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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
األح�د، وص�ول 571 أل�ف جرعة من 
لق�اح فايزر.وذك�ر املتح�دث باس�م 
ال�وزارة، س�يف الب�در، يف بي�ان ل�ه 
تلقت�ه “الزوراء”: أنه” س�يتم توزيع 
اللقاحات بني دوائ�ر الصحة يف بغداد 
أن”  مٔوك�داً   ،“ املحافظ�ات  وعم�وم 
جميع اللقاح�ات آمن�ة وفعالة ومن 
مناشئ عاملية رصينة”.وحثت وزارة 

الصح�ة املواطن�ني كاف�ة إىل اإلرساع 
يف تلق�ي جرع�ات اللقاح ع�ن طريق 
التس�جيل يف املنص�ة االلكرتوني�ة أو 
مراجع�ة املنافذ التلقيحية.وكش�فت 
وزارة الصح�ة، يف وق�ت س�ابق، عن 
مفاوض�ات مع ال�دول املنتجة للقاح 
لتأم�ني كمي�ة لتغطية الع�ام 2022، 
فيما أكدت أن الرشك�ة املنتجة للقاح 
فايزر تعه�دت بإيصاله عرب صناديق 

مربدة إىل منافذ التلقيح.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االح�د، 
لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 
فيم�ا اك�دت تس�جيل 9394 اصاب�ة 
وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و77  جدي�دة 
7820 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 
تلقته “ال�زوراء”: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 45787، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 13122716، 
مبين�ة انه ت�م تس�جيل 9394 اصابة 

وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و77  جدي�دة 
7820 حالة.واضاف�ت: ان عدد حاالت 
الش�فاء الكيل: 1472093 )90.0%(، 
بينما ع�دد ح�االت االصاب�ات الكيل: 
1635993، أم�ا ع�دد الح�االت الت�ي 
تح�ت الع�اج: 145166، يف ح�ني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 
855، وع�دد ح�االت الوفي�ات ال�كيل: 
18734، الفت�ة اىل ان ع�دد امللقح�ني 
لي�وم ام�س: 49543 ، ليصب�ح ع�دد 

امللقحني الكيل: 1746264.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، ام�س االحد، تخوي�ل مجالس 
الكلي�ات والجامع�ات بمن�ح 5 درجات 
للطلب�ة بالح�االت الحرجة والرس�وب، 
فيم�ا قررت الس�ماح للراس�ب بنصف 
امل�واد يف ال�دور االول ب�أداء امتحان�ات 
الدور الثاني.وبحس�ب وثيقة رس�مية 
صادرة ع�ن وزارة التعلي�م العايل تحت 
عنوان “معالجات حاالت الطلبة بانتهاء 
 ،”2021  2020- الدراس�ية  الس�نة 
حصل�ت “ال�زوراء” عىل نس�خة منها، 

والتي تضمن�ت 10 ق�رارات، من بينها 
تخوي�ل مجال�س الكلي�ات والجامعات 
بالح�االت  للطلب�ة  درج�ات   5 بمن�ح 
الحرجة والرس�وب، والس�ماح للراسب 
ب�أداء  األول  ال�دور  يف  امل�واد  بنص�ف 
الثاني”.وتضمن�ت  ال�دور  امتحان�ات 
القرارات أيضاً “اعتبار الطالب الراسب 
بالغي�اب يف أي مادة دراس�ية راس�باً يف 
صفه، واالستمرار بنظام العبور للسنة 
ع�ن  فض�ًا   ،2020-2021 الدراس�ية 

قرارات أخرى”.

الرباط/ متابعة الزوراء:
دعا مل�ك املغ�رب، محمد الس�ادس، يف 
ذك�رى  بمناس�بة  الس�نوي  الخط�اب 
جلوس�ه ع�ىل العرش، مس�اء الس�بت، 
الرئي�س الجزائري عبد املجي�د تبون إىل 
“تغلي�ب منط�ق الحكم�ة” والعم�ل يف 
أقرب وقت عىل تطوير العاقات املتوترة 
ب�ني البلدي�ن بس�بب قضي�ة الصحراء 
الغربي�ة، مج�ددا أيضا الدع�وة إىل فتح 
الحدود.وق�ال العاه�ل املغرب�ي “أدع�و 

فخامة الرئيس الجزائري للعمل س�ويا، 
يف أقرب وقت يراه مناس�با، عىل تطوير 
العاقات األخوية التي بناها شعبانا عرب 
س�نوات من الكفاح املشرتك”، يف إشارة 
إىل تعاون الحركتني الوطنيتني يف البلدين 
الفرن�ي  االس�تعمار  مواجه�ة  أثن�اء 
املايض.وتش�هد  الق�رن  خمس�ينات  يف 
عاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب 
دع�م الجزائر لجبهة البوليس�اريو التي 
تطال�ب باس�تقال الصح�راء الغربية، 

بينم�ا يعدها املغرب ج�زءا ال يتجزأ من 
أرض�ه ويقرتح منحها حكما ذاتيا تحت 
سيادته. وس�جل فصل جديد من التوتر 
قبل أس�بوعني ح�ني اس�تدعت الجزائر 
سفرها يف الرباط للتشاور، عىل خلفية 
إعان س�فر املغرب لدى األم�م املتحدة 
دعم “حركة اس�تقال منطقة القبائل” 
الجزائري�ة. وهو اإلعان ال�ذي جاء ردا 
عىل إثارة وزير خارجية الجزائر رمطان 
العمام�رة قضي�ة الصح�راء الغربية يف 

اجتم�اع لحرك�ة ع�دم االنحياز.وأعرب 
امللك محمد السادس، السبت، عن “أسفه 
التي  للتوترات اإلعامية والدبلوماس�ية 
تعرفه�ا العاقات” ب�ني البلدين، مؤكدا 
“ألشقائنا يف الجزائر بأن الرش واملشاكل 
ل�ن تأتيكم أب�دا من املغ�رب )...( نعترب 
أن أمن الجزائر واس�تقرارها وطمأنينة 
ش�عبها من أم�ن املغرب واس�تقراره”.

وجدد العاه�ل املغربي أيض�ا الدعوة إىل 
فت�ح الح�دود املغلق�ة ب�ني البلدين منذ 

الع�ام 1994، داعي�ا إىل “تغلي�ب منطق 
أج�ل  م�ن  العلي�ا  واملصال�ح  الحكم�ة 
تجاوز هذا الوضع املؤسف، الذي يضيع 
طاق�ات بلدينا”.وس�بق للمل�ك محم�د 
الس�ادس أن اقرتح، أواخ�ر العام 2018 
، إحداث آلية للحوار الثنائي، بينما ردت 
الجزائر بش�كل غر مب�ارش بالدعوة إىل 
اجتماع ل�وزراء خارجية اتح�اد املغرب 
العربي )ليبيا وتونس والجزائر واملغرب 

وموريتانيا( الذي يعد مجمدا عمليا.

الزوراء / يوسف سلمان:
م�ن املق�رر ان تس�تضيف خلية االزم�ة النيابية، 
الي�وم االثن�ني، وزير الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال ومدي�ر دائ�رة صح�ة الرصاف�ة محم�د 
جهاد ج�واد، يف مجلس النواب، عىل خلفية اقامة 
مباري�ات لكرة القدم بحض�ور جماهري واضح 
وع�دم اغ�اق املس�ابح وامل�دن املائي�ة واماك�ن 
التجمع�ات البرشية.وذك�ر عضو لجن�ة الصحة 

النيابي�ة، ومق�رر خلي�ة االزم�ة، النائ�ب ج�واد 
املوسوي، ل�« الزوراء«: ان » لجنة الصحة وخلية 
االزم�ة النيابية قررت اس�تضافة وزير الش�باب 
والرياضة عدنان درجال، عىل خلفية فتح املاعب 
للجماهر وحض�ور 40 الف متفرج ملباراة نهائي 
الكأس بني فريقي ال�زوراء والقوة الجوية خافا 
ل�رشوط الس�امة والوقاي�ة م�ن وب�اء كورون�ا 
».واوض�ح ان » االس�تضافة س�تكون منفردة يف 

لجنة الصحة والبيئة بحضور اعضاء خلية االزمة 
النيابية«، مشرا اىل »استضافة مدير دائرة صحة 
الرصافة للوقوف عىل مابس�ات عدم اغاق املدن 
املائية واملسابح والقاعات الرياضية التي شهدت 
زخما واكتظاظا ملحوظا باملواطنني خال عطلة 
عي�د االضحى خاف�ا إلجراءات الوقاي�ة الصحية 
».واض�اف ان » خلي�ة األزم�ة النيابي�ة اوص�ت 
بمحاس�بة الجهات األمنية املس�ؤولة عن حماية 

املراك�ز الصحي�ة يف ح�ال االعتداء ع�ىل املاكات 
الطبي�ة، وكذلك توصية الحكوم�ة برضورة فتح 
املستش�فيات  لتعوي�ض  الع�رشة  املستش�فيات 
الكرفاني�ة املغلقة«، مبين�ا ان » هناك أمرا وزاريا 
بفت�ح جميع املراك�ز الصحية يف الع�راق إلعطاء 
اللقاح�ات للمواطنني، وكذلك إل�زام جميع مدراء 
الصحة يف املحافظات بإيجاد وفتح مراكز جديدة 

للحجر بالتعاون مع املحافظني«.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
عب�د  امل�ري،  الرئي�س  أص�در 
الفت�اح الس�يي، القان�ون الخاص 
بفص�ل املوظف�ني وعن�ارص اإلخوان 
واإلرهابيني م�ن الوظائف الحكومية 
التأديبية.وص�ادق  الط�رق  بغ�ر 
السيي عىل القانون رقم 135 لسنة 

2021 بتعديل بع�ض أحكام القانون 
رقم 10 لس�نة 1972 يف شأن الفصل 
بغر الطريق التأديبي وقانون الخدمة 
املدني�ة، وذلك بعد إق�راره يف الربملان 
يوليو امل�ايض.إىل هذا، ن�ص القانون 
ع�ىل رسي�ان أحكامه ع�ىل العاملني 
بوحدات الجه�از اإلداري بالدولة من 

وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، 
ووح�دات اإلدارة املحلي�ة، والهيئ�ات 
العامة، وغرها من األجهزة التي لها 
موازن�ات خاص�ة، والعامل�ني الذين 
تنظ�م ش�ؤون توظيفه�م قوانني أو 
لوائ�ح خاص�ة، والعامل�ني برشكات 
قط�اع  ورشكات  الع�ام،  القط�اع 

األعم�ال الع�ام، وتضم�ن أن يك�ون 
فصل العامل بقرار مسبب يصدر من 
رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناًء 
عىل عرض الوزير املختص بعد سماع 
أقوال العامل، ويخط�ر العامل بقرار 

الفصل.

خلية األزمة النيابية تستضيف اليوم وزير الشباب والرياضة ومدير صحة الرصافة 

السيسي يصادق على قانون فصل اإلخوان واإلرهابيني من وظائفهم احلكومية

على خلفية حضور اجلماهري يف نهائي الكأس وعدم إغالق املسابح واملدن املائية

بغداد/ الزوراء:
رفض مجلس القضاء األعىل، امس االحد، حاالت 
التعذي�ب الت�ي تحصل من قب�ل بعض األجهزة 
األمني�ة أثناء التحقيق م�ع املتهمني املطلوبني، 
فيم�ا اش�ار إىل اتخ�اذ اج�راءات قانونية بحق 
م�ن تصدر منه أفعال تعذي�ب وانتهاك لحقوق 
اإلنسان.وقال مجلس القضاء األعىل يف تريح 
صحفي: إن “املجلس يرفض أي ممارسة تؤدي 
إىل انتهاك حقوق اإلنسان ومن هذه املمارسات 
ح�االت التعذي�ب الت�ي تحصل م�ن قبل بعض 
منتس�بي األجه�زة األمنية اثن�اء التحقيق مع 

املتهم�ني املطلوب�ني للقضاء”.وأضاف ان “تلك 
املمارس�ات الخاطئ�ة مرفوض�ة باملطلق، وقد 
تص�دى القضاء لهذه الح�االت من خال اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال 
تعذيب وانتهاك لحقوق اإلنس�ان حسب أحكام 
قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 املعدل”.

ولف�ت إىل أن “هن�اك العديد م�ن القضايا التي 
ت بموجبها محاسبة عدد من ضباط رشطة  تمَّ
بس�بب تجاوز إعمال وظائفهم بترفات تعد 

جرائم يعاقب عليها القانون”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
عربرّ عدد م�ن النواب الكويتيني عن رفضهم الس�تضافة 
باده�م املرتجم�ني األفغ�ان الذي�ن عمل�وا م�ع الجيش  
األمريكي وبدأت عملية إجائهم من وطنهم خش�ية من 
انتق�ام محتمل م�ن حركة “طالب�ان” منهم.وبرر نواب 
كويتي�ون رفضهم بع�دة اعتبارات، منه�ا األمن القومي 
واالسرتاتيجي والرتكيبة السكانية يف البلد الخليجي الذي 
يؤكد مس�ؤولوه عىل ال�دوام العمل عىل تعدي�ل الخلل يف 
الرتكيبة الس�كانية.وقال النائ�ب، أحمد مطيع العازمي، 
وهو أحد الرافضني لهذه االستضافة التي لم يتم البت فيها 
رسميا من قبل الس�لطات الكويتية حتى اآلن: “الكويت 

غ�ر قادرة عىل احتضان ه�ؤالء املطلوبني لجهات أخرى 
وبه�ذه األع�داد الكبرة”، الفت�ا إىل أن اس�تضافة هؤالء 
املرتجم�ني تأت�ي بمثاب�ة “تهديد رصيح لألم�ن القومي 
واالسرتاتيجي”.وقال إنه يجب عىل رئيس الوزراء رفض 
الطل�ب األمريكي بهذا الخصوص، مضيف�ا أن “الكويت 
خ�ط أحمر”.ب�دوره، ح�ذر النائ�ب، بدر الحمي�دي، من 
موافقة الحكومة عىل اس�تضافة هؤالء املرتجمني، قائا 
“تداولت وسائل اإلعام والتواصل االجتماعي أن الواليات 
املتح�دة تضغط لتس�كني عدد كبر من األش�خاص بعد 

انسحابهم من أفغانستان للعمل يف الكويت..

للمرة األوىل ..السفري التونسي يف بغداد يكشف لـ              عن اجتماع مرتقب للجنة العراقية التونسية وحيدد أبرز أهدافه
أكد أن قرارات الرئيس قيس سعيد تستند للدستور وتأتي للحفاظ على استقرار الدولة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف س�فر الجمهورية التونس�ية يف 
بغداد، رضا زقيدان، عن اجتماع مرتقب 
املش�رتكة  التونس�ية  العراقي�ة  للجن�ة 
2022، لبح�ث تعزي�ز  آذار/ م�ارس  يف 
العاق�ات الثنائي�ة بمختل�ف املج�االت، 
وفيم�ا اك�د جدية ب�اده لتس�هيل منح 
تأشرة دخول العراقيني اىل تونس، اشار 
اىل ان قرارات الرئيس قيس سعيد تستند 
ألح�كام الدس�تور وتأت�ي للحفاظ عىل 

استقرار مؤسسات الدولة.
خ�اص  حدي�ث  يف  زقي�دان  وق�ال 
ل�”ال�زوراء”: ان لتونس عاقات ممتازة 
مع العراق عىل املستويات كافة، ويسعى 
البل�دان لارتق�اء به�ذه العاق�ات نحو 
األفض�ل، والس�يما يف مج�االت التعاون 
والصناع�ي  والتج�اري  االقتص�ادي 
والس�ياحي. واالس�تثماري  والعلم�ي 

واض�اف: ان ف�رص التع�اون والرشاكة 
متوف�رة للبلدي�ن يف كل ه�ذه املج�االت. 
مبين�ا: ان األم�ر يحتاج لبع�ض اآلليات 
كإع�ادة تش�غيل الخط الج�وي املبارش 
الرابط بني بغداد وتونس وبعث مؤسسة 
مرفي�ة مش�رتكة إلعطاء دف�ع جديد 
للعاقات بني البلدين. وتابع: نحن بصدد 
اإلع�داد الجتم�اع اللجنة املش�رتكة التي 
س�تنعقد يف ش�هر م�ارس 2022 ببغداد 
والتي يرتأس�ها وزيرا خارجي�ة البلدين، 
ونأم�ل ان يرس�م لن�ا هذا االس�تحقاق 
ومش�اريع  وبرام�ج  طموح�ة  اهداف�ا 

والرواب�ط  العاق�ات  تمك�ن  مش�رتكة 
بني الطرف�ني من تحقيق قف�زة نوعية.  
ومىض بالق�ول: نحن جادون لتبس�يط 
وتس�هيل الحصول عىل تأشرة الدخول 
لل�رتاب التون�ي، وذلك يف إط�ار تطبيق 
االتفاقية الثنائي�ة ذات العاقة وااللتزام 
بمب�دأ املعاملة باملثل. مؤك�دا: انه يمكن 
اق�رتاح النظ�ر يف ه�ذه النقط�ة خ�ال 
اجتم�اع اللجنة املش�رتكة واالس�تئناس 

بتجرب�ة اإلج�راءات الجدي�دة املتعلق�ة 
بمنح التأش�رة عند الوص�ول إىل منافذ 
الدخ�ول اىل ال�رتاب العراق�ي التي تطبق 
عىل قائمة مكونة من 37 دولة.واوضح: 
انه يف حال اقتن�ع الطرفان بجدوى هذه 
التجربة وبضمانه�ا لاعتبارات االمنية، 
فيمك�ن النظ�ر يف امكانية س�حبها عىل 
مواطن�ي البلدين. الفتا اىل: ان الس�فارة 
اعدت برنامج�ا طموحا يهدف إىل تعزيز 

العاقات بني البلدين يف املجال الس�يايس 
والثق�ايف.  واالس�تثماري  واالقتص�ادي 
وتاب�ع: كم�ا قام�ت الس�فارة ببع�ض 
املب�ادرات املتعلقة باالس�تثمار يف مجال 
الطاقة واملش�اركة يف املعارض التجارية 
الثقافي�ة  واملهرجان�ات  والتظاه�رات 
والتعاون الامركزي واملحيل. مؤكدا: انها 
مبادرات ومس�اع تتطلب بع�ض الوقت 
حتى ترى النور.واش�ار اىل: ان استمرار 

ازم�ة “كوفي�د 19” وتداعياتها الصحية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة حالت دون 
تحقي�ق االه�داف املرجوة م�ن الربامج 
الرئي�س  ق�رارات  وبش�أن  املرس�ومة. 
التون�ي االخرة، قال الس�فر التوني 
يف بغ�داد: ان القرارات واإلج�راءات التي 
اتخذها رئيس الجمهورية قيس س�عيد 
تس�تند اىل اح�كام الدس�تور التون�ي، 
وهي تأتي يف إطار الحفاظ عىل استقرار 
مؤسس�ات الدولة التونس�ية وحمايتها 
م�ن التجاذب�ات السياس�ية الت�ي زادت 
يف تفاق�م الوض�ع الس�يايس وم�ن حدة 
صعوبة الواق�ع االقتصادي واالجتماعي 
يف ظ�ل تداعيات جائح�ة كوفيد 19، وما 
اس�فرت عنه�ا م�ن تحديات جس�يمة. 
وتابع: انه رفعا لكل التباس اشر يف هذا 
السياق اىل مبادرة عثمان الجرندي، وزير 
الش�ؤون الخارجية والهجرة التونس�ية 
بالخارج، باالتص�ال بالعديد من نظرائه 
من البلدان الشقيقة والصديقة لتبليغهم 
رس�الة طمأنة فيما يتصل بالتزام بادنا 
باملس�ار الديمقراطي وبحماية الحقوق 
والحريات. وزاد بالقول: كما ابرز يف هذا 
الصدد بأن الرئيس قيس سعيد هو رجل 
قانون دستوري ومتشبث بمبادئ قانون 
اإلنس�ان، كم�ا ان�ه يؤك�د أن�ه ال مجال 
للرتاجع عن هذه املكتس�بات او املساس 
بها، وان الق�رارات التي اتخذت يوم عيد 
الجمهورية  الجمهوري�ة ه�ي لحماي�ة 

ومبادئها وتصحيح املسار السيايس.

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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لندن/ متابعة الزوراء:
أن  الربيطانية  تايمز«  »فاينانشال  صحيفة  ذكرت 
لقاحي  أسعار  رفعتا  و«موديرنا«  »فايزر«  رشكتي 
كوفيد-19 يف أحدث عقود التوريد لاتحاد األوروبي.

اطلعت عليها من  أجزاء  الصحيفة نقا عن  وقالت 
العقود إن السعر الجديد للقاح »فايزر« بلغ 19.50 
باملقارنة مع 15.50  للجرعة  يورو )23.15 دوالرا( 
 25.50 »موديرنا«  لقاح  سعر  قبل.وبلغ  من  يورو 
دوالرا للجرعة ارتفاعا من 19 يورو، يف أول صفقة 
توريد، ولكنه ظل أقل من السعر املتفق عليه من قبل 

وهو 28.50 دوالرا بسبب زيادة حجم الطلبية.

»فايزر« و»موديرنا« ترفعان 
أسعار لقاحيهما أمام األوروبيني

الصحة تعلن وصول 571 ألف جرعة 
من لقاح فايزر إىل العراق

ارتفاع وفيات كورونا يف العراق وعدد 
امللقحني يتعدى املليون و746 ألفا

بعد تسجيل 9394 إصابة و77 حالة وفاة

بالوثيقة .. التعليم تصدر 10 قرارات ملعاجلة 
أوضاع الطلبة للعام الدراسي احلالي

السماح للراسب بنصف املواد بأداء امتحانات الدور الثاني

جملس القضاء: نرفض حاالت تعذيب 
املتهمني أثناء التحقيق

“الكويت خط أمحر”.. نواب كويتيون يرفضون 
استضافة املرتمجني األفغان

مظهر حممد: ال ميكن ألي دولة حجز أموال العراق يف اخلارج

االخرية110 ماليني دوالر يوميا.. التقرير السنوي ألرباح شركة )فيسبوك(

ص 5

الكاظمي يؤكد: ال قوات قتالية  
أمريكية يف العراق نهاية العام احلالي

النفط: إيراداتنا لشهر متوز املاضي 
بلغت أكثر من 6 مليارات دوالر

بغداد/ الزوراء:
عقد ع�دد من رؤس�اء الق�وى واألحزاب 
الوطني�ة العراقي�ة اجتماع�اً يف القص�ر 
الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، وبحضور 
رئي�س الجمهورية برهم صالح ، ورئيس 
مجل�س الن�واب محمد الحلب�ويس، فيما 
اك�د الكاظم�ي ان نتائج ج�والت الحوار 
االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة خلصت 
إىل ع�دم وجود الق�وات القتالية يف العراق 

نهائياً يف نهاية العام الحايل .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االحد، مجموع 
املتحققة لش�هر  الص�ادرات واالي�رادات 
تموز  املايض، بحس�ب اإلحصائية األولية 
النف�ط  الص�ادرة ع�ن رشك�ة تس�ويق 
العراقية »سومو«.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته »الزوراء«: أن« كمية الصادرات من 
النف�ط الخام بلغ�ت )90( مليوناً )467( 
الف�اً و) 794 ( برمي�ًا ، بإي�رادات بلغت 
)6( ملي�ارات و)513( مليون�اً و )792 ( 
ال�ف دوالر ».واش�ارت االحصائية اىل أن« 

مجم�وع الكمي�ات املص�درة م�ن النفط 
الخام لش�هر تم�وز املايض م�ن الحقول 
النفطية يف وس�ط وجنوب الع�راق بلغت 
 )359( و  الف�اً  و)455(  مليون�اً   )87(
برمي�ًا ، أما من حقول كركوك عرب ميناء 
جيه�ان فقد بلغت الكميات املصدرة ) 3( 
ماي�ني و) 12( الف�ًا و) 435 ( برمي�ًا« 
.وتابعت: أن »معدل الكميات اليومي بلغ 
مليون�ني و)918( ألف برمي�ل يف اليوم«، 
مبينا ان »معدل س�عر الربميل الواحد بلغ 

) 72.001 ( دوالراً ».

العاهل املغربي يدعو اجلزائر إىل تطوير العالقات املشرتكة وفتح احلدود املغلقة منذ عام 1994
يف اخلطاب السنوي مبناسبة ذكرى جلوسه على العرش

بغداد/ الزوراء:
بمحافظة  عزاء  مجلس  عىل  اإلرهابي  الهجوم  العبارات،  بأشد  الرشيف،  األزهر  أدان 
عدد  وإصابة  استشهاد  عن  وأسفر  الجمعة،  وقع  الذي  العراق،  شمال  الدين  صاح 
من األبرياء.وأكد األزهر الرشيف يف بيان: أن »هذا الحادث، الذي استبيحت فيه دماء 
عىل  ويربهن  واإلسامية،  اإلنسانية  املبادئ  مع  يتناىف  غادر،  إرهاب  األبرياء،  اآلمنني 
خسة الجماعات الظامية املارقة، التي ألصقت نفسها باإلسام زورا وبهتانا«، مشددا 
عىل »تضامنه الكامل مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبا، يف وجه هذا اإلرهاب 
األسود«. وأضاف البيان أن »شيخ األزهر الرشيف فضيلة اإلمام األكرب الشيخ، أحمد 
أن  وجل  عز  املوىل  داعيا  الضحايا«،  أرس  إىل  واملواساة  العزاء  بخالص  يتقدم  الطيب، 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصرب والسلوان، 

وأن يمن عىل املصابني بالشفاء العاجل«.

األزهر يدين اهلجوم اإلرهابي على 
جملس عزاء يف صالح الدين

انطالق امتحانات الثالث املتوسط يف العراق امس

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

الوثيقة ص3   
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خالل اجتماع ضم الرئاسات الثالث ورؤساء القوى واألحزاب 

الكاظمي يؤكد: ال قوات قتالية أمريكية يف العراق نهاية العام احلالي

السيسي يصادق على قانون فصل اإلخوان 
واإلرهابيني من وظائفهم احلكومية

وزير التعليم من األنبار: مستمرون بدعم مشاريع البنى التحتية اجلامعية

الناطق باسم القائد العام: 
القبض على ما يسمى آمر 

مفرزة والية اجلنوب 

“الكويت خط أمحر”.. نواب كويتيون يرفضون 
استضافة املرتمجني األفغان

بغداد/ الزوراء:
واألحزاب  القوى  رؤساء  من  عدد  عقد 
القصـر  يف  اجتماعاً  العراقية  الوطنية 
رئيس  من  بدعوة  ببغداد  الحكومي 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
برهم  الجمهورية  رئيس  وبحضور 
محمد  النواب  مجلس  ورئيس   ، صالح 
الحلبويس، فيما اكد الكاظمي ان نتائج 
جوالت الحوار االسرتاتيجي مع الواليات 
القوات  وجود  عدم  إىل  خلصت  املتحدة 
العام  نهاية  يف  نهائياً  العراق  القتالية يف 

الحايل .
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
عددا  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
الوطنية  واألحزاب  القوى  رؤساء  من 
القصـر  يف  اجتماعاً  عقدوا  العراقية 
رئيس  من  بدعوة  ببغداد  الحكومي 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
برهم  الجمهورية  رئيس  وبحضور   ،
محمد  النواب  مجلس  ورئيس   ، صالح 
خالل  الكاظمي  واستعرض  الحلبويس، 
االجتماع نتائج الحوار االسرتاتيجي مع 
الواليات املتحدة خالل زيارته األخرية إىل 
الختامي  البيان  تضمنه  وما  واشنطن، 

املشرتك للحوار االسرتاتيجي.
إن  البيان:  بحسب  الكاظمي،  وقال 
مع  االسرتاتيجي  الحوار  جوالت  نتائج 
وجود  عدم  إىل  خلصت  املتحدة  الواليات 
القوات القتالية يف العراق نهائياً يف نهاية 
بني  العالقة  تتحول  وأن  الحايل،  العام 
بالتدريب،  خاصة  عالقة  إىل  الجانبني 

فقط؛  واالستخباري  األمني،  والتعاون 
األول  كانون   31( يف  فإنه  املعنى  وبهذا 
من العام 2021( سيعود العراق بعالقته 
الطلب  قبل  ما  إىل  املتحدة  الواليات  مع 
عام  يف  القوات  هذه  بقدوم  الرسمي 
الطبيعية  الصيغة  إىل  والعودة   ،2014
للعالقة التي صوّت عليها مجلس النواب 
اإلطار  )اتفاقية  باسم  وأُقرت  العراقي 

االسرتاتيجي(.

تأييد  البيان،  بحسب  املجتمعون،  وأكد 
يف  وردت  التي  والنقاط  الحوار  نتائج 
بالعالقة  يتعلق  وفيما  املشرتك،  البيان 
العالقة  وانتقال  الجانبني،  بني  األمنية 
والتعاون  والتدريب،  املشورة،  إىل 
قتالية  قوات  وجود  وعدم  االستخباري، 
بحلول نهاية العام الحايل أكد املجتمعون 
الوطنية  الثوابت  مع  تنسجم  أنها 
السيادة  مقتضيات  ومع  العراقية، 

ومحاربة  القومي،  واألمن  الوطنية، 
اإلرهاب.

التعاون  بتكريس  املجتمعون  ورّحب 
)السياسية، واالقتصادية،  عىل األصعدة 
والتعليمية(،  والصحية،  والثقافية، 
والواليات  العراق  وغريها بني جمهورية 
عالقات  يضمن  وبما  األمريكية،  املتحدة 
الصديقني،  البلدين  بني  ومثمرة  وطيدة 

وبما يخدم مصالح العراق.

املجتمعون  أشاد  ذلك،  أساس  وعىل 
العراقي  والوفد  الحكومة  بجهود 
املفاوض عىل كّل األصعدة يف تحقيق هذا 
االلتزام  عىل  الحرص  مؤكدين  االتفاق، 
وفق  عىل  تطبيقه  وضمان  بمخرجاته، 
الواردة  الزمنية  والتوقيتات  السياقات 

فيه.
املجتمعون  ناقش  آخر،  إطار  ويف 
لالنتخابات  الحالية  االستعدادات 
الزمنية  بالتوقيتات  التزامهم  وأكدوا 
 10( يف  االنتخابية  للعملية  وضعت  التي 
2021(، وااللتزام باملعايري  ترشين األول 
العملية  إلنجاح  أُقرت  التي  والضوابط 

االنتخابية.
إىل توفري كّل  الحكومة  ودعا املجتمعون 
مستلزمات األمن االنتخابي، وكل الدعم 
إىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات؛ 
وضمان  االنتخابية  العملية  إلنجاح 

نزاهتها.
القوى  الصدد  هذا  يف  املجتمعون  ودعا 
السياسية التي أعلنت خالل املدة املاضية 
عدم املشاركة يف العملية االنتخابية ألي 
القرار،  هذا  عن  العودة  إىل  كان  سبب 
العملية  لتحصني  رصيح؛  بحوار  والبدء 
يف  الديمقراطية  وتحصني  االنتخابية، 

البلد.
وأكد املجتمعون أن مشاركة كل األطراف 
يمثل  االنتخابية  العملية  يف  السياسية 
الغايات  ويحقق  سليماً،  وطنياً  خياراً 
املرجوة لخدمة شعبنا، وتحقيق تطلعاته 

املرشوعة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
عبد  املرصي،  الرئيس  أصدر 
الفتاح السييس، القانون الخاص 
وعنارص  املوظفني  بفصل 
اإلخوان واإلرهابيني من الوظائف 

الحكومية بغري الطرق التأديبية.
القانون  عىل  السييس  وصادق 
بتعديل   2021 لسنة   135 رقم 
 10 رقم  القانون  أحكام  بعض 
لسنة 1972 يف شأن الفصل بغري 
الطريق التأديبي وقانون الخدمة 
املدنية، وذلك بعد إقراره يف الربملان 

يوليو املايض.
عىل  القانون  نص  هذا،  إىل 
العاملني  عىل  أحكامه  رسيان 
بالدولة  اإلداري  الجهاز  بوحدات 
وأجهزة  ومصالح،  وزارات،  من 
اإلدارة  ووحدات  حكومية، 
املحلية، والهيئات العامة، وغريها 
موازنات  لها  التي  األجهزة  من 
تنظم  الذين  والعاملني  خاصة، 
شؤون توظيفهم قوانني أو لوائح 
برشكات  والعاملني  خاصة، 
قطاع  ورشكات  العام،  القطاع 

يكون  أن  العام، وتضمن  األعمال 
فصل العامل بقرار مسبب يصدر 
من  أو  الجمهورية  رئيس  من 
الوزير  عرض  عىل  بناًء  يفوضه 
املختص بعد سماع أقوال العامل، 

ويخطر العامل بقرار الفصل.
كما نص القانون عىل أنه ال يرتتب 
ألحكام  طبقاً  العامل  فصل  عىل 
املعاش  القانون حرمانه من  هذا 
مع  أنه  تضمن  كما  املكافأة،  أو 
القانون  بأحكام  اإلخالل  عدم 
شأن  يف   2015 لسنة   8 رقم 
اإلرهابية  الكيانات  قوائم  تنظيم 
سبب  توافر  حال  يف  واإلرهابيني، 
أو أكثر من أسباب الفصل يوقف 
العمل  عن  القانون  بقوة  العامل 
ملدة ال تزيد عىل 6 أشهر أو لحني 
أقرب،  أيهما  الفصل  قرار  صدور 
مع وقف رصف نصف أجره طوال 
وُيبلغ  العمل،  عن  الوقف  فرتة 

العامل بقرار الوقف.
أنه يجوز فصل  القانون  وتضمن 
الحكومية  بالجهات  العاملني 
أخل  إذا  وهي  اآلتية،  األحوال  يف 

من  بما  الوظيفية  بواجباته 
بمرفق  الجسيم  اإلرضار  شأنه 
بمصالحها  أو  بالدولة  عام 
بشأنه  قامت  إذا  أو  االقتصادية، 
قرائن جدية عىل ارتكابه ما يمس 
وسالمتها،  للبالد  القومي  األمن 
قائمة  عىل  العامل  إدراج  وُيعد 
القانون  ألحكام  وفقاً  اإلرهابيني 
بشأن   2015 لسنة   8 رقم 
اإلرهابية  الكيانات  قوائم  تنظيم 

واإلرهابيني قرينة جدية.
من جانبه، قال النائب، عبد الفتاح 
محمد عبد الفتاح، أمني رس لجنة 
النواب،  بمجلس  العاملة  القوى 
تعديل  مرشوع  مقدمي  وأحد 
إن  لـ”العربية.نت”:  القانون 
الظواهر  عىل  “سيقيض  املرشوع 
اإلرهابية  العنارص  ترتكبها  التي 
والهيئات  الوزارات  بعض  يف 
والتي  الخاصة  ألجندتهم  تنفيذاً 
املرصية  الدولة  بها  يستهدفون 
من  وكان  املرصي،  والشعب 
يف  املتكررة  الحوادث  أبرزها 

السكك الحديدية.

بغداد/ الزوراء:

أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم 

عبد الصاحب، امس األحد، االستمرار بدعم وإنجاز 

مشاريع البنى التحتية الجامعية.

“وزير  أن  “الزوراء”:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

زار  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العايل،  التعليم 

فرحان  عيل  محافظها  والتقى  األنبار  محافظة 

والفلوجة  األنبار  جامعات  ورؤساء  الدليمي، 

“الزيارة  إن  مبيناً  الوسطى”،  التقنية  والجامعة 

التحتية  البنى  مشاريع  متابعة  سياق  ضمن  تأتي 

املستلزمات  وإكمال  متطلباتها  تغطية  وإمكانية 

بهدف تعزيز البيئة الجامعية”.

وقال عبد الصاحب، خالل مؤتمر صحفي مشرتك 

“بحث  انه  للبيان:  وفقاً  االجتماع  عقب  أقيم 

وموظفي  وتدريسيي  أساتذة  دعم  املحافظ  مع 

أراٍض  توزيع  خالل  من  املحافظة  يف  الجامعات 

للطلبة  مالئمة  بيئة  وتوفري  مناسبة  سكنية 

الجامعات  إسهام  مجال  يف  تصب  والتدريسيني 

عىل  التأكيد  “أهمية  إىل  مشرياً  املجتمع”،  بخدمة 

تعدد منافذ التلقيح يف الجامعات ملواجهة التحديات 

بكل مسؤولية”.

التزامها  عرب  األنبار  جامعة  به  تقوم  “بما  وأشاد 

الزمنية عىل وفق منهجية مدروسة يف  بالتوقيتات 

إنجاز مشاريعها”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن الناطق باسم القائد العام 

يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات 

رسول، امس األحد، القبض عىل 

ما يسمى آمر مفرزة عسكرية 

يف والية الجنوب.

