرتبطة بالشيخوخة، مثل: شيخوخة الجلد املبكرة، وذلك مع العمل عىل 

إجراء مزيد من األبحاث والدراسات يف هذا الشأن.

“هورامان” الكردستانية على الئحة 
التراث العالمي

باحثون يبتكرون تقنية 
لـ”تجديد جلد اإلنسان”

  

تغريدات

بنكين ريكاني

علي الخالدي

ــر من 13 الف إصابة  ــجل رقما مرعبا  اكث العراق يس
جديدة بفريوس كورونا خالل 24 ساعة.

 السؤال هنا كم شخص مصاب ومامسجل ؟؟
 وكم مالمس للمصاب؟؟  

 وكم شخص حتى اآلن غري ملقح واليعرتف باللقاح ؟
 خوفنا من االنهيار الصحي السامح اهلل.

ــي مل يقعا يف  ــي العرب ــن بلدان الربيع ــدان م بل
ــف والقتال كون نظاميهما مل يكن عقائدياً.. العن

مصر وتونس ....
ــي  ــالم السياس ــلطة بعد ثورتيهما االس  وفاز بالس
ــوف  الذي َعّطل احلياة فيهما فأطيح بهما غري مأس
ــى لتونس  ــدأت النهضة ونتمن ــا.. مصر ب عليهم

مستقبال افضل .

عصر الشعارات 
الفارغة

مطر ساخن

وضجيج  الترصيحات  ووفرة  الشعارات  بكثرة  اليوم  عرصنا  يتسم 
الكبرية  البالونات  تشبه  ترصيحات   ، االنسان  عن  تدافع  التي  االصوات 
 ، الرمادية   املبادئ  بشذا  أفواه معطرّة  تخرج من  ، وخطابات  الفارغة 

ومغسولة بربيق االيمان املزيف .
يف   ، الزاهية  ألوانها  من خالل  جاذبية  أكثر  الشعارات  تكون  العراق  ويف 
الوطن  عن  تتحدث  شعارات  ظاهرها  ويف  مقيتة  محاصصة  باطنها 
الواحد والشعب الواحد وترفض مبدأ املحاصصة ، والكل يحّصص ، ويبذل 
الغايل والنفيس من أجل أن تبقى املحاصصة املنهج األمثل لسري العملية 

السياسية .
ومنذ دخول هذه املصطلحات إىل الخدمة يف التعامل والخطاب ، وأركان 
املشهد السيايس يحذرون من خطر الطائفية ، وآثارها السلبية عىل وحدة 
البالد والعباد ، ومع قليل من الفطنة ، وكثري من التأمل ، نجد أن أدعياء 
والطائفية  املحاصصة  وأّن   ، النخاع  حّد  طائفيون  الطائفية  مكافحة 
تلوذان بمرشوع واحد معّد له سلفاً ، وبعناية فائقة ، وقد خصّصت له 
األموال الطائلة ، والجهود الكبرية ، من أجل أن يصبح منطلقاً لكل عمل 

سيايس قادم  .
العدل واملساواة،  قائمة عىل  الشعب يف تحقيق حياة  له  ما يطمح  وبني 
املحاصصة  ملفهوم  تعميق  من  السياسة  رموز  أجله  من  يجاهد  وما 
والطائفية، اتسعت الفجوة بينهما ، وازداد الرشخ عمقاً ، وبدأ اإلحباط 

يستوطن النفوس .
الشعب الذي أكلت أطرافه الرزايا ، ومزّقت أوصاله عواصف الفتن ، بدأ 
طموحه ينحرص يف دائرة األمن واألمان ، وبعض املنحرفني ال يحلو لهم 
إال مشهد الدم العراقي يراق عىل أرصفة الشوارع  ، وال يطربون إلال عىل 

أصوات االنفجارات ، وهي تنرش الدمار عىل ربوع الوطن املحترض .
 ، العوز  وأذلهم   ، الفقر  أقدام  سحقتهم  الذين  والخريجون  العاطلون 
يطالبون بتحقيق فرص عمل لهم ، وال يهمهم أن تأتي هذه الفرص عن 
طريق خارصة هذا الطرف أو ذاك ، والناس تنشد الخدمات أسوة ببقية 

عباد الله يف أرض الله.
ومع استمرار هذه اللعبة السمجة ، تشكلت خارطة سياسية جديدة ، 
تحمل طرفني من النزاع ، األول : فريق الشعارات الذي تحول اىل رؤوس 
 ، الفاحش  للثراء  ومستودعات   ، ورشكات   ، وعقارات   ، ضخمة  أموال 
أمراض  بكل  واملصابني   ، والجائعني  واملرىض  الفقراء  ماليني   : والثاني 

