
موسكو/ متابعة الزوراء:
فالديمير  اليرويس،  الرئييس  أجيرى 
نظيره  ميع  هاتفيية  مكاملية  بوتين، 
الفرنيي، إيمانويل ماكيرون، تصدرت 
أجندتهيا مسيتجدات الوضيع يف لبنان.

وذكير الكرملن يف بييان، امس األربعاء، 
بالتفصييل  اسيتعرضا  الرئيسين  أن 

مسيتجدات الوضع يف لبنان، مع الرتكيز 
عيى اإلجيراءات التي تتخذها موسيكو 
وباريس يف سبيل تقديم دعم إنساني إىل 
الشيعب اللبناني يف ظيل االنفجار املدمر 
الذي هز مرفأ العاصمة بروت يف الرابع 

من أغسطس الجاري.

األمن النيابية لـ          : استدعاء السفري الرتكي غري كاٍف وسنعقد اجتماعا ملناقشة االعتداءات الرتكية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
اميس  الوطنيية،  التقاعيد  هيئية  أكيدت 
االربعياء، أن رواتيب املتقاعديين مؤمنية 
بالكاميل، فيما أشيارت إىل انجياز٥٤ ألف 
معاملة، وما تبقى مازال قيد االنجاز.وقال 
رئيس الهيئة، اياد الجبوري: إن “احصائية 
معاميالت املوظفين الذيين احيليوا عيى 
التقاعيد عى وفق قانيون التقاعد الجديد، 
كانت بحدود 60 إىل 62 الف معاملة، وماتم 

انجيازه من دائرة التقاعيد وجميع فروعه 
بحيدود  ٥٢ إىل ٥٤ أليف معاملة، وماتبقى 
نحيو 8 اىل 9 آالف مازاليت قييد االنجاز”.
وأضاف أن “دائرة التقاعد وجميع فروعها 
آالف  ثالثية  اىل  الفين  مايقيارب  تنجيز 
معاملة اسيبوعياً”.وأكد أن “جميع رواتب 
املتقاعدين واسيتحقاقاتهم املالية مؤمنة 
بالكاميل، وال توجيد أي عراقييل تواجهنا 

امام استيفاء الحقوق التقاعدية”.

بغداد/نينا:
 اكد رئيس ائتالف العراقية، اياد عالوي، 
انه اليمكن اجيراء اي انتخابات إال وفق 
مفوضيية وقانيون جديديين وبنظيام 
بايومرتي.وقيال عيالوي، يف تغريدة عى 
“توييرت”: ان “التدخيل اليدويل وحياالت 
التزويير وتأثير بعض املليشييات الذي 
اخيّل  السيابقة،  االنتخابيات  شيهدته 
بنزاهتهيا واسيتقالليتها”.واضاف انيه 
“ال يمكين اجيراء اي انتخابيات إال وفق 
مفوضيية وقانيون جديديين، وبنظيام 
بايومرتي، وان تتحقق االغلبية الوطنية، 

ويتم ضمان نزاهة االنتخابات بنسبة ال 
تقل عن ٧٠٪”.

بروت/ متابعة الزوراء:
يبدأ القضاء اللبنانيي، غدا الجمعة، 
االسيتماع لوزراء سيابقن وحالين 
يف إطيار التحقيق يف حيادث انفجار 
تحقيقات  بروت.وستشيمل  مرفيأ 
األشيغال  وزراء  اللبنانيي  القضياء 
السيابقن غيازي العرييي وغازي 
زعيرت ويوسيف فنيانوس وميشيال 

نجار، وعددا مين وزراء املال والعدل 
السيابقن، بحسيب ما نرشه موقع 
“االقتصياد اللبناني”.وقيال الرئيس 
اللبنانيي، العماد ميشيال عيون، إن 
التقديرات األولية للخسيائر الناتجة 
عين انفجيار مرفيأ بيروت ييوم 4 
أغسيطس/ آب الجاري، تقدر بنحو 
15 مليار دوالر.وشهد لبنان انفجارا 

مدويا، يوم الثالثاء 4 أغسطس/ آب، 
تسبب يف سقوط أكثر من 170 قتيال 
وأكثر من 6 آالف مصاب، مع خسائر 
ماديية قيدرت بمليارات اليدوالرات، 
وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث 
إىل اشيتعال 2750 طين مين ميادة 
نيرتات األمونيوم التي جرى تخزينها 
بمسيتودعات مرفيأ بيروت منيذ 6 

سنوات تقريبا.وإثر االنفجار، توافد 
آالف املتظاهرين إىل الساحة الرئيسة 
يف بروت، واندلعت مواجهات عنيفة 
بين املحتجين وعنيارص مكافحية 
املحتجيون  خاللهيا  قيام  الشيغب، 
بإلقياء الحجارة عيى القوى األمنية 
التي بادلتهم بإلقاء القنابل املسييلة 
االحتجاجيات  وعجليت  للدميوع، 

بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، 
اسيتقالة حكومتيه مسياء االثنين 
املايض.وتعهيدت قيوى عاملية خالل 
مؤتمر طيارئ للمانحن ييوم األحد 
املايض، بحشد موارد مهمة ملساعدة 
بيروت عيى التعيايف مين االنفجار 
الهائيل الذي دمر مناطق واسيعة يف 

املدينة.

الزوراء/ حسن فالح:
انتقيدت لجنية االمين والدفياع النيابية 
ازاء  االتحاديية  الحكومية  موقيف 
االعتداءات الرتكية املتكررة عى االرايض 
العراقية، مشرة اىل ان استدعاء السفر 
وتسيليمه رسيالة احتجياج غير كاٍف، 

وفيما اكدت عزمها عقد اجتماع ملناقشة 
االنتهاكات الرتكية واتخاذ موقف ازائها، 
اشارت لجنة العالقات الخارجية النيابية 
اىل ان العيراق يمتلك عنيارص قوة يمكن 
اسيتخدامها للرد عى انقرة.وقال عضو 
اللجنية، النائب عبد الخاليق العزاوي، يف 

حدييث لي«اليزوراء«: ان ضعيف الدولة 
والسيلطة يف العيراق جعيل الكثير من 
اليدول تنتهيك السييادة العراقية سيواء 
تركييا او ايران او سيوريا او الكويت او 
السيعودية او الواليات املتحدة. الفتا اىل: 
ان موقف العراق دائما يكون خجوال ازاء 

تلك االنتهاكات.واضياف: ان االعتداءات 
الرتكيية املتكررة عيى االرايض العراقية 
تأتي لكون الحكومية العراقية ضعيفة. 
الفتيا اىل: انيه سيبق لرتكييا ان قاميت 
باعتداءات عيى االرايض العراقي، ونرى 
الحكومية العراقيية تكتفي باسيتدعاء 

رسيالة  وتسيليمه  الرتكيي،  السيفر 
احتجاج.واشيار اىل: ان هذا االجراء غر 
كاف، بل سيشيجع تركيا عيى التمادي 
والتجاوز اكثير. داعييا اىل اتخاذ موقف 
رصييح وحيازم ازاء هذه التجياوزات.

واوضيح: ان ميا تقيوم بيه تركييا ازاء 

جمييع  يف  مرفيوض  العراقيية  االرايض 
االتفاقات الدولية. الفتا اىل: ان الحكومة 
العراقية هشة، ومازال الفساد مسترشيا 
يف جميع مفاصل الدولة.واعرب عن عدم 
امتيالك العيراق رادار لكشيف الطائرات 
عيى الرغم مين املوازنيات التي رصفت 

عيى وزارتيي الدفياع والداخليية، والتي 
تكفي لبناء ٥ دول، مما جعل الطائرات، 
وحتى الطائرات املسرة، تجتاح االجواء 
العراقيية، وتنفذ اهدافيا لها وتعود دون 

معرفة هويتها وموقع انطالقها.

العالقات اخلارجية: العراق ميتلك عناصر قوة ميكن استخدامها للرد على أنقرة

الكويت / متابعة الزوراء:
كشيف منصور الغانم، رئيس مجلس األمة الكويتي عن 
اجتماعيه مع ويل العهد الكويتي، الشييخ نواف األحمد.

وتأتيي ترصيحيات الغانم وسيط غياب ألمير الكويت 
الشييخ صباح األحمد الصباح، بسيبب أزمة صحية تلم 
به.وأشيار الغانم يف ترصيحاته عرب حسيابه عى موقع 
“توييرت” إىل أنيه التقيى مع نائيب األمر، واسيتمع إىل 
توجيهاتيه ونصائحه بشيأن املشيهد السييايس الحايل.

وتابيع رئييس مجليس األمية، بقوليه: “سيأنقل غدا) 
اليوم ( للشيعب الكويتيي، ما يتعلق بتليك التوجيهات، 

التيي سيتثلج صيدور الجمييع، وتعكس إيمان سيموه 
باملؤسسات الدستورية”.كما قال الغانم أيضا: “التقيت 
أيضا برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكان 
اللقاء مثمرا وبناء، وسيأنقل للصحافة ، أبرز ما جاء يف 
اللقاء”.وقالت الحكومة الكويتية، يف ترصيحات سابقة، 
إن الشييخ صباح، الذي يحكيم الكويت منذ عام 2006، 
وصل إىل الواليات املتحدة السيتكمال العالج الطبي وإنه 
يف حالة مستقرة؛ وفقا لي “رويرتز”.وغادر أمر الكويت، 
البالغ من العمر 91 عاما، يف الي 23 من الشيهر الجاري، 

متجها إىل الواليات املتحدة الستكمال العالج.

بغداد/ الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية، اميس االربعياء، 
املوقف الوبائي اليومي لالصابات بفروس كورونا 
املسيتجد يف العيراق، وفيما اكدت تسيجيل 3441 
اصابة جديدة و57 حالة وفاة وشفاء 2439 حالة، 
حيددت دائرتيا صحية الرصافة والكيرخ التوزيع 
الجغيرايف لالصابيات حسيب املناطق.وذكير بيان 
للوزارة تلقت “الزوراء” نسخة منه: أنه “تم فحص 

)19933( انموذجيا يف املختربات املختصة كافة يف 
العراق ليوم اميس االربعاء، وبذلك يكون املجموع 
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 
يف العيراق )1203883(”.وأضياف أن “اإلصابات 
الجدييدة ليوم امس بلغيت 3441 حالية، موزعة 
وكما ييل: بغداد الرصافة 207، بغداد الكرخ 311، 
مدينية الطب 98، النجف 154، السيليمانية 108، 
أربييل 389، دهوك 69، كربالء 287، كركوك 220، 

دياىل 86، واسط 202، البرصة 577، ميسان 128، 
بابيل 58، الديوانية 54، ذي قيار 125، االٔنبار 95، 
املثنيى 140، نينوى 73، صالح الديين 60”.وتابع 
أن “حاالت الشفاء ليوم امس بلغت 2439 موزعة 
كالتيايل: بغداد الرصافة 212، بغيداد الكرخ 485، 
مدينة الطب51، النجف االرٔشف 125، السليمانية 
46، أربيل 93، دهوك 25، كربالء 288، كركوك 57، 
دياىل 131، واسط 149، البرصة 119، ميسان 91، 

بابيل 103، الديوانية 106، ذي قار 76، االٔنبار 43، 
املثنى 131، نينوى 92، صالح الدين 16”. وأشيار 
إىل أن “الوفيات 57 حالة وكما ييل: بغداد الرصافة 
2، بغيداد الكيرخ 2، مدينية الطيب 3، النجيف 2، 
السليمانية 5، أربيل 9، دهوك 2، كربالء 4، كركوك 
2، دياىل1، واسط 3، البرصة 5، ميسان 1، بابل 4، 
الديوانية 1، ذي قار 1، نينوى 5، صالح الدين 5”.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
املجييد  عبيد  الجزائيري،  الرئييس  دعيا 
تبونسبوتنيك  إىل االستعداد ملرحة االستفتاء 
عى امليرشوع التمهييدي لتعديل الدسيتور، 
مشددا عى دور الشعب املركزي يف أي تغرات 
سياسيية يف البالد.وحيث تبيون املسيؤولن 
افتتاحيية الجتمياع  الجزائريين، يف كلمية 
الحكومة والوالة يف قرص األمم،امس األربعاء، 
عى االسيتعداد بغية توفر أفضيل الظروف 
والرشوط املادية والنفسية “لتمكن املواطن 
من قول كلمته الفاصلة يف مستقبل وطنه”.
وأشيار الرئييس الجزائيري إىل أن ميرشوع 

جميع  طيور  يف  ييزال  ال  املعيدل  الدسيتور 
االقرتاحات، وشيكر كل من سياهم يف إثرائه 
وتعديليه مين شيخصيات وطنيية وأحزاب 
سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة 
جامعين، مبدييا تقديره العايل القرتاحاتهم.

وأعرب الرئيس عن سيعيه إىل إعداد “دستور 
توافقيي”، مضيفا أن نص الدسيتور املعدل 
سيينرش الحقيا، وهيو سييتضمن جمييع 
االقرتاحيات املطروحة، ليتم بعيد ذلك األخذ 
باقرتاحيات األغلبيية”، وبعد ذلك سييصبح 

تعديل الدستور مرشوعا.

العراق يصدر بيانا شديد اللهجة ويلغي زيارة وزير دفاع تركيا واجلامعة العربية تدين “االنتهاكات” الرتكية على العراق
إدانات حملية ودولية إزاء االعتداءات الرتكية على األراضي العراقية

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الخارجية بيانا شيديد 
الرتكيية  االنتهياكات  ازاء  اللهجية 
عيى االرايض العراقيية، وفيما اكدت 
الجامعية العربية دعمهيا ألي تحرك 
تقيوم بيه الحكومية العراقيية عيى 
الساحة الدولية، ادان الناطق الرسمي 
للقائد العام للقوات املسلحة االعتداء 
الرتكي عيى العيراق، مطالبا القوات 
الرتكية بتوضيح مالبسيات الجريمة 

ومحاسبة املتورطن.
تلقيت  بييان  يف  الخارجيية  وقاليت 
“الزوراء” نسيخة منيه: إنه “يرفض 
العيراق رفضا قاطعا، ويدين بشيدة 
االعتداء السيافر الذي قامت به تركيا 
بقصيف داخيل االرايض العراقيية يف 
منطقية سييدكان التابعية ملحافظة 
أربيل يف اقليم كردستان العراق بطائرة 
مسيرة واليذي تسيبب باستشيهاد 
القيوات  مين  وجنيدي  ضابطين، 
البطلة”.وأضافت:  العراقية  املسلحة 
أن “العيراق يعيد هيذا العميل خرقا 
لسيادة، وحرمة البالد، وعمال عدائيا 
يخاليف املواثييق والقوانين الدولية 
التي تنظم العالقات بن البلدان؛ كما 
يخالف -أيضيا- مبدأ حسين الجوار 
الذي ينبغي أن يكون سببا يف الحرص 
عى القيام بالعمل التشياركي األمني 
خدمية للجانبن”.وقاليت إن “تكرار 
مثيل هذه األفعال، وعدم االسيتجابة 

ملطالبيات العيراق بوقيف الخروقات 
وسحب القوات الرتكية املتوغلة داخل 
حدودنا الدولية، مدعاة إلعادة النظر 
يف حجيم التعياون بين البلديين عى 
مختليف الصعد”.وذكيرت أنه “يؤكد 
العيراق عيى أن التسيتخدم أراضيه 
مقرا أو ممرا اللحياق الرضر واالذى 

بأي مين دول الجوار، كما يرفض أن 
يكيون سياحة للرصاعيات وتصفية 
خارجيية”. ألطيراف  الحسيابات 
وختميت الخارجية العراقيية بيانها 
قائلية: “نعلين -أيضا- الغياء زيارة 
وزير الدفاع الرتكي إىل العراق املقررة 
وزارة  وسيتقوم  الخمييس،  الييوم 

الخارجية باستدعاء السفر الرتكي، 
وتسيليمه مذكيرة احتجاج شيديدة 
العيراق  برفيض  وإبالغيه  اللهجية، 
املؤكد ملا تقوم به بالده من اعتداءات، 
وانتهاكات”.من جهتيه، أكد الناطق 
باسيم القائد العام للقوات املسلحة، 
اللواء يحيى رسيول، عدم التسيامح 

ميع هيدر اليدم العراقيي، وأن دماء 
يف  التحذيير  إىل  مشيراً  العراقيين، 
وقت سابق من إسيتمرار التجاوزات 
الرتكيية عيى األرايض العراقية.وقال 
رسول يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 
منه: إنه “ندين بشيدة اقدام الجانب 
الرتكيي عى اسيتهدف مجموعة من 
مقاتلينيا األبطيال بواسيطة طائرة 
مسيرة ، حيث أسيفر هيذا االعتداء 
االثم عن استشيهاد امر اللواء الثاني 
باملنطقية األوىل يف قيادة قوات حرس 
الحدود وامر الفيوج الثالت، وإصابة 
أمر الفوج األول وضابط استخبارات 
واثنن من املنتسبن املرافقن لهم”.
وأشار إىل أن “املقاتلن كانوا يف عملية 
اسيتطالع يف منطقة سييدكان وتقع 
داخل األرايض العراقية، وتبعد ٤ كيلو 
مرت عن الرشيط الحدودي مع تركيا”.
وأضاف رسول أن “هذا االعتداء املدان 
يتطليب أن تعمل القوات الرتكية عى 
توضيح مالبسات الجريمة ومحاسبة 
املتورطين بهيا، حفاظاً عى حسين 
الجيوار والعالقات بين البلدين التي 
حيرص العراق عيى الحفياظ عليها 
ومراعتها، واننا حذرنا يف وقت سابق 
من إسيتمرار التجاوزات الرتكية عى 
األرايض العراقية، وان دماء العراقين 
غاليية، ولن نتسيامح مع هيدر الدم 

العراقي”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:

ببورصة  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 

املحلية،  باألسواق  استقرت  فيما  الكفاح 

بورصة  أسعار  وسجلت  األربعاء،  امس 

لكل 1٠٠  ديناراً  الكفاح يف بغداد 1٢3.6٠٠ 

دوالر.وكانت أسعار البيع والرشاء يف محالت 

 1٢٤.٠٠٠ بلغ  الدوالر  بيع  سعر  الصرفة: 

فسجل  الدوالر  رشاء  سعر  أما  دينار. 

1٢3.٠٠٠ دينار.

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا 
يف األسواق احمللية

هيئة التقاعد: رواتب املتقاعدين 
مؤمنة بالكامل

عالوي: ال ميكن إجراء أي انتخابات إال وفق 
مفوضية وقانون جديدين وبنظام بايومرتي

بوتني يؤكد ملاكرون ضرورة تسوية 
مشاكل لبنان دون تدخل خارجي

رئيس جملس األمة الكوييت: سأنقل اليوم 
توجيهات ستثلج صدور اجلميع 

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ160 ألفا وتراجع طفيف بالوفيات

الرئيس اجلزائري يدعو إىل االستعداد 
لالستفتاء على تعديل الدستور

بعد اجتماعه مع ولي العهد الشيخ نواف األمحد

بعد تسجيل 3441 إصابة جديدة و57 حالة وفاة

الصحة: لقاح كورونا الروسي سيكون جاهزا حبلول تشرين األول

ص 6االحتاد االسيوي يكشف عن املواعيد اجلديدة للتصفيات املؤهلة للمونديال

ص 4

جملس األمن الوطين يدين االعتداء  
الرتكي ويعده جتاوزا كبريا وخرقا 

لعالقات حسن اجلوار

بغداد/ الزوراء:
اميس  الوطنيي،  األمين  مجليس  أدان 
األربعياء، االعتيداء الرتكيي األخير عى 
األرايض العراقيية واسيتهداف قيادة من 
الضبياط العراقيين، فيميا أكيد أن هذا 
العميل يعد تجياوزاً كبيراً ليكل معاير 
التعاميل بين اليدول، وخرقياً لعالقيات 
حسين الجيوار، وتهدييداً كبيراً لألمين 
الوطنيي العراقي.وقيال املكتب اإلعالمي 
لرئييس مجليس اليوزراء يف بييان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: إن »مجلس األمن 
الوطني عقد جلسيته االعتيادية برئاسة 
رئييس مجليس اليوزراء، القائيد العيام 

للقوات املسيلحة مصطفيى الكاظمي«، 
الفتا إىل أن »املجليس ناقش املوضوعات 
املعّدة لجدول أعماله، إضافة اىل مناقشة 
القضاييا الطارئية واملسيتحدثة، واتخذ 
القرارات املناسيبة بشأنها«.وأضاف، أن 
»املجليس أدان بشيدة، االعتيداء الرتكي 
عيى األرايض العراقية واسيتهداف قادة 
من الضبياط العراقين«، مؤكدا أن »هذا 
العميل يعد تجياوزا كبيرا ليكل معاير 
التعامل بن الدول، وخرقا لعالقات حسن 
الجيوار، وتهدييدا كبيرا لألمين الوطني 

العراقي واستقرار املنطقة.

القضاء اللبناني يستمع لوزراء حاليني وسابقني يف إطار التحقيق بانفجار بريوت
الرئيس عون يقدر اخلسائر الناجتة عن االنفجار بنحو 15 مليار دوالر

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة نجدة بغداد إلقاء القبض عى أكثر من ٢٠٠ شخص، بينهم 
مطلوبون عى وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب يف مناطق متفرقة 
وضمن  املاضية  ساعة  الي٢٤  »خالل  إنه  بيان:  يف  املديرية  العاصمة.وقالت  من 
مناطق متفرقة من العاصمة بغداد )تم( ضبط 1٢ سيارة مطلوبة عليها إشارات 
إلقاء »القبض  إىل  القانونية«، الفتة  للتعليمات  حجز، و٤٢ دراجة نارية مخالفة 
الكفاح من  نوع مسدس ضمن منطقة  عى شخص يحمل سالحا غر مرخص 
خالل إجراء ممارسة أمنية«.وأضافت أنه تم »القبض عى ٢9 مخموراً يعرتضون 
أنه تم »القبض عى أشخاص مطلوبن  إىل  املارة، و1٨3 متسوالً«، مشرة  سبيل 

وفق املادتن )٤ إرهاب - ٤٥9( ضمن مناطق ساحة الخالني وساحة النسور«.

القبض على أكثر من 200 شخص 
بينهم »إرهابيون« يف بغداد

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة ازاء 
االنتهاكات الرتكية عىل االرايض العراقية، وفيما 
اكدت الجامعة العربية دعمها ألي تحرك تقوم 
به الحكومة العراقية عىل الساحة الدولية، ادان 
املسلحة  للقوات  العام  للقائد  الرسمي  الناطق 
القوات  مطالبا  العراق،  عىل  الرتكي  االعتداء 
الرتكية بتوضيح مالبسات الجريمة ومحاسبة 

املتورطني.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخارجية  وقالت 
نسخة منه: إنه »يرفض العراق رفضا قاطعا، 
قامت  الذي  السافر  االعتداء  بشدة  ويدين 
يف  العراقية  االرايض  داخل  بقصف  تركيا  به 
يف  أربيل  ملحافظة  التابعة  سيدكان  منطقة 
والذي  مسرية  بطائرة  العراق  كردستان  اقليم 
تسبب باستشهاد ضابطني، وجندي من القوات 

املسلحة العراقية البطلة«.
خرقا  العمل  هذا  يعد  »العراق  أن  وأضافت: 
يخالف  عدائيا  وعمال  البالد،  وحرمة  لسيادة، 
العالقات  التي تنظم  الدولية  املواثيق والقوانني 
حسن  مبدأ  -أيضا-  يخالف  كما  البلدان؛  بني 
الحرص  يف  سببا  يكون  أن  ينبغي  الذي  الجوار 
خدمة  األمني  التشاركي  بالعمل  القيام  عىل 

للجانبني«.
وعدم  األفعال،  هذه  مثل  »تكرار  إن  وقالت 
الخروقات  بوقف  العراق  ملطالبات  االستجابة 
داخل حدودنا  املتوغلة  الرتكية  القوات  وسحب 
التعاون  النظر يف حجم  الدولية، مدعاة إلعادة 

بني البلدين عىل مختلف الصعد«.
التستخدم  أن  عىل  العراق  »يؤكد  أنه  وذكرت 
واالذى  الرضر  اللحاق  ممرا  أو  مقرا  أراضيه 

يكون  أن  يرفض  كما  الجوار،  دول  من  بأي 
ساحة للرصاعات وتصفية الحسابات ألطراف 

خارجية«.
وختمت الخارجية العراقية بيانها قائلة: »نعلن 
إىل  الرتكي  الدفاع  وزير  زيارة  الغاء  -أيضا- 
الخميس، وستقوم وزارة  اليوم  املقررة  العراق 
الخارجية باستدعاء السفري الرتكي، وتسليمه 
مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبالغه برفض 
اعتداءات،  به بالده من  تقوم  ملا  املؤكد  العراق 

وانتهاكات«.
من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات 
التسامح  عدم  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 
العراقيني،  دماء  وأن  العراقي،  الدم  هدر  مع 
إستمرار  التحذير يف وقت سابق من  إىل  مشرياً 

التجاوزات الرتكية عىل األرايض العراقية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  رسول  وقال 
الرتكي  الجانب  اقدام  بشدة  »ندين  إنه  منه: 
األبطال  مقاتلينا  من  مجموعة  استهدف  عىل 
هذا  أسفر  حيث   ، مسرية  طائرة  بواسطة 
الثاني  اللواء  امر  استشهاد  عن  االثم  االعتداء 
الحدود  حرس  قوات  قيادة  يف  األوىل  باملنطقة 
األول  الفوج  أمر  وإصابة  الثالت،  الفوج  وامر 
املنتسبني  من  واثنني  استخبارات  وضابط 

املرافقني لهم«.
وأشار إىل أن »املقاتلني كانوا يف عملية استطالع 
األرايض  داخل  وتقع  سيدكان  منطقة  يف 
الرشيط  عن  مرت  كيلو   ٤ وتبعد  العراقية، 

الحدودي مع تركيا«.
يتطلب  املدان  االعتداء  »هذا  أن  رسول  وأضاف 
أن تعمل القوات الرتكية عىل توضيح مالبسات 
حفاظاً  بها،  املتورطني  ومحاسبة  الجريمة 

التي  البلدين  بني  والعالقات  الجوار  حسن  عىل 
ومراعتها،  عليها  الحفاظ  عىل  العراق  حرص 
إستمرار  من  سابق  وقت  يف  حذرنا  واننا 
وان  العراقية،  األرايض  عىل  الرتكية  التجاوزات 
هدر  مع  نتسامح  ولن  غالية،  العراقيني  دماء 

الدم العراقي«.
املشرتكة وجود  العمليات  قيادة  أكدت  ذلك،  اىل 
أسباب  ملعرفة  كردستان  إقليم  مع  تواصل 

االعتداء الرتكي السافر.
املشرتكة،  العمليات  باسم  الناطق  وقال 
أن  متلفز:  حديث  يف  الخفاجي،  تحسني  اللواء 
إقليم  يف  املسؤولني  مع  وتشاورا  تواصال  هناك 
كردستان بشأن االعتداء الرتكي السافر بطائرة 
مسرية والذي أسفر عن استشهاد ضابطني يف 

حرس الحدود«.
وأشار إىل »أن هنالك تفاصيل أخرى سوف يتم 
التشاور بها مع اإلقليم ملعرفة ما هي األسباب 
جهة  تقوم  وكيف  االعتداء،  هذا  إىل  أدت  التي 
معينة باستهداف قادة عسكريني داخل الحدود 

العراقية«.
من جانبها، ادانت الجامعة العربية االنتهاكات 
دعمها  مؤكدة  العراقية  االرايض  عىل  الرتكية 
الساحة  العراقية عىل  ألي تحرك من الحكومة 

الدولية.
»الزوراء«  تلقت  العربية  للجامعة  بيان  وذكر 
الدول  لجامعة  العام  »االمني  ان  منه:  نسخة 
االنتهاكات  ادان  الغيط،  ابو  احمد  العربية، 
مستنكرا  العراقية،  للسيادة  املتكررة  الرتكية 

بأشد العبارات القصف الرتكي يف ١١ اب الحايل 
الرتكية  الحدود  عىل  سيدكان  منطقة  عىل 
والذي اسفر عن استشهاد ضابطني  العراقية، 
وجندي من القوات املسلحة العراقية وعدد آخر 

من املدنيني«.
»انتهاكا  الرتكية  االعتداءات  الغيط  ابو  وعد 
القانون  ومواثيق  ومبادىء  العراق  لسيادة 
الدويل ومبدأ حسن الجوار«، معربا عن »خالص 
وتمنياته  الشهداء،  ألرس  ومواساته  تعازيه 

بالشفاء العاجل للمصابني«.
فيما رصح مصدر مسؤول يف الجامعة العربية 
أي تحرك تقوم به  العربية تدعم  »الجامعة  أن 
الحكومة العراقية عىل الساحة الدولية يف سبيل 
وقف االعتداءات العسكرية الرتكية املتكررة عىل 
األرايض العراقية، والحفاظ عىل سيادة العراق 

وامنه واستقراره«.
بن  مشعل  العربي،  الربملان  رئيس  أدان  كما 
به  قامت  الذي  السافر  االعتداء  لمي،  السُّ فهم 
تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل  
وإصابة  استشهاد  إىل  أدى  ما  مسرية،  بطائرة 

عدد من القوات االمنية العراقية.
لمي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة  وشدد  السُّ
السافرة  العدائية  األعمال  هذه  أن  عىل  منه: 
بها  التي تقوم  املتكررة  العسكرية  والخروقات 
القوات الرتكية عىل األرايض العراقية ُتعد تعدياً 
العراق، وانتهاكاً  خطرياً عىل سيادة جمهورية 
الدويل  والقانون  املتحدة  األمم  مليثاق  صارخاً 
لقرارات  واضحاً  وخرقاً  الدولية،  واألعراف 
لعالقات  احرتام  وعدم  الدويل،  األمن  مجلس 

ُحسن الجوار
العاجل  بالتحرك  الدويل  األمن  مجلس  وطالب 

إليقاف االعتداءات الرتكية املتكررة عىل العراق.
فيما أدانت جمهورية مرص العربية االعتداءات 

الرتكية األخرية يف العراق.
تلقت  بيان  يف  املرصية  الخارجية  وقالت وزارة 
مرص  »جمهورية  إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
إلحدى  تركية  مسرية  طائرة  استهداف  تدين 
يف  العراقي  الحدود  لحرس  التابعة  املركبات 
أمس،  يوم  العراق،  شمال  »سيدكان«  منطقة 
العسكريني  من  عدد  مقتل  عن  أسفر  مما 

العراقيني«.
وأضافت أن »االستهداف يمثل انتهاكا مرفوضا 
لألمن  جديدا  وتهديدا  الشقيق،  العراق  لسيادة 

واالستقرار اإلقليمي«.
التعازي  تقدم خالص  أن »مرص  البيان  وتابع 
الباسل«  العراقي  وللجيش  الضحايا  ألرس 
مشرية إىل »التأكيد عىل تضامن مرص حكومة 
الشقيق  العراق  وشعب  حكومة  مع  وشعبا 
مع  االستفزازية،  املمارسات  تلك  مواجهة  يف 
سيادة  كامل  احرتام  رضورة  عىل  التشديد 
تدخل  أي  أراضيه ضد  العراق ووحدة وسالمة 

خارجي«.
وكانت خلية اإلعالم األمني، قد اعلنت، اول امس 
الثالثاء، استشهاد آمر اللواء الثاني وآمر الفوج 

الثالث بحرس الحدود خالل اعتداء تركي.
وذكرت الخلية يف بيان: أن »اعتداء تركيا سافرا 
بطائرة مسرية استهدف عجلة عسكرية لحرس 

الحدود يف منطقة سيدكان«.
آمر  استشهاد  يف  تسبب  »االعتداء  أن  وأضاف   
األوىل  املنطقة  حدود  حرس  يف  الثاني  اللواء 
وآمر الفوج الثالث من اللواء الثاني، إضافة إىل 

استشهاد سائق العجلة«.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 
املستجد  كورونا  بفريوس  لالصابات 
 3٤٤١ تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 
اصابة جديدة و57 حالة وفاة وشفاء 
صحة  دائرتا  حددت  حالة،   2٤39
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
»الزوراء«  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
»تم فحص )١9933(  أنه  نسخة منه: 
انموذجا يف املختربات املختصة كافة يف 
العراق ليوم امس االربعاء، وبذلك يكون 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 

.»)١203883(
ليوم  الجديدة  »اإلصابات  أن  وأضاف 
امس بلغت 3٤٤١ حالة، موزعة وكما 
ييل: بغداد الرصافة 207، بغداد الكرخ 
 ،١5٤ النجف   ،98 الطب  مدينة   ،3١١
دهوك   ،389 أربيل   ،١08 السليمانية 
دياىل   ،220 كركوك   ،287 كربالء   ،69
86، واسط 202، البرصة 577، ميسان 
قار  ذي   ،5٤ الديوانية   ،58 بابل   ،١28
نينوى   ،١٤0 املثنى   ،95 االٔنبار   ،١25

73، صالح الدين 60«.
امس  ليوم  الشفاء  »حاالت  أن  وتابع 
بغداد  كالتايل:  موزعة   2٤39 بلغت 
 ،٤85 الكرخ  بغداد   ،2١2 الرصافة 
االرٔشف ١25،  النجف  الطب5١،  مدينة 
 ،25 دهوك   ،93 أربيل   ،٤6 السليمانية 

 ،١3١ دياىل   ،57 كركوك   ،288 كربالء 
ميسان   ،١١9 البرصة   ،١٤9 واسط 
9١، بابل ١03، الديوانية ١06، ذي قار 
76، االٔنبار ٤3، املثنى ١3١، نينوى 92، 

صالح الدين ١6«. 
57 حالة وكما  »الوفيات  أن  إىل  وأشار 
ييل: بغداد الرصافة 2، بغداد الكرخ 2، 
السليمانية   ،2 النجف   ،3 الطب  مدينة 
5، أربيل 9، دهوك 2، كربالء ٤، كركوك 
2، دياىل١، واسط 3، البرصة 5، ميسان 
 ،١ قار  ذي   ،١ الديوانية   ،٤ بابل   ،١

نينوى 5، صالح الدين 5«.
اإلجمايل  الوبائي  »املوقف  أن  وأوضح 
الشفاء  مجموع  ييل:  كما  العراق،  يف 
 ،)%   7١,٤ الشفاء   )نسبة   ١١٤5٤١
ومجموع اإلصابات ١60٤36، الراقدون 
املركزة  العناية  يف  منهم   ٤0307 الكيل 

592، ومجموع الوفيات 5588«.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   207
بينها ١١5 اصابة شخصت خالل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
 207 امس  سجلت  الرصافة  جانب  يف 
اصابة جديدة بفريوس كورونا  موزعة 
كالتايل: ١١5 حالة خالل الرصد الوبائي 
االعظمية  قطاع  الصحية:  للقطاعات 
حالة   27 الرصافة  قطاع    / حالة   ١3
/  قطاع املدائن 9 حاالت /  قطاع بغداد 

البلديات  قطاع    / حالة   ١9 الجديدة 
 6 الصدر  قطاع    / حالة   32 الثاني 
حالة  االول  البلديات  قطاع    / حاالت 

واحدة / قطاع الشعب 8 حاالت .
واشار اىل: ان 92 حالة خالل مراجعتهم 
الصدر  مدينة    : الصحية  للمؤسسات 
١١ حالة محلة 55٤, 5١6, 536, 5١9, 
 ,5٤9  ,5٤0  ,550  ,555  ,52١  ,5١5

الكرخ ١6 حالة موزعة ضمن    /557
مناطق الخرضاء حالتني, الدورة حالة 
الصالحية  مجمع   ,85٤ محلة  واحدة 
حالة  العدل  حي  واحدة,  حالة 
حاالت   3 السيدية  محلة635,  واحدة 
الدورة  مصفى   ,87١ و  محلة8٤5 
واحدة  حالة  القادسية  واحدة,  حالة 
محلة  حالتني  املنصور   ,602 محلة 

 ,٤١8 محلة  حالتني  العامرية   ,605
حي الجامعة حالة واحدة محلة 633, 
  /  ٤32 محلة  واحدة  حالة  الكاظمية 
البلديات ١١    / الصدرية حالة واحدة 
 ,72١  ,767  ,73٤  ,736 محلة  حالة 
حالتني  االعظمية    /730  ,726  ,738
محلة 3١٤/  االمني حالة واحدة محلة 
 ,7١2 محلة  حاالت   5 زيونة    /7٤3

7١0, 7١٤/ شارع فلسطني ٤ حاالت 
 7 الشعب    /508  ,505  ,5١0 محلة 
 ,337  ,35١  ,325  ,333 محلة  حاالت 
  / واحدة  حالة  العبيدي   / البنوك 
الزعفرانية 5 حاالت محلة 958, 952, 
 ,905 محلة  حاالت   ٤ الكرادة    /955
 3 القاهرة   / االورزدي  شارع   ,902
جامع  قرب   ,3١١  ,306 محلة  حاالت 
  / واحدة  حالة  الكريعات    / النداء 
املدائن حالة واحدة / الغدير ٤ حاالت 
محلة 70٤,703, 705/  بغداد الجديدة 
٤ حاالت محلة 702, 70١/  الجادرية 
حالة واحدة محلة 932/  بسماية حالة 
واحدة عمارة رقم 5/  حي تونس حالة 
واحدة محلة 330/  املشتل حالة واحدة 
/  جرس دياىل حالة واحدة /  محافظة 
البرصة حالة واحدة / محافظة واسط 
النرص 3  العزيزية / حي  حالة واحدة 
الثورة  حي   /7١6  ,7١١ محلة  حاالت 

حالة واحدة.
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
يف  بالعزل  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
»العدد  ان  اىل  مشريا  مستشفى«،  كل 
 2١856 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
تويف منهم ١0٤0 لالسف فيما اكتسب 
العالج  قيد  واملتبقي   ١79٤٤ الشفاء 

.»2872
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 

االصابة،  من  لحمايتهم  االجتماع 
وتقليل تفيش الوباء«.

الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 
الثالثاء واملعلن عنها  ليلة  العارشة من 

امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
توزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
دشري  ابو   ،22 غريب  أبو  ييل:  كما 
 ،١2 البياع   ،3 االعالم   ،١ االسكان   ،٤
 ،١6 الحرية   ،3 الخطيب   ،3 التاجي 
الرشطة   ،١ السيدية   ،33 الدورة 
 ،2 الرابعة  الرشطة   ،١ الخامسة 
الطارمية   ،١ الصالحية   ،2٤ الشعلة 
 ،١3 القادسية   ،١8 الغزالية   ،١9
اللطيفية ١، املحمودية  الكاظمية 2١، 
النرص   ،١0 املنصور   ،١ املعالف   ،٤
 ،١2 الريموك   ،2 الوشاش   ،٤ والسالم 
اليوسفية ١، جكوك ١، حي الثراث ١، 
الجهاد ١5، حي  الجامعة 5، حي  حي 
الخرضاء 9، حي العامل ١7، حي العدل 
سكنة   ،2 عويريج   ،١ البور  سبع   ،١5
البرصة   الرصافة ١2، محافظة  جانب 

١، محافظة بابل  ١.
واضافت، ان حاالت الشفاء: ٤85، مبينة 
67سنة/  وفاة/  ييل:  كما  الوفيات  ان 
انثى/ حي الجهاد/ محلة879  ، وفاة/ 

6١سنة/ ذكر/ الحارثية/ محلة2١١.

جملس األمن الوطين يدين االعتداء الرتكي ويعده جتاوزا كبريا 
وخرقا لعالقات حسن اجلوار األمن النيابية لـ          : استدعاء السفري الرتكي غري كاٍف 

وسنعقد اجتماعا ملناقشة االعتداءات الرتكية

العالقات اخلارجية: العراق ميتلك عناصر قوة ميكن استخدامها للرد على أنقرة

العراق يصدر بيانا شديد اللهجة ويلغي زيارة وزير دفاع تركيا واجلامعة العربية 
تدين »االنتهاكات« الرتكية على العراق

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ160 ألفا وتراجع طفيف بالوفيات

بغداد/ الزوراء:

أدان مجلس األمن الوطني، امس 

األخري  الرتكي  االعتداء  األربعاء، 

العراقية واستهداف  األرايض  عىل 

قادة من الضباط العراقيني، فيما 

تجاوزاً  يعد  العمل  هذا  أن  أكد 

بني  التعامل  معايري  لكل  كبرياً 

حسن  لعالقات  وخرقاً  الدول، 

لألمن  كبرياً  وتهديداً  الجوار، 

الوطني العراقي.

لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

تلقت  بيان  يف  الوزراء  مجلس 

»الزوراء« نسخة منه: إن »مجلس 

جلسته  عقد  الوطني  األمن 

االعتيادية برئاسة رئيس مجلس 

للقوات  العام  القائد  الوزراء، 

الكاظمي«،  مصطفى  املسلحة 

ناقش  »املجلس  أن  إىل  الفتا 

املوضوعات املعّدة لجدول أعماله، 

القضايا  مناقشة  اىل  إضافة 

واتخذ  واملستحدثة،  الطارئة 

القرارات املناسبة بشأنها«.

وأضاف، أن »املجلس أدان بشدة، 

األرايض  عىل  الرتكي  االعتداء 

من  قادة  واستهداف  العراقية 

أن  مؤكدا  العراقيني«،  الضباط 

»هذا العمل يعد تجاوزا كبريا لكل 

معايري التعامل بني الدول، وخرقا 

وتهديدا  الجوار،  حسن  لعالقات 

العراقي  الوطني  لألمن  كبريا 

العراق  وأن  املنطقة،  واستقرار 

للدفاع  الوسائل  كافة  سيمارس 

بما  مواطنيه،  وحماية  أمنه  عن 

الدبلوماسية«،  الوسائل  فيها 

قررت  قد  »الحكومة  أن  مبينا 

الرتكي  الدفاع  وزير  زيارة  إلغاء 

ووفد تركي آخر اىل بغداد«.

للبيان،  وفقا  املجلس  وشدد 

وزارة  قيام  »رضورة  عىل 

بالتنسيق  العراقية  الخارجية 

يف  والعربي  الدويل  املجتمع  مع 

هذا  إلدانة  الدبلومايس  اإلطار 

يلزم«، مشريا  العدوان واتخاذ ما 

بسياسة  ملتزم  »العراق  أن  اىل 

يف  التدخل  وعدم  الجوار  حسن 

وأن  للدول،  الداخلية  الشؤون 

لن  أنه  عىل  يؤكد  العراق  دستور 

عدوان  ألي  ممرا  أو  مقرا  يكون 

الجوار،  لدول  استهداف  أو 

أراضيه  باستخدام  يسمح  ولن 

إرهابية  بعمليات  للقيام  منطلقا 

ضد الدول املجاورة وبالخصوص 

تركيا«.

الوضع  تقييم  املجلس  وناقش 

وجرى  البالد،  عموم  يف  األمني 

األمنية  األجهزة  عىل  التأكيد 

بغداد  يف  األمن  بـ«تعزيز 

واملحافظات، وحماية التظاهرات 

وفقا  املتظاهرين  مع  والتعامل 

ملبادئ حقوق اإلنسان، كما ناقش 

يف  للمتظاهرين  الحّقة  املطالب 

موجها  واملحافظات«،  بغداد 

يف  املحلية  اإلدارات  »تقوم  بأن 

بأخذ  والوزارات  املحافظات 

القائمة  اإلشكاالت  دورها يف حل 

وتقديم كل ما يخدم املواطنني«.

عن  »صدرت  أنه  البيان،  وأضاف 

القرارات  من  مجموعة  االجتماع 

والتوجيهات، كما استمع املجلس 

واسط  محافظ  قّدمه  لعرض 

أمنيا  املحافظة  تعانيه  ما  بسبب 

واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة 

املقّدمة النتشال واقع  املقرتحات 

املحافظة وتلبية متطلباتها، حيث 

املقرتحات  تلك  املجلس  ناقش 

يف  لها  املناسبة  الحلول  وإيجاد 

اىل  مشريا  ممكن«،  وقت  أقرب 

الوضع  أيضا  ناقش  »املجلس  أن 

والخدمي  واالجتماعي  األمني 

االستقرار  وتعزيز  واالقتصادي 

ووّجه  الطارمية،  قضاء  يف 

لغرض  كافة  الوزارات  بمتابعة 

فروعها  وفتح  املتطلبات،  توفري 

متطلبات  لتوفري  القضاء  يف 

»رضورة  عىل  مؤكدا  املواطنني«، 

أبناء  من  املجتمعية  املساهمة 

مع  الفاعلة  للمشاركة  القضاء 

األجهزة األمنية والخدمية لتعزيز 

االستقرار يف القضاء«.

وزاد، أن »املجلس ناقش املواضيع 

األخرى املدرجة عىل جدول أعماله 

واتخذ القرارات الالزمة بشأنها«.

الزوراء/ حسني فالح:
انتقدت لجنة االمن والدفاع النيابية 
ازاء  االتحادية  الحكومة  موقف 
عىل  املتكررة  الرتكية  االعتداءات 
ان  اىل  مشرية  العراقية،  االرايض 
رسالة  وتسليمه  السفري  استدعاء 
اكدت  وفيما  كاٍف،  غري  احتجاج 
ملناقشة  اجتماع  عقد  عزمها 
موقف  واتخاذ  الرتكية  االنتهاكات 
العالقات  لجنة  اشارت  ازائها، 
العراق  ان  اىل  النيابية  الخارجية 
يمتلك عنارص قوة يمكن استخدامها 

للرد عىل انقرة.
النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
حديث  يف  العزاوي،  الخالق  عبد 
الدولة  ضعف  ان  لـ«الزوراء«: 
والسلطة يف العراق جعل الكثري من 
الدول تنتهك السيادة العراقية سواء 
تركيا او ايران او سوريا او الكويت 
املتحدة.  الواليات  او  السعودية  او 
دائما  العراق  موقف  ان  اىل:  الفتا 

يكون خجوال ازاء تلك االنتهاكات.
الرتكية  االعتداءات  ان  واضاف: 
العراقية تأتي  املتكررة عىل االرايض 

ضعيفة.  العراقية  الحكومة  لكون 
قامت  ان  لرتكيا  سبق  انه  اىل:  الفتا 
العراقي،  االرايض  عىل  باعتداءات 
تكتفي  العراقية  الحكومة  ونرى 
باستدعاء السفري الرتكي، وتسليمه 

رسالة احتجاج.
واشار اىل: ان هذا االجراء غري كاف، 
التمادي  عىل  تركيا  سيشجع  بل 
اتخاذ  اىل  داعيا  اكثر.  والتجاوز 
هذه  ازاء  وحازم  رصيح  موقف 

التجاوزات.
ازاء  تركيا  به  تقوم  ما  ان  واوضح: 
االرايض العراقية مرفوض يف جميع 
ان  اىل:  الفتا  الدولية.  االتفاقات 
ومازال  هشة،  العراقية  الحكومة 
الفساد مسترشيا يف جميع مفاصل 

الدولة.
واعرب عن عدم امتالك العراق رادار 
من  الرغم  عىل  الطائرات  لكشف 
وزارتي  عىل  رصفت  التي  املوازنات 
تكفي  والتي  والداخلية،  الدفاع 
الطائرات،  جعل  مما  دول،   5 لبناء 
تجتاح  املسرية،  الطائرات  وحتى 
لها  اهدافا  وتنفذ  العراقية،  االجواء 

وموقع  هويتها  معرفة  دون  وتعود 
انطالقها.

االمن  لجنة  عضو  اكد  جهته،  من 
والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، 
عزم لجنته عقد اجتماع مع القيادات 
الحكومة  يف  واملسؤولني  االمنية 
العراقية ملناقشة االعتداءات الرتكية 

املتكررة عىل العراق.
وقال الزيادي يف حديث لـ«الزوراء«: 
تعتزم  والدفاع  االمن  لجنة  ان 
لبحث  املعنيني  مع  اجتماع  عقد 
االنتهاكات الرتكية للسيادة العراقية 
التخاذ  لها  االخرية  واالعتداءات 
تلك  تجاه  ورصيح  حازم  موقف 

االنتهاكات.
العراقية  الحكومة  ان  واضاف: 
تجاه  قوي  موقف  باتخاذ  مطالبة 
عنها  تركيا  لكف  االنتهاكات  هذه 
النها اصبحت عادة متكررة، ويجب 

وضع حد لها.
العالقات  لجنة  عضو  اكد  ذلك،  اىل 
عامر  النائب  النيابية،  الخارجية 
عنارص  يمتلك  العراق  ان  الفائز، 
عىل  للرد  استخدامها  يمكن  قوة 

االنتهاكات الرتكية.
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الفائز  وقال 
الورقة  يعد  االقتصادي  الجانب  ان 
االساسية التي يمكن ان يستخدمها 
العراق للرد عىل االعتداءات الرتكية، 
التجاري  التبادل  حجم  يبلغ  حيث 
السنوي بني العراق وتركيا اكثر من 

١6 مليار دوالر.
تستطيع  ال  تركيا  ان  واضاف: 
يعد  لكونه  العراق  عن  االستغناء 
حال  ففي  لبضاعتها،  رائجا  سوقا 
البضائع  العراق عن استرياد  امتناع 
الرتكي  الجانب  سيكبد  تركيا  من 
خسائر اقتصادية كبرية، مما يجعل 
انقرة تقدم تنازالت ليس فقط عىل 
املستوى العسكري، وانما حتى عىل 

املستوى املائي.
واشار اىل: ان العراق بإمكانه تحريك 
من  دوليا  الرتكية  االعتداءات  ملف 
خالل تقديم الشكوى الرسمية لدى 
املتحدة  واالمم  الدويل  االمن  مجلس 
عىل  للضغط  العربية  والجامعة 
تركيا لوقف هذه االنتهاكات، فضال 

عن تفعيل الجانب الدبلومايس.

إدانات حملية ودولية إزاء االعتداءات الرتكية على األراضي العراقية

بعد تسجيل 3441 إصابة جديدة و57 حالة وفاة
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

االقتصادي�ة  التأث�رات  كش�َف   
لجائح�ة فاي�روس كورون�ا م�دى 
الديمقراطي يف  التح�ول  هشاش�ة 
الس�ودان- ومع�ه فرصة تحس�ن 
يه�دد  اإلنس�انية، كم�ا  الظ�روف 
الرصاع السيايس الداخيل بتقويض 

املكاسب اإلنسانية.
تزامنا مع عملية االنتقال السيايس، 
أعطت زي�ارات عىل مس�توى عال 
لربنام�ج الغ�ذاء العامل�ي لواليت�ي 
األزرق،  والني�ل  كردف�ان  جن�وب 
دفع�ة أمل نادرة ملالي�ن املدنين يف 
مناطق السودان الجنوبية والغربية 

املتنازع عليها.
ويف أعق�اب الزيارات للمناطق التي 
كانت محظورة يف الس�ابق، أعلنت 
الرتحي�ب  االنتقالي�ة  الحكوم�ة 
باملنظمات غر الحكومية التي كان 
النظ�ام الس�ابق قد ق�ام بطردها 
لكي تع�ود وتس�تأنف عملياتها يف 
أنحاء الس�ودان ورفعت كل القيود 
اإلنس�انية  للمنظم�ات  بالنس�بة 

ووكاالت األمم املتحدة.
ويرى مركز الدراسات اإلسرتاتيجية 
والدولية األمرك�ي أن هذا التفاؤل 
اللحظي بزيادة وصول املس�اعدات 
اإلنس�انية مهدد اآلن بسبب تدهور 
وق�ع  ع�ىل  االقتص�ادي  الوض�ع 
جائحة كورونا والرصاع الس�يايس 

يف السودان.
ال�ذي  التق�دم  م�ن  ولالس�تفادة 
ت�م إح�رازه ، يتعن ع�ىل الواليات 
املتحدة وغرها من الجهات املانحة 
ال�وكاالت  تمك�ن  للمس�اعدات 
املدني�ة من القي�ام ب�إدارة عملية 
تقدي�م املس�اعدات اإلنس�انية من 
خالل املش�اركة السياسية، وزيادة 
الفن�ي  الدع�م  التموي�ل، وتقدي�م 

ألغراض محددة.
ويتع�ن عىل وكاالت األم�م املتحدة 
الحكومية تشجيع  واملنظمات غر 
الخرط�وم  يف  الس�ودان  حكوم�ة 
ع�ىل  الوالي�ات  مس�توى  وع�ىل 
تس�هيل وصول العامل�ن يف مجال 
املس�اعدات اإلنس�انية إىل املناط�ق 

التي يريدونها.
ويعت�رب تمك�ن الس�لطات املدنية 
بدعم سيايس خالل لحظة الفرصة 
هذه أمرا حيويا ملواطني الس�ودان 
وم�ن املمك�ن أن يس�اعد يف تعزيز 
الس�لطات املدنية داخ�ل الحكومة 

السودانية.
وللس�ودان تاريخ طويل بالنس�بة 
لعرقلة املساعدات اإلنسانية؛ ففي 
دارف�ور وث�ق العامل�ون يف مج�ال 
اإلغاثة عرقلة املساعدات اإلنسانية 
منذ عام 2004 عىل األقل. وش�كلت 
أساليب الحكومة “ حرب استنزاف 

بروقراطية”.
واس�تخدم الرئي�س الس�ابق عمر 
تقدي�م  عملي�ات  من�ع  البش�ر 
املساعدات كس�الح حرب، تمثل يف 
منع وص�ول منظمات املس�اعدات 
اإلنس�انية إىل املناطق التي يسيطر 

عليها املتمردون.
وىف أعقاب تعي�ن عبدالله حمدوك 
رئيس�ا للوزراء يف أغسطس 2019، 
أصب�ح هن�اك أم�ل يف أن تتمك�ن 
منظمات املساعدات اإلنسانية من 
الوصول إىل املناط�ق التي كان غر 
مس�موح بالوصول إليه�ا من قبل 
والعم�ل بحري�ة أكث�ر يف املناط�ق 

املوجودة فيها بالفعل.
وكانت زي�ارة ديفيد بيس�يل املدير 
التنفي�ذي لربنام�ج الغ�ذاء العاملي 
لكواندا، بجنوب كردفان ، يف أكتوبر 
2019 الزي�ارة األوىل ملس�ؤول م�ن 
األم�م املتح�دة للمنطق�ة حظي�ت 

بدع�م حم�دوك، وحكوم�ة جنوب 
الس�ودان، وحرك�ة تحرير ش�عب 
الس�ودان- الش�مال، وغره�ا من 

قوات األمن.
كما س�محت الحكومة الس�ودانية 
وعب�د العزي�ز الحلو زعي�م حركة 
تحرير ش�عب الس�ودان- الش�مال 
يف مطلع ديس�مرب 2019، لوكاالت 
األمم املتح�دة بالوصول إىل املناطق 
الرئيس�ة التي أغرقتها الفيضانات 
يف ياب�وس. وبع�د ه�ذه الخطوات 
األولي�ة، أعل�ن عب�اس فض�ل الله 
اإلنس�انية  الش�ؤون  مف�وض 
بالس�ودان يف يناي�ر أن” الس�ودان 
فت�ح باب�ه ع�ىل مرصاعي�ه لعودة 
جميع املنظمات اإلنس�انية الدولية 
الت�ي ت�م طرده�ا يف عه�د النظام 

السابق”.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، ف�إن الوضع 
يتده�ور  الس�ودان  يف  اإلنس�اني 
األم�م  ملكت�ب  ووفق�ا  برسع�ة، 
املتحدة لش�ؤون تنسيق املساعدات 
ملي�ون   9.3 يحت�اج  اإلنس�انية، 
ش�خص، أي ربع س�كان السودان 
تقريب�ا ملس�اعدات إنس�انية خالل 

العام الحايل.
ومن بن ه�ذا العدد حوايل 2 مليون 
من األش�خاص النازح�ن داخليا يف 
منطقتي دارفور، بجنوب كردفان، 
والني�ل األزرق، وكذل�ك ملي�ون من 
الالجئن من جنوب السودان. وتقدر 
األم�م املتح�دة أن�ه مطل�وب مبلغ 
1.4 ملي�ون دوالر تقريب�ا لتوف�ر 

املساعدات الالزمة إلنقاذ الحياة.
وقد أدى انتش�ار فاي�روس كورونا 
إىل زيادة الوضع س�وءا، وأس�فرت 
الحكوم�ة  بذلته�ا  الت�ي  الجه�ود 
السودانية لتخفيف تأثرات انتشار 
اقتصادي�ة  كورون�ا ع�ن صع�اب 
الش�عب  م�ن  كب�رة  لقطاع�ات 

الس�وداني. ومن املرج�ح أن يؤدي 
التضخ�م إىل جان�ب زيادة أس�عار 
امل�واد الغذائي�ة، وتناق�ص الق�وة 
الرشائي�ة، وغره�ا م�ن التأثرات 
االقتصادية األخرى النتشار كورونا 
إىل انع�دام األم�ن الغذائ�ي بصورة 

حادة يف أنحاء السودان.
وقد جذب انتشار كورونا االهتمام 
ال�دويل وما اس�تتبعه م�ن تعهدات 
بالتموي�ل، لك�ن يظل الج�وع هو 
بالنس�بة  األق�وى  القل�ق  مص�در 

للمدنين والحكومة.
ومم�ا يعقد األمور بالنس�بة للدول 
اس�تمرار  للمس�اعدات  املانح�ة 
تصنيف وزارة الخارجية األمركية 
للس�ودان كدول�ة راعي�ة لإلرهاب. 
وعىل الرغم م�ن أنه تم رفع معظم 
املفروضة  االقتصادي�ة  العقوب�ات 
عىل الس�ودان يف ع�ام 2017، يمثل 
راعي�ة  دول�ة  الس�ودان  تصني�ف 
الحكوم�ة  أم�ام  لإلره�اب عقب�ة 
املدني�ة وه�ي تح�اول  االنتقالي�ة 
تصحيح املتاع�ب االقتصادية التي 

ورثتها عن النظام السابق. ويتفق 
معظ�م املحلل�ن عىل أن الس�ودان 
لم يعد يس�تحق البقاء مدرجا عىل 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ومع 
ذل�ك فإن عملية إنه�اء هذا الوضع 

معقدة ومطولة.
الدراس�ات  مرك�ز  وأوىص 
االس�رتاتيجية والدولي�ة يف تقريره 
بأنه يتعن عىل الواليات املتحدة أن 
تجع�ل حذف الس�ودان م�ن قائمة 
ال�دول الراعي�ة لإلره�اب رس�ميا 
أولوي�ة قص�وى من أجل تس�هيل 
تعايف الس�ودان، وتمك�ن الجهات 

املانحة من تقديم مساعداتها.
مؤخ�را  الس�ودان  رح�ب  وق�د 
بالترصيح�ات الت�ي أدىل بها وزير 
الخارجية األمركي، مايك بومبيو، 
الخارجي�ة  أم�ام لجن�ة الش�ؤون 
فيه�ا  أع�اد  والت�ي  بالكونغ�رس، 
تأكي�د رغب�ة اإلدارة األمركي�ة يف 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية لإلره�اب، ودعمها للتحول 

الديمقراطي يف البالد.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
املجي�د  عب�د  الجزائ�ري،  الرئي�س  دع�ا 
ملرح�ة  االس�تعداد  إىل  تبونس�بوتنيك  
االستفتاء عىل املرشوع التمهيدي لتعديل 
الدستور، مشددا عىل دور الشعب املركزي 

يف أي تغرات سياسية يف البالد.
وحث تبون املسؤولن الجزائرين، يف كلمة 
افتتاحي�ة الجتم�اع الحكوم�ة والوالة يف 
قرص األمم،امس األربعاء، عىل االس�تعداد 
بغي�ة توف�ر أفض�ل الظ�روف والرشوط 
املادي�ة والنفس�ية “لتمك�ن املواطن من 

قول كلمته الفاصلة يف مستقبل وطنه”.
وأش�ار الرئيس الجزائ�ري إىل أن مرشوع 
الدس�تور املع�دل ال ي�زال يف ط�ور جمع 
االقرتاح�ات، وش�كر كل م�ن س�اهم يف 
إثرائ�ه وتعديل�ه م�ن ش�خصيات وطنية 
وأح�زاب سياس�ية ونقاب�ات وجمعيات 
مدنية وأس�اتذة جامعي�ن، مبديا تقديره 

العايل القرتاحاتهم.
وأع�رب الرئي�س ع�ن س�عيه إىل إع�داد 
ن�ص  أن  مضيف�ا  توافق�ي”،  “دس�تور 
الدس�تور املع�دل س�ينرش الحق�ا، وهو 
س�يتضمن جميع االقرتاحات املطروحة، 
ليت�م بعد ذلك األخذ باقرتاحات األغلبية”، 
وبع�د ذل�ك س�يصبح تعدي�ل الدس�تور 

مرشوعا.

وأك�د تب�ون أن التغي�ر املقبل “س�يكون 
س�لميا، لكن�ه ج�ذري” وس�يعتمد ع�ىل 
الدس�تور الذي يش�كل “أس�اس الدولة”، 
وتاب�ع: “التغي�ر ال يكون داخ�ل املكاتب 
أو بيد جماعة معينة، بل الش�عب هو من 
يقرر وله الحرية يف قبول مسودة الدستور 

أو رفضها”.
وذك�ر الرئيس أنه يف حال رفض الش�عب 
ملرشوع التعديل س�يتم العمل بالدس�تور 
القديم “مع اإلرصار عىل إحداث التغير”.

ووجه تبون رسالة تحذير من “الطامعن 
يف مرحل�ة انتقالي�ة واملخططن من وراء 
البحر”، قائال إنهم “مخطئون ألن القطار 

انطلق ولن يرجع إىل الوراء”.
وأع�رب تبون ع�ن قناعته ب�أن “الجزائر 
الجديدة يف حاجة إىل سلوك جديد ينسجم 
فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك 
الحميد م�ع العمل املخلص، ويف حاجة إىل 
أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي 
يستمد روحه من بيان أول نوفمرب ويجمع 

الشمل ويزرع األمل يف املستقبل”.
وش�دد الرئي�س ع�ىل أن قي�ادة الب�الد يف 
خدمة الشعب وتؤمن عىل تحقيق مطالبه 
الجزائري  املرشوعة، مضيف�ا: “الش�عب 
علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري 

بن املخلص من أبنائه واملتحايل عليه”.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
الح�زب  ع�ن  األمريكي�ة  الربملاني�ة  ف�ازِت 
االنتخاب�ات  يف  عم�ر،  إله�ان  الديمقراط�ي، 
التمهيدية للكونغرس يف والية مينيس�وتا عىل 
منافسها أنطوني ميلتون، بفارق كبر، حسب 

ما أظهرت النتائج األولية، أمس األربعاء. 
حس�ب وس�ائل إعالم أمريكية، ف�إن انتصار 
إله�ان عم�ر وبفرق كب�ر من األص�وات جاء 
ع�ىل الرغ�م م�ن الدع�م امل�ايل الكب�ر ال�ذي 
تلق�اه خصمه�ا، خاص�ة م�ن قب�ل الهيئات 
املؤي�دة إلرسائي�ل، والت�ي س�عت لإلطاح�ة 
باملرش�حة الديمقراطية املسلمة ذات األصول 

الصومالية.
وحصلت عمر، وه�ي أول محجبة والجئة من 
الصوم�ال يف الكونغرس، عىل أكثر من 92 ألف 
ص�وت، أي ما نس�بته %57.4 م�ن األصوات. 
باملقابل حصل منافس�ها عىل 63 ألف صوت، 
أي م�ا نس�بته ٪39.2 من األصوات، بحس�ب 
النتائ�ج التي نرشتها صحيفة نيويورك تايمز 

األمريكية.
تلق�ى أنطون�ي ميلتون تربع�ات مالية هائلة 
الخامس�ة  الدائ�رة  يف  االنتخابي�ة،  لحملت�ه 
للكونغ�رس يف والية مينيس�وتا، تج�اوزت 6 
أضع�اف م�ا جمعته عمر. وأظه�ر تحليل من 
The MinnPost أن ح�وايل %20 م�ن تربعاته 
الكب�رة ج�اءت بمس�اعدة من لج�ان العمل 

السيايس املؤيدة إلرسائيل.
بينم�ا كتبت إلهان عمر عىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي بعد فوزها: “يف مينيس�وتا، نعلم 
أن األشخاص املنظمن س�يتغلبون دائماً عىل 
األموال املنظمة. عىل الرغم من الهجمات، فإن 

دعمنا نما”.

بعد أن أش�ارت تقارير إخباري�ة إىل فوز عمر 
عض�وة  طلي�ب  رش�يدة  هنأته�ا  بالس�باق، 
الكونغ�رس م�ن أص�ول فلس�طينية قائل�ة: 

“فريقنا كبر!”
خصمها يق�ر بالهزيم�ة: اس�تخدم أنطوني 
ميلتون، خصم عمر، األموال النقدية يف تغطية 
املنطق�ة وإغ�راق س�وق اإلعالنات برس�الته 
“الرتكيز عىل الخامس�ة” الت�ي صورت عمر 
ع�ىل أنها بعيدة ع�ن املنطقة الخامس�ة ذات 
الكثافة الديمقراطي�ة يف مينيابوليس، والتي 
ل�م تنتخ�ب جمهوري�اً للكونغ�رس منذ ذلك 

الحن 1960.
أق�ر بالهزيمة وقال إن جهوده لم تكن كافية، 
بينما رفض�ت عمر هجمات خصمه�ا، قائلة 
إنه�ا تموله�ا مصال�ح أرادت إخراجه�ا م�ن 

الكونغرس ألنها فعالة.
فوز عم�ر يف معق�ل للديمقراطي�ن يعني أن 
جميع أعضاء “الفرقة األربعة” من املرجح أن 
يف�وزوا بإعادة انتخابه�م يف نوفمرب/ترشين 

الثاني. 
فق�د أرس�لت النائبة ألكس�اندريا أوكاس�يو 
كورتي�ز م�ن نيوي�ورك منافس�اً أساس�ياً يف 
يونيو/حزيران، وس�تخوض العضوة الرابعة، 
يف  معارض�ة  دون  بريس�يل،  أيان�ا  النائب�ة 
االنتخابات التمهيدية لها يف ماساتشوس�تس 

الشهر املقبل.
وويسكونس�ن  مينيس�وتا  م�ن  كل  أج�رت 
وكونيكتيك�ت وفرمونت وجورجيا انتخابات 
أولي�ة للكونغ�رس ي�وم الثالثاء. وستس�اعد 
النتيجة عىل تمهيد الطريق النتخابات نوفمرب/

ترشين الثاني ملجلس النواب ومجلس الشيوخ 
التي ستحدد ميزان القوى يف واشنطن.

السودان حباجة إىل مساعدات للدفع بعملية االنتقال الدميقراطي
حذفه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب رمسيا أولوية قصوى

الرئيس اجلزائري يدعو إىل االستعداد 
لالستفتاء على تعديل الدستور

إهلان عمر تفوز باالنتخابات التمهيدية 
للكونغرس األمريكي 

رغم حراك “اللوبي اليهودي” إلقصائها

موسكو/ متابعة الزوراء:
أجرى الرئي�س ال�رويس، فالديمر بوتن، 
مكامل�ة هاتفي�ة م�ع نظ�ره الفرن�ي، 
أجندته�ا  تص�درت  ماك�رون،  إيمانوي�ل 

مستجدات الوضع يف لبنان.
وذكر الكرمل�ن يف بيان، امس األربعاء، أن 
الرئيسن استعرضا بالتفصيل مستجدات 
الوضع يف لبنان، مع الرتكيز عىل اإلجراءات 
الت�ي تتخذها موس�كو وباريس يف س�بيل 
تقديم دعم إنس�اني إىل الشعب اللبناني يف 
ظل االنفجار املدمر الذي هز مرفأ العاصمة 

بروت يف الرابع من أغسطس الجاري.
وأطل�ع ماك�رون، حس�ب البي�ان، نظره 
ال�رويس ع�ىل انطباعات�ه بش�أن زيارت�ه 
األخ�رة إىل بروت، ونتائج مؤتمر املانحن 
االفرتايض الذي نظمته فرنسا األحد املايض 
بهدف تفعيل املساعدات الدولية إىل لبنان.

من جانب�ه، أكد بوتن، خ�الل تبادل اآلراء 
م�ع ماك�رون ح�ول لبن�ان، ع�ىل موقف 
روس�يا الداعم لوحدة هذا البلد وس�يادته، 
مشددا عىل رضورة تسوية جميع املسائل 
الخالفي�ة فيه من قبل اللبنانين أنفس�هم 
ع�ىل أس�اس ح�وار بن�اء، دون أي تدخل 

خارجي.

كم�ا بح�ث الرئيس�ان مختل�ف املس�ائل 
املتعلقة بتس�وية النزاع األوكراني، وأشادا 
عىل وج�ه الخصوص بحزم�ة “اإلجراءات 
الخاصة بتعزيز نظ�ام وقف إطالق النار” 
الت�ي وقع�ت عليه�ا مجموع�ة االتص�ال 
الخاص بالتس�وية األوكرانية يف العاصمة 

البيالروسية مينسك يف 22 يوليو املايض.
وأك�د الرئي�س ال�رويس، مج�ددا، رضورة 

التزام الحكومة األوكرانية عىل نحو صارم 
باملس�ؤوليات السياس�ية املرتتب�ة عليه�ا 
حس�ب اتفاقات مينس�ك، وخاص�ة فيما 
يخص إقامة حوار مبارش مع جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانس�ك الشعبيتن املعلنتن 
القانوني�ة  الصف�ة  بل�ورة  به�دف  ذاتي�ا 
الخاص�ة ملنطق�ة دونب�اس داخ�ل الدولة 

األوكرانية.