تلقته  بيان  يف  رسول  وقال 

“بإرشاف  إنه  “الزوراء”: 

العام  القائد  قبل  من  مبارش 

جهاز  القى  املسلحة،  للقوات 

عىل  القبض  لإلرهاب  ُمكافحة 

 “ أبو جراح   “ املُكنى  اإلرهابي 

والذي عمل بمنصب ما يسمى 

والية  يف  عسكرية  مفرزة  آمر 

الجنوب”

يف  ظهر  “اإلرهابي  أن  وأضاف 

ُينشد  وكان  فيديوية،  مقاطع 

لعصابات داعـش اإلرهابية”.

خلية  أعلنت  اخر،  سياق  ويف 

عىل  القبض  األمني  اإلعالم 

يف  االغتياالت  مفرزة  مسؤول 

صالح الدين.

تلقته  للخلية  بيان  وذكر 

عىل  “بناًء  أنه  “الزوراء”: 

االستخباري  والتعقب  املتابعة 

إطار  يف  املعلومات  ومقاطعة 

تعقب العنارص اإلرهابية البارزة 

االستخبارات  وكالة  تمكنت 

من  االتحادية  والتحقيقات 

اإلرهابي  عىل  القبض  إلقاء 

اعرتف  الذي  رسول  ابو  املكنى 

ابتدائياً وصدقت اقواله قضائياً 

بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن 

بالسيطرات  اإلرهابية  املفارز 

اإلرهابية  العصابات  الوهمية 

يف قضاء الرشقاط”.

اعرتف  “اإلرهابي   أن  وأضاف 

 2020 عام  يف  عمل  انه  ايضاً 

إرهابية  امنية  مفرزة  آمر 

محافظة  ضمن  لالغتياالت 

باغتيال  وكلف  الدين  صالح 

كانت  إذ  عدة،  ابرياء  مواطنني 

وكالة االستخبارات سباقة قبل 

تنفيذه لعمليات االغتيال بسبب 

تم  “أنه  مبيناً  عليه:،  القبض 

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

أربعة  املادة  أحكام  وفق  بحق 

إرهاب”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
الكويتيني  النواب  من  عدد  عرّب 
بالدهم  الستضافة  رفضهم  عن 
عملوا  الذين  األفغان  املرتجمني 
وبدأت  األمريكي  الجيش  مع 
وطنهم  من  إجالئهم  عملية 
من  محتمل  انتقام  من  خشية 

حركة “طالبان” منهم.
رفضهم  كويتيون  نواب  وبرر 
األمن  منها  اعتبارات،  بعدة 
والرتكيبة  القومي واالسرتاتيجي 
الذي  الخليجي  البلد  يف  السكانية 
يؤكد مسؤولوه عىل الدوام العمل 
الرتكيبة  يف  الخلل  تعديل  عىل 

السكانية.
مطيع  أحمد  النائب،  وقال 
الرافضني  أحد  وهو  العازمي، 
يتم  لم  التي  االستضافة  لهذه 
قبل  من  رسميا  فيها  البت 
اآلن:  حتى  الكويتية  السلطات 
“الكويت غري قادرة عىل احتضان 
أخرى  لجهات  املطلوبني  هؤالء 
إىل  الفتا  الكبرية”،  األعداد  وبهذه 
املرتجمني  هؤالء  استضافة  أن 
تأتي بمثابة “تهديد رصيح لألمن 

القومي واالسرتاتيجي”.
وقال إنه يجب عىل رئيس الوزراء 
بهذا  األمريكي  الطلب  رفض 
“الكويت  أن  مضيفا  الخصوص، 

خط أحمر”.
بدر  النائب،  حذر  بدوره، 
الحكومة  موافقة  من  الحميدي، 
املرتجمني،  هؤالء  استضافة  عىل 
اإلعالم  وسائل  “تداولت  قائال 
والتواصل االجتماعي أن الواليات 
املتحدة تضغط لتسكني عدد كبري 
انسحابهم  بعد  األشخاص  من 
يف  للعمل  أفغانستان  من 
الكويت.. إن صحت هذه املعلومة 

الرتكيبة  يف  خلال  سيشكل  فهذا 
السكانية، ولذلك نحذر الحكومة 

من اتخاذ مثل هذه القرارات”.
الخليفة،  مرزوق  النائب،  وكان 
قد تقدم بسؤال لوزير الخارجية 
النارص بهذا الشأن  الشيخ أحمد 
حقيقة  بتوضيح  فيه  طالب 
صحف  تداولته  الذي  األمر  هذا 
الذين  املرتجمني  وعدد  أمريكية، 
تمت  حال  يف  الكويت  سيدخلون 
والجهة  واملوافقة  املفاوضات 

املسؤولة عن مرصوفهم.
كويتية  نخب  أعلنت  كذلك 
التوجه  هذا  رفض  وحركات 
الحركة  أصدرت  األمريكي، حيث 
التقدمية بيانا رفضت من خالله 
الكويت  إىل  املرتجمني  هؤالء  نقل 
“الخشية  منها  اعتبارات  لعدة 
االرتهان  من  حالة  تكريس  من 
املتحدة،  للواليات  والتبعية 
الكويت  تحويل  من  والتخوف 
الحسابات  لتصفية  ساحة  إىل 
األهلية  الحرب  أطراف  بني 

األفغانية”.
األمريكي،  الخارجية  وزير  وقال 

يف  الخميس،  بلينكن،  أنتوني 
مع  مشرتك  صحفي  مؤتمر 
نارص  أحمد  الكويتي  نظريه 
املحمد الصباح: إن موضوع نقل 
طرحه  تم  األفغان  املرتجمني 

خالل اجتماعاته يف الكويت.
قد  أمريكيون  مسؤولون  وكان 
أكدوا قبل أيام “استعداد الجيش 
إىل  يصل  ما  إليواء  األمريكي 
وأفراد  أفغاني  مرتجم  ألف   35
أمريكيتني  قاعدتني  يف  عائالتهم 
الكويت وقطر، لحمايتهم من  يف 
انتقام محتمل من مقاتيل طالبان 
جميع  يف  تقدما  يحققون  الذين 
أنحاء أفغانستان”، وفق صحيفة 

“وول سرتيت جورنال”.
قواعد  بضع  الكويت  يف  وتوجد 
عسكرية أمريكية، منها معسكر 
“عريفجان” الواقع يف الصحراء، 
الجنود  آالف  فيه  ويتواجد 
األمريكيني، إضافة إىل وجود عدة 
معسكر  منها  أخرى  معسكرات 
الدوحة غرب العاصمة الكويتية، 
وعيل  الجابر  أحمد  وقاعدتا 

السالم الجويتان.
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تونس/متابعة الزوراء:
 ل�م تعد لدى رئيس حركة النهضة راش�د 
الغنويش ف�رص للبقاء يف الواجهة يف ظل 
اإلجراءات الت�ي أعلن عنها الرئيس قيس 
س�عيد ووضع�ت الب�اد يف م�زاج جدي�د 
يتجاوز الغنويش وفوىض الربملان ويبحث 
عن حل�ول جديدة بوجوه جديدة، يف وقت 
بدأت حركة النهضة بدورها التفكري بأن 

وقت استبعاد رئيسها قد حان.
إن  أوس�اط سياس�ية تونس�ية  وقال�ت 
الب�اد ل�م تع�د  القادم�ة يف  التط�ورات 
تتحمل بقاء الغنويش يف الواجهة، س�واء 
أكانت من خ�ال خارطة طريق يعرضها 
الرئي�س س�عيد، أو ع�رب ح�وار وطن�ي، 
خاصة أن رئيس حركة النهضة مرفوض 
من أصدقائه كما م�ن خصومه، وهو ما 
كشفت عنه مساعي سحب الثقة منه يف 

األشهر املاضية.
وأش�ارت ه�ذه األوس�اط إىل أن املرحل�ة 
القادمة س�تكون لوج�وه جديدة لم تكن 
متورط�ة يف األزمة الحادة التي عاش�تها 
الباد، وهو ما يعني أن الغنويش بات من 
امل�ايض، الفتة إىل أن تحركاته اإلعامية ال 
تعدو أن تكون محاوالت يائسة الستعادة 

وضعه القديم.
وبع�د تجمي�د الربمل�ان وإط�اق رئي�س 
حرك�ة النهض�ة ترصيح�ات تس�تجدي 
الدع�م الخارج�ي وتل�ّوح باالعتصامات 

وتحري�ك الش�ارع، انطل�ق الغض�ب عىل 
الغن�ويش إىل داخل حرك�ة النهضة، حيث 
طال�ب قيادي�ون وبش�كل علن�ي بتنحي 
الغنويش ع�ن رئاس�ة الحرك�ة محملني 
إي�اه مس�ؤولية ما وصلت إلي�ه من أزمة 
س�واء ما تعلق برتاجع شعبيتها أو توتري 
األج�واء السياس�ية التي ق�ادت إىل قرار 

سعيد بتجميد الربملان.
وال يق�ف األم�ر عن�د الدع�وة إىل تنح�ي 
إىل  دع�وات  فهن�اك  كف�رد،  الغن�ويش 
تغيريات جذرية يف القيادة، وهو ما أش�ار 
إليه زبري الش�هودي املدير السابق ملكتب 
الغنويش ح�ني أكد ، بأن “النهضة تحتاج 
إىل تغي�ري عمي�ق وجذري يف السياس�ات 

واألشخاص”.
واعت�رب الش�هودي أن “الترصيحات التي 
ُتطل�ق من هنا وهناك ال تمثل سياس�ات 
حرك�ة النهض�ة الت�ي تم�ت املصادق�ة 
عليها”، يف إشارة إىل ترصيحات الغنويش 
التي تحث عىل التصعيد أو تلك التي قللت 
م�ن تظاه�رات الخام�س والعرشين من 
يولي�و امل�ايض، والتي مه�دت لإلجراءات 

األخرية لقيس سعيد.
وانض�م، وهو زعيم “عريض�ة املئة” من 
أعض�اء نافذين يف النهض�ة طالبت بمنع 
التمدي�د للغنويش ع�ىل رأس الحركة، إىل 
قائم�ة الداعني إىل إج�راء تغيريات كربى 
ترصيح�ات  يف  أك�د  حي�ث  القي�ادة،  يف 

إعامي�ة أن “أغلبي�ة القي�ادات الحالي�ة 
يف حركة النهضة س�اهمت بش�كل كبري 
يف ت�ردي األوض�اع و تفاق�م الرصاع�ات 

واالنقسامات داخل الحزب”.
ورف�ض قيادي�ون ب�ارزون ترصيح�ات 
للغنويش أك�د فيها رفض�ه التعاطي مع 
املرحلة الجدي�دة وتلويحه باالحتجاجات 

ملواجهة ما يسميه “انقاب” قيس سعيد، 
وخاص�ة تحذي�ره ألوروب�ا م�ن هجرات 
واس�عة النطاق ل�آالف من التونس�يني 
نح�و الس�واحل األوروبي�ة يف ظ�ل خطر 

توسع عدم االستقرار يف الباد.
ووصف�ت يمني�ة الزغامي، وه�ي نائب 
م�ن الربمل�ان م�ن املحس�وبني عىل صف 

الغن�ويش، خطاب رئي�س حركة النهضة 
بأن�ه يه�دد الس�لم االجتماع�ي وأنها ال 
تواف�ق عىل ما جاء فيه، مش�ددة عىل أن 
الخ�اف يف تونس داخيل ولن يكون هناك 

حل يأتي من الخارج.
وأّج�ل الغن�ويش جلس�ة ملجلس ش�ورى 
الحرك�ة كانت مقررة ام�س األحد خوفا 

من أن تتح�ول إىل فرص�ة إلظهار خاف 
واس�ع م�ع رغبت�ه يف التصعي�د ملواجهة 

تدابري قيس سعيد.
وح�ث الع�رشات م�ن ش�باب النهضة يف 
عريض�ة تحمل عن�وان تصحيح املس�ار 
“مجلس الش�ورى عىل تحمل مسؤوليته 
وح�ّل املكت�ب الّتنفي�ذي للح�زب ف�ورا 
وتكليف خلية أزمة” إلدارة الحركة يف هذا 

الوضع املعقد.
وق�ال الش�هودي ، إن “الدعوات إىل تعبئة 
الش�ارع )كتل�ك التي وجهه�ا الغنويش( 
وغريه�ا ل�ن تج�د صداها داخ�ل قيادات 
ح�وارا  تقت�ي  اللحظ�ة  ألن  النهض�ة 
وتهدئة وتقديم املصلحة الوطنية وتجاوز 
الصعوب�ات املالية الت�ي تعانيه�ا الباد، 
والص�وت األق�وى يف النهض�ة يدفع نحو 

هذا التوجه”
وأضاف أن “السواد األعظم داخل النهضة 
باخت�اف تياراتهم خياره�م التهدئة مع 
الرئيس س�عيد”، و أن “املواقف املعلنة ال 
يجب أن ُتحمل عىل أنها للنهضة ” ألن تلك 
املواقف لم تبن عىل أس�اس مؤسس�اتي، 
وحدي�ث الغنويش ه�و باعتباره رئيس�ا 

للربملان وليس كرئيس للنهضة”.
ويضع ه�ذا التوجه يف الحس�بان تجربة 
ق�ادت  الت�ي  التس�عينات  يف  املواجه�ة 
إىل تفكي�ك الحرك�ة وال�زج بأع�داد م�ن 
أنصارها يف الس�جون فيم�ا فرت قيادات 

ب�ارزة إىل الخ�ارج. وإىل اآلن يته�م ش�ق 
كبري م�ن ه�ؤالء األنصار الغن�ويش بأنه 
تركه�م يواجهون مصريه�م فيما عاش 
هو وعائلته حياته�م بالخارج يف ظروف 

مريحة.
واعترب سامي براهم وهو جامعي وسجني 
إىل  للن�زول  الغن�ويش  دع�وة  أن  س�ابق 
الش�ارع من “أجل حماية الديمقراطية” 
ل�ن تكتمل أو تكون واقعية إال إذا ش�ارك 
فيه هو وزوجته وأبناؤه وبناته وأنسباؤه 
)أصهاره( وأحف�اده  حّتى تكون رضيبة 
الّدف�اع ع�ن الحرّي�ة قس�مة عادل�ة بني 

الجميع ال قسمة ضيزى”.
وكان الغن�ويش ق�ال لوكالة أسوش�يتيد 
ب�رس يف مكاملة فيديو منذ أيام إن الهدف 
بالنس�بة إىل حركة النهض�ة هو الضغط 
ع�ىل الرئي�س س�عيد ألج�ل “الع�ودة إىل 
النظ�ام الديمقراطي”، واصفا اآلالف من 
الذين خرجوا األحد للتظاهر ضد الحركة 

بأنهم “أقرب إىل الجماعات الفوضوية”.
وأض�اف الغنويش أن�ه وحركت�ه يتجهان 
“نحو تصعيد الضغط عىل الرئيس سلميا”، 
واالعتصام�ات  باالحتجاج�ات  ملّوح�ا 
كعنرصي�ن من بني عنارص ه�ذا الضغط. 
كما كش�ف ع�ن التخطيط لبناء “أوس�ع 
جبه�ة ممكنة م�ن أجل إقن�اع الرئيس يف 
نهاي�ة املط�اف بالخضوع إلرادة الش�عب 

والعودة إىل النظام الديمقراطي”.
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املفّوضّية: العاشر من تشرين األول املقبل سيكون موعداً حتمياً 
إلجراء االنتخابات

أكدت أن ورقة االقرتاع يف مرحلة التنفيذ األخرية

قائد انقالب ميامنار يتوىل رئاسة الوزراء وميدد حالة الطوارئ

الرئيس التونسي جتاوز شيئا امسه الغنوشي

حركة النهضة تبدأ التفكري باستبعاد رئيسها

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا لانتخابات، 
امس األح�د، أن ورق�ة االقرتاع يف 
مرحل�ة التنفي�ذ األخ�رية، مؤكدًة 
أن ي�وم العارش من ش�هر ترشين 
األول املقبل سيكون موعداً حتمياً 
إلجراء االنتخابات، فيما أشارت إىل 
أن مطلع ش�هر آب الحايل سيكون 
موع�داً النط�اق توزي�ع بطاقات 

الناخبني البايومرتية.
تلقت�ه  للمفوضي�ة  بي�ان  وذك�ر 
“مفوّضي�ة  أن  “ال�زوراء”: 
االنتخاب�ات تس�عى س�عياً حثيثاً 
الزمني�ة  بالتوقيت�ات  لالت�زام 
العمليات�ي  الج�دول  يف  املح�ددة 
موعده�ا  يف  االنتخاب�ات  إلج�راء 
املقرر، إذ يؤّك�د مجلس املفوّضني 
أّن ي�وم العارش من ش�هر ترشين 
األول املقب�ل موعد حتمي لاقرتاع 

العام”.
“املفوضي�ة  أن  البي�ان  وأض�اف 
أوراق  طباع�ة  بعملي�ة  رشع�ت 
االقرتاع للتصويت العاّم والخاّص، 
وه�ي حالي�اً يف مرحل�ة اإلنج�از 
األخرية، فضاً عن طباعة بوسرتات 
تعريفية للتصوي�ت العام والدليل 
الخ�اّص  للتصوي�ت  اإلرش�ادي 
اللذين يحتويان عىل بيانات ورقة 
االقرتاع املتضمنة جميع املرّشحني 
املص�ّدق عىل أس�مائهم وأرقامهم 
والش�عار  التسلس�لية  االنتخابية 
أو الص�ورة الخاّصة بهم؛ ليتمّكن 
الناخ�ب بموجبها االس�تدالل عىل 
النيابية  اسم مرشحه لانتخابات 

ورقمه”. 
وم�ن جان�ب آخ�ر، أش�ار إىل أنه 

“من ضمن الخّطة االس�رتاتيجية 
التنظيمي�ة للعملي�ة االنتخابي�ة، 
تس�لّمت مفوّضي�ة االنتخاب�ات ) 
2.300.000 ( بطاق�ة بايومرتي�ة 
عملي�ة  أج�روا  الذي�ن  للناخب�ني 
التحدي�ث خال مرحل�ة التحديث 
املنرصم�ة، ومن ضمنه�م املواليد 
 2003  ,  2002  ,  2001  ( الُج�دد 
(، إذ ُوزِّع�ت ب�ني جمي�ع مكاتب 
بالتنس�يق  االنتخابية  املحافظات 
العلي�ا   األمني�ة  اللجن�ة  م�ع 
لانتخاب�ات بع�د إج�راء عملي�ة 
الفح�ص والتدقي�ق ع�ىل جمي�ع 
البطاق�ات، للتأّك�د من س�امتها 
الفنية  للمواصف�ات  ومطابقته�ا 
م�ن اللج�ان املختّص�ة اس�تعداداً 
التس�جيل  لتوزيعه�ا ب�ني مراكز 
له�ا  التابع�ة  الجّوال�ة  والف�رق 

لتسليمها للناخبني”.

الناخبني جميعاً  وتدعو املفّوضية 
إىل “التوّجه ملراكز التسجيل القريبة 
من محاّل سكناهم؛ لغرض تسلّم 
بطاقاتهم البايومرتي�ة ابتداًء من 

تأريخ 5/8/2021”.
وذك�ر البي�ان أن “أعضاء مجلس 
العام�ني  واملديري�ن  املفّوض�ني 
مس�تمرون  املختّص�ة  واللج�ان 
بجوالته�م التفقدية؛ للوقوف عىل 
الواقع الفعيل وتقديم املعالجات يف 

حال  تطلب األمر ذلك” .
ولف�ت إىل أن “األمني العام ملجلس 
املفوضني وبتوجيه من قبل رئيس 
لتهيئة  املفوضني س�عى  مجل�س 
موظفي قسم الجودة يف مفوضية 
مهاراته�م  لتطوي�ر  االنتخاب�ات 
العملي�ة م�ن خ�ال إرشاكه�م يف 
ورش ودورات تدريبية عدة عقدت 
العام�ة  األمان�ة  م�ع  بالتنس�يق 

ملجلس ال�وزراء واملركز الوطني يف 
وزارة التخطيط”.

وتابع، البيان “كما استقبل رئيس 
مجلس املفوض�ني، القايض جليل 
عدن�ان خلف، الخمي�س 29 تموز 
2021، يف مكتب�ه بمقر مفوضية 

االنتخابات يف بغداد،
وبحضور األمني الع�ام للمجلس، 
ع�يل فيصل دحام، مس�ؤول ملف 
الرشق األوسط يف وزارة الخارجية 
األملانية )كرس�تيان ب�وك( برفقة 
القائ�م باألعم�ال األملان�ي )بي�رت 
فلتن(، حيث جرى التأكيد من قبل 
رئيس املجلس عىل االستعداد التام 
من قب�ل املفوضية عىل املس�توى 
التقني والفني إلجراء االنتخابات، 
وقدم القايض جلي�ل عدنان خلف 
ش�كره للوف�د األملان�ي مل�ا قدمته 
س�فارته يف بغ�داد من تس�هيات 

ل�إلرساع يف التعاق�د م�ع الرشكة 
األملاني�ة الفاحصة التي س�يكون 
االنتخاب�ات  إنج�اح  يف  دور  له�ا 

املرتقبة”.
م�ن  إعامي�اً  “فريق�اً  أن  وب�ني 
مفوضية االنتخاب�ات أجرى ثاني 
يف  بغ�داد،   يف  امليداني�ة  جوالت�ه 
الكرخ،  العامري�ة بجانب  منطقة 
بع�د الجول�ة األوىل الت�ي تم�ت يف 
منطقة الك�رادة بجانب الرصافة، 
لح�ث املواطن�ني ع�ىل املش�اركة 
بقوة يف انتخاب�ات ترشين املقبل، 
فضاً عن إج�راء لقاءات مع عدد 
من أهايل الحي املذكور واالستماع 
ملاحظاته�م وآرائه�م، وباألخص 

الشباب منهم”.
ويف س�ياق اخر، أعلن�ت املفوضية 
العليا املس�تقلة لانتخابات تمديد 
فرتة التقدي�م عىل العمل كموظف 

اقرتاع ملدة 7 أيام.
وق�ال املفوضي�ة يف بيان رس�مي 
تلقت�ه “ال�زوراء”: إن�ه “إلتاح�ة 
بالعم�ل  للراغب�ني  الفرص�ة 
كموظفي اقرتاع ليوم واحد، تمدد 
مفوضية االنتخابات فرتة التقديم 
يف عموم محافظات العراق وملدة 7 

أيام ابتداًء من 2 آب 2021”.
بالتقدي�م  الراغب�ني  ودع�ت 
الراب�ط   إىل  للدخ�ول 
  http://37.98.225.237:9999
االلكرتون�ي  املوق�ع  يف  املوج�ود 
www.ihec.( للمفوضية  الرسمي 

iq( مل�لء االس�تمارة االلكرتوني�ة 
وس�حبها ورقياً وتس�ليمها إىل أي 
مركز تس�جيل مع املستمس�كات 

الثبوتية للمتقدم.

ميانمار/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الجنرال مني أون�غ هلينغ، قائد انقاب 
ميانم�ار، تولي�ه رئاس�ة ال�وزراء، قائا إن 
حالة الطوارئ قد تس�تمر حتى أغس�طس/

آب 2023.
وتعه�د أونغ هلين�غ، يف خطاب دام س�اعة، 
بإج�راء “انتخاب�ات بمش�اركة تعددية وأن 
تكون حرة ونزيهة”، لكنه وصف أيضا حزب 
الرابطة الوطنية الديمقراطية، الذي أطاح به 

من الحكم بأنه “إرهابي”.
وُقت�ل املئ�ات يف احتجاج�ات ع�ىل االنق�اب 

العسكري يف فرباير /شباط املايض.
كما ش�هدت الباد احتجاجات بسبب تدهور 
نظ�ام الرعاية الصحي�ة، الذي انهار وس�ط 

زيادة هائلة يف اإلصابات بفريوس كورونا.
وأبلغ�ت ميانم�ار حت�ى اآلن ع�ن 300 أل�ف 
إصابة مؤكدة بالف�ريوس و9300 وفاة، عىل 
الرغ�م من أن االختب�ارات املح�دودة املتاحة 
تش�ري إىل أن اإلصابات الحقيقة أكرب من هذه 

األرقام بكثري.
واتهم الجنرال أونغ هلينغ يف خطابه الذي بثه 
التلفزيون الرسمي، من يعارضونه ومجلسه 

العسكري بأنهم ينرشون كوفيد19- عمدا.
وتحدث ع�ن نرش “أخبار كاذب�ة ومعلومات 
مضللة عرب ش�بكات التواص�ل االجتماعي”، 

تتناول بالتضليل سياس�ات حكومته بش�أن 
التعام�ل مع الف�ريوس، واصفا إياه�ا بأنها 

“أداة اإلرهاب البيولوجي”.
ويق�ول جوناثان هيد، مراس�ل بي بي يس يف 
بانك�وك، إن حدي�ث الجن�رال كان جزءا من 
خطاب غريب، تضمن أشياء كثرية بداية من 
الحاج�ة إىل زراعة املزيد م�ن القطن والبصل 
إىل إدان�ة أولئك الذين يحاول�ون تدمري الدولة 

وتقاليد ميانمار.

وقال الجنرال إنه س�يتم احت�واء كوفيد19- 
من خ�ال املزي�د م�ن اللقاح�ات والعطات 
الرسمية املمتدة، وما أسماه التعاون املتناغم 

بني الناس.
لكن مراس�لنا قال إن الع�رشات من العاملني 
يف املج�ال الطبي قد اعتقل�وا والكثري مختبئ 
من�ذ االنقاب، بينما يقول األش�خاص الذين 
يبحث�ون عن العاج إن الجي�ش يبعدهم عن 
املستش�فيات ويقيد الوصول إىل األكسجني، 

مما يتسبب يف موت الكثريين يف منازلهم.
بعد اس�تياء الجيش عىل السلطة يف فرباير/

ش�باط، ت�م إعان حال�ة الطوارئ مل�دة عام 
واحد.

لكن حمل�ة العصيان املدن�ي يف جميع أنحاء 
الب�اد مس�تمرة، وُطرد ع�رشات اآلالف من 

العمال أو أعلنوا اإلرضاب عن العمل.
وأرص الجن�رال أون�غ هاين�غ ع�ىل أن الباد 
مس�تقرة، مضيفا: “أتعهد بإجراء انتخابات 

متعددة األحزاب دون أن تفشل”.
ول�م يح�دد الجن�رال طبيع�ة ه�ذه األحزاب 
الت�ي س�وف تش�ارك يف االنتخاب�ات، وذل�ك 
بع�د قال إن حزب الرابط�ة الوطنية من أجل 
الديمقراطي�ة وأنصاره “متطرفون واختاروا 
العمل اإلرهابي ب�دال حل الحزب بما يتماىش 

مع القانون”.
واعتقلت أون سان سو تيش، زعيمة الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية، منذ االنقاب 

وتواجه مجموعة من التهم الجنائية.
وقال�ت الناش�طة يف مجال حقوق اإلنس�ان 
البورمية، أونغ كياو مو، لبي بي يس إن تعهد 
الجنرال بإج�راء انتخابات “كذب ولن يحدث 
... لن يثق ش�عب ميانم�ار يف مثل هذا النوع 

من الوعود”.

“الزوراء” تنشر وثيقة التعليم العالي 
ملعاجلة أوضاع الطلبة للعام الدراسي احلالي
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ضبط 
حال�ة اخت�اٍس مل�وادَّ ُتس�تخَدُم يف فح�ص 
فني  فايروس كورونا، إضافة إىل ضبط ُموظَّ
ُمتلّبس�ني بالرش�وة يف عدٍد م�ن دوائر بابل. 
�ذت دائرة التحقيقات  من جانب متصل، نفَّ
يف الهيئة ث�اث عمليَّات ضب�ط ملخالفاٍت يف 
تس�جيل عقاٍر وضبط ُمتَّهٍم بتسلُّم الرشوة 
بالجرم املش�هود، فض�ًا عن م�واّد ُمنتهية 
الصاحيَّ�ة يف أح�د املُخت�رات األهليَّ��ة يف 

محافظة املثنى.
وأش�ارت الدائ�رة، ويف حديثها ع�ن عمليَّات 
�راٍت  �َذت بن�اًء ع�ى ُمذكَّ الضب�ط الت�ي ُنفِّ
قضائيَّ�ٍة، إىل أنَّ فري�ق عم�ل مكتب تحقيق 
ة يف  ة العامَّ باب�ل الذي انتقل إىل مختر الصحَّ
ن من ضبط  ة املح�افظ�ة، تم�كَّ دائ�رة صحَّ
ف��ني اثن�ني م�ن العامل�ني يف املختر؛  ُموظَّ
لقيامهما باختاس )kit 8720( ُتستعَمُل يف 

إجراء فحوصات فايروس كورونا.
ن، يف عمليَّة ضبٍط  وأضاف�ت: إنَّ الفريق تمكَّ
ٍف يف أحد املصارف  ُمنفصلٍة، من ضبط ُموظَّ
الحكوميَّة يف ناحية الكفل، ُمتلّبس�ًا بالجرم 
املشهود أثناء تسلُّم الرشوة من أحد املواطنني 
لقاء قيامه بتس�ليمه كتاب رفع الحجز عن 

عجلته يف مديريَّ�ة مرور بغداد.
ٍف يف دائرة  ويف عمليَّ�ٍة ثالثٍة، تمَّ ضب�ط ُموظَّ

تنفيذ الصوب الصغري يف الحلة؛ الستحصاله 
مبال�غ جباي�ٍة أكث�ر م�ن املُق�رَّر قانون�اً، 
وأس�فرت العمليَّة عن ضبط مبالغ الرسوم 
الت�ي بحوزت�ه والتي كانت أكث�ر من املبالغ 

املثبتة يف الوصوالت املقطوعة.  
وت�مَّ تنظي�م مح�ارض ضب�ط بالعمليَّ�ات 
وعرضها رفقة املُتَّهمني عى قايض محكمة 
ة بقضاي�ا النزاهة يف بابل؛  التحقيق املُختصَّ
ال�ذي ق�رَّر توقي�ف املُتَّهم�ني وف�ق أحكام 
املادَّتني )307 و339( من قانون العقوبات.

�ذت دائرة التحقيقات  من جانب متصل، نفَّ

يف الهيئة ث�اث عمليَّات ضب�ط ملخالفاٍت يف 
تس�جيل عقاٍر وضبط ُمتَّهٍم بتسلُّم الرشوة 
بالجرم املش�هود، فض�ًا عن م�واّد ُمنتهية 
الصاحيَّ�ة يف أح�د املُخت�رات األهليَّ��ة يف 

محافظة املثنى.
وأك�دت دائ�رة النزاه�ة أن م�اكات مكتب 
األوليَّ�ات  بضب�ط  قام�ت  املثن�ى  تحقي�ق 
ة ببيع أحد العقارات العائدة إىل دائرة  الخاصَّ
�ة املُحافظ�ة، يف دائرة عق�ارات الدولة  صحَّ
وتس�جيله باسم شخٍص غري مالكه األصيلِّ؛ 
رغم ص�دور املُوافقات الرس�ميَّ�ة بتمليكه؛ 

استناداً للقرار )198 لسنة 2011(.
ن�ت، يف عمليَّ�ٍة  وأضاف�ت: إنَّ امل�اكات تمكَّ
ُمنفصلٍة، من ضبط ُمتَّهٍم ُمتلّبٍس بالرش�وة 
مقاب�ل تروي�ج معاملٍة لبي�ع قطع األرايض 
العائدة ملكيَّ�تها إىل مديريَّة بلديَّة الس�ماوة 
وف�ق امل�ادَّة )25( م�ن قانون بي�ع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21 لس�نة 2013(، ُمبّينًة 
أن املُتَّه�م يقوم برتويج معاماٍت لبيع قطع 
األرايض بالتع�اون م�ع زوجته الت�ي تعمل 

فًة يف مديريَّ�ة البلديَّ�ة. ُموظَّ
وأوضح�ت: أن�ه ت�مَّ خ�ال العمليَّ�ة ضبط 
طلب�اٍت ومعام�اٍت يف س�يَّارة املُتَّهم، فضاً 
ع�ن معاماٍت وأوليَّاٍت تعود ملديريَّة البلديَّ�ة 

يف دار املُتَّهم بعد استحصال إذن تفتيٍش.
ويف عمليَّ�ٍة ثالث�ٍة، أف�ادت الدائ�رة أن�ه ت�مَّ 
ضب�ط م�وادَّ ُمنتهي�ة الصاحية ُتس�تخَدُم 
يف فحوص�ات وتحالي�ل )covid19( يف أح�د 
املُخت�رات األهليَّ�ة يف املُحافظة، ُمش�ريًة اىل 

ضبط معاون ُمدير املُختر.
وبيَّ�ن�ت تنظيم محارض ضب�طٍ بالعمليَّات، 
�راٍت قضائيٍَّة،  �َذت بن�اًء ع�ى ُمذكَّ الت�ي ُنفِّ
وعرضها عى قايض محكمة تحقيق قضايا 
النزاه�ة يف املُثنى؛ الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني 
وإصدار أمر اس�تقداٍم يف القضيَّ�تني الثانية 
والثالث�ة وف�ق أح�كام امل�واّد ) 312 و240 

و331( من قانون العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
اص�درت هيئ�ة االع�ام واالتصاالت، 
ام�س االح�د، بيان�ا توضيحي�ا حول 
اإلعمام الصادر عن الهيئة بخصوص 
املعاي�ري املهني�ة يف اختي�ار الضيوف 

املحاَورين يف الرامج االعامية كافة.
وذكر الهيئة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: »انت�ر مؤخ�راً إعمام 
املعاي�ري  ص�ادر ع�ن هيئتن�ا ح�ول 
املهنية يف اختي�ار الضيوف املحاَورين 
يف الرام�ج االعامية كاف�ة، مما أثار 

جدالً يف األوساط اإلعامية بني مرحب 
ومنتق�د وبه�ذا الص�دد ن�ود إيضاح 

اآلتي:-
1- إن النقاط الواردة يف اإلعمام املذكور 
ل�م تكن من إنش�اء الجه�از التنفيذي 
لهيئة االعام واالتصاالت، بل هي عبارة 
عن م�واد واردة يف )الئحة قواعد البث 
اإلعامي( املقرة بتأريخ 2019/5/16 
بالقرار املرقم ) 8 ( لسنة 2019 والتي 
أق�رت بحض�ور منظمة اليونس�كو / 
مكتب الع�راق ومراكز وطنية إعامية 

رصين�ة، و املعلنة و املعم�ول بها منذ 
س�نوات، فضا ع�ن ان ه�ذه الائحة 
ج�اءت بناء ع�ى القانون )65 لس�نة 
2004( لهيئة اإلعام واالتصاالت التي 
تع�د املنظم الحرصي املس�تقل لقطاع 

اإلعام يف العراق.
2- تع�د الئحة الب�ث اإلعام�ي جزءاً 
م�ن رشوط ترخيص وس�ائل اإلعام 
العراقي�ة واألجنبي�ة وهي تس�تند إىل 
مواد الدستور العراقي، والعهد الدويل 
للحقوق املدنية والسياسية، واإلعان 

العاملي لحقوق االنس�ان.  كما تهدف 
إىل تنظيم اشكال التعبري بما اليسمح 
بالتحري�ض عى )العن�ف والكراهية، 
أو  القوم�ي  أو  العرق�ي  الاتس�امح 
ماي�ؤدي  وكل  الفك�ري،  أو  الدين�ي 
إىل تغذي�ة النزاع�ات والرصاع�ات يف 

املجتمع(.
3- نؤك�د أن اله�دف من الئح�ة البث 
اإلعام�ي لي�س تقيي�د أو مضايق�ة 
الحري�ات ويف مقدمتها حرية التعبري، 
ولكنها تأتي به�دف تحصني وتنظيم 

الخطاب اإلعامي وإبعاد املجتمع عن 
أي تش�نجات وحساس�يات تؤدي إىل 

النزاع والعنف وخرق القانون.
4- إن الجه�از التنفيذي لهيئة اإلعام 
ترحيب�ه  ع�ن  يع�رب  واالتص�االت 
املاحظ�ات  وانفتاح�ه ع�ى جمي�ع 
واالستفس�ارات واملقرتح�ات الواردة 
م�ن األوس�اط اإلعامي�ة وس�يكون 
الداع�م واملحام�ي واملداف�ع الرس 
عن حرية التعبري وس�امة اإلعاميني 

والكلمة الصادقة يف الباد.