الخيبة واإلحباط والهزيمة واالذالل .
ال تستقيم  الحياة  بأن  الشك  إليه  يقرتب  ال  إيمانا  يؤمنون  القوم  عقالء 
بعمق  يدركون  الفقراء  ، وفقهاء  السليمة  واإلدارة  الصحيح  باملنهج  إال 
أّن الدنيا ال تتقدم إال  بمنطق العدل والحق ، ومنطق الخري والصواب ال 
املسرية قائمة بني  زالت  ، وما  للشعب  الكريمة  الحياة  إال بخلق  يتحقق 

اصحاب الشعارات وبني الفقراء الذي اكتشفوا زيف هذه الشعارات .
إىل اللقاء...

امحد اجلنديل

أخرياً  ترددت  األخبار  من  الكثري 
دائماً  التي  صربي  ياسمني  حول 
تلتزم الصمت تجاه كل ما يرتدد 
عن حياتها الشخصية، وال 
تلتفت إىل أية أخبار 
شائعات  أو 
 ، ها د ر تطا
سمني  فيا
ي  صرب
أنها  يبدو 

تنشغل حالياً بخطوة جديدة .
كانت ياسمني صربي قد كتبت تعليقاً 
موقع  عىل  الشخصية  صفحتها  عرب 
أنها  »تويرت«  القصرية  التدوينات 
توقع  حتى  جديد،  عالم  إىل  ستنتقل 
البعض أنها تنتظر مولودها األول من 
زوجها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، 

وهو ما نفته مصادر خاصة.
ويرتدد أن ياسمني تفكر جدياً يف إطالق 
اسمها،  يحمل  بها،  خاص  أزياء  خط 

وخاصة بعدما أعلنت عن حّبها الشديد 
لألزياء وعالم املوضة، وُتعترب ياسمني 
صربي أيقونة للموضة والجمال وسط 

نجمات الساحة الفنية.
ياسمني  أن  يبدو  آخر،  صعيد  عىل 
ستحصل عىل فرتة إجازة غري محددة 
من الساحة الفنية بعد أن أّجلت أكثر 
من مرشوع فني خالل الفرتة املاضية؛ 
حيث كان من املقرر أن تعود للسينما 
سينمائي  بعمل  املوسم  هذا  خالل 

مطلقة  كبطلة  اسمها  يحمل  ضخم 
مسمى.  غري  ألجل  تأجيله  تم  ولكن 
املرشوع  مع  تكرر  الذي  األمر  وهو 
الدرامي الذي كان من املقرر أن تخوض 
ولكن  املايض،  الرمضاني  املوسم  به 
عىل  الحصول  ياسمني  فضلت  أيضاً 
أمام  الوقوف  من  املوسم  هذا  الراحة 
بالتواصل  واالكتفاء  التمثيل  كامريات 
عىل  صفحاتها  عرب  جمهورها  مع 

السوشيال ميديا.

نادين  اللبنانية،  املمثلة  شاركت 

مقطع  الجمهور  نجيم،  نسيب 
الجديد  ملسلسها  ترويجي  فيديو 
صفحتها  عرب  زهرة«  »صالون 
التواصل  موقع  عىل  الخاّصة 
بالفيديو  وظهرت  اإلجتماعي. 
من  املشاهد  من  بمجموعة 
السوري  املمثل  برفقة  املسلسل 
وتنوعت  النهار  معتصم 
الكوميديا  بني  املشاهد  هذه 
وحقق  والدراما.  والرومانسية 
الربومو نجاحاً بارزاً بحواىل الـ 2 
مليون مشاهدة بعد ساعات من 

عرضه.
تدور  زهرة«  »صالون  أن  ُيذكر 
ومن  كوميدي،  إطار  يف  أحداثه 
جزء  يف  الضوء  يسلِّط  أن  املقرر 
بريوت،  مرفأ  إنفجار  عىل  منه 
تجمييل،  بصالون  يلحق  ورضر 
من تأليف نادين جابر وإخراج جو 
نادين نسيب  بو عيد، من بطولة 
طوني  النهار،  معتصم  نجيم، 
عيىس، كارول عبود، نقوال دانيال، 
فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهال 
نوال  مشمويش،  مجدي  داوود، 
أنجو  الدين،  زين  جنيد  كامل، 
بالل  رشا  مقدم،  حسني  ريحان، 
ولني غرّة، من تأليف نادين جابر 

بو  جو  وإخراج 
عيد.

برومو »صالون زهرة« 
يبصر النور وحيقق 

أرقاماً قياسية