واتفق بوتن وماكرون عىل مواصلة العمل 
يف س�بيل تس�وية األزمة األوكرانية ضمن 

إطار رباعية النورماندي.
كما تطرق الرئيسان إىل التطورات األخرة 
بموج�ة  تم�ر حالي�ا  الت�ي  بي�الروس  يف 
اضطراب�ات اجتماعي�ة بع�د االنتخاب�ات 
الرئاس�ية الت�ي اختتم�ت األح�د امل�ايض 
بف�وز الرئي�س املنتهي�ة واليته ألكس�ندر 

لوكاشينكو.
وفيما يتعلق باألجندة الثنائية والتحضرات 
لزيارة الرئيس الفرني املحتملة إىل روسيا، 
أعرب الجانب�ان عن اهتمامهما املش�رتك 
بتطوي�ر الرواب�ط يف املجاالت السياس�ية 
والتجاري�ة واالقتصادية واإلنس�انية، مع 
اتخ�اذ خط�وات يف مصلحة تعزي�ز األمن 

واالستقرار يف أوروبا.
وأوىل الزعيم�ان اهتمام�ا خاص�ا ألهمية 
اس�تمرار التع�اون ب�ن البلدين يف س�بيل 
مكافحة انتشار فروس كورونا املستجد، 
وخاصة يف ظل تس�جيل روس�يا أول لقاح 

مضاد لهذا الوباء يف العالم.
كما قدم بوتن إىل ماكرون تعازيه الخالصة 
يف مقت�ل مواطنن فرنس�ين جراء هجوم 

مسلح جنوب غربي النيجر مؤخرا.

بوتني يؤكد ملاكرون ضرورة تسوية مشاكل لبنان دون تدخل خارجي

     

اجليش اللييب يستهدف رتال للميليشيات املدعومة تركيا غربي سرت
 بنغازي/ميدل ايست اونالين:

أعلَن الجيش الوطني الليبي أنه استهدف 

رت�ال تابع�ا للميليش�يات واملرتزقة الذين 

تدعمهم تركيا غربي مدينة رست.

وأفادت ش�عبة اإلع�الم الحرب�ي التابعة 

للجيش الليبي عرب صفحتها عىل فيسبوك 

يف س�اعة مبكرة من صباح امس األربعاء 

بأن “مقاتالت س�الح الجو التابع للقوات 

املس�لحة العربي�ة اس�تهدفت رت�ال تابعا 

مليليش�يات الغ�زو الرتك�ي يف )منطق�ة( 

وادي ب�ي”، الواقعة جنوب�ي بوقرين عىل 

الطريق امل�ؤدي إىل بل�دة بونجيم يف بلدية 

الجفرة.

ول�م تق�دم ش�عبة اإلع�الم مزي�دا م�ن 

التفاصي�ل. كما لم يصدر بع�د أي تعليق 

من الجانب الرتكي.

وتأتي الغارة التي ش�نها ط�ران الجيش 

الليب�ي بعد يوم�ن من اس�تهداف قوات 

الدفاع الس�احيل لق�ارب اخ�رتق الحظر 

البحري أمام ش�واطئ راس النوف وكان 

ع�ىل متن�ه “إرهابي�ن تابعن ملليش�يات 

الرساج”.

ومساء الثالثاء قال املسماري يف بيان عرب 

صفحته عىل فيسبوك إن “الجيش الوطني 

الليبي اس�تهدف قاربا بعد خرقه املنطقة 

العس�كرية املحظورة ليلة األحد املوافق 9 

اغس�طس2020 م وكان عىل متنه حوايل 

عرشون عنرصاً إرهابين تابعن ملليشيات 

الرساج مختلفة الجنسيات”.

ج�اء  الق�ارب  “اس�تهداف  أن  وأض�اف 

الحظ�ر وع�دم  عق�ب دخول�ه منطق�ة 

اس�تجابته لن�داءات التحذي�ر املتك�ررة، 

بعد ذلك تم اس�تهدافه بواس�طة وحدات 

الدف�اع الس�احيل التابع للقي�ادة العامة 

للق�وات املس�لحة العربي�ة الليبي�ة، مما 

أدى إىل إصابت�ه إصابة مب�ارشة، ليتبعها 

إط�الق عملي�ة بح�ث وإنق�اذ مل�ن كانوا 

عىل مت�ن القارب ولم نص�ل إىل أي نتائج 

ايجابي�ة حتى اآلن، حيث إن األمواج رمت 

بحطام القارب قرب س�واحل مدينة رأس 

األنوف”.

وأشار املس�ماري إىل أن مصادر ذكرت أن 

“حكوم�ة الوفاق أعلنت عن تس�جيل من 

كان عىل القارب كمطلوبن عقب فرارهم 

باتجاه رشق الب�الد عىل متن قارب قاموا 

برسقته”.

يذك�ر أن الجيش الوطن�ي الليبي كان قد 

حذر يف وقت سابق السفن والطائرات من 

مغبة االقرتاب من الحدود الليبية من دون 

تنسيق مسبق مع الجهات املختصة.

وقالت مصادر ليبية أن ميليشيات الوفاق 

انترشت بكش�ل كثيف مؤخ�را يف مناطق 

الخميس، ومس�يحل،  ترهون�ة، وس�وق 

وع�ىل ح�دود ترهون�ة الش�مالية مدعوة 

باملرتزقة التابعن للفصائل السورية.

وأضافت أن الوفاق تسعى لتثبيت مواقع 

متقدم�ة له�ا باتج�اه الجن�وب الغربي، 

وخصوًصا يف بلدتي ترهونة وبني وليد.

ويف األس�ابيع األخ�رة ظه�رت حالة من 

الف�وىض والتص�دع الداخ�يل يف صف�وف 

حكوم�ة الوفاق وامليليش�يات التابعة لها 

وأيض�ا املرتزق�ة الذي�ن أرس�لتهم تركيا 

باآلالف منذ تدخلها العس�كري يف ليبيا يف 

يناير املايض.

وعربت امليليشيات املسلحة املوالية لقوات 

الوفاق التي يقودها املطلوب دوليا صالح 

ب�ادي مؤخ�را ع�ن تململه�ا، مؤك�دة أن 

مقاتليه�ا يتعرضون لله�الك يف الصحراء 

تحت أشعة الشمس الحارقة، بعدما ُدفع 

به�م إىل محور رست - الجف�رة، بانتظار 

معرك�ة لن تب�دأ قريبا عىل م�ا يبدو، عىل 

الرغم من كافة التعزيزات العسكرية التي 

دفعت بها أنقرة األسابيع املاضية القتحام 

املدينة االسرتاتيجية الغنية بالنفط.

ونق�ل املركز اإلعالم�ي ل�”كتيبة الحركة 

36”، التابعة لبادي، آمر ما يعرف ب�”لواء 

الصمود”، أن “الش�بان الذي�ن ينتظرون 

للقتال غرب مدينة رست، تأكلهم الشمس 

والرمال والقاذورات كل يوم”.

كما لفت يف بيان قب�ل يومن إىل أن “أكثر 

املقاتلن الذين ُحِش�دوا غرب رست تخلوا 

عن أعمالهم ومشاغلهم، تاركن وراءهم 

أطفاله�م وعائالتهم دون كهرباء أو مياه 

أو س�يولة نقدي�ة، ع�الوة ع�ىل ظ�روف 

انتشار فروس كورونا الذي تعيشها”.

ول�م تس�تطع حكوم�ة الوف�اق مدفوعة 

بتجيي�ش ترك�ي التقدم نح�و رست رغم 

غ�رب  يف  الكب�ر  العس�كري  تحش�يدها 

ليبيا ش�مل اآلالف من املرتزقة الذين أتت 

به�م انق�رة من س�وريا وتهديده�ا بذلك 

منذ أس�ابيع، خصوصا بع�د تلويح مرص 

بالتدخ�ل لدعم الجي�ش الليبي يف حال تم 

ذل�ك باإلضاف�ة إىل تدخ�ل ق�وى إقليمية 

ودولية ملنع االنتهاكات الرتكية يف املنطقة 

وكبح سعي الرئيس رجب طيب أردوغان 

لفرض نفوذه بالقوة يف ليبيا.

بعد ان حذر تركيا من أن سرت خط أحمر
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بغداد/ الزوراء:
النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  كشفت 
بالسجن  حكم  قرار  صدور  عن  االتحادية 
إللحاقه  األسبق؛  دياىل  محافظ  معاون  بحق 
طالبت  وفيما  العام.  باملال  الرضرعمداً 
رواتب  رصف  بإيقاف  كافة  الدولة  سات  ُمؤسَّ
املكلفني باإلفصاح عن ذممهم املاليَّة، أوضحت 
ان هذا االجراء سيكون يف حال عدم تقديمهم 
املُدَّة املنصوص  ة بذلك خالل  الخاصَّ االستمارة 

عليها قانوناً.
تلقت  األربعاء،  امس  للهيئة،  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: أن “الدائرة، ويف معرض 
حققت  التي  القضية  تفاصيل  عن  حديثها 
إقدام  إىل  أشارت  القضاء،  إىل  وأحالتها  فيها 
املُدان باستبعاد العطاء األقل املقدم من إحدى 
مجاري  شبكة  تنفيذ  مرشوع  يف  الرشكات 
 – الكوبات   – )عليبات  مضخات  مع  األمطار 
حي الحسني – الرشقية – الغربية( يف محافظة 
دياىل خالفاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، 
وتدقيق  تحليل  لجنة  رئيس  كان  عندما 
الرضر  إلحداث  أدَّى  مما  بالوكالة؛  العطاءات 

باملال العام”.
وأضاف البيان أن “محكمة الجنايات املختصة 
القناعة  إىل  وصلت  بغداد  يف  النزاهة  بقضايا 
عىل  اطالعها  بعد  املدان،  بمقرصيـة  التامة 
بأقوال  املتمثلة  القضية  يف  املتحصلة  األدلة 
الذي  دياىل  محافظة  لديوان  القانوني  املمثل 
أقوال  عن  فضالً  املتهم،  ضدَّ  الشكوى  طلب 

بزيادة  اإلحالة  مبلغ  تعديل  نة  املتضمِّ الشهود 
املبلغ،  بناًء عىل طلب املقاول وموافقة املدان، 
إحالته  ن  املتضمِّ التحقيقية  اللجنة  ومحرض 
للمحاكم املختصة، إضافة إىل قرينة هروبه عن 

وجه العدالة”.
حكماً  أصدرت  “املحكمة  أن  الدائرة  وأوضحت 
غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق املدان وفقاً 
العقوبات  قانون  من   )340( املادة  ألحكام 
إصدار  إىل  إضافة   ،)1969 لسنة   111( رقم 
أمواله  حجز  وتأييد  بحقه،  وتحرٍّ  قبٍض  أمر 
املنقولة وغري املنقولة، مع إعطاء الحق للجهة 
رة )ديوان محافظة دياىل( بحق املطالبة  املترضِّ

اكتساب  بعد  املدنية  املحاكم  أمام  بالتعويض 
الحكم للدرجة القطعية”.

هيئة  يف  الوقاية  دائرة  طالبت  اخر،  من جانب 
سات  ُمؤسَّ األربعاء،  امس  االتحادية،  النزاهة 
املكلفني  رواتب  رصف  بإيقاف  كافة  الدولة 
عدم  حال  يف  املاليَّة،  ذممهم  عن  باإلفصاح 
املُدَّة  خالل  بذلك  ة  الخاصَّ االستمارة  تقديمهم 

املنصوص عليها قانوناً.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للهيئة  بيان  وذكر 
منه: أن “الدائرة أفادت برضورة إيقاف رصف 
صات املُكلَّفني )أصالًة أو وكالًة(  رواتب وُمخصَّ
لعام  املاليَّة  ذممهم  عن  كشفهم  عدم  حال  يف 

2020 خالل املُدَّة القانونيَّة التي حدَّدتها املادَّة 
والكسب  النزاهة  قانون هيئة  من  أوالً   /)17(
املُعدَّل،   2011 لسنة   )30( رقم  املرشوع  غري 
اإليقاف  بقرار  الهيئة  إشعار  أهميَّة  إىل  الفتًة 

سات املعنيَّة”. حال صدوره من قبل املُؤسَّ
من  أوالً   /)17( “املادَّة  أنَّ  إىل  الدائرة  ونبَّهت 
القانون ألزمت املُكلف بتقديم االستمارة خالل 
أو  الوظيفة  توليه  تاريخ  من  يوماً   )90( ُمدَّة 
املنصب وتاريخ انتهاء عالقته بهما، فضالً عن 
كانون  شهر  خالل  السنويَّة  االستمارة  تقديم 

الثاني من كلِّ سنٍة”.
القانون  من  ثانياً  “املادَّة )18(/  أنَّ  إىل  ولفتت 
ُف الراتب التقاعدي ما لم ُيقدِّم  ت )ال ُيرصَّ نصَّ
ما يؤيد تقديمه االستمارة(، فيما ألزمت املادَّة 
ثالثاً الجهة التي يتبع لها املُكلَّف بتزويد الهيئة 
عىل  تطرأ  التي  واملُتغريات  املُكلفني  بأسماء 
من  يوماً  ثالثني  خالل  ووظائفهم  مناصبهم 

ات”. تاريخ نشوء هذه املُتغريِّ
الهيئة كانت قد أشعرت  أنَّ  إىل  وتجدُر اإلشارة 
رواتب  إيقاف  برضورة  الدولة  سات  مؤسَّ
يف  وكالًة(  أو  )أصالًة  املُكلفني  صات  وُمخصَّ
لعام  املاليَّة  بذممهم  كشفاً  تقديهم  عدم  حال 
سات بأهميَّة تزويدها  2020، مطالبة تلك املُؤسَّ
بملء  املشمولني  ومناصب  أسماء  بقوائم 
ات التي تطرأ عىل  استمارة كشف الذمة واملُتغريِّ
مناصبهم من نقٍل أو تقاعٍد أو إعفاٍء؛ استناداً 
قانون  من  ثالثاً  البند   /)18( املادَّة  أحكام  إىل 

الهيئة. 

بغداد/ الزوراء:

يكون  أن  األربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  رجحت 

جاهزا  كورونا  بفريوس  الخاص  الرويس  اللقاح 

سيكون  أنه  مؤكدة  املقبل،  االول  ترشين  بحلول 

فعاال وناجحا بدرجة كبرية.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة، رياض 

“هناك  إن  صحفي:  حوار  يف  الحلفي،  االمري  عبد 

أمال كبريا بإنتاج أكثر من لقاح لفريوس كورونا يف 

نهاية العام الحايل أو بداية العام املقبل، إذ سجلت 

روسيا لقاحها، أمس األول، بينما يتوقع الباحثون 

جاهزا  اللقاح  يكون  أن  )اكسفورد(  جامعة  يف 

بحلول ترشين االول املقبل وسيكون فعاال وناجحا 

بالتنسيق  الصيني  اللقاح  وهناك  كبرية،  بدرجة 

اىل مراحله االخرية، ومن  الذي وصل  االمارات  مع 

مجموعة  انتاج  العام  هذا  نهاية  تشهد  أن  املٔومل 

من اللقاحات”.

الجهات  مع  بالتنسيق  بادر  العراق   “ أن  وأضاف 

املعنية يف العالم لتوفري اللقاح الفعال، وله االولوية 

يف حجز أعداد كبرية منه ملواجهة فريوس كورونا 

فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عامليا”.

األولوية  لها  فئات  “هناك  بأن  الحلفي  ونوه 

االمراض  أصحاب  ومنهم  اللقاح،  بإعطاء 

مراحل  اىل  للوصول  عرضة  األكثر  ألنهم  املزمنة 

مناعتهم  وتكون  كورونا  أعراض  من  متقدمة 

وأيضا  كبري،  بشكل  للوفيات  ،ويتعرضون  قليلة 

واملالكات  عاما،  الستني  فوق  أعمارهم  تبلغ  من 

املصابني  مع  تالمس  عىل  ألنهم  والصحية  الطبية 

وقد  الشخصية  بالوقاية  التزامهم  من  الرغم  عىل 

تعرض أغلبهم لالصابات، فضال عن إعطاء اللقاح 

كبرية،  أمنية  تحديات  نواجه  ألننا  االمنية  للقوات 

اىل  اللقاح يمكن اعطاؤها  إذا زادت كمية  وبالتايل 

فئات اخرى”.

وردا عىل سٔوال بشأن تطبيق مبدأ مناعة القطيع 

يف العراق، أوضح الحلفي أن “كلمة القطيع تعطي 

علميا  وتسمى  العربية،  باللغة  خاطئا  مفهوما 

اصابة  عند  وتعني  العامة،  او  الجماعية  املناعة 

نسبة 80-90 باملئة من املجتمع بالوباء، سيكتسب 

املناعة ويقل انتشار الوباء، إذ تم تطبيقها يف بعض 

الدول، لكن املشكلة انها تمهد لتسجيل أعداد عالية 

للغاية من االٕصابات بفرتة قصرية”.

كهذا ألن  مبدأ  تطبيق  يمكنه  ال  العراق   “ أن  وأكد 

إصابات  عدد  تسجيل  يحتمل  ال  الصحي  نظامه 

عال بفرتة قصرية بسبب ضعف هذا النظام”، الفتا 

إىل أن “املواطنني سيحصلون عىل املناعة الجماعية 

من خالل توفري اللقاح قريبا”.

الكمامات  بارتداء  “االستمرار  عىل  الحلفي  وشدد 

التجمعات  عن  واالبتعاد  االجتماعي  والتباعد 

عىل  حفاًظا  املغلقة،  االماكن  يف  والزحامات 

وتقليل  الفريوس  انتشار  ومنع  املواطنني  سالمة 

االصابات”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط سيارات دون 
يف  بيطرية  ادوية  واتالف  للتهريب  معدة  املوديل 
منفذ طريبيل الحدودي، بينما ضبطت هيأة املنافذ 
محافظة  يف  الحدودي  زرباطية  منفذ  الحدودية/ 
واسط عجلتني محملتني بمواد تم التالعب بوصف 
ان  االربعاء:  امس  للهيأة،  بيان  وذكر  بضاعتها. 
التي  التفتيشية  »عملية الضبط تمت بعد الجولة 
طريبيل  جمرك  مركز  يف  الهيئة  كوادر  بها  قام 
السيارات  بوقوف  الخاصة  الساحة  ويف  الحدودي 
) قوة املحرك( كونها مخالفة للرشوط والضوابط 
»تم  انه  البيان  االسترياد«.وأضاف  من  وممنوعة 
اتخاذ االجراءات القانونية بحقها عىل وفق احكام 
املادة )229( و )230( من قانون الكمارك  النافذ 
رقم 23 لسنة 1984 املعدل«.وايضا، اعلنت الهيئة 
مركز  قيام  عن  االربعاء،  امس  للكمارك،  العامة 
أدوية  ارسالية  بإتالف  الحدودي  طريبيل  كمرك 
االسترياد  تعليمات  و  لضوابط  مخالفة  بيطرية 

كونها منتهية الصالحية.
إن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  واضافت 
»عملية االتالف تمت بعد تشكيل لجنة من ممثيل 
الجهات املختصة العاملة يف املنفذ املذكور وحسب 
املادة  احكام  وفق  عىل  لإلتالف  الصحية  الرشوط 
لسنة   23 رقم  الكمارك  قانون  (من  ثانيا   /  68(

1984 املعدل«.

من جهتها، ضبطت هيأة املنافذ الحدودية/ منفذ 
عجلتني  واسط  محافظة  يف  الحدودي  زرباطية 
بضاعتها  بوصف  التالعب  تم  بمواد  محملتني 
البضاعة  لوصف  مغايرة  استرياد  إجازة  وارفاق 
واملنجزة معامالتها الكمركية من قبل مركز كمرك 
تلقته  بيان  يف  الهيأة  الحدودي.واضافت  املنفذ 
»الزوراء«: إن »عملية الضبط تمت من قبل شعبة 
الكمركي  الحرم  وخارج  هيأتنا  والتحري  البحث 
بعد تدقيق معاملة العجلة األوىل ومعاينة البضاعة 
بالستك(  ماء  )فالتر  بمادة  واملحملة  قبلهم  من 

عدم  تبني  60كغم(  و  طناً   11( إجمايل  وبوزن 
وجود إجازة استرياد وشهادة  منشأ للبضاعة وتم 

إرفاق إجازة مغايرة لوصف املادة املحملة«.
وتابعت: »اما العجلة الثانية فكانت محملة بمادة 
اطنان و 500   5( إجمالية  )حفاظات( وبحمولة 
اإلجراءات، وتبني  بنفس  الضبط  تم عملية  كغم( 
للبضاعة  التجارية  العالمة  يف  اختالف  هنالك  أن 

خالف ما تم ذكره يف املعاملة الكمركية«.
العام  باملال  هدراً  سببتا  »املخالفتني  ان  وبينت 
وفق  عىل  الكمركية  الرسوم  دفع  من  وتهربا 

الضوابط والتعليمات النافذة«.
واشارت اىل انه »تم إحالة ما تم ضبطه عىل وفق 
بدرة  محكمة  تحقيق  قايض  إىل  أصويل  محرض 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.
ويف السياق نفسه، بارشت هيأة املنافذ الحدودية/ 
رفع  دياىل  محافظة  يف  الحدودي  منديل  منفذ 
الكرفانات املتواجدة يف املنفذ بدون مسوغ قانوني 

وتخويل رسمي .
وذكرت الهيأة يف بيان تلقته »الزوراء«: إن »هذه 
الوزراء  لتوجيهات مجلس  تنفيذاً  الخطوة جاءت 
والتي  كافة  الحدودية  املنافذ  يف  العمل  لتنظيم 
قيادة  بني  املشرتك  العمل  تنسيق  عىل  أكدت 
العاملة  املنفذ والدوائر  العمليات املشرتكة وإدارة 
للقيام برفع الكرفانات املتواجدة خالفٱ للضوابط 
جهة  أي  تواجد  منع  وكذلك  النافذة،  والتعليمات 

غري مخولة قانونا للعمل يف املنفذ الحدودي«.
مدير  برئاسة  لجنة  تشكيل  »تم  واضافت: 
)مكتب  العاملة  األمنية  الدوائر  وعضوية  املنفذ 
مكتب  الوطني،  األمن  مكتب  املخابرات،  جهاز 
االستخبارات، قوة الحماية، مركز رشطة الكمرك( 
التخليص  رشكات  بجرد  بدورها  قامت  والتي 
الحدودي  املنفذ  يف  للعمل  فعليا  املخولة  الكمركي 
والتعليمات«. الضوابط  وفق  مهامهم  ألداء 

املتجاوزة  الكرفانات  رفع  بعد  تم  »كما  وتابعت: 
تنظيم األصولية منها بمنظر الئق وحضاري«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت أمانة بغداد استعداد دوائرها 
بينما  الحرام.  البلدية لشهر محرم 
اعلنت قيام مالكاتها يف دائرة بلدية 
عدد  إلزالة  ليلية  بحملة  الدورة 
ضمن  واملشوهات  التجاوزات  من 

القاطع البلدي جنوب العاصمة.

وقال املتحدث باسم األمانة، حكيم 
صحفي:  ترصيح  يف  الزهرة،  عبد 
تضع  عام  كل  يف  بغداد  »أمانة  إن 
ضمن  ومرسومة  واضحة  خططاً 
مدينة  يف  أو  العاصمة  حدود 
تمر  التي  املسارات  أو  الكاظمية 
أن  إالاّ  الحسينية،  املواكب  عربها 

األعوام  عن  يختلف  الحايل  العام 
السابقة، بسبب توجيهات املرجعية 
من  للوقاية  الحكومية  والقرارات 

فريوس كورونا«.
ملزمة  البلدية  »دوائر  أن  وأضاف 
والتحضري  واالستعداد  بالتهيؤ 
خالل  واملتغريات  للظروف  وفقاً 

شهر محرم الحرام«.
من جانب اخر، اعلنت امانة بغداد 
بلدية  دائرة  يف  مالكاتها  قيام 
عدد  الزالة  ليلية  بحملة  الدورة 
ضمن  واملشوهات  التجاوزات  من 

القاطع البلدي جنوب العاصمة.
تلقته  بيان  يف  االمانة  واوضحت 

شملت  »الحملة  إن  »الزوراء«: 
شارع املصايف ومحيط مركز رشطة 
الدورة ومقرتبات جرسي الطابقني 
بغداد  الرسيع  والطريق  والجادرية 
حلة، وغريها من املواقع، وتضمنت 
التجاوزات  من  عدد  ورفع  ازالة 

واملشوهات املختلفة«.

بغداد/ الزوراء:
عزم  الشبيل،  حسني  نارص  النقل،  وزير  اعلن 
محافظة  اىل  داخلية  رحالت  تسيري  الوزارة 
الوزارة  مقر  يف  لقائه  خالل  ذلك  كركوك.جاء 
ببغداد، امس االربعاء، مع محافظ كركوك راكان 
واملشاريع  االعمال  اهم  لبحث  الجبوري،  سعيد 
فيها  االنجاز  ونسب  النقل  مجال  يف  املشرتكة 
تلقت  الوزاري،  البيان  يف  .وجاء  ومتابعتها 
خالل  اكد  الشبيل   « ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الطريان  سلطة  بني  التنسيق  عىل  عزمه  اللقاء 

املدني ومطار كركوك ودراسة طرق فتح رحالت 
داخلية بني كركوك واملحافظات االخرى«، مبيناً« 
استعداد الوزارة لدعم ومساندة املحافظة وتذليل 
العمل  سري  تواجه  التي  والصعوبات  املعوقات 
الكبري  الجبوري، بالدور  فيها«.من جهته اشاد، 
يف  تشكيالتها  بمختلف  النقل  وزارة  تلعبه  الذي 
دول  ومع  بعضها  مع  العراق  محافظات  ربط 
افضل  وتقديم  الدولية  املعايري  وفق  عىل  العالم 
النقل  للمواطنني، شاكراً جهود وزارة  الخدمات 

الرامية لدعم ومساندة املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مسؤول حكومي يف دياىل، امس االربعاء، عن بدء الحشد الشعبي خطة االطواق املبكرة لتأمني 

عودة نازحيي 18 قرية محررة يف املحافظة.
وقال مدير ناحية السعدية )60كم شمال رشق بعقوبة( احمد الزركويش يف ترصيح صحفي: ان” 
550 ارسة نازحة تقرر رسميا بدء عودتها اىل منازلها يف 18 قرية محررة ضمن حوض امام ويس 
رشقي السعدية يوم غد الخميس”.واضاف الزركويش ان” الحشد الشعبي وبقية التشكيالت االمنية 
الساندة بدأت بتطبيق خطة اطواق امنية مبكرة حول القرى 18 لتأمينها بشكل اكرب استعداد لعودة 
االرس اليوم”، مؤكدا أن “عودة النازحني تم بدعم كبري من قبل قيادات الحشد الشعبي التي وفرت كل 
االجواء املناسبة لضمان عودة نازحيي القرى”.واشار الزركويش اىل ان” السعدية لم يتبق لها سوى 
ان “ما  اىل  الناحية”، الفتا  القرسي يف  النزوح  اقل من 500 ارسة نازحة ويعلن حسم واغالق ملف 
تحقق جاء بجهود الحشد الشعبي والتشكيالت االمنية التي حرصت عىل دعم هذا امللف االنساني”.
وكانت السعدية اول ناحية تسقط يف قبضة داعش االرهابي يف حزيران 2014 قبل ان يجري تحريرها 

بعد اشهر من قبل الحشد الشعبي والتشكيالت االمنية األخرى. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الرتبية النيابية أن وزارة الرتبية 
تحت  تزال  ال  اقرتاحات  مجموعة  تمتلك 
املقبل، مبينة  الدرايس  العام  النقاش بشأن 
أن املنصة االلكرتونية أو تقليص الدوام من 

أبرز املقرتحات املطروحة.
وأكد مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، يف ترصيح 
عرضتها  التي  »املقرتحات  ان  صحفي: 

اللجنة هي مقرتحات غري رسمية بعد«.
من  مجموعة  لديها  »الوزارة  ان  وبني 
الحلول؛ إما تقليص الدوام بأن يكون يوماً 
مكثفة  دراسة  مع  األسبوع،  يف  يومني  أو 
كل  أجزاء،   3 اىل  االسبوع  يقسم  أن  أي   -
الدراسة  تكثيف  مع  يومني-  تداوم  مرحلة 
أيام  تقسيم  سيتم  أي  الفصول،  وتقليص 
االسبوع اىل يومني لكل مرحلتني، مع األخذ 

بجميع الطرق الصحية يف الوقاية«.
وأضاف أنه »من ضمن املقرتحات؛ االعتماد 
عىل املنصات االلكرتونية للمراحل املتوسطة 
االبتدائية  طالب  مع  ولكن  واالعدادية، 
عليهم  املقرتح  هذا  تطبيق  جداً  يستحيل 

لصغر أعمارهم«.

وبني أن »اللجنة تتابع امتحانات الخارجي 
اصابات  أو  مخالفة  أية  تسجيل  يتم  ولم 
مستبعدا  الطلبة«،  ضمن  كورونا  بفريوس 
أيلول  شهر  يف  املدارس  دوام  »يكون  أن 
السادس  الصف  امتحانات  سيشهد  الذي 
الدوام اىل شهر ترشين  االعدادي، وقد يمتد 
الثاني، وهذا األمر مرتبط بالوضع الصحي 

ومدى انتشار الوباء«.
أوضح  االهلية،  املدارس  عمل  وبشأن 
اللهيبي: أن »املدارس االهلية يف حال اعتماد 
املنصات االلكرتونية لن يكون لها أي دور، 
ولكن إذا تجزأت الدراسة اىل يوم أو يومني يف 
حقيقية  بتخفيضات  فسنطالب  االسبوع، 
فرضا  وتكون  االهلية،  املدارس  بأجور 

عليهم«.
اللهيبي اىل أن »لجنة الرتبية طالبت  وأشار 
بأن تكون نسبة الخصم يف املدارس االهلية 
العام  ويف  السابق،  للعام  باملئة   25 بحدود 
أكرب،  الخصم  سيكون  املقبل  الدرايس 
ويف  باملئة،   50 األقىص  الحد  وسيكون 
املقابل ستكون هناك مراعاة لهم يف جوانب 

الرضائب وغريها«.

بغداد/ الزوراء:
لحماية  قوانني  إقرار  عىل  تعمل  الوزارة  أن  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  أكدت 
امللكية اإللكرتونية، وأنَّها مستعدٌة للتعاون مع الجهات التي تسعى إىل االرتقاء بواقع 
السياحة  لخريجي  الثقافة  وزير  تعهدت  وفيما  الدولة.  دوائر  يف  املؤسساتي  العمل 
واآلثار بالعمل عىل تعيينهم يف مؤسسات الدولة، وعدت بعرض قضيتهم أمام مجلس 

الوزراء بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.
واشار وزير الثقافة والسياحة واآلثار، حسن ناظم، امس االربعاء، خالل لقائه عدداً 
من الناشطني يف مجال الحقوق الفكرية اإللكرتونية، اىل رضورة استخدام التقنيات 

الحديثة األتمتة يف مجال توثيق املعلومات، وإنجاز املعامالت يف دوائر الدولة. 
املواقع  منصات  وحماية  امللكية،  حقوق  عىل  الحفاظ  آليات  عىل  التباحث  وجرى 

اإللكرتونية للوزارات وضمان الحقوق الفكرية لألعمال اإللكرتونية.
واضاف ناظم: انه تم االتفاق عىل عقد دوراٍت تدريبيٍة لكادر الوزارة، وإقرار مواثيق 

لحقوق النرش، والعمل عىل إقرار قوانني للحد من التجاوزات يف مجال النرش. 
من جانب اخر، تعهد وزير الثقافة، حسن ناظم، امس االربعاء، لخريجي السياحة 

واآلثار بالعمل عىل تعيينهم يف مؤسسات الدولة.
وذكر بيان لوزارة الثقافة ان »الوزير حسن ناظم استقبل يف مكتبه، امس األربعاء، 
يف  واآلثار  السياحة  أقسام  خريجي  من  الوزارة  بوابة  أمام  املتظاهرين  يمثل  وفداً 
الحلول  إيجاد  بهدف  الوزراء  أمام مجلس  بعرض قضيتهم  واملعاهد، ووعد  الكليات 

الناجعة لها«.
املعيشية   وأوضاعهم  مطالبهم،  أهم  عرض  املتظاهرين  »وفد  ان  البيان  وأضاف 
ومعاهد  اآلثار،  أقسام  خريجي  بوصفهم  الوزارة  مالك  عىل  بـتوظيفهم  وتلخصت 

السياحة«.
د بالعمل عىل إيجاد صيٍغ مناسبٍة لضمان فرص عمٍل لهم  وتابع البيان ان »الوزير تعهاّ
من خالل متابعة حركة املالك يف دوائر الوزارة بالتنسيق مع وزارة املالية، واعتماد 
املعايري الصحيحة يف التعيني، ومخاطبة الوزارات األخرى التي تستقبل التخصصات 

السياحية، واآلثارية«.
لجميع  العامة  العدالة  تحقيق  هو  »األهم  أن  عىل  تأكيده  الوزير  عن  البيان  وتقل 
وتفعيل  املعتمدة،  لألنظمة  وفقاً  العمل  عن  العاطلني  واآلثار   ، السياحة  خريجي 

الجانب السياحي واالستثمارات يف القطاع السياحي الستيعاب أعداٍد اضافيٍة«.