أمسكت رشى ومواد منتهية الصالحية يف دوائر املثنى 

النزاهة تضبط اختالسا بكميات كبرية من مادة فحص كورونا يف بابل

اإلعالم واالتصاالت تصدر بيانا توضيحيا حول ما صدر عنها مؤخرا

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل، امس االحد، تنفيذها واجب استثنائي إلعادة النازحني املتواجدين داخل االرايض 
الرتكية اىل الباد.وقال مدير عام الركة العامة لنقل املس�افرين والوفود، كريم كاظم حس�ني، يف 
بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: انه اس�تنادا لتوجيهات وزير النقل نارص حس�ني بندر الشبيل، 
وبالتنسيق املبارش مع وزارة الهجرة واملهجرين تم ارسال ) 4( من حافات الركة إلعادة ) 132 
( نازحا من داخل االرايض الرتكية اىل حضن الوطن وايصالهم اىل مناطقهم االصلية.وأشار اىل: ان 
جهد الركة متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت اىل دول الجوار إلعادتهم اىل مناطقهم االصلية 

بالتنسيق املبارش مع الجهات املعنية وفق الخطة املوضوعة وحسب التوقيتات املحددة. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات كرباء، امس االحد، 
ع�ن تنفيذه�ا واج�ب مس�ح وتفتي�ش 
باملحافظة استعداداً لشهر محرم الحرام.

وذكر بيان للقيادة تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: »ضمن اس�تعداداتها لش�هر محرم 
الح�رام، نفذت عمليات كرباء املقدس�ة، 
وب�إرشاف نائ�ب قائ�د العملي�ات الل�واء 
الدرع الركن مجيد حميد، ومن خال لواء 
املغاوي�ر، واجب بح�ث وتفتيش يف قاطع 

جرف النرص منطقة الهوته.
واوضح البيان: ان نتج عن الواجب العثور 
ع�ى مقذوفات حربية مختلفة األنواع من 
مخلفات داعش اإلرهابي ُعولجت موقعياً 

من قبل رسية هندسة ميدان القيادة.
الجدي�ر بالذكر أن قي�ادة عمليات كرباء 
املقدس�ة تقوم بمجموعة م�ن اإلجراءات 
لتأمني مدينة كرباء ومحيطها اس�تعداداً 
إلحياء مراس�م زي�ارة العارش من ش�هر 

محرم الحرام. 

بغداد/ الزوراء:
القت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
امس الحد، القبض عى اربعة اش�خاص 
تس�للوا م�ن س�وريا اىل غرب�ي نين�وى.

وقال�ت خلي�ة االع�ام االمن�ي يف بي�ان 
ورد »لل�زوراء«: انه »يف ض�وء معلومات 
اس�تخبارية دقيقة لشعبة االستخبارات 
العسكرية يف الفرقة 15 )إحدى مفاصل 
مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة 
الدفاع( وباستخدام الكامريات الحرارية 
ش�وهد وج�ود تح�رك لع�دة اش�خاص 
الح�دودي  الس�اتر  اجتي�از  يحاول�ون 

م�ع س�وريا بالقرب من قرية الش�عان 
التابع�ة اىل ناحي�ة ربيعة غرب�ي نينوى، 
قامت مفارز ش�عبة االستخبارات اعاه 
وبإس�ناد ق�وة برية م�ن الف�وج الثاني 
ل�واء املش�اة 71 بنص�ب كم�ني محك�م 
لألش�خاص حال اجتيازهم الحدود وهو 
ما قام�وا به وت�م القاء القب�ض عليهم 
حي�ث تب�ني انه�م اربعة اش�خاص من 

حملة الجنسية السورية«.
واضاف انه »تم تس�ليم املقبوض عليهم 
اىل الجه�ات املعني�ة التخ�اذ االج�راءات 

القانونية بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
أعل��ن رئيس هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة يف وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، احم�د هادي بنيه، اطاق الدفعة الس�ابعة من راتب املعني املتفرغ لش�هر 

تموز 2021 يف بغداد واملحافظات مساء امس االحد.
وق�ال بنية، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان« الهيأة اكمل�ت جميع االجراءات 
املتعلقة بإطاق راتب املعني املتفرغ للمس�تلمني س�ابقا ، داعياً اياهم اىل التوجه ملنافذ 
الرصف الس�تام مستحقاتهم املالية ابتداًء من مساء هذا اليوم )أمس(«، مشريا اىل ان« 
هناك ملحق آخر للرواتب س�وف يطلق خال األيام القليلة املقبلة بعد انتهاء اإلجراءات 

اإلدارية واملالية الازمة«.
واك�د« وضع الهيأة اس�رتاتيجية عم�ل جديدة تقيض بإطاق راتب املع�ني املتفرغ وفق 
ج�دول زمن�ي ثابت وتوقيتات معلومة وتحديدا بني 20 اىل 25 من كل ش�هر ولو اقتىض 
األم�ر اطاقه قبل توزيع رواتب موظفي الهيأة، علماً انه تم تخويل اقس�ام املحافظات 
بأطاق الرواتب املوقوفة س�هوا مبارشة دون الرجوع الينا حرصا منا عى توفري الحياة 

الكريمة لهذه الفئة املهمة من املجتمع«.

عودة أكثر من 130 نازحا من تركيا 
إىل العراق

عمليات كربالء تنفذ عملية أمنية 
استعداداً لشهر حمرم احلرام

القبض على 4 أشخاص تسللوا من 
سوريا إىل غربي نينوى

إطالق الدفعة السابعة من راتب املعني 
املتفرغ لشهر متوز

بغداد/ الزوراء:
ألق�ت وكالة االس�تخبارات القبض عى إالرهابي 
املكنى }أبو رسول{ املسؤول عن مفرزة االغتياالت 
يف محافظة صاح الدين.وذكر بيان لخلية االعام 
األمني تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: انه »وبناًء 
ع�ى املتابع�ة والتعقب االس�تخباراي ومقاطعة 
املعلوم�ات يف اط�ار تعق�ب العن�ارص االرهابية 
البارزة، تمكنت وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية م�ن القاء القبض عى االرهابي املكنى 
}اب�و رس�ول{ ال�ذي اع�رتف ابتدائي�اً وصدق�ت 
اقوال�ه قضائياً بأنه انتم�ى لداعش وعمل ضمن 
املفارز االرهابية بالسيطرات الوهمية العصابات 
اإلرهابي�ة  يف قض�اء الرقاط«.وأض�اف »كم�ا 
اع�رتف االرهابي ايضاً انه عمل يف عام 2020 آمر 
مفرزة امنية ارهابية لاغتياالت ضمن محافظة 
ص�اح الدين وكلف باغتيال عدة مواطنني ابرياء 
حي�ث كان�ت وكال�ة االس�تخبارات س�باقة قبل 
تنفيذه لعمليات االغتيال بس�بب القبض عليه«.

وأشار البيان اىل »اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
وفق أحكام املادة أربعة ارهاب«.

بغداد/ الزوراء:
أعربت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان عن بالغ 
أس�فها لتكرار حاالت التعذيب واالنتهاكات الا 
انس�انية يف مواقف االحتجاز والس�جون واثناء 
التحقيقات، ومنها ما مؤرش عن حصول حالتي 
انته�اك ووف�اة ملوقوف�ني يف محافظ�ة البرصة. 
وفيما اعلن مجلس القضاء األعى رفضه لحاالت 
التعذي�ب التي تحص�ل من قبل بع�ض األجهزة 
األمني�ة أثن�اء التحقيق مع املتهم�ني املطلوبني، 
اشار إىل اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر 

منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق اإلنسان.
وذك�رت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق اإلنس�ان يف 
بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: أن »تك�رار مثل هذه 
االنته�اكات، يعطي انطباعاً س�لبياً عن س�معة 
الع�راق محليا ودولي�ا، ويخلق حال�ة من القلق 
لدى املنظمات االنسانية املعنية، بشأن استمرار 
م�ؤرشات تزايد ح�االت االنتهاك داخ�ل مواقف 
االحتج�از ويف مراح�ل التحقي�ق االويل، إضاف�ة 
إىل أن�ه يقوض جه�ود الع�راق والتزاماته محليا 
ودولي�ا، بما يخ�ص اتفاقية مناهض�ة التعذيب 
وغريه من رضوب املعاملة او العقوبة القاس�ية 

اوالاانسانية لسنة)1984(«.
واضاف�ت ان�ه »بالرغم من كل الجه�ود املبذولة 
من الجان�ب الحكوم�ي او من قبل املؤسس�ات 
مج�ال  يف  والقانوني�ة،  االنس�انية  واملنظم�ات 
التوعي�ة وتعزيز الحقوق وع�دم اللجوء للتعامل 
الا انس�اني بانت�زاع االعرتاف�ات واالعتماد عى 

الدالئل واالثباتات الجرمية بدال عن ذلك«.
وطالب�ت املفوضي�ة »الجه�ات املعني�ة باتخاذ 
إج�راءات رادع�ة وحقيقي�ة ملن�ع تك�رار ذل�ك 

ومحاسبة من يثبت ارتكابه«.
ودعت اىل »تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلني 
م�ن الجهات االمنية املختصة باإلضافة لوزارتي 
العدل والصحة ومجلس القض�اء األعى ونقابة 
املحام�ني العراقي�ني، ويكون للمفوضي�ة العليا 
لحقوق االنس�ان دور مراقب فيها، للتحقق من 

هذه االنتهاكات«.
الختي�ار  كاف�ة  »الجه�ات  املفوضي�ة  وتح�ث 
املحققني األكفاء والنزيهني، بما يساهم يف الحد 
م�ن االنتهاكات والتعذي�ب والحفاظ عى كرامة 

اإلنسان«.
من جهت�ه، اعلن مجلس القض�اء األعى رفضه 

لح�االت التعذي�ب الت�ي تحصل م�ن قبل بعض 
األجه�زة األمني�ة أثن�اء التحقيق م�ع املتهمني 
املطلوبني، فيما اشار إىل اتخاذ إجراءات قانونية 
بح�ق من تص�در من�ه أفع�ال تعذي�ب وانتهاك 

لحقوق اإلنسان.
وق�ال مجلس القضاء األع�ى يف حديث صحفي، 
ام�س األح�د: إن »املجلس يرفض أي ممارس�ة 
ت�ؤدي النته�اك حق�وق اإلنس�ان، وم�ن ه�ذه 
املمارس�ات حاالت التعذيب التي تحصل من قبل 
بعض منتس�بي األجهزة األمني�ة اثناء التحقيق 

مع املتهمني املطلوبني للقضاء«.
وأضاف ان »تلك املمارس�ات الخاطئة مرفوضة 
باملطلق، وقد تص�دى القضاء لهذه الحاالت من 
خال اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق من تصدر 
من�ه أفع�ال تعذي�ب وانتهاك لحقوق اإلنس�ان، 
حس�ب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 

1969 املعدل«.
ت  ولفت إىل أن »هناك العديد من القضايا التي تمَّ
بموجبها محاس�بة ع�دد من ضب�اط الرطة، 
بس�بب تجاوز إعمال وظائفه�م بترصفات تعد 

جرائم يعاقب عليها القانون«. 

اإلطاحة مبسؤول »مفرزة 
االغتياالت« بداعش يف 

صالح الدين
حقوق اإلنسان: االنتهاكات املتكررة يف السجون تقوض جهود العراق والتزاماته

القضاء يرفض حاالت التعذيب أثناء التحقيق مع املتهمني
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مديرية شؤون االحوال            العدد:2189
التاريخ:2021/7/29

إعان
بناء عى طلب املدعي )حس�ني ماج�د فايز( والذي 
يطل�ب من خال�ة تبديل )لقبه( م�ن )الزويدي( اىل 
)الفاي�ز( واس�تناداً ألحكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 تقرر نر 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن ل�ه حق االعرتاض 
ع�ى الطلب مراجع�ة املديرية خال )15( خمس�ة 
ع�ر يوم م�ن تاريخ النر وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات
واالقامة العامة

الجمهورية العراقية
وزارة العدل                 نموذج رقم)28( تسجيل عقاري

مديرية التسجيل العقاري العامة  
دائرة التسجيل العقاري يف غماس 

اعان
طلب تسجيل عقار جديد

بن�اًء ع�ى الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاري�خ 2021/12/20 
لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 1426   الرق باس�م )أحام عبد 

حشني(  مجدد
باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا لتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعان ه�ذا الطلب فعى  من يدعي بوجود 
عاقة أو حقوق معينة عى هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خال مدة ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنر هذا 
االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا 

يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .

املاحظ 
مطر نعيم صر

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

العدد:651 مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة          
التاريخ:2021/6/13 قسم شؤون االحوال املدنية كركوك     

م/ إعان
قدمت املواطنة )عباس شاهو عزيز( دعوى يف هذه املديرية لتبديل اسمها من 
)عب�اس( اىل )قباس( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة 
عر يوماً من تاريخ نره يف الجريدة وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 20

16.                                                                                                  اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعان
اىل الريكة ) راجحه ماجد جلوي( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك ) حس�ن كام�ل باقر( بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
الغدي�ر(  )ح�ي   2 املقاطع�ة   )3575/2(
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االس�كان وخال مدة اقصاها خمسة عر 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاري�خ نر االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقباً.

فقدان
فق�د مني الوص�ل املرقم 
772649 يف 2021/4/28 
والصادر من بلدية النجف 
بإس�م )عباس حاتم عبد 
االم�ري(، فعى م�ن يعثر 
علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان
الس�فر  ج�واز  فق�دان 
املرق�م  الباكس�تاني 
والص�ادر   AR9398423
م�ن دولة باكس�تان بإس�م 
)الس�يد ابو الحس�ن نقوي 
سيد غضنفر صقلني نقوي( 
فعى من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان
الرضيب�ة  كت�اب  فق�دان 
املرقم 828 يف 2021/1/12 
والصادر م�ن الهيئة العامة 
للرضائب فرع النجف معنونة 
النج�ف  تربي�ة  مديري�ة  اىل 
بإسم )ملى كطران مجارح(، 
فعى من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                      العدد: 1492/ج2021/2
مجلس القضاء االعى            التاريخ :2021/7/28

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعان
اىل املتهم الهارب / عيل فاهم جر

حيُث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1492/ج2021/2( 
والخاص�ة باملش�تكي )ع�يل فاض�ل عباس( وف�ق املادة 
)446( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعان�ا يف صحيفت�ني محليتني بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 2021/8/30 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول. 
القايض
أثري عبد الحر جر

فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرقم/ 
الجدي�دة  4/1664 ح�ويش 
يف النج�ف بإس�م العراق�ي 
محم�د(  خض�ري  )حس�ني 
مديري�ة  م�ن  والص�ادر 
التسجيل العقاري يف النجف 
فعى من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
اعلن مدي�ر صندوق االس�كان، ضياء 
موج�د، ان رئيس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، وافق عىل زي�ادة رأس مال 
الصندوق اىل 4 تريليونات دينار، بينما 
دعا مدير الصندوق املواطنني الراغبني 
بالحص�ول ع�ىل الق�روض اىل التقديم 

بدءا من امس االحد.
وق�ال موج�د، يف ترصي�ح صحفي إن 
“حكوم�ة الكاظمي دعم�ت الصندوق 
بش�كل اس�تثنائي وكبري م�ن جانب، 
ووجهت بتس�هيل اإلجراءات الخاصة 
بمن�ح الق�روض للمواطن�ني، وتقديم 
الخدم�ة له�م وتذلي�ل العقب�ات التي 
يواجهونه�ا م�ن جانب اخر”، مش�ريا 
اىل أن “ه�ذا الدع�م يدخل ضمن جهود 
الحكوم�ة يف ح�ل ازم�ة الس�كن عرب 
منح قروض م�ن دون فوائد بعيداً عن 

الروتني”.
واوض�ح ان “هذا الدع�م ترجم اىل عدد 
من االجراءات، ابرزها تمديد فرتة سداد 
الق�رض من 10 س�نوات اىل 20 س�نة 
مع زي�ادة مبلغ القرض من 50 اىل 75 
مليونا، كما وافق الكاظمي عىل زيادة 
رأس مال الصن�دوق من 1 تريليون اىل 

4 تريليون�ات”، موضحا أن “هذا املبلغ 
الضخم سيتم اقراضه بشكل كامل، إذ 
سيكون بداية قوية لحل ازمة السكن، 
وال س�يما ان قطاع الس�كن يحرك من 

25 قطاعا”.
واش�ار اىل ان “الصن�دوق ب�دأ إط�اق 

بحص�ص  االح�د،  ام�س  قروض�ه، 
مفتوح�ة واع�داد كب�رية تختل�ف عن 
االعم�ار  وزي�رة  ان  كم�ا  س�ابقتها، 
واالس�كان والبلدي�ات، نازن�ني محمد 
وس�و، وجه�ت بتس�هيل االج�راءات، 
واوع�زت اىل كل دوائ�ر ال�وزارة بدعم 

الصن�دوق ورسع�ة املخاطب�ات، بغية 
تقديم افضل الخدم�ات للمقرتضني”، 
ع�رب  “التقدي�م  اىل  املواطن�ني  داعي�ا 
املوق�ع االلكرتوني من خ�ال املوبايل 
او الحاسبة الش�خصية، وعدم اللجوء 

ملكاتب”.

وع�ن رشوط الق�روض، اوض�ح مدير 
صندوق اإلس�كان: أنه�ا “تمنح للبناء 
أو اضاف�ة بن�اء ولجمي�ع املواطن�ني 
الكفي�ل،  اس�تثناء ب�رط  م�ن دون 
أم�ا املوظف�ون املوطن�ة رواتبه�م فا 
ان  موضح�ا  كفي�ل”،  اىل  يحتاج�ون 
“معاملة االقرتاض تتطلب سند العقار 
تثبي�ت  )25(، م�ع خريط�ة  نم�وذج 
الح�دود بلوك كام�ل مختومة من قبل 
دائرة التس�جيل العقاري، باإلضافة اىل 
اج�ازة بناء اصلية ناف�ذة مع خريطة 
البناء ب�رط ان ال تقل املس�احة عن 
100م ومس�احة الوح�دة الس�كنية ال 
تق�ل عن 65 م، فضا ع�ن تعهد دائرة 
الكفيل واملستمسكات الشخصية له”.

ولف�ت اىل ان “الصن�دوق اق�رض منذ 
بداي�ة العام الح�ايل اكثر م�ن 13 الف 
ق�رض بمبال�غ تص�ل اىل 371 ملي�ارا 
و802 ملي�ون دينار، ال س�يما ان عدد 
الق�روض املمنوح�ة م�ن بداي�ة عمل 
الصن�دوق لغاي�ة االن وص�ل اىل 146 
ال�ف قرض وبمبلغ يفوق 3 تريليونات 
ان  اىل  دين�ار”، مش�ريا  ملي�ار  و970 
“الصن�دوق يطم�ح لتوس�يع قاع�دة 

االقراض بشكل اكرب.

صندوق اإلسكان: زيادة رأس مال الصندوق إىل 4 تريليونات دينار
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دعا املواطنني الراغبني باحلصول على القروض للتقديم 

 بغداد/ الزوراء:
أكد مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
االقتصادية، مظه�ر محمد صالح، انه 
ال يمكن ألي دولة حج�ز أموال العراق 

يف الخارج.
وق�ال صالح، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“الدي�ون الت�ي بذم�ة الع�راق تجارية 
غري سيادية ولم يش�هد ألي دولة انها 
اشتكت عىل دولة أخرى لقيمة السيادة 

الكبرية”.
وأض�اف “من غري املمك�ن حجز أموال 
الع�راق او أي دولة أخ�رى وهي ديون 
عبارة ع�ن بضائ�ع قبل الع�ام ١٩٩٠ 
، حي�ث ت�م االتف�اق عىل تس�وية قبل 
الع�ام ٢٠٠٦ حني أصدر العراق س�ندا 
للديون الكبرية التي تزيد عن ٣٥ مليار 

دوالر”.
وأش�ار اىل “ص�دور س�ندات }الع�راق 
به�ا  التعام�ل  يت�م  اآلن  واىل   }٢٠٢٨
ق�د اخترصت الس�ندات قيم�ة الديون 

الواصلة ل� ١٨ مليار دوالر وتسدد عىل 
م�دار ٢٠ عام�ا بفائ�دة ٢٠%”.. واكد 
صالح ان “الواليات املتحدة تدعم االمن 
االقتص�ادي العراقي وتهت�م به لدرجة 

كبرية”.

كان البن�ك املرك�زي العراق�ي أعلن، يف 
27 م�ن تم�وز امل�ايض، ان “الجه�ات 
القانونية يف الواليات املتحدة االمريكية 
أكدت ملحاف�ظ البنك املركزي أن جميع 
احتياطيات وأم�وال البنك محصنة وال 

يمك�ن ألية جه�ة الحجز عليه�ا، كما 
اك�دت أنهم س�يدافعون عن حصانتها 
ل�دى بقي�ة ال�دول وال يمكن املس�اس 

بهذه االحتياطيات”.
وقال البنك املركزي يف بيان: ان “العراق 
س�يكمل خال الفرتة القريبة القادمة 
دفع كامل التعويضات والفوائد املرتتبة 
عليه ما قبل 2003، فإن ذلك س�يؤدي 
اىل رف�ع الحصان�ة الدولية ع�ن أموال 
الع�راق يف الخ�ارج وس�تكون عرضة 
للتنفي�ذ عليها من بع�ض الدائنني من 

جهات ورشكات أخرى”.
وأشار اىل “تلك الجهات القانونية أكدت 
ان أم�وال واحتياطي�ات البنك املركزي 
العراق�ي محمي�ة بموج�ب القوان�ني 
املتبع�ة يف الواليات املتح�دة االمريكية، 
وتعه�دت بالدف�اع عما موج�ود منها 
يف البنوك املركزي�ة واملصارف يف الدول 
األخرى”.بينم�ا اك�د مستش�ار رئيس 
الوزراء للش�ؤون املالية، مظهر محمد 

صالح، ان التحسن يف االيرادات سيقوي 
العملة املحلية ويحدث تغيريات هيكلية 

يف نمو االقتصاد الوطني.
وق�ال للوكالة الوطنية العراقية لألنباء 
/نينا/: ان التحسن املستمر يف ايرادات 
املوازن�ة العام�ة االتحادية س�يوفر يف 
الوقت نفس�ه اس�تدامة ملعطيات تلك 
املوازنة، وبما يؤدي اىل احداث تغيريات 

هيكلية يف نمو االقتصاد الوطني .
التحس�ن  ه�ذا  ان  صال�ح:  واض�اف 
سيكون أمرا ايجابيا مستمرا ومتواصا 
يف النات�ج املحيل االجم�ايل غري النفطي 
ويحق�ق مس�توى اعىل من اس�تقرار 

االقتصاد بشكل عام .
العاملي�ة،  النف�ط  اس�عار  ان  يذك�ر 
وخاصة س�عر نفط البرصة، ش�هدت 
تحس�نا ملحوظا خال الفرتة املاضية 
متجاوزة 70 دوالرا، ما س�يؤدي لس�د 
عجز املوازن�ة ورفع مس�توى القطاع 

االقتصادي واملايل يف الباد.

أكد أن التحسن يف اإليرادات يقوي العملة احمللية وينمي االقتصاد الوطين

مظهر حممد صاحل: ال ميكن ألي دولة حجز أموال العراق.. وهذا مصري سندات 2028

التخطيط تكشف عن تراجع حاد 
يف االستريادات خالل 2020

اخنفاض مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

االقتصاد النيابية: قطاع االستثمار 
يف العراق “مشلول بالكامل”

مزاد العملة يبيع حنو 232 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التخطي�ط، امس األحد، عن حصول هبوط حاد يف االس�تريادات 
خال العام املايض 2020 مقارنة بس�نتي 2019-2018، عازية ذلك اىل تفىش 

وباء كورونا.
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، يف بيان ورد “للزوراء”: 
ان التقرير الذي أعده الجهاز املركزي لإلحصاء، أظهر أن إجمايل االس�تريادات 
لس�نة 2020 للمواد الس�لعية واملنتجات النفطية بلغ )15.4( مليار دوالر أي 
ما يع�ادل )18.4( تريليون دينار عراقي، مس�جاً نس�بة انخفاض مقدارها 
)%25.9( عن سنة 2019 حيث بلغ )29.9( مليار دوالر أي ما يعادل )24.8( 

تريليون دينار عراقي.
وأض�اف: أن نس�بة االنخفاض باملقارنة مع ع�ام 2018 بلغت )58%( اذ بلغ 
)37( ملي�ار دوالر أي م�ا يع�ادل )43.8( تريلي�ون دينار عراق�ي، اذ ان وباء 
كورونا بدأ منذ نهاية عام 2019 ، يف حني بلغ إجمايل االستريادات لسنة 2020 
للمواد السلعية غري النفطية )13.8( مليار دوالر أي ما يعادل )16.5( تريليون 
دينار عراقي مس�جاً نس�بة انخفاض مقدارها )%23.2( عن س�نة 2019 ، 
حي�ث بلغ )18.1( ملي�ار دوالر أي ما يع�ادل )21.5( تريلي�ون دينار عراقي 

بسعر الرصف الجاري للترصيحة الجمركية.
وب�ني الهنداوي: ان إجمايل االس�تريادات لس�نة 2020 للمنتجات النفطية بلغ 
)1.6( مليار دوالر أي ما يعادل )1.9 تريليون ( دينار عراقي بنسبة انخفاض 
مقدارها )%43.3( عن س�نة 2019 حيث بلغ )2.8( مليار دوالر أي ما يعادل 

)3.3( تريليون دينار عراقي.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق لألوراق املالية، ام�س االحد، منخفضا 
بنس�بة )%0.01(.وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 
امس كما ييل: بلغ عدد االس�هم املتداولة )227.294.057( سهما، بينما بلغت 
قيم�ة االس�هم )333.005.359( دين�ارا. واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف 
جلس�ة امس عىل )575.32( نقطة منخفضا بنس�بة )%0.01( عن اغاقه يف 

الجلسة السابقة البالغ )575.36( نقطة.
وت�م تداول اس�هم )31( رشك�ة من اص�ل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصب�ح عدد الركات املوقوفة بقرار من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )13( مليون 
سهم بقيمة بلغت )51( مليون دينار من خال تنفيذ )12( صفقة عىل اسهم 
)3( رشكات.بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف 
الس�وق )12( مليون س�هم بقيمة بلغت )83( مليون دين�ار من خال تنفيذ 
)17( صفقة عىل اس�هم )4( رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد 
اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلطاق نظ�ام التداول ع�رب االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
ت�داول اس�بوعيا من االح�د اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة 
عراقي�ة تمثل قطاعات املص�ارف واالتصاالت والصناع�ة والزراعة والت�أمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اشارت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار الربملانية، ميادة النجار، اىل ان البيئة 
االس�تثمارية يف الع�راق بحاجة اىل جهود جب�ارة وقرارات ش�جاعة وارضية 
مناس�بة ودراسات اس�رتاتيجية لبناء مشاريع اس�تثمارية تشجع املستثمر 

الخارجي للمجيء اىل العراق واستثمار أموالهم.
وقال�ت النجار يف حدي�ث صحفي: إن “االس�تثمار يف الع�راق ان صح التعبري 
فهو ش�به مش�لول إن لم نقل أنه مش�لول بالكامل، كم�ا ان القطاع الخاص 
لم يج�د اي دعم من القطاع الع�ام او رشاكة لتطوي�ره”، مبينة ان “محاولة 
انهاض البلد وبناء البنى التحتية القوية فينبغي االعتماد عىل القطاع الخاص 
واالستثمار، من خال القضاء عىل الفساد والروتني ومنح التسهيات والدعم 

الكامل لاستثمار واملستثمرين”.
واضاف�ت النجار ان “الحكومات بش�كل متعاقب لم نجد منها اي اجراء فعيل 
ع�ىل االرض لدعم االس�تثمار والقطاع الخاص، كما انهم لألس�ف الش�ديد لم 
نجد منهم اي قرارات ش�جاعة ومهمة لخدمة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل 
عص�ب الحياة والق�وة يف جميع املجتمع�ات العاملية املتقدم�ة”، الفتة اىل اننا 
“لم نجد دعم الس�ترياد املواد االولية او رفع الرضائب عن تلك املواد او منحهم 
قروض ميرسة بدون فوائد او بفوائد بسيطة جدا، او توفري البيئة االمنة امنيا 
ومجتمعيا لاس�تثمار كي نتكلم عن تش�جيع القطاع الخاص واالستثمار يف 

العراق”.
ولفت�ت اىل ان “ضع�ف البنى التحتية االمني�ة يف البلد، اضاف�ة اىل عدم وجود 
الق�وة البنكية جميعها أمور ال توفر التش�جيع للمس�تثمر األجنبي كي يأتي 
لاس�تثمار يف البلد، اضافة اىل ان هنالك العديد من املس�تثمرين املحليني الذين 
يفضلون الذهاب اىل الخارج لاس�تثمار بسبب الفساد والروتني والوضع غري 
املش�جع لهم لاس�تثمار الداخيل”، مش�ددة عىل ان “البيئة العراقية لألس�ف 
الش�ديد هي بيئة ط�اردة لاس�تثمارات الخارجية وبحاج�ة اىل جهود جبارة 
ودراس�ات اس�رتاتيجية وتهيئة االرضية املناسبة لبناء مش�اريع استثمارية 

تشجع املستثمر الخارجي للمجيء اىل العراق واستثمار اموالهم”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البنك املركزي العراقي بش�كل كبري، ام�س االحد، لتصل إىل 

232 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خال مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
ام�س، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة %14.85 لتصل إىل 232 مليوناً، و925 الفا 
و290 دوالرا أمريكي�ا، مقارنة بيوم الخميس املايض، التي بلغت املبيعات فيه 

202 مليون و420 الفا دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشرتيات البالغة 176 مليوناً و705 الفا و290 دوالرا لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 56 

مليوناً و220 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 35 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و21 مرصف�ا لتلبي�ة الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 21 رشكة رصافة 

و291 رشكة توسط مشاركة.
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بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزير الصناع�ة واملعادن، منهل عزي�ز الخباز، خال زيارت�ه امس االحد 
ملحافظة واس�ط، انش�اء مدينة صناعي�ة متكاملة يف املحافظة بعد اس�تكمال 
االج�راءات الازمة.وق�ال الخب�از، يف اجتماع�ه م�ع محافظ واس�ط واعضاء 
الحكوم�ة املحلية وم�دراء املصان�ع الحكومية والقطاع الخ�اص: ان “ الوزارة 
وضعت خطة إلعادة الحياة لجميع املصانع املتوقفة واس�تثمار رؤوس االموال 
يف دعم عجلة الصناعة من خال االستثمار املشرتك”. مؤكدا: “ ان مصنع نسيج 
واس�ط الذي يعد من اقدم املصانع املتخصصة بالحياكة والنس�يج س�تكون له 
حص�ة متمي�زة من امكانات ال�وزارة للنه�وض بواقعة االنتاجي والتس�ويقي 
“.واضاف :” تم االتفاق مع ادارة املحافظة عىل تخصيص ارض مناسبة إلنشاء 
معمل إلنتاج االوكسجني الطبي، وكذلك العمل عىل تحديد الخارطة االستثمارية 
والصناعية بالتعاون مع هيئة االستثمار الوطنية لوجود فرص صناعية وتوفر 

املواد االولية، خاصة ملصانع املواد االنشائية يف عدد من مناطق املحافظة “.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املجلس العاملي للذهب، 
ام�س االح�د، ان العراق قام 
ببي�ع 100 كيل�و من الذهب 
واح�دة  مرتب�ة  ليرتاج�ع 
ضم�ن احتياطي�ات العال�م 
من الذهب، مبينا ان اليابان 
اشرتت أكرب كمية من الذهب 
خال الرب�ع األول من العام 

الحايل.
وقال املجلس يف أحدث جدول 
ل�ه لش�هر آب لع�ام 2021، 
واطلعت عليه “الزوراء”: ان 
“العراق قام ببيع 100 كيلو 
من الذهب لتصب�ح حيازته 
أن  بع�د  طن�ا   96.3 منه�ا 
كانت 96.4 طن�ا وهو يمثل 
9.1 % من باقي احتياطاته 

االخرى”.
واضاف ان “العراق لم يشرِت 
الذهب منذ ش�هر أيلول من 
ع�ام 2020 عندم�ا اش�رتى 
كمية قليل�ة بلغت 0.1 طنا، 
6.5 طن�ا يف  فيم�ا اش�رتى 

شهر أيلول 2018”.
واوضح ان “الع�راق تراجع 
مرتبة واحدة ليصبح باملركز 
 100 أص�ل  39 عاملي�ا م�ن 
دولة مدرجة بالجدول بأكرب 

احتياطي للذه�ب بالعالم”، 
مبين�ا ان “الربازي�ل تمكنت 
م�ن رشاء ما مق�داره رشاء 
41 طنا خال الشهر املايض 
لرتفع مرتبتها من 42 اىل 32 

عامليا”.
واش�ار ان “أك�رب الزي�ادات 
للرب�ع األول من العام الحايل 
املعدن األصفر  2021 لراء 
ج�اءت م�ن الياب�ان، حيث 
اش�رتت ما مق�داره 80.76 
تليه�ا  الذه�ب  م�ن  طن�ا 
هنغاريا التي اشرتت 62.98 
طن�ا وج�اءت اوزبكس�تان 
ثالث�ا الت�ي اش�رتت 23.33 
طن�ا ومن ث�م ج�اءت الهند 

 18.67 التي اش�رتت  رابع�ا 
طن�ا وج�اءت كازاخس�تان 
خامس�ا التي اش�رتت 7.99 

طنا”.
 مش�ريا اىل “ان اكث�ر الدول 
مبيعا للذه�ب يف الربع األول 
من العام الحايل كانت تركيا 
وبواق�ع 31.60 طن�ا تليه�ا 
الفلب�ني وبواقع 24.73 طنا 
وم�ن ث�م ج�اءت اإلم�ارات 
وبواق�ع 3.43 طن�ا وجاءت 
روس�يا بعده�ا بواقع 3.11 
طن�ا واخ�ريا ج�اءت االردن 

بواقع 3.05 طنا”.
“الوالي�ات  ان  إىل  ولف�ت 
املتح�دة األمريكي�ة ما زالت 

تحت�ل املرتب�ة األوىل يف أكرب 
احتياط�ي للذه�ب بالعال�م 
بمق�دار 8.133 أل�ف ط�ن، 
 3.359 أملانيا بمق�دار  تليها 
تذيل�ت  فيم�ا  ط�ن،  ال�ف 
القائم�ة اليم�ن بمقدار 1.6 
طن تس�بقها هايتي بمقدار 

1.8 طن”.
العامل�ي  مجل�س  أن  يذك�ر 
للذهب وال�ذي يقع مقره يف 
اململكة املتحدة ويمتلك خربة 
عميق�ة  ومعرف�ة  واس�عة 
لتغي�ري  املس�ببة  بالعوام�ل 
السوق ويتكون أعضاؤه من 
أك�رب رشكات تعدين الذهب 

يف العالم وأكثرها تقدماً.

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويرتاجع 
مرتبًة ضمن احتياطيات العامل

الدوالر يسجل استقرارا يف بغداد واإلقليم 

الزراعة تتوقع “مومسا ممتازا” 
من إنتاج التمور

بعد بابل.. الصناعة تعلن إنشاء 
مدينة صناعية يف واسط

 بغداد/ الزوراء:
توقعت وزارة الزراعة، امس االحد، “موس�ماً ممتازاً” من انتاج التمور. بينما 
اعلن�ت ال�وزارة اطاقها 500 الف اصبعية من االس�ماك املنتجة محلياَ يف نهر 
دجلة بالكوت.وقال املتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، يف ترصيح صحفي: 
“ الع�راق مقبل عىل موس�م تمور ممت�از”. مش�رياً اىل ان “هنالك نية إلدخال 
املحص�ول يف الصناعات الغذائية كالدب�س والخل”.وأكد ان “االهتمام بالفاح 
انعكس ع�ىل االنتاج الزراعي للتمور ووصول الب�اد اىل االكتفاء الذاتي منذ ٣ 
س�نوات”.وكان العراق قد حقق إنتاج 735.5 ألف طن من التمور خال العام 
املايض، بزيادة 15 باملئة عىل 2019، وفق إحصاء رسمي من وزارة التخطيط.. 
وس�جل العراق إنت�اج 639.3 ألف طن م�ن التمور يف 2019.م�ن جانب اخر، 
اطلق�ت وزارة الزراعة، من خ�ال دائرة الثروة الحيواني�ة، 500 الف اصبعية 
من االس�ماك املنتج�ة محلياَ يف نهر دجلة بالكوت.وق�ال مدير الزراعة، اركان 
حس�ني، ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقي�ة لألنباء /نين�ا/: ان” دائرة الثروة 
الحيواني�ة قامت بإطاق وجبة من اصبعيات اس�ماك الكارب العادي، لتكثري 
وتنمية الثروة الس�مكية وتعزي�ز املخزون الس�مكي يف الباد”.واضاف :” ان 
االصبعيات ، التي تم اطاقها ش�مال س�دة الكوت، من انتاج مفقس اس�ماك 

الصويرة التابع لدائرة الثروة الحيوانية “.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار 
العراق�ي، ام�س االح�د، يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة 

بغداد، واقليم كردستان.
وق�ال مص�در إن بورصة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف 
بغداد س�جلت، صباح امس 147700 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البيع والراء اس�تقرت يف 
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ سعر 
البي�ع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أس�عار الراء 

147250 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر اس�تقرارا ايض�ا، حيث بلغ س�عر البيع 148000 

دينار ل�كل 100 دوالر امريكي، وال�راء بواقع 147500 
دينار لكل 100 دوالر.



حرة مباشرة

ال ناقة لنا يف 
طوكيو وال مجل

د.هادي عبد اهلل

اإليجابي�ة األوىل وربم�ا الوحي�دة يف عق�د مؤتمر لرئي�س اللجنة 
األوملبية العراقية النجم رعد حمودي هي عقد هذا املؤتمر نفس�ه  
من قبل االتحاد العراقي للصحاف�ة الرياضية وبرعاية مهمة من 
نقابة الصحفين العراقي�ن، فهو تقليد مهني نباركه ونتمنى ان 
يك�ون مبدأ اليجوز تجاوزه يف كل املش�اركات واالحداث الرياضية 

التي تؤثر يف مستقبل الرياضة العراقية .
نقول هذا ألننا ندرك س�لفا ان السيد الرئيس ليست لديه أي إجابات  
ع�ن أي س�ؤال يخ�ص رياضة اإلنجاز، والس�بب ببس�اطة الن هذا 
املس�توى يف الرياض�ة العراقية قد خطف لس�نتن كاملتن وال أحد 
يمكن�ه، مهما امتلك من مقوم�ات اللعب خارج ملعب الحقيقة، ان 
يحمل األوملبية ما حدث يف طوكيو علما ان دورة طوكيو ولدت عليلة 
النها مصابة بفريوس كوفيد 19 إصابة شديدة وما كان لها ان تقام 
إال لك�ي تنفض األوملبية الدولية عن ظهرها حمال لم تعد قادرة عىل 
تحمل�ه، او هي كم�ا يق�ال “ رضس مخلخل “ كان الب�د من قلعه 

لاللتفات اىل مستقبل الرياضة عىل مستوى الكوكب املرعوب .
رعد حم�ودي بصفته رئيس�ا للجن�ة األوملبية الوطني�ة العراقية 
يتحم�ل مس�ؤولية الرتاج�ع او التوق�ف يف العطاء عىل املس�توى 
االس�رتاتيجي لواقع الرياضة العراقية ومستقبلها، وذلك النه منذ 
2009 حتى الس�اعة لم يق�دم فريق العمل الق�ادر عىل النهوض 
باملهم�ة الخط�رية كما يجب، وهن�ا ال نعني املكت�ب التنفيذي بل 
الفريق العلمي الفني الذي يس�تقطبه عرب لجان يعلن عنها ولكن 
تبقى كل تلك الكفاءات مقيدة برغبات أصحاب قرار لم يستوعبوا 

ما تجود به عقول الخرباء .
وحمودي ش�جاع يف تحمل املس�ؤولية وربما هي ثقافة حراس�ة 
املرم�ى، إذ يكون الحارس املقاتل األخري الذي يتوقف عليه حماية 
االمني�ات وتحقيق أحالم التقدم اىل االمام، ال اظن اننا نأتي بجديد 
ح�ن نق�ول ان األوملبية كانت وم�ا زالت مطمع�ا للكثريين ممن 
ال يعرف�ون من الرياض�ة إال وجهها االخر غري الفن�ي وربما غري 
األخالق�ي أيضا، وللرياضة وجوه كثرية، لذا منذ حادثة االختطاف 
الك�ربى 2006 والرياض�ة العراقي�ة تتقل�ب ع�ىل جم�ر الخوف 
والتخوي�ف باملجه�ول الرابض خلف الب�اب، باب العق�ل اإلداري 
املقيد بما ينتظره من مصري مجهول، حتى تحول الخوف اىل وهم 
فص�ار هو الع�دو املجهول أي ب�ات الجمي�ع يف اإلدارة الرياضية 
الس�يما العليا منها أما يعيش وهم الخوف من الخوف، او يعيش 
وهم الق�وة بتخويف زمالئه بخوف وهمي يحمل هراوته الورقية 

التي اليعرف حقيقتها الخائفون .
ان الرياضة نش�اطات واس�عة وثقاف�ة عميقة الب�د لالوملبية ان 
ترسم خططها عىل مستوى اسرتاتيجي لعرشين او أربعن عاما، 
وليس لكل أربع س�نوات، وهزي تمر يا نخل�ة يف ظل بلد تتقاذفه 

األمواج.
عىل األوملبية – أوال – ان تس�تعيد هويتها املس�لوبة، وعىل مكتبها 
التنفي�ذي ان يعيد قراءة امليث�اق األوملبي وليس يف هذا حرج فكلنا 
علينا ان نتذكر ما نس�ينا مع األيام ومن ثم التحيل بالجرأة للدفاع 
عن خصوصية العم�ل األوملبي، والرشوع بالتخطيط والتنفيذ من 
غري مبالغة او مزايدة، وعندها س�تبدأ الخطوة األوىل، وأول الغيث 

قطرة .
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الوحدات األردني: إدارة نفط 
الوسط ترفض إرسال بطاقة زعرتة

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد زياد ش�لباية، مدير نش�اط كرة القدم يف نادي الوحدات، أن نادي نفط الوسط  رفض 
إرس�ال مخالصة الوافد الجديد املهاجم محمود زعرتة، وأبلغ إداري الفريق محمد جمال 
بذلك.وأضاف ش�لباية »س�نلجأ للطرق القانونية تجاه نادي نفط الوسط بهدف إرسال 
األوراق الرس�مية الخاصة بزعرتة حتى يتس�نى لنادي الوحدات تسجيله عىل كشوفاته، 

بهدف تمكينه من املشاركة يف مباريات دوري املحرتفن وبطولة كأس األردن«.
وكان الوحدات قد تعاقد رسمياً مع زعرتة بهدف تعزيز قدراته الهجومية قبل بدء مرحلة 

إياب دوري املحرتفن التي تنطلق األربعاء املقبل.

أصفر وأمحر

إدارة نادي الطلبة تتعاقد مع املدرب قحطان جثري

بغداد/ امري الداغستاني
كلف�ت اللجنة املنظمة يف اوملبياد طوكي�و الحكم االوملبي باملصارعة  

هادي حسن اسماعيل نزاالت اليوم االول الفرتة االوىل.
وقال الحكم األوملبي هادي حس�ن اسماعيل: كلفت لقيادة نزال دور 
الثمانية النهائي بن املصارع األوكراني واملصارع االوزبكستاني فاز 

فيها املصارع األوكراني 5-0.
وأض�اف: لقد تم تكليف�ي من قبل اللجنة املنظم�ة لقيادة نزال دور 
رب�ع النهائ�ي بن املص�ارع الياباني صاح�ب ذهبية بطول�ة العالم 
االخرية يف كازاخس�تان مع املصارع الصين�ي، انتهت بفوز املصارع 

الياباني 1-1 ليتم بعدها كرس التعادل ليفوز الياباني.
واوض�ح: ان مجموع نزاالت الف�رتة االوىل الصباحية كانت 12 نزال 
حكمت فيها نزالن من أصل 12 إحداهما قاٍض واآلخر حكم وسط.

واش�ار اىل: ان الفرتة الثانية املس�ائية ستكون نزاالت النصف نهائي 
وعددها 6 نزاالت فقط.

وب�ن: ان النزالن اللذي�ن حكمتهما يف فعالية املصارع�ة الرومانية 
لوزن 60 كغم.ولفت ه�ادي إىل: أن االعالن عن حكام اللقاء اليتم اال 

يف حينها وقبل دقائق من اللقاء.

بغداد/ محمد حمدي
اك�د مدي�ر ع�ام الدائ�رة االداري�ة واملالي�ة يف 
وزارة الش�باب والرياضة، شاكر محمد عودة، 
ان ال�وزارة معني�ة ب�رف ام�وال املش�اريع 
يف قطاع�ي الش�باب والرياض�ة ، وم�ا يخص 
قطاع الش�باب تم رصفه للمش�اريع الشبابية 
بحس�ب املنهاج والضوابط واالنش�طة، وفيما 
يتعلق بقطاع الرياض�ة، فكما هو معروف ان 
مخصصات املنح لالندية واالتحادات الرياضية 
مثبتة يف املوازن�ة العامة، وألول مرة يحدث ان 
تثبت يف املوازن�ة وتخصص وزارة املالية ابواب 
رصف كمن�ح لالتح�ادات واالندية ترف لهم 

عرب وزارة الشباب والرياضة، كمنح وتحويالت 
اخ�رى وت�م العمل خ�الل العام الح�ايل إلفراز  
منحة باس�م االندية فقط، وه�ي عىل العموم 
مبالغ زهيدة وغري مناس�بة لهم، قياساً بدول 

العالم االخرى .
وتاب�ع بالق�ول:  تم ش�مول 270 نادي�ا لغاية 
اليوم بهذه املنحة وعىل وفق قوائم مثبتة لدينا. 
مضيًف�ا ان االتحادات الرياضي�ة لديهم مبالغ 
مخصصة يف املوازنة العامة بمقدار 10 مليارات 
دينار عراقي، فضاًل عن س�بعة مليارات اخرى 
ليصب�ح املبلغ 17 ملياًرا ، وحتى اللحظة وعىل 
الرغ�م م�ن تأكيداتن�ا ومخاطباتنا املس�تمرة 

اىل وزارة املالية بكتب رس�مية إلط�الق  املُنح، 
إال إنه�ا لم ت�رف بداع�ي رضورة تزويدهم 
بتفاصي�ل كامل الرفيات س�واء كرواتب أم 
تش�غيلية توظف لديمومة النش�اطات املحلية 
واملعس�كرات واملش�اركات الخارجية، إذ سبق 
تش�كيل لجنة مش�رتكة م�ع اللجن�ة االوملبية 
له�ذا الغ�رض، لرف ام�وال اإلتح�ادات من 
تخصيصاتها. وأشار إىل ان ما يتم رصفه  حاليا 
لالتحادات من أموال وزارة الش�باب والرياضة 
ع�ىل امل ان يتم رصف مس�تحقات االتحادات 
من تخصيصاته�م إلكمال الرفيات الخاصة 

بهم.

احلكم األومليب هادي حسن يقود 
منافسات املصارعة بطوكيو

عباس عطية جيدد تعاقده مع كرة 
احلدود مومساً جديدًا

عودة: ُمنح األندية واإلحتادات تصرف كاستحقاق موازنة عامة وبرتخيص من املالية 

قانونية الربملان تؤكد شرعية ترشح درجال لرئاسة احتاد الكرة

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الطلب�ة 
الريايض مع املدرب قحط�ان جثري لقيادة 
املنس�ق  املقبل.وق�ال  املوس�م  الفري�ق يف 
اإلعالمي لن�ادي الطلبة ري�اض هادي: إن 
اإلدارة وضع�ت ثقته�ا يف امل�درب قحطان 
جثري لقي�ادة الفريق.وأوض�ح: أن الجهاز 
الفن�ي س�يضم املدربن املس�اعدين مؤيد 
ج�ودي وأحمد جمع�ة، إضاف�ة إىل مدرب 
أن   : جبار.وب�ننّ حس�ن  املرم�ى  ح�راس 
األخ�ر  الض�وء  امل�درب  منح�ت  اإلدارة 

إلب�رام التعاقدات تحضريا للموس�م املقبل 
وفق السياس�ة املرس�ومة من اإلدارة لضم 
مجموع�ة م�ن العب�ي منتخ�ب الش�باب 
لضم�ان ت�درج العب�ي الفري�ق وبنائه�م 

بشكل جيد.
وأوض�ح: أن املدرب س�يحدد يف وقت الحق 
موع�د تجم�ع الفري�ق تحضريا للموس�م 
املقب�ل وف�ق املواعيد الت�ي أعلنته�ا لجنة 
املسابقات.يش�ار إىل أن نادي الطلبة احتل 
املرك�ز الس�ابع ع�رش يف ترتي�ب املوس�م 

املنتهي 2020-2021.

بغداد/ زيد الزيدي
جدد م�درب فري�ق الحدود بك�رة القدم 
عب�اس عطي�ة تعاقده م�ع ادارة النادي 

تحضرياً للموسم املقبل .
جرى اب�رام العقد يف مقر ن�ادي الحدود 
بتواج�د رئيس واعض�اء الهيئة االدارية، 
حيث ت�م الحفاظ ع�ىل امل�الك التدريبي 
بأكمله بتواجد املدرب�ن عيل عبد الجبار 
ومسلم كريم وقاسم فرحان كمساعدين 

ونرباس سلمان مدرباً لحراس املرمى .
عطية، ال�ذي قاد كرة الحدود يف الجوالت 
االخ�رية م�ن ال�دوري الك�روي، اع�رب 

ع�ن تفاؤله بق�درة الفريق ع�ىل العودة 
الرسيعة اىل مصاف دوري الكرة املمتاز.

 مؤكداً  عىل رضورة طي صفحة املايض، 
تحقي�ق  بغي�ة  املس�تقبل  يف  والرتكي�ز 
النجاح املنش�ود من خالل تظافر جهود 

جميع االطراف ذات الصلة. 
مبين�اً: ان ادارة النادي ذلل�ت العديد من 
الصع�اب يف الف�رتة الس�ابقة، ووع�دت 
بمضاعف�ة دعمه�ا يف املرحل�ة املقبل�ة، 
حي�ث نث�ق كث�رياً بمهنيته�ا ونهجه�ا 
االداري املرس�وم مس�بقاً وهو مادفعنا 

لتجديد التعاقد معها .

ادفوكات: مل أوافق على تدريب العراق من أجل املال واهلدف التأهل ملونديال قطر
أسود الرافدين يتجمعون اليوم يف ملعب الشعب الدولي

بغداد/ حسن عمار- متابعة الزوراء
كش�ف نائب رئي�س الهي�أة التطبيعية 
التحاد الكرة، ش�امل كام�ل، عن موعد 
التجم�ع األول لالعب�ي املنتخب الوطني 
تحض�رياً ملهمت�ه املقبل�ة يف التصفيات 

النهائية املؤهلة إىل مونديال قطر.
وقال كام�ل إن” التجمع األول للمنتخب 
الوطني س�ينطلق اليوم االثنن يف ملعب 
الش�عب الدويل ب�إرشاف امل�درب املحيل 
رحي�م حمي�د وبحض�ور ممثل�ن م�ن 
الهيأة التطبيعية”، مبيناً أن” التطبيعية 
تعمل عىل توفري جميع األجواء املناسبة 
تحض�رياً لق�دوم امل�درب الجدي�د دي�ك 
ادف�وكات إىل الع�راق ومبارشته بالعمل 

مع الفريق”.
وأض�اف كام�ل أن” الهي�أة التطبيعي�ة 
ق�ررت إقامة معس�كر تدريبي خارجي 
، وكان م�ن املق�رر إقامت�ه يف رصبي�ا، 
ولكن تم تغيريه اىل اس�بانيا بتوجيه من 
وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال 
ورئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان وتم 
ترتيب موعد للمعسكر هناك”، موضحاً 
أن” هناك فكرة بإضافة مدربن محلين 
ش�باب للجه�از الفن�ي لرفع املس�توى 
التدريب�ي للمدربن املحلين لالس�تفادة 

منهم يف املستقبل “.
وتاب�ع كام�ل أن” تحدي�د األرض الت�ي 
س�يلعب عليه�ا املنتخ�ب يف التصفيات 
ل�م تحس�م حت�ى اآلن وال ي�زال األم�ر 
معلقاً، ولكن س�يتم حسمه خالل االيام 

املقبلة”.
ومن جهته، أكد املدرب الهولندي ملنتخبنا 
الوطني دي�ك أدفوكات أن تجربة تدريب 
منتخب العراق تعد مغامرة رائعة ، مبيناً 

أنه لم يأت من أجل املال.
 ED( وق�ال ادفوكات يف حديث لصحيفة
SPort( الهولندي�ة إن” تجرب�ة تدري�ب 
منتخب العراق تع�د مغامرة رائعة وهو 
س�عيد ملواجه�ة ه�ذا التح�دي”، مبيناً 
أنه” ل�م يوقع من أجل امل�ال إنما هدفه 
ه�و التأه�ل ل�كأس العال�م يف قطر مع 

العراق”.

وأض�اف امل�درب، البالغ م�ن العمر 73 
عاماً، أن:” معظ�م مباريات التصفيات 
تقام يف قطر أيضاً وعلينا العمل لتحقيق 
حلم التأه�ل للمونديال”، الفت�اً إىل أنه” 
توق�ف ع�ن العم�ل كم�درب للن�ادي ، 
لكن�ه أبقى خيار العم�ل كمدرب وطني 

مفتوحاً”.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة التطبيعية 
إي�اد بني�ان أن اختي�ار الهولن�دي دي�ك 
ادفوكات لتدري�ب منتخبنا الوطني جاء 

لسجله التدريبي الحافل.
وق�ال بنيان، عقب االتفاق مع ادفوكات 
والذي تم رس�ميا يف العاصمة اإلسبانية 
مدريد بعد مفاوضاٍت بن املدرب ورئيس 
الهيئ�ة التطبيعي�ة: إن “االختي�ار وقع 
عىل ادفوكات بناًء عىل س�جله التدريبي 
الحافل بالخربات سواء مع املنتخبات أو 
األندي�ة، وجاء اختياره بعد دراس�ة عدد 
من س�ري املدربن ومفاوض�ات مع عدد 
آخر، ث�م وق�ع االختي�ار يف النهاية عىل 

املدرب الهولن�دي”. وأض�اف وفق بيان 
رس�مي صادر ع�ن الهيئ�ة: أن “املدرب 
الجدي�د يع�رف أهدافنا وخططن�ا التي 
س�تبدأ بالتصفي�ات الحاس�مة املؤهلة 
ملونديال قطر ومشاركة املنتخب يف كأس 
الع�رب وكأس الخلي�ج، وس�نبدأ إعداد 
املنتخ�ب خ�الل األيام القريب�ة تحضرياً 
للتصفي�ات املونديالية”.وديك ادفوكات 
م�ن مواليد 27 أيلول ع�ام 1947، وُيعد 
أحد املدربن البارزين يف الساحة الكروية 

األوروبي�ة والعاملية، حيث بدأ مش�واره 
التدريب�ي بعمر 32 س�نة، وق�اَد املدرب 
املخ�رم املنتخ�ب الهولن�دي يف ث�الث 
مناسبات منفصلة، باإلضافة إىل فرتات 
مع أندية زينيت سان بطرسربغ الرويس 
وفنربخشة الرتكي وسندرالند اإلنكليزي، 
وعىل مستوى قيادة املنتخبات، فقد توىل 
أيض�ا مس�ؤولية قيادة رصبي�ا وكوريا 
الجنوبية واإلم�ارات، إضافة إىل املنتخب 

الرويس.

بغداد/ متابعة الزوراء
القانوني�ة يف الربمل�ان  اللجن�ة  أك�دت 
رشعية ترشح وزير الشباب والرياضة 
عدن�ان درج�ال يف انتخاب�ات رئاس�ة 

اتحاد كرة القدم.

وأك�دت اللجن�ة القانوني�ة يف الربمل�ان 
ع�دم وج�ود أي مان�ع قانون�ي يحرم 
وزير الش�باب والرياضة م�ن تقلد أي 
منصب يف االتحادات الرياضية، مشرية 
إىل أن قان�ون اتح�اد الكرة  يس�مح له 

بالرتشح.
ويف ض�وء ما جاء يف الكتاب املوجه من 
اللجن�ة إىل االتح�اد الدويل لك�رة القدم 
“فيفا” سيكون ترشيح درجال رسميا 

وقانونيا لرئاسة اتحاد كرة القدم.

إعالمنا الرياضي
الع�دد الح�ادي واالربعون م�ن صحيفة الري�ايض التي 
تص�در عن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية رأى 
النور امس االحد، وتضم�ن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضي�ع الخاصة برياضة كرة الق�دم وبقية األلعاب 
األخ�رى الت�ي زينت بأق�الم صحفية مرموق�ة، خالص 
االمني�ات ألرسة الصحيفة الرائع�ة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.
 ********************

االوملبي�ة  للجن�ة  االعالم�ي  املكت�ب  عض�و 
الوطني�ة العراقي�ة الزمي�ل رحي�م الدراج�ي 
اعل�ن انتص�اره عىل فاي�روس كورون�ا الذي 
اصاب�ه قب�ل مدة ليس�ت بالقص�رية، خالص 

االمني�ات للزمي�ل العزي�ز الدراج�ي بالش�فاء 
الت�ام وان يلبس�ه رب العزة واالجالل ث�وب الصحة 

والعافية وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد خالل 
االيام املقبلة.

 *****************
عضو املكتب االعالمي يف نادي الرشطة الريايض 
الزمي�ل منتر االس�دي اعلن اصاب�ة )والدته( 
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد، خال�ص االمنيات 
للوال�دة الزميل العزيز االس�دي بالش�فاء التام وان 



 2020 طوكيو  يف  التألق  دريسيل  األمريكي  السباح  واصل 
كاليب  رصيده.ونجح  إىل  جديدة  ذهبية  ميدالية  وأضاف 
50 مرتا حرة للرجال بزمن قدره  دريسيل يف الفوز بذهبية 
 2008 يف  املسجل  أوسكار  الربازييل  رقم  محطماً   21.07
بالفضية  ماناودو  فلوران  الفرنيس  21.30.وفاز  والبالغ 
21.55 والربازييل برونو فراتوس بالربونزية 21.57.وكانت 
أن  قبل  األمريكي،  البطل  ينالها  التي  الرابعة  الذهبية  هذه 
إىل رصيده ميدالية ذهبية خامسة جاءت يف سباق   يضيف 
التتابع أربع مرات 100 م متنوعة للرجال.وفازت األسرتالية 
ملركز  علىا  حازت  بعدما  الثالثة  بذهبيتها  ماكيون  إيما 
ثانية.  23.81 قدره  بزمن  للسيدات  حرة  مرتا   50 يف  االول 

وسجلت إيما رقماً اوملبياً تجاوزت به الرقم السابق املسجل 
السويدية  24.00.ونالت  والبالغ  السبت  أمس  أول  باسمها 
سارا صاحبة الرقم العاملي الفضية 24.07 ومن ثم ذهبت 
الربونزية للدنماركية برينيل 24.21.أحرز السباح األمريكي 
محققاً  األحد  أمس  م   1500 سباق  ذهبية  فينك  روبرت 
ثنائية 1500-800 م، ضمن دورة األلعاب األوملبية الصيفية.

وسجل فينك )21 عاماً( 14:39.65 دقيقة متفوقاً يف الرمق 
األوكراني ميخايلو رومانتشوك )14:40.66 د(  األخري عىل 
سيدات  د(.نجحت   14:40.91( فيلربوك  فلوريان  واألملاني 

التتابع  ذهبية  خطف  يف  أسرتاليا 
100 م متنوعة برقم  أربع مرات 

أوملبي جديد 3.51.60 دقائق، 
أمريكا  رقم  ليكرسواً 

 2012 لندن  املسجل يف 
.3.52.05 والبالغ 
أمريكا  وجاءت 
الثاني  املركز  يف 
وكندا   3.51.73

ثالثة 3.52.60.

واصل الثنائي القطري رشيف يونس وأحمد تيجان التألق يف األلعاب األوملبية 
الصيفية بتجاوز ثمن النهائي عىل حساب فيليب ونيكوالس من أمريكا 2-1 
الشوط  بخسارته  سيئة  بطريقة  املواجهة  قطر  منتخب  األحد.وبدأ  أمس 
األول 14-21 خالل 17 دقيقة ليضع نفسه يف موقف ال يحسد عليه.وتمكن 
العنابي من العودة إىل املباراة بعد رضبات ساحقة مميزة لرشيف يونس 
الشوط  لينتهي  القادم  الدور  إىل  للوصول  أحمد  وإرصار الفت من زميله 
يف  واضحاً  القطري  الثنائي  هدوء  دقيقة.وبدا   23 خالل   21-19 قطرياً 
بها  اللحاق  تحاول  أمريكا  وجعلت  قطر  تسيدته  الذي  الفاصل  الشوط 
قبل أن يحسمه العنابي 11-15 خالل 19 دقيقة.وسيلعب منتخب قطر 

يف ربع النهائي مع الفائز من مباراة إيطاليا وبولندا.

شدد بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، 
الربتغايل كريستيانو  يراهن عىل  ناديه  أن  عىل 

رونالدو، نجم وهداف الفريق.
“سبورت  لشبكة  ترصيحاته  يف  نيدفيد  وقال 
دائًما،  نفسها  هي  “الفكرة  ميدياست”: 
ونحن  لعام،  ممتد  عقد  ولديه  العبنا  رونالدو 
كبرية  قيمة  ذو  العب  معنا،  بوجوده  سعداء 
مانويل  مع  التعاقد  عليه”.وحول  ونراهن 
نيدفيد:  بافل  علق  ساسولو،  نجم  لوكاتييل، 

“لقد تحدثنا مع ساسولو وقدمنا عرضنا 
الذي نعتقد أنه واقعي ومناسب يف الوقت 
ما  أيًضا  االعتبار  يف  األخذ  مع  الحايل، 
سببته كورونا”.وأضاف: “نحن مقتنعون 
ومع  وصحيحا.  جيدا  عرضا  قدمنا  بأننا 

الطبيعي  من  دائًما،  ثقة  عىل  نحن  ذلك 
يجب  أشياء  هناك  املفاوضات  يف  أنه 

نريد  لكننا  وحلها  توضيحها 
إنهاء هذه القضية”.

مضيفه  عىل  مقنعاً  فوزاً  االسباني  برشلونة  حقق 
ودية  مباراة  يف  نظيفة  بثالثية  األملاني  شتوتغارت 
أولفييه  الفرنيس  املهاجم  للموسم، فيما سجل  استعداداً 
جريو هدف التعادل واألّول له بقميص فريقه الجديد ميالن 

اإليطايل أمام نيس الفرنيس 1-1 أول أمس السبت.
يف املباراة األوىل عىل ملعب “مرسيدس بينتس أرينا”، افتتح 
الجديد  الوافد  بواسطة  التسجيل  الكاتالوني  النادي 
الدقيقة  يف  ديباي  ممفيس  الهولندي  الهداف 

.21
إىل  املنتقل  لديباي  الثاني  الهدف  وهو 
حر  انتقال  صفقة  يف  برشلونة  صفوف 
الفرنيس،  ليون  مع  عقده  انتهاء  عقب 
يف  التهديفي  رصيده  افتتح  كان  بعدما 
الفوز عىل جريونا 1-3 األسبوع  مباراة 

املايض.
الشاب  عرب  هدفني  الفائز  وأضاف 
وريكي   )36( دمري  يوسف  النمسوي 
املهاجم  من  بتمريرتني   )73( بويغ 

الفرنيس أنطوان غريزمان.
ألبا  خوردي  املدافع  الدوليان  وشارك 
بوسكيتس  سريجيو  الوسط  والعب 
امللعب  أرض  دخال  بعدما  املباراة  يف 
كبديلني، بعدما ساهما يف وصول اسبانيا 

إىل نصف نهائي كأس أوروبا األخرية.
املقبلة  الودية  مباراته  برشلونة  ويخوض 
آب/  4 يف  النمساوي  سالزبورغ  أمام 

يف  منه  الثامن  يف  اإليطايل  يوفنتوس  استضافة  قبل  أغسطس، 
كأس جوان غامرب.

بعد  فقط  دقائق  أربع  إىل  جريو  احتاج  الثانية،  املباراة  ويف 
دخوله إىل أرضية ملعب “أليانز ريفيريا”، ليسجل هدف التعادل 
لوصيف الدوري اإليطايل بعد انضمامه إليه قادماً من تشيليس 

االنكليزي.
تقدم نيس من ركلة جزاء نفذها بنجاح الجزائري األصل أمني 
للربتغايل  الذي دخل بديالً  الدقيقة 59، وعادل جريو  غويري يف 
لياو يف الدقيقة 61، بعدما تالعب يف الهواء بالالعب توران متابعاً 

بنجاح ركلة حرة من سامويل كاستييخو .)65( 
مرسيليا  فاز  األمسية،  هذه  خالل  الودية  املباريات  أبرز  ويف 
ليغ”  “يوروبا  األوروبي  الدوري  مسابقة  بطل  عىل  الفرنيس 

فياريال االسباني 2-1.
يف املقابل، سقط مواطنه ليون أمام بورتو الربتغايل 5-3 خالل 

مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة.

برشلونة،  برايثوايت، مهاجم  مارتن  الدنماركي  تحدث 
بسكتة  إريكسن  كريستيان  مواطنه  إصابة  واقعة  عن 

قلبية أمام فنلندا يف يورو 2020.
وقال برايثوايت يف ترصيحات أبرزتها صحيفة “ماركا” 

اإلسبانية: “لقد مررت بأحد أفظع املواقف يف حياتي”.
وأضاف: “كان من املفرتض أن يكون اللقاء أكرب حدث 
ريايض يف تاريخ الدنمارك، لكن تبني أنه مجرد كابوس، 

ألن ما حدث يف تلك الليلة صدم الكثري من الناس”.
واعتقدت  واحدة،  للحظة  إريكسن  إىل  “نظرت  وتابع: 
أنه توىف، فعندما تنظر إىل جسد شخص ميت ال يكون 

لديك شك يف ذلك. هذا ما رأيته”.
وواصل: “عندما شاهدت املوقف بدأت بالدعاء، وشعرت 

أنه اليشء الوحيد الذي يمكنني فعله يف تلك اللحظة”.
إريكسن،  إلنقاذ  يعملون  األطباء  جميع  “كان  وأكمل: 

وهذه الصورة ال أرغب أن يراها أي شخص”.
حالة  وباتت  جيد،  بشكل  يشء  كل  “انتهى  واختتم: 

كريستيان مستقرة. هذا اليشء الوحيد الذي كنا نتمناه”.

                         

أح�رزت الصينية جونغ يل جي�او ذهبية منافس�ات دفع الجلة 
يف ألع�اب الق�وى بأوملبي�اد طوكيو أم�س األحد محقق�ة رقماً 

شخصياً مميزاً لها.
ووصل�ت أفضل مح�اوالت صاحب ال�32 عام�اً إىل 20.58 مرتاً 
لتنال أول ذهبية أوملبية يف مس�ريتها بعد أن حققت فضية لندن 

2012 وبرونزية بكني 2008.
وحصلت األمريكية ريفن سوندرز عىل امليدالية الفضية 19.79، 
بينما نالت النيوزيلندية فالريي أدمز امليدالية الربونزية 19.62.

لكرة  االنكليزي  فيال  أستون  نادي  أعلن 
باير  مع  اتفاق  إىل  توصل  أنه  القدم 
مهاجم  انتقال  بشأن  األملاني  ليفركوزن 

األخري الجامايكي ليون باييل إىل صفوفه.
اتفاق مع  إىل  أنه توصل  أفاد فيال يف بيان 
يجتاز  أن  رشط  »تحت  األملاني:  نظريه 
بعض  ينهي  وأن  الطبي  الفحص  الالعب 

التفاصيل الشخصية«.
وبحسب وسائل إعالم محلية، فان انتقال 
ضمن  يأتي  بارك«  »فيال  ملعب  إىل  باييل 
جناحه  من  بدالً  للحول  استباقية  خطوة 
إىل  رحيله  املتوقع  من  الذي  غريليش 

صفوف بطل الدوري االنكليزي املمتاز.
وأشارت التقارير إىل أن سيتي قّدم عرضاً 
قياسياً بقيمة 117 مليون يورو من أجل 
الحصول عىل خدمات قائد فيال، البالغ 25 

عاماً.
ويف حال انتقل غريليش إىل ملعب االتحاد، 
املحيل  الدوري  األغىل يف  الالعب  فسيصبح 
انتقال  لصفقة  السابق  الرقم  محطماً 
بوغبا  بول  الفرنيس  الدويل  الوسط  العب 
إىل مانشسرت يونايتد قادماً من يوفنتوس 
 123 قرابة  مقابل   2016 عام  يف  اإليطايل 

مليون دوالر.
ويف خطوة عكسية، أشارت التقارير أيضاً 
لقائده  عرضاً  بدوره  قّدم  فيال  أن  إىل 
عىل  أقدم  كان  أنه  برغم  عقده،  لتجديد 
تجديده يف أيلول/سبتمرب املايض لخمسة 

أعوام جديدة.
الصفقة الهامشية تثري إعجاب كومان

إىل  حديًثا  املنضمني  الالعبني  أحد  نال   �
برشلونة، إعجاب الهولندي رونالد كومان، 
البارسا، عقب الظهور بشكل جيد  مدرب 

يف املباريات الودية.
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
بشكل  ظهر  دمري  يوسف  فإن  اإلسبانية، 
مميز خالل الوديات ضد ناستيك وجريونا 
األول  هدفه  أحرز  أنه  كما  وشتوتجارت، 
مع البارسا يف مباراة أمام الفريق األملاني.

وأشارت إىل أن دمري )18 عاًما( انضم إىل 

برشلونة للعب يف الفريق الثاني، لكنه أقنع 
كومان، وسيكون له دور مهم مع الفريق 

األول يف املوسم الجديد.
وأوضحت أن دمري بدأ كل املباريات الودية 
لديه  أن  وأثبت  األيمن،  الجناح  مركز  يف 
القدرة عىل منح التوازن للفريق، باإلضافة 

إىل امتالكه رؤية جيدة يف امللعب.
هذا  برشلونة  إىل  دمري  يوسف  وانضم 
الصيف عىل سبيل اإلعارة قادًما من رابيد 
يورو  ألف   500 مقابل  النمساوي،  فيينا 
 10 مقابل  إلزامي«  »غري  رشاء  خيار  مع 

ماليني يورو.
وعلقت موندو ديبورتيفو: »إذا واصل دمري 
تقديم هذا األداء فلن يكون من الغريب أن 
يحصل برشلونة عىل توقيعه بعقد نهائي 

ألن كومان مرسور بمستواه«.
بنفيكا يضم املهاجم األوكراني 

ياريمتشوك
القدم  لكرة  الربتغايل  بنفيكا  نادي  أعلن   �
األوكراني  الدويل  املهاجم  انتقال  السبت 
رومان ياريمتشوك إىل صفوفه قادماً من 
 5 ملدة  صفقة  بموجب  البلجيكي،  خنت 

أعوام بقيمة 17 مليون يورو.
وجهه  بيان  يف  الربتغال  النادي  وأفاد 

للسلطات الرضيبية املحلية »يعلن بنفيكا 
و75  الرياضية  الحقوق  عىل  الحصول 
رومان  لالعب  املالية  الحقوق  من  املئة  يف 
ياريمتشوك مقابل 17 مليون يورو لصالح 

نادي خنت البلجيكي«.
البالغ 25 عاماً، عقداً  ووّقع ياريمتشوك، 
 ،2026 عام  حّتى  وتحديداً  أعوام،   5 ملدة 
مع بند تحريري قيمته 100 مليون يورو.