النزاهة: قرار بالسجن ملعاون حمافظ دياىل األسبق إلضراره باملال العام
طالبت بإيقاف رواتب املمتنعني عن كشف ذممهم املالية

الصحة: لقاح كورونا الروسي سيكون جاهزا حبلول تشرين األول

ضبط سيارات ومواد خمالفة وإتالف أدوية يف طريبيل وزرباطية

النقل تعتزم تسيري رحالت داخلية
إىل كركوك

البدء خبطة “األطواق املبكرة” لتأمني 
عودة نازحي 18 قرية يف دياىل

أمانة بغداد تضع خططا خاصة بشهر حمرم احلرام
أزالت جتاوزات ومشوهات جنوب العاصمة 

كشفت عن الفئات اليت هلا األولوية بإعطاء املصل 

رفع الكرفانات غري املخولة يف منفذ مندلي 

الرتبية النيابية تعلن أبرز االقرتاحات 
املطروحة للعام الدراسي املقبل

الثقافة: نعمل على قوانني حلماية امللكية 
اإللكرتونية واحلد من جتاوزات النشر

تعهدت خلرجييها بالسعي إىل تعيينهم يف الدولة  
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أكدت احلاجة إىل بذل جهود متواصلة لدعم إعادة التوازن للسوق سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
منخفضاً 

العراق يوافق على تشغيل منفذ 
حدودي مع إيران

نائب: مشروع الربط السككي 
مع الكويت مؤامرة إلنهاء املوانئ 

العراقية

No: 7305  Thu  13  Aug  2020العدد: 7305    الخميس  - 13  آب  2020

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ام�س  “أوب�ك”،  منظم�ة  أعلن�ت 
األربع�اء، أن إنت�اج النف�ط العامل�ي 
انخف�ض يف تموز/يولي�و ب�� 9.98 
ملي�ون برمي�ل يومي�ا ع�ى أساس 
سن�وي حتى 88.75 ملي�ون برميل 

يوميا.
وجاء يف تقري�ر املنظمة لشهر آب/

أغسطس: “أظهرت البيانات األولية 
لشه�ر حزيران/يوني�و أن إجم�ايل 
مخزونات النفط التجارية يف منظمة 
ارتفع  التعاون االقتصادي والتنمية 
بمق�دار 24.3 مليون برمي�ل يومًيا 
عى أساس شهري، بارتفاع متواصل 
للشه�ر الرابع ع�ى الت�وايل. وبلغت 
3.240 ملي�ار برميل، بزيادة 301.5 
مليون برميل عن الفرتة نفسها من 
العام املايض، و291.2 مليون برميل 
أكثر م�ن متوسط السنوات الخمس 

املاضية”.
وأش�ار التقرير إىل »أن االحتياطيات 
التجاري�ة من النف�ط ارتفعت خالل 
ش�هر بمقدار 12.8 ملي�ون برميل، 

إىل 1.607 مليار برمي�ل، واملنتجات 
ملي�ون   11.5 بنسب�ة   – النفطي�ة 

برميل، إىل 1.633 مليار برميل«.
يف  النف�ط  احتياطي�ات  وكان�ت 
دول منظم�ة التع�اون االقتص�ادي 
والتنمية عند مستوى 120.3 مليون 
برميل أعى من املتوسط ملدة خمس 
املنتج�ات  ومخزون�ات  سن�وات، 

النفطية عند 170.9 مليون برميل.
وأكدت املنظمة »أنه قد يبقى مستوى 
تخزي�ن النفط واملنتج�ات البرتولية 
يف العال�م يف النص�ف الثاني من عام 
ال�روري  وم�ن  مرتفع�اً،   2020
االستمرار يف خف�ض إنتاج النفطي 

للحفتظ عى استقرار السوق«.
وتابع التقرير: “بالنظر إىل املستقبل، 
سيظل تطور أسعار النفط واملنتجات 
النفطي�ة يف النص�ف الثاني من عام 
2020 متأثرًا باملخاوف بشأن موجة 
ثانية من اإلصابات بفريوس كورونا 
وزيادة احتياطيات النفط العاملية... 
ق�د يبق�ى مست�وى تخزي�ن النفط 
مرتفع�اً بسب�ب ضع�ف الطلب عى 

الوقود من الطريق والنقل الجوي”.
وختم البيان: “وهذا يشري إىل الحاجة 
إىل بذل جه�ود متواصلة لدعم إعادة 

الت�وازن للس�وق من حي�ث العرض 
من خ�الل تخفيض�ات اإلنت�اج من 
قبل أوب�ك واملنتجني من خارج أوبك 

املشاركني يف إع�الن التعاون )اتفاق 
أوبك+(، وكذل�ك تخفيضات اإلنتاج 
الطوعية من قبل املنتجني اآلخرين. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائ�ر ة صحة دياىل، امس 
االربع�اء، ع�ن املب�ارشة ببناء 3 
بتموي�ل  حديث�ة  مستشفي�ات 

مبارشة من قبل وزارة الصحة.
وق�ال مدي�ر اعالم صح�ة دياىل، 
ترصي�ح  يف  الع�زاوي،  ف�ارس 
صحف�ي: ان” الكوادر الهندسية 
والفني�ة يف دائ�رة صح�ة دي�اىل 
ب�ارشت يف تنفي�ذ م�روع بناء 
سع�ة  حديث�ة  مستشفي�ات   3
الواحدة منها 50 رسير مع كافة 
االجنح�ة واملخت�رات، باالضافة 

اىل موقع لسكن االطباء يف مدن بني 
سعد ومنديل وبلدروز”.

امل�روع  ان”  الع�زاوي  واض�اف 
بتموي�ل مب�ارش م�ن قب�ل وزارة 
الصحة«. مؤك�دا »ان املستشفيات 
سيج�ري بناؤه�ا بطري�ق البن�اء 
وسيت�م  والجاه�ز  الرسي�ع 
تخصيصها يف املرحلة االوىل ملصابي 
فريوس كورونا، ثم سيتم اعتمادها 
كمستشفي�ات لالم�راض الوبائية 
حرصيا”، مبينا أن “كل مستشفى 
سيجري بناؤه ع�ى مساحة ارض 

تزيد عن 2000 م3.

وتاب�ع ان” امل�روع يع�د اضافة 
بالغة االهمية لتعزيز قدرات صحة 
دي�اىل يف املج�ال الطب�ي ملواجه�ة 
االم�راض الوبائي�ة، باالضاف�ة اىل 
تعزي�ز  يف  استثماره�ا  امكاني�ة 
قدرات الصح�ة ملعالجة الكثري من 
الح�االت الصحية التخصصصية يف 

املستقبل”.
وش�هدت دي�اىل يف االون�ة االخ�رية 
ارتفاع�ا مطردا يف ح�االت االصابة 
تج�اوز  بع�د  كورون�ا  بف�ريوس 
مع�دالت االصاب�ة اليومي�ة حاجز 

ال�100 اصابة يوميا. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن وزير التجارة، عالء الجبوري، امس 
األربعاء، قرب تجهيز املواطنني بمفردات 
البطاق�ة التموينية، مبين�ا الحصول عى 
األم�وال من وزارة املالية بعد جهود كبرية 
بذل�ت من قب�ل وزارتي التج�ارة واملالية، 

فيما أكد ان العراق لن يستورد الحنطة.
إن  الجب�وري يف ح�وار صحف�ي:  وق�ال 
“وزارة املالي�ة أطلق�ت 91 ملي�ون دوالر 
من التخصيصات املالية لتأمني متطلبات 
تجهيز وتوزيع مفردات الحصة التموينية 
بني املواطنني خالل األيام املقبلة”، مبينا ان 
“ال�وزارة ستبدأ ابتداًء من األسبوع املقبل 
توزي�ع مفردات التمويني�ة بني املواطنني 

بعد تسلم املبالغ املخصصة لها”.
وأض�اف أن “ال�وزارة تعم�ل ع�ى زيادة 
التخصيص�ات املالي�ة لتحس�ني مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة بع�د تج�اوز األزمة 
أن  إىل  مش�ريا  واالقتصادي�ة”،  املالي�ة 
“ال�وزارة ستتعاق�د ل�راء كمي�ات من 
مادتي السك�ر وزيت الطعام ضمن آليات 
التعاقد لس�د حاجة ومتطلب�ات البطاقة 

التموينية، والتي ستتم عى وفق تعليمات 
تدعم املنتج املحيل برط ان يكون ضمن 
مواصف�ات وتعليم�ات املجل�س الوزاري 

االقتصادي”.
وبش�أن مقدار الخزي�ن االسرتاتيجي من 

محص�ول الحنطة، اش�ار إىل أن “الوزارة 
حقق�ت االكتف�اء الذات�ي م�ن الحنط�ة، 
والخزي�ن االسرتاتيج�ي املوج�ود لديه�ا 
يكف�ي للسن�وات املقبل�ة، ول�ن تلج�أ اىل 

االسترياد بخصوص محصول الحنطة”.

»أوبك« تدعو إىل استمرار التخفيضات وسط خماطر االحتفاظ باحتياطيات كبرية

بغداد/ الزوراء:
  أغل�ق س�وق الع�راق لالوراق 
املايل، امس االربعاء، منخفضاً 
بنسب�ة )%0.92(عن الجلسة 
السابق�ة.. وج�اءت مؤرشات 
ت�داول س�وق العراق ل�أوراق 
املالية لي�وم امس ع�ى النحو 
التايل: بلغ عدد االسهم املتداولة 
سهم�ا،   )1,475,579,817(
بلغ�ت قيم�ة االسه�م  بينم�ا 

)1,528,554,049( دينار.
 ISXاالسع�ار م�ؤرش  واغل�ق 
ع�ى  ام�س  جلس�ة  يف   60
منخفض�اً  نقط�ة   )465.93(
بنسب�ة )%0.92( ع�ن إغالقه 
البال�غ  السابق�ة  الجلس�ة  يف 
)470.24( نقط�ة، وتم تداول 
اسه�م )32( رشك�ة من اصل 
يف  مدرج�ة  رشك�ة   )105(

الس�وق، وبلغ ع�دد الركات 
هيئ�ة  م�ن  بق�رار  املوقوف�ة 
االوراق املالي�ة لع�دم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل )23( 

رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة 
م�ن املستثمرين غري العراقيني 
 )292( النظام�ي  الس�وق  يف 
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغ�ت 
)293( ملي�ون دينار من خالل 
تنفيذ )82( صفقة عى أسهم 

رشكتني.
بينما بلغ ع�دد االسهم املباعة 
م�ن املستثمرين غري العراقيني 
 )52( النظام�ي  الس�وق  يف 
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغ�ت 
)116( ملي�ون دينار من خالل 
تنفيذ )56( صفقة عى أسهم 

)5( رشكات.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن املتحدث باسم مصلحة 
الجم�ارك االيرانية، روح الله 
لطيف�ي، امس االربع�اء، أن 
الع�راق وافق ع�ى استقبال 
السل�ع م�ن منف�ذ خرسوي 
عى م�دار االسب�وع، بعد ما 
كان محص�ورا بيومي االحد 
واالربع�اء بسب�ب اج�راءات 

فريوس كورونا.
ونقل�ت وكال�ة انب�اء فارس 
عن املتح�دث لطيفي، قوله: 
ان »ق�رار مواصل�ة التشغيل 
سيرسي من�ذ اليوم )امس(، 
ع�ى  االبق�اء  سيت�م  فيم�ا 

 500 استقب�ال  مست�وى 
ايراني�ة  بضائ�ع  ش�احنة 
اسبوعيا دون تغيري يف املنفذ 
الذي يقابله املنذرية بالجانب 

العراقي«.
وأش�ار اىل أن »نق�ل السل�ع 
عر هذا املنف�ذ يتم عى وفق 
ntra )آلیة إع�ادة الشح�ن 
shipment ( ويف إط�ار 500 
شاحنة، إال أن معايري شحن 
الشاحن�ات  يف  البضائ�ع 
العراقية تتخطى تلك يف ايران، 
لذلك فإن�ه عمليا يتم تصدير 
800 ش�احنة سل�ع للع�راق 

عر هذا املعر اسبوعيا«.

بغداد/ الزوراء:
كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  ع�د 
الصادق�ون، حس�ن سالم، 
امس األربعاء، طرح مروع 
الربط السككي مع الكويت 
مؤامرة كبرية إلنهاء وتدمري 
وم�وت  العراقي�ة  املوان�ئ 
ميناء الفاو واحياء وازدهار 

ميناء مبارك الكويتي.
وقال سال�م يف بي�ان تلقت 
من�ه:  نسخ�ة  »ال�زوراء« 
إن�ه “يستغ�رب من ترصف 
وزارة الخارجي�ة بوزيره�ا 
ف�ؤاد حس�ني املداف�ع ع�ن 

الج�وار  دول  مصال�ح 
مصالح  واهم�ال  كالكويت 
يف  ذل�ك  وج�رى  الع�راق، 
االجتم�اع ال�وزاري األخ�ري 
للجن�ة العراقي�ة الكويتي�ة 

يوم 2020/7/27 “.
النزاهة  وطالب سالم هيئة 
ب�«ع�دم  الرقاب�ة  ودي�وان 
السماح لتنفيذ هذا املروع 
املدم�ر للموان�ئ العراقي�ة، 
وبدوره سنق�وم باستدعاء 
وزي�ر الخارجية يف جلسات 
ومن�ع  القادم�ة  الرمل�ان 

تمرير هذا املروع”. 

التجارة تعلن موعد توزيع التموينية.. وتؤكد: لن 
نستورد حنطة بعد اآلن

النفط يصعد بعد تراجع أكرب من املتوقع 
للمخزونات

أمريكا تغرق البصرة مبشروبات غازية ممنوعة من االسترياد

لندن/ متابعة الزوراء:
صعدت أسعار النفط، امس األربعاء، 
بع�د تقرير من القطاع أظهر تراجع 
مخزونات الخام األمريكية بأكثر من 
توقعات املحللني، مما عزز اآلمال يف 
أن بمقدور الطلب عى الوقود يف أكر 
اقتص�اد يف العال�م تخط�ي جائحة 

فريوس كورونا.
وصعد خام برن�ت 52 سنتا، أو 1.2 
للرمي�ل  دوالرا   45.02 إىل  باملئ�ة، 
بتوقي�ت   0648 الساع�ة  بحل�ول 
جرينتش، بعدم�ا تراجع نحو واحد 

باملئة يوم الثالثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 49 سنتا، أو 1.2 باملئة، إىل 
42.10 دوالرا للرمي�ل، بعدم�ا نزل 

0.8 باملئة يف الجلسة السابقة.
األمريك�ي،  الب�رتول  معه�د  وق�ال 
الخ�ام  مخزون�ات  إن  الثالث�اء، 
برمي�ل  مالي�ني  أربع�ة  تراجع�ت 
األسبوع املايض، وه�و ما يزيد عما 
توقعه املحللون النخفاض قدره 2.9 
مليون برميل. ومن املقرر أن تصدر 
البيانات الرسمية للحكومة يف وقت 

الحق امس األربعاء.
لكن تنام�ي الضبابية حيال تعثر يف 

واشنطن خالل محادثات عن حزمة 
تحفيز لدعم التع�ايف من أسوأ تأثري 
للجائح�ة قد يضغط عى األسعار يف 

املستقبل.
ويف الهند، أظهرت بيانات حكومية، 
الثالثاء، تراجع الطلب عى الوقود يف 
يوليو تموز 10.8 باملئة عن مستواه 
قبل عام، مسجال انخفاضا لخامس 
شهر عى التوايل عى أساس سنوي، 
اإلصاب�ة  ح�االت  ارتف�اع  ظ�ل  يف 
بفريوس كورونا وفيضانات تجتاح 
أج�زاء كث�رية م�ن البالد مم�ا أدى 

لتقييد النشاط االقتصادي.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
وجه عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية، 
بدر الزيادي، امس األربعاء، اصابع االتهام 
اىل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بالوقوف 
وراء دخول م�روب الطاقة بشكل الفت 
إىل الب�رصة عر منفذ جريش�ان الحدودي 
الحكوم�ة  نتيج�ة صم�ت  الكوي�ت  م�ع 

العراقية.

وقال الزيادي، يف ترصيح صحفي: »أسواق 
البرصة أصبحت تعج باملروبات الغازية 
او الطاقة املمنوعة من االسترياد رسميا”، 
مبينا أن “منفذ جريشان الحدودي أصبح 
مستباح لدخول البضائع الفاسدة والسالح 
اىل جميع املحافظات العراقية لكل من هب 

ودب وب�دون سيط�رة الدول�ة علي�ه”.
وأض�اف أن “الحكوم�ة غائب�ة تماما عن 

منف�ذ جريش�ان، وم�ا يحدث م�ن دخول 
الشاحن�ات املحمل�ة بالبضائ�ع والسالح 

املنفلت”.
وأش�ار الزيادي إىل ان “الق�وى السياسية 
من خالل الرأي الع�ام أوصلنا رسائل عدة 
إىل رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
ع�ن خطر منف�ذ جريشان الح�دودي عى 

السيادة الوطنية، لكن دون جدوى”. 

متابع�ة  ني�وز/  سك�اي 
الزوراء:

ن�زل الذه�ب ما يزي�د عن 
اثنني باملئ�ة لينخفض عن 
املستوى املهم البالغ 1900 
)األونصة(،  لأوقي�ة  دوالر 
أج�ر  إذ  األربع�اء،  ام�س 
ارتف�اع ال�دوالر م�ن جديد 
املع�دن  يف  املستثمري�ن 
النفي�س عى إع�ادة تقييم 
صع�ود  بع�د  مراكزه�م 
أرقام�ا  سج�ل  لأسع�ار 

قياسية.
وهب�ط الذهب يف املعامالت 
الفوري�ة 2.5 باملئ�ة ق�رب 
ثالث�ة  يف  مست�وى  أدن�ى 
أسابي�ع البال�غ 1863.67 
دوالرا، ليستأن�ف سقوطه 
الح�ر بع�د أن توق�ف ع�ن 
االنخف�اض لف�رتة وجيزة 
املبك�رة.  التعام�الت  يف 
وتراجع الذه�ب 1.6 باملئة 
1881.55 دوالرا بحلول  إىل 
بتوقي�ت   0540 الساع�ة 
جرينتش ليواصل خسائره 
بعد أن هوى ستة باملئة يوم 
الثالث�اء. وتراجعت العقود 
للذهب  اآلجل�ة  األمريكي�ة 
2.8 باملئة إىل 1892 دوالرا. 
ونزلت أسع�ار الفضة 3.3 
دوالرا   23.96 إىل  باملئ�ة 
لأوقي�ة بع�د أن انخفضت 
الجلس�ة  يف  باملئ�ة   15

السابقة.
وق�ال، كاي�ل رودا، املحل�ل 
ماركت�س:  آي.ج�ي  ل�دى 

”يبدو أن بع�ض االنتعاش 
يخ�رج من س�وق الذهب“ 
فيم�ا يب�دو م�ن املحتم�ل 
حاليا اختبار مستوى دعم 

عند 1800 دوالر.
وأض�اف ”يتوق�ف الكث�ري 
ع�ى العائ�دات األمريكي�ة 
والعوام�ل الت�ي تقودها يف 
الوقت الراه�ن. أيضا، فإن 
قوة الدوالر أمر مهم للغاية 
م�دى  ع�ى  نتابع�ه  لك�ي 
األي�ام واألسابي�ع القليل�ة 

القادمة“.
لعوائ�د  قف�زة  وساع�دت 
سن�دات الخزانة األمريكية 
الدوالر عى مواصلة سلسلة 
مكاسب، مم�ا يزيد تكلفة 
العمالت  لحائ�زي  الذه�ب 
األخ�رى. كما يزي�د ارتفاع 
الفرص�ة  تكلف�ة  العوائ�د 
املع�دن  لحي�ازة  البديل�ة 

األصفر الذي ال يدر عائدا.
وعان�ى الذه�ب م�ن أك�ر 
انخف�اض يف ي�وم واحد يف 
أكث�ر من سبع سنوات يوم 
الثالثاء، إذ ارتفعت األسهم 
وصع�د الدوالر. لكن تنامي 
اتف�اق  بش�أن  الضبابي�ة 
تحفي�ز أمريكي أث�ر سلبا 
عى األسهم اآلسيوية امس 

األربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
 0.3 البالتني  األخرى، ن�زل 
دوالرا،   927.60 إىل  باملئ�ة 
بينم�ا ارتفع البالديوم 1.1 

باملئة إىل 2113.49 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مدير ناحية الحبانية، 
ام�س  الدليم�ي،  اك�رم 
االربعاء، انجاز اول مجمع 
سكن�ي يف مناط�ق رشقي 

مدينة الرمادي.
وق�ال الدليم�ي يف ترصيح 
“رشك�ة  إن  صحف�ي: 
استثم�ار عراقي�ة انجزت 
يف  سكن�ي  مجم�ع  اول 
ناحي�ة الحباني�ة رشق�ي 
مدين�ة الرم�ادي، ملعالجة 
وايج�اد  السك�ن  ازم�ة 
الحل�ول الناجعة للحد من 

ارتفاع بدل االيجار “.
واضاف ان “حكومة االنبار 
املحلي�ة وافقت عى انشاء 

يف  السكني�ني  املجمع�ني 
الناحية بكلفة مليار و 800 
مليون دينار”، موضحا ان 
“استقرار االوضاع االمنية 
ساهم يف ج�ذب الركات 
االستثمارية للحصول عى 
الفرص الت�ي اعلنت عنها 
املحلي�ة يف وقت  الحكومة 

سابق”.
“االي�ام  أن  اىل  وأش�ار 
القليل�ة املقبل�ة ستشه�د 
انجاز العديد من املشاريع 
الخدمي�ة ضم�ن الخط�ة 
للمحافظ�ة  االستثماري�ة 
لالرتق�اء بالواقع الخدمي 
مدين�ة  رشق�ي  ملناط�ق 

الرمادي”. 

الذهب ينزل مع صعود الدوالر 
وعوائد السندات األمريكية

األنبار تعلن إجناز أول جممع 
سكين شرقي الرمادي   

الشروع بـبناء 3 مستشفيات حديثة بتمويل من الصحة يف دياىل



بغداد/ متابعة الزوراء

عام  أمني  جون  ويندسور  كشف 

موعد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

والثالثة  الثانية  املرحلة  مباريات 

العالم  كأس  بتصفيات  الخاصة 

2022 عن القارة الصفراء.

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وأعلن 

عن تأجيل مباريات تصفيات كأس 

العالم وكأس أمم آسيا والتي كانت 

من املقرر أن تقام يف شهري ترشين 

للعام  املقبلني  الثاني  وترشين  األول 

املقبل.

اإلماراتية  االتحاد  صحيفة  وأفادت 

التواصل  موقع  عىل  حسابها  عرب 

»ويندسور  »تويرت«:  االجتماعي 

اآلسيوي  االتحاد  عام  أمني  جون 

القارة  دول  من  طلبات  تلقي  يعلن 

بتأجيل تصفيات »مونديال 2022«، 

وحرية  الحدود  فتح  ضمان  لعدم 

الصحي  الحجر  وإجراءات  السفر 

بجانب املخاوف عىل صحة وسالمة 

الالعبني والحكام واإلداريني«.

لالتحاد  العام  »األمني  وأكملت: 

اآلسيوي يؤكد أن املنتخبات تستكمل 

اذار  يف   »2022 »مونديال  تصفيات 

املرحلة  النتهاء   2021 وحزيران 

الثالثة  املرحلة  تقام  أن  عىل  الثانية 

األول  وترشين  أيلول  يف  واألخرية 

نفسه  العام  من  الثاني  وترشين 

وتجرى آخر جولتني يف اذار وحزيران 

.»2022

ينطلق  آسيا  أبطال  واختتم: »دوري 

ألن  املقبل  ايلول   14 موعده  يف 

املجمع  النظام  إىل  تحولت  البطولة 

الدول  بني  كثرية  تنقالت  تحتاج  وال 

واألمر يختلف عن خوض املنتخبات 

بنظام   »2022 »مونديال  لتصفيات 

الذهاب واإلياب«.

وأعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

األربعاء، تأجيل التصفيات املزدوجة 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم يف قطر 

2022 وكأس آسيا يف الصني 2023.

أنه  بيان،  يف  االسيوي  االتحاد  وذكر 

لجائحة  الحايل  املوقف  ضوء  »يف 

قرر  دول،  عدة  يف  املستجد  كورونا 

لكرة  واآلسيوي  الدويل  االتحادان 

يف  املقبلة  املباريات  تأجيل  القدم 

العالم  ل كأس  اآلسيوية  التصفيات 

2022 يف قطر وكأس آسيا 2023 يف 

الصني، والتي كانت مقررة يف شهري 

ترشين األول وترشين الثاني 2020، 

وبحيث تقام عام 2021«.

من  جاء  القرار  »هذا  أن  وأضاف، 

جميع  وسالمة  صحة  حماية  أجل 

يواصل  سوف  حيث  املشاركني، 

العمل  واآلسيوي  الدويل  االتحادان 

يف  املوقف  مراقبة  أجل  من  معاً 

جديدة  مواعيد  وتحديد  املنطقة 

للمباريات«.

الحق  وقت  يف  يتم  »سوف  وتابع 

الجديدة  املواعيد  تفاصيل  إعالن 

كأس  تصفيات  من  التالية  لألدوار 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023«.

يخوض  أن  املفرتض  من  وكان 

املنتخب الوطني ثالث مباريات أمام 

هونغ كونغ وكمبوديا وإيران خالل 

شهري ترشين األول وترشين الثاني 

املقبلني.

اللجنة  رئيس  كشف  جانبه  ومن 

لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 

تواجد  عدم  رس  بنيان  أياد  القدم، 

الالعبني جستن مريام وأحمد ياسني 

يف تشكيلة املنتخب الوطني.

وقال بنيان إن »سبب عدم استدعاء 

الالعبني أحمد ياسني وجستن مريام 

املدرب  قبل  من  العراق  منتخب  إىل 

كاتانيتش هي عقوبة منه وحاولنا 

االصالح بينهما ولكن لم ينفع األمر 

من قبل كاتانيتش«.

إلغاء  رسمي  وبشكل  تقرر  كما 

عمان  منتخبي  بني  الودية  املباراة 

أن  املقرر  من  كان  والتي  والعراق 

أيلول  شهر  من  الثالث  يوم  تلعب 

املقبل.

الودية بسبب عدم  إلغاء  وجاء قرار 

لم  حيث  عمان  منتخب  جاهزية 

طويلة  فرتة  منذ  الالعبون  يجتمع 

بسبب جائحة كورونا.

العماني،  املنتخب  مدرب  وسيصل 

الكرواتي برانكو مع جهازه املعاون 

يوم غد الجمعة  اىل السلطنة لقيادة 

الفريق.

الجماهري  مازالت  املقابل  يف  ولكن 

الرسمي من  القرار  تنتظر  العمانية 

النشاط  لعودة  العمانية  السلطات 

الريايض حيث من املتوقع أن يحدث 

ذلك يف شهر أيلول املقبل.

لكرة  العماني  االتحاد  وسيجتمع 

لدراسة  املقبل  األحد  يوم  القدم 

النقاط وآلية عودة مباريات الدوري 

والنقاش  قابوس  السلطان  وكأس 

حول االستحقاقات املقبلة للمنتخب 

األول.

بغداد/ متابعة الزوراء

الطريقة  الجوية  القوة  إدارة  انتقدت 

بنادي  نظريتها  بها  تتعامل  التي 

الرشطة يف تعاقدات املوسم الحايل.

للقوة  املؤقتة  الهيئة  رس  أمني  وقال 

الجوية وليد الزيدي »تكررت تجاوزات 

مرتني  الجوية  القوة  بحق  الرشطة 

وقدمنا  التعاقدات  يف  املهنية  وجانبت 

فيما  االتحاد  لدى  بحقها  شكوى 

محمد  الالعب  مع  تعاقدها  يخص 

بطاقته  نمتلك  مازلنا  الذي  قاسم 

بشكل رسمي«.

مرتبط  قاسم  محمد  »الالعب  وبني: 

املوسم  وإلغاء  النادي  مع  بعقد 

حرا  بات  الالعب  أن  يعني  ال  املايض 

أي  أن  عىل  جرى  االتفاق  بل  لالنتقال 

تطلق  أن  يجب  االنتقال  يود  العب 

لألسف  لكن  رسمي،  بشكل  بطاقته 

بشكل  الالعب  فاوضت  الرشطة  إدارة 

بطاقة  دون  معه  وتعاقدت  مبارش 

االستغناء«.

وأشار: »التعاقد مع املحرتفني يجب أن 

والرشطة  املهنية  املعايري  وفق  يكون 

الرياضية عندما كنا  لم يتحل بالروح 

نفاوض مدرب اللياقة البدنية اإلسباني 

خط  عىل  دخل  الرشطة  لكن  غونزالو 

التفاوض مع املدرب ذاته ودفع قيمة 

عقد أكرب ليغري وجهته رغم أننا وصلنا 

معه التفاق شبه نهائي معه«.

القوة  إدارتي  بني  العالقة  أن  يذكر 

الجوية والرشطة تأزمت بسبب تعاقد 

الرشطة مع محمد قاسم دون خطاب 

استغناء.

بغداد / حيدر العتابي
اتصل وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بمصطفى 
جبار علك رئيس االتحاد العراقي للمواي تاي، لإلطمئنان عىل 
وايضا  الشبابي،  منتخبنا  مدرب  فاضل  عالء  الكابتن  صحة 
لإلستفسار عن صحة البطل االسيوي مصطفى التكريتي اثر 

اصابتهما بفايروس كوورنا.
السبل  كل  لتوفري  التام  وزارته  إستعداد  عن  درجال  وأكد 
واإلمكانيات لجميع الرياضيني بغية تجاوزهم هذه االزمة التي 
اطلقه  الذي  وعده  اىل  درجال  اللعني.واشار  الفايروس  سببها 
قبل عطلة عيد األضحى املبارك بزيارة رسمية ملقر اتحاد املواي 
وتذليل  األبطال  تواجه  التي  املعوقات  اهم  عىل  والوقوف  تاي 

الذهبية  أنجازاتهم  مشاهدة  عن  فضال  امامهم،  الصعاب 
مؤخرا  أنشغاله  ان  مبينا  ألبطاله،  تدريبية  وحدة  وحضور 
بسبب التزامات اليوم العاملي للشباب وستكون الزيارة قريبا .

إلهتمامه  والرياضة  الشباب  وزير  علك   شكر    ، جانبه  ومن 
الكبري بمتابعة جميع االتحادات الرياضية وكذلك األندية وتلبية 
من  قريبا  ماكان  كل  املسؤول  ان  مبينا  الرياضيني،  مطالب 
الرياضيني بمختلف األلعاب يكون قريب عىل قلوبهم ويساهم 
معايل  يف  حقيقة  ملسناه  ما  وهذا  دعمهم  يف  فعالة  مساهمة 
الجهود  تكثيف  اىل  الجميع  ذاته  الوقت  داعيا يف  الوزير حاليا، 
والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز هذه املرحلة الصعبة التي 

سببها فايروس كورونا.

بغداد/ الزوراء

بعد مرور سبعة اشهر عن االنقطاع 

ملمارسة الفعاليات الرياضة بسبب 

اجريت  العراق  يف  كورونا  جائحة 

الثالثية  التهديف  فعاليات  اليوم 

الشعب  قاعة  يف  )الدانك(  والكبس 

لاللعاب الرياضية بغداد.

كرة  فعاليات  مهرجان  يف  شارك   

أجواء  ظل  يف  العباً   25 السلة 

والعطاء  املحبة  روح  تسودها 

وبحضور ممثيل عن وزارة الشباب 

والرياضة ورئيس واعضاء االتحاد 

العراقي لكرة السلة للمهرجان.

عىل  حصلوا  الذين  والالعبني 

املراكز االوىل يف املهرجان يف فعالية 

كل  هم  التهديف_الثالثية3_شوت 

من :

1-حسنني عيل)املركز األول( 

2- محمد ضياء)املركز الثاني( 

3- غيث عبد عىل)املركز الثالث( 

4- احمد فرحان )املركز الرابع(

عىل  حصلوا  الذين  الالعبني  اما 

الكبس  فعاليات  يف  االوىل  املراكز 

)الدانك( هم كل من: 

1-خالد كريم )املركز األول( 

2- عباس هادي )املركز الثاني( 

3- منتظر ميثم )املركز الثالث(

التحضريية  اللجنة  وتألفت 

كل  هم  الفعاليات  عىل  واملرشفة 

من:

1.  الدكتور خالد نجم عبد الله امني 

رس االتحاد

2-  محمد النجار. 

3-  سليم رزوقي. 

4-  منعم السامرائي. 

5-  شهاب احمد نعمه. 

السلة  كرة  فعاليات  ختام  يف 

تم  العاملي  الشباب  يوم  ملهرجان 

توزيع الجوائز  عىل الالعبني الذين 

حققوا املراكز االوىل.

نسأل الله أن يمن عىل بلدنا العزيز 

وعودة  لشبابنا  والعافية  بالصحة 

الفعاليات  جميع  ملمارسة  الحياة 

عن  الغمة  هذه  ويزيح  الرياضة 

هذه االمة.

بغداد/ محمد خليل
لكرة  نسوي  فريق  تشكيل  الريايض،  الزوراء  نادي  إدارة  أعلنت 

القدم.
وقال الناطق اإلعالمي باسم النادي عبد الرحمن رشيد إن »ادارة 
حيث  القدم،  لكرة  نسوي  فريق  تشكيل  قررت  الزوراء،  نادي 
املكشوفة  الساحات  القدم  لكرة  الدوري  بطوالت  يف  سيشارك 

وكذلك يف الدوري الصاالت للموسم القادم«.
وأضاف »بعد تسلم امللعب الجديد لنادي الزوراء، ستكون هناك 
قاعة مغلقة سعة 1000 متفرج، حيث ستسعى االدارة اضافة 
الطائرة وحسب  اليد وكرة  االلعاب اخرى مثل كرة السلة وكرة 

الظروف«.
عىل  تدريبياً  وكادراً  العبات  يضم  النسوي  »الفريق  أن  وتابع 

مستوى عال وسيتم إضافة العبات جديدات«.

بغداد/ متابعة الزوراء
لنادي  املؤقتة  الهيئة  عضو  أكد 
أن  نريوز،  عالء  الجنوب  نفط 
لدفع مستحقات  اإلدارة تسعى 
يف  املنقوصة  والالعبني  املدربني 

املواسم الثالثة األخرية.
السابقة  اإلدارة  ان  نريوز  وقال 
املالية  بالتزاماتها  توف  لم 
أعمالنا  جدول  ضمن  وسيكون 
املالية  بالحقوق  التدقيق  املهمة 
والرياضيني  الفنية  لألجهزة 
من  األخرية،  الثالث  للسنوات 

أجل تسديدها ألصحابها«.

شهدت  الثالثة  املواسم  أن  وبني 
نسبة  من  كبرية  استقطاعات 
يف  واملدربني  الالعبني  عقود 
مختلف األلعاب، وواجب الهيئة 
مستحقات  يف  التدقيق  املؤقتة 
بأن  منوها  للنادي«،  املنتسبني 
االعداد للموسم املقبل سيتواصل 
دون انقطاع من خالل التعاقدات 

واستقطاب العبني جدد.
يشار إىل أن الهيئة العامة لنادي 
الثقة من  نفط الجنوب سحبت 
هيئة  وشكلت  السابقة،  اإلدارة 

مؤقتة إلدارة النادي.