مبابي يتمسك بموقفه 
� كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور 
مبابي،  كيليان  مستقبل  بشأن  جديد 

مهاجم باريس سان جريمان.
صيف  يف  باريس  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
كل  الفرنيس  الالعب  ويرفض   ،2022

عروض التجديد مع سان جريمان.
ديبورتيفو  موندو  لصحيفة  ووفًقا 
اإلسبانية، فإن ريال مدريد بدأ اليوم شهر 
هذا  مبابي  مع  للتعاقد  خطته  يف  الحسم 

الصيف.
ريال  أن  إىل  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
مبابي معقدة  يرى صفقة  يزال  ال  مدريد 

للغاية، لكنها ليست مستحيلة.
يوفنتوس يحسم صفقة برازيلية

أحد  مع  التعاقد  يوفنتوس  نادي  حسم   �
الالعبني الربازيلني خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
عىل  أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 
االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه 
كايو  صفقة  حسم  تويرت«:يوفنتوس 
الربازييل  املهاجم  سينضم  حيث  جورج، 
ماليني   3 مقابل  اليويف  إىل  عاًما(   19(

يورو«.
ورويدا  يوفنتوس  بني  »االتفاق  وأضاف: 
رئيس سانتوس يف املراحل النهائية، حيث 
يعمل اليويف عىل توقيع واستكمال جميع 
عقد  وسيكون  القادمة،  األيام  يف  األوراق 

الالعب حتى عام 2026«.
سانتوس  مع  جورج  كايو  عقد  أن  يذكر 

ينتهي يف ديسمرب/كانون األول املقبل.
يوفنتوس  ينافسان  وبنفيكا  ميالن  وكان 
عىل الصفقة، قبل أن ينسحب الروسونريي 
الربازييل  الالعب  فضل  بينما  مؤخرًا، 
املوسم  خالل  اإليطايل  الدوري  يف  التواجد 

املقبل، لذا رفض العرض الربتغايل.
ساؤول يقرتب من الدوري االنجليزي 

املمتاز
العب  نيجويز،  ساؤول  اإلسباني  اقرتب   �
إىل  االنتقال  من  مدريد،  أتلتيكو  وسط 
املوسم  خالل  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 

املقبل.
أتلتيكو،  مع  يتفاوض  برشلونة  وكان 
مطلع الصيف الحايل، لعقد صفقة تبادلية 

تضم ساؤول وأنطوان جريزمان.
ووفًقا لصحيفة دييل ميل الربيطانية، فإن 
برشلونة  إىل  ساؤول  انتقال  مفاوضات 
االنتقال  من  الالعب  اقرتب  بينما  اختفت، 

إىل أحد أندية الربيمريليج.
يريدون حسم  إىل ممثيل ساؤول  وأشارت 
لذا  املقبل،  األسبوع  يف  الالعب  مصري 

سيغادرون إىل إنجلرتا، اليوم االثنني.
سيعقدون  الالعب  ممثيل  أن  وأوضحت 
اجتماعات مع مسؤويل مانشسرت يونايتد 
وليفربول، كما أن تشيليس ليس مستبعًدا 
إىل  تذهب  األولوية  لكن  الصفقة،  يف 

الشياطني الحمر.
الرشط  أن  الربيطانية  الصحيفة  وذكرت 
الجزائي يف عقد ساؤول يبلغ 150 مليون 
أن  يدركون  الالعب  ممثيل  لكن  يورو، 
 50 يبلغ  عرض  أي  عىل  سيوافق  أتلتيكو 

مليوًنا فقط.
سيلفا قد يذهب اىل برشلونة

أحد  إن  بريطاني،  صحفي  تقرير  قال   �
الالعبني البارزين يف مانشسرت سيتي يفكر 

يف االنتقال إىل برشلونة هذا الصيف.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن 
سيتي،  مانشسرت  نجم  سيلفا،  برناردو 
خالل  االتحاد  ملعب  مغادرة  عىل  منفتح 
املريكاتو الصيفي الجاري، مع تزايد األنباء 
الخاصة بالتعاقد مع جاك جريليش نجم 

أستون فيال.
االنتقال  يف  يفكر  سيلفا  أن  إىل  وأشارت 
من  خوًفا  مدريد،  أتلتيكو  أو  برشلونة  إىل 
خروجه من حسابات املدير الفني للسيتي 

بيب جوارديوال، يف املوسم املقبل.
أيًضا  يعتمد  سيلفا  مصري  أن  وأوضحت 
فودين  فيل  فيه  سيلعب  الذي  املركز  عىل 

مع مانشسرت سيتي خالل املوسم املقبل.
واعتاد فودين عىل اللعب يف مركز الجناح 
األيرس يف املوسم املايض، لكن جوارديوال قد 
يفكر يف تغيري دوره مع وصول جريليش، 
مما قد يزيد الضغط عىل سيلفا للحصول 

عىل بعض الدقائق يف املوسم املقبل.
أليجري يفضل بقاء رامزي

مدرب  أليجري،  ماسيميليانو  علق   �
يوفنتوس، عىل إمكانية تعاقد بيانكونريي 

مع أحد العبي برشلونة هذا الصيف.
عىل  يكون  أن  اإليطايل  املدرب  ونفى 
يويف  إدارتي  بني  مفاوضات  بوجود  علم 
الوسط  العب  الستعادة  وبرشلونة 

البوسني مرياليم بيانيتش.
أبرزها موقع  أليجري يف ترصيحات  وقال 
بيانيتش؟  مع  »التعاقد  إيطاليا:  »فوتبول 
النادي  إن  األمر.  هذا  عن  شيًئا  أعرف  ال 
لكننا  االنتقاالت،  سوق  بإدارة  يهتم  من 

نتحدث كل يوم«.
جيد  بشكل  رامزي  آرون  »لعب  وأضاف: 
قد  أنه  وأعتقد  الدفاع  خط  أمام  للغاية 
يصبح العًبا مهًما يف هذا املركز )يف طريقة 

.»)3-3-4
يف  بيانيتش  تحية  عىل  »سأحرص  وتابع: 
سنوات   4 قضينا  ألننا  برشلونة،  مباراة 
إنه  عظيمة.  انتصارات  وحققنا  مًعا 
العبني  نملك  ونحن  اآلن،  البارسا  يف  العب 

موهوبني«.
رامزي  اقتناع  حال  يف  أنه  »أعتقد  وتابع: 
أداء  يستطيع  فإنه  الدفاع،  أمام  باللعب 
هذا الدور بشكل جيد. إنه يستطيع رؤية 
إرسال  ثم  ومن  املساحات  وتقدير  امللعب 
عىل  السيطرة  ويمكنه  بتميز،  التمريرات 
عند  عليه  يحصل  مما  أكرب  بشكل  الكرة 

اللعب يف املقدمة«.
أمام  وديباال  رونالدو  »غياب  واختتم: 
مثل  متحمًسا  وصل  كريستيانو  مونزا؟ 
مشكلة  من  يعاني  باولو  بينما  الجميع، 
عضلية يف قدمه اليرسى، لذا فإن األفضل أن 
يكون مع الفريق ضد برشلونة، وسيكون 

لدينا 20 يوًما مًعا يف فرتة اإلعداد«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

حمطم آمال ديوكوفيتش ينتزع 
ذهبية أوملبياد طوكيو

جونغ لي حتصد أوىل ميدالياتها 
الذهبية يف األلعاب األوملبية

اعالم الكرتوني

أستون فيال يتوصل التفاق من أجل ضم بايلي ومبابي ال يريد البقاء يف باريس

أحرز األملاني ألكس�ندر زفرييف ذهبية منافسات فردي الرجال 
للتن�س بأوملبي�اد طوكيو 2020 بع�د انتص�اره يف النهائي عىل 

الرويس كارين خاشانوف بنتيجة 3-6 و1-6 أمس األحد.
وكان اإلس�باني بابلو كارينيو بوس�تا نال الربونزية بعد تغلبه 
ع�ىل الرصبي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 4-6 و7-6 و3-6 أول 

أمس السبت.
وظه�ر األملان�ي زفريي�ف بمس�توى مميز خ�الل مش�واره يف 
منافس�ات األوملبي�اد، وتمكن من هزيمة كالً من: هس�ون لو، 
دانيال جاالن، نيكولوز باسيالشفييل، جرييمي شاردي ونوفاك 

ديوكوفيتش قبل أن يجهز عىل حلم خاشانوف.

بورصة العيب الكرة حول العامل

استعدادات األندية للموسم اجلديد

برشلونة يفوز على شتوتغارت وجريو يسجل أّول أهدافه مع ميالن
نيدفيد: نراهن على رونالدو

دريسيل يواصل حصد الذهب وحيطم الرقم األومليب

منتخب قطر خيطف األضواء ويتأهل إىل ربع نهائي كرة الطائرة الشاطئية
برايثوايت يكشف عن تفاصيل واقعة إريكسن
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اجلزائر/متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الجزائرية سحب اعتماد 
قن�اة »العربية« ووقف عمله�ا يف الجزائر؛ 

بسبب تقارير وصفتها ب�«املضللة«.
وأفاد بيان ل�وزارة االتصال الجزائرية، بأّن 
قرار سحب االعتماد »راجع إىل عدم احرتام 
ه�ذه القن�اة لقواع�د أخالقي�ات املهن�ة، 
وممارس�تها للتضليل اإلعالمي والتالعب«، 

من دون أن تقدم توضيحات كافية.وتبدي الس�لطات الجزائرية تش�دداً الفتاً يف التعامل مع 
وس�ائل اإلعالم األجنبية العاملة يف البالد، خاصة يف تعاطيه�ا مع األحداث والقضايا املحلية. 
وكان الرئي�س الجزائري عبد املجيد تبون قد ملّح، يف حوار صحفي س�ابق، عن امتعاضه من 
تغطي�ة القن�اة من دون أن يس�ميها، خ�الل أزمة الوقود التي ش�هدتها الجزائ�ر، واعترب أّن 
أح�د تقاريرها، حول تل�ك األزمة، »مغرض ومثري للتحريض«.ويعتق�د متابعون أّن بّث قناة 
»العربية« لتقارير تتعلق باألزمة الصحية الناجمة عن انتشار فريوس كورونا قد يكون أزعج 
الس�لطات الجزائرية، خاصة أّن س�لطة ضبط الس�معي البرصي دعت، وس�ائل اإلعالم، إىل 
»عدم الرتكيز املفرط عىل األخبار الس�لبية والقصص اإلخبارية املأساوية، لتفادي بث الذعر 
واليأس يف أوساط املجتمع«، وحثت القائمني عىل نرشات األخبار إىل »تفادي خطابات التهويل 
والرتويع«.لك�ن ق�راءات أخرى تذهب باتجاه تفس�ريات سياس�ية للقرار ترتب�ط بمواقف 
القن�اة وخطه�ا التحري�ري البعيد عن املقارب�ة الجزائرية، خاصة يف ما يخ�ص طرح األزمة 
يف تون�س وليبيا.ويف 13 يونيو/حزيران املايض، س�حبت الجزائر اعتم�اد قناة »فرانس 24« 
الفرنسية؛ بس�بب ما وصفته ب�«العداء الجيل واملتكرر لهذه القناة إزاء بالدنا ومؤسساتها، 
وعدم احرتامها لقواعد أخالقيات املهنة، وممارس�تها للتضليل اإلعالمي والتالعب، إضافة إىل 

العدوانية املؤكدة ضد الجزائر«.

التضليل اإللكرتوني حول جرعات اللقاح برعاية دراسات مريبة
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 تتح�ول رؤية بعض وس�ائل اإلع�الم العربية 
لنظرياتها الغربية الرصينة بني ليلة وضحاها 
من أدوات تس�تهدف نرش األكاذيب والرتويج 
ملؤام�رات إىل دلي�ل للتأكي�د ع�ىل النجاح�ات 
أحيانا، وه�و تناقض خلق فجوة يف املضمون 

الذي يقدمه كل طرف.
وظه�رت تجلي�ات ه�ذه املعادل�ة يف تن�اول 
بعض وسائل اإلعالم ملقاربات بعض الصحف 
الغربي�ة يف مج�االت اقتصادي�ة وسياس�ية 
وحقوقية مختلف�ة يف مرص، ما جعل صحفا 
غربي�ة تب�دو كأنه�ا ظامل�ة ومظلوم�ة يف آن 
واح�د، وهو ما اصطحب معه مردودا س�لبيا 
ع�ىل مصداقية اإلعالم املح�يل مقابل تعزيزه 

لدى وسائل اإلعالم الغربية.
وهن�اك جملة من الوقائع ظه�ر فيها اإلعالم 
متناقض�ا م�ن جه�ة تعامله م�ع املحتويات 
املنش�ورة يف الصحاف�ة الغربي�ة، فق�د جرى 
االحتف�اء بتقاري�ر نرشته�ا صح�ف ك�ربى 
أمريكي�ة وبريطاني�ة كش�فت ارتف�اع حجم 
االنتهاكات الت�ي ارتكبتها الحكومة اإلثيوبية 
يف إقلي�م تيغ�راي، األم�ر ال�ذي تعاملت معه 
صحف مرصية باهتمام ألنه موجه ضد أديس 
أبابا التي تخوض معركة فنية وسياسية ضد 

القاهرة بسبب سد النهضة.
ودرج اإلع�الم املرصي ع�ىل تقدي�ر التقارير 
الت�ي تتعلق بالتعام�ل اإليجابي مع االقتصاد 
امل�رصي وتتعم�د إب�راز اإلش�ادات الخاص�ة 
بإج�راءات اإلص�الح التي اتخذته�ا الحكومة 

عىل مدار السنوات املاضية.
وتحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز األمريكية 

ع�ن تح�ول م�رص إىل وجه�ة مفضل�ة لدى 
مس�تثمري الس�ندات الدولي�ني الباحثني عن 
عوائ�د مرتفع�ة يف بيئة عاملية غري مس�تقرة 
عىل نح�و متزايد، وذلك يف أح�د التقارير التي 
نرشته�ا قبل عام�ني وحظي�ت باهتمام من 
اإلعالم املحيل الذي رك�ز عىل تأكيد الصحيفة 
أن التحول االقتصادي يمثل نجاحاً للحكومة 
وأن املستثمرين أشادوا باإلصالحات الجريئة 

التي نفذتها الحكومة.
لكن االنتقادات التي وجهتها الصحيفة ذاتها 
الش�هر امل�ايض لبعض مرشوع�ات العاصمة 
اإلدارية الجديدة وتس�ليطها الضوء عىل عدم 
إتاح�ة الفرصة بش�كل كامل للمس�تثمرين 
األجان�ب للعمل بحرية كانت مث�ار انتقادات 
صحف عدي�دة عىل رأس�ها »اليوم الس�ابع« 
)خاصة(، والتي اعتربت أن االنتقادات »يروج 

له�ا تنظيم اإلخوان وتقودها من خارج مرص 
بع�ض الصحف واملج�الت الغربي�ة املدفوعة 

لتحقيق مصالح بعينها«.
وتكرر األمر نفسه مرات عديدة، إذ أن التقارير 
التي كانت ترصد األوضاع االقتصادية املرتدية 
من جانب وكالة بلومربغ ورويرتز حتى العام 
2017، جرى التعام�ل معها عىل أنها مؤامرة 
تس�تهدف خدمة تنظيم اإلخ�وان وجماعات 
اإلس�الم الس�يايس الت�ي نش�طت عملياته�ا 

اإلرهابية يف ذلك الحني.
املؤسس�ات  ه�ذه  نظ�رة  تغ�ريت  وعندم�ا 
لالقتص�اد امل�رصي يف الع�ام 2019 تحدي�دا، 
أص�درت الحكوم�ة املرصي�ة تقريرا رس�ميا 
للتأكيد عىل نجاحاتها استشهدت فيه باألرقام 

التي نرشتها وكاالت وصحف غربية.
وأوض�ح املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س ال�وزراء 

امل�رصي يف تقري�ر ن�رشه مؤخ�را أن نظ�رة 
بلومب�ريغ لالقتص�اد تغريت من الس�لبي إىل 
اإليجاب�ي، وأب�رز تصنيف الوكال�ة األمريكية 
مل�رص ضم�ن أرسع 10 اقتص�ادات نم�وا يف 
العال�م خالل عام 2020، وأنها س�جلت ثاني 
أعىل معدل نمو اقتصادي يف العالم بنسبة 3.6 

يف املئة.
ويقع اإلعالم املحيل يف أزمة االنتقائية التي لم 
يعالجها بصورة تخ�دم توجهاته، ألن الحرب 
الدبلوماس�ية التي خاضته�ا مرص مع الدول 
التي رفضت االعرتاف بثورة الثالثني من يونيو 
2013 دفعت إىل توجيه األدوات اإلعالمية التي 
تمتلكه�ا للتعامل م�ع الحص�ار الغربي ولم 
تفصل بني ما هو سيايس وبني ما هو مهني، 
وج�رى التعاط�ي مع كاف�ة املضام�ني التي 
وجهت انتق�ادات، بالحق أو الباطل، عىل أنها 

جاءت يف إطار الحرب السياسية.
وواجه�ت الكث�ري م�ن الصح�ف والقن�وات 
الفضائية مشكالت عدة حينما اختلفت النربة 
بعد النجاحات االقتصادي�ة التي اعرتفت بها 
مؤسسات دولية أخريا وكان لزاماً عىل اإلعالم 
الغرب�ي أن يش�ري إليه�ا باعتباره�ا نموذجا 
إيجابيا وس�ط أزم�ات اقتصادية ومعيش�ية 
تعرض�ت له�ا معظ�م البل�دان النامي�ة، ألنه 
دحض خطابه السابق الذي حرص االنتقادات 
يف زاوي�ة سياس�ية دون أن يناق�ش املحتوى 

املنشور عن مرص يف سياق مهني.
ويبدو اإلع�الم املرصي متحفزا عىل نحو أكرب 
يف التعام�ل م�ع القضاي�ا التي تظه�ر كأداة 
للضغ�ط ع�ىل الحكومة، مث�ل قضايا حقوق 
اإلنس�ان وتأخذ حيزاً واس�ًعا م�ن النقاش يف 
دوائ�ر حقوقية غربية عدي�دة، ألن توجهاتها 

حيال املل�ف الحقوقي املرصي تاريخيا قاتمة 
وتدع�و إىل القلق، وجزء كبري ينطلق من هذه 

الخربة السلبية بعيدا عن أي حسابات.
صحيف�ة  نرشت�ه  ال�ذي  التقري�ر  وحظ�ي 
نيوي�ورك تايمز مؤخرا ووجهت فيه اتهامات 
»باعت�داءات جنس�ية مارس�ها مس�ؤولون 
ضد نس�اء مرصيات« بجدل واسع يف وسائل 
اإلع�الم، ورفض�ت وزارة الداخلي�ة املرصي�ة 
يف بي�ان له�ا ما ج�اء يف التقري�ر واعتربت أن 
»اتهامات االنتهاكات الجس�دية املنظمة ضد 

املعتقالت غري صحيحة«.
وتأت�ي األزمة م�ن أن الرد اإلعالم�ي من قبل 
ال�وزارة نفى االتهام�ات دون تقديم ما يثبت 
كذب الش�هادات التي تحدثت يف التقرير الذي 
نرشت�ه الصحيف�ة األمريكي�ة، ول�م يؤكد ما 
إذا كان�ت هناك تحقيقات جرت بش�أن هذه 
الش�هادات م�ن عدمه�ا، وه�و م�ا يحيل إىل 
مش�كلة أخرى ترتب�ط بعدم وج�ود مهارات 
ل�دى املكاتب والهيئ�ات اإلعالمية املوجودة يف 
جهات حكومية للتعامل بحرفية مع ما يقال 

إنه يندرج ضمن »مزاعم صحفية«.
وأشار رئيس تحرير صحيفة »فيتو« )خاصة( 
عصام كامل إىل أن األس�هل دائما بالنسبة إىل 
وس�ائل اإلعالم الحديث ع�ن املؤامرة والرؤية 
األحادي�ة، وهذا ليس معناه أن كل ما نتلقاه 
من وسائل إعالم غربية يخضع ملعايري مهنية 
ش�فافة، ألن الحياد الكامل أمر غري منطقي، 
لكن اإلعالم املحيل ال يجي�د التعامل مع حالة 
النض�ج التي وصل�ت إليها الصح�ف الغربية 
بس�بب أزم�ات مهنية ق�ادت إىل ضع�ف أداء 

اإلعالم بوجه عام.
، أن »اإلع�الم امل�رصي ال يس�تغل  وأض�اف 

القواع�د املهني�ة الحاكمة لإلع�الم الغربي يف 
ال�رد عىل ما يث�ار ضد الدول�ة، إذ أن الصحف 
العاملي�ة ال يمكنها تجاه�ل أي رد يصل إليها، 
وإنس�اني  أخالق�ي  ح�ق  ذل�ك  أن  باعتب�ار 
وقانوني، وغالبا ما تكون الردود الصادرة عن 
هيئات رس�مية ركيكة وفضفاضة وال توازي 
احرتافي�ة املحتوي�ات التي تنتق�د األوضاع يف 

مرص«.
ولف�ت إىل أن املعضل�ة الك�ربى تكم�ن يف أن 
وسائل اإلعالم العربية تتعامل مع االنتقادات 
املوجهة إىل الحكومات باجتزاء، فيجري نرش 
جزئي�ة قصرية من تقرير كام�ل للتأكيد عىل 
ك�ذب ادع�اءات الصحف الغربي�ة، يف حني أن 
هذا االجتزاء يف سياقه الكيل قد يكون مقبوال، 
وعادة ال تنرش وس�ائل اإلع�الم العربية املادة 
الخام املنشورة يف اإلعالم الغربي بأكملها، ما 

يعد يف حد ذاته تشويها للرسالة اإلعالمية.
ويذه�ب خرباء إع�الم للتأكيد ع�ىل أن القائم 
باالتصال العربي حينما ينرش رسالة مجتزأة 
يجع�ل من نفس�ه وصي�ا عىل املجتم�ع، ألنه 
يق�دم بعضه ويلغ�ي البعض اآلخ�ر، كما أن 
ه�ذه الرس�الة يف النهاي�ة تخل�ق حال�ة من 
الكراهي�ة والرفض بال م�ربر منطقي، بينما 
الرد عليه�ا بالحجج والرباهني يفيد من جهة 
إيص�ال وجهة النظ�ر املحلية إىل ال�رأي العام 

الدويل.
وال ينف�ي الخ�رباء أن بع�ض وس�ائل اإلعالم 
الغربية تكون محملة بتوجهات سياسية غري 
بريئة، وهو ما يس�تدعي ال�رد عليها إعالميا 
ولي�س مهاجمته�ا والتعامل معه�ا عىل أنها 
أكاذيب ومؤامرات، فهذه اللهجة غري مقنعة 
للجمهور الغربي وتؤدي إىل مردودات سلبية.

اإلعالم الغربي يستفيد من انتقائية نظريه العربي يف عرض حمتوياته

بريوت/متابعة الزوراء:
اعت�دى عنارص م�ن ف�وج إطف�اء العاصمة 
بالدف�ع وال�رب ع�ىل   ، اللبناني�ة ب�ريوت 
مراس�ل قن�اة »إل بي يس آي« ص�الح فتوح، 
ومص�ّور صحيفة »النهار« حس�ام ش�بارو، 
ومصّور موقع »امل�دن« اإللكرتوني مصطفى 
جم�ال الدين، ومصّور صحيفة »نداء الوطن« 
فض�ل عيتاني، ومص�ّور وكالة »أسوش�ييتد 
برس« األمريكية بالل حس�ني، ومصّور وكالة 
»ش�ينخوا« الصينية بالل جويش، أثناء زيارة 
العب كرة القدم الربازي�يل املعتزل رونالدينيو 
مقّر الفوج تحية لش�هداء التفجري املأساوي 

املفجع.
وقال حس�ام ش�بارو، ل� »مرك�ز الدفاع عن 
الحريات اإلعالمية والثقافية« )س�كايز(، إن 
»ما حصل كان بسبب سوء تنظيم هذا الحدث، 
إذ كان م�ن املفرتض أن يلتقي رونالدينيو مع 
أهايل شهداء فوج اإلطفاء فقط، ولكن وجود 
ع�دد كب�ري م�ن األش�خاص يف امل�كان، وبعد 
انتهاء الزيارة وخروج رونالدينيو، رضب أحد 
الضب�اط كامريت�ي لدفعي إىل ال�وراء، لتأمني 
حماية لرونالديني�و، وعندما اعرتض زمالئي 
الباقون، اعتدوا علين�ا ومزقوا قمييص، وأدى 
االعت�داء إىل ت�ّرر عدس�ة كام�ريا الزمي�ل 
مصطفى جمال الدين، وهذه القطعة مكلفة 

جداً اليوم«.
و دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف 
القصيفي بش�دة االعت�داء الذي تع�رض إليه 

الصحفي�ون واملصورون عىل ي�د عنارص من 
ف�وج إطفاء بريوت. وقال يف بيان: »نس�تنكر 
أشد االستنكار الحادث الذي تعرض إليه هؤالء 
الزمالء من قبل عن�ارص فوج إطفاء بريوت ، 
وندعو إلنزال القصاص ال�رادع بهم. ونتوجه 
يف الوقت نفسه إىل السلطات املعنية، محذرين 
من مغبة استس�هال الصحفي�ني واإلعالميني 
واستفرادهم واالعتداء عليهم، خصوصاً وهم 
ي�ؤدون واجبه�م املهني ويغط�ون التحركات 
عىل األرض. ولن ن�رىض بأال يلقى اإلعالميون 
املعامل�ة الت�ي يس�تحقون، ولن نس�كت عن 
املعتدين، وسنالحقهم ونكشف عن هوياتهم، 
ولن ندع الصحفيني واملصورين لقمة س�ائغة 

ملن اعتاد استيطاء حائط العاملني يف املهنة«.
الصحاف�ة  أك�د »تجم�ع نقاب�ة  املقاب�ل،  يف 
البديل�ة« متابعت�ه للقضي�ة، خصوصاً لجهة 
التعويض عن تكسري الكامريات. وكرر دعوته 
لفوج اإلطفاء للمحاسبة »بما يحفظ صورته 
املعتدي�ة  العن�ارص  أن  اإلنس�انية، ال س�يما 
الحق�ت الصحفي�ني إىل الخ�ارج وطالبته�م 
بحذف الصور، وترصفت بش�كل مليش�ياوي 
ال يلي�ق بمناقبي�ة عنارص الف�وج وال احرتام 

العمل الصحفي«.
ويض�م التجم�ع عام�الت وعامل�ني يف املجال 
النقاب�ات  تمثله�م  ال  لبن�ان  يف  اإلعالم�ي 

الرسمية.

يف الس�ياق ذات�ه، ن�رش »الربنام�ج الوطن�ي 
للصحة النفس�ية« التابع ل�وزارة الصحة ما 
وصفه ب�� »اعتب�ارات أساس�ية للوقاية من 
األذى النفيس املحتمل خالل التغطية اإلعالمية 
الخاصة بس�نوية انفجار مرف�أ بريوت« يف 4 

أغسطس/آب.
ودع�ا العاملني يف مجال اإلع�الم إىل التخفيف 
من وطأة املش�اهد والصور التي توثق فاجعة 
انفج�ار املرف�أ، عرب تجن�ب عرض املش�اهد 
التي تتضمن صوراً قاس�ية وص�ور الضحايا 
واألش�الء ق�در اإلم�كان، والتنبيه املس�بق إىل 
احتواء التقارير عىل مش�اهد وصور قاس�ية 
قبل بثها، وتنبيه األهل إىل عدم وجوب السماح 
ألطفالهم بمشاهدة هذه التقارير، وعدم بث 
إعادة هذه املش�اهد بش�كل متكرر يف وسائل 
اإلع�الم يف أوق�ات متفرقة، والتذك�ري بالخط 
الوطني الس�اخن للدعم النفيس لألش�خاص 

الذين يعانون من ضغوط.
ويف حال أرادت وس�ائل اإلعالم إجراء مقابالت 
مع الناجني من أهل الضحايا، لفت »الربنامج 
الوطن�ي للصح�ة النفس�ية« إىل أهمي�ة عدم 
إجبارهم عىل اس�تذكار لحظ�ات االنفجار أو 
رسد األح�داث األليمة، ومنحهم حرية توقيف 
املقابلة متى يش�اؤون واح�رتام عدم قدرتهم 
عىل التعبري. أما يف ما يخص العاملني يف املجال 
اإلعالم�ي فعليه�م الحد ق�در املس�تطاع من 
التعرض غري الروري لتلك املش�اهد حفاظا 

عىل صحتهم النفسية.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
النقاش�ات ع�ىل مواقع  تحتدم 
التواص�ل االجتماع�ي عىل وقع 
دراس�ات ذات منهجي�ة مريب�ة 
ح�ول  زائف�ة  واس�تخالصات 
كوفي�د – 19، معطية مصداقية 
علمية للتيار املش�كك يف فاعلية 
اللقاحات، فيم�ا تعاني الصحة 
العام�ة م�ن عواق�ب التضلي�ل 

اإلعالمي.
وباتت الدراسات حول فايروس 
الدائرة  ُتناقش خ�ارج  كورون�ا 
الطبي�ة ويت�م تش�اركها ع�ىل 
نطاق واسع، فال يكفي سحبها 
من الت�داول لتهدئة األجواء بعد 
ما تثريه من انفعال وبلبلة عىل 

اإلنرتنت.
بروكين�غ  إيمرس�ون  وأوض�ح 
مخت�رب  يف  املقي�م  الباح�ث 

“ديجيتال فورنس�يك ريسريتش 
الب” املتخصص يف رصد التضليل 
ومق�ره  وتحليل�ه  اإلعالم�ي 
واش�نطن، أن ه�ذه الدراس�ات 
اإلش�كالية “صب�ت الزي�ت عىل 
النار” يف املناقشات الجارية عىل 
ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي، 
املؤام�رة  نظري�ات  أتب�اع  ب�ني 

واملشككني يف خطورة الوباء.
وقال الباح�ث يف املخت�رب التابع 
ه�ذه  إن  األطل�يس  للمجل�س 
الدراسات “تولد يف غالب األحيان 
الكثري من الحركة عىل اإلنرتنت، 
كاذب�ة”  مق�االت  تنق�ل  ث�م 
منص�ات  ع�ىل  اس�تنتاجاتها 

أخرى.
وه�ذا التضليل اإلعالمي عىل قدر 
خ�اص م�ن الخط�ورة يف وق�ت 
تس�جل حمالت التلقيح تباطؤا، 

املتح�دة،  الوالي�ات  يف  والس�يما 
وفيما تواصل السلطات الصحية 
األمريكية التأكيد عىل أن القس�م 
الوفي�ات املس�جلة  األك�رب م�ن 
مؤخ�را عىل ارتب�اط بالوباء هي 
ب�ني املواطن�ني الذين ل�م يتلقوا 

اللقاح.
“فاكس�ينز”  مجل�ة  ون�رشت 
أواخ�ر  يف  الطبي�ة  )لقاح�ات( 
يونيو 2021 دراس�ة حول مزايا 
ومخاطر التلقيح ض�د كوفيد – 
19، صادقت عليه�ا لجنة قراءة 
اس�تخالصات  وتضمنت  علمية، 
اللق�اح  أن  مفاده�ا  مخيف�ة 
يتس�بب بوف�اة ش�خصني لقاء 

حماية ثالثة من الفايروس.
وبعد يومني عىل صدور الدراسة، 
نق�ل العالم روب�رت مالون الذي 
اللقاح�ات ض�د كوفي�د  ينتق�د 

الدراس�ة  اس�تخالصات   19  –
يف تغري�دة حقق�ت اآلالف م�ن 
املش�اركات. كما عرضت املعلقة 
السياس�ية املحافظ�ة األمريكية 
ليز ويلر الدراس�ة وشجعت عىل 
قراءة ه�ذه “التوصيات العلمية 
املّطلع�ة” يف فيدي�و حص�ل عىل 
أكثر من 250 ألف مش�اهدة عىل 

فيسبوك.
لكن يف الثاني من يوليو س�حبت 
املجل�ة الطبية الدراس�ة بس�بب 
بش�كل  تش�ّوه  أخط�اء  “ع�دة 
جوهري تفسري استخالصاتها”.

وعىل إثر املصادقة عىل الدراسة، 
اس�تقال أربع�ة ع�ىل األق�ل من 
أعض�اء اللجنة العلمي�ة التابعة 
للصحيف�ة، م�ن بينه�م كات�ي 
إيور األس�تاذة املشاركة يف معهد 
أكس�فورد  التابع لجامعة  جينر 

يف إنجلرتا.
املعروفة  املناعة  وأوضحت عاملة 
“كان يج�در التنب�ه إىل أن ه�ذه 
وط�أة  له�ا  س�تكون  الدراس�ة 
كربى”، مضيفة أن “عدم تمكن 
أي م�ن أعض�اء اللجنة من رصد 
أي مش�كالت أمر مقل�ق للغاية، 
وخصوص�ا بالنس�بة إىل مجل�ة 

متخصصة يف اللقاحات”.
وإن كانت تغريدة روبرت مالون 
حذفت، ف�إن فيديو لي�ز ويلر ال 
يزال متوافرا عىل موقع فيسبوك. 
ويمكن العثور يف مجالت شهرية 
تن�م ع�ن  أمثل�ة ش�بيهة  ع�ىل 
إهمال يف عملية نرش الدراس�ات 

العلمية.
ففي يونيو 2020 أعلنت كّل من 
مج�الت “ذي النس�يت” و”ني�و 
إنغالند جورنال أوف ميديس�ني” 

و”أنالز أوف إنرتنال ميديس�ني” 
علمي�ة،  مراج�ع  تعت�رب  الت�ي 
س�حب دراس�ات طبي�ة نرشت 
عىل مواقعها، تتعلق اثنتان منها 
ملعالجة  الكلوروكني  باس�تخدام 
املصابني بكوفي�د – 19 وتتناول 
الثالث�ة عدم فاعلية الكمامات يف 

منع انتشار فايروس كورونا.
ولفتت ميمون�ة ماجومدر عاملة 
األوبئ�ة وخب�رية اإلحص�اءات يف 
معهد الطب يف جامعة هارفرد إىل 
أن دراس�ات البحث العلمي باتت 
تحظى ب�”اهتمام غري مسبوق”، 
معت�ربة أن عىل خرباء الصحة أن 
يوضح�وا عملهم بش�كل أفضل 

للجمهور غري املطلع علميا.
وقالت إن “كل الدراسات التي تم 
وضعها وتشاركها بكثافة خالل 
الوباء لم تكن ع�ىل الدوام متينة 
علمي�ا”، معت�ربة ذل�ك “مقلق�ا 
جدا” ألن ه�ذه الدراس�ات التي 
تفتقر إىل املنهجية العلمية “تؤثر 
األف�راد” وتحديدا  عىل خي�ارات 

تلك “املتعلقة بالتلقيح”.
ويذكر أنه عىل الرغم من تأكيدات 
أن  الطبي�ة  واملجال�س  األطب�اء 
اللقاح�ات ه�ي الس�بيل الوحي�د 
للخ�الص م�ن فاي�روس كورونا 
الطبيعي�ة،  الحي�اة  إىل  والع�ودة 
تستمر األخبار الكاذبة واملعلومات 
يف  اللقاح�ات  ح�ول  الخاطئ�ة 
االنتش�ار ع�ىل منص�ات وس�ائل 

التواصل االجتماعي.
وي�دور جدل يف العالم عموما ويف 
العربي�ة، خصوص�ا تلك  ال�دول 
الت�ي تعان�ي أغلبيته�ا من بطء 
ش�ديد يف س�ري عمليات التلقيح، 

حول إلزامية اللقاح.