االحتاد االسيوي يكشف عن املواعيد اجلديدة للتصفيات املؤهلة للمونديال
كاتانيتش يرفض دعوة ياسني ومريام 

وليد الزيدي ينتقد إدارة نادي الشرطة بسبب غونزالو وقاسم  نادي الزوراء يشكل فريقا 
نسويا لكرة القدم

نريوز: نسعى إلعادة حقوق مدربي 
والعيب نفط اجلنوب

درجال يطمئن على بطل آسيا باملواي تاي مصطفى 
التكرييت عقب اصابته بكورونا

احتاد السلة ينظم مهرجانه السنوي بالتعاون مع وزارة الشباب

دحام: إدارة نفط ميسان ختلت عين 
بوقت حرج جدا

العمارة / متابعة الزوراء / قال مدرب نادي نفط ميس�ان الس�ابق » احمد دحام« ان تخيل 
إدارة نفط ميسان عنه جاء بوقت حرج جدا«.

مبينا انه« كان عليها اتخاذ القرار قبل فرتة وليس قبل انطالق منافسات الدوري«.
وطال�ب دحام الهيئ�ة التطبيعية التحاد الك�رة بالنظر بموضوع تس�مية مدربي املنتخبات 
الوطني�ة، مش�ريا اىل انه وبعض املدربني تعرضوا للظلم كثريا بس�بب ع�دم إناطة أية مهمة 
تدريبي�ة وطني�ة له�م رغ�م تقديمه العب�ني بمهارة عالي�ة اىل ال�دوري املمت�از واملنتخبات 

الوطنية«.
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كش�َف هانز فليك، املدير الفني لفريق 
باي�رن ميوني�خ، ع�ن هوي�ة امل�درب 

األفضل يف العالم، من وجهة نظره.
مقابل�ة  يف  األملان�ي  امل�درب  وتح�دث 
 : م�ع صحيفة “س�بورت بيل�د”، قائلاً
“أحاول معاملة كل العب وكل شخص 

أقابله باحرتام، وهي الطريقة التي أود 
أن يعاملني بها الجميع”.

وبسؤاله عن أفضل مدرب يف رأيه، أجاب 
ا: “ما يمكنني قوله  صاحب ال�55 عاماً
إن بيب جوارديوال هو املدرب األفضل يف 

العالم، بالنسبة يل”.
رغ�م ذل�ك، أش�ار فلي�ك إىل النجاحات 
التي حققها مواطنه يورجن كلوب مع 
ليفرب�ول يف الس�نوات القليلة املاضية، 
�ا: “لق�د أصب�ح مص�در إلهام  مضيفاً

للكثريين”.
وتط�رق م�درب باي�رن للحدي�ث ع�ن 
مصري الظه�ري النمس�اوي دافيد أالبا، 
بقوله: “الجميع يف الن�ادي يريد تمديد 

عقده، وآمل بالطبع حدوث ذلك”.
وأفص�ح فلي�ك ع�ن رغبت�ه يف زي�ادة 
ا إىل  خيارات�ه باملوس�م املقب�ل، مش�رياً

4 العب�ن  حاجت�ه لتواج�د 
ضمن قائمته لش�غل مركز 
الجناح، حيث قال: “يجب أن 

يكون لدينا العبن لكل مركز، 
وأث�ق يف ق�درة حس�ن صال�ح 
حميديت�ش )املدي�ر الري�ايض( 

عىل إيجاد أفضل الحلول”.
أثن�ى  ترصيحات�ه،  خت�ام  ويف 
فلي�ك ع�ىل منافس�ه بوروس�يا 

ا إىل امتلكه  دورتموند، مش�رياً
صغ�رية،  بأعم�ار  العب�ن 

لكنهم يمتلكون إمكانيات 
تجع�ل  هائل�ة،  فني�ة 

الفري�ق ق�ادراًا عىل 
منافسة بايرن 
الس�نوات  يف 

املقبلة.

باي�رن  لي�ون جوريتس�كا، الع�ب  أفص�َح 
ميوني�خ، ع�ن الطريق�ة الت�ي يمك�ن م�ن 
خللها، إيقاف ليونيل مييس قائد برش�لونة، 
قبل مواجهة الفريقن، يوم الجمعة املقبل، يف 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال جوريتسكا يف ترصيحات نقلها املوقع 
الرس�مي لباي�رن: “يف مباريات خروج 
 ، املغل�وب، الطريق لم يعد س�هلاً
ا  نحن هنا يف الربتغال استعداداً
برش�لونة،  ملواجه�ة 
كل  لتقديم  وجاه�زون 

ما لدينا”.
القوة  وع�ن نق�اط 
يف باي�رن، أوضح: 
ن�ب  بجا “
اإلمكاني�ات 

الفردي�ة، نلع�ب كفري�ق واح�د، الجمي�ع ع�ىل 
استعداد لبذل أقىص مجهود”.

وأض�اف: “يمكنن�ا التغلب ع�ىل أي خصم، ومع 
ا مميزاًا يملك  ذلك، نعلم جيداًا أننا س�نواجه فريقاً

العديد من الرائعن”.
وأكد جوريتسكا: “س�نلعب املباراة بثقة كبرية، 

مثلما فعلنا يف املباريات املاضية”.
وحول املنافس�ة بن مانويل نوير وتري شتيجن، 
عل�ق: “هم�ا أفض�ل ح�اريس مرم�ى يف العالم، 

محظوظ باللعب معهما يف منتخب أملانيا”.
ونوه: “نوير يعطي األمان، وتري ش�تيجن تطور 
�ا إىل ح�ارس مرمى م�ن الط�راز العاملي يف  أيضاً

برشلونة”.
وع�ن كيفي�ة إيق�اف مي�يس، أردف: “أعتقد أن 
الكث�ري من الناس بحثوا عن إجابة لهذا الس�ؤال 
م�ن قب�ل، الحل يكم�ن يف اللع�ب الجماعي ضد 

الربغوث”.
وأوض�ح: “تعرف�ت عىل أرت�ورو في�دال لبضعة 
ا م�ا لعبت ضده يف ش�الكه، إنه  أس�ابيع، وكث�رياً

العب لديه عقلية مميزة”.
ويف س�ياق مختلف، أب�دى جوريتس�كا، تفهمه 
لرغب�ة الس�لطات السياس�ية، يف ع�دم الترسع 
بع�ودة املش�جعن إىل املدرجات خ�لل مباريات 

الدوري األملاني.
وق�ال: “من الواض�ح أننا نريد ع�ودة الجماهري 
للمدرجات. ومع ه�ذا ال تزال الصحة هي األهم، 
بعد العدد املتزايد من اإلصابات بفريوس كورونا 

يف أملانيا”.
وأتم: “أؤيد الثقة يف الس�لطات السياسية إىل حد 
م�ا. لقد قاموا بعمل رائع يف اآلونة األخرية، نحن 
س�عداء فق�ط لتمكننا من لعب ك�رة القدم مرة 

أخرى”.

لَج�أ بي�رت ب�وس املدي�ر الفن�ي لفري�ق باير 
ليفركوزن األملاني إىل املزاح يف تعليقه عىل ما 
ي�رتدد حول احتماالت رحي�ل كاي هافريتز 

عن صفوف الفريق.
ج�اء ذل�ك ع�ىل إث�ر الخ�روج من ال�دوري 
األوروب�ي، بالهزيمة أم�ام إنرت ميلن 2-1 يف 

دور الثمانية.
وجاء خ�روج ليفركوزن من البطولة األوروبية 
ليعزز احتماالت قيام تشيليس اإلنجليزي وغريه، 
بتكثي�ف املحاوالت س�عيا للحص�ول عىل خدمات 

صانع األلعاب هافريتز.

وقال الهولندي بوس للصحفين عقب املباراة التي أقيمت 
بمدينة دوسلدورف األملانية، مازحا: “يمكنني مشاركتكم 
أنباء انتقال كاي هافريتز للعب ضمن صفوف هرياكليس 

أمليلو يف املوسم املقبل”.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن هرياكليس أمليلو أحد أندية الدوري 
الهولن�دي املمت�از، وق�د أنهى املوس�م امل�ايض يف املركز 

الثامن.
وال تسمح إمكانيات هرياكليس أمليلو بالتعاقد مع اللعب 
األملاني البالغ من العمر 21 عاما، حيث تشري التقارير إىل 
أن باير ليفركوزن متمسك بالحصول عىل نحو 92 مليون 

دوالر نظري االستغناء عنه.

يأم�ُل أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايتد 
أن ينج�ح فريق�ه يف ثال�ث محاول�ة الجتياز ال�دور قبل 
النهائي هذا املوس�م بعدما فاز -1 0 بعد وقت إضايف عىل 
كوبنهاج�ن يف دور الثمانية للدوري األوروبي.ولم يتمكن 
يونايت�د من التفوق عىل الفري�ق الدنماركي يف 90 دقيقة 
وحصل ع�ىل ركلة الج�زاء رقم 21 له باملوس�م، ونفذها 
برون�و فرنانديز بنجاح يف الدقيقة 95، ليصبح عىل موعد 
يف قب�ل النهائ�ي م�ع إش�بيلية.ويتمني النرويج�ي الذي 
يتطلع لحصد لقبه األول كمدرب مع يونايتد، أال يتكرر يف 
كولونيا يوم األحد املقبل ما حدث هذا املوسم عندما خرس 
يف قبل نهائ�ي كأس الرابطة اإلنجليزية أمام مانشس�رت 
س�يتي، ويف ال�دور ذاته ب�كأس االتحاد اإلنجلي�زي أمام 
تشيليس.وقال سولسكاير: “نحتاج إىل أن نكون حاسمن 
بشكل أكرب يف املباريات اإلقصائية. أنا سعيد بالوصول إىل 
قبل نهائي آخر وس�يتعلق التح�دي املقبل بامليض خطوة 

إضافي�ة إىل األمام وبعد ذلك س�نأمل يف الف�وز بالنهائي 
أيضا”.وأض�اف: “لق�د عملنا بجدية عىل مدار املوس�م، 
ورغم أننا ال نتحىل بنف�س اللياقة التي كنا عليها، فإن 

الجانب الذهني يكون حاسما”.
لكن يف الواقع فإن أداء يونايتد لن يعطي سولسكاير 
الكثري م�ن األم�ل يف الظه�ور يف النهائي.ورغم أن 
يونايتد صنع العديد من الفرص، فإنه عانى كثريا 
يف هز شباك الفريق الدنماركي وواجه صعوبات 

بدنية كبرية.
وقال امل�درب: “نحن نحاول تحقيق أفضل يشء 

ممك�ن يف ظ�ل املوق�ف الصعب املتعل�ق بالطقس 
الحار والرطوبة العالية”.

وأض�اف: “لدينا س�تة أيام للس�تعداد. لم نملك 
الكثري من املرات التي نحصل فيها عىل هذه املدة 

للستعداد ألي مباراة”.

ق�اَل ماركوس كروش املدي�ر الريايض بن�ادي اليبزيج 
األملان�ي، إنه ال يتوقع وق�وع املزيد من حاالت اإلصابة 
بع�دوى ف�ريوس كورونا املس�تجد )كوفي�د-19( يف 
البطول�ة املصغ�رة املق�ررة يف العاصم�ة الربتغالية 
لش�بونة لحس�م األدوار األخ�رية م�ن دوري أبطال 
أوروب�ا، وذلك بمجرد وصول كل الفرق املش�اركة.

وج�اء ذلك بعد أن أعل�ن أتلتيكو مدريد اإلس�باني، 
مناف�س اليبزي�ج يف دور الثمانية ب�دوري األبطال، 
عن إصابة العبيه أنخيل كوريا وس�يمي فرساليكو 
بعدوى كورونا، وقد خضعا للعزل الذاتي يف منزليهما.

وق�ال كروش خلل مؤتمر صحفي افرتايض: “عندما 
تص�ل الف�رق إىل الربتغال وتخضع للفح�وص، ال أعتقد 
أن أح�دا يف البطول�ة س�يصاب بالع�دوى نظ�را ألن 
اإلج�راءات )الوقائي�ة( جي�دة بش�كل ع�ام 

والقواع�د واضحة للغاية.”وعن حالتي اإلصابة يف صفوف 
أتلتيكو قبل أيام قليلة من مباراة الفريقن املقررة مس�اء 
الخمي�س، ق�ال ك�روش: “هذا س�وء حظ بالنس�بة لهم، 
لكنني ال أعتقد أن هذا س�يؤثر عليهم كثريا.”وقال كروش 
إن اليبزيج تمس�ك بالحذر طوال الوق�ت: “للتأكد من عدم 
وقوع ح�االت إصابة بالعدوى.”وخضع العبو ومس�ؤولو 
الفريقن لفحوص ف�ريوس كورونا مجددا أمس األربعاء.

ومن ناحية أخرى، أشار كروش أيضا إىل أن النادي يواصل 
جهوده إلبقاء املهاجم التش�يكي باتريك ش�يك، املعار من 
روم�ا اإليط�ايل ملوس�م واحد م�ن املف�رتض أن ينتهي مع 
نهاية مشوار الفريق بدوري األبطال، لفرتة أطول.ورفض 
ك�روش تأكيد ما ذكرته صحيفة “بيل�د” األملانية حول أن 
روما طالب اللعب، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته يف 

مباراة أتلتيكو بسبب مشكلت يف الظهر، بالعودة.

حج�َز إش�بيلية، بطاقة التأه�ل لنصف 
نهائي ال�دوري األوروبي، بعد أن اقتنص 
ف�وزا قات�ل به�دف نظي�ف م�ن براثن 
وولفرهامبتون، يف اللقاء الذي جمعهما، 
ع�ىل ملع�ب )إم إس يف أرين�ا( بمدين�ة 

دويسبورج األملاني يف دور الثمانية.
بالفض�ل  األندل�يس  الفري�ق  ويدي�ن 
يف ه�ذا االنتص�ار، ال�ذي تحقق بش�ق 
األنفس لحارس�ه املغربي ياسن بونو، 
وملهاجم�ه األرجنتين�ي املتألق لوكاس 

أوكامبوس.
وحافظ الح�ارس املغرب�ي عىل حظوظ 
فريق�ه يف املب�اراة، بع�د أن من�ع تق�دم 
الفريق اإلنجليزي يف النتيجة منذ الدقيقة 
13 بتصديه لركل�ة جزاء من أمام النجم 

املكسيكي راؤول خيمينيز.
وسجل املهاجم األرجنتيني هدف بطاقة 
نص�ف النهائ�ي يف الدقيق�ة 88، وال�ذي 
الخالص�ة  األرجنتيني�ة  النكه�ة  حم�ل 

بصناعة من إيفر بانيجا.
وبه�ذه النتيج�ة، يواص�ل كب�ري إقلي�م 
األندلس مشواره الناجح يف البطولة التي 
يحم�ل الرقم القي�ايس يف الف�وز بها )5 
مرات(، باحثا عن لقبه السادس، واألول 
من�ذ آخر تتويج ل�ه بالثلث�ة التاريخية 

املتتالية يف 2016.

وسيرضب فريق املدرب جولن لوبيتيجي 
موع�دا ناري�ا ي�وم األح�د املقب�ل م�ع 
مانشس�رت يونايتد، ال�ذي تخطى عقبة 
كوبنهاج�ن الدنماركي بصعوبة االثنن، 
بهدف نظيف بعد تمديد املباراة لشوطن 

إضافين.
ع�ىل الجان�ب اآلخ�ر، توقف�ت مغام�رة 
“الذئاب” يف البطولة، ليفش�ل يف تخطي 
أفضل إنجاز له بها عندما حل وصيفا يف 

موسم )1971-72(.

نون�و س�انتو م�درب  الربتغ�ايل  وق�ال 
وولفرهامبت�ون: “كم�ا قل�ت يف م�رات 
عدي�دة، كان املش�وار طويل. كن�ا نريد 
كن�ا  ممك�ن.  م�دى  أبع�د  إىل  الذه�اب 

قريبن”.
وأضاف: “يش�عر الجميع باإلحباط لكن 
ال يج�ب تجاه�ل مجهود اللعب�ن. لقد 
عملن�ا بجدي�ة عىل م�دار 14 ش�هرا، يف 
ال�دوري األوروب�ي وال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز، وحققنا أشياء إيجابية”.
وتاب�ع: “ال يمك�ن لإلحباط أن ينس�ينا 

األشياء الجيدة التي فعلناها”.
“راؤول الع�ب مذه�ل  نون�و:  وأض�اف 
وفعل الكثري من األشياء الرائعة للفريق. 
إنه يعمل ويس�جل ويمل�ك املوهبة وهو 

رائع”.
م�درب  لوبيتيج�ي  االس�باني  وأوض�ح 
اش�بيلية يف ترصيح�ات عق�ب اللق�اء: 
“املب�اراة كان�ت صعب�ة نظ�را لتش�ابة 
طريقة لعب الفريقن، وأفكارنا وطريقة 
لعبن�ا اختلف�ت عما ش�اهده الجميع يف 

مباراة روما”.
وتاب�ع: “كنا ن�درك أن املباراة س�تكون 
بالص�رب،  وبالتح�ي  ه�دف،  باقتن�اص 
وبإنه�اك املناف�س. كان يج�ب انتظ�ار 
اللحظة املناس�بة. اعتق�د أن أداءنا كان 

تصاعديا، واس�تحقينا اله�دف. الفريق 
يريد ويؤمن ويعمل حتى النهاية”.

وحصل ش�اختار دونيتس�ك ع�ن جدارة 
واس�تحقاق عىل بطاقة التأه�ل للمربع 
الذهب�ي من ال�دوري األوروب�ي، بفوزه 
ع�ىل بازل بأربعة أهداف مقابل هدف، يف 
دور ربع النهائي من البطولة، التي تقام 

أدوارها اإلقصائية بأملانيا.
افتتح الفري�ق األوكراني التهديف مبكرا 
للغاية وتحدي�دا يف الدقيقة الثانية، حن 
وضع جونيور مورايس فريقه يف املقدمة 
بهدفه، وبعدها بثلث ساعة تقريبا )22( 
أك�د زميل�ه تايس�ون أفضلية ش�اختار 

بهدف ثان.
وأك�د آالن باتري�ك يف الدقيقة 75، أحقية 
الفري�ق األوكراني بالتأه�ل، بعد أن نفذ 
بنج�اح ركل�ة ج�زاء احتس�بها الحك�م 
لصالح ش�اختار، ليحرز اله�دف الثالث 
لفريقه، ثم اختتم دودو الرباعية بهدفه 

الذي جاء يف الدقيقة 88.
وأح�رز ريكي ف�ان فولفس�فنكل هدف 
حف�ظ ماء الوج�ه لب�ازل، يف الوقت بدل 

الضائع من املباراة يف الدقيقة 90+2.
بالت�ايل، يرضب ش�اختار موعدا مع إنرت 
مي�لن، ال�ذي تأه�ل ع�ىل حس�اب باير 

ليفركوزن، يف نصف النهائي.

س�جَل نجم بورتلند ترايل بليزرز داميان ليلرد 61 
نقط�ة ليقود فريقه إىل الفوز عىل داالس مافريكس 
131-134 واالق�رتاب م�ن حجز بطاق�ة التأهل إىل 
األدوار اإلقصائي�ة يف الب�لي أوف ضم�ن دوري كر 

السلة األمريكي للمحرتفن.
وتابع ليلرد تألقه يف اآلونة األخرية بعد تسجيله 51 

نقطة أيضااً يف سلة مينيسوتا تمربوولفز األحد.
وب�ات لي�لرد ثان�ي العب فق�ط يف تاري�خ الدوري 
االمريك�ي يس�جل 60 نقط�ة أو أكث�ر 3 م�رات يف 
موس�م واحد لينضم إىل أس�طورة الستينيات ويلت 

تشامربالين. 
جانب�ه  إىل  لكون�ي  س�عيد  “أن�ا  لي�لرد:  وق�ال 
)تشامربالين(، هذا فخر كبري يل، آمل أن يستمر هذا 

األمر”.
وأضاف: “أنا س�عيد أيضااً ألن اثنت�ن من املباريات 
الثلث )لدى تسجيله 60 نقطة( انتهتا بفوز فريقي 

يف توقيت حاسم”.
وأضاف املخرضم كارميلو أنطوني 26 نقطة للفائز 
أيضااً. أما مافريكس فكان كريستابس بروزينغيس 
أفض�ل مس�جل يف صفوفه م�ع 36 نقط�ة يف حن 
أضاف لوكا دونش�يتش 25 نقطة مع 10 متاعبات 

و8 تمريرات حاسمة.
وس�جل ليلرد ثلثية يف الثواني األخ�رية من املباراة 
ليدرك التعادل لفريقه 130-130 ثم اسهم بالتمريرة 

الحاسمة التي س�محت لفريقه بالتقدم 132-130 
قبل اقل من دقيقة من نهاية املباراة.

وبه�ذا الفوز ارتقى بورتلن�د إىل املركز الثامن آخر 
املراك�ز املؤهلة إىل البلي اوف متقدمااً عىل ممفيس 
غريزليز. ويلتقي صاحبا املركزين الثامن والتاسع 
يف مب�اراة فاصل�ة لتحدي�د هوي�ة املتأه�ل منهما. 
يذكر أن فوز بورتلن�د عىل بروكلن نتس الخميس 
س�يمضن ل�ه خوض املب�اراة الحاس�مة للتأهل اىل 

البلي اوف.
ورفع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته املتتالية منذ 
استئناف النشاط إىل 7 بتغلبه عىل فيلدلفيا سفنتي 
سيكرسز 117-130 بفضل 35 نقطة لنجمه كيفن 

بوكر الذي سجل 35 نقطة.
ودف�ع فيلدلفي�ا كثريااً غي�اب نجمي�ه الكامريوني 

جويل امبييد وبن سيمونز.
وهي املرة الخامس�ة التي يتخطى فيها بوكر حاجز 
ال�30 نقطة منذ اس�تئناف النش�اط يف يف “فقاعة” 

أورالندو حيث تخوض جميع الفرق مبارياتها.
لكن وعىل الرغم من االنتصارات السبعة التي حققها 
فينيك�س، فان فوزه الخميس عىل ميلوككي باكس 
متصدر املجموع�ة الرشقية قد ال يمنحه التأهل ألن 

ذلك يعتمد عىل النتائج األخرى.
وقال مدرب فينيكس مونتي وليامس يف هذا الصدد: 
“ندرك بانن�ا ال نملم مصرينا بأيدين�ا لكننا وضعنا 

انفسنا يف وضع جيد. لقد كافح العبو فريقي وبذلوا 
جهودا كبرية لكي يجدوا انفسهم يف هذه الوضعية. 
ل�م يكن احد يتخيل ان نك�ون يف هذه الوضعية قبل 

استئناف النشاط”.
وكان لس�ان ح�ال بوك�ر مماثل بقول�ه: “ال أعتقد 
باننا س�نرى وجهودا حزينة بغض النظر اذا نجحنا 

يف بلوغ البلي اوف من عدمه”.
وأض�اف: “أنا فخور بلعبي الفري�ق والعقلية التي 

خضنا فيها املباريات األخرية، لقد أقفلنا عىل أنفسنا 
وقمنا بتضحيات”.

ويف املباري�ات األخرى، فاز س�اكرامنتو كينغز عىل 
ني�و أورليان�ز بيليكان�ز 112 - 106، وميلووك�ي 
باكس عىل واشنطن ويزاردز 113-126، وبوسطن 
س�لتيكس عىل ممفيس غريزليز 107-122، وسان 
أنطونيو سبريز عىل هيوستن روكتس 123 - 105، 

وبروكلن نتس عىل أورالندو ماجيك 108-96.
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رئيس وزراء الربتغال: حزنت 
لغياب رونالدو عن لشبونة

إصابة أحد العيب برشلونة 
بفايروس كورونا

اعالم الكرتوني إشبيلية يغتال حلم وولفرهامبتون وشاختار يدمر بازل يف اليوروبا ليج

61 نقطة لليالرد تضع باليزرز على مشارف البالي أوف

يتوقُع أنطونيو كوس�تا، رئي�س وزراء الربتغ�ال، تنظيم آمن 
لنهائي�ات دوري أبطال أوروبا يف العاصمة لش�بونة بداية من 

يوم أمس األربعاء.
وُمنحت لش�بونة حق استضافة بطولة مصغرة لدوري أبطال 
أوروب�ا، بداية من دور الثمانية من قبل االتحاد األوروبي لكرة 

القدم )يويفا(، بسبب وباء فريوس كورونا.
وقال كوستا يف ترصيحات لوكاالت أنباء عاملية، إن استضافة 
الحدث كان “رشف كبري” لبلده وتعهد بأن تضمن اإلجراءات 
املفروض�ة س�لمة صح�ة اللعب�ن، املس�ؤولن والس�كان 

املحلين.
وتقام كل املباريات ب�دون حضور الجمهور، ويتم فحص كل 
الوفود بش�كل دائم للكش�ف عن ف�ريوس كورونا، وذلك حتى 
يوم 23 آب/أغسطس الذي تقام فيه املباراة النهائية يف ملعب 

دا لوز.
وبس�ؤاله ع�ن إذا كان حزينا ألن النجم الربتغايل كريس�تيانو 
رونالدو ل�ن يتواجد بعد وداع فريقه يوفنتوس، قال كوس�تا: 

“أعتقد أن حزني كبري مثل كل مشجع كرة قدم”.
وق�ال كوس�تا: “إن كريس�تيانو رونالدو ه�و األفضل أو عىل 
األق�ل من بن أفض�ل العبي كرة القدم يف العال�م. عدم القدرة 

عىل رؤيته يلعب يحزن كل مشجعي كرة القدم”.

أعلَن نادي برش�لونة رسمياًا، إصابة أحد العبيه بفريوس كورونا 
املستجد.

وأصدر برشلونة بياناًا رسميا قال فيه: “بعد اختبارات PCR التي 
أجريت بعد ظهر أول أمس الثلثاء عىل تس�عة العبن من املقرر 
أن يب�دأوا فرتة اإلعداد للموس�م الجديد، ثب�ت أن أحدهم مصاب 

بفريوس كورونا”.
وأضاف: “ال تظهر عىل اللعب أي أعراض، ويتمتع بصحة جيدة، 

وتم عزله بمنزله”.
وتابع: “أبلغ النادي الس�لطات الرياضي�ة والصحية ذات الصلة 
باملوضوع، وتم تعقب جميع األش�خاص الذين كانوا عىل اتصال 

باللعب إلجراء اختبارات PCR عليهم”.
وشدد البارسا: “لم يكن اللعب عىل اتصال بأي من العبي الفريق 

األول، الذين من املقرر أن يسافروا إىل لشبونة اليوم الخميس”.
ويلقي برش�لونة نظريه بايرن ميونيخ، مساء يوم غد الجمعة، 

يف لقاء الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

جوريتسكا يفصح عن طريقة إيقاف ميسي

بوس يسخر من أنباء رحيل هافريتز

احملاولة الثالثة أمل سولسكاير يف كسر حنس اليونايتد
اليبزيج ال يتوقع مزيدا من إصابات كورونا يف دوري األبطال

مولر: برشلونة كان يعاني ... وكل شيء وارد

فليك خيتار أفضل مدرب يف العامل

أك�َد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ، أن مواجهة برش�لونة 
يف رب�ع نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا، ل�ن تكون س�هلة عىل 
الطرفن.وق�ال مولر، خ�لل ترصيحاته لصحيف�ة “كيكر” 
األملانية: “تحقيقنا لألرقام القياس�ية ليس بالصدفة البحتة، 

لكننا نأخذ كل مباراة عىل محمل الجد”.
وأضاف: “برش�لونة لم يتوج بلقب الليج�ا، وكان ُيعاني من 

بعض الصعوبات، لكن لعب مباراة واحدة يف النظام 
الجديد يمكن أن يحدث أي يشء”.

ُيذكر أن برش�لونة تخطى عقب�ة نابويل، بعد التعادل 
ذهاباً�ا به�دف ملثله، وانت�رص يف معقل�ه “كامب نو” 
1-3، بينما س�حق بايرن ميونيخ تشيليس اإلنجليزي 

ذهاباًا وإياباًا.
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إدانات صحفية وسياسية للحكم على خالد درارني يف اجلزائر
مطالبات ونداءات لإلفراج عنه

الجزائر/متابعة الزوراء:

دانْت عدة أحزاب وش�خصيات سياسية 

يف الجزائ�ر الحك�م ض�د الصحفي خالد 

درارن�ي بالس�جن مل�دة ث�اث س�نوات، 

ب�”التحري�ض  ل�ه  ته�م  توجي�ه  بع�د 

بالوح�دة  التجمه�ر” و”املس�اس  ع�ى 

الوطنية”.

وعلّق القيادي يف “حركة مجتمع السلم” 

)إخوان الجزائر( نرص الدين حمدادوش، 

ع�ى ما ح�دث ب�أن “الّس�لطة الجديدة 

تستنس�خ أس�وأ ما يف الّنظام الّس�ابق، 

فهي تجّس�د االمتداد الطبيع�ي له، وإن 

اّدع�ت القطيع�ة معه، نف�س املقّدمات 

ستؤّدي حتًما إىل نفس النتائج، وسلوكها 

الّس�لطوي هو الّث�ورة املض�اّدة للَحراك 

املبارك”.

وكان�ت محكمة س�يدي أمحمد وس�ط 

العاصمة الجزائرية، قد أصدرت، االثنني 

امل�ايض، حكماً بح�ق درارني بالس�جن 

لثاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 

50 أل�ف دين�ار بعدم�ا أدانت�ه بتهمت�ي 

“املساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض 

عى التجمهر غري املسلح”.

ووصف حزب “جبهة القوى االشرتاكية”، 

يف بي�ان أصدره رئيس  الهيئة الرئاس�ية 

لألفاف�اس حكي�م بلحس�ل، الحكم بأنه 

يدخل يف “خانة تجريم الفعل الس�يايس 

وتكميم اآلراء الحرة واملستقلة”، مشريًا 

القضائي�ة  األح�كام  ه�ذه  مث�ل  أن  إىل 

ستؤدي إىل تفاقم األزمة يف الباد.

ويف الس�ياق ذات�ه، ندد “ح�زب العمال” 

اليس�اري بالحك�م، مؤكداً أنه يتقاس�م 

والغض�ب  “الس�خط  الصحفي�ني  م�ع 

ال�ذي أص�اب الصحفي�ات والصحفيني 

ومن خاله�م الجزائري�ات والجزائريني 

املتش�بثني بالديمقراطي�ة، إث�ر اإلدان�ة 

التعس�فية غري املفهومة، بالسجن ثاث 

س�نوات ناف�ذة يف ح�ق الصحف�ي خالد 

درارني”. وطالب الحزب باإلفراج عنه.

ووص�ف رئي�س ح�زب “التجم�ع م�ن 

الثقاف�ة والديمقراطية” )تقدمي(  أجل 

محسن بلعباس، إدانة خالد درارني بأنها 

“مستوى من مستويات القمع السيايس 

الذي ال يمكن تحملّه وال تقّبله”.

ودان املنس�ق الس�ابق ملؤتم�ر املعارضة 

ووزي�ر االتص�ال األس�بق عب�د العزي�ز 

رحاب�ي، الحك�م، ونرش بيان اس�تنكار 

الحريات ألس�باب سياس�ية،  ملص�ادرة 

معت�راً أّن “الحكم عى ناش�طي الحراك 

السياس�يني أو غريه�م م�ن الفاعلني يف 

املجتمع املدني بالحرمان من الحرية هو 

إج�راء من ع�رص آخر وعال�م آخر. وإن 

هذه اإلجراءات ليست مقبولة وال مرحبا 

بها يف س�ياق البحث عن مخرج س�لمي 

وتوافقي لألزمة متعددة األوجه التي يمر 

بها بلدنا”.

إي�داع  “سياس�ة  أّن  رحاب�ي  وأض�اف 

املواط�ن يف الس�جن، حت�ى قب�ل إثبات 

الحقيق�ة وعندما ال يكون ه�ذا املواطن 

يمث�ل تهديًدا أكيًدا للنظام العام أو األمن 

القوم�ي، ويق�دم ضمان�ات قانونية، ال 

يخدم ول�ن يخدم أي قضي�ة ولن يجعل 

م�ن الجزائ�ر دول�ة أكث�ر ع�دالً وقوة”، 

مش�رياً إىل أن “العدال�ة ل�م تنجح بعد يف 

تحرير نفس�ها من ثقل النظ�ام القديم 

لتأس�يس عدالة مس�تقلة حًق�ا تضمن 

س�يادة القانون والتي بدونه�ا ال يمكن 

أي تح�ول ديمقراط�ي. يج�ب أن ت�درك 

العدال�ة أخريًا أن لديه�ا اليوم نصيًبا من 

املس�ؤولية التاريخية يف نجاح أو فش�ل 

االنتق�ال إىل الحك�م الديمقراطي يف البلد 

ال�ذي طال�ب ب�ه الجزائريون ب�كل قوة 

وحزم وتصميم”.

ونرش الصحفي�ون زماء خال�د درارني 

فيديو للتضامن معه، وهم بصدد إصدار 

عريضة تطالب السلطات باإلفراج عنه، 

فيما ق�رروا تنظي�م وقف�ة احتجاجية، 

اليوم الخميس، يف ساحة حرية الصحافة 

وسط العاصمة للتنديد بالقرار والتضييق 

عى الحريات اإلعامية.

م�ن جهته�ا، دان�ت النقاب�ة الوطني�ة 

للصحفي�ني يف الجزائر، الحك�م الصادر 

ض�د درارني. وذكرت أن “األمل تحول إىل 

كابوس، إذ إّن الطبقة السياسية وفاعيل 

املجتم�ع املدني، وال�رأي الع�ام، بصفة 

عام�ة، كانوا متمس�كني بأم�ل أن يروا 

زميلن�ا حرا، بعد خمس�ة أش�هر طويلة 

م�ن الحبس”، متس�ائلًة “ناف�ذ، وثقيل 

بالخصوص، أألن األمر يتعلق بصحفي؟ 

إن الوقائ�ع أمامن�ا.. واضح�ة ودامغ�ة 

يف كل األح�وال، وتؤك�د ه�ذه الفرضي�ة 

املرعبة”.

وذك�رت أّن  “الجزائ�ر، الرائ�دة يف حرية 

الصحافة والتعبري، يف املنطقة، منذ ثاث 

عرشيات، ال تستطيع أن تسمح لنفسها 

ب�أن تتخ�ى ع�ن ه�ذه املكاس�ب، التي 

انتزعتها أجيال من الصحفيني واملناضلني 

بثمن غال، وتضحيات جسيمة، وسنوات 

م�ن الكف�اح ض�د التعس�ف، الظامية، 

السلطوية واإلرهاب”. 

وامت�دت اإلدانات إىل املنظم�ات الدولية. 

وقال�ت مدي�رة املكت�ب اإلقليمي للرشق 

بالنياب�ة  أفريقي�ا  وش�مال  األوس�ط 

ل�”منظمة العف�و الدولية” لني معلوف، 

إن الحك�م الصادر يف حق الصحفي خالد 

درارني إهانة صارخة لحقوق اإلنس�ان 

وللحق يف حرية التعبري وحرية اإلعام يف 

الجزائر.