السلطات اجلزائرية تسحب اعتماد قناة »العربية«

تشويه جثة املصور يف وكالة »رويرتز« 
بأفغانستان قبل تسليمها

االعتداء على صحفيني أثناء زيارة رونالدينيو لبريوت

لندن/متابعة الزوراء:
كش�ف مسؤولون، خالل األس�بوع الحايل، عن أّن جثة املصور الصحفي يف وكالة »رويرتز« 
الفائ�ز بجائزة »بوليتزر« دانيش صديقي، الذي ُقتل يف أفغانس�تان يف يوليو/ تموز املايض، 
ُش�وّهت بش�دة يف أثناء احتجازها لدى حركة »طالبان«.يأتي هذا الكش�ف وس�ط مخاوف 
م�ن أّن القتال يف أفغانس�تان، حيث نفذت حركة »طالبان« هجوماً عس�كرياً منذ س�حبت 
الوالي�ات املتحدة قواتها كلّها تقريباً، أصبح »وحش�ياً بش�كل متزايد« م�ع تعثر محادثات 
الس�الم.وُقتل صديق�ي )38 عام�اً( وه�و مواط�ن هن�دي التقط بعض�اً من أكث�ر الصور 
اإلخبارية التي ال ُتنىس من جنوب آس�يا يف الس�نوات األخرية، صباح يوم 16 يوليو، بكمني 
ل�«طالبان«، عندما رافق القوات األفغانية إىل سبني بولداك، وهي منطقة حدودية استولت 
عليه�ا أخ�رياً الحركة. وفقاً ل�«نيوي�ورك تايمز« أظهرت الصور األولي�ة من مكان الحادث 
جثة صديقي وفيها إصابات بجروح متعددة، لكّنها سليمة تماماً.لكن، بحلول ذلك املساء، 
عندما ُس�لّمت الجثة للجنة الدولية للصليب األحمر، وُنقلَت إىل مستش�فى يف مدينة قندهار 
الجنوبية، كانت مش�وهة بش�دة، وفقاً ملس�ؤولني هنود ومس�ؤولني صحيني أفغان. وذكر 
موقع »نيوزالوندري« اإلخباري الهندي التش�ويه يف األيام التي تلت مقتل صديقي.وراجعت 
صحيف�ة »نيويورك تايمز« صوراً عدة، بعضها قدمها مس�ؤولون هن�ود، وأخرى التقطها 
العامل�ون الصحيون األفغان يف املستش�فى، وأظهرت أّن جثة صديقي ُش�ّوهت. وقال أحد 
املس�ؤولني الهنود للصحيف�ة األمريكية، إّن الجثة كان فيها ما يق�رب من 12 طلقة نارية، 
وإّن هن�اك آثاراً إلطارات عىل وجه صديقي وصدره. وقال أحد مس�ؤويل الصحة يف قندهار 
إّن الجثة، إىل جانب س�رتة صديقي الصحفية، وصلت إىل املستش�فى الرئييس يف املدينة عند 
نحو الساعة 8 مساًء يوم مقتله. وأضاف أّنه كان من غري املمكن التعرف إىل وجهه، وأّنه ال 
يستطيع تحديد ما حدث للجسد.ونفى املتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، ارتكاب 
أّي مخالف�ات من جانب عنارص الحرك�ة، قائالً إّنهم تلقوا أوام�ر بمعاملة الجثث باحرتام 
وتسليمها لشيوخ محليني أو للصليب األحمر. لكّن »طالبان« كانت تسيطر عىل املنطقة يف 
ذل�ك الوقت، وأظهرت بعض الصور من يبدون أّنهم مقاتلوها يتحلقون حول جثة صديقي 
التي كانت س�ليمة يف ذلك الوقت.وأعيد جثمان صديقي يف نعش مغلق إىل منزله يف نيودلهي 
بعد يومني من مقتله.يف السياق ذاته، أقرّت »طالبان«، الخميس املايض، بأّنها قتلت رشطياً 
أفغانياً اش�تهر بمقاطع فيدي�و فكاهية كان ينرشها عرب اإلنرتنت، بع�د موجة تأثر عّمت 

أفغانستان عقب نرش صور تظهر تعرضه للرب عىل أيدي مسلحني ثم العبث بجثته.
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ال�زوراء اتصلت باملخ�رج الفنان املرسحي 
واملخ�رج االذاع�ي املغ�رب س�روان انور 

صالح وهو يعيش االن يف هولندا .
- اه�ال وس�هال ب�ك اخ س�روان يف جريدة 
ال�زوراء ون�ود ان نس�تذكر مع�ا س�رتك 
العملية والفنية ايام كنت موظفا يف االذاعة 

الكردية ؟
- اهال وس�هال بك�م وش�كري الجزيل لكم 

عىل هذه االلتفاتة الجميلة .
- ب�دءا ي�ا س�روان ن�ود ان تطل�ع قراءنا 
الكرام ع�ىل البطاقة التعريفي�ة الكاملة - 
االس�م الكامل : سروان انور صالح بابان، 

التحصيل الدرايس :
كلية فنون جميلة / قسم الفنون املرسحية 
/ / بكالوري�وس فن�ون مرسحي�ة / بع�د 

االعدادية االدبي
معهد النفط ميكانيك / س�يارات ومعدات 
ثقيلة / دبلوم فني / بعد االعدادية العلمي 

محل الوالدة : الديوانية  1963-1-1
-لكل مبدع بيئة نش�أ فيها واثرت فيه  هل 
كان للبيئ�ة واالرسة اثر يف رس�م طريقك يف 
الحي�اة حدثنا ع�ن عائلتك�م واهتماماتها 

الفنية  ؟
-أن�ا انتم�ي اىل مدينة مهمة يف كردس�تان 
الس�ليمانية وتع�د مرك�زا  الع�راق وه�ي 
مهما م�ن مراكز الثقافة والفنون يف عموم 
كردس�تان وكان لعائل�ة بابان نصيب كبر 
يف مجال الثقافة والفنون بكل تخصصاتها 
وينتم�ي اىل عائلتن�ا ع�دد كب�ر ج�دا من 
الفنانني يف مجال الفنون املرسحية والفنون 
التش�كيلية والغن�اء واملوس�يقى وكذلك يف 
مجال الصحافة واالعالم والسياس�ة وهذا 
يمنح انطباعا بنيويا لنشأة جميع الطاقات 

الشبابية يف هذه العائلة .
وكان حص�ة االس�د كما يقال للموس�يقى 
والغناء ، فتعد عائلة بابان العراقية الكردية 
اول من ادخلت عزف آلة ) الرمبيت ( للعراق 
فق�د كان اول عازف ترمبيت هو عم والدي 
) عب�د القادر بابان( وقد عزفها عام 1934 
ضم�ن مدرس�ة موس�يقى الجي�ش وجاء 
بعده والدي ) انور صالح بابان ( فقد عزف 
الرمبي�ت ع�ام 1946 حتى اصب�ح عازف 
اول يف الفرقة الس�مفونية العراقية ، وجاء 
بعدهم كدد كبر من املوسيقيني من عزفوا 
آل�ة الرمبي�ت و مختل�ف االالت واخرهم 
ولي�س اخرهم ابني جمال س�روان يعزف 

آلة الرمبيت يف احدى الفرقة الهولندية .
وه�ذا الح�ال ي�رسي يف نش�أة وتطلع�ات 
الش�باب يف العائل�ة دائم�ا نح�و متابع�ة 
الثقاف�ة والفن�ون ، فكن�ت ضمن نش�أت 
ه�ذه العائل�ة م�ع اخوت�ي واخواتي ممن 
س�اروا عىل طريق الفن�ون ويف اجواء تكاد 
اليمر يوما دون حفلة موسيقية او معرض 
للتش�كيل او عم�ال س�ينمائيا نتابعه ايضا 
يش�رك في�ه من العائل�ة. واتخ�ذوا طريق 
الفن�ون م�ن عائلتنا اثنتني من ش�قيقاتي 
واملهندس�ة  املصمم�ة  الفنان�ة  احداهم�ا 
ريف�ان بابان وه�ي خريجة كلي�ة الفنون 
الجميل�ة قس�م التصمي�م وخريج�ة كلية 
الهندسة واالن مديرة معهد الفنون الجميلة 
يف كركوك وكانت س�ابقا يف طفولتها احدى 
منش�دات فرقة اطفال اإلذاعة والتلفزيون 
مع االستاذ نجم عبد الله ، واالخرى بريفان 
بابان فنانة تش�كيلية وتخرجت من معهد 

الفن�ون الجميل�ة .
م�ع ه�ذا االط�ار الواس�ع للفن�ون، كانت 
حصت�ي الشاش�ة الس�احرة الس�ينمائية 
والتلفزيوني�ة ، تأث�رت كثرا بخ�ايل الفنان 
املمث�ل ) ان�ور الش�يخيل ( وال�ذي عمل يف 
افالم ) برصة س�اعة 11( وفلم ) ارحموني 
( وتمثيلي�ات عدة منه�ا ) االخوة ( ..كانت 
الشاشة الس�احرة قد فتحت االفاق امامي 
ي�وم اصطحبتن�ي معها  والدت�ي وخايل اىل 
س�ينما بغ�داد وكان الع�رض االول لفلم ) 
ب�رصة س�اعة 11( ، كنت ارى س�حرا وانا 
اش�اهد خايل عىل الشاشة الكبرة الساحرة 
، مم�ا جعل ان تكون الس�ينما ومش�اهدة 
االف�الم فيه�ا م�ن هوايات�ي ولكث�رة دور 

العرض السينمائي يف بغداد انذاك . 
من�ذ طفولتي اتنقل بني اروقة مؤسس�ات 
ودوائر الفنون لكن تكرس اهتمامي للتمثيل 
، وزاد م�ن ذلك وانا تلمي�ذ يف االبتدائية كان 
قد درس�ني الفن�ان الكبر االس�تاذ ) مكي 
الب�دري( ، كنت دائم�ا يف اليوم ال�ذي لدينا 
درس العلوم اذهب للمدرسة وكيل فرحا ان 
ارى اس�تاذي وان�ا ارا ه يف التلفزيون وهذا 
يف مطلع الس�بعينيات، يف حينها والدي كان 
موظفا موسيقيا يف دائرة السينما واملرسح، 
كان يصطحبن�ي مع�ه يف اغل�ب الحف�الت 
واالعم�ال الت�ي قدمت يف م�رسح مصلحة 
الس�ينما وامل�رسح يف ك�رادة مري�م وكذلك 
عىل قاعة الخل�د .. وقد يكون من الحظ ان 
يجعل الله يف طريقي اش�خاص يكون لهم 

تأثر يف اخياري لطريقي ، كان قد درس�ني 
يف املتوس�طة  اس�تاذي الفن�ان واملخ�رج 
انورعباس كان قد درس�ني مادة  الفيزياء 
كل ذلك كان له دور ايجابي يف النش�أة، فانا 
نش�أت بني بيئتني البيئة العائلية والربوية 
ب�كل فنونه�ا ..والبيئ�ة الفنية ب�ني دوائر 
الفن�ون كافة ه�ذا جعلني ان اك�ون فنانا 
وارص اك�ون ممث�ال، وق�د تك�ون خانتني 
بعض الظروف التي مر بها العراق وبسبب 
التحاقي بالخدمة العس�كرية واخذت مني 

سنني طوال ابتعدت عن العمل الفني .
-ابداعاتك وهواياتك خالل مرحلة الدراسة 

– االبتدائية – املتوسطة – االعدادية 
- ق�در يس�تغرب املتاب�ع عندم�ا يس�مع 
املتابع�ة  ه�ي  هوايات�ي  اه�م  اح�دى  ان 
واالهتمامات السياس�ية ، وهذا ايضا ناتج 
عن البيئة والعائلة والتي كان لها اهتمامات 
سياس�ية ق�د تك�ون مختلف�ة التوجهات 
القومية واإليديولوجية لكن جميعها تصب 
يف املصلح�ة الوطنية ، هذا مادفعني منذ ان 
كنت ش�ابا اعطي شيئا من وقتي للقراءات 
لتاريخ  التاريخي�ة وباالخ�ص  السياس�ية 
العراق الس�يايس الحديث وكنت مس�تمعا 
جيدا ملن يكربني س�نا وخربة يف السياس�ة 
ووالدي مث�يل االعىل يف النضال حيث اعتقل 
عام 1963 وحكم عليه واودع يف الس�جون 
.. بالتأكي�د لدي هواية مهم�ة وهي ركوب 

الدراج�ات الهوائية ) البايس�كل ( ومازلت 
وان�ا اق�رب اىل عم�ر 60 ارك�ب الدراج�ة 

الهوائي�ة .
ول�دي اهتمام�ات علمي�ة متع�ددة وذل�ك 
جاء من خالل دراس�تي العلمي�ة وانتمائي 
اىل املراك�ز املهني�ة و مراكز الش�باب فرة 
الش�باب وكان ج�زء م�ن اهتمامات�ي هي 
امليكانيك .وانا ميكانيكي سيارات ومعدات 
ثقيل�ة وطائ�رات ماه�ر ج�دا ، وعملت يف 
الجيش كميكانيكي ووزارة النفط كمعاون 
مالح�ظ فن�ي يف معم�ل تصلي�ح املركبات 

والريالت .
عن�د وص�ويل اىل هولن�دا ط�ورت مه�ارة 
ميكانيك الطائرات من خالل مش�اركتي يف 
دورة لصيان�ة الطائ�رات يف احدى رشكات 

الطران ومنحتني شهادة ممارسة املهنة.
ه�ذه الهواي�ات رافق�ت جمي�ع املراح�ل 
العمري�ة والدراس�ية وترافقت مع عميل يف 

الفنون ايضا ، 
ان�ا ش�خصيا امي�ل اىل ان يمته�ن الفن�ان 
املرسح�ي واملمث�ل مهن�ة مهني�ة اخ�رى 
لتس�نده يف حياته الن الفنون ليس�ت دائما 
س�اندة لحياة االنس�ان ماديا يف ظروف بلد 
مثل بلدنا ..والضر ان يكون الفنان مدرسا 
او اس�تاذا او كهربائي�ا او ميكانيكيا او اي 

مهنة محرمة .

-اذا كن�ت خري�ج كلي�ة ه�ل ل�ك ابداعات 
وهواي�ات مارس�تها خ�الل الكلي�ة  حدثنا 

عنها باسهاب وليس باختصار ؟ 
- كما ذكرت انا خريج كلية الفنون / قسم 

الفنون املرسحية 
خالل فرة الدراسة يف الكلية كنت منغمسا 
كليا يف الفنون بني املرسح وعميل كمساعد 
مخرج ومن ثم مخرج�ا يف االذاعة الكردية 

يف بغداد .
اشركت خالل فرة دراستي يف الكلية بعدد 
من االعمال املهمة ومع اس�اتذة كبار ، وانا 
يف املرحل�ة االوىل كانت اول مش�اركة يل مع 
االس�تاذ الراح�ل ابراهيم ج�الل رحمه الله 
يف اخ�ر اعمال�ه وه�ي مرسحية ) الش�يخ 
والغاني�ة ( أو املوم�س الفاضل�ة ل) ج�ان 
بول س�ارتر( ،  وان كان دورا بس�يطا لكن 
اعتربته كبرا لوقويف اول مرة  عىل خش�بة 
مرسح الرش�يد مع العم�الق ابراهيم جالل 
وامام الجمهور. ويف نفس العام شاركت يف 
فلم امللك غازي ايضا دورا بسيطا اديت دور 
شخصية بريطانية لكن اعتربت دوري كبرا 
واق�ف اول مرة امام العدس�ة الس�ينمائية 

الساحرة مع محمد شكري جميل 
اش�ركت يف مرسحي�ة ) أذان يف منتص�ف 

اللي�ل ( واديت ش�خصية الخليف�ة املقتدر 
بالله اخراج الدكتور سعد عبد الكريم .

وانا طالب يف املرحلة الثالثة رش�حت للعمل 
يف اول مسلسل تلفزيوني مع املخرج محمد 
ش�كري جمي�ل / مسلس�ل حكاي�ة املدن 
الث�الث / الجزء االول واعقبها بعد س�نتني 
ايض�ا عمل�ت يف الج�زء الثاني / واس�ند يل 
ش�خصية ضابط تركي وبمس�احة جيدة، 
كان�ت تجربة فريدة وانا اقف امام الكامرا 
ومع عمالقة الس�ينما والتلفزيون العراقي 
، تجربة اس�تفدت منها كثرا العرف عوالم 
التعام�ل مع الكامرا ، وخاللها ش�اركنا يف 

دورة تدريبي�ة عىل الفروس�ية ، وكنت من 
املتميزين يف ركوب الخيل .

ويف ه�ذا الع�ام ايض�ا رش�حت للعم�ل يف 
مسلس�ل ) ذات الهم�ة ( واديت ش�خصية 
هارون الرشيد عندما كان امرا ، من اخراج 

املخ�رج الراح�ل ع�يل االنص�اري .
يف املرحلة االخر يف الكلية اختارني استاذي 
الفنان الكبر بدري حس�ون فريد ألجس�د 
ش�خصيتني يف عملني منفصلني ، احداهما 
يف النص�ف االول من العام ال�درايس االخر 
وكان�ت مرسحية ) خط�وة من الف خطوة 
وخطوة ( من تأليفه واخراجه وقدمت عىل 
مرسح حقي الش�بيل يف الكلي�ة وبعدها تم 
عرضها عىل مرسح الرش�يد وكان قد اسند 
يل الش�خصية الرئيس�ة .ويف النصف االخر 
م�ن الع�ام ال�درايس وتحدي�دا يف ي�وم 27 
آذار يوم املرسح العامل�ي قدمنا مرسحية ) 
رده�ة رقم 6 ( للكاتب الرويس ) جيكوف ( 

واخراج االس�تاذ بدري حس�ون فريد 
واس�ند يل احدى اهم الش�خصيات يف العمل 
) الدكتور خيتوف ( واش�رك يف العمل عدد 
م�ن الفنانني منه�م الراجل الفن�ان مهدي 
الحسيني والفنان حكيم جاسم وجمع هذا 
العم�ل ارب�ع ممثلني من القومي�ة الكردية 
.و كانت هذه املرسحي�ة مرشوع تخرجي 
وارشف عىل املرشوع اس�تاذي الكبر بدري 

حسون فريد ايضا . 
 بع�د هاتني التجربتني ومواكبته لنش�اطي 
عىل مستوى املرسح يف دراستي منذ املرحلة 
االوىل حتى تخرجي من الكلية وكان االستاذ 
بدري يدرس�نا م�ادة ) الص�وت وااللقاء ( 
..استمعت اىل جميع نصائحه ..قال يل يوما 
) ابني س�روان اعتني بنفس�ك انت ممثل 
ممتاز وتذكرني بشبابي النك دؤوب وملتزم 
ومثاب�ر( . كان له الفض�ل االول واالخر يف 

صقل املوهبة اكاديميا .
-متى فكرت بالعمل يف االذاعة وملاذا ، كيف 

دخلت العمل االذاعي 
االذاعة عال�م خاص والنه يتعامل بالصوت 
واالجه�زة فق�ط لذل�ك يحت�اج اىل مهارات 
متع�دد ، انا كم�ا ذكرت س�ابقا وانا طفال 
اتردد ع�ىل االذاعة مع وال�دي عندما انتقل 
من السينما واملرسح اىل االذاعة والتلفزيون 
ع�ام 1974 ، كان يأخذني معه وعدة مرات 
اشركت يف تس�جيل بعض االغاني الكردية 
) مع الكورس( يف استديو التسجيل واتذكر 
كان يطلق عليه اس�تديو عبد الكريم قاسم 

.

لم اكن بعيدا عن اروقة االذاعة والتلفزيون 
، حتى ج�اءت الفرصة املث�ىل عندما طرح 
عيل االس�تاذ املخ�رج الكبر نارص حس�ن 
التدريب يف االذاعة الكردية وجاء ذلك يف عام 
1990 وفع�ال ب�دأت اتدرب معه كمس�اعد 
مخرج  واملونتاج اإلذاعي وبعد مدة قصرة 
افتتح�ت دورة مخرجني اذاعي�ني يف مركز 
التدريب االذاعي والتلفزيوني واشرك فيها 
عدد من الش�باب الكرد ومن بينهم زوجتي 
الحالي�ة والت�ي انضمت لإلذاع�ة بعد هذه 
الدورة مبارشة ، وكان�ت دورة ممتازة ملدة 
شهرين تخرجنا بشهادة مخرجني ، وعملنا 

بعدها بعقود يف االذاعة الكردية ، حتى عام 
1996مخرج�ا فيه�ا .وارشف ع�ىل الدورة 
الدكت�ور ب�در خ�ان الس�ندي كان حينه�ا 
مدي�ر عام دائ�رة النرش والثقاف�ة الكردية 
ومدير االذاعة الكردية االستاذ محمد سليم 

سواري وكما ذكرت االستاذ نارص حسن .
-هل كانت نيتك العمل يف االذاعة والتلفزيون 

كمخرج ام مصور ام مونتر ام ماذا  
- ه�ديف م�ن العم�ل يف االذاع�ة ان اك�ون 
مخرج�ا اذاعيا يف االذاعة الكردية باالضافة 
اىل تواج�دي فيها للعم�ل كممثل تلفزيوني 

ان اسندت يل اعماال .
- كيف تم تعيينك ومتى ؟

- عمل�ت يف االذاع�ة الكردية بعق�د وكذلك 
بعقود مع قسم الدراما العربية ، الن االعمال 
الدرامية لالذاعي�ة الكردية كانت ميزانيتها 
عىل قس�م الدراما وبارشاف االستاذ الراحل 
مهند االنصاري ، بعد ان قمنا باعادة تفعيل 
العمل بالدراما الكردية بعد  توقفها بسبب 
الظروف السياس�ية .لعدم امكانية مجيء 
الفنانني من كردس�تان اىل بغ�داد بعد عام 
1991 .اعتمدنا يف اعمالنا عىل كادر اإلذاعة 
وكذلك بعض الطلبة الكرد من كلية الفنون 
واالقارب املقيمني يف بغداد من الذين لديهم 

مواه�ب يف العم�ل االذاع�ي .
- هل تم ادخال�ك يف دورات بمعهد التدريب 

وعىل اي تخصص ؟
- شاركت يف دورة االخراج االذاعي يف مركز 
التدري�ب االذاع�ي والتلفزيوني يف تخصص 

االخراج واملونتاج االذاعي .
-اول عمل استلمته يف االذاعة والتلفزيون؟

- برنام�ج يومي مل�دة 55 دقيق�ة ) صباح 
الخر ( او ) به ياني باش ( يف االذاعة 

ام�ا يف التلفزي�ون كم�ا ذكرت انف�ا عملت 
ممثال م�ع االس�تاذ محمد ش�كري جميل 
يف مسلس�ل حكاية امل�دن الثالث�ة لجزءين 

.وبعدها اعمال تلفزيونية اخرى .
-كي�ف كانت رؤية االخرين تجاه اول عمل 

قدمته ؟
- الجميع يف االذاعة الكردية كان يشيد بما 
اقدمه النها ليس�ت تجربة س�هلة ان يسند 
يل اخراج برنامج 55 دقيقة وبرنامج يومي 
ويبث صباحا الس�اعة الثامن�ة .وكان من 

اروع الربامج .
-ع�دد اهم الربامج الت�ي قدمتها يف االذاعة 

والتلفزيون؟
- برنام�ج صباح الخ�ر) بياني باش(  55 
دقيق�ة يوم�ي وعىل م�دى اكثر م�ن اربع 

سنوات لم يتوقف 
برنام�ج يوم�ي ) نس�مات الصب�اح ( 15 
دقيقة شعر وموسيقى من الربامج الدافئة 
برنامج ) اسبوع الفن ( 55 دقيقة برنامج 
يهت�م يف متابع�ة الحرك�ة الفني�ة الكردية 

وعدد من برامج التنمية .
اخراج�ي مسلس�ل قصص االنبي�اء باللغة 
الكردية عام 1993وتم تس�جيله يف استديو 

يعقوب االمني.
او  االذاع�ة  يف  برام�ج  اع�ددت  -ه�ل 

التلفزيون؟
 ل�م اخض تجربة االعداد لكن كنت اش�ارك 

املعد يف بعض الفقرات وطريقة طرحها .
-اىل اي سنة عملت يف االذاعة

يف االذاع�ة الكردية اىل ع�ام 1996 كمخرج 
اذاعي وبس�بب انتقايل عام 1995 اىل دائرة 
الس�ينما واملرسح ومواظبة العمل معها يف 
بع�ض االعمال ، وبس�بب بع�ض الظروف 

الخاصة ابعدتني قليال عن االذاعة .
-متى اعتزلت العمل االذاعي ؟

- هو ليس اعتزاال اليمكن للفنان ان يعتزل 
العمل ، لكن عندم�ا تختلف الظروف والتي 

تحتم تغير خطة وبرمجة العمل والحياة ، 
ابعدتني قليال عن االذاعة فقط .

- مت�ى انتقلت اىل دائرة الس�ينما واملرسح 
وماذا عملت وقدمت فيها

- قب�ل االنتقال رس�ميا للس�ينما واملرسح 
كان�ت زوجت�ي عض�وة الفرق�ة القومي�ة 
للتمثي�ل من بني اهم االعم�ال التي قدمتها 
مرسحي�ة ) ال�ذي ظ�ل يف هذيان�ه يقظا ( 
اخ�راج الفن�ان غان�م حمي�د ع�ىل مرسح 
الرش�يد يف عام 1993 وشاركت يف مهرجان 
امل�رسح العربي الثان�ي وحصلت املرسحية 

الجائزة الثاني كافضل عمل مرسحي . 
وم�ن املفاجآت الت�ي حصلت ب�ان زواجنا 
اعلن عنه من قبل االس�تاذ غانم بعد انتهاء 
الع�رض املرسح�ي وت�م زفافنا مش�يا من 
مرسح الرش�يد اىل فندق ميليا منصور بعد 
حف�ال يف صال�ة امل�رسح ش�اركنا فرحتنا 
ع�دد كبر من الزم�الء والفنانني ونقل ذلك 
تلفزيوني�ا ع�رب برنامج ) ناف�ذة عراقية ( 
اخراج الدكتور صالح الصحن تحت عنوان 

) زواج فنانني عىل مرسح الرشيد(  .
انتقلت اىل السينما واملرسح عام 1995 ويف 
نفس العام اش�ركت يف اول عمل مرسحي 
مه�م جدا  هو مرسحية س�ن العقل اخراج 
الفنان غانم حميد ويعد من افضل التجارب 
املرسحية والتي س�لطت الضوء عىل الواقع 
االجتماعي والس�يايس امل�ردي خالل فرة 
الحص�ار االقتصادي وماقبل�ه وقدم العمل 
ع�ىل مرسح املنصور يف س�احة االحتفاالت 
وش�ارك يف العم�ل نخب�ة كبرة م�ن نجوم 
الفن�ان  العراق�ي وع�ىل راس�هم  امل�رسح 
الكبر س�امي قفطان، تع�د  هذه التجربة 
الفري�دة والت�ي رافقتها تدريبات 5 اش�هر 
من ضمنها تدريبات رقص تعبري للوحات 
راقص�ة تع�رب عن اف�كار الن�ص املرسحي 
والتي طرحها الفنان غانم حميد بكل جرأة 
ورافقتها اغاني لحنها الفنان رسور ماجد 

واشعار الشاعرة الكبرة فاطمة الليثي.
بعده�ا ع�ام 1996 اش�ركت يف املرسحية 
الش�عبية ) املنكطعة ( تاليف حسن دكسن 
واخراج س�امي قفطان وبمش�اركة نجوم 
امل�رسح العراق�ي بينه�م االس�تاذ س�امي 
الجب�ار  عب�د  الفن�ان  والراح�ل  قفط�ان 
الرشق�اوي والفن�ان عم�اد ب�دن وزوجتي 
الفنان�ة انتص�ار جم�ال والفنان�ة ايناس 

طالب 
والع�د  التن�ازيل  الع�د   ( فل�م  اش�ركت يف 
التصاعدي ( اخراج االس�تاذ محمد شكري 
جمي�ل واس�ند يل ش�خصية قائ�د الحامية 
العثمانية / وهو فل�م تاريخي يتحدث عن 
حقبة تاريخية من تاريخ العراق بني 1845 

اىل 1950 
اشركت عام 1996 -1997 كساعد مخرج 
ومدي�ر مرسح يف مرسحي�ة النهضة تأليف 
واخ�راج الفنان عباس الحربي وقدمت عىل 

منتدى املرسح ومرسح الرش�يد .
اش�ركت يف الفلم العراق�ي الحربي  ) حفر 
الباطن ( اخراج االستاذ الراحل عبد السالم 
االعظم�ي ، واس�ند يل ش�خصية رئيس�ية 
مخاب�ر يف احدى الوحدات العس�كرية وهو 
م�ن القومي�ة الكردية يف الجي�ش العراقي 
.الفل�م يحكي قص�ة حقيقة وقع�ت اثناء 
ح�رب الخلي�ج الثاني�ة ع�ام 1991 بعد ان 
قام�ت الق�وات الربيطانية بالتق�دم ودفن 
فوج كام�ل بالجرافات وبق�ى منهم 9 مع 
امر الف�وج يف احدى املالجئ املحصنة تحت 
االرض يس�عون للخ�روج وج�رى ذل�ك يف 

منطقة حفر الباطن .
وش�ارك يف الفل�م ع�دد كبر م�ن الفنانني 
والنج�وم واس�ندت ش�خصية ام�ر الفوج 

للفنان الراحل نزار السامرائي .
قدمنا مرسحية ) النخيل اليرتقي املدارج ( 
تألي�ف واخراج عبد الحس�ني ماهود وكنت 
وش�اركتني  فيه�ا  الرئيس�ة  الش�خصية 
بطولة العمل زوجتي الفنانة انتصار جمال 
والراحل الفنان يوسف سواس وتم عرضها 
عىل خش�بة مرسح الرشيد يف شباط 2001 
، كنا نحاكي الناس عىل ان تتشبث باالرض 
والوط�ن والتغادره�ا والتغره�ا االض�واء 
الرباق�ة والش�عارات الزائف�ة وعلين�ا بناء 

وادامة هذه االرض وعدم تركها للمحتل .
باالضافة اىل اش�راكي يف اعمال تلفزيونية 

عديدة منها :
مسلس�ل الحارة الزرق�اء اخ�راج الدكتور 
ش�خصيات  يل  واس�ند  الجب�وري  ط�ارق 
مختلفة النه مسلسل علمي تعليمي تربوي 

عام 1999
مسلس�ل ايام التحدي اخراج الفنان فارس 

طعمة التميمي عام 2001
مسلس�ل حادثات قبل ن�زول االيات اخراج 

الفنان سالم االمر عام 2000
مسلس�ل النب�ع امل�ر اخ�راج الفن�ان اكرم 

كامل 
مسلسل صندوق الدنيا اخراج سالم االمر 

مسلس�ل اش�هى املوائد يف مدين�ة القواعد 
اخراج الفنان الكبر ) عمانوئيل رسام (.

-هل تم تكريمك متى وبماذا ؟
-تم تكريم عدد من املسلسالت التي شاركت 

فيها ممثال وهي 
مسلسل حكاية املدن الثالثة ومسلسل ذات 
الهمة م�ن قبل الرئي�س العراقي الس�ابق 

بمبالغ مالية .
-اي�ن ان�ت االن وم�اذا تعم�ل ؟ 

- االن اقي�م يف هولن�دا مع عائلت�ي بعد ان 
غ�ادرت العراق بس�بب االحت�الل ، حاليا ال 
اعم�ل متفرعا بع�د ان تعرض�ت اىل حادث 
ادى اىل ك�رس يف العمود الفقري بقيت فرة 

طويلة تحت العالج .
- حدثنا عن رحلتك يف الخارج ؟

- الرحي�ل وت�رك الوط�ن صع�ب ج�دا ولم 
افك�ر يوم�ا ان اغ�ادر وطني اال س�ائحا ، 
لكن االحت�الل دفعن�ي ان اغ�ادر وعائلتي 
اىل خ�ارج العراق كما هو ح�ال املاليني من 
العراقيني تعرض�ت للتهديد.وكانت رحلتي 
ع�ىل مرحلت�ني ، غ�ادرت ان�ا اوال باتج�اه 
اوروبا وبعد رحلة ش�اقة ومليئة باملخاطر 
وعب�ور دوال وبح�ارا حتى وصل�ت هولندا 
وغ�ادرت عائلتي اىل كركوك ..وبعد حصويل 
عىل اللجوء الس�يايس واالقامة تمكنت من 

سحب عائلتي عام 2006 .
مغادرة الوطن بحثا عن االمان واالستقرار 
بع�د ان رضب رسط�ان  الطائفية الجس�د 
اآلالف  العراق�ي وراح ضحيته�ا ع�رشات 
دون ذن�ب اقرفوه س�وى تنفي�ذا ملخطط 

ماس�وني .
 بدأت حياتنا من الصف�ر انها حياة جديدة 
ومجتم�ع جديد وع�ادات وتقالي�د جديدة 
علين�ا االندماج فيها بدءا م�ن تعلم اللغة ، 
ومنه�ا قد نتكي�ف معه ومنها ق�د نرفضه 
لك�ن بالنتيج�ة علين�ا ان نتقب�ل كل يشء 

ضمن حدود املعقول . 
بع�د ان تعلمنا اللغة واس�تغرقت فرة من 
الزم�ن النه�ا لغة غريب�ة ،  قمن�ا بمعادلة 
شهاداتنا لكلية الفنون ، لكن لالسف العمل 
يف امل�رسح صع�ب ج�دا ان تجعل�ه طريق 
ملعيش�تك وهذا ح�ال اغلب الفنان�ني الذين 

غادروا العراق اىل بلدان الشتات .
عملت ع�ىل معادلة ش�هادة معه�د النفط 
لصيان�ة  دورة  يف  ش�اركت   امليكاني�ك   /
الطائرات الصغرة يف احدى مدارس الطران 
الش�هادة  ال�دورة واس�تلمت  ونجح�ت يف 
ومارست العمل فرة التدريب العميل ، لكن 
ل�م يحالفني الح�ظ تعرض�ت اىل اصابة يف 
العم�ود الفقري ابعدتني ع�ن العمل نهائيا 
.علما كنت س�عيدا يف ه�ذه املهنة النها من 

هواياتي املحببة .
-اش�ركت يف اعم�ال مرسحي�ة او فنية او 

اعالمية خارج العراق ؟
اش�ركت  يف مرسحية كوميدية ) املرش�ح 
الس�يايس يف صالة ال�والدة ( تأليف لودفج 
هولب�ر و اخ�راج هان�س بي�ر ، لفرق�ة 
مرسحي�ة دنماركي�ة  تابعة ملدينة س�ورو 
وقدم�ت ع�ىل مس�ارح صيفي�ة واس�تمر 
العرض ملدة اسبوعني .تتحدث املرسحية عن 

املهازل السياسية للمرشحني لالنتخابات.
كما اش�ركت يف عم�ل مرسح�ي لالطفال 
عن قصة املس�يح تالي�ف واخ�راج الفنان 
الدنمارك�ي ) كاي ( م�ع عدد م�ن املمثلني 

وقدمت يف راس السنة امليالدية .
اش�ركت يف دورة الصحافة واالعالم والتي 
اقامها الصليب االحمر الدنماركي بالتعاون 
م�ع مراس�ل قن�اة الجزي�رة يف الدنم�ارك 

وحصلت عىل ش�هادة الدورة بنجاح .
هديف وامنيتي ..

-اس�أل الله ان تس�نح يل الفرص�ة للعودة 
للوطن لش�وقي اىل خش�بة املرسح والعمل 
م�ع زمالئ�ي الفنان�ني يف جمي�ع مفاصل 

الفنون الن
الفن�ان مثل الس�مكة ان اخرجتها من املاء 
ماتت ..مهما عملن�ا تبقى رئة الفنون هي 
م�ن تحيين�ا الننا نقدم من خاللها رس�ائل 

مختلفة للمجتمع .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

تأثرت خبالي انور الشيخلي الذي عمل يف فلم  بصرة ساعة 11
عملت لسنوات طويلة خمرجا يف االذاعة الكردية يف بغداد

 

اديت شخصية هارون الرشيد يف مسلسل ذات اهلمة  

املخرج الكردي سريوان انور صاحل لـ”الزوراء”: برنامج صباح اخلري اول عمل لي يف االذاعة 
عرفت�ه مخرج�ا يف اإلذاع�ة الكردية التابع�ة اىل املؤسس�ة العامة 
لإلذاع�ة والتلفزيون حينها، كان ذلك يف تس�عينيات  القرن املايض 
ينتمي اىل مدينة مهمة يف كردس�تان العراق وهي السليمانية وتعد 
مركزا مهما من مراكز الثقافة والفنون يف عموم كردستان وكان لعائلة بابان 
نصيب�ا كبرا يف مجال الثقافة والفنون بكل تخصصاتها .. ينتمي اىل عائلتهم 
عدد كبر ج�دا من الفنانني يف مج�ال الفنون املرسحية والفنون التش�كيلية 
والغن�اء واملوس�يقى كذلك يف مجال الصحافة واالعالم والسياس�ة مما يمنح 

انطباعا بنيويا لنشأة جميع الطاقات الشبابية يف هذه العائلة .

س�روان انور صالح ينتمي لعائلة تعش�ق املوس�يقى والغناء ، اذ تعد عائلة 
بابان العراقية الكردية اول من ادخلت عزف آلة ) الرمبيت ( للعراق من خالل 
ع�م والده ) عبد الق�ادر بابان( الذي عزف عىل هذه االل�ة عام 1934 ضمن 
مدرس�ة موسيقى الجيش وجاء بعده والده ) انور صالح بابان ( الذي عزف 
ع�ىل ال�ة الرمبيت عام 1946 حت�ى اصبح عازفا اول يف الفرقة الس�مفونية 
العراقية ، وجاء من بعدهم كدد كبر من املوسيقيني ممن عزفوا آلة الرمبيت 

و مختلف اآلالت واخرهم وليس اخرهم ولده جمال سروان الذي 
يعزف اليوم عىل آلة الرمبيت يف احدى الفرقة الهولندية .