وأضافت، يف بيان، أّن “األحكام الصادرة 

عى كل من س�مري بن العربي وسليمان 

حميط�وش وخال�د درارن�ي الي�وم هي 

مث�ال واض�ح للغاية عى كيفي�ة تعامل 

الس�لطات بش�كل ق�اس م�ع النش�اط 

السلمي بشكل عام”.

ودع�ت معل�وف إىل حماي�ة الصحفيني 

املستقلني والسماح لهم بمواصلة عملهم 

م�ن دون عوائ�ق ولي�س معاقبتهم عى 

عمله�م. وطالب�ت الس�لطات الجزائرية 

باإلفراج فوراً ومن دون قيد أو رشط عن 

خالد درارني.

بغداد/نينا:
وص�َف الخبري القانوني ع�يل التميمي اعمام مجلس القضاء بعدم اص�دار اوامر قبض بحق 
الصحفي�ني بان�ه قرار ايجابي بحق الصحفيني.وقال التميم�ي يف بيان: “ ان االعمام اكد عى 
املادة ٣٨ من الدستور العراقي التي تؤكد عى حرية التعبري عن الرأي واالعان واالعام والنرش 
ورضورة التقيد بها، كما منع االعمام اصدار امر القبض عى الصحفيني عند إقامة الشكاوى 
ضدهم  مبارشة، انما العمل بموجب املواد ٨٧ من قانون األصول الجزائية  ومابعدها، الخاصة  
باالس�تقدام أو التكليف بالحضور ومراعاة التسلس�لية يف ذلك” .واضاف :” كما اكد االعمام 
عى التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيني كون عمل الصحفي محميا قانونا، 
وش�دد ع�ى رضورة مراعاة قانون حق�وق الصحفيني املرقم ٢١ لس�نة ٢٠١١ والذي أعطى 
للصحف�ي حق التعبري ع�ن الرأي والحصول ع�ى املعلومة وإبداء الرأي وعدم املس�اءلة عما 
ين�رش، وايضا ال�زم القانون باخبار نقاب�ة الصحفيني بكل اجراء قانون�ي بحق الصحفي”.
واوضح : “ان االعان العاملي لحقوق االنس�ان يف املادة ٢١، وميثاق العهد الدويل يف املادة ١٩، 

يؤكدان عى حرية التعبري عن الرأي”.

بغداد/نينا: 
دع�ا املرص�د العراق�ي للحري�ات الصحفية 
 ، العراقي�ني  الصحفي�ني  لنقاب�ة  التاب�ع   ،
اىل التع�اون م�ن اج�ل توفري ظ�روف افضل 
لخريج�ي كلي�ات االعام ، وتهيئ�ة املناخات 
املائم�ة لزجه�م يف املؤسس�ات االعامي�ة، 

ووزارات الدولة العراقية.
وطالب املرصد يف بيان الحكومة بجهود اكر، 
والنظ�ر يف طلبات الخريجني الج�دد، والذين 
مىض عى تخرجهم سنوات، وعدم اهمال تلك 
الطلب�ات املتعلقة بالتوظي�ف يف دوائر الدولة 

ويف مجاالت توافق تخصصاتهم ومؤهاتهم.
كما دعا املرصد اىل تش�كيل لج�ان مختصة 
تأخ�ذ ع�ى عاتقه�ا التنس�يق م�ع ممث�يل 
املرشوع�ة  املطال�ب  وتس�جيل  الحكوم�ة، 
ع�ى  والعم�ل  االع�ام،  كلي�ات  لخريج�ي 

تلبيتها.
وكان�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني قررت 
منح العضوية لخريج�ي كليات االعام ، مع 
تخفيض اج�ور االنتس�اب ورصف الهويات 
له�م ، ودعم ف�رص حصولهم ع�ى وظائف 

حكومية.

سان فرانسيسكو/د ب أ:
 بدأْت رشكة موقع التواصل االجتماعي األمريكية تويرت دراسة فكرة فرض رسوم اشرتاك 
عى املستخدمني، حيث قال نيد سيجال الرئيس التنفيذي للرشكة إن هذه الدراسة مازالت 
يف مرحلته�ا األوىل مضيف�ا أنه “من املهم فعا لضمان اس�تدامة نش�اطنا  إيجاد مصادر 
إيرادات غري اإلعانات”.ونقلت وكالة بلومرج لألنباء عن سيجال القول “ال نشعر بوجود 
أي قيود عندما نفكر يف هذه الفرصة )فرض رس�وم اشرتاك( وال أريدكم أن تفكروا كذلك 

أيضا”.
وأضاف س�يجال “مع وجود جمهور كبري، ويف ظل ظروف خلت فيها مدرجات االستادات 
من الجماهري، حيث يجب إعادة النظر يف مواجهة لوحات اإلعانات والنظم الس�ابقة عى 
تفيش جائحة فريوس كورونا املس�تجد، فإننا حالي�ا يف قلب املحادثات مع ماك املحتوى 

)املنشور عى موقع تويرت( حول كيفية تحقيق أقىص استفادة ممكنة من محتواهم”.

من ناحية أخرى ارتفع سعر سهم تويرت بأكثر من 2ر4 يف املئة خال تعامات الثاثاء.

 هونغ كونغ/أ ف ب:
 أُطل�َق رساح قط�ب اإلع�ام جيم�ي الي 
املؤيد لتعزيز الديموقراطية يف هونغ كونغ 
امس األربع�اء بكفالة، بعد يوم ونّيف من 
توقيف�ه م�ع نش�طاء آخري�ن يف الحركة 
االحتجاجية املناوئة للصني يف إطار حملة 

اعتقاالت متسارعة تطال املعارضة.
ولدى إط�اق رساحه من مرك�ز الرشطة 
كان عرشات من مؤيديه يف استقباله رفع 
بعضهم نس�خا من صحيف�ة “آبل داييل” 

التي يملكها تأييدا له.
ولم يلق الي أي كلمة أمام الحش�د وغادر 

يف سيارة كانت بانتظاره.
وتش�هد هون�غ كون�غ حمل�ة اعتق�االت 
متس�ارعة منذ ف�رض القان�ون القمعي 
للغاي�ة، كرّد عى أش�هر م�ن احتجاجات 

غري مسبوقة يف عام 2019.
وجيم�ي الي الثري وقط�ب اإلعام، واحد 
م�ن ع�رشة أش�خاص ج�رى توقيفه�م 
االثن�ني يف إط�ار عملية اعتق�ال جماعية 
ض�د الحراك الديموقراط�ي، قبل أن يدهم 
نحو 200 رشطي مقر الصحيفة املنتقدة 

لبكني بشكل علني.
لك�ن ويف دلي�ل إض�ايف عى مدى ش�عبية 
الريطاني�ة  املس�تعمرة  يف  املعارض�ة 
السابقة، هرع سكانها الثاثاء إىل أكشاك 
الصح�ف لرشاء “آبل داي�يل” التي توقعت 
ه�ذا الطل�ب املرتف�ع فطبع�ت 550 ألف 
نس�خة، يف ح�ني أنه�ا تطب�ع يف األوق�ات 

العادية 70 ألفاً.
اش�رتى صاح�ب مطعم يف حي ش�عبي يف 
مونغكوك 50 نس�خَة، موضح�اً أنه ينوي 

توزيعها مجاناً عى زبائنه.
وق�ال الرجل الذي قّدم نفس�ه باس�م نغ 
لفرانس برس “بما أن الحكومة ال تريد أن 

تستمر آبل داييل، علينا نحن سكان هونغ 
كونغ أن ننقذها”.

“سنقاتل”
يف مؤرش اىل القلق املتزايد إزاء قانون األمن 
القوم�ي الجدي�د، يرف�ض ع�دد أكر من 
سكان املدينة كشف أس�مائهم الحقيقية 

لدى االدالء بشهاداتهم.
ع�ى صفحته�ا األوىل، عنون�ت صحيف�ة 
آبل داييل: “س�نقاتل”، تعّه�د كتب باللون 
األحم�ر عى ص�ورة لجيمي الي تس�وقه 
عن�ارص الرشطة داخل غرف�ة التحرير يف 

الجريدة.
ويف دلي�ل إضايف ع�ى الدعم ال�ذي يحظى 
به الي، ارتفع س�هم مجموعته اإلعامية 
“نيكست ميديا” الثاثاء بنسبة %80 منذ 

توقيفه صباح االثنني.
واملداهم�ة  بالتوقيف�ات  التندي�د  وت�م 
كونه�ا اعتداء “غري مس�بوق” عى حرية 
الصحافة، التي كان�ت تعد هونغ كونغ يف 
وقت من األوقات مقراً لها، وهي اعتداءات 

كانت غري معقولة قبل أشهر فقط.

يف مونغك�وك، قالت امرأة قدمت نفس�ها 
باس�م ش�ان فيما ابتاعت 16 نسخة من 
الصحيف�ة “اآلن، تواجه الرشطة بش�كل 

علني حرية الصحافة. أنا غاضبة جداً”.
فرض قانون األمن القومي يف 30 حزيران/ 
يوني�و، واعت�ر رد الصني عى أش�هر من 
يف  للديموقراطي�ة  املؤي�دة  التظاه�رات 
هونغ كونغ ع�ام 2019. ويمنح القانون 
السلطات املحلية صاحية التصدي ألربعة 
جرائ�م ض�د أم�ن الدول�ة ه�ي التخريب 
والنزع�ة االنفصالية واإلره�اب والتواطؤ 

مع قوى خارجية.
وين�دد العدي�د م�ن الناش�طني املؤيدي�ن 
للديموقراطية بنص قاتل للحرية، وظيفته 
القضاء ع�ى مبدأ “بلد واح�د بنظامني”، 
ال�ذي ب�دأ العمل به ع�ام 1997 مع إعادة 
املدين�ة إىل الصني، ويضم�ن لهونغ كونغ 
حريات غري متوافرة يف بقية أنحاء الصني 

حتى عام 2047.
“محرّض”

ويخىش الناش�طون أيضاً م�ن حقيقة أن 

الصني تس�تخدم قوانني مماثلة لكّم أفواه 
املعارضة يف مناط�ق أخ�رى م�ن الب�اد.

يف األثن�اء، أع�رب العدي�د من املس�ؤولني 
األجان�ب عن قلقه�م للتوقيفات الجديدة، 
بينه�م وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي مايك 
بومبي�و، ال�ذي التق�ى جيم�ي الي العام 
املايض. ورأى بومبيو أن توقيف الي “دليل 
إضايف ع�ى أن الحزب الش�يوعي الصيني 
قد انت�زع حري�ات هونغ كون�غ وحقوق 

شعبها”.
وأوق�ف الي بتهم�ة التواط�ؤ م�ع ق�وى 

أجنبية واالحتيال.
أوق�ف أيضاً اثن�ان من أوالده والناش�طة 
ش�و  أغني�س  للديموقراطي�ة  املؤي�دة 
باإلضافة إىل ويلسون يل وهو ناشط سابق 
يق�ول إنه صحفي مس�تقل يعمل لصالح 

قناة “أي تي يف” الريطانية.
رحبت من جهتها بكني بتوقيف الي البالغ 
71 عام�اً، الذي تعتره “محرضاً مناهضاً 
للص�ني”، تآمر م�ع قوى خارجي�ة “لبّث 

الفوىض”.
وخ�ال مؤتمر صحف�ي االثن�ني، اتهمت 
الرشطة املوقوفني بأنه�م كانوا يف املايض 
ضمن مجموعة ضغطت لفرض عقوبات 

عى هونغ كونغ.
وقال املسؤول يف الرشطة يل كواي واه “تلك 
املجموعة كانت نش�طة أيض�اً عند دخول 

قان�ون األم�ن القوم�ي حي�ز التنفي�ذ”.
وأعلن�ت بك�ني االثنني عقوب�ات بحق 11 
الس�ناتورين  بينه�م  أمريكي�ًا،  مس�ؤوالً 
مارك�و روبيو وتيد ك�روز، رداً عى تدابري 
مماثل�ة اتخذته�ا واش�نطن الجمعة ضد 
مسؤولني صينيني متهمني بتقويض حكم 
هونغ كونغ الذاتي، بينهم رئيسة السلطة 

التنفيذية كاري الم.

القاهرة/متابعة الزوراء:

نقاب�ة  مجل�س  عض�و  أعل�َن 

ومنس�ق  املرصي�ني  الصحفي�ني 

لجن�ة الحري�ات، عم�رو ب�در، أن 

ق�وات األم�ن املرصي�ة، تحتج�ز 

الصحفي�ة رش�ا من�ري ومص�ورا 

مدين�ة  أول  قس�م  يف  صحفي�ا، 

الس�ادس من أكتوب�ر، بمحافظة 

الجيزة، من�ذ الواحدة ظهراً، وذلك 

انتخاب�ات  تغطيتهم�ا  أثن�اء  يف 

مجلس الشيوخ.

وق�ال ب�در، إن�ه ق�ام بالتواص�ل 

م�ع املس�ؤولني يف وزارة الداخلية 

املرصي�ة لكن “ل�م ي�رد أحد عى 

أسباب احتجازهما”.

نقاب�ة  تلق�ت  ذات�ه،  الس�ياق  يف 

ث�اث  املرصي�ني،  الصحفي�ني 

ش�كاوى يف اليوم االٔول النتخابات 

مجلس الشيوخ.

وأعلن�ت النقاب�ة يف بي�ان مفصل 

االٔول  الي�وم  يف  أن�ه  للش�كاوى 

النتخابات مجلس الشيوخ، تلقت 

غرفة العمليات بنقابة الصحفيني 

أعضأيه�ا  م�ن  ش�كاوى  ث�اث 

االنتخابات،  املش�اركني يف تغطية 

حي�ث ت�م منعه�م م�ن التصوير 

داخل اللجان، وتلق�ت الغرفة من 

صحفي�ني بوكال�ة أنب�اء ال�رشق 

االٔوسط يف الشكوى االٔوىل، منعهما 

من التصوير بلجنة الليسيه بمرص 

الجدي�دة، وه�و نفس االٔم�ر الذي 

ج�رى م�ع الزميل الثال�ث بوكالة 

أنباء الرشق االٔوسط بمدرسة ابن 

سيناء، بمرص الجديدة.

وتلق�ت غرفة العمليات الش�كوى 

بجري�دة  صحفي�ة  م�ن  الثالث�ة 

الدس�تور، بمنعه�ا م�ن التصوير 

داخل لجنة هش�ام ش�تا بالهرم، 

وقد تدخلت الغرفة لحل مشكات 

الصحفيني والت�ي ت�م تجاوزه�ا.

وكان�ت نقابة الصحفيني ش�كلت 

غرف�ة للعملي�ات برٔياس�ة نقيب 

رش�وان،  ضي�اء  الصحفي�ني، 

وعضوي�ة عدد من أعضاء مجلس 

الزنات�ي  النقاب�ة، وه�م حس�ني 

ومحمود كام�ل وأيمن عبد املجيد 

وعم�رو بدر، ملتابع�ة وتلقى وحل 

أية مش�كات تواج�ه الصحفيني 

الذين يقومون بالتغطية الصحفية 

يف العملية االنتخابية.

بعد توقيفه يف إطار محلة اعتقاالت

إطالق سراح قطب اإلعالم جيمي الي بكفالة يف هونغ كونغ
خبري قانوني يوضح اجيابيات اعمام جملس 

القضاء بعدم اصدار اوامر قبض حبق الصحفيني

املرصد العراقي للحريات الصحفية: 
احلكومة مطالبة جبهود اكرب لتلبية مطالب 

خرجيي كليات االعالم

تويرت تدرس فرض رسوم اشرتاك على املستخدمني 

الشرطة املصرية حتتجز صحفيني يف أثناء تغطيتهما انتخابات جملس الشيوخ
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ثقافية

مهدي كويش
 أخ�َذ العالم يدور , ويهت�ز , ويتمايل, يرتفع 

تارة, و ينخفض أخرى !
 تستع�ر األرواح، والرغب�ات يف النفوس التي 
أضاعت دربها، وال تريد العودة, كان الجميع 
يف نشوة الفرح املم�زوج بالعلقم, يتجرعون 
كأس الرغب�ة بماء النسي�ان والهذيان, كلما 
م�ال مح�ور الكون, مال�ت رؤوسه�م معه, 
يرتنحون من شبق اللحظة, يحاولون إيقاف 
الزمن؛ لقطف لحظات السعادة املؤجلة, غّنى 
بع�ض منهم؛ فرحا، وي�ردد أغاني الطفولة، 
والصب�ا، وآخ�رون أصابته�م نوب�ات البكاء 
غ�ر املربر, أحيان�ا تجد دافعه�م لذلك قصة 
ح�ب غابرة أو ح�زن عميق دف�ن يف صحراء 
أرواحه�م، ولكنه عاود الظه�ور حني ارتووا 

من ماء الحياة.
   أُمني�ة البهالي�ل املجان�ني أن يقبض�وا عىل 
مع�ه,  يرقص�وا  أن  األزيل,  الك�ون  مح�ور 
ينصه�روا في�ه, أن تشملهم رحم�ة اآللهة, 
طق�وس  ي�ؤدون  يرقص�ون,  يرصخ�ون, 
الجاهلي�ة األوىل, يلق�ون القصائ�د الواح�دة 
تلو األخرى, ُيصفق الجم�ع فرحا, ُيطالبون 

باملزي�د, بينم�ا تتساقط أوراق ش�جرة املال 
كتساقط أوراق الخريف.

   تبح�ث العصافر الصغرة عن أعشاش�ها 
املؤقتة, تتنقل بني الزوايا, ُتعطي ُقَبل الحياة 
ل�أرواح التائهة, تنرش عبر ال�ورد، والعرق، 
والدخ�ان, األجس�اد املتغضنة ُتث�ر القلوب، 
ومكام�ن النار ب�ني األفخاذ, زم�ن اختلطت 
في�ه كل األزمنة, الجمي�ع هنا واحد, غايتهم 
واحدة, االنتص�ار بليلة فرح حزين, عىس أن 

يفرت ثغر الزمان، فيعطيهم لحظة عشق.
ك�ان محور الك�ون ع�ىل م�رح الرغبات, 
ممش�وق الق�وام, ع�اري البط�ن, ويكشف 
عن نه�ري اللذة والرغبات, ش�ق التقاء تالل 
الخص�ب، وآلهة الجمال, عشت�ار هناك بكل 
الخص�ب، وتم�وز الخ�ر ينرش أف�راح جني 
الغ�الل, الجمي�ع عيونه�م ش�ابحة, ُتمن�ي 
املومي�اوات نفوسها أن تصبح اليوم صاحبة 
النصيب, أن يقع الرضا عىل أحدهم، فيتسيد 
العال�م لليلة واحدة وأن ُتفتح عىل يديه كنوز 
سليم�ان, أن يه�دم أحده�م س�د االسكندر, 
فتخ�رج األق�وام املمنوع�ة لت�أكل األخ�ر 
والياب�س, غليان حم�م الرغب�ة بداخلهم, ال 

يطفئه س�وى انصهار اللحم باللحم, املفتاح 
بالقف�ل, ح�ني تجري منه�م أطف�ال العالم 
هارب�ة إىل العالم السف�ي، فال يجدون املأوى 
, فتضي�ع محاوالتهم س�دى, فينضمون إىل 
قوافل العاشقني املوتى, املصلوبني عىل أعواد 
املجد من دون محاكمة عادلة, يحكي البعض 
عن خيباتهم, فشله�م الذريع، وُجبنهم حني 
تحطمت ش�جاعتهم، وقسوته�م عند قدمي 
عشتار، فولوا هاربني؛ ليمارسوا بطوالتهم يف 
غ�رف مغلقة ال يسعفهم يف ذلك غر البصاق 

أو كمية قليلة من الصابون .
   ترشأب األعناق إىل ملكة الليل, ترقُبها بنهم, 
تتطاير نظراتهم ش�زرا ح�ني تهتز الكواكب 
واألقمار, ُيعلن هاروت وماروت عن ش�يطنة 
السحر، وجمال الوهم، وعظمة الصنع يف بديع 
الجسد, فتنطلق األرواح الرشير املحجوزة يف 
قمقمها, تحل�ق يف سماء البهج�ة، ويستعر 
عم�ود الن�ار بداخلها, الصخب يم�أ املكان, 
ي�رب العازف�ون بأوتار الخالئ�ق الدفوَف، 
والطب�وَل بإيقاع�ات مجوسي�ة, تنصت لها 
األسم�اع، وتتح�رك األجس�اد بتوافق غريب 
مع نغماتها حتى تص�اب بالحرة والذهول, 

َمن املسيطر؟ الجسد الراقص أم الطبل؟ َمن 
يحرك َمن؟ وَمن يتحكم بَمن؟ 

   املناكي�د يرف�ون, يحاول�ون االرتواء من 
ماء النشوة، ونهر الكأس املمزوجة بالليمون 
أو الزيت�ون!! يدلقونه�ا بأجوافه�م, فتعتي 
ال�رؤوس غمام�ة ماط�رة، وش�عور الحرية 
يف دقائ�ق مع�دودة, زعم�اء اللي�ل وفرسان 
الطاول�ة, يبن�ون الق�الع, ُيعل�ون الرصوح, 
يهدم�ون م�دن، ويشي�دون ع�ىل أنقاضه�ا 
أخرى, مآثرهم قصيدة ش�عر أو قبلة من فم 
عصف�ورة جميلة. ال تحمل الريح بطوالتهم, 
أرساب  س�وى  النتصاراته�م  ش�اهد  ف�ال 

الحيوانات يف األزقة املهجورة . 
    ها هو قطار الليل يميض، ويحمل املهملني 
يف عرباته حي�ث الصباح يطرق أبواب املدينة 
ليب�ث فيها الحياة, بدأت عجلة العالم تتحرك 
ببطء, أنهكها سرها املحموم طوال الساعات 
املاضية, طوافها حول العابدين لها, القرابني 
التي نثرت تحت قدميها, األوراق التي أُمطرت 
فوق رأسه�ا, كان عليها أن تح�زم حقائبها 
قب�ل أن ينته�ي اللي�ل, أن الشم�س ال تّطلع 

عليها , فيذوب جمالها تحت اشعتها . 

   
استسلمت األجساد, بدا مرح الحياة خاليا, 
القادمون الراحلون, كانت أمالهم أن يقبضوا 
عىل لحظات من الزم�ن يستوقفوه, يراقبوه 
بمه�ل, يضموه لصدورهم ث�م يركلوه بعيدا, 
امنياته�م الحب�ىل ول�دت اطف�اال مشوهني, 
معاق�ني ل�م يبلغ�وا الحل�م، فاستعجلته�م 
رصاصات امل�وت, االن يخرج�ون , ليتسرتوا 
بأجزاء الليل الباقية, قبل أن ييش بهم ش�عاع 

الفجر .
حينها أدرك ش�هرزاد الصب�اح فتوقفت عن 

الكالم املباح

أمنيات مستسلمةقصة قصرية 

عالئق الّصورة بالّزمن يف ديوان »ناثر الليل«

)ناثر 
الليل( ديوان ش��عري للش��اعرة » آم��ال غزال » 
ص��دَر ع��ن دار ياف��ا العلمية للنش��ر والتوزيع، 
عم��ان األردن، الطبعة األوىل س��نة 2020 ويقع 
الدي��وان يف 126 صفحة، حي��ث يتضمن مقدمة 
للدكت��ور فيص��ل غ��وادرة، وإهداء الش��اعرة، 

وفهرساً للقصائد...
كثرية ه��ي العناصر اليت تس��توقفك يف ديوان 
» ناث��ر الليل » وتس��تدعيك لتأمله��ا، ابتداًء 
باأللفاظ، واملعاني، واملضامني، وحتوالت الفعل، 
والدهش��ة اليت ختلقها الص��ورة... إخل... لكن 
الالف��ت يف النصوص الذي اس��توقفين أكثر هو 
توظي��ف الزمن بتجلياته كاف��ة، حيث رصدت: 
ورود ألفاظ الزمن بش��كل مباشر 92 مرة يف 126 
صفح��ة، كانت عل��ى النحو اآلت��ي: وردت لفظة 
الوقت )الصباح، واملساء، والليل...(: 76 مرة، 
وتك��ررت لفظ��ة الفص��ل )ربيع، ش��تاء...( 14 
مرة، أما الس��نة فوردت بشكل صريح يف موقعني 

اثنني... 
ومن العناصر الالفتة يف النصوص، بناء الصورة 
الفنية اليت تدهش املتلقي، وتدعوه لتحس��س 
مواط��ن اجلمال، ومن هذين العنصرين: الزمن، 
والصورة، انطلقت هذه القراءة إىل إجياد عالئق 

بينهما... وذلك ألكثر من مربر...
أوىل هذه املربرات، حتى ختلص هذه القراءة إىل 
عالئق بنائية جديدة، س��واء أصدرت من الوعي 

أم من خارجه...
وثانيه��ا: أن الزم��ن متحرك فاعل، يس��تقطب 
املعن��ى، وغالباً م��ا يتحول إىل ص��ورة، فالربيع 
هو اجلمال، واخلريف بداية الس��قوط... وأول 

النهار ليس كآخره...
من هنا اس��تندت هذه القراءة على معاني الزمن 
الفيزيائي��ة، والنفس��ية، والروحي��ة، وكي��ف 
تنّمط��ت مع الصورة إلخراج رس��وم ش��عرية... 
وستقوم القراءة بتأمل معاني الزمن وذوبانها يف 
التشكيل الفين يف النصوص، أو ذوبان التشكيل 
الفين يف الزم��ن، وصياغة آصرة جديدة تدعو 
إىل الدهش��ة والتأمل، وذلك بدراسة بعض هذه 

املواطن الش��عرية... م��ن خالل الرص��د الذي 
قام به الباحث للزمن... عس��ى أن خنرج 

بشبه قاعدة شبه مطردة...
جيبهن��ا يف بداي��ة البداي��ات عتب��ة 
الدي��وان، عن��وان الدي��وان » ناث��ر 
اللي��ل » يظه��ر اللي��ل مركزي��اً يف 
مجل��ة امسي��ة ح��ذف مبتدؤه��ا أو 
خربه��ا... ولع��ل اللي��ل يتج��اوز 
الزمن الفيزيقي هن��ا، وال أظنه 
بق��ي ليكون ظ��رف زم��ان... بل 
ج��ر باإلضافة إىل اس��م الفاعل » 
ناثر« الذي يتضمن الفعل يف معناه، 
وأصبحنا نتخيل من ينث��ر الليل، يبذره 
كمن يبذر السمس��م، ليوزعه هنا وهناك... 
وحيتمل أيضا أن يكون هذا الشخص هو من يبذر 
وينثر أشياءه يف الليل، إذا أخذنا املعنى احلريف 
لليل... ويف كال احلالني، أصبح اجلمال يف جدة 
ارتب��اط الليل بالنثر، ويف تعلي��ق الكلم بعضه 
ببع��ض... فش��حن الص��ورة تأّتى م��ن مركزية 

الليل، وختيل النثر.
» منسية حيرتفين الغياب
أطوف على أعتاب األمس
األيام تكفن جسد املوت

الس��نوات تقضم يف السر أظافرها... املوت سهم 
يشق روحي خلسة »

املض��ارع » حيرتفين، أط��وف، تكف��ن، تقضم، 
يش��ق » تشي باس��تمرارية البناء السليب، بناء 
الفقد األبدي والغياب... واألمس يتمركز وسط 
الس��احة يطاف به، واأليام هي الفاعلة، واملوت 
ميثل السلب... بينما الس��نوات هن بواكي هذا 
الفق��د، والنتيج��ة النهائية الرحي��ل مع املوت 
ب��ال وداع... الزمن هن��ا تصدر املش��هد األيام، 
الس��نوات، امل��وت... إنه��ا جوقة ش��كلها الزمن 
الفاع��ل، فهو املتحرك املمس��رح، وه��و املتفرج 
املصف��ق، ويف النهاية يس��دل الس��تار على موت 
البط��ل... واملتأمل يف اللوحة يرى أنها دائرية، 
تب��دأ بالغياب، وتنتهي بامل��وت... ويتخلق منها 
ذك��رى األمس... الحظ كيف جتس��دت مفردات 
الزمن يف اللوحة، لتش��كل إيقونة تدق يف عامل 
الن��ص... توحي باحلزن املطل��ق والفقد املطلق 
واليأس... ويس��تمر مش��هد املوت » منس��ية يف 
عهر األزمنة... نزف العصور يف رئيت... مواكب 
الش��هداء... جن��ازات تش��يع يف أوردت��ي...« 
ارتبط��ت األزمن��ة باخليان��ة... وحت��ول املوت 
الفوض��وي إىل آخ��ر برجمت��ه األزمن��ة ف��كان 
الش��هداء... ويأت��ي املخلص » أن��ا ناثر الليل، 
أغ��ازل النجوم ألجدل م��ن ضفائرها معراجي... 
أقامر بالوقت... وأغافل النادل ليأتي الصباح« 
فالصباح هو احللم الطوب��اوي يف الليل البهيم، 
وصاح��ب اللي��ل ينتظ��ر بف��ارع الص��رب لينبلج 
الصبح... يأتي األمل والفرج... إن هذه الصور 
فاقت املنهج االس��تعاري يف بنائها، وتوقدت ناراً 
ون��وراً تهّيج العاطفة واملش��اعر وتضيء طريق 

القصيد... )الديوان ص 13، 14، 15(

 يف ص 27 ت��زداد درج��ة التقم��ص يف الزم��ن، 
وتنته��ي ه��ذه الش��خصنة لتصبح متاهي��اً مع 
املخاطب » اترك أسراب احلمام بهية بشقائها... 
ال ختنق أنفاس الوقت » وخنق أنفاس الوقت، هو 
الروح املطلقة، بينما ش��قاء احلمام هو البوصلة 
حنو اخلنق وامل��وت...  بينما جاء الوقت املعادل 
املوضوعي للس��عادة، وهو الذي يكس��ر الشقاء، 
وينف��ي االنتظ��ار الكس��ول ص30 » كيف يكون 
الوقت لي؟ وأنا املصلوب��ة؟ فوق خنل االنتظار؟ 
وأنا املفرودة أجنحيت الحتضان األمل« لقد فارق 
الوقت هنا املوت، بل جاء مرادف احلياة والباعث 
على النش��وة فيها...لكنه س��رعان ما يعود إليه 
بلغ��ة الغضب حين��ا« من يرأب صدع وحش��يت؟ 
وحيتض��ن رمادي؟ منذك؟ وبلهج��ة احلنني حينا 
آخ��ر« ربيعي يش��تعل حنينا لشمس��ك«  ويبلغ 
احلنني منته��اه » أحن إىل أنف��اس صبحك« ص 
39 فاأليام ختل��ق احلزن والغياب... بينما يأتي 
اللق��اء والف��رح بانب��الج الصب��ح... فالصورة 
هن��ا ثنائية مركب��ة ضدية، فيها م��ن التكثيف 
ما خل��ق اهلبوط حنو اهلاوية، ث��م الصعود حنو 
قم��ة خالق��ة... ويتش��كل ه��ذا اللق��اء املؤكد 
ويتحول إىل حرية وانتظار وشك... ص 44 » متى 
موعد اللق��اء؟ يوماً ما... وما زالت تتس��اءل... 
والبطولة تتمركز فيها )يوم ما( ... يش��ع حريًة 

وشّكاً وتساؤاًل...
» رمب��ا مينحن��ا الزم��ن ورق��ة... ورقتني من 
غفوته... وميضي بن��ا إىل األعماق... منتطي 

جواد القمر... إىل لقاء أزلي« الزمن هو حكومة 
الالحدود، مينح تصاريح العبور، ونرافقه على 
ظهر جياد قمرية إىل األعماق... إىل لقاء أزلي« 
صورة عجائبية تشع دهشة، وتنفث إثارة... إن 
بطولة الزمن يف الصورة وقدراته الفاعلة، هي 
اليت مكنته من قيادتنا إىل الالوقع املنش��ود... 
وكأننا نفر من واقع بائس إىل آخر » ترقص فيه 

النجوم، ترتنح يف صدر السماء... يزينها إكليل 
بنفسج... والكواكب تشهد عرس الكون« ص 46 
وهذه الص��ورة تركبت عندما حت��ول الزمن إىل 
األزلية... وقد يلتهب الوقت، ويصبح مجراً... 
» أهي مجرة الوقت الذائب فينا قسراً؟ أم خداع 
املراي��ا؟ ص49 هل حنرتق ونبع��ث من جديد كما 
الفينيق؟ وبني غياب االحرتاق والبعث »كنا نعد 
خلفك الوقت« صريورة جديدة تش��يأها الوقت 
بعد أن تناث��ر يف عامل العدم... يف ص53 يعود 
احلبيب من رماد الس��نني... طائر فينيق... كان 
ال ب��د من هذا اإلعالن... كي تتفرغ الش��حنات 
الش��عورية اليت أت��ت موجات عنيف��ة... تغرق 

الوعي...
يف الس��ياق ذات��ه ويف املعن��ى نفس��ه ص 56 » 
غ��دا... س��نرحل إىل الوجه اآلخ��ر... حتملنا 
طيور الغيم على أجنحة الرماد« يف ص57، 62، 
64 جند ثنائية اإلنسان والزمان... » من حنن؟ 
أبقايا س��الالت القدر؟ أم ث��وان مهلهلة... على 
لوحة الوق��ت؟ ص57...« م��ال الذي جيري يف 
ع��روق الزمان؟ كيف لي برث��اء األغاني؟ كيف 
ل��ي؟ أن أهادن الوقت؟ م��ن صري الطني ضرحيا؟ 
» إنها أس��ئلة وجودية كبرية... تطرح تشكالت 
الصراع بني مكوني احلياة، الزمان واإلنس��ان... 
وعندم��ا تتح��ول األغني��ة رثاء تك��ون حتمية 
انتص��ار الزم��ان... وكينون��ة الب��دء يف حتول 

اإلنسان طيناً...
يف صفح��ة 71، 72 تب��دو أنس��ة الوق��ت« قد 

ُق��ّد قميص الوقت« » ألنثر ش��عر الوقت« على 
التوالي... لقد تفتقت طاقة الزمن واستطاعت 
حتري��ك الفعل وتش��كيله » تدفقت... ش��الالً 
مس��افراً يف ممراتي... توقظ أسراب الربيع... 
ك��ربت  عصفورت��ي  النص��وص...  أول  ألكت��ب 
يف حدائ��ق العم��ر« ص41 ورمس��ت اجلم��ال يف 
الربي��ع... طاقة الربيع أه��دت الفعل حركته 

» تدفق��ت... توق��ظ... أكت��ب... ك��ربت...« 
وعندم��ا يذه��ب الربي��ع ص90 » ذه��ب الذين 
أحبهم... ذهبوا بربيعي... فحجبهم الضباب... 
دقت أجراس الغياب« فالربيع هو املوازي الفين 
للجمال والسعادة... وبذهابه تكون طاقة السلب 
ال��يت حيملها هذا الذه��اب... ممثلة بالفقد... 
ورمبا كان الش��تاء أشد س��لباً يف تشكيل الندب 
والنعي... » أيها الش��تاء، مل أتيت؟ ... لرتمي 
ب��ي يف حضن وق��ت ميعن يف حني��ب الذكريات 
ص109 وال نذهب بعيداً إذا قلنا أن عالقة الربيع 
بالصورة... ه��ي ضدية بعالقة الش��تاء بها... 
وهذه الثنائي��ة الفنية الضدية ت��وازي عالقة 
الصبح بالصورة وعالقة املس��اء به��ا »كنت أرى 
الصب��ح فيك ضفائرا... جتدل هذياني املوش��ح 
بربيعك...وفج��أة ح��ل املس��اء... أجدن��ي بني 
حرويف املريضة قصائ��د وارفة بآهات املعذبني« 
ص 114، 114 تأم��ل دالالت الن��ص وفضاءات��ه، 
وانفتاح��ه عل��ى الالحم��دود، وذل��ك بتوظيف 
الزمن املكثف املختلط يف النص الواحد )الصبح 
بالربيع... ثم الصبح باملس��اء(... وما جيس��ده 

هذا االختالط العجيب من صور عجيبة... 
م��وت  ع��ن  الش��اعرة  تعل��ن   78 صفح��ة  يف 
النه��ار... يب��دأ الن��ص »النهار يلف��ظ أضواءه 
األخ��رية... ترف��رف روح��ي لعن��اق روحك... 
هي��ا حنلق ف��وق ح��دود األزمنة... وحت��ت رماد 
العصور...« وتتابع« أس��هر باحثة عنك... بني 
ذراع العتمة وارتعاش��ات الزمن... حتى انكس��ر 
ظه��ر الوق��ت...« ثم تص��ل بن��ا الطريق إىل 
حمطة فجائعي��ة، إىل موت النه��ار » مات النهار 
فامنحي��ين حضنك قبل الرحي��ل... مات النهار 
سكت الكالم... وأصبح الكون ظالماً... ظالماً... 
 ، ظالم��اً« يف الصورة أنت تعيش مس��ارين اثننينْ
األول: انطفاء ذبال��ة النهار تدرجيياً، والثاني: 
حلظات نزاع إنس��ان قريب من الشاعرة... ويف 
نهاية النص فإن الظالم يوازي الفقد املطلق...   
يف صفحة 92 » للمس��اء حق... مبغازلة النجوم 
اهلائمة يف حبر العتمة... للمس��اء حق مبناجاة 
الظالل التائهة يف صحراء الظمأ... نكهة رحيل 
مفاج��ئ وأنا أربت فوق األح��زان.. أهادنها« لقد 
أثبت املس��اء أحقيت��ه يف بداية مجل��ة امسية، 
فغ��ازل النج��وم اهلائمة التائه��ة يف العتمة ويف 
الصح��راء، وات��كأ على ه��ذا التأس��يس رحيل 

مفاجئ وأحزان.
ويتج��دد احلزن برحي��ل مشس النه��ار وغياب 
الصباح، وتك��ون النتيجة فيض من الدموع على 
الراحلني » رحلت الش��مس ع��ن أرض.. هجرتها 
مناديل الصباح... فاضت دموع األرض على أكف 

الراحلني«.
والغد جيل��ب القمر، وينبئ ع��ن صبح » أحبث 
يف قس��مات الغد اآلتي عن قم��ر يغازل عذرية 

النجوم.. عن صبح...« ص100
ويش��خص النهار ويس��مع النش��يد والتوسل بأال 
يرح��ل، فالرحي��ل ه��و اخلوف » س��أهمس بأذن 

النهار... وأتوسل إليه.. ال ترحل« ص105
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قصيدة

عبد اهلادي عباس
قاَل :-

ليَس مبقدورَك ان تأخَذ حصَتك..
من هذي الدنيا..