حوار  – مجال الشرقي

اول مشاركة لي مع الراحل ابراهيم 
جالل يف مسرحية  الشيخ والغانية 
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نصائح طبية

للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك

م�ا  ن�ادراً  الجس�م  يف  عض�و  هن�اك 

نتحدث عنه، ويمكن تصنيفه “نقطة 

السعادة”. ويوجد يف الجزء العلوي من 

الصدر ويسمى الغدة الصعرتية.

من الس�هل إيجادها: ضع�ي أصبعني 

ع�ى الحف�رة يف الج�زء الس�فيل م�ن 

الرقبة، فوق عظم�ة الصدر بالضبط. 

للغ�دة  التقريب�ي  املوق�ع  ه�و  ه�ذا 

الصعرتية.

“نقط�ة  الصعرتي�ة  الغ�دة  تس�مى 

الس�عادة” ألنها تحيد الطاقة السلبية 

وتعزز الجهاز املناعي والصحة العامة 

ككل.

تنشيط “نقطة السعادة”

تحف�ظ الغ�دة الصعرتي�ة الطاق�ة يف 

الجس�م. ع�ى العكس م�ن ذلك، حني 

تش�عرين بالتوت�ر، ت�ؤدي إىل خفض 

الطاق�ة الحيوي�ة. لذلك، ح�ني يعاني 

جس�مك من خل�ل يف الطاق�ة، يمكنك 

ع�اج ذل�ك عن طري�ق التجس�ر بني 

الدماغ والجسم.

رّبتي بخفة ودلكي هذه النقطة، فهذا 

من الطرق الفعالة جداً لزيادة ذبذبات 

أيض�ا  يمكن�ك  الجس�م.  يف  الطاق�ة 

تحفي�ز الغ�دة الصعرتية باس�تخدام 

قبض�ة الي�د، بطريقة ط�رزان )ولكن 

برضبات صغرة وخفيفة، ال ترضبي 

صدرك بقوة(. أيا كانت الطريقة التي 

تختارينها، مارس�يها مل�دة 20 إىل 30 

ثانية وتنفيس بعمق.

بالطبع، يمكنك إىل جانب هذا التحفيز 

تش�جيع نفس�ك بكلم�ات إيجابي�ة. 

وس�تعرفني أن “نقطة السعادة” هذه 

قد تنشط حني تشعرين بقشعريرة يف 

الجس�م، مصحوبة بإحساس بالفرح 

والس�عادة. ق�د يس�تغرق ه�ذا بعض 

الوق�ت وإذا كن�ت تتمرن�ني كل ي�وم 

ستشعرين بفعالية هذا التحفيز.

إذا كنت عرض�ة يف الكثر من األحيان 

لنوب�ات الذع�ر أو القل�ق أو التوت�ر، 

قومي بهذا التمرين عدة مرات يف اليوم 

الس�تعادة التوازن يف حياتك.

يع�رف الكث�رون أن زي�ادة ال�وزن تزيد من خط�ر اإلصابة 
بأمراض القلب، إال أن دراس�ة جديدة بينت أن موضع دهون 

الجسم هو األكثر أهمية. 
وكش�فت الدراس�ة - الت�ي أجريت عى ح�وايل 700 امرأة يف 
مرحل�ة ما بعد انقطاع الطم�ث - أن الدهون املرتاكمة حول 
الخ�ر تمثل خطراً أكرب لإلصاب�ة بمرض الرشيان التاجي، 

مقارنة بمؤرش كتلة الجسم الكيل املرتفع.
القلب التاجي.. س�بب رئي�يس للوفيات ويع�د مرض القلب 
التاجي من األس�باب الرئيسة للوفيات حول العالم، فيما تم 
تعريف الس�منة بأنها مؤرش كتلة الجسم ألكثر من 30 كغ/

م2، وه�و من العوامل الخطرة مل�رض القلب التاجي، وغالباً 
ما تكون مصحوبة بعوامل أخرى كمخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب، واألوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

 BMI ولك�ن، وفقاً للدراس�ة، ال يؤخ�ذ مؤرش كتلة الجس�م
يف االعتب�ار مواض�ع تخزي�ن الدهون يف الجس�م، خاصة أن 
ش�خصني بالطول ذاته يمك�ن أن يكون ل�كل منهما مؤرش 
كتلة جس�م 29، عى س�بيل املثال، ومع ذلك يمكن أن تكون 
تركيب�ة الكتلة مختلف�ة تماماً، أي أن يك�ون تراكم الدهون 

لدى أحدهما يف منطقة الخر واآلخر يف الفخذين. 
وربما يكون أحدهما العب كمال أجسام، ولديه كمية كبرة 
م�ن كتل�ة العضات، يف ح�ني أن اآلخر قد يك�ون زائد الوزن 
بس�بب األكل غ�ر الصحي، ويحتم�ل أن يك�ون لديه درجة 

كبرة من الدهون الحش�وية يف الجس�م، م�ن النوع الخطر 
الذي يرتاكم عادة حول البطن.

وأوضحت الدراسة، التي شملت حوايل 700 امرأة كورية، أن 
خطر اإلصابة بأمراض القلب أعى بكثر لدى النساء اللواتي 
بل�غ حج�م خصورهن 85 س�م ع�ى األق�ل )33.5 بوصة(، 
باملقارن�ة مع أولئك زائدات ىف الوزن عموماً، مع مؤرش كتلة 

جسم يزيد عن 25.
الس�منة املركزي�ة وم�رض القلبوقال�ت دكت�ور س�تيفاني 
فوبيون، املدير الطبي يف جمعية NAMS، التي تعنى بمرحلة 
ما بعد انقطاع الطمث يف أمركا الش�مالية: “ال تتش�ابه كل 
الدهون، ولكن تعد الس�منة املركزية خطرة بش�كل خاص، 
ألنها مرتبطة بمخاطر اإلصابة بأمراض القلب، القاتل األول 

للنساء”.

وتعترب هذه النتائج مهمة بشكل خاص لنساء ما بعد انقطاع 
الطم�ث، اللواتي يحتج�ن إىل زيادة التخلص م�ن الدهون يف 
البطن. ويحمي هرمون األسرتوجني القلب واألوعية الدموية 
للمرأة قبل انقطاع الطمث، ولكن مس�توياته تنخفض أثناء 
وبعد انقطاع الطمث، مم�ا يزيد من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب التاجية.
وأضاف�ت دكت�ور فوبي�ون: “إن تحدي�د النس�اء املصابات 
بالدهون الزائدة يف البطن، حتى إذا كان مؤرش كتلة الجس�م 
لديهن يف املستويات الطبيعية، أمر مهم لتنفيذ تدخات نمط 

الحياة”.
س�لوكيات قد تس�بب أمراض القلب التاجيةأما الخرب السار 
فهو أنه يمكن تجنب اإلصابة بأمراض القلب التاجية إىل حد 
كبر من خال تحس�ني نمط الحياة اليوم�ي، بتناول أغذية 

صحية وممارسة الرياضة. 
وان قلة النش�اط البدن�ي، والوزن الزائ�د، والتدخني من بني 
بعض السلوكيات األساس�ية املرتبطة بزيادة خطر اإلصابة 

بأمراض القلب التاجية.
ويدع�م نتائج الدراس�ة الجديدة تقرير س�ابق لعام 2018، 
 ،NHS أصدرت�ه الهيئة القومية للخدمة الصحية يف بريطانيا
ويش�ر إىل أن محيط الخر الذي يتخطى 102 سم للرجال 
و88 س�م للنس�اء يزيد من احتمال اإلصابة بأمراض القلب 

لدى األشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أكثر.
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وحت�ى نك�وَن أش�خاًصا أكث�َر تأثرًا 

مّن�ا  قري�ٍب  ش�خٍص  كلِّ  حي�اِة  يف 

ون�رتك انطباعات جيدة لديهم س�وف 

نس�تعرض عليكم الطريقَة اإليجابيَة 

حت�ى تعط�ى دائم�اً فك�رة ممت�ازة 

وايجابي�ة عن�ك ل�دى اآلخرين س�واء 

املس�توى  أو  العم�ل  مس�توى  ع�ى 

االجتماعي:

البهجَة واملرح

أول خط�وة لترتك انطباًع�ا جيدا عنك 

أمام اآلخرين  ذلك أن االبتسامُة تبعُث 

البهج�َة والرسوَر يف وجِه األش�خاِص 

الذين تقابلهم، وه�ذا من االنطباعاِت 

الجي�دِة التي ال ُتن�ى، ألّنها تمنحهم 

األمَل من هذه االبتسامة الرقيقة.

قوًة الشخصيًة

تعد ش�خصيًة قويًة والثق�ة بالنفس 

املفت�اح االول ل�رتك  للتأث�ر ايجابا يف 

حياِة األش�خاِص بشكٍل كبٍر وتكوين 

صورة ممت�ازة وايجابية عنك ذلك ان 

الشخص الواثق بنفس�ه يكون  قادرا 

�ِل املس�ؤولياِت، وعى إيجاِد  عى َتَحمُّ

الحلوِل أليِّ مشكلٍة قد تواجهه.

الكلمُة الطيبُة

للكلمٍة الطيبٍة تأثٌر كبٌر عى النفوِس، 

لذا علينا أن نختاَر كامنا بعنايٍة ودقٍة 

وأن نراعي مش�اعَر اآلخرين، فالكلمِة 

الطيب�ة تش�ّجَع وتحّفَز ع�ى تحقيِق 

الحل�ِم، وتبعُث األمَل ب�داًل من هدمه، 

وهذا م�ا يعط�ي انطباًعا جي�دا عنك 

أمام اآلخرين. 

األخاَق الفضيلَة

يحب الناس الشخص صاحب األخاَق 

يحرتمه�م  ال�ذي  والقي�َم،  الفضيل�َة 

ويعاملهم معاملًة حسنًة  مما يدفُعهم  

لاعتم�اِد علي�ه والوثوِق ب�ه، وبالتايل 

يتذكرون�ه جي�دا ألن�ه بات ش�خًصا 

مؤثرًا يف حياِة اآلخرين .

الطاقُة اإليجابيُة

م�ن املعروف أن ال أحد يحُب أن يتذكَر 

الش�خَص الس�لبي املستس�لم ال�ذي 

يمنحه�م اإلحب�اَط ب�ل يحب�ون م�ن 

يمنحهم الطاق�َة اإليجابيِة والتفاؤَل،  

املواق�ف  مواجه�ة  ع�ى  والق�درة 

الصعبة، وتحويلها من مواقٍف سلبيٍة 

إىل مواقٍف إيجابيٍة.

اإلنصاُت واالستماُع

يح�ب الناس الش�خص الذي يس�مَح 

له�م بالتعبِر عن آراِئهم وأن يس�مَع 

وينص�َت لهم أكثر وذلك ي�دُل عى أّنه 

يحرتمهم ويقدرهم وبالتايل يتذكرونه 

دائًما.

تبسيِط األشياِء

يحُب األشخاُص الجلوَس مع الشخص 

الذي يمتلَك القدرَة عى تبسيِط األشياِء 

ومواجه�ة مخاوف�ه والتغل�ُب عليها 

وبالتايل يتذكرونه.

كيف ترتك انطباعاً جيداً أمام اآلخرين لكي يتذكروك دائماً؟

هذه هي نقطة السعادة ... إليِك طرق حتفيزها

احذر وامتنع من اخطاء شائعة.....حنو مستقبل افضل...هلم

أغذية “تربك” عمل الغدة 
الدرقية.. عليك احلذر منها

املكوّنات
كاكاو – 5 ماعق كبرة

نشاء – ملعقة صغرة
دقيق – 7 ماعق صغرة

حليب سائل – 4 أكواب
سكر – كوب

زبدة – ملعقتان صغرتان
جوز الهند – ملعقتان صغرتان

 – مفت�ت  ش�اي  بس�كويت 
باكيتان

طريقة العمل
- يف قدر عى النار، ضعي الكاكو 
م�ع النش�اء والدقي�ق والحليب 

والسكر.
- أخلطي املكونات جيداً.

م�ن  الخلي�ط  اق�رتاب  عن�د   -
الزب�دة وجوز  الغلي�ان، ضع�ي 

الهند.
- أترك�ي الخليط يغ�يل قلياً ثم 

أطفئي النار. 
ضع�ي  برك�س،  صيني�ة  يف   -

طبقة من البسكويت.
ف�وق  الخلي�ط  أس�كبي   -

البسكويت.

- أعيدي الك�رة لإلنتهاء من كّل 
كمية الخليط. 

- أدخيل الكي�ك إىل الثاجة حتى 
يربد. 

تزّين�ي  أن  يمكن�ك  للتزي�ني:   -
بالكريمة أو حبيبات الشوكوالتة 

أو الشوكوالتة املبشورة.

أظهرت دراس�ة س�ويدية، شملت 
خمس�ة مايني ش�خصا، إمكانية 
صح�ة النظري�ة الت�ي ترب�ط بني 
ط�ول اإلنس�ان، وخط�ر اإلصابة 

بالرسطان.
وبحس�ب الدراس�ة، ف�إن ط�وال 
القام�ة من الرجال والنس�اء يزيد 
خط�ر إصابتهم برسطان�ي الثدي 

والجلد، وغرهما.
زي�ادة  كل  إىل  النتائ�ج  وتش�ر 
بق�در عرشة س�نتيمرتات يف طول 
األش�خاص البالغ�ني، تزي�د خطر 
 18 اإلصاب�ة بالرسط�ان بنس�بة 
يف املئ�ة يف النس�اء، و11 يف املئة يف 

الرجال.
لكن خرباء يقولون إن الدراسة لم 
تأخذ يف االعتبار الكثر من عوامل 
اإلصاب�ة األخ�رى، وإن�ه ال يتعني 

عى طوال القامة القلق.
وكانت دراسات سابقة قد أشارت 
إىل صل�ة بني الط�ول وزيادة خطر 
اإلصاب�ة بالرسطان، لكن س�ببها 

غر معلوم حتى اآلن.
معه�د  م�ن  باحث�ون  وق�دم 
كارولينسكا يف س�توكهولم نتائج 
الجمعي�ة  مؤتم�ر  يف  الدراس�ة 
ل�دى  الصم�اء  للغ�دد  األوروبي�ة 
الدراس�ة  يف  وتتبع�وا  األطف�ال، 
مجموعة من البالغني الس�ويديني 

ملدة تزيد عى خمسني عاما.
وبحس�ب الدراس�ة، يزي�د خط�ر 

إصاب�ة النس�اء طوي�ات القامة 
يف   20 بح�وايل  الث�دي  برسط�ان 
املئ�ة، يف حني يزيد خط�ر اإلصابة 
برسط�ان الجل�د ل�دى الجنس�ني 

بحوايل 30 يف املئة.
وقال�ت إمي�يل بين�ي، الت�ي قادت 
فريق البحث، إن النتائج قد تسهم 
يف التعرف عى عوامل اإلصابة، ما 

يعني إمكانية تطوير عاج.
“أس�باب  أن  أضاف�ت  أنه�ا  غ�ر 
متع�ددة،  بالرسط�ان  اإلصاب�ة 
ويصعب توقع تأثر نتائج الدراسة 
عى خطر اإلصابة بالرسطان عى 

املستوى الفردي”. 
ورغ�م أنه م�ن الواض�ح أن طول 
البالغ�ني لي�س س�ببا يف اإلصاب�ة 
بالرسطان، إال أنه قد يكون مؤرشا 
لعوامل أخرى لها عاقة بالنمو يف 

الطفولة.
ويق�ول العلماء أن ط�وال القامة 

لديه�م عوام�ل أكث�ر للنم�و، ق�د 
تش�جع يف تطور الرسط�ان، إذ إن 
لديه�م خاي�ا أكثر يف أجس�امهم، 
مم�ا يزيد من خط�ورة تحولها إىل 
خايا رسطانية. وكذلك قد تس�هم 
القام�ة  زي�ادة اس�تهاك ط�وال 

للطعام يف زيادة خطر اإلصابة.
وتقول دورثي بينيت، رئيسة مركز 
أبح�اث الخاي�ا الذري�ة بجامع�ة 
أن  املحتم�ل”  “م�ن  إن�ه  لن�دن، 
يرتب�ط خطر اإلصاب�ة بالرسطان 
بع�دد الخايا يف جس�م اإلنس�ان، 
“فاملرض ينش�أ ع�ن طريق تحول 
الخاي�ا العادي�ة. وط�وال القامة 
لديهم عدد أكرب من الخايا، وليس 

خايا أكرب”.
تأخ�ذ  ل�م  الدراس�ة  أن  ح�ني  يف 
يف االعتب�ار عوام�ل أخ�رى مث�ل 
التدخني، وتعرض النس�اء ملس�ح 

عى الثدي. 

املطبخ

دراسات حديثة

كيك بالبسكويت بدون فرن

طوال القامة قد يكونون أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان

أطف�ال س�عداء بع�د الط�اق أمر 
لي�س باله�ني، ولك�ن ال يصع�ب 
تنفيذه أيضاً.. إذا ما تم االتفاق بني 
الوالدين عى أن يمر الطاق بسام 
عى أبنائه�م، دون أن يرتك أي آثار 
س�لبية عى صحتهم أو سلوكهم، 
وه�ذا يت�م باملحافظة ع�ى عاقة 
ال�ود والتقدير واالح�رتام بينهما، 
وأال تح�دث - من جدي�د-  بينهما 
رصاعات أو نزاعات، حيث إنه من 
املعروف: أن الطاق يؤثر يف الطفل 
بداية من مرحل�ة الرضاعة وحتى 
املبك�رة ويمتد  الطفول�ة  مرحل�ة 

حتى املراهقة أيضاً.
الص�ورة  الطف�ل  يفق�د  الط�اق 

املثالية للوالدين
الب�د أن يت�م الخض�وع إىل رغب�ة 
الطفل س�واء كان يريد البقاء مع 
وال�ده أو مع والدته، م�ع الحفاظ 
ع�ى ح�ق الط�رف اآلخ�ر يف رؤية 

الطفل بانتظام.
 أال يح�اول أحد األبوين أن يفس�د 
عاق�ة االب�ن أو االبنة م�ع أمه أو 
أبيه؛ ألن ذلك يعود بش�كل س�لبي 

للغاية عى الطفل.
رغم عمر الرضيع وعدم استيعابه 
للكث�ر من األم�ور، إال أنه يتفاعل 
املحيط�ة خاص�ة  التغ�رات  م�ع 
أوقات الشجار والتغّرات امللحوظة 
يف م�زاج األم، وتتمث�ل يف فق�دان 
ش�هيته للرضاعة، مع ميل للبكاء 

وخوف من دون سبب.
يف مرحلة الطفولة يشعر كل طفل 
أن والدي�ه هم�ا أفضل ش�خصني 
وح�دوث  األرض،  وج�ه  ع�ى 

بينهم�ا تفقده  املختلفة  املش�اكل 
الصورة املثالي�ة وثقته يف كليهما، 
وبالتايل يكون رافضاً ألي أوامر أو 

توجيهات تصدر منهما.
وع�ى املراهق�ني ي�ؤدي االنفصال 
إىل إصابته�م  بالعديد من األزمات 
واالضطراب�ات النفس�ية، وحاالت 
من الصداع الدائ�م واضطرابات يف 
الن�وم، إضاف�ة إىل  التوت�ر والقلق 
والشعور بالخوف من كل األحداث 

التي تدور حولهم.

مع حالة من فقد الشهية والضعف 
العام، والتعرض إىل النحافة وسوء 
التغذي�ة واله�زال، وأحياناً تتفاقم 
األزمة النفسية ويدخلون يف حاالت 

اكتئاب شديدة.
الطفل بعد الطاق يحتاج إىل مزيد 

من جرعات الحنان
أن يكون أس�لوب التفك�ر صحياً 
للوالدي�ن  وتربوي�اً  ومتح�رضاً 
ملس�اعدة الطف�ل؛ ولتقبل�ه فكرة 
االنفص�ال، وتجنب أنماط التفكر 
أس�وأ  تف�رتض  الت�ي  الس�لبية 

االحتماالت.
أن يح�رص اآلب�اء ع�ى أن يك�ون 
األطفال أكثر هدوءا وأقل توتراً بني 
لقاءات والديهم بعد الطاق؛ حيث 
إن الط�اق ق�د أخرجهم م�ن بيئة 
لبيئ�ة أخرى  مليئ�ة بالراع�ات 

ينبغي ان تكون هادئة.
يحت�اج الطف�ل ملزيد م�ن جرعات 
الحن�ان واالطمئنان م�ن الطرفني 
يف تلك الف�رتة، رغم صعوبة تقديم 
ذل�ك من األبوي�ن النغماس�هما يف 

املشاكل.

-مت�ى يتحس�ن أداء الطف�ل بع�د 
الطاق؟

إذا اس�تمر  الطف�ل  أداء  يتحس�ن 
الوالدان يف املشاركة بشكل إيجابي 
يف حياته، وعى وجه الخصوص إذا 
كان الوالد غ�ر املقيم يقيم عاقة 

وثيقة وداعمة مع الطفل.
االس�تمرار يف االس�تماع إىل الطفل 
الدع�م  وتوف�ر  مش�اكله،  ح�ول 
العاطفي له بش�كل مس�تمر، مع 
الحف�اظ ع�ى الح�دود والقواع�د 
املتفق عليها بني الوالدين والطفل.

إتب�اع منه�ج مس�تقر ومنضب�ط 
تربي�ة  يف  األبوي�ن  ب�ني  يتواف�ق 
الطفل أثناء وبعد الطاق كاالتفاق 
ع�ى املس�موح واملمن�وع يف تربية 
الروت�ني  ع�ى  الطفل.الحف�اظ 
العائيل املستقر لألبناء باملنزل قدر 
اإلمكان؛ حتى يف أوقات االضطراب 

والتوتر.
ع�ى  يحصل�ون  الذي�ن  األطف�ال 
الدع�م ممن حولهم م�ن الوالدين، 
هم األكث�ر قدرة ع�ى التكيف مع 

تغرات الطاق.

سلوكيات

كيف ميكن تربية أطفال سعداء بعد الطالق؟

حني تنشط الغدة الدرقية يف جسم اإلنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، 

ف�إن األطب�اء يوصون بمراعاة عدد م�ن الخطوات الغذائية، س�واًء عرب 

اإلقبال عى بعض األطعمة أو االبتعاد عن أخرى.

ويق�ع هذا االضطراب الصحي حني تقوم الغدة الدرقية بإنتاج عدد كبر 

من الهرمونات، ويظهر املرض من خال أعراض تشمل النقص املفاجئ 

للوزن والقلق والتعرق وصعوبة النوم إضافة إىل ضعف العضات.

ومرض فرط نش�اط الغدة الدرقية يصيب النس�اء بش�كل أكرب مقارنة 

بالرجال.

ويحت�اج املصاب�ون بفرط نش�اط الغ�دة الدرقي�ة إىل االنتباه بش�دة ملا 

يأكلون�ه، والس�بب هو أن الغ�ذاء يؤثر ع�ى إنتاج الهرمون�ات وكيفية 

عملها يف الغدة.

ويويص األطباء باالبتعاد عن األغذية التي تحتوي نس�بة عالية من مادة 

“الي�ود”، ألن اإلكثار منها ي�ؤدي إىل ارتفاع إنتاج هرمون الغدة الدرقية، 

وهذا ينطبق أيضا عى مرشوبات “الكافيني”.

ويرتفع معدل اليود بشكل كبر يف مأكوالت البحر وسمك التونة، إضافة 

إىل منتجات األلبان وبعض الحبوب.

ولتف�ادي النس�ب العالي�ة من الي�ود، يمكن اللج�وء إىل بي�اض البيض 

والخضار الطازجة فضا عن امللح غر املزود باليود والنباتات، أما لحوم 

البقر والدجاج والضأن فيتوجب أكلها، بشكل معتدل.

ويساعد القرنبيط وامللفوف عى خفض إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويف 

املقابل، ينبغي عى الش�خص الذي يعاني قصورا يف نش�اط هذا العضو، 

أن يبتعد قدر اإلمكان عن هذه الخرضاوات.

ويف الس�ياق، ينصح األطباء من يعانون هذا االضطراب الصحي، بتناول 

ما يكفي من الكالسيوم وفيتامني “د” ألن فرط النشاط يف الغدة الدرقية 

من شأنه أن يؤثر عى صحة العظام.

وألن جس�منا يحتاج إىل مادة الحديد حتى يعمل بالش�كل املطلوب، فإن 

ح�دوث نق�ص فيه، يزيد م�ن عرضة اإلصاب�ة بفرط النش�اط يف الغدة 

الدرقية.

ويساعد الحديد، خايا كرات الدم الحمراء عى حمل األوكسجني إىل باقي 

الخايا يف جسم اإلنسان، ويمكن االستفادة من هذه املادة الغذائية املهمة 

يف أغذية مثل السمك والفول والعدس والسبانخ والحمص والزبيب.

طبيبك يف بيتك
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ع�اد ال�زوج م�ن عمل�ه فوجد 
البي�ت  أم�ام  الثالث�ة  أطفال�ه 
يلعبون يف الط�ن بمالبس النوم 

التي لم يبدلوها منذ الصباح.
تبعث�رت  الخلفي�ة  الباح�ة  ويف 
صناديق الطعام وأوراق التغليف 
عىل األرض وكان الباب األمامي 
داخ�ل  أم�ا  مفتوح�اً.  للبي�ت 
البيت فق�د كان يعج بالفوىض. 
والس�جادة  مكس�ور  املصب�اح 
الحائ�ط  إىل  الصغ�رة مكوم�ة 
وص�وت التلف�از مرتفع وكانت 
اللعب مبعثرة واملالبس متناثرة 
ويف  املعيش�ة  غرف�ة  أرج�اء  يف 
املطبخ كان الحوض ممتلئاً عن 

آخره ِباألطب�اق وطعام االفطار 
ما يزال ع�ىل املائ�دة وكان باب 
الثالجة مفتوحاً عىل مرصاعيه.

الس�لم مرسع�اً  الرج�ل  صع�د 
وتخط�ى اللعب وأك�وام املالبس 
باحثاً عن زوجت�ه إذ كان القلق 
يعرتيه خشية أن يكون أصابها 
مكروه. فوجئ يف طريقه ببقعة 
مياه أم�ام باب الحم�ام فألقى 
نظ�رة يف الداخل ليجد املناش�ف 
تكس�وه  والصاب�ون  مبلل�ه 
منادي�ل  وتبعث�رت  الرغ�اوي 
الحمام ع�ىل األرض بينما كانت 
املرآة ملطخه بمعجون األسنان. 
اندف�ع الرج�ل إىل غرف�ة الن�وم 

فوج�د زوجت�ه مس�تلقية عىل 
رسيره�ا تق�رأ رواي�ة. نظ�رت 
إليه الزوجة وس�ألته بابتسامة 
عذبة ع�ن يومه فنظ�ر إليها يف 
دهش�ة وسألها: “ما الذي حدث 

اليوم؟”
ابتس�مت الزوج�ة م�رة أخ�رى 

وقال�ت: “كل ي�وم عندم�ا تعود 
من العمل تسألني باستنكاركما 
ال�يء املهم الذي تفعلينه طوال 
اليوم... أليس كذلك يا عزيزي؟”

فقال: “بىل”
فقالت الزوجة: “حسناً لم أفعل 

اليوم ما أفعله كل يوم!”

  السعادة غاية وحلم كل انسان، 
لكن ثمة أم�ور كثرة تحبط من 
عزيمتن�ا وتحزنن�ا وتضيق عىل 
س�عادتنا، كما أن املل�ل، الرتابة 
واألعمال الروتينية العادية تقلل 
من س�عادتنا أيض�ا! كيف تقيم 
نفس�ك؟ أأنت راض عن حياتك، 
ومم�ا حققت�ه م�ن إنج�ازات؟ 
أأنت سعيد فعال؟ اكتشف درجة 

سعادتك من هذا االختبار!
ه�ل تنف�س ع�ن إحباطات�ك يف 

اآلخرين؟
أ- أحياناً.

ب- نادراً وربما ال يحدث.
ج- غالباً.

كم مرة تمنيت أن تكون شخص 
آخر

أ- إنه يشء لم أتمنه إطالقاً.
ب- تمنيت يف كثر من األحيان.

ج- ليس كث�راً ولكن بن الحن 
واآلخ�ر أعتقد أن بع�ض الناس 
أفض�ل حظ�اً من�ي؛ مل�ا وصلوا 

إليه.
هل تشعر بأنك محظوظ؟

أ- ربما لدي م�ن الحظ أكثر من 
نصيبي.

ب- حتماً.
ج- كال.

هل تحس�د الش�خص الث�ري أو 
املشهور؟

أ- بن الحن واآلخر.
ب- نادراً أو أبداً.

ج- غالباً.
هل تستمتع بوظيفتك؟

أ- بشكل كبر ولكن ليس دائماً.
ب- نعم.

ج- بشكل عام ال.
إذا أمكن�ك تبدي�ل أو مقايض�ة 
أس�لوب حيات�ك ملدة س�نة فهل 

ستفعل؟
أ- ربما يف ظروف معينة.

ب- ال أعتقد أنني سأفعل.
ج- نعم، أستمتع بهذه الفرصة.

ه�ل تش�عر ب�أن الف�رص تم�ر 
أو  أن تس�تفيد منه�ا  ب�ك دون 

تنتهزها؟
أ- أحياناً.

ب- نادراً أو قد ال يحدث أبداً.
ج- بشكل منتظم.

هل تش�عر بأنك وقع�ت يف نمط 
معيشة رتيب؟

أ- نعم من وقت آلخر.
ب- نادراً وربما ال يحدث.

ج- نع�م غالباً أش�عر باإلحباط 
بسبب النمط الرتيب

ه�ل تش�تاق أحيان�اً لإلج�ازات 
لتبتعد عن كل يشء تماماً؟

أ- نعم يف أغلب األحيان.
ب- نعم غالباً.

ج- قد تك�ون اإلج�ازات جميلة 
يف  رضوري�ة  ليس�ت  لكنه�ا 

حياتي.
تفك�ريف  أن  املمك�ن  م�ن  ه�ل 
الخض�وع لجراح�ة تجميل من 

أجل تحسن مظهرك؟
أ- ربما.
ب- ال.

ج- نعم.
ه�ل تش�عر بأن�ك تس�تفيد من 

أوقات فراغك؟
أ- نعم.

وقت�ًا  أمتل�ك  ال  ألنن�ي  ال،  ب- 
ألنشطة أوقات الفراغ.

ج- ربما.
هل تأخذ عادة قس�طاً كافياً من 

النوم ليالً؟
أ- نعم.

ب- ليس عادة.
ج- أح�اول، ولكن دائماً ال أنجح 

يف ذلك.
ه�ل تحس�د اآلخري�ن ع�ىل م�ا 

يمتلكونه؟
أ- بن الحن واآلخر.

ب- نادراً أو قد ال يحدث أبداً.
ج- يف أغلب األحيان.

ببع�ض  ضم�رك  تثق�ل  ه�ل 
األشياء؟

أ- بن الحن واآلخر.
ب- نادراً أو قد ال يحدث هذا.

ج- ليس عادة.
كيف ترى املستقبل؟

أ- بدرج�ة معين�ة م�ن الخ�وف 
والرتقب.

ب- لديَّ أمل يف أن تسر األحوال 
عىل نحو ما هي عليه اآلن.

ج- أرج�و أن يك�ون املس�تقبل 
امل�ايض  م�ن  كث�راً  أفض�ل 

والحارض.
هل تشعر بأنك تعاني من عقدة 

نقص؟
أ- كال.

ب- نعم.
ج- ربما يف بعض األحيان.

أي م�ن الكلم�ات تعتق�د أنه�ا 
تصفك بشكل أدق؟

أ- متوزان.

ب- رايض.

ج- متوتر.
هل حققت معظم طموحاتك يف 

الحياة حتى اآلن؟
أ- معظمها.

ب- كال عىل اإلطالق.
ج- ال أس�تطيع أن أفك�ر يف أي 
طموحات معينة اآلن أنا بحاجة 

لتحقيقها.
هل تن�ال من حيات�ك معظم ما 

تريد؟
أ- آمل ذلك.

ب- أعتقد ذلك.
ج- ال أعتقد ذلك.

هل تش�عربأن لديك حياة عائلية 
مستقرة يسودها الحب؟

أ- نعم إىل حد التوازن.
ب- من دون شك.
ج- ليس بالفعل.

ك�م هو س�هل بالنس�بة ل�ك أن 
تجلس يف هدوء واسرتخاء؟

أ- بكل سهولة.
ب- صعب جداً.

ج- يف بع�ض األحيان أتمكن من 
ذلك.

هل تنظ�ر إىل الحياة من منظور 
مبهٍج وخاٍل من الهموم؟

أ- نعم مع معظم األش�ياء، لكن 
هناك أش�ياًء جادة جداً يجب أال 

تؤخذ باستخفاف.
ب- ال أس�تطيع أن أصف نفيس 
بأنني شخص خايل من الهموم.

اتجاه�اً  أتبن�ى  أن  أح�اول  ج- 
خالي�اً من الهموم تج�اه الحياة 

بشكل عام.
هل تشعر بالرضا من نفسك؟

أ- بن الحن واآلخر.
ب- غالباً.

ج- نادراً أو قد ال يحدث إطالقاً.
كم مرة تش�عر باإلحب�اط؛ ألنك 
تري�د القي�ام باملزيد م�ن إنجاز 

يشء ما؟
أ- أحياناً.

ب- نادراً أو قد ال يحدث أبداً.
ج- كل الوقت تقريباً.

ل�و رجعت خط�وة لل�وراء فأي 
مما ييل سينطبق عليك؟

أ- س���أش����عر بالغضب من 
نف�يس؛ ألني لم أصن�ع الكثر يف 

حياتي.
ب- س�أعد النعم الت�ي أخذتها، 

أي�ام  اعتب�اري  يف  وس�أضع 
السعادة أكثر من أيام الشقاء.

بش�كل  راضي�ا  س�أكون  ج- 
معقول، ولكن سيظل لديَّ شعور 

بأنه يمكنني إنجاز املزيد.
امنح نفس�ك نقط�ة واحدة عن 
ع�ن  ونقطت�ن  “أ”،  اإلجاب�ة 
اإلجابة “ب” وصفراً عن اإلجابة 

“ج”.
اح�ذر الحس�د: إذا كان مجموع 

إجاباتك من 40 – 50 نقطة
أن�ت إنس�ان راض ع�ن حياته، 
ومن ثم فمن املحتمل أنك تمتلك 
الداخلي�ن،  والس�الم  الس�عادة 
وه�ذه الس�عادة تغم�ر كل م�ن 
أنت  حول�ك وباألخص عائلت�ك. 
محظ�وظ ألن�ك وج�دت طبيعة 
إمكانات�ك  تالئ�م  الت�ي  العم�ل 

وسعيد بنصيبك يف الحياة..
مجم�وع  كان  إذا  أدرى:  أن�ت 

إجاباتك من 25 – 39 نقطة
أن�ت مقتن�ع بحيات�ك رغ�م أنك 
ل�م تحقق فيها م�ا ينبغي عليك 
تحقيق�ه، ورغ�م أن�ك ال تفتقر 
إىل الطم�وح، إال أن�ك ال تس�عى 
لتحقيق هذا الطموح يف مغامرة 
محفوفة باملخاط�ر ال تأتي عىل 
حساب سعادتك وأسلوب حياتك 
املس�تقر فحس�ب، بل تأتي عىل 
حس�اب س�عادة أق�رب الن�اس 
إلي�ك، ورغ�م ذلك فأن�ت بصفة 
عام�ة تج�د أن طموحات�ك ق�د 
تحققت لذلك ف�ال داعي للتغير 
حت�ى إذا حاول جميع من حولك 
إقناع�ك بما يج�ب عليك فعله يف 

حياتك.
راقب إيجابياتك: إذا كان مجموع 

إجاباتك أقل من 25 نقطة
أنت غ�ر راض عن حياتك بوجه 
ع�ام؛ فربما تش�عر بالس�خط؛ 
ألنك لم تحقق طموحاتك أو ألنك 
لم تدرك كام�ل إمكاناتك بعد أو 
ربم�ا تعتق�د أن الحي�اة قصرة 
جداً، وأنك ال تمتلك الوقت الكايف 
لتحقي�ق كل ما ترغب فيه، لذلك 
اس�أل نفس�ك ما ال�ذي أنجزته؛ 
ثابت�ة  وظيف�ة  تمتل�ك  فربم�ا 
وعائل�ة جميلة، وهذا يف حد ذاته 
إنجاز ليس بالقليل، أو ربما لديك 
هواية تستمتع بها، ويمكنك أن 
تك�رس له�ا املزي�د م�ن الوقت. 
ع�ىل العم�وم يف حياتن�ا الكث�ر 
من األش�ياء التي من املمكن أن 
تك�ون مص�در امتنان وش�كر، 
كم�ا أن هناك من هو أش�د فقراً 
وأس�وأ حاالً منا، فإذا ركزت عىل 
الجوانب اإليجابية برصف النظر 
عما يمكن أن تبدو عليه من عدم 
أهمي�ة، فعندئٍذ س�تجد الس�الم 
الداخ�يل والرض�ا اللذي�ن ط�ال 

هروبهما منك يف املايض.
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اختبارات شخصية

acebook من الفيسبوك

درس للزوج !

اختبار هل انت سعيد؟؟

غزل عراقي

*لفتني جثر هموم بالدنيه لفتني 
ودواليب الوكت تفرت لفتن����������ي 

انوليت ولن صوتك ايحشم لفتني 
التفت ولن اشوفك درع لي��������ه

* وحق ايل تعبده الناس وحده 
حبك سلب مني الروح وح����ده 
هذني ثنن وانت اختار وح��ده 

لو ترحل لو تظل محبوب اليه

أبـــــــراج

تب�دأ محادثة عادية وبس�يطة، لكنها تتعمق ش�يئا 

فشيئا، إذا كنت تريد اكتشاف يشء معن تريده اطرح 

س�ؤالك بجدي�ة، وال تخ�ف من امل�ايض . اتب�ع الرصاحة 

واملب�ارشة وال تكن مرتددا وحاول أن تس�تغل ه�ذه اللحظة 

لكي تكتش�ف حقائ�ق الطرف اآلخر وماضي�ه هذه املحادثة 

ستساعدك عىل تجديد عالقتك بالكثر من الناس.

ارج�ع خط�وة للخلف اليوم، وفك�ر يف عاملك 
الخي�ايل ال�ذي يس�عدك ويدخ�ل ال�رسور إىل 
قلبك. األشياء الجميلة والعطور القوية الجذابة 
تلفت انتباهك. اذهب للتسوق واشرت كل ما تتمناه. 
اس�تمتع بوقتك وركز عىل عالقاتك باآلخرين بدال من 

حب السيطرة والهيمنة.

يف الوق�ت الح�ايل، يبدو أن حجم املش�كالت 
يف تزاي�د، ولك�ن يج�ب أال تطغى املش�كالت 
عليك. عندما تواجه مش�كلة تلو األخرى س�تبدأ 
يف الشعور بالس�عادة. من الرضوري أن تترصف يف 

الحال، وإال فستواجه تعقيدات أكثر.

تتميز بجاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثرة 
للتعب�ر عن نفس�ك بدون قي�ود، وتعالج كل 
املس�ائل بحنكة وذكاء وتف�اؤل. عليك أن تكون 
مس�تعدا للمرحل�ة املقبل�ة، وخصوص�ا أن هن�اك 
متغ�رات كث�رة تل�وح يف األفق، فح�اول أن توظفها 

ملصلحة عالقتك بالرشيك.

ترّقب اليوم أى تغير مفاجئ يف العمل! ربما يحاول 

ش�خص ما قريب منك االبتعاد عنك وإنهاء عالقته 

ب�ك. انتبه فهن�اك العديد من الرصاعات واملش�احنات 

الت�ي تتطلب منك ضبط النفس. ع�دم املوازنة بن الرغبة 

يف االس�تمتاع واملرح والرغبة يف االهتم�ام باألمور املهنية قد 

يدمر حياتك.

ربم�ا تكون مش�غوال الي�وم بفك�رة تتعلق 
باإلنس�انية بش�كل عام. ال تهت�م بتفاصيل 
األم�ور التي تحدث من حول�ك. أنت من أصحاب 
التفك�ر الحر املس�توحى م�ن روح العدال�ة. ربما 
تضط�ر إىل الترصف بطريقة م�ا، ولكن ال تتوتر فهذه 

الطريقة تسعدك بشكل عام!

س�يكون لدي�ك عالق�ات عاصف�ة م�ع محيطك، 

يف موق�ع عمل�ك وكذل�ك يف منزلك. ع�ىل أي حال، 

س�تكون إيجابيا ومس�تعدا لتقديم التنازالت وملعرفة 

أخطائ�ك. تحل بالصرب و التأني لكي تس�توعب العاصفة 

حت�ى ال تكون ضحية لها. ستحرس�ك النج�وم للخروج من 

األزمة لذا ال تترسع باتخاذ أي قرار مصري اآلن.

تريد أن ته�رب من أحالمك الي�وم. محاولتك 
للقي�ام ب�أي يشء عم�يل ومفي�د ق�د تنتهي 
بالفش�ل بس�بب معارضة بعض األشخاص لك. 
اهتم بمش�اعرك ورغباتك واشغل نفس�ك هذا اليوم 
ببع�ض املش�اريع الفنية. يج�ب أن تتعام�ل بطريقة 

حكيمة مع األمور التي تتعلق بالحب.

أمام�ك جاذبي�ة ال تقاوم عىل ما يبدو، س�واء من 

ش�خص أو يف م�رشوع. يف الحقيق�ة، ليس كل ما 

يلمع ذهبا. إذا كنت ذكيا، س�تقاوم عىل األقل اندفاعك 

األول. ال تنخ�دع بالفرص بش�كل مبارش وك�ن هادئا عند 

اتخاذ أي قرار مصري. مشورة بعض األصدقاء قد تساعدك 

عىل بلوغ ما تريد بالطريق األسلم ماليا ونفسيا.

اجع�ل صفاتك الحقيق�ة تظهر الي�وم وال تحاول 

أن تخفيها كعادتك. ال تخجل من ش�خصيتك فأنت 

تتمتع بخص�ال جيدة. عنرص الخي�ال واملتعة موجود 

بالفعل من حولك ولكنك تجد أن كنت تبحث عنه فقط دون 

فائدة. كن متفائال وواثقا يف نفس�ك. كن منفتحا الس�تقبال 

األفكار واالقرتاحات الجديدة بغض النظر عن غرابتها.

رصاع ب�ن جانبن مختلفن من ش�خصيتك 
وال يوج�د أمامك أي س�بب للتحيز ألي جانب 
منهما. تأك�د أن التعديالت التي تق�وم بإجرائها 
تتناس�ب م�ع الخط�ة الت�ي وضعته�ا مس�بقا وال 
تتع�ارض بأي ش�كل م�ن األش�كال مع مس�ؤولياتك 

والتزاماتك وواجباتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تش�عر برغب�ة ملحة الي�وم يف اتخاذ خطوة 
حاسمة جريئة. تشعر أنك الشخص األنسب 
للتعام�ل م�ع أي مهم�ة. اإلرادة القوي�ة واآلراء 
الواضح�ة قد يمكنانك من الفوز. ليس من الس�هل 
التالعب بعقول اآلخرين، فكل ش�خص له وجهة نظر 

وال يخىش طرحها.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
1 – اسم سابق لكينشاسا 

أح�د  عكس�ها   – مماث�الن   –  2
االتجاهات السياسية 

3 – إحدى الحواس – أرسل 
4 – رتبة دينية مسيحية – ندم 

 – “مجزوم�ة”  أحص�ل   –  5
األحمق 
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بطل لعبة رياضية سابق 

7 – متفجرة – أضاء 
8 – صف�ة للحم�ل – مماثالن ثم 

مماثلن 
9 – عائلة رسام لبناني راحل .

الكلمات االفقية
املتح�دة  الوالي�ات  يف  مدين�ة   –  1

األمركية 
2 – فيلم لفريد األطرش 

3 – لفظة هجاء – اسم علم مؤنث 
4 – من الحبوب – مرض 

5 – دولة عربية 
6 – ينهم�ر م�ن العي�ون – دول�ة 

عربية 
7 – أول من دعا نفسه فيلسوفاً 

8 – عكس�ها ملك�ي – من أس�ماء 
األسد – عالمة موسيقية 

9 – مدينة أمركية شهرة بمياهها 
املعدنية .

صــــورة و حــــدث

1914 - أملاني�ا تجتاح دوقية لوكس�مبورغ وتوجه 
إنذاًرا لبلجيكا أثناء الحرب العاملية األوىل.

1921 - الزعيم الس�وفييتي لينن يوجه نداًء للدول 
الصناعي�ة ملس�اعدة ب�الده بس�بب تراج�ع إنتاج 
املحاصي�ل الزراعي�ة فيه�ا، وعصبة األم�م ترفض 

نداءه وتحمل حكومته مسؤولية هذا الوضع.
-1926إص�دار قانون العملة الفلس�طينية يف عهد 
االنتداب الربيطاني والذي أصدره وزير املستعمرات 
الربيطان�ي ليوبول�د إيم�ري ويعّن مجل�س النقد 

الفلسطيني ويحدد صالحياته.
-1932تأسيس حزب االس�تقالل العربي الذي قام 
علي�ه نخب�ة م�ن املثقفن الفلس�طينين تؤس�س 
حزب االس�تقالل، وهو أول حزب سيايس منظم يف 

فلسطن برئاسة عوني عبد الهادي.
1934 - أدولف هتلر يصبح قائًدا ألملانيا.

1940 - حكوم�ة فيتي الفرنس�ية تص�در حكًما 
غيابًي�ا باإلعدام ع�ىل الجنرال ش�ارل ديغول وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
أملاني�ا  ع�ن  تنفص�ل  الرشقي�ة  أملاني�ا   -  1945

االتحادية.
-1956 الربمل�ان الفرن�يس يعل�ن معارضت�ه لقيام 
م�رص بتأمي�م قن�اة الس�ويس وانضم�ت بذلك إىل 

اململكة املتحدة وكيان العدو الصهيوني.
1984 - الص�ن واململكة املتحدة تتفقان عىل عودة 
مس�تعمرة هون�غ كون�غ إىل الحك�م الصيني عام 

.1997
-1985حكوم�ة الع�دو الصهيوني تتبنى سياس�ة 
القبض�ة الحديدي�ة يف تعامله�ا م�ع االحتجاجات 

الفلسطينية.

1990 - الق�وات املس�لحة العراقية تغ�زو الكويت 
وتحتلها لفرتة 7 أشهر.

1992 - إج�راء أول انتخاب�ات رئاس�ية يف كرواتيا 
وذلك بعد انفصالها عن يوغوسالفيا.

-2003 الس�لطة الفلس�طينية تعتق�ل 20 عنرصاً 
م�ن كتائب األقىص يف رام الله، لرتحيلهم إىل س�جن 

أريحا.
-2004س�قوط ثالث�ة ش�هداء من كتائب ش�هداء 
األقىص ورساي�ا القدس برصاص االحتالل ش�مايل 
قطاع غزة، وس�قوط صاروخن من طراز )قسام( 

عىل مستوطنة ))سديروت((.
-2008 تسعة قتىل يف اشتباكات بن رشطة حماس 
واعضاء يف فت�ح من ارسة حل�س تتهمهم حماس 
بالوق�وف وراء تفج�ر اودى بحي�اة خمس�ة م�ن 

ناشطيها يف 25 تموزي
2008 - اغتيال املستش�ار األمني للرئيس السوري 

بشار األسد العميد محمد سليمان.
2009 - الحك�م ع�ىل نائب رئيس ال�وزراء العراقي 
األس�بق طارق عزيز بالسجن س�بع سنوات لدوره 
يف التهجر القرسي لألكراد أثناء فرتة حكم الرئيس 

السابق صدام حسن.
2009 -الرشطة اإلرسائيلية تويص بتوجيه اتهامات 

بالتزوير إىل وزير الخارجية أفيجدور ليربمان.
2012 - اإلعالن عن تشكيل الحكومة املرصية األوىل 
بعد انتخاب الرئيس محمد مريس برئاس�ة هش�ام 

قنديل.
2013 - الجيش التونيس يقصف املحمية الطبيعية 
جب�ل الش�عانبي بالطائ�رات واملدفعي�ة، وذلك بعد 

أحداث جبل الشعانبي.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

عامر،  آيتن  املرصية،  الفنانة  وجهت 
الرسمي  حسابها  عىل  غامضة  رسالة 
)فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
بوك(، حيث تفاعل معها عدد كبري من 

املتابعني والجمهور.
وكتبت آيتن: »ده طلع فيه سحر أسود 
الظاملني  ارضب  اللهم  جماعة..  يا  بجد 
أيديهم  بني  من  وأخرجنا  بالظاملني 

ساملني«.
الرسالة،  هذه  سبب  آيتن  تكشف  ولم 
وهل أصابها هي أو أي من املقربني لها 

أمرا جعلها تتحدث عن السحر.
يذكر أن آيتن كانت تقيض مؤخرا إجازة 
أرستها  بصحبة  الشمايل  الساحل  يف 

وعدد من األصدقاء املقربني.
وكانت آيتن قد شاركت رمضان املايض 

يف بطولة مسلسل »كوفيد - 25« بطولة 
يوسف الرشيف، وأحمد صالح حسني، 
وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحريي، 
وميدو عادل، وأمري صالح الدين، ومرينا 
نور الدين، وديانا هشام، وإسالم جمال، 
وزكي فطني عبد الوهاب، وعماد رشاد 
وغريهم من النجوم، ومن تأليف إنجي 

عالء وإخراج أحمد نادر جالل.
شخصية  حول  املسلسل  أحداث  ودارت 
»يوتيوبر« يحاكي تطور وباء من خالل 
تجمع  اجتماعية  ودراما  خيالية  قصة 
بني املشاهد املؤثرة واألكشن والتشويق، 
ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فريوس 
كورونا خالل السنوات املقبلة، والحرب 
العلمية  األبحاث  فكرة  عىل  املثارة 

واللقاحات.

املرصية،  الفنانة  خرجت 
ياسمني صربي، عن صمتها، 
من  أكثر  انتشار  بعد  وذلك 
بوك(  )فيس  عىل  صفحة 
ياسمني  الفنانة  اسم  تحمل 
مع  البعض  وتعامل  صربي، 
لها  أنها  عىل  الصفحات  تلك 
بالفعل، حيث نفت امتالكها 

)فيس  عىل  حساب  ألي 
عرب  ياسمني  بوك(.وغردت 
حسابها عىل )تويرت(، مؤكدة 
تحمل  التي  الصفحات  أن 
اسمها عىل )فيس بوك( كلها 
بإغالق  هددت  حيث  مزورة، 
»ال  وكتبت:  الصفحات  تلك 
حسابات  أي  لدي  يوجد 

وكل  بوك(،  )فيس  عىل 
وسأقوم  مزورة  الحسابات 
صربي«. ياسمني  بإغالقها، 

ياسمني  أعمال  آخر  وكان 
»فرصة  مسلسل  صربي، 
البطولة  وشاركها  ثانية« 
الشامي  أحمد مجدي وأحمد 
عامر  وأيتن  الشامي  وسارة 

زكي  وأرشف  عنرب  ونهال 
سيد  محمد  تأليف  وإدوارد 
عادل. مرقس  وإخراج  بشري 

»ملك«  شخصية  فيه  ولعبت 
الذاكرة،  بفقدان  التي تصاب 
سيارتها،  انقالب  نتيجة 
خطيبها  زفاف  مع  بالتزامن 

السابق من أخرى.

حقق فيلم »العارف« إيرادات بلغت 1.809.827 ألف جنيه يف شباك 
تذاكر، لتضاف إىل اإليرادات اإلجمالية للفيلم والتي حصدها الفيلم 
يف 15 يوم عرض، حيث انطلق يف السينمات يوم 14 من شهر يوليو 

الجاري.
ويعرض يف السينمات حالًيا بجانب فيلم »العارف« أفالم، »البعض 
أنا«  و«مش  العزيز،  عبد  كريم  بطولة  مرتني«  للمأذون  يذهب  ال 
بطولة تامر حسنى، إضافة إىل األفالم املستمر عرضها من موسم 
و«ماما  جالل،  رامز  بطولة  نوتردام«  و«أحمد  وهي  الفطر  عيد 
كريم  بطولة  »وديدو«  فؤاد،  وبيومي  علوي  ليىل  بطولة  حامل« 

فهمي.
أحمد فهمي، مصطفى خاطر،  أحمد عز،  »العارف« بطولة  فيلم 
محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب 
محمد  أبرزهم  رشف  كضيوف  يظهرون  الذين  النجوم  من  وعدد 
الديب  تأليف محمد سيد بشري وإخراج أحمد عالء  ممدوح، وهو 

وإنتاج رشكة »سينرجي فيلمز«.
املرصية  السينما  يف  إنتاجياً  الضخمة  األفالم  من  »العارف«  ويعد 
وهو أول فيلم مرصي يتم تصويره بني 4 دول هي )مرص وإيطاليا 
بأربعة  املنتجة  الرشكة  استعانة  إىل  إضافة  وماليزيا(،  وبلغاريا 

مصممني عامليني لتنفيذ املشاهد الخطرة.

نانسي عجرم تكشف عن سر كل أغنية يف ألبومها اجلديد

آينت عامر توجه رسالة غامضة عن السحر األسود

يامسني صربي تهدد مجهورها

»العارف« ألمحد عز يتصدر شباك التذاكر يف دور العرض

)غوغل( تصدر قرارا مهما بشأن تطبيقات 
المواعدة على هواتف “أندرويد”

لمى شريف: “كيف بدك” األكثر تداوالً على يوتيوب

ليلى اسكندر متهمة بخداع وتضليل المستهلكين 

هاندا آرتشيل تودع الجمهور بعد قصة حب قوية

110 ماليين دوالر يوميا.. التقرير 
السنوي ألرباح شركة )فيسبوك(

كشفت رشكة “غوغل” عن قرار صارم أصدرته بشأن تطبيقات املواعدة 
املتواجدة عىل متجرها اإللكرتون�ي “غوغل بالي”.وقالت الرشكة: “إنه 
 ”Sugar Dating“ اعتبارا من شهر سبتمرب/ أيلول، ستحذف تطبيقات
من متجرها، وذلك كجزء من سلسلة من التغيريات يف السياسة الخاصة 
بنظامه�ا األس�ايس”.وتحظر التغيريات الجدي�دة ل�”غوغل” عىل وجه 
التحدي�د التطبيقات املتعلقة بالعالقات الجنس�ية مقابل الحصول عىل 
تعوي�ض مايل”، حيث تقوم فكرة تطبيق “Sugar Daddy” عىل عالقات 
املواعدة التي يقيمها األفراد األكرب س�نا واألثرياء مع رشكائهم األصغر 
س�نا مقابل إمطارهم بالهدايا.وتحظر سياس�ات متجر “غوغل بالي” 
التطبيق�ات التي ت�رّوج للخدمات التي يمكن تفس�ريها عىل أنها تقدم 
ممارسات جنسية مقابل الحصول عىل تعويض، لكن الصياغة املحدثة 
توس�ع ه�ذا التعريف ليش�مل رصاحة املواع�دة املعوض�ة أو الرتتيبات 
الجنس�ية، حي�ث ُيتوقع م�ن أحد املش�اركني أو ضمنيا تقدي�م املال أو 
الهدايا أو الدعم املايل ملش�ارك آخر.ولم يوض�ح إعالن “غوغل” رصاحة 
س�بب حظر تطبيقات “Sugar Daddy” يف الوقت الحايل، لكن يأتي ذلك 
وسط حملة قمع عىل العمل الجنيس عرب اإلنرتنت من قبل املنصات، بعد 
إدخال ترشيع “فوستا-سيستا” يف أمريكا عام 2018، والذي يزيل املادة 
230 من الحماية للمحتوى الذي يروج أو يس�هل الدعارة.وتقول رشكة 
)غوغل(: “إن من بني التغيريات األخرى القادمة عىل نظامها األس�ايس، 

هو شن حملة جديدة عىل حسابات املطورين غري النشطة ملدة عام.

تتص�ّدر، مل�ى رشي�ف، يف فيدي�و كليبه�ا الجدي�د 
“كي�ف بّدك”، ثاني أكثر فيديو ت�داوالً عىل يوتيوب 
يف الس�اعات الث�الث األوىل من إطالق�ه حتى اليوم 
الس�ادس عىل الت�وايل، وقد تخّط�ى النصف مليون 

مشاهدة حتى اآلن.
األغنية من كلمات وألحان ألفريد األس�عد، وتوزيع 
روب�ري األس�عد. أّم�ا الكلي�ب فم�ن إخ�راج طارق 
عائش�ة وإنت�اج AT Production. وق�د أطلق هذا 
الكلي�ب بالتزامن مع أهم اإلص�دارات التالية: وائل 
كفوري وأنغام - برضه بتوحش�ني، نانيس عجرم 
- س�المات، بلقيس - جبار، س�يف نبيل - ما اقدر 

انساك، راغب عالمة - فوراً غرام وغريها... 
وم�ا زال فيديو كلي�ب ملى رشيف مقتحم�اً قائمة 

الرتينديغ رقم 2.

معاقب�ة  الس�عودية  التج�ارة  وزارة  أعلن�ت 
الفنان�ة اللبناني�ة، ليىل إس�كندر، زوج�ة املمثل 
الس�عودي يعقوب الفرحان، وثالث�ة آخرين هم 
الفن�ان حبيب الحبيب والرتكية ن�ازيل جان كوز 
والكويتي عبدالله الس�الم، بتهمة خداع وتضليل 

املستهلكني.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ُن�رش يف حس�ابها عرب 

“توي�رت” أنه�ا ق�ّررت معاقب�ة أربع�ة مخالفني 
لنرشه�م إعالن�ات مخالفة عىل تطبيق “س�ناب 
ش�ات” حول نش�اط ال�”فورك�س” املحظور يف 

السعودية.
وقد تم تغريم كّل واحد من املشاهري األربعة بنحو 
40 ألف ريال، أي ما ُيعادل 11 ألف دوالر أمريكي، 

مع إنذارهم ملخالفة قواعد التجارة اإللكرتونّية.

بع�د تعل�ق الجمه�ور بالثنائ�ي الرتكي 
الش�هري هان�دا آرتش�يل وكرم بوس�ني 
من خ�الل حلقات مسلس�لهما الدرامي 
الجدي�د “انت أط�رق بابي” بموس�ميه 
األول والثان�ي، س�يودع الجمهور قصة 
م�ن  انتقل�ت  الت�ي  القوي�ة  حبهم�ا 
الشاش�ة إىل الواقع أيضاً خالل األيام 

القادمة.
“أنت أط�رق بابي” هو املسلس�ل 
الصيفي الرتكي األنجح يف املوسم 
الدرام�ي الحايل، وهذا م�ا أكدته 
واالس�تفتاءات  التقاري�ر 

املواق�ع  كل  يف  الصحفي�ة 
واملج�الت  اإللكرتوني�ة 

الصحفي�ة الرتكي�ة، 
حيث حصل الثنائي 
آرتش�يل  هان�دا 
بوس�ني  وك�رم 
ع�ىل أع�ىل نس�ب 
خ�الل  مش�اهدة 

املسلس�ل  موس�َمي 
ال�ذي  والثان�ي  األول 

أوش�ك عىل النهاية، حيث 
سُتعلن نهايته يف الحلقة الثانية 

والخمسني.
وُيع�د ه�ذا العم�ل هو 
مس�رية  يف  األط�ول 
هاندا آرتش�يل التي 
حقق�ت من خالله 
نجاح�اً جماهريياً 
واسعاً منذ الحلقة 

األوىل.
آخ�ر،  صعي�د  ع�ىل 
م�ن  كالً  أن  ي�رتدد 
الثنائي كرم بوسني وهاندا 
آرتشيل يس�تعدان لزيارة قريبة 

إىل بريوت بعد حصول اسميهما عىل أعىل 
نس�بة تصوير كأفضل مسلسل وثنائي 

تركي ضمن جوائز املوريكس دور.
وم�ن املق�رر أن ينطلق الحف�ل الخاص 
 12 بتوزي�ع جوائ�ز املوريك�س دور يف 

أغسطس.
جدير بالذكر أن كالً من كرم وهاندا كانا 
ق�د أعلنا حبهما خالل قض�اء إجازتهما 
الصيفي�ة مع�اً يف ج�زر املالدي�ف قب�ل 
أسابيع فور انتهاء تصوير املوسم األول 
من مسلس�لهما “أنت أطرق بابي” الذي 
شهد بداية قصة حبهما خالل التصوير.

أعلنت رشكة )فيس�بوك( تقريرها الس�نوي لألرب�اح للربع الثاني من 
الع�ام الح�ايل، والتي قف�زت إىل ما يق�ارب )10.4( ملي�ار دوالر بقيمة 
إيرادات قدرت 29 مليار دوالر.وعربت رشكة )فيسبوك( يف تقريرها املايل 
إن األرباح ش�هدت زيادة بنس�بة %56 عن العام امل�ايض، ويرجح ذلك 
أساًسا إىل قفزة يف إيرادات اإلعالنات.ويعادل الربح السنوي إىل ما يقارب 
76 أل�ف دوالر يف الدقيق�ة، وه�و م�ا يكفي لرشاء 12 ق�رصا ضخما يف 
بحرية )تاهو( التابعة للرئيس التنفيذي )مارك زوكربريج كل أس�بوع(. 
ويرتفع عدد األشخاص الذين يس�تخدمون الشبكة االجتماعية شهرًيا 
إىل 2.9 مليار، بزيادة سنوية قدرها %7، ويستخدم ما يقارب 3.5 مليار 
 )Instagram( شخص واحًدا عىل األقل من تطبيقات الرشكة بما يف ذلك
و )WhatsApp( و )Messenger(.وأوض�ح زوكربريج يف بيان لألرباح: 
“كان لدينا ربع س�نوي قوي حيث نواصل مس�اعدة الرشكة عىل النمو 
والبقاء”.ولكن يف املقابل تراجعت أسهم رشكة )Facebook( بنحو4%، 
حيث حذر عمالق التكنولوجيا من أن النمو من املتوقع أن يتباطأ، نتيجة 
اإلجراءات التنظيمية وتعديل برنامج تشغيل )Apple iPhone( الذي قد 
يرض باستهداف اإلعالنات. وأضاف زوكربريج: “ما زلنا نتوقع زيادة يف 
استهداف اإلعالنات خالل عام 2021، بعد التغيريات التنظيمية والنظام 
األسايس، وال س�يما تحديثات iOS األخرية”. وكانت قد أحدثت الخطوة 
الت�ي اتخذتها رشك�ة )Apple( يف وقت مبكر من ه�ذا العام رشًخا مع 
)Facebook( ومنافس�ني تقنيني آخرين ويمكن أن يكون لها آثار كبرية 

عىل خصوصية البيانات والنظام البيئي للجّوال.

انرتفاك�س  أنب�اء  أف�ادت وكال�ة 
الروس�ية أن روسيا بدأت إجراءات 
إدارية ضد تطبيق واتس�آب التابع 
لفيس ب�وك بس�بب ما قال�ت إنه 
فشل يف توطني بيانات املستخدمني 

الروس عىل األرايض الروسية.
وقب�ل ذلك بي�وم، فرضت محكمة 
روس�ية غرام�ة قدره�ا 3 ماليني 
روبل عىل رشكة ألفابت ورشكتها 
التابعة “جوجل”، وذلك النتهاكها 
الش�خصية  البيان�ات  ترشيع�ات 
وسجلت إجراءات إدارية ضد فيس 

بوك وتويرت عن نفس الجريمة.
م�ن  ج�زء  ه�ي  القضاي�ا  وتع�د 

خالف أوس�ع بني روسيا ورشكات 
التكنولوجيا الكربى، حيث تفرض 
موس�كو بش�كل روتين�ي غرامة 
التواص�ل  ع�ىل عمالق�ة وس�ائل 
إزال�ة  يف  لفش�لهم  االجتماع�ي 
املحتوى املحظور والس�عي إلجبار 
األجنبي�ة  التكنولوجي�ا  رشكات 
ع�ىل فتح مكاتب يف روس�يا، فيما 
ذك�رت انرتفاكس نق�ال عن وثائق 
املحكمة أن واتسآب يمكن تغريمه 
ما بني مليون وس�تة ماليني روبل 
 82.250 إىل  دوالر   13.700(
دوالر(، ول�م يت�م تحدي�د موع�د 

املحكمة بعد.

أطلقت منصة الرتاسل الفوري “تيلغرام” تحديثا جديدا يوسع املشاركة 
يف مكامل�ات الفيدي�و لتص�ل إىل أكثر من أل�ف ش�خص تقريبا.وأوضح 
التقرير املنش�ور عرب موقع “إنغادجيت” التقني املتخصص أن تيلغرام 
أضاف�ت تحديثات جديدة إىل تقنية مكامل�ات الفيديو الجماعية، التي 

س�بق وأطلقتها يف يونيو/حزيران املايض.ورغم أن تيلغرام وسعتها 
إىل أكث�ر من ألف ش�خص، إال أن خيارات الشاش�ة ال تزال محدودة 

ب�30 شخص فقط، ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي 
املش�اركني والتنقل فيم�ا بينهم طوال مدة الب�ث املرئي.ويمكن 
أن تدعم تل�ك التقنية األحداث املبارشة والحفالت واملناس�بات، 
التي تس�عى بع�ض املؤسس�ات إلطالقها بص�ورة افرتاضية، 
ب�دال م�ن عقدها بصورة ش�خصية وس�ط جائح�ة فريوس 

كورونا املس�تجد.وأحدثت أيضا منص�ة تيلغرام تحديثات يف 
محرر الوس�ائط الخاص بها، بحيث يكون عرض الفرشاة 

أصغ�ر أثناء التكبري، مما يس�مح للمس�تخدمني برس�م 
تفاصي�ل أدق عىل الص�ور ومقاط�ع الفيديو.وتتضمن 
امليزات الجدي�دة األخرى املزيد من خيارات إعادة تعيني 

كلمة امل�رور والرموز التعبريية املتحرك�ة، باإلضافة إىل 
كامريا دعم تش�غيل مقاط�ع الفيديو برسع�ات مختلفة، وإضافة 

جديدة داخل التطبيق تسمح بمستويات تكبري أفضل.

روسيا تقيم قضية ضد “واتسآب” 
النتهاكها قانون البيانات الشخصية

“تيلغرام” يطلق تحديثا يوسع مكالمات 
الفيديو ألكثر من ألف شخص

  

تغريدات

عزت الشابندر

صابر الرباعي

ــى ما حيدث يف  ــم بالتعليق عل ــح: مل اق توضي
ــالدي تونس يف أي موقع الكرتوني مثلما يقع  ب
ــكوك فيها غاية  ــه يف بعض املواقع املش تداول
ــاباتي  ــويه و اإلفرتاء ، إال عرب حس منها للتش

اخلاصة ال غري . 
 عاشت تونس و شعبها .. 

اناشد الَسادة احملرتمني رؤساء اجلمهورية وجملس 
الوزراء وجملس القضاء االعلى حتمُّل مسؤولياتهم 
ــة   ــتورية والوطنية والتارخيية يف املناقش الدس
اجلدية جلميع اآلليات  املقرتحة من قبل العديد 
ــية للحدِّ من عمليات التزوير  من اجلهات السياس

الكربى امُلتوَقع حصوهلا يف االنتخابات القادمة .

الربملان يف عطلة 
دستورية

منمنمات 

كانت  جلسة  اول  ان  وحيث  الحالية،  االنتخابية  للدورة  سنة  كل  يف 

يوم ٣/9/2018 يكون من ٣/1 اىل ٣/٣ ومن ٣/7 اىل ٣/9 هي عطل 

اربعة اشهر  النواب كل  ان فرتة دوام  الدستور طاملا  برملانية قررها 

سنوات  أربع  البالغة  االنتخابية  الدورة  وملدة  عطلة  شهرين  بعدها 

اول  ان  وحيث  جلسة،  اول  من  تبدأ  الدستور  من   5٦ للمادة  طبقاً 

جلسة عقدها للربملان الحايل كانت يف ٣/9/2018 تليها اربعة اشهر 

من  شهرين  ملدة  برملانية  عطلة  تليها   ٣/1/2019 يف  تنتهي  دوام 

٣/1/2020 ويكون الدوام الثاني من ٣/٣/2020 لغاية 7/2020/٣ 

ومن   ،٣/9/2020 لغاية   /٣/7/2020 من  عطلة  وبعدها  دوام، 

حتى  وهكذا  االنتخابية،  الدورة  من  الثانية  السنة  تبدأ  التاريخ  هذا 

بها  يتمتع  التي  العطلة  بعد  االخرية  السنة  تبدأ  حيث   ٣/9/2021

تنتهي يف 9/2021/٣  من ٣/7/2021 وملدة شهرين  الربملان حالياً 

واربعة اشهر دوام ثم شهرين عطلة وبعدها اربعة اشهر دوام واربعة 

اشهر دوام وشهرين عطلة كالسابق، ويف التواريخ نفسها تنتهي يف 

٣/9/2022 حيث ينتهي عمر الربملان بانتهاء االربع سنوات وتنتهي 

الدورة االنتخابية، من ذلك نالحظ ان الربملان حالياً يف عطلة ابتدأت 

 5٦ باملادة  ، وهذا مقرر   ٣/9/2021 يوم  وتنتهي   ٣/7/2021 يوم 

من الدستور، ولكن لرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او 

دعوة  النواب  اعضاء مجلس  من  لخمسني  او  النواب  رئيس مجلس 

مجلس النواب اىل جلسة استثنائية، ويكون االجتماع - اي الجلسة- 

مقترصاً عىل املوضوعات التي اوجبت الدعوة اليه طبقاً لحكم املادة 

58 من الدستور.

طارق حرب

عجرم،  نانيس  تشارك، 
الجديد  الغنائي  بألبومها 
فرتة  بعد   »10 »نانيس 
التأجيالت  من  طويلة 
خالل  األلبوم  الحقت  التي 
لظروف  املاضية  الفرتة 
أزمة تفيش فريوس كورونا 
لبنان  بها  مّر  التي  واألحوال 
أيضاً؛ ما جعل نانيس وفرق عمل األلبوم 
مرة،  من  ألكثر  التأجيل  قرار  يّتخذون 
نجحت  األلبوم  صدور  بمجرد  ولكن 

وتحصل  الصدارة  تحتل  أن  يف  نانيس 
أغنياتها عىل املراكز األوىل بنسب املشاهدة 
تطبيق  عرب  العربية  الدول  من  كثري  يف 

.spotify
نانيس  اختارت  األلبوم،  أغنيات  بني  من 
عجرم »حبك بيقوي« لتكون أوىل أغنياتها 
املاضية،  الفرتة  خالل  طرحتها  التي 
وكشفت نانيس يف كواليس التحضري لخطة 
إطالق أغنيات ألبومها الجديد أنها اختارت 
هذه األغنية ألنها انبهرت باإلنرتو الخاص 
جعلها  ما  سماعها،  بمجرد  باألغنية 

تختارها أول أغنية تصدرها للجمهور من 
األلبوم.

بني  مزيج  أنها  فرتى  »سالمات«  أما 
أيضاً،  والغربية  الرشقية  املوسيقى 

فسرتيض معظم أذواق الجمهور.
إنها  نانيس  فتقول  حبه«  حدا  »بدي  أما 
يف  يمر  لم  منا  فمن  جداً؛  جريئة  أغنية 
مرحلة من حياته ردد فيها هذه الجملة، 
وتؤكد أن أغنية »مشكلتك الوحيدة« فهي 
وأنوثتها  بحبها  املرأة  قوة  تربز  أغنية 

وعاطفتها وتأثري وجودها يف حياته.

»جاية  أغنية  موسيقى  إن  نانيس  وتقول 
سماعها،  بمجرد  األذهان  يف  تعلق  معاك« 
أما »ما تعتذر«، فبمجرد سماعها شعرت 
قولويل«  ناس  »يا  أحبت  فيما  لها،  أنها 
وأحّبت نفسها وهي تغنيها، أما 150 فقد 
اختارتها نايس لتكون »رنة تليفونها«، ويف 
جديدة  جرأتها  أن  نانيس  ترى  »علشانك« 
األمر  تغرّي  غنتها  أن  بمجرد  ولكن  عليها، 
كثرياً، وترى أن أغنية »عتب ولوم« تلمس 
تحصد  جعلها  ما  األشخاص  من  الكثري 

إعجاب الجمهور بمجرد طرحها.

أنغام،  النجمة،  شاركت 
بصورة  وجمهورها  متابعيها 
جديدة إلحدى جلسات تصويرها 
طرحتها  التي  ألغنيتها  للرتويج 
»برضه  بعنوان  أيام  منذ 
اللبناني  النجم  بتوحشني«، مع 
وائل كفوري، حيث نرشت صورة 
الشخيص  حسابها  عرب  لها 
ترتدي  وهي  انستجرام،  بموقع 
فستانا باللون األصفر واألبيض 
كلمات  من  بعضا  مضيفة 

األغنية.

أنغام تروج 
ألغنيتها اجلديدة 

جبلسة تصوير