اخنرطت اوراقَك واحدة..
بعد االخرى..

عدَت بال ظّل..
ستجيء اذن..

باملعطِف هذا املطلّي برائحٍة خاصة..
ستجيء تتابُع عرَب شقوِق جداٍر خشيّب ماجيري..

تطرُق بابي..
تستأذن حراَس املبنى..

تدخُل خمتوما باالقفاِل...
تلوُذ بقربي..

وانا الغارُق يف نوٍم اخرس..
ال درَب لدّي سوى

ان اسحَب معطَفَك االبيض..
تسحبين....

وننام معاً..
فوَق حصرٍي رطٍب

قاَل..
توّضأ بالرمِل..

تالشى خلف الباب...
هذا ماحيدث لي

يف البعِد الثالِث من صورته اآلن..

خالصة القول

تطوُف بفكري يف سماِء املَُخيِّلْه
قرأيُح غرَّاُء الجباِه ُمحّجلْه

أجوُب تضاريَس الرٔوى كلَّ ليلٍة
فأقطُع اشواطاً وأجتاُز مرحلْه
وأطوي بأطياِف الخياِل مدأيناً
ُكواها بأنفاِس الغيوب ُمبلّلة 

َفطْفُت عىل إحدى املدأيِن شاخصاً
بفكري إليها إْذ بدْت يلَ ُمذهلْه

ورمُت دخوالً للمدينِة إّنما 
بدْت كلُّ أبواِب املدينِة ُمقفلْه

فما كان إاّل أن َتسّوْرُت سوَرها
عّي ثياُب العّز والفخِر ُمسبلْه

وطاردُت من بيٍت لبيٍت شوارداً
تسُر أمامي كالظباِء ُمهرولْه

فأنحُر منها كامرِئ القيِس ُبدَّناً
وأظفُر منها بالشحوِم املُفّتلْه

وقّطفُت من أشجارها كلَّ مثمٍر
فمن هذه تيناً ومن ذي سفرجلْه

فمازلُت أخطو من زقاٍق الٓخٍر
الٔكشف أرسار املدينة ُمجملْه

إىل أْن رأْت عيناَي جراً ُمعلّقاً
وقرصاً مشيًدا فيه بٔرٌ ُمعّطلْه
عىل باِب ذاَك القرِص عرّافٌة لها
ذوأيُب سبٌع كالحباِل ُمجّدلْه
عىل رأسها عشٌّ قديٌم وهدهٌد
ويف َجْنِبها ميٌل يغازُل مكحلْه

اشارْت بعينيها )تقّدْم( فهبُتها
وللقلِب دقاٌت بصدري ُمجلجلْه

  َتقّدمُت أميش نحوها ُمثَقَل الُخطى
 تدوُر عىل  ثغري حروٌف ُمبسملْه
 فقالْت  أهذا كيَف جٔيَت اىٕل هنا

 وهْل من دروٍب للمدينِة موصلْه؟
 فقد حاول العّشاُق قبلك إنما

تطول مسافاٌت وتخذُل بوصلْه 
 فقلُت لها قد جٔيُت أبحُث عن غٍد

 لعّل هباِت الفجِر فيه مٔوّملْه
وعن موطٍن  وّدْت نجوُم سمأيِه

بأن تتهاوى يف ثراُه ُمرّملْه
فمّدْت يدْيها نحَو كّفي وتمتمْت
حاِف منزّلْه بأحرَف ليسْت يف الصِّ

وقالْت أرٰى بدرا بكفَك نأيما
أحاَط به خمسوَن نجماً ليقتلْه
وذي حيٌة تسعى بسّتِة اوجٍه

تجرُّ هالالً يف العرا نحو مقصلْه
ونراً خفافيُش صغاٌر تقوُدُه
جناحاُه بالغدِر العتيِق مكبلْه
وفجراً أرى االٓفاق طراً تمّجُه
صباحاته رغَم الظالِم مؤجلْه

وها قد أرى جلجامشاً عاَد حامالً
بكّفْيِه شمساً بالخلوِد مكللْه

ولكْن أراُه قد أضاع بالَدُه
فكلُّ الزوايا بالخراب مبّدلْه....
فنهراُه جّفا والضباُع تكالبْت

عىل عرِشِه حيُث الخيانَة موغلْه
أرى وطناً عيناً تموُج وراَءُه

بدا ألُف قاٍف قد قفاُه ليقتلَْه..

عّرافٌة من مدينِة الُغيوب
مبارك لبنان الجوراني

عمر عبد الّرمحن منر

قصت����انقصريت��  
د. كريم صبح

 حلَم طفوليت  ان اس��تقل القطار.. حمطته وجدت يف أطراف قرييت،  مع ذلك،  بدا األمر 
ش��بيه الرتف ان اطلب من أمي أو اخي األكرب ان أركب القطار ولو ملس��افة قصرية برفقتهما أو 

بصحبة احدهما.  حجتهما دائما هي ضيق ذات اليد.  
عندم��ا كربت وامتألت اليد النقود وكثرت القطارات،  ماتت رغبيت تلك؛ ما عدت املك ذاك 
الشغف لركوب القطار.  فأمي اختطفها املوت،  وشقيقي غادر إىل بلد أجنيب ألن وطنه خنقه 
وكاد يقتله.  يف حلظيت هذه،  وهي اللحظة اليت انتزع فيها نفسي من » الزهامير« أستدل  

القطار  القديم الذي شغفت به قبل اكثر من أربعني سنة.

زواجي الوش��يك بالثالثة يشبه القنبلة املوقوتة. تعتقد أنها ما قبل األخرية طاملا أن الشرقي 
عندما يثري إما يشرتي السالح أو يتزوج.. وألنها تعرف تطريي من العنف وادواته فهي شبه 
متيقنة من أن مثة رابعة يف الطريق.. األوىل والثانية رأتا ان الثالثة س��تأخذ نصف اهتمامي 
بهما، وحتما س��تكون هناك رابعة تنفرد بالنصف اآلخر. خسارتهما ال تعوض.  حتالفهما الذي 
برز س��ريعا اربك كل حس��اباتي وهيج قولوني. صرت اتوس��ل الس��كينة واهلدوء.. يف مقابل 
ذلك مل أنس التفكري بالرابعة فحسب؛  بل تراجعت على حنو غري منظم،  عن مشروع الزواج 

بثالثة!

زهايمـــــــــر 

تحالــــــــــف 



ُي�ؤدي انقطاع التي�ار الكهربائي 
لفرتة طويل�ة، إىل فساد األطعمة 
املوجودة يف ثالج�ة املطبخ، األمر 
الذي يمك�ن أن يتسبب بمشاكل 
صحية خط�رة إذا تم تناول هذه 
األطعمة، لذا علينا معرفة الوقت 
املقّدر لبق�اء األطعمة صالحة يف 
الثالجة يف أثناء انقطاع الكهرباء. 
تظل الثالجة من دون كهرباء، يف 
درجة ح�رارة آمنة مل�دة تصل إىل 
أرب�ع ساعات يف حال ك�ان بابها 
مغلق�اً، كما تقول تاميكا سيمز، 
تكنولوجي�ا  اتص�االت  مدي�رة 

األغذية يف املجلس الدويل ملعلومات 
الغذاء والصح�ة. ويبقى الطعام 
يف الفري�زر ب�ارداً لف�رتة أط�ول، 
حوايل يوم إذا كان الفريزر نصف 
إذا  48 ساع�ة  ممتل�ئ، وح�وايل 
كان ممتلئاً )كلم�ا زاد الطعام يف 

الداخل، زاد االحتفاظ بالربودة(.
تفق�د  بع�دم  سيم�ز،  وتنص�ح 
الطع�ام كل بضع دقائق، ألن هذا 
سيزيد من دخول الهواء الساخن 
إىل الثالجة، وي�رع زيادة درجة 
حرارته�ا، وبالتايل تتلف األطعمة 

املوجودة داخلها بشكل أرسع.

ينتُج عن عدة أسباب نّمو الشعر الزائد يف الوجه، كالخلل الهرموني أو 
الجين�ات الوراثية، ولكن طريقة التخلّ�ص منه سهلة بواسطة خلطة 
هندي�ة سهل�ة التحضر. تتألّ�ف الخلطة من نصف ك�وب من طحني 
الحمص، نصف كوب من الحليب، ملعقة من بهار الكركم وملعقة من 
لبن الزبادي. مكونات بسيطة يف متناول اليد ولكن مفعولها قوي عىل 
إزالة ش�عر الوجه، وتحديداً الشعر فوق الشفاه. كل ما عليِك فعله هو 
خلط املكوّن�ات مع بعضها البعض كي تحصيل ع�ىل مزيج متماسك، 
ث�م ضعي السائل فوق الشفاه أو عىل وجه�ِك حيث ترغبني بالتخلّص 
م�ن الشعر الزائد، ودعي�ه يّجف ملدة 25 دقيقة. إلزالت�ه، قومي بفرك 
املسحوق عن وجهِك بواسطة كف اليد وعكس إتجاه الشعر، ثم إغسيل 
وجه�ِك باملاء الفاتر وستالحظني الفرق. طّبق�ي هذه الطريقة 3 أو 4 
م�رات يف األسبوع لنتيج�ة مدهشة. قد تشعرين بلسع�ة خفيفة عند 
إزال�ة املسحوق، ال تقلقي فه�ذا يعني أن الخلطة تعم�ل بفعالية عىل 

البرشة، ويمكنِك تهدئة هيجان البرشة بماء الورد.

يحت�اُج الزوجان إىل مه�ارات يجب 
أن يكتسبه�ا قب�ل ال�زواج لضمان 
االستقرار ونج�اح العالقة الزوجية 
واستمرارها إىل األبد، ويساعد امتالك 
الزوج�ني إىل هذه املهارات يف تخطي 
العديد من املشكالت والعقبات التي 
تواجه الزوجني، وفيما يأتي مهارات 

تحتاج إليها قبل الزواج وأبرزها: 
التفاه�م: يعّد التفاه�م من الركائز 
الناج�ح، ألّن�ه  لل�زواج  األساسي�ة 
يعمل عىل ح�ل املش�كالت، ويجعل 
العالقة ب�ني الزوجني قوية ومتينة، 
مما يجعل حياة الزوجني أكثر هدوًء 

وسعادًة.
الصف�ات  م�ن  الص�دق  الص�دق:   
الحمي�دة الت�ي له�ا دوٌر فع�ال يف 
الحفاظ عىل العالقة الزوجية، فهي 
عبارة عن درع يحميها من الفشل، 
بن�اء عالق�ة يصع�ب  ويساع�د يف 

تدمرها بني الزوجني.
 االحرتام املتب�ادل: من أهم مهارات 
ما قبل الزواج ه�و االحرتام املتبادل 
بني الزوجني، ألنه يؤدي إىل استقرار 
العالقة الزوجية فبدونه ال يمكن أّن 

يستمر الزواج. 
امل�ودة والرحم�ة: امل�ودة والرحمة 
ال�زواج  مقوم�ات  أه�م  م�ن 
ويستحي�ل أّن ينج�ح ال�زواج من 

دون العي�ش بم�ودة وتراحم فكال 
الزوج�ني مطال�ب أّن يحن�و ع�ىل 
اآلخر ويشع�ره باألمان واالهتمام. 
رشوط التواصل الجيد بني الزوجني 

التواصل الجيد ه�ي مهارة يسعى 
اإلنسان الكتسابه�ا، ودليل ذلك أن 
كل إنس�ان يستطي�ع تغير مهارة 
كل  يستطي�ع  حي�ث  التواص�ل، 

إنس�ان تغير نفس�ة بنفسه، وقد 
ق�ال الله سبحانه وتع�اىل يف كتابة 
ُ َما ِبَقوٍْم  العزي�ز: }إِنَّ اللََّه اَل ُيَغ�ررِّ
ُوا َما ِبأَْنُفِسِهْم{ ومهارة  َحتَّى ُيَغررِّ
التواص�ل بني الزوج�ني هي مهارة 
مكتسبة يستطيع الفرد اكتسابها 
من خالل التدريب وتبادل الخربات، 
وم�ن رشوط التواص�ل الجي�د بني 
الزوجني ما يأتي: توظيف الزوجني 
للح�واس، مث�ل استعم�ال حاسة 
السم�ع يف اإلنصات الجيد للرشيك، 
والتواص�ل الب�ري للتعب�ر ع�ن 
االهتمام بالطرف اآلخر، عن طريق 

تركيز النظر عليه عند يتحدث.
أساسه�ا  حقيقي�ة  إرادة  وج�ود   
الص�دق للتواص�ل ب�ني الزوج�ني، 
استم�رار  يف  األم�ر يسه�م  وه�ذا 
العالق�ة. وجود نية حسنة لدى ِكال 
الزوج�ني للتواص�ل وتفهم الوضع 
النف�ي والظ�روف التي يت�م يمرا 
بها. الوص�ول إىل الحب واملودة من 
خالل التواصل الجيد بني الزوجني، 
وذلك من خالل مشاركة الهموم أو 

األحداث اليومية.

10واحة
مهـــارات حتتـــاج إليهـــا قبــل الــزواج 

حنو مستقبل افضل...هلمله

alzawraanews@yahoo.com

كلنا َمررنا بهذا الشعور الذي يمر به صغارنا، 
وهو االستيقاظ من النوم مذعورين والبكاء 
م�ن دون القدرة عىل التعب�ر عن األسباب، 
ورسع�ان م�ا تق�وم األم بقراءة آي�ات من 
الق�رآن الكريم ف�وق رأس الطفل، وإعطاء 
جرعة من امل�اء، ولف األغطية حوله وتركه 
يواج�ه النوم ثانية مع احتم�ال استيقاظه 
مذع�وراً مرة أخ�رى. االستش�اري النفي 
ي�رى أن الذعر اللي�يل ينقسم لع�دة أقسام 

كاآلتي:

إذا ك�ان طفلك يف سن ما ب�ني عمر سنة إىل 
ثالث سنوات فإنه يف هذه السن يكون مؤمناً 
إيمان�اً تاماً بأن هناك ما يدعوه لالستيقاظ 
مذعوراً وخائفاً، وعىل ذلك يمكنك أن تقومي 

بالخطوات اآلتية:
• طمأن�ة الطفل ب�أن ال يشء يجلب الخوف 
لنفسه مثل البحث تحت رسيره، ويف الخزائن 

فإن هذا يجعله ينام ثانية ويطمنئ.
• يمك�ن أن تضعي »أباجورة صغرة بجوار 

فراشه«، وهذا مهم جداً.

• تعام�يل مع مخاوف�ه به�دوء وحنان وال 
تسخري من خوفه.

• علمي�ه أن يعرب عما يخاف منه عن طريق 
لعب�ة تركي�ب؛ حي�ث يستطي�ع أن يجسد 

الشكل الذي يرعبه أو أن يرسمه.
• علمي�ه أن يتنفس بعمق ث�م يعاود النوم، 
فه�ذا كفي�ل بدف�ع األكسج�ني إىل دماغه، 

وجعله يشعر بالهدوء.
إذا ك�ان طفلك أكرب من ه�ذا السن، ويشعر 
بالخوف بمجرد أن يأتي الليل، وهنا تسمى 

حالته بالذعر اللييل وأعراضه:
• التعرق الشديد.

• االضط�راب وال�راخ م�ن دون تفس�ر 
لألسباب، وتستغرق الحالة حوايل 20 دقيقة 

عىل األغلب.
• يع�اود الطف�ل النوم بع�د أن يصاب بهذه 
األعراض م�ن دون أن يشعر بأن أمه كانت 

بجواره مثالً.
• يف الصباح سوف تفاجأ األم بأن الطفل قد 
ني م�ا حدث ليالً، وعليها ع�دم تذكره أو 

السخرية منه.
• إذا ك�ان طفل�ك طبيعي�اً خ�الل النه�ار، 
وش�هيته جي�دة ويلع�ب ويتحرك ف�إن ما 

يحدث معه ال يدعو إىل القلق.

أوالً َنس�أل الله الرحم�ة والعون 
لكل أعم�ى ونسأل الل�ه العافية 
لكل مبر، أما ع�ن هذا السؤال 

فإجابته يف شقني:
-1 األعمى منذ والدته ال يستطيع 
الرؤية يف الحلم، لكن ذلك ال يعني 
أن ال يحلم فقد يأتيه حلم صوتي 

بحيث يسمع أصواتاً وردود فعل 
ألن العملي�ة البري�ة مهم�ة يف 

الحلم حسب الدراسات العلمية.
-2 األعم�ى بعد س�ن من اإلدراك 
يستطي�ع الحلم بصور وأش�ياء 
مرئي�ة لكن�ه يتوق�ف عم�ا كان 

يعرفه من أشياء واشكال.

كل يوم معلومةسلوكيات

هل األعمى حيلم يف منامه؟طــرق للتخلــص مـن كوابيــس األطفـــال

أكدْت خب�رة التغذية األملانية 
أسرتي�د دونالي�س، إن وجبة 
اإلفطار تتمي�ز بفوائد صحية 
جم�ة، حي�ث إنه�ا تعمل عىل 
يف  الطاق�ة  مخ�زون  ش�حن 

الجسم مجددا.
ولتحقيق االستفادة القصوى 
م�ن وجب�ة اإلفط�ار ينبغ�ي 
تناوله�ا يف التوقي�ت املناسب 

واختيار مكوناتها بعناية
أن�ه  إىل  دونالي�س  وأش�ارت 
ينبغ�ي له�ذا الغ�رض تن�اول 
التوقي�ت  يف  اإلفط�ار  وجب�ة 
املناسب، أي خالل أول ساعتني 
بع�د النه�وض من الف�راش، 
مش�رة إىل أن ه�ذا األم�ر يعد 
مهما، خاصة لألطفال واملرأة 
يف مرحلت�ي الحمل والرضاعة 

ومرىض السكري.
بالنسب�ة للم�اء ينص�ح ب�أن 
ترشبه عن�د االستيقاظ، حتى 

قب�ل تن�اول اإلفط�ار، فرشب 
املاء مبارشة بع�د االستيقاظ 
يساع�د يف ترطي�ب جسم�ك، 
وأيضا رشبه يف أي وقت خالل 

اليوم.
كم�ا أن رشب كوب م�ن املاء 
قب�ل اإلفط�ار يقل�ل تناول�ك 
ط�وال  الحراري�ة  للسع�رات 
الي�وم، وذل�ك وف�ق دراسات، 
والتي تش�ر إىل أن االستهالك 

الكبر للم�اء يساعد يف تقليل 
الحراري�ة  السع�رات  تن�اول 
اليومي�ة، ألن�ه يزي�د الشعور 

باالمتالء.
امل�اء  رشب  يساع�د  وأيض�ا، 
-ط�وال اليوم ولي�س فقط يف 
الصب�اح- عىل فق�دان الوزن، 
ويعزى ذلك إىل تأثره الحراري 
)thermogenic effect(  الذي 
املطلوب�ة  الطاق�ة  إىل  يش�ر 

لتسخني املاء البارد يف الجهاز 
الهضمي بعد االستهالك.

وتشر دراس�ات إىل أن ذلك قد 
يزيد مع�دل التمثي�ل الغذائي 
يف الجس�م )أي مع�دل ح�رق 
السعرات الحراي�ة يف الجسم، 
مما يساعد يف حرق الدهون(، 
وأن ذل�ك قد يساعد يف خسارة 

الوزن.
ويف فصل الصيف يكون رشب 
امل�اء مهم�ا أكثر، إذ ش�ددت 
كريستينا زاور -من الجامعة 
األملانية للوقاية وإدارة القطاع 
الصحي- ع�ىل رضورة رشب 
السوائل بكميات كافية خالل 
فصل الصيف لتجنب اإلصابة 
بالجفاف الذي تتمثل أعراضه 
يف الص�داع وضع�ف الرتكي�ز 
وتراج�ع  بالتع�ب  والشع�ور 
املجه�ود  ب�ذل  ع�ىل  الق�درة 

ومشاكل الدورة الدموية.

ُيعاني العديد من األشخاص من 
عدد م�ن االضطراب�ات املعوية 
التي تتمظهر بأشكال مختلفة، 
واإلسه�ال،  اإلمس�اك،  مث�ل 
والنفخ�ة، وعر الهض�م وألم 

املعدة، وغرها...
»نقدم لك�م 5 وصفات طبيعية 

لعالج اضطرابات املعدة:
خلطة النعناع والبابونج

إخلط�ي 30 غراماً م�ن النعناع 
م�ع 30غرام�اً م�ن الرتنجان و 
40 غرام�اً م�ن البابونج. خذي 
ملعقة لصنع فنجان من الشاي 
الساخ�ن، به�دف التخلّص من 

اضطرابات املعدة.
عالج عر الهضم

أضيفي نصف ملعقة صغرة من 
مسح�وق الزنجبي�ل، إىل ملعقة 
عصرالليم�ون  م�ن  صغ�رة 
وملعق�ة  الط�ازج  الحام�ض 
عصرالنعن�اع  م�ن  صغ�رة 
الط�ازج وملعق�ة كب�رة م�ن 

العسل.
اخلط�ي املزيج، وتن�اويل منه 3 
م�رات يومي�اً، إىل ح�ني تحّسن 

عملية الهضم.
للقضاء عىل حاالت االسهال

قوم�ي بتحلي�ة كوب م�ن ماء 
الشعر بملعقة كبرة من عسل 
النح�ل الطبيع�ي، وارشبي عىل 
جرعات متكّررة، إىل حني توقف 
االسهال. ش�اي النعناع لتهدئة 

القولون العصبي
ضعي ملعق�ة صغرة من 

أو  املجفف،  النعن�اع 
م�ن  أغص�ان   3

النعناع الطازج 
داخل كوب من 
املغ�يل.  امل�اء 
دع�ي املزي�ج 
دقائ�ق،  مل�دة 
ارشب�ي  ث�م 

يف  أك�واب   3-4
لتخفي�ف  الي�وم، 

األل�م وتهدئة القولون 
العصبي وتسهيل الهضم وطرد 

الريح.
عالج اإلمساك

اخلط�ي القلي�ل م�ن الشوفان 
مع جوز الهند املجفف 
األسمر  والسك�ر 
ق  مسح�و و
يف  الفانيليا، 
وعاء كبر، 
ثم أضيفي 
 . ة ب�د لز ا
حرّكي هذه 
ت  ن�ا ملكو
تمتزج  حتى 

جيداً .
تن�اويل ه�ذا املزيج 
اللذي�ذ، كوجب�ة فطور عند 

الصباح، لعالج اإلمساك.

وض�ع  ع�ىل  اعت�دْت  ربم�ا 
يف  األطعم�ة  م�ن  الكث�ر 
الثالجة كالبندورة أو البطيخ 
انتب�ه ه�ذه  لك�ن  وغره�ا. 
الخاطئ�ة ق�د تلحق  الع�ادة 
الرضر يف الكثر من الفاكهة 

والخضار.
نقدم لك خمسة أطعمة يجب 

أالّ تضعها يف الثالجة:
-1 البطيخ

يمك�ن أن تقلّل الثالجة كمية 
امل�واد املض�ادة لالكس�دة اىل 
النص�ف، ل�ذا يج�ب حف�ظ 

درج�ة  يف  البطي�خ  فاكه�ة 
ح�رارة الغرف�ة. فذل�ك يزيد 
من مستوي�ات املركبات مثل 
بيتا كاروت�ني فيها. وينصح 
بتقطي�ع البطي�خ اىل رشائح 

منًعاً لنمّو البكتريا.
-2 نبات الريحان

م�ن امله�م توفر ج�ّو مالئم 
لنبت�ة الريح�ان ك�ي ال تذبل 
وتصب�ح س�وداء الل�ون. لذا 
مزهرّي�ة  يف  وضعه�ا  يج�ب 
املاء.  وتغمي�س جذوره�ا يف 
ويمك�ن تغطيتها بكيس من 

البالستيك كي تتنّفس يف جّو 
رطب.

-3 البطاطاس
تحّول درجات الحرارة الباردة 
م�ادة النشا يف البطاطاس اىل 
سكر. وتعت�رب درجة الحرارة 
درج�ة   45 له�ا  املناسب�ة 
مئوية. ل�ذا م�ن املهم حفظ 
البطاط�اس يف أكي�اس م�ن 
ال�ورق داخ�ل مخزن ب�ارد. 
فأشعة الشمس تحّول لونها 

اىل أخرض.
-4 البصل

الخض�ار  البص�ل م�ن  يع�ّد 
التي تحت�اج اىل دوران الهواء 
يف الج�ّو. ل�ذا يج�ب حفظها 
يف أكي�اس م�ن ال�ورق ومن 
املهم ع�دم وضعها اىل جانب 
تص�در  فه�ي  البطاط�اس. 

غازات تسب�ب ال�رضر له�ا.
-5 البندورة

تسّبب درجات الحرارة الباردة 
يف تغير الرتكيبات الكيميائية 
يف البن�دورة. ل�ذا م�ن امله�ّم 
حفظه�ا يف ج�ّو معت�دل كي 

تحافظ عىل نكهتها اللذيذة.

طبيبك يف بيتك

سر االعشاب

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....

متى جيب تناول وجبة اإلفطار؟

5 خلطات طبيعية مفيدة يف عالج اضطرابات املعدة

مخسة أطعمة ال تضعها يف الثالجة

تدبري منزلي ...

لطلة ابهى

كم من الوقت يبقى الطعام صاحلاً يف 
الثالجة بعد انقطاع الكهرباء؟

خلطة فعالة إلزالة الشعر فوق الشفاه

املقادير 
٤ و٢/١ كوب دقيق 

١ و٢/١كوب ماء داىفء
٢/١ ملعقة صغرة ملح 

١٠٠ غ زبدة مذوبة 
٢/١ كوب زيت او سمن مذوب

طريقة التحضر 
١. ننخ�ل الدقي�ق ونخلطه مع 
الداف�ئ،  امل�اء  املل�ح، نضي�ف 
نعج�ن العجينة ملدة ١٠ دقائق، 
نغطيه�ا ونرتكه�ا ترت�اح ملدة 

١٥دقيقة.
٢. نل�ّف العجين�ة ع�ىل ش�كل 

 ٧ اىل  العج�ني  نقط�ع  رول، 
قط�ع متساوية، نغطي القطع 
ونرتكه�ا  الزي�ت  او  بالسم�ن 

ترتاح ملدة ٢/١ ساعة.
٣. نم�ّد كل ك�ره ع�ىل سط�ح 
مست�وي بش�كل رقي�ق ج�دا 
بمساع�دة السم�ن، ثم نضيف 
ملعقة زب�دة مذوبة. بعد مّدها 
ث�م  القطع�ة،  ع�ىل  نفرش�ها 
نطويه�ا م�ن الطرف�ني بشكل 
مستطيل، ثم نطويها ايضا من 
الطرفني االخرين بحيث تصبح 
بشكل مربع وهكذا اىل ان يكمل 

املقدار.
بصيني�ة  املربع�ات  ن�رتك   .٤

مدهونة ترتاح ملدة ١٥دقيقة.
ش�وي  قطع�ة  كل  نم�ّد   .٥
بالضغ�ط الخفي�ف والري�ع 
من الجهت�ني ونضعها بصينية 
مبطنة ب�ورق الزب�دة ونرتكها 

ترتاح ملدة ١٥ دقيقة.
٦. تدخل اىل الف�رن عىل حرارة 
 ١٠ مل�دة  االسف�ل  م�ن   ٢٠٠

دقائق.
٧. ف�ور خروجه�ا م�ن الفرن، 

ُتسقى بالقطر البارد وُتقدم.

أفضل طريقة لعمل الكاهي العراقي
املطبخ
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هـــــــل تعلــــــم
* ان نصف سكان الصني لم يستخدموا فرشاة األسنان طوال 

حياتهم !!
*اذا اكل�ت يشء الذع )فلف�ل مثالً( ولم تتحّم�ل حرارة الفلفل 
فم�ا علي�ك اال وضع القليل م�ن السّكر ع�ى لسانك وسرتتاح 

مبارشة
* مشي�ة امل�رأة وتمايله�ا ليست من ب�اب الدل�ع انما بسبب 
اخت�الف العظ�ام يف جسمها ع�ن الرجل بسبب ك�ر منطقة 

الحوض املهيأ للحمل وميالن عظام الفخذ
*قل�ب الحوت األزرق كبري لدرج�ة انه بإمكان طفل صغري ان 

يسبح بداخل األوردة املوجودة يف قلبه
* بع�ض البرش لديهم طفرة جينية تجعل 4 ساعات من النوم 

يومياً كافية جداً لهم.
*لس�ان القط سالح�ه الدائم فه�و مملوء بغدد تف�رز سائالً 

يضمد جرحه به عدة مرات حتى يلتئم .
* املصاب�ون بمرض نف�ي مصحوب بنزع�ه اجرامية لديهم 
ق�درة استثنائي�ة يف ق�راءة لغ�ة الجس�د وايم�اءات الن�اس, 

ويختارون ضحاياهم عى اساس ذلك.

حدث يف مثل 
هذا اليوم

حدث يف مثل هذا اليوم
1892 - ص�دور الع�دد األول م�ن صحيف�ة »األفرو 
أمريك�ان« يف مدين�ة بالتيم�ور لتعر ع�ن تطلعات 

الزنوج يف الواليات املتحدة.
1913 - اخ�رتاع م�ادة الستاينلي�س ستي�ل عى يد 

املخرتع اإلنجليزي ھاري برييل.
1923 - املؤتم�ر الوطن�ي يف تركي�ا يق�رر تعي�ني 
مصطف�ى كمال رئيسا للحكوم�ة الرتكية يف خطوة 

أخرية نحو القضاء عى الخالفة اإلسالمية.
1940 - الق�وة الجوية األملانية تنف�ذ عملية قصف 
ج�وي كب�رية اعُت�رت األعن�ف بذل�ك الوق�ت ض�د 
العاصم�ة الريطانية لندن يف أثن�اء الحرب العاملية 

الثانية.
1951 - اململكة املتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن 
حصولھ�ا عى امتي�ازات إضافية يف قط�اع البرتول 

العراقي.
1960 - أفريقي�ا الوسط�ى تعل�ن استقاللھ�ا ع�ن 

فرنسا.
1961 - إغالق الحدود بني األملانيتني وبدء بناء جدار 

برلني.

1964 - مجلس الوح�دة االقتصادية العربية التابع 
لجامعة ال�دول العربية يوافق ع�ى اتفاقية السوق 

العربية املشرتكة.
1973 - انتخ�اب ذو الفقار عيل بوتو رئيسا لوزراء 

باكستان.
1976 - وق�وع معرك�ة ت�ل الزع�رت يف مخي�م ت�ل 

الزعرت.
1987 - الرئي�س األمريك�ي رونال�د ريغ�ان يعرتف 

بمسؤوليته عن قضية إيران / كونرتا.
1992 - وزي�ر الخارجي�ة اللبنان�ي ف�ارس بوي�ز 

يتعرض ملحاولة اغتيال يف شمال لبنان.
2004 - ب�دء دورة األلعاب األوملبي�ة الصيفية التي 

تستضيفھا اليونان.
2014 - منتخ�ب الع�راق لألش�بال يت�وج ببطول�ة 
آسي�ا للواعدين تحت 14 عام�ا لسنة 2014. تفجري 
شاحنة مفخخة يف إحدى األسواق الشعبية يف بغداد 
ُيخ�ل الرئيس األمريكي الساب�ق جيمي كارتر يعلن 

عن إصابته بمرض الرسطان.

أفقياً :
1 قائ�ل العبارة: » البحر من ورائكم 

والعدو أمامكم
2 أعط�ى رأيا خبريا o إع�ادة تدوير 

املواد الطبيعية
3 البلد الوحيد يف العالم الذي ال يضع 
اسم�ه عى طواب�ع الري�د o حرف 

نفي.
4 نصف قارب o نصف أرسل

5 مرسحي�ة سياسية قدمه�ا دريد 
لحام

6 هوادة o نصف ناشط
7 مدينة أسبانية يف أفريقيا محاطة 
ب�أراض مغربي�ة o يق�رتب كثريا يف 

القيمة أو العدد
8 خل�ف )بالعامية( o مناسبة تعود 

بشكل مستمر o نصف راجع
اش�تهر  ساب�ق  أميك�ي  رئي�س   9

بفضيحة لونسكي
10 مدين�ة ترفيهي�ة امريكية كبرية 

منها نسخة يف فرنسا

عامودياً : 
1 ق�ارن يف الحجم ل�ريى مدى 

التطابق o سقوط
2 جع�ل اآلخر رشيك�ا o نظام 

نقل الرسائل
3 مشارك�ة يف األفك�ار ح�ول 

موضوع ما o ما بعده.
4 مجم�وع احتياج�ات املكتب 

من الورق واألقالم وغري ذلك
5 نصف مركز o وضع اليشء يف 

الركن وبمعنى اعتمد عليه
6 كريه الرائحة o متشابهات

 o وارائح�ة  الطع�م  طي�ب   7
عاصمة اروبية )معكوسة(

8 نص�ف يرجو o حم�ام بخار 
حديث o نصف تايل.

الت�ي ال زوج له�ا أو  9 امل�رأة 
 o الرج�ل ال�ذي ال زوج�ة ل�ه 

خالون من النجاسة
زن�اد   o كالخ�وخ  فاكه�ة   10

)مبعثرة(.

أبـــــــراج

الوق�ت اآلن للمشارك�ة يف بع�ض املهم�ات  ح�ان 
الرسيع�ة التي ال تحت�اج إىل وقت طوي�ل يف إنجازها. 
اهت�م جدا بالتفاصيل التي تتعلق بهذه املهمات. استمتع 
بوق�ت فراغك. ال تنزعج إذا ش�عرت أن م�ن حولك يتعاملون 

معك بطريقة عدوانية.

أنت ال تلتزم بقوانني ومبادئ املجتمع الذي تعيش 
في�ه، حريتك هي أهم يشء بالنسبة لك. عى الرغم 
م�ن أنك تحافظ عى استقالليتك، إال أنك أحيانا تشعر 
أن�ك مقي�د بعض اليشء. يج�ب أن تفكر الي�وم يف معني 

كلمة »االلتزام« فمعناها قد يكون مخيفا جدا بالنسبة لك!

أنت ش�خص قوي جدا ولذلك توقع أن يطلب منك 
ش�خص ما املساع�دة والعون. تساع�دك الظروف 
اليوم عى استعادة ثقتك يف نفسك وسيدعمك الجميع 
األم�ر الذي يع�زز قدرات�ك. ربما يك�ون هذا ه�و الوقت 

املناسب للتحكم يف كل يشء.

ربما تشعر اليوم بهجوم ش�ديد من املحيطني بك 
بسبب بعض الترصف�ات الغريبة التي صدرت منك 
أم�س. حاول أن تق�دم لهم اعتذارك لك�ي يلتمسوا لك 
العذر. إذا رف�ض بعضهم اعت�ذارك، انسحب بهدوء حتى 

تستقر األوضاع.

قد يك�ون األمر محبطا للغاية اليوم خاصة عندما 
يتع�ارض العم�ل مع حيات�ك الخاص�ة واألنشطة 
االجتماعي�ة. هذا ما تشعر به اليوم. أنت تفكر بشكل 
ق�وي يف بعض األنشطة الجماعي�ة وكيفية قضاء إجازة 
نهاية األسبوع، ولكن ما زال أمامك أكوام من األوراق التي لم 

تنته من فحصها بعد.

ربم�ا تتحدث أنت واألصدق�اء أو أفراد العائلة عن 
زيارة بعض األماكن البعيدة والغريبة. ربما يمزح 
بعضهم يف أثناء الحديث عن هذه األماكن ولكن هناك 
بعضهم اآلخر الذي يتحدث بكل جدية ويتمنى زيارة هذه 
األماكن. هل تفكر بالفعل يف زيارتها إن سنحت لك الفرصة؟ 
إذن أعد أغراضك وانطلق مع األصدقاء يف أقرب وقت ممكن.

ستنال رضا أرستك إذا حرصت عى ودهم وإرضاء 
رغباته�م، لكن إهمالك الدائم لهم، وأنانيتك املبالغ 
فيها، ق�د يخلقان فج�وة بينك وبينه�م، من الصعب 

إغالقها الحقا

م�ن املهم ج�دا أن تتخ�ذ خطوة جدي�دة يف حياتك 
اليوم. ثق يف نفس�ك ويف قدراتك. أحيانا تكون لديك 
حلول وأفك�ار لكل موقف تتعرض ل�ه ولكن عليك أن 
تستشري اآلخرين من أجل الوصول إىل أفضل حل أو فكرة. 
احذر من الرتدد ألنك قد تؤجل الكثري من الطموحات بسببه.

األم�ور املالية ه�ي أكثر م�ا يهمك يف ه�ذا اليوم، 
قم�ة  يف  سيكون�ان  وال�رشاء  والبي�ع  العق�ارات 
اهتمامات�ك. االلتزامات املالية تظه�ر فجأة أمامك يف 
الظهرية فعليك التخفيف م�ن مصاريفك يف املساء. تركز 
أكثر عى أمورك العائلي�ة والعاطفية التي أهملتها منذ وقت 

ليس بالقصري .

ال تهتم بالجانب العاطفي من حياتك بكشل مبالغ 
في�ه. علي�ك أن تح�دد اختياراتك وتتق�دم يف العمل 
حت�ى ال يسبق�ك أحد. ال تجعل مشكل�ة بسيطة تغري 
مزاجك هذا اليوم. ال تكن مرتددا. أنت مستعد لخوض أي 

معركة.

من املحتمل أن الجو يف املنزل قد يكون متوترا. هل 
تج�رؤ عى التعبري عن وجه�ة نظرك أو عن رأيك يف 
مثال هذه األجواء؟ يف الواقع ثقتك بنفسك أقوى من أي 
يشء وخاصة اآلن! ال تخجل وعر عن رأيك وعن ش�كواك 

بدون خوف.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الن�اس من حول�ك يخشون أن يتحدث�وا يف بعض 
القضايا السياسية الي�وم، فكن حذرا وال تجرهم 
ع�ى املناقشة. ال ت�ؤذ مشاعره�م بكالم�ك الجارح، 
واترك كل ش�خص يترصف كيفما يشاء. كن إيجابيا وال 
ت�دع األمور البسيطة تفسد عليك يومك. كن متفائال وابتسم 

للغد.

العق�ُل يصدق م�ا تغذيه من أفك�ار، اجعل 
ذل�ك مب�دأ أساسي�اً يف حياتك وق�وم يومياً 
بتغذية عقلك بالكثري من األفكار اإليجابية، 
ليصدقه�ا ويب�دأ يف تطبيقه�ا وكأنه�ا أمر 

طبيعي يف حياتك.
االختبار:

هل تؤمن بأن االنسان قادر عى التغيري؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

ه�ل تؤمن ب�أن تغ�ري االخرين يب�دأ بتغيري 
نفسك؟
a( نعم

b( اىل حد ما
c( ال

هل تمتلك االمكان�ات املادية التي تساعدك 
يف التغيري؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
هل تعودت عى العمل يف سن مبكر؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
هل تعرف نقاط قوتك وضعفك؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
ه�ل تمتل�ك سياس�ة خاص�ة للتعامل مع 

أفكارك ومشاريعك املستقبلية؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

هل تمتلك رؤية محددة ملستقبلك؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

تنته�ز  ه�ل 
وتضع  الفرص 
ب  لحس�ا ا

للمخاطر؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

النتيجة:
كان�ت  اذا 

:A معظم اجاباتِك
أن�ت تتمت�ع بشخصي�ة ج�ادة وحازم�ة، 
وتمتل�ك سياس�ة خاصة ملستقبل�ك الباهر 
وطموحات�ك. دائم�ا تطم�ح لتغي�ري عاملك 
واآلخري�ن، تستف�د من الفرص م�ع الحذر 

من املخاطر.
:B اذا كانت معظم اجاباتِك

ش�خصيتك متأرجح�ة، ودائم�ا ترغ�ب يف 
التغيري لكن�ك ال تمتل�ك األدوات واألساليب 

اإليجابية لتحقيقه.
:C اذا كانت معظم اجاباتِك

ترف�ض فك�رة التغيري 
وال تؤم�ن بقدراتك، 
أي  لدي�ك  ولي�س 
األسالي�ب  م�ن 
لتحقيق أهدافك 
تحس�ني  و
مستقبلك.

اختبارات شخصية

اخترب نفسك: هل أنت قادرعلى التغيري؟

ك�اَن يجل�س رج�ل عج�وز 
طاعن يف السن عى مدخل 
بعي�دة،  ب�الد  يف  مدين�ة 
وعى بعد أمتار منه كان 
هناك تاج�ر جوال يقوم 
قب�ل  جمال�ه  بسقاي�ة 
االنط�الق يف جولته لبيع 

بضائعه.
العجوز يرفع  وبينما ك�ان 
رأسه لألعى توقف أمامه شاب 
نظ�ر إليه ثم سأله: »أيها الشيخ، 

كيف هم الناس يف هذه املدينة؟«
رد العج�وز علي�ه بس�ؤال: »كي�ف ك�ان الن�اس يف البالد الت�ي أتيت 

منها؟«
فق�ال الشاب : »لقد كان�وا أرشاراً وأنانيني. لم أك�ن أطيقهم، ولذلك 

تركت لهم البالد ورحلت«.
قال له العجوز : »مع األسف فسكان هذه املدينة أرشار وأنانيون أكثر 

مما يمكن أن تتصور«.
ح�زن الش�اب ثم ذهب يف طريق�ه منكرساً متشائم�اً وعيون التاجر 

املتجول ترقبه.
بعد قليل، اقرتب ش�اب آخر من العجوز، وانحنى جنبه. ثم سأله:  » 

أيها الشيخ كيف هم الناس يف هذه املدينة؟«
رد العجوز عليه بسؤال: كيف كان الناس يف البالد التي أتيت منها؟

فأج�اب الشاب: »لق�د كانوا لطف�اء وكرماء، لقد تقط�ع قلبي عى 
فراقهم«.

ق�ال ل�ه العجوز : » ال تح�زن فسكان هذه املدينة ألط�ف وأكرم مما 
يمكن أن تتصور«.

ارتسمت بسمة عى وجه الشاب وكأن حمالً نزل عن ظهره ثم مىض 
يف طريقه بكل نشاط وعيون ذات التاجر ترقبه.

فج�أة جاء التاجر برسعة غاضباً إىل العجوز ورصخ يف وجهه : » أما 
تخج�ل من نفسك وأن�ت تنافق بعد كل هذا العم�ر؟ ...كيف ترد عى 

السؤال نفسه بجوابني متناقضني تماماً؟«
رد العج�وز : »م�ن يفتح قلب�ه تتغري نظرته إىل العال�م ، فكّل إنسان 

يحمل عامله يف قلبه«.

أنت مرآة الوجود
قصة وعربة
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 اش�هُر الشع�راء العرب يف الع�رص العبايس، 
والبحرتي كلم�ة يف اللغة العربية تعني قصري 
القام�ة، ولَد يف مدينة منبج قرب مدينة حلب 
يف ع�ام 821م، هو الوليد ب�ن عبيد بن يحيى 
التنوخ�ي الطائي، بدت عليه مالمح النبوغ يف 
الشعر منذ صغره فحفَظ أشعاًرا كثريًة وصار 
يردِّده�ا، ساف�ر إىل مدين�ة حم�ص وعرض 
أش�عاره عى الشاع�ر أبي تم�ام فأثنى عليه 
م فيه النب�وغ والنجاية، وبقي ينصحه  وتوسَّ
ويوجهه لفرتة طويلة، رحَل بعد ذلك إىل بغداد 
عاصم�ة الخالفة العباسية يف زم�ن الخليفة 

الواثق، وصار هناك ش�اعر يف ب�الط الخلفاء 
العباسيني وه�م: املتوكل، املنترص، املستعني، 
املعتز بن املتوكل، وكان عى صلة مع عدد من 
ال�وزراء واألمراء يف الدول�ة العباسية، إضافة 
إىل صلت�ه م�ع مجموع�ة كب�رية م�ن الوالة 
وقادة الجيش ورؤساء الكتَّاب وغريهم، بقَي 
البحرتي رغم تنقله مرتبًطا بمنبج وعى صلة 
وثيق�ة فيها، وظ�لَّ يزورها باستم�رار إىل أن 

تويّف فيها يف عام 898م.
احت�لَّ البحرتي مكان�ًة رفيع�ة املستوى بني 
لًع�ا عى اللغة  الشعراء الع�رب، فقد كان مطَّ

العربي�ة وواسع الثقافة، وش�هَد ل�ه ديوانه 
الكبري وحماسته بذلك، وكان ضليًعا يف قواعد 
اللغ�ة العربية والنحو والع�روض، مما جعل 
أش�عاره سليم�ًة من العيوب الت�ي قد تقع يف 
الع�روض أو القافية، وكانت توصف قصائده 
بأنها سالسل الذهب، فهو أحد أشعر ثالثة يف 
عرصه م�ع املتنبي وأبي تم�ام، وعندما ُسئَل 
أبو العالء املعري عن أيُّهم أشعر؟، قال: املتنبي 

وأبو تمام حكيمان إّنما الشاعر البحرتي.

شخصيات من التاريخ

البحتــــــــري
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اعرتافات خطرية أمام قاضي 

القضاة
هذا ع�ر التجاذب�ات واالتهام�ات والتخوي�ن، وهذا زمن 
اللع�ب عىل الحبال، ولكي نع�رف يف محكمة الضمري وأمام 
قايض الحكمة أعلن عن عمالتي وتجنيد كل ما أملك لصالح 
وط�ن هو غرة األوط�ان وسيد البلدان، وه�ي تهمة خطرية 
تستح�ق االعدام عند الذين أعمى الل�ه برهم وبصريتهم، 
وأعرف أن االنتماء له�ذا الوطن قد منحني الكثري من ألوان 

الفقر والجوع والقهر والخوف.
أع�رف أيها السادة، وأنا بكامل قواي العقلية التي ترعرعت 
يف حاضن�ة كب�رية مغمورة بن�ور الل�ه، بأّن الحي�اة عشق 
ومحبة وسعي ومثابرة، وهي تضعك أمام خيارين ال يعرفان 
التوفيقي�ة وال التقارب: إما أن تقرع عىل أبواب حياتك حتى 
تتق�ر أصابعك، وتبص�م بدمّك عليها لتطم�ن انك إنسان 
تستطيع املقاوم�ة والثبات بعيدا عن النتائ�ج التي يفرزها 

دمَك، وإما أن تضع الحبل عىل رقبتَك لتقاد إىل الحظرية.
هك�ذا هي معادل�ة الحياة، بال تعقيد أو رت�وش أو إطارات، 
وأن�ت تواجه وطن�ا تنتمي إليه، وتتفاخ�ر برف االنتساب 
إىل تراب�ه، وهك�ذا هي قوانني الحي�اة دون تزييف أو تعتيم، 
فالحياة تحت�اج إىل إنسان يتمس�ك بإنسانيته قبل كل يش، 
واىل ش�عب يعرف كيف يصنع حيات�ه ويدفعها نحو مرافئ 
الحري�ة واالستق�رار، والشع�وب الت�ي تجه�ل أرسار صنع 

حياتها ال تستحق العيش إال يف القبور.
 ال اح�د يستطي�ع أن يوقف الحياة، وال توج�د قوة يف الكون 
تستطيع ثنيها ع�ن التقدم، وإذا ما توَهم البعض بأنه قادر 
ع�ىل إيقاف عجلتها، فإن الذي س�وف يحدث هو أن املسرية 
تتقدم، والتأخر سيكون من نصيب هؤالء، فالحياة ال تعرف 
املراوغة وال الخداع، لكنها تعرف التميز بني من يخونها وبني 
اإلنسان الذي يدفع بإنسانيته باتجاه تطورها، واملواطنة أوىل 
سمات اإلنسان فهو ب�ال مواطنة مخلوق مزيف، والشعوب 
الحرة املثابرة لصنع حياة كريمة البد أن تضع أوطانها يف قمة 
الهرم ل�ر بقائها ومعنى العيش فيه�ا، وتعرف أن الخائن 
لوطنه يبقى خائنا ولو ألبسته كل نياشني وألقاب الوطنية، 
فاملواطن�ة ال تقبل التسويف واملماطل�ة، فإما أن تكون مع 
الوطن، وبذلك قد تكون وضعت نفسك باتجاه الخطوة األوىل 
لّسلم إنسانيتك، وإم�ا أن تكون خائنا لألرض التي أرضعتك 
فتلتحق إىل فريق أعداء الحياة، واملواطنة تضعك أمام حقيقة 
مفادها: أما مع الوطن أو ضده، فالوقوف عىل التل نوع من 

النفاق عندما يكون الوطن مثخناً بالجراح.
والوط�ن، باختص�ار، وج�ود مق�دس، وكربي�اء ال يليق إال 
بالفرس�ان، وطري�ق ال يس�ري علي�ه إال الشجع�ان، وحياة 

يعشقه�ا  كريم�ة  أصحاب النفوس الكبرية ح�رة 
الن�رية  والقلوب العامرة والضمائ�ر 

باإليمان.
إىل اللقاء...

تشارك الفنانة اللبنانية، مايا دياب، مشاعرها 
واجهته�ا  الت�ي  الصدم�ة  بع�د  وأحاسيسه�ا 
نتيج�ة اإلنفجار يف مرفأ ب�ريوت ودمار منزلها 

بالكامل.
ونرت ماي�ا دياب عرب حسابه�ا الخاص عىل 

أحد مواقع التواص�ل اإلجتماعي تغريدة عرّبت 
من خالله�ا عن خوفها ووجعها من نتائج هذا 
اإلنفج�ار، مش�رية اىل أنه�ا ال ت�زال تعاني من 
الصدم�ة والخ�وف قائلة:”ع�ادًة منفقد عزيز 
ببّطل يش يرضينا أو يخفف عنا ومنقعد بكنف 

الوط�ن ال�ي بيحتضن�ا وبيواسينا 
منحس باألمان”، وتابعت مايا دياب 

بالق�ول: “األسبوع الي ف�ات فقدنا 
الوطن،وهلّق م�ني رح يواسينا..كأنه 
مبارح،بعدني هونيك..اكلني الخوف”.

انضم رئي�س رشكة آب�ل، تيم 
كوك، إىل نادي املليارديرات بعد 
أن ساع�دت جائح�ة ف�ريوس 
كورونا عىل وصول سعر سهم 
الركة إىل مستويات قياسية، 
ويأتي هذا األمر بعد أيام فقط 
من أن أصب�ح مارك زوكربريج 
العض�و الثال�ث يف م�ا يسم�ى 
»ن�ادى امللياردي�رات« بع�د أن 
ارتفع�ت ثروت�ه الشخصية إىل 
)76 ملي�ار  100 ملي�ار دوالر 

جنيه إسرليني(.
املش�ارك  املؤس�س  ووص�ل 
جي�ف  بع�د   Facebook ل�� 
بيزوس وبي�ل جيتس إىل صايف 
ث�روة مك�ون م�ن 12 رقًم�ا، 
كم�ا ش�هد مؤسسو أم�ازون 
ومايكروسوف�ت ارتفاًعا كبريًا 
يف ثرواته�م يف األش�هر األخرية 

أيضا.
التكنولوجي�ا  أثري�اء  ويحت�ل 
األمريكي�ون اآلن سبعة مراكز 
يف قائمة أغنى عرة أشخاص 

ث�روة  ارتفع�ت  إذ  العال�م،  يف 
بي�زوس عىل وج�ه الخصوص 
بمعدل غري مسبوق، حيث أدت 
أوام�ر اإلغ�الق يف جميع أنحاء 
العالم إىل لجوء الناس إىل متاجر 
التجزئة عرب اإلنرنت للحصول 

عىل الطعام والرفيه.
من�ذ بداي�ة الع�ام زادت ثروته 
بأكثر من 75 ملي�ار دوالر، أي 
أكثر من صايف الث�روة الفردية 
جوج�ل،  ملؤس�ي  الكامل�ة 

سريجي برين والري بيدج.
كما ش�هد كل من برين وبيدج، 
أغن�ى  وع�ارش  ثام�ن  وهم�ا 
أش�خاص يف العال�م، مكاسب 
كب�رية بنح�و 10 يف املئ�ة م�ن 

إجمايل ثروتهما منذ يناير.
مكاس�ب الثروة الت�ي حققها 
أغن�ى 10 أش�خاص يف العال�م 
أن  تعن�ي  الع�ام  بداي�ة  من�ذ 
ثروتهم مجتمعة تعادل إجمايل 
الناتج املحي املشرك ألكثر من 

90 دولة.

قال�ت وسائ�ل إعالم: إن�ه يحقق 
علماء يف باراغواي يف كيفية تحول 
جان�ب واح�د من بح�رية »سريو 
األرجوان�ي  الل�ون  إىل  الغ�ون« 
وانبعاث رائحة كريهة منذ أشهر، 

بينما ظل الجانب اآلخر أزرق.
وق�ع تقسي�م البح�رية، يف مدينة 
ليمبي�و عىل بع�د نح�و 10 أميال 
العاصم�ة  رشق  ش�مال  م�ن 
أسونسي�ون، بحي�ث يمك�ن بناء 
جر وطريق لنقل الشاحنات بني 

املصانع املحلية.

والح�ظ السكان أن�ه عندما تغري 
لون أحد الجوانب منذ عدة أشهر، 
ب�دأت أسم�اك البح�رية والطيور 
تنف�ق، وأبلغوا السلط�ات البيئية 

املحلية بذلك لبدء التحقيق.
وقال فرانسيسك�و فرييرا، الفني 
يف مخترب الجامعة الوطنية متعدد 
التخصصات الذي أخذ عينات من 
البح�رية، إن ل�ون امل�اء يرجع إىل 
وجود مع�ادن ثقيلة مثل الكروم، 
التي يشي�ع استخدامها يف دباغة 

جلود الحيوانات إلنتاج الجلود.

وضعت رشكة )توير(، خاصية 
جدي�دة تسم�ح للمستخدمني 
بتحديد عدد األش�خاص الذين 
الرد ع�ىل تغريداتهم،  يمكنهم 
الحسابات  مما يمنح أصحاب 
املزيد من التحكم يف املحادثات 

عىل صفحاتهم.
إن�ه  )توي�ر(:  ادارة  وقال�ت 
جمي�ع  بوس�ع  اآلن  »أصب�ح 
الحسابات، بما فيها حسابات 
املسؤول�ني املنتخب�ني، اختيار 
سيسم�ح  الذي�ن  األش�خاص 
له�م بالرد عند إط�الق تغريدة 

جديدة«.
 وأوضح�ت، يف تربيرها للميزة 
الجديدة، أن�ه يمكن للمحادثة 

أن تصبح صاخبة عىل )توير( 
ويصعب متابعتها.. نطلق اليوم 
ميزة جديدة تمنحكم املزيد من 
التحك�م بمحادثاتك�م لجعلها 

أكثر وضوحاً وسالسة.
ويمكن أن يختار املستخدمون 
م�ن  مجموع�ات  ث�الث  ب�ني 
أو  الجمي�ع،  األش�خاص، 
األش�خاص الذي�ن يتابعونهم، 
أو األش�خاص الذي�ن ذكروهم 
وسيت�م  فق�ط،   التغري�دة  يف 
تصني�ف التغريدات باستخدام 
األخريين وسيظهر  اإلعدادي�ن 
الرم�ادي  بالل�ون  ال�رد  رم�ز 
لألش�خاص الذي�ن ال يمكنهم 

الرد.

رئيس أبل ينضم لنادي المليارديرات 
بعد أيام من وصول ثروة زوكربيرج 

لـ100 مليار

تحول بحيرة إلى اللون األرجواني 
يحير العلماء

)تويتر( تطلق ميزة جديدة 
لمشتركيها

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
تق�ّرر ع�رض الفيل�م امل�ري 
الجديد »الح�ارث« حرياً عرب 
 VIP وش�اهد  ش�اهد  منص�ة 

االلكرونيتني.
الفيلم م�ن إنتاج رشكة سكوب 
والسينمائ�ي،  الفن�ي  لإلنت�اج 
ويش�ارك في�ه ع�دد كب�ري من 
الفيشاوي  الفنانني مثل أحم�د 
وياسم�ني رئيس وأسماء جالل 
وعي الطيب وعمرو عبد الجليل 
وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد 
ومحمد ع�الء ومحم�ود الليثي 
الشامي ونهي عابدين  ورشدي 
ورشيف الربداويي وعارفة عبد 

الرسول.
العم�ل م�ن تألي�ف محم�د عبد 
الخال�ق ال�ذي كت�ب السيناريو 
والحوار باالش�راك م�ع محمد 
اسماعيل أم�ني، وإخراج محمد 

نادر.
الفيلم مملوء باإلثارة والتشويق، 
وقد استعانوا يف صناعته بخربات 
من هولي�وود، وُص�ّور يف سيوة 
والقاه�رة وبع�ض املحافظ�ات 

األخرى.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن رشك�ة 
سك�وب مملوكة للمنت�ج عماد 

سيد أحمد.

أمحد اجلنديل

املحت�وى  ش�بكة   ،OSN كشف�ت  
الرفيهي الرائدة يف املنطقة، عن إطالق 
قن�اة مؤقت�ة لع�رض أف�الم أسطورة 
التمثي�ل املرية سع�اد حسني خالل 
ش�هر أغسطس؛ وستب�ث القناة باقة 

تضم أكثر من 35 فيلماً كالسيكياً من 
بطولة سندريال السينما املرية بنحو 
متتابع عىل ش�بكة OSN وعرب تطبيق 
OSN للمشاه�دة أونالي�ن، ابت�داًء من 
يوم الخمي�س 13 أغسط�س الساعة 
10 صباح�اً بتوقيت اإلم�ارات العربية 
املتح�دة/ 9 صباح�اً بتوقي�ت اململكة 
العربية السعودية، وحتى يوم الجمعة 

4 سبتمرب.
النجم�ة سع�اد  وسيتسّن�ى لعش�اق 
أفالمه�ا  بأكث�ر  االستمت�اع  حسن�ي 
ش�عبيًة كل ي�وم مل�دة ثالث�ة أسابيع 
إىل  بالذكري�ات  لتعيده�م  متتالي�ة، 
أيام الزم�ن الجميل؛ حي�ث ُتعد سعاد 
حسن�ي، املمثل�ة واملطرب�ة املري�ة 

املحبوب�ة، واح�دة م�ن أه�م نجمات 
الحقبة الذهبية للسينما العربية وأفالم 
األبيض واألسود التي تألقت بأكثر من 
80 فيلماً فيها ع�ىل مدى ثالثة عقود، 
كانت خاللها من أكثر النجمات شعبيًة 
العرب�ي. وتخ�ص  العال�م  يف  وتأث�رياً 
ش�بكة OSN مشاهديه�ا بمجموع�ة 
من أش�هر أفالم سعاد حسني احتفاًء 
بمسريته�ا الفني�ة الطويلة، وتتضمن 
قائمة األفالم هذه »صغرية عىل الحب« 
و«الزوج�ة الثاني�ة« و«خ�ي بالك من 

زوزو« وغريها الكثري.
وستتوافر قناة سع�اد حسني املؤقتة 
لباق�ات بالتيني�وم وليجايس  حرياً 

.OSN بالتينيوم من

  

تغريدات

سيرين عبد النور

يا ريت فينا نرجع اسبوع لوراء 

 ونرجع ارواح لراحو

ــؤومة ونغري  ــاعة وهاللحظة املش ــا ريت فينا نوقف الس  ي

هالقدر ِلدّمر بريوت احللوة ودّمر قلوب اهلها واحبابها 

يا ريت لصار ما صار وال رح يصري

محمد بن راشد

يف #اليوم_العاملي_للشباب ..نفخر بأننا دولة شابة 
قامت على أفكاٍر شابة..نعتز بشبابنا الذين يديرون 
ــاء إىل ادارة  ــاف الفض ــن استكش ــعبنا م طموحات ش
ــيخ تنمية اقتصادية  حمطاتنا النووية وصوالً لرتس
ــباب وطاقات  ــتدامة لبلدنا..نؤمن بأن أفكار الش مس
ــا لتحقيق  ــا وضمانتنا يف رحلتن ــم وقودن ــباب ه الش

أحالمنا.

مطر ساخن

 OSN  تطلق قناة مؤقتة تكريماً أليقونة السينما 
سعاد حسني

مايا دياب: “فقدنا الوطن.. أكلني الخوف!”

فيلم الحارث بخبرات هوليوود حصرياً على  “ شاهد”

ديزني تعلن الموافقة على طرح Mulan في دور العرض بالصين فقط

االنتهاء من تصوير »حكايات بنات 5« مطلع سبتمبر المقبل 

كشف�ت رشكة ديزن�ي أن النسخة الحية من 
فيلم الرسوم املتحرك  mulan، قد ال تعرض يف 
بعض من دور السينما بمعظم أنحاء العالم، 
لكن الجماهري يف الص�ني ستكون قادرة عىل 
مشاه�دة الفيلم عىل الشاش�ة الكبرية، فقد 
تم�ت املوافقة عىل عرض الفيل�م ىف عدد من 
دور الع�رض بالص�ني دون التأكيد عىل توعد 

بدء العرض.
 وكان�ت ق�د ع�ززت ديزني قوة خدم�ة البث 
الخاصة بها وأعلنت ع�ن أرقام املشركني يف 
منص�ة ديزني بل�س وذلك بعدم�ا أعلنت عن 

ع�رض فيلم » م�والن« عي املنص�ة بدال من 
دور العرض .

 60.5 أكث�ر م�ن  اآلن   Disney Plus  ول�دى 
ملي�ون مشرك مدف�وع اعتباًرا م�ن الشهر 
امل�ايض ، بعد تسعة أش�هر فق�ط من إطالق 
منص�ة البث املب�ارش للمستهل�ك، وبعد عدة 
تأخ�ريات يف موع�د إص�داره بالسينمات قال 
الرئيس التنفيذي لركة ديزني بوب تشابيك 
إن ع�رض »م�والن« سيك�ون يف 4 سبتم�رب 

املقبل. 
 Mulan وتعتق�د رشك�ة ديزن�ي أن إص�دار 

سيساع�د عىل ج�ذب الجمهور لالش�راك يف 
املنص�ة م�ن أج�ل مشاه�دة فيل�م انتج من 

األساس لعرضه يف السينمات حول العالم. 
sDi  عىل عك�س باقي املحت�وى املتوفر عىل
، ل�ن يتوف�ر »Mulan« مب�ارشًة   ney Plus
للمشركني حيث سيدفع املشاهد يف الواليات 
دوالر   29.99 األخ�رى  واألقالي�م  املتح�دة 
باإلضافة إىل رسوم االشراك الشهري لخدمة 

البث البالغة 6.99 دوالر . 
 وفيل�م   Mulan ، إنتاج رشكة ديزني نسخة 

النسخ�ة  م�ن   ،  Live Action جدي�دة   
الكرتون التى صدرت ىف 1998.      
بينما أكدت رشك�ة ديزنى العمل 

ع�ىل نسخة جدي�دة م�ن فيلم 
األنيمشن   Bambi ، الذى طرح 
يف عام 1942، وسكون الفيلم 
 Live Action   �عىل طريقة ال
، وسيق�وم كل م�ن جني�ف 
sCa »روبرتسون دووريت )
ولين�ديس   ،)»tain Marvel
 Sierra Burgess Is  «( بري
a Loser«( بكتاب�ة الفيل�م 
الجدي�د، سيق�وم كل م�ن 
املنتجني من رشكة ديزنى، 
كريس وبول فايتز ، وفقا 
للتقري�ر ال�ذى ن�ر عىل 

.»variety« موقع

يواص�ل صن�اع مسلسل »حكايات بن�ات 5« التصوير بش�كل مستمر، 
ال�ذى يلعب بطوالته كل م�ن مرينا نور الدين، هند عب�د الحليم، هاجر 
أحم�د وأسماء جالل، من إخراج مصطف�ى أبو سيف، حيث أكد مصدر 
مق�رب م�ن العم�ل أن أرسة املسلسل ستنته�ي من تصوي�ر املسلسل 

ش�هر سبتمرب املقبل عىل أق�ى تقدير، خاصة أن مطل�ع 
هناك جزءا كب�ريا من املشاهد سيتم تصويرها 
الفرة املقبلة تباع�ًا، ويدرس صناع العمل 
حالياً، إمكانية عرضه خالل أواخر شهر 
أغسط�س الج�اري، خاص�ة أن مخرج 
العمل يواصل مونتاج الحلقات التي تم 
تصويرها الخاص�ة بالجزء الخامس، 

وم�ن املق�رر ع�رض الج�زء 
األخري من املسلسل عىل 

 ON قن�وات  ش�بكة 
أس�وة بالجزء الرابع 

. يذك�ر أن الجزء األول من مسلسل حكايات بنات عرض يف عام 2012، 
كبريا، وكان من بطولة كال من حوريه فرغي، والقى نجاحا جماهريا 

الربين�ي،  صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمي، دين�ا 
الج�داوى،  مها أبو عوف، عم�رو صالح، وتأليف رج�اء 

دويدار،  وإخ�راج حس�ني ش�وكت، والج�زء باهر 
ن�ي  لثا والثال�ث قد عرضا ع�ام 2017 مع ا

البط�الت،  يف  التغي�ريات  بع�ض 
حيث ش�ارك في�ه كال من دينا 
الربين�ي، صبا مبارك، إنجى 
املق�دم، ن�دا م�وىس، أحم�د 
العويض، أجمد جمال سعيد 
وعمرو صالح، ومن إخراج 

مصطفى أبو سيف.


